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 ؛ش سخنیپ

 

 یخیادوار تاردر  یاسیس یهانهاد کنشها و نشها، یبسنجش دادها و یل رویاست بر تحل ین نوشتار کوششیا

 یزه هایبا اهداف و انگاساسا نه ین زمیدر ا یکنون یها یابیلها و ارزیشوربختانه تحل. ش از اسالمیران پیا

خ یتارد یران باستان از آنچه بایا یاسیخ سیتار ییجدابعمل آمده اند. انه و سلطه گرانه یجو یبرتر یاسیس

 یزه هایبا انگ یخ نگاریدر نگارش کتاب حاضر بوده است. تارن نگارنده یزه ایانگ ،دینام یسایس یساز

و سنجش عادالنه نانه یواقع بنه تنها مانع شناخت آغاز شده است، از سده گذشته ، که سلطه گرانه یاسیس

 یبت سازو  وارونه یهایابیارزران باستان گشته است، که با یدر ا یاسیس ینهادها و جنبشهاان، یفرمانروا

 ینیسنگ یبهایآسز ینران یامردم ن یراست یخیت تاریهو یابیبازبه ندوره یا یاسیس یتهایشخص یبرخاز 

، یاسیس یشرفتهایرشد و پو  یمل یهمبستگاست در برابر گشته  ین راه سدیو از ا ،استساخته وارد 

خ یز از تاریاستان تنها راه گرران بیخ ایبه تار یکرد علمیرو .نین سرزمیا یو فرهنگ ی، اقتصادیاجتماع

ران است. یمردم ا یفرهنگ – یخین تاریت راستیهو یابیو باز ،رانگریو یهایسازبت و  یاسیس یهایساز

 یران باستان میا یاسیخ سیتار یانتقاد یبازنگر یضرورتها ین گام به بررسینوشتار در نخستن یا

 یم ینقد و بررس یکنون یهایخ نگاریدر تار یکاربرد یو روشها یادیبن یدگاههایپردازد. پس از آن د

ن ادوار شناخته شده تا یب از کهن تریبه ترت رانیخ ایگوناگون تار ادوارن دو گفتمان، یشوند. بدنبال ا

ن پژوهش یدر کانون ااست ینهاد سگردند.  یم یبازخوانران یو ورود اسالم به ا یحکومت ساسان یفروپاش

و  یانسان ی، ارزشها، حقوقیبا اخالق، آزادگوناگون  ین در دوره هاآ یکیو نزد یدورکه است  یخیتار

ران یادر  یاجتماع ینهادهاگر یداست. قرار گرفته  یابیو سنجش و ارز یمورد بررس یعدالت اجتماع

 یبررس ، و نه جداگانه،استیبا سوند یز در پینو فرهنگ  یو دادگستراقتصاد و  باستان همچون مذهب

ران و خاور یدر امرتبط به آن  یو سامانه هااست یت و کارکرد نهاد سیسنجش ماه گشته اند. شناخت و

 یز مینپس از اسالم  رانیخ ایتار تحوالتده ها، روندها و یاز پد یاریل بسیاز فهم و تحلیش نیپانه باستان یم

جامعه  یانقالب ی، و بازسازیاسیس موجود یکنشهاشه ها و یاند یابیو ارزنقد  ینماز راهیامروز نو ؛ باشد

                         خواهد بود. 

 

 

 

www.ParsBook.org



 

3 

 فهرست مطالب

  

   ۷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ران باستانیا یاسیخ سیدر تار یبازنگر یکم؛ ضرورتهایبخش 

    رانیا یخ باستانیخ و شناخت تاریارزش و کارکرد علم تار

 خیروش شناخت در تار

  "ی"شرق شناس یها زهینه و انگیشیپ

  ۱۲. . . . . . . . . . . . . .  رانیخ ایدر نگارش تار یکاربرد یو روشها یادیبن یدگاههایبخش دوم؛ د

 ی( جوامع شرقییای)ناپو ییستایا( ۱

 خیتار یستیدگاه مارکسید( ۲

 "ییاید آسیوه تولی" و "شیاستبداد شرق( "۳ 

 هیداستان پا یخ نگاریتار( ۴

  یپارس – ییایآر یستان گرابا ینژادپرست( ۵

 توطئه یتئور( ۶

 تیو شکاک ییاا اثبات گریسم یویتیپوز( ۷

 رار ی" پورپیشیان اندی؛ "بنتوطئه یو تئور ییگرا زش اثباتیآم( ۸

 یخ سازیهود در تاریت یاشرافژه ینقش و

 یخیاسناد موجود تار یابیارز

           ران باستانیخ اینانه تاریواقع ب یدگاه و روش بازسازید

  ۵۷. . . . . . . . .  رانیدر فالت ا یاسیس یسامانه ها یریو شکل گ ید اجتماعیبخش سوم؛ آغاز تول

 رانین و دامدار در فالت ایاقوام کوچ نش یخیکارکرد تار 

ها و  یها، گوت یها، کاس یران؛ لولوبیفالت ا یکوچک شناخته شده در شمالغرب ین دولتهاینخست

    اورارتوها

      ۷۷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  چهارم؛ سومر و اکدبخش 

   ۷۷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المیبخش پنجم؛ ع

  ۷۷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   بخش ششم؛ بابل

    یو حقوق مدن یعرف ی'شرق' در قانونمدار یشگامیپ یخی؛ سند تارین حمورابیستون قوان

www.ParsBook.org



 

4 

  ۷۲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   بخش هفتم؛ آسور

 پال یدو چهره ناهمگون آسور بان

 ها و مادهایبابل یاسیوند سیفرجام دولت آسور؛ پ

   استین در سین النهریالم و بیع یدولتها یخیتار یدستاوردها

  ۱۲. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بخش هشتم؛ ماد

   ماد یاجتماع – یاسیدر باره سامانه س

  ۱۷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   انیبخش نهم؛ هخامنش

 یهخامنش یامپراتور یه گذاریپا

 کوروش یاسیکارنامه س یابیارز

 یدر آستانه فروپاش یاد هخامنشینو بن یامپراتور

 ؟ ایا بردیگئومات 

 یاسینه سیبزرگان پارس در برابر سه گز

 وشیدار یمردم پس از کودتا یاپیگسترده و پ یزشهایخ

 ستون؟یبه بیکت یهودیت یا روایجداگانه  یم؛ نمونه ایکشتار پور

 انیهخامنش یریبر افسانه شکست ناپذ یانیجنگ ماراتن؛ پا

 وشیحکومت دار یالتیتشکساختار 

 وشیدار یو پول یاست مالیس

 یدولت هخامنش یارشا؛ آغاز سستیخشا یپادشاه

 آن یاسیس یامدهایونان؛ و پیتجاوز دوباره به 

  "طال یپلماسی"د یامد هایکارکرد ها و پ

 یو فروپاش یدگی؛ شتاب در روند پوسیگسترش جنگ قدرت در خاندان هخامنش

 یحکومت هخامنش یحمله اسکندر و فروپاش

                     یحکومت هخامنش یخیتار یابیسنجش و ارز

  ۹۷۹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  انیبخش دهم؛ اسکندر و سلوک

                  یاجتماع – یو اقتصاد یاسینامتمرکز س یت سامانه هایان؛ تثبیران در دوره سلوکیا

  ۹۷۷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   انیازدهم؛ اشکانیبخش 

 یترادات اول؛ گسترش و شکوه دولت اشکانیم یپادشاه

www.ParsBook.org



 

5 

 یوسته دولت اشکانیز پیافت و خ

 آن یخیتار یامدهایو پ یابانگردان 'زرد' شمالیتهاجمات ب

 یو اقتدار دولت اشکان یابانگردان شمالیترادات دوم؛ سرکوب بیم

 ایها در آسی؛ و سلطه بلند مدت رومیخیک اشتباه تاری

   ن جنگ با رومیان؛ نخستیروم یریدر برابر جهانگ یخیتار یداریپا

 یشرفت انحطاط در خاندان اشکانی؛ پیریناکام جهانگ یآزمونها

 ان رومیتهاجمات توسعه طلبانه فرمانروا در برابرشرق  یداریتدوام پا

 هایروم یدر پ ی؛ تجاوزات پیدولت اشکان یآغاز روند فروپاش

 بزرگان ییشورا یو راهکارها یدر دودمان اشکان یاسیس یچالشها
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  ۱۰۹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . انیبخش دوازدهم؛ ساسان

 او یاسیس یشه هایاند یابیو ارز یر ساسانیاردش یخیکارنامه تار
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 قهر و خشونت شرفت روشیو پ یروش روادار یداریاز هرمز اول تا شاپور دوم؛ ناپا

 یزدگرد اول؛ توقف سرکوب و غارت و جنگ افروزیر دوم و یاردش

 یخشن ساسان یو راهکارها یسین عیگسترش آئ

 ییزش گسترده زحمتکشان روستایبزرگ؛ خ یآغاز خشکسال

 ن اویدر باره مزدک و آئ

 جامعه در تحول از درون ی؛ ناتوانیاست ساسانیس یریگیشکست جنبش زحمتکشان و پ

 تیروان؛ از دروغ تا واقعیانوش یخیتار یبایارز

 زین و خسرو پروی؛ مثلث هرمز، بهرام چوبیدوران بحران و انحطاط در حکومت ساسان

 یحکومت ساسان ی(؛ فروپاش۶۰۳ – ۶۲۷ز با روم )یخسرو پرو یجنگها

 یبحران مرگ حکومت ساسان

در تمدن و فرهنگ  یفیک تحول ینه های؛ زمیساسان یاجتماع – یاسیسامانه س یادیبن یهایژگیو

 نیران زمیا

  نه تمدن و فرهنگیدر زم یکشور ساسان یدستاوردها
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 انیان؛ واکنش ساسانیامبر به قلمرو ساسانیگسترش دعوت پ

 را داشتند؟ یر کشور ساسانیا آنها قصد تسخینگها بودند؟ آن آغازگر جیا مسلمیآ

 نیان با مسلمیساسان یجنگها یخیاسناد تار یابیارز

 دند؟یران به اسالم گرویران؛ چرا و چگونه مردم ایشرفت و گسترش اسالم در ایپ

 رانین با مردم ایصلح مسلم یمان نامه هایام پیپ

 "رانیرانگر اعراب مسلمان در ایو و نیخون یه "جنگ های' و فرضیباستان شناس' 

         رانیا یاسالم برا یخیتار یارمغان ها

 

   ۷۰۷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   یمنابع اصل
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 کم؛یبخش 

 ران باستان یا یاسیخ سیتاردر  یبازنگر یهاضرورت

 

   ران یا یخ باستانیخ و شناخت تاریعلم تارو کارکرد ارزش 

 یکه گذشتگان در زندگ یینهادهاو مناسبات شها، یپوده ها، یپدسامانمند خ عبارتست از شناخت یعلم تار

ند در روان ینیشیپشمار یب یزنده کردن دردها و رنجهاتنها خ یهدف علم تارتجربه کرده اند.  خود یاجتماع

علم ست. یآنها انجام داده اند ن یزندگزمان که خداوندان زر و زور در  ییهایسرکوبها و کشتارها و غارتگر

امروز را فراهم  یاجتماع ینقادانه زندگ یابینه شناخت و ارزیگذشته زماجتماعات  یزندگ یخ با بررسیتار

گردد که فلسفه تکامل  ینانه میجهان ب یه نگرشیشود؛ و پا ینده میو چراغ راه آ ینیش بیسازد؛ ابزار پ یم

 یپشت سر خود دارد ول یبیخ کهن و پر فراز و نشیکه تار ی. ملتکند یبشر را بازگو م یو فرهنگ یاجتماع

تجربه  یریگیاز پ ینشانز یناش  یعمل اجتماعر یناگزافته است، یدست ناز آن  یشناخت درست و واقعبه 

ن یشیپ یرا تجارب نسلهاید ندارد؛ زینو پد یبا ملتها یتفاوت ین ملتینخواهد داشت. چنهنش ین میشیپ ینسلها

د. یازمایباز نو وسته یپرا  یهر روندد یر بایو ناگزوارونه منتقل شده( نادرست و ا ی)به او منتقل نشده 

واسطه یم و بیمستق یسازد، آنستکه شناخت تجرب یجدا م یگر علوم انسانیخ، که آنرا از دیعلم تار یژگیو

بجا  ینیاسناد و مدارک و شواهد ع یارید بیخ بایست؛ پژوهشگر تاریگذشتگان ممکن ن یاجتماع یز زندگا

به  یراه ،بشر یو فن یعلم یه دستاوردهایو بر پا ،یخرد و بردبار یرویو ن ینیبا واقع ب ،مانده از گذشته

 د. یخ بگشایتار یقت و بازسازیحق یسو

سنجش و شناخت راه  یباستان یدر تمدنها یاسیس یامانه ها و کنشهاشه ها، سیروند اند یانتقاد یبازنگر

 یزندگ یده ها و روندهایپد یعلم ییرا در شناسایزسازد  یمهموار ز ینرا  یآتو  یکنون یاسیس یروندها

 یوند میدور دست پ ینده هایدور هم به آ یگذشته ها ؛ستینده جدا نی، گذشته از حال و آک ملتی یاجتماع

نه ین زمینو یهانیو آئها ینیجهان بنش یبا گزمشخص  یخیتار یسرفصلهادر بارها ان ینیشیپاگر  یابد، حتی

از  یاریخ بسیدر تار ریناپذ زیگر یفیرات کییتغد. نشده باشو فرهنگ خود تمدن در  یادیبن یراتییتغساز 

گاه  ...و ان یرانیا، اهیرومان، یونانین(، ین النهریانرودان )بیان و مردمان میمصرچون  یباستان یملتها

 یده ها و روندهایپد یشناخت علم یول ؛ستندیخود نان ینیشیپن یبر آئامروز و آنها  رخ داده استن بار یچند

 یاز از بازخوانین یتابد و خود را ب یبر نمها و رشد آن ییدایرا در پ یخیتارنگاه فرا  ،یاجتماع یزندگ

 یکردنپاک سرگذشت آنها و ان ینیشیپراث ینه مند. یب ینمدها ده ها و رونیپد یخیتارتکامل ن مراحل ینخست
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در شناخت توان  ینه م. ینگرفتده یملت نادک یدر تمدن و فرهنگ  یضرور یفیکت تحوالنه و است، 

د در یده گرفت و نه باینادگذشته آنها را در  یشه هایرک ملت، ی یدر زندگ یکنون یده ها و روندهایپد

نها، سنن و یآئرفت؛ ید پذیتحوالت را با! نمودآن  یقرباننده را یحال و آو  خ زدیآن ملت  یباستانگذشته 

در  .د شدننخواه اثباتره باهرگز دوند شده ا ینفک ملت ی یاجتماعو  یاسیسخ یدر تارکه  ییسامانه ها

 که درش از اسالم وجود داشت؛ یران پیا ینهایآئدر بازگشت به  یمفرط ینیخوشب یم پهلویرژسرآغاز 

که بود مان نوشته یافته است. نریبازتاب  (۱۳۳۲ یجوال ۱۱) یمحمد اقبال الهوربه  یمان پارسینرنامه 

ان یبوده و بازگشت پارس ین زرتشتیقبول مجدد آئران آماده یاد داده بودند که "یهند نو یزرتشتان یبه پارس

ان یغ ادیز در مساجد تبلیاعظان نگفته بودند که وو  ؟ل مساجد به آتشکده ها خواهد بود"!یمصادف با تبد

در  یین آرزوهایچن یشیت ساده اندیدر نهاان یکه هنوز هم باستان گرا و شگفتا ؟کنند! یران باستان را میا

شده  کهنه ینها و سامانه هایآئ ینف، یو فرهنگ یتکامل اجتماع یبنا بر قاعده عموماما  ؟پرورانند! یسر م

 یتکامل یازها و ضرورتهایز بنا بر نیندر جامعه  نو ینها و سامانه هایآئ؛ بوده استبنا بر ضرورت خ یتار

ده ها و یپددر ز ین یخیتار یگستویپو  یداریپا ،و گسستها ر و تحوالتیین تغیا یدر ورا .شوند یماثبات 

آنها نانه یواقع ببه شناخت  یژگین ویاشود که درک  یده مید آن، یاسیژه در بعد سی، بویاجتماع یروندها

ش از اسالم یران پیادر  یاسیس یکنشهانهادها و شناخت و سنجش روندها، لذا کند.  یکمک مدر هر دوره 

 یچراغن یهمچن ؛است یدر دوره اسالم استیس یروندهانانه یواقع بو سنجش  یعلمخت شنااز یش نیپ

رانیاخ یتاراست در یس یر روند سنتیر مسییتغبا کوشند  یمآنها که  یفرا رواست 
1

و  یرهبر یاد ها، نه

 سازگار گردانند.  یو حقوق انسان، ارزشها ازهاینبا را ن ین سرزمیدر ا یاسیس یسامانده

در و ؛ یت ملیهو یابیبازدر ران یاتمدن و فرهنگ  یره تکاملیزنجاز  یاسالمتمدن و فرهنگ  یجداساز

ن یا یو فرهنگ یخیتار یابیت یبه هو ،'یرانیت ایمل'و  'یت اسالمیهو'ان یم یجاد تقابل مصنوعیاآن  یپ

شه یانددرست  یابینقد و ارزز ین یابیت یدر هو یناتوان وارد کرده است. ینیسخت و سنگ یبهایآسمردم 

غلبه بر ، که الزمه را نین سرزمیادر  یاجتماعو  ی، اخالقی، حقوقیمذهب، یاسیس یها، سنن و سامانه ها

عامل دشوار ساخته است. است،  یاجتماع یشرفتهایپ یدهو سامان یزیبرنامه رز ینها و یناکامها و یینارسا

م یکار آمدن رژ یبدنبال روکه  است یپارس – ییایآر یباستان گرا ینژاد پرست یمصنوعن تقابل یاآشکار 

با افسانه مهاجرت قوم را ران یتمدن در فالت اخ یم تاریدان یچنانچه مو  اوج گرفتران یدر ا یوابسته پهلو

را  یت ملیهولذا و ؛ کند یکوروش آغاز م ییفرمانروارا با ن ین سرزمیا یاسیخ سیو تار، "ییایموهوم "آر

                                                 
1
 د.ییسنده مراجعه نماین نویاست حق مدار" از ایس یه هایو ستون پا یبه کتاب "امام عل یاست سنتیس یخیتار یاصول و مبانشناخت  یبرا  
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شود  یم آغاز کوروش، ییژه از فرمانرواین مهاجرت، و بویکه از اکند  یم یابیجستجو و باز یدر دوره ا

. ودش یده گرفته مین دوره عمدا نادیش و پس از ایپ؛ ردیگ یان می! پا؟"یوحش یهاحمله عرب"و با 

ا بسان یدر همان راستا و محدود نماند و  یش پارسیتنها در گرا ییو قوم ستا ینژادپرستشوربختانه 

 یها 'پان'و  'سمیپان کرد'و  'سمیپان ترک'و  'سمیپان عرب' ،رانیدر ا 'سمیارسپپان ' یخودبخود یواکنشها

ت یو هو یخ نگاریآنها تار یهمگمشترک  یژگیودند؛ یدار گشته و بالیپدانه یران و خاورمیدر از ینگر ید

 مردم یان بردن همبستگیاز م یبرا یقوم ینه هایکد یتول؛ و رسالت آنها دروغو  افسانهه یبر پا یساز

و  ییتهاجم استعمارگران به شرق، قومگرا بدنبال. بود یگران جهانسلطه راه هموار کردن و انه یخاورم

رضاخان در  ن سلطه گران قرار گرفت:یا یان بومندگیدن به "گذشته پرافتخار" در دستور کار نمایبال

پروژه ن یکارپردازان اصل در عراق، امان هللا خان در افغانستان و... یه، فیران، آتاتورک در ترکیا

 یجاد شکافهایا ، چنانکه اشاره شد،پروژهن یا یاستعمارگران از اجرا یاسیزه سیانگبودند.  یاستعمار

ها  ین دشمنیت ایتثب یبود؛ و براانه یخاور ممسلمان  یان خلقهایم یدشمننه و یدن تخم کیپاشو  یقوم

ن مردمان و یا یو همبستگ وندیه پیتوانست ما یمنش یان راستیدر بز که یاسالم را ن فیتحرو  فیتضع

. باشد، در برنامه خود گنجاندندسم یالیاز سلطه استعمار و امپربرون رفت در ثر آنها ؤم یهمکارزه یانگ

 ،نفت ،قهوه ،موز ،پنبه ،کائوچو ،زغال سنگ ،دیمروار ،الماس، غارت طال یکه برا یگران غرب سلطه

 ینهاین سرزمیداد خود سوزاندند و ایبجنگ و را به آتش  یجنوب یکایقا و آمریا و افری... آسو وم یاوران

روبرو  یدیشدت ممقاو کشاندند، در جهان اسالم همواره با یرانیو و یرا به فقر و گرسنگبا یو زثروتمند 

ف و یتضع ی. برابر آمدندآن  فیو تحرف یتضعشه یو در اند آنها افزود یبیصله نیرینه دیبوده اند که بر ک

 – یقوم یشهایت گرایجاد و تقویکسو به ایاز  ،مسلمان یخلقها یهمبستگ یو نابود یشه اسالمیف اندیتحر

پان 'و  'سمیفارس پان'که  ی؛ بگونه ازدند یمذهب یهایگر دست به فرقه سازید یپرداختند و از سو ینژاد

، تیوهاب، تییبها، یگر یش و صوفیدراو یدر کنار فرقه هاو ...  'سمیپان کرد'و  'سمیپان عرب'و  'سمیترک

بخدمت  یو هدف استعمارک راستا یدر  یهمگدند و یدار شده بالی... پدو  یگر یانیقاد، یآقا خان محالت

شان به "پان  یجهاناربابان آنها و از یران و نیدر ا یم وابسته پهلویار آمدن رژک یبا رو .گرفته شدند

باستان شناسان وابسته به ل( یاسرائت کشور یو تثب یه گذاری)جهت پا یزیو عرب ستسم" یفارس

ر شدند تا ین کشور سرازی، به ابودندکاگو یاز دانشگاه شست و یونیصهر تشیبکه ، یغرب یاهدانشگاه

نقش د و یتخت جمش" ی"مرمت و بازسازرا با  یپارس ییباستان گراو  ییایآر ینژادپرستت یتقورسالت 

ز" ی"غرور انگدو دوره بر متمرکز غات یتبلو  ،خیف در تاریجعل و تحرپاسارگاد و شوش، رستم و 

 بود، انیهودی یخیاسطوره تارآنزمان  تاکوروش را که آن  ی. در پرسانندانجام به  انیان و ساسانیامنشخه
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هفت هزار سال دست کم ساختند که  ینیدر سرزم یپرست هنیت و میملران و نماد یا یاسیسخ یتارآغازگر 

ه یدستما، ن اسالمیگزیجا یپارس ییآنها بنا بود باستان گرا یزیدر برنامه ر داشت. یو تمدن ینه فرهنگیشیپ

 .باشدسم یونی، و متحد استعمار و صههانیران و خاور میدر اوند اقوام مسلمان یرنده پیجلو گ، یزیعرب ست

 یاسیخ سین بار در تارین نخستیکه اشد زاده  یدر حال یپهلودر عصر  یرانیسم ایونالیناسشگفت آنکه 

ت یماهنشان از خود که  ی؛ رخداددندیگز یبر محاکم و حکومت ن کشور یا یگانگان برایران بود که بیا

ردداران یدر اآن  یخیتار – یاعتقاد یانهایبن و "سمیونالیناس"و استعمار ساخته  یارتجاع
2

در ، ی. بار

 انیکاتوزون یهمابگفته داشتند و  ریناپذ ییو جدا یناگسستن یوندیپ یرانیات یو ملاسالم ن یکه د یکشور

ت هرگز وجود نداشتیمل ییمفهوم اروپا
3

جعل  "رانیملت اواژه "از  یتنگ نظرانه او  یر واقعیغ، مفهوم 

در کمرنگ جلوه داده شدند و  یران اسالمیا یو فرهنگ یبا ارزش و بزرگ اجتماع یدهادستاور؛ دیگرد

جلد ران، یا یاسی)اقتصاد سگشتند ن جلوه گر یبا ارزش و غرور آفر یسم ساسانیالیاستبداد و امپربرابر، 

ات یدبست ساله، از ایدوره بآن "در د: یگو یماول  یدوره پهلودر باره  جالل آل احمد(. ۱۴۳ص اول، 

بودند" و  یباز یو هخامنش یباز ی، و از مدرسه گرفته تا دانشگاه، همه مشغول زرتشتیگرفته تا معمار

ران( نکبت بار بود یهمان ظهور اسالم در ا یعنیند حمله اعراب )ین بود که بگویا یشان همگ یهدف اصل"

ک ملت، ی یخیختالل در شعور تارجاد ایا یخواستند برا یم... میش از اسالم داریم از پیو ما هر چه دار

ر یکسره به دمب کوروش و اردشیرضاخان( را  یرند و شب کودتا )یده بگیخ بالفصل آن دوره را ندیتار

 انت روشنفکران،یصد سال فاصله است" )در خدمت و خیانه هزار و سین میبچسبانند. انگار نه انگار که ا

 . (۳۲۸و  ۳۲۴صفحات 

                                                 
2
هن یبا م یسم پهلویونالیز ناسیستاد با هم ناسازگارند. یامد از بنیندو در معنا و کارکرد و پیشمرد؛ ا یکی یهن دوستیمد با ینباهرگز سم را یونالیناس  

م سلطه یز تحکیر فارس و نیغ یرانیو ستم بر اقوام ا یض قومیتبع یسم پهلویونالیداشت. اگر کارکرد ناس یادیبن ین تفاوتهایشه در ایرمصدق  یدوست

م یران" بود و به تحکیافت "حقوق مردم ایمعطوف به بازمصدق،  ییشوایشدن صنعت نفت به پ یجنبش ملدر  یهن دوستیکشور بود، م سم بریالیامپر

 یاسیکسان سیحقوق  ی، شهروندان را دارایتیک کشور چند قومیسم در یونالید. ناسیاز سلطه استعمار انگلستان انجام یران و آزادیمردم ا یهمبستگ

افرازد، و سرانجام کشور را به سمت  یگان بر میرا در درون کشور و در رابطه با همسا یقوم یزها و کشمکشهایه ستیشناسد؛ پا یمن یو اجتماع

مردم در برابر  یگانگیوند و ینه ها هستند که ره آورد آن پیکسان در همه زمیحقوق  ی، شهروندان دارایهن دوستیدهد. اما در م یسوق م یفروپاش

استقالل  یهن دوستان در پیم یهستند، ول یستها اساسا وابسته به سلطه گران جهانیونالیشرفت کشور است. ناسیو پ یو سربلند یجهانسلطه گران 

سم یونالیهمچون ناسآنکه  ی؛ بدارد یخواهانه و ضد استعماریمثبت، ترق یکارکردن یراست یهن دوستیکشور هستند... م یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیس

 گردد. آلوده  ینژادپرستو  یقوم ییوج یبرتربه 

 
3

 یم" سخن میداشته اند؛ چنانکه قرآن از "ملت ابراه یو مسلک مشترک دهیعقشد که  یاز انسانها گفته م یین به گروههایش از ایتا پ ملت یواژه عرب 

شد؛  یز لحاظ مین یم پهلویش از رژیتا پ یمدوره اسال یو فارس یات عربین معنا در ادبیاست. ا یکتاپرستی یخیروان تارید که معطوف به پیگو

سم" در یونالیگانه "ناسیگوناگون بوده است. اما واژه ب ید و مسلکهایروان عقاید که مرادش جدال پیگو یچنانکه حافظ از "جنگ هفتاد و دو ملت" م

ن یبوده است. بن ا یبورژواز یطبقات ییجو یرترو ب یانه داشته است و ابزار سلطه گریسودجو یاقتصاد – یاسیس یشه هایر یه داریسرما یاروپا

از آن ارائه دهد! شوربختانه  یق، جامع و مانعیف دقینتوانسته است تعر یچ جامعه شناسیکر است که تاکنون هیدر و پ یون( چنان بیواژه )ناس

که یانه بنا کردند؛ در حالیان مردم مسلمان خاورمیرا در م یقوم یو کشمکشها یتیهو یهایه گمراهیما مترادف "ملت" ساختند و پا یون" را برای"ناس

است؛  ین قومیشیاکان و زبان و "افتخارات" پیش از رنگ و خون و نیز در بردارنده ستایسم نیونالیبوده است و ناس یگرید یواژه ملت ناظر بر معان

 ده اند.         یقرآن نکوه یدیکه در فرهنگ توح ییارزشها
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باستان گراسم یونالیناس
4

را در  یفیکو تحول ر ییتغظهور اسالم و آورد،  یرودر جهان اسالم  یهر قومه ب 

 یساز و افسانه یکجانبه نگریو  ییبا گزافه گوکرد؛ تخطئه  یف و حتیتحرخود خ یتار یفاز باستان یانتها

ا تساخت خ یتاراز وارونه  یریتصوبکارانه یفرو نشست؛  شده ینفه کهن ینها و سامانه هایآئش یبه ستا

 غبطه بخورد.  "ش از اسالمیپ زیو افتخارآم نسل امروز به دوران "پر شکوه

نه را  'یت اسالمیهو'ز سربلند کرد که ین یشی، گراییو باستان گرا ینژاد پرستبه  یواکنش خودبخوددر 

ت یبا هوز یو ست یخ باستانیتارده گرفتن یو نادبلکه در انکار  یافسانه ا ییو قوم گرا یز با نژادپرستیدر ست

اقوام گوناگون را، که هرگز  یخیر و کارکرد تاریثأنه تنها ت یواکنش خودبخودن یاد. رک یم یابیاقوام باز

بلکه از آن بدتر به  ،ردیگ یده مین نادین سرزمیشود، در تکامل تمدن و فرهنگ ا یقوم محدود نمک یبه 

 یبراپردازد. غافل از آنکه  ی. هم ماقوام فارس و عرب و ترک و کرد و.. یت فرهنگیر هویانکار و تحق

 یقوم یت هایر هویبه انکار و تحق یازیچ نیهآنها،  یت اسالمیهو یابیو بازاقوام  یدتیوند عقیم پیتحک

(. ۲۲ه ی؛ سوره روم، آ۱۳ه ی)سوره حجرات، آ شناسد یت میرا به رسم یقوم یت هایست؛ و قرآن هوین

نانه یواقع ب یو بازساز یدر بازشناس یکاربردچ ارزش یه( یزی)قوم ست ییباستان گرا یواکنش خودبخود

، فراموش یزیو قوم ست ییش نامبرده، باستان گرایهر دو گرا .ندیب یانه نمیران و خاورمیا یخ باستانیتار

و  ینامبرده مانع از شناخت علم یشهایگرا. رندیناپذ ییگر جدایکدیاز اقوام  یو مل ینیت دیکنند که هو یم

ان یمو تعارض جاد تقابل یش و پس از اسالم، گشته و با این، پیران زمیتمدن و فرهنگ ا سنجش عادالنه

ران یمردم ا یو فرهنگ یخیر تاریتکامل گسست ناپذتحوالت و از درک  یت اسالمیو هو یت قومیهو

   عاجزند. 

 یتمدنها گریدخ یکه آنرا از تارشود  یده مید یبارزو  برجسته یژگیوک یران باستان یا یرسمخ یدر تار

بزرگ  یافسانه ها، گزافه ها و دروغهااز  یران باستان انبوهیا یرسمخ یدر تار سازد: یز میمتما یباستان

 یده نمیدن یونان و روم و چین و ین النهریمصر و ب یباستان یتمدنها یخ رسمیافته است که در تاریراه 

 یقدرتها یاسیس یازهایوند با نیدر پما یمستقافت که یرا  یژگین ویاز آنرو اباستان  رانیخ ایتار !شود

در دار شد و یپد یپهلو ییباستان گراسده گذشته : در شد یبازسازسم یونالیبه ناس یو جهان یبومستمگر 

 یو افسانه ا یخیتار یهاچهره دادها و یرو، رانیاست ایسدر  نیان نویبا ورود قدرت جور، یاخ یسالها

و باورها نه تنها که  ی؛ خودکامگاننده اگشتخودکامگان  یاسیسات غیتبلابزار آشکارا تان ران باسیا

خ هم یافته در تاریراه  یحجم افسانه ها، گزافه ها و دروغهابر اند بلکه کرده د یرانگر تولیاحساسات و

                                                 
4
 کند.  یش از اسالم جستجو میخود را در دوره پ یشه هایکه ر یسمیونالیناس  
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 ییتاکنون ابزار قدرت جو یران باستان از آغاز حکومت پهلویخ تمدن و فرهنگ ایتار! یآرافزوده اند. 

 یاسیس کردیرو یدر پ. گرفته اند یرا به بازجوانان سرخورده بوده است که احساسات  ییروههاگ یاسیس

ه یبر سه پاد آمد که یپدز یتعصب آم ینگرباستان ک ی ،یدر عصر پهلو رانیخ ایانه به تاریقدرت جو

"ییای"آر ینژادپرست
5

آنکه پس از  ین باستان نگریاجست.  یم یاستوار یگر یزرتشتو  یپارس مدار ،

سر ه یت فقینظام والرون یو باز درون گر یبار د یپس از چندد، یسست گرد یم پهلویرژ یبا سرنگون

را هم از پشت بست! ان خود یشوایپدست  ییف و دروغگویکه در جعل و تحر ی؛ آنهم به گونه ابرآورد

 یزیر یپ یستادانستند، اکنون در را یرا "کفر" م ییگرا یمل یکه زمانان درون نظام یباستان گرا

دانش  نانیاهستند!  یع صفویبا تش ییگرا یمل یوند زدن گونه باستانین قدرت در صدد پینو یدئولوژیا

وسته ید پیپندارند و از آن تول یخود م یو فرهنگ یاسیز در خدمت اهداف سیرا ن یخ و باستان شناسیتار

 یسم باستان گرایونالیناس، یاسیس یازهایبر ن یخیتار یدادها و داده هایق رویتطب !دروغ را انتظار دارند

کوروش  یبرا"منشور حقوق بشر" دست به جعل مثال  یبراکه داشته است را وا سم یالیوابسته به امپر

یمنشور جعلن یادر . بزند
6

 یبراندازو " "حقوق بشر"، "ملل یآزاد" یاست و برا "مزداپرست" ، کوروش

 ،پرسد یو نم ،دیپرسآنها ناز  یکس یباستان – یجان ملیو ه در فوران شور بپا خاسته است!؟ "یبرده دار

آنرا  یچه کس ؟بوده یبه چه زبان ؟نوشته شده یزیدر چه چ ؟و کجا کشف شده یکن ینو"منشور" ن یاکه 

است یدر س ین نشانه ایکوچکترچگاه یه یو حقوق مدار یخواهیچرا اساسا آزادو  ؟ترجمه کرده است

 ی"روز جهانخود مار یبال یدر خان یباستان گرا... ندارد؟نداشته و کوروش پرستان  یو عمل ینظر

نصب منشور کوروش بر سر در سازمان "ن یدروغخبر  ؛سانندر یم یب جهانیرا به تصو !کوروش"

به زرتشت و کوروش و  ییایسخنان و وصا؛ دریگ یعموم جاباور در تا  ندینما یمروسته تکرایپرا  "!ملل

 یز هرگز به آنها اعتقادی، بلکه خود نامده استین یخیچ سند تاریدر هنه تنها ه ک دهند ینسبت موش یدار

کنند؛  یم 'دایپ'روز تولد است،  شده 'گم'ز یخ نیتار ی)زرتشت( که در هزاره ها یکس یبرا؛ نداشته اند

                                                 
5

نکه در یا. از زردپوستان هستند یشاخه از ینسرخ پوستان ؛ که در آن م کرده استید و زرد تقسیاه، سفی، انسانها را به سه دسته سیعلم نژاد شناس 

به  یدر "شمال" سرگردان بوده اند تا راه یاست که در ناکجا آباد " وجود داشتهییایب" و "پاک" بنام "آریف"، "نجی"شر یدپوستان شاخه ایان سفیم

زه کردند و یجدهم تئوریاز اواخر قرن ه یستها و نژادپرستان غربیاست که فاش یاد نهند )؟!(، افسانه ای"جنوب" گشوده و "تمدن و فرهنگ" را بن

جز رساند،  یرا م ینژاد یبرترآشکارا ن واژه که یدر اروپا از ا دوم ی. پس از جنگ جهانت به ارمغان آوردندیبشر یهم برا یع دردناکیفجا

از اقوام است که از  یکه شامل دسته ارود  یبکار م" ییاقوام "هند و اروپابنام  یمتریآن واژه مال یکنند؛ بجا یاستفاده نم یراست افراط یروهاین

 یجهان یران شناسان" وابسته به کانونهایبه همت "ا" ییایران واژه "آریدر ا .ستند" هیزبان شناخت یادی"تشابهات بن یهند تا اروپا گسترده اند و دارا

رو آنها یران شناسان" و عوام پی"ا یی؛ گوداردگانش یان همسایران در میساختن مردم ا یو منزو یجهت نفاق افکن یکاربرد گسترده اقدرت همچنان 

و زبان  یظاهرا بار فرهنگز که ی" نیی"هند و اروپااما مقوله  د؟!یاز آن دست نخواهند کش نند،یافریران نیمردم و کشور ا یبزرگ برا یتا فاجعه ا

زان یو ممدل را یزگنگ و مبهم است ز یرود و آن ن یدارند بکار م یکه مشترکات زبان یاقوام یوند نژادیاثبات پ یدارد، گاه به غلط برا یشناخت

 سر نشده است!یم ین دسته بندیا سفسطهست و جز با ینروشن ن دسته یا قرار نگرفتن در ایقرار گرفتن  یبرا یزبان یتفاوتهامشابهتها و 

    
6
ن سازمان یه شد؟! و هم اکنون در مقر ایجعل و به سازمان ملل هد یاشرف پهلو" توسط یساله شاهنشاه ۲۵۰۰ یمنشور نامبرده پس از "جشنها  

 شود؟! یم یورک نگداریویدرن

www.ParsBook.org



 

13 

 یبراسند؛ ینو یمعمر بن خطاب به زدگرد سوم ی یاز سو ینامه ا؛ سازند یم" کهن یم زرتشتی"تقو

 یچه هایو سازندگان "قالکا یان را کاشفان قاره امریهخامنشکنند؛  یماختراع  یکیالکتر یان باطریکاناش

 ،که هرگز انجام نشده است، هیدر شرق ترک یختباستان شنا یه کاوشیبر پا؛ ندینما یم یمعرفپرنده" 

خبر ) نامند یم ؟!"یمنششهر هخا"ک یوش یدار یل تشابه نام آن با نام داستانیها را بدلیروم یشهرک نظام

 یفارس یو نوشتار یداری، شنیداری، دیانه ایرا یرسانه هار یاخ یدر سالهاو...  ؛("مهر" یدولت یگذار

اکتشافات باستان "، جعل اسناد و یخیتار یسرشار از دروغهاه یت فقیوالنظام رون یزبان در درون و ب

در تنها  ؛ن" داردیانه نوی"خاور م یستیالیمپرشه در طرح ایرالبته است که گشته  یسرسام آور "یشناخت

ال یخبر بستر تنها و شود؛  یمد یتولسم یونیسم و صهیالیبه امپرمار نژادپرستان وابسته یذهن و روان ب

شوربختانه ! تواند بودگذشته گرا کارآمد سرخورده و  یجوانان احساسات یبیفر و خود یو زود باور یشیاند

در زدودن افسانه ها، گزافه ها و  یچ کوششیز هین یو مردم ساالر یادآز یران برایا یاسیسجنبش 

خ یدر تار یژگین ویچه بسا به اآنکه آورد؛ و از آن بدتر با  یهن خود بعمل نمیم یخ رسمیدروغها از تار

 یالیولو خ "شکوه گذشته"در پندارد  یمرا، که  ین و افسانه ایدروغ یهم آگاه است باورها یرانیا ینگار

 !پسندد یم ،"ختیبرانگ یهمگانبه جنبش ان را یرانیاو " د آوردیپد "تیرانیا"و  "یغرور مل"توان  یم

بلکه آنچنانکه  است بودهخ خود را نه آنچنانکه یتار یملتاگر د بدانند که یان باروشنفکررهبران و  نیا یول

 ییشرفت و شکوفایهرگز رنگ پخواهد بود و  یوسته گرفتار درد و رنج و بدبختیکند، پ یبازساز د باشدیبا

شناخت درست و واقع  یاجتماعو  یاقتصاد، یفرهنگ، یاسیس یشرفتهایاز رشد و پیش نیپ! دیخواهد درا ن

جز بکار سرپوش گذاشتن بر  یالیبه گذشته پرشکوه خک قوم یفخر و نازش خ گذشته است. ینانه تاریب

  .دیآ ینماش  یکنون یهایها و ناکامیناتوان

 

  خیدر تار روش شناخت

 یر متقابل بر هم مطالعه میثأبا هم و ت یدرون یدر همبستگ یخیتار یده هایشناخت، پد یدر روش علم

منفرد  یبگونه ا یخیتار یده هایر روندها و پدیی، رشد و تغییدایپ ؛گریکدینه جداگانه و مجرد از ، و شوند

 کجایبه  یابانگردیو ب ینیاز کوچ نش یکه بتازگ یله ایقوم و قبن یهمچنرد. یگ یو جدا از هم صورت نم

در  ینیکجا نشینه یشیبا چند هزار سال پ ییتواند از ملتها ینماست، آورده  یرو یشهر یو زندگ ینینش

دات یتول، یتجرب ی، دانشهاییقضا – یحقوق ی، سامانه هاید، علوم اداری)فنون تول یو معنو یفرهنگ ماد

د ثروت و معاش و اداره یتول یبرا یدر کار و کوشش جمع 'فرهنگ' ؛داشته باشد یو...( برتر یهنر

 یخود به خوراک و پوشاک را با کار کشاورز یازهایکه ن یابد. انسان هنگامی یتکامل م یاجتماع یزندگ
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 یداد و ستد بازرگان یافتد؛ و برا ین کرد، به فکر ساخت خانه و پرستشگاه و آموزشگاه میتأم یو دامپرور

ز ین یانسان یهاشه یکه در آنها اند یی؛ شهرهاآورد ید میپدرا ش شهرها یخو یاجتماع یگو اداره امور زند

ات یعلم و فلسفه و هنر و ادبکه ره آورد آن شوند  یمبادله م یو دامدار یکشاورز یهمچون فرآورده ها

و  ییروستا ین و ساخت کلبه هایزم یبر رو یدیبا کار تول ین کشاورزینگونه تمدن در زمیبداست. 

، یو رشد تمدن و فرهنگ بشر ییدایدر روند پشود.  یزند و در شهر شکوفا م یجوانه م یتیامن یدژها

 یج مشابهیاز انسانها نتا یدر هر نژاد یو اجتماع ییایط جغرافیندارد؛ و شرا ین نقشیعامل نژاد کمتر

ابانگردان یخ تمدن "بیتار انه، که دریم یاین و دامدار آسینشچادرهمه اقوام  ،نمونه ی. برادهد یبدست م

ان مردمان یم در میوسته سبب ترس و بیداشته اند و پ یزیو خونر یجنگاور ی" نام گرفته اند، خویشمال

ط یبه شرا یو کارکرد منف یژگین ویآنها بوده اند. ا یدر شهرها یرانگریو غارت و و یافته جنوبیاسکان 

اقوام  یخیت و کارکرد تاریان ماهیم یآنها؛ و لذا تفاوت یو قوم یت نژادیگردد و نه ماه یآنها بر م یزندگ

" بشمار رفته اند و چه آنها که به نژاد یا "تورانی یی، چه آنها که از نژاد زرد آلتایابانگرد شمالیگوناگون ب

 ست. ی، ن" موسوم گشته اندیید باصطالح "هند و اروپایسف

خها، قلعه ها، سنگ نگاره ها، کاروانسراها، گرمابه ها، کابناها، ) یه آثار و اسناد مادیخ بر پایشناخت تار

به ها، کتابها، خط ی)کت ی( و فرهنگیهنر – یدات صنعتیابزارها و تول پرستشگاهها، انبارها، بازارها، کار

افته یتنها ، یفرهنگ نوشتارش خط و یدایپش از یگردد. در دوران پ ی( ممکن میات شفاهیو زبان و ادب

ساخته  یتوان از رو یکنند؛ و م یت اقوام کمک میخ و هویتار یهستند که به بازشناس یختباستان شنا یها

، یاسیس یشه ها و باورها و سامانه های، سکه ها، نقوش و کار ابزارها به اندیهنر – یصنعت یها

ک ی شده و اعتبار انتساب آن به یشناسدوران د یبا یبرد. آثار ماد یآنها پ یو فرهنگ ی، اقتصادیاجتماع

ه ین پایده گردد. بر این سنجیشیرات آن و مشابهت با آثار شناخته شده پییبا توجه به تغ یخیفرد و دوره تار

زمان  یین زد. شناسایز سنن و مناسبات موجود در آن دوره را تخمیو ن یو معنو یتوان سطح رشد ماد یم

خط و  یاریز بین یخیتار یو دوره ها به افراد یز اعتبار و اصالت و صحت استناد آثار فرهنگیو مکان و ن

 یو مکان یات زمانیط و مقتضیز شرایموجود در آنها، و ن یکاربرد ینگارش و واژه ها یفنزبان، روش 

 ییز شناسایرا ن یاحتمال یهایها و کال دستکار یتوان افزوده ها، کاست ینگونه میرد. بدیگ یآنها، صورت م

ات یاست؛ اما اخبار و روا یخیو از منابع پژوهش تار یرهنگز در زمره آثار فین نینمود. کتب مورخ

ندگان به یگو یکیو نزد یات بر اساس دوریشوند. ارزش اخبار و روا یابید ارزشیمندرج در آنها با یخیتار

)و مورخ ( از  یهر چه راوشوند.  یده میآنها، سنج یطرفیزان صداقت و بیز می، و نیخیتار یدادهایرو

 یا جانبداریان زمان و یبه فرمانروا یشتریب یرتر بوده باشد، و افزون بر آن وابستگداد دویک رویمتن 
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ازمند به دقت و یبرخوردار است و لذا ن یاز ارزش کمتر یداشته باشد، اخبار و یدتریشد یو مذهب یقوم

ها هم ن آنیان نخستیژه اخبار دست چندم که راویبو یخیات تاریان روای. در مباشد یم یشتریب یموشکاف

هم  یخیاسناد "دست اول" تار یخ ندارند. حتیتار یبازساز یبرا یستند، ارزش درخوریشناخته شده ن

نان ندارد. یآنها اطم یز به درستینخود سنده یده" شده اند؛ و نویهستند که "شن یاتیاخبار و روا یار حاویبس

راستاران در امان ینسخه برداران و و ده از گزندین اسناد "دست اول" هم تا بدست ما رسین، همیافزون بر ا

ه مواد یخ، پس از تهیتار یده بکار رفته است! بازسازیقه و عقیز اعمال سلیدر ترجمه ن ینبوده اند و حت

 یخیگوناگون تار یده هایدادها و پدیان رویمستدل م یروابط منطق یازمند برقراریمطمئن، ن یضرور

گانه یو ب یسنت یران شناسیدر ا؛ هر چند ردیاد شده صورت گی یهاید پس از بررسیبا یخ نگاریاست. تار

انه یه، پندار گرایما اساسا داستان پا یران شناسیا! نداشته است یاد شده کاربرد چندانی یما روش علمساخته 

ز انتساب آن به یآن و ن یستیو چ یژگی، که ویخیک اثر تاریه ی. بر پااستبوده  کیدئولوژیا – یاسیسو 

ناشناس که  یافرادجانب ادعا شده از  یفرهنگو  یخیتاره آثار یا بر پایست، و یروشن ن یه او دور یکس

 ینامطمئن و نامربوط از افراد یاتیست، و سخنان و روایاز آنها در دست ن ینام یو حتچ نسخه و برگ یه

پندار خود را  سف بارتر آنکهأسند! و تینو یران را میخ ایناممکن، تار ییدادهایناشناخته در باره رو

ران، یدر هند، ا یافته باستان شناختیک یمثال کنند!  یهم م یو مذهب یقوم یهاینه کشیو ک یزاریه بیدستما

ان یا ساسانیان یمنتسب به هخامنش لیدل یکامال بو... را  یشرق ی، اروپایغرب یایه، آسیانه، ترکیم یایآس

زنند؛ و  یدست م ینژاد – یز قومینفرت انگ یوز و دعایل آمیر تخیتفاسبر اساس آن به نموده و سپس 

سست و لرزان  یدتیعق یه هاین پایآنگاه بر اسازند؟!  یران باستان" میون "این و زمان را مدیزمسرانجام 

در ذهن  یا افتهینابه  یحتگاه  ؟!پردازند یمروز  یاسیس یدادهایرو یو حت یخیتار یدادهایر رویبه تفس

پس ان رفته است؛ یاز من یمع یقوموابسته به  یکسانبدست برند که  ی" م"گماندهند و  یم یهستخود 

دان" ی"شاهکار جاو ن کوبیزرکتاب "دو قرن سکوت" شوند؟!  یدشمن و طلبکار جاودانه آن قوم م

مشمئز کننده  یهاییجو یاست که سرشار از افسانه ها و پندارها و برتر یر علمیغ یهایخ نگارینگونه تاریا

ن یموجود در ا یدگاههایه دیان بر پایرانیا یت ملیران و هویخ ایاست؛ و اگر قرار باشد تار ینژاد – یقوم

ن در ینه گرفتار خواهند شد؛ و ایدروغ و ستم و توهم و ک یکیان جاودانه در تاریرانیکتاب ساخته شود، ا

روغ و غرور و د نظر کرده و بگفته خود از حجم "دیز تجدین کوب در چاپ اول آن نیاست که زر یحال

ز بود که یدر آن روزگاران، چنان روح من از شور و حماسه لبررا: "ی" موجود در آن کاسته است! زبیفر

م یگو یرا م یران باستانیا –ران یدانستم و هر چه از آن ا یران میبود از آن ا ینویهر چه پاک و حق و م

ن کوب سرانجام با فاصله ی(. زر۱۳ – ۲۰شمردم" )همانجا، ص  ینبود، زشت و پست و نادرست م –
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داند، "کودکانه" و از  یک قوم و نژاد میژه یشه و خرد را ویکه اند یت، باوریو قوم یگرفتن از نژادپرست

  (.۳۸نمود )کارنامه اسالم، ص  یابیارز یسر نادان

ده یخ آفرین، تارایدگاه پندار گرای. در دانه استیپندارگرا یدگاههایر دیثأر تیدا زیشد یرانیا یخ نگاریتار

ن یان از درک قوانیده خداوند است. پندارگرایا قوم برگزیچون قهرمانان، نژاد برتر و  یفرا انسان یروهاین

توده مردم و عموم انسانها را در دستاوردها،  ییجوامع ناتوانند؛ و نقش مبنا یخیعام و خاص تحوالت تار

دن و یشیتوان اند یانسان و اجتماع انسان یبرانفسه  یف رند. آنهایگ یده میناد یخیتار یشرفتهایتحوالت و پ

ا چند قهرمان یک قوم و یک نژاد، ین توان را تنها خاص یستند؛ و ایقائل ن ینش و دگرگونیو آفر یسازندگ

از بشر ارزنده  یده است که دستاوردهایانجامآنجا به  یرانیا یخ نگاریدر تار یدانند. کارکرد پندارگرائ یم

زرتشت، کوروش و  یژه سه "قهرمان" بنامهایو بو "ان باستانیپارس"ن تا امروز وامدار جهان باستا

و ادوار گر ملتها یدران و یفالت اکهن  یتمدنها یخیتاردرخشان  یوش خوانده شوند و دستاوردهایدار

  ارزش باشند. یخوار و ب یخیتار

موجود، و درک ضرورت  یدگاههای، نقد و سنجش دیرانیا یخ نگاریتارت و کارکرد یشناخت ماه یبرا

شرق ن "یآغاز یزه هاینه و انگیشیپ ید به بررسینخست باران باستان، یا یاسیخ سیتار یانتقاد یبازنگر

    از آنست، پرداخت: یبخش "یران شناسیا"، که "یشناس

  

                     "                                                ی"شرق شناس یهازه ینه و انگیشیپ

 یزه هاید، از همان آغاز نه از انگیدار گشت و بالیاروپا پد ی، که از مراکز پژوهش"ی"دانش شرق شناس

ن "دانش" با تهاجم ی. ایعلم یانه و دانش پژوهانه برخوردار بوده است و نه از روشهایقت جویحق

ها به یاز پرتغال یفرهنگ یراثیمچون مآن ه ین آغاز شد؛ و دستاوردهایبه خاور زم ییاستعمارگران اروپا

کارآمد  یپرورش کادرها ین شرق شناسیمنتقل گشت. هدف اها یو فرانسوها یسیها و از آنها به انگلیهلند

ن بخش از جهان بود. یل سلطه غارتگرانه و تداوم آن در ایمستعمرات و تسه یبرا یادار – یاسیس

 یافتن مبانی یا، در جستجویتانیبر یبردست امپراتوره پرداز و معمار زیر، نظرینخست وز یلیزرائید

را گشود ی، راهیسیر سلطه و استعمارگران انگلیز یهایان هندیوند میپ
7

افسانه ساخت با  ماکس مولرکه  

" آنرا به انجام ی" و "تورانیاز اقوام "سام یرانیو ا ی، هندییاقوام اروپا ی" و جدا سازییای"نژاد آر

 یباستان گراسم یونالیناسعناصر ...  و پورتریر ریاردش، یآقا خان کرمان ،خوند زادهآرساند. همانگونه که 

                                                 
7
 .(یشهباز)عبدهللا کرد  یس هندوستان تاجگذاریا بنام امپراتیکتوریه ملکه وبه ابتکار او بود ک  
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را فراهم ساختند،  ینژادپرست پهلووابسته و و حکومت  یرضاخان یکودتا یفرهنگ ینه هایزمو  یرانیا

ه یترکش دولت آتاتورک و یدایختند که به پیبرانگ یموجسم" ی"پان ترک یزیه ریپابا ز ین کوهنو  یوامبر

دست نشانده شد و "نخبگان"  ین حکومتهایت ایه مشروعیتوجابزار  یت و نژادپرستید. قومین انجامینو

کنند؛  یه بازسازین پاین خود را بر ایخ سرزمیافتند تاریت یمورأر سلطه استعمار میز یملتها یفرهنگ

 ایرنیحسن پ، یسید نفیسع، یفروغ یمحمد عل، بهار یمحمد تقچون  یران به کسانیکه در ا یتیمورأم

ده یو ... سپرده شد. پس پد یز ناتل خانلریپرو، یشاپور شهباز، یانیعباس اقبال آشت(، رالدولهیمش)

 ین نژاد پرستیاز همان آئ یو زائده او خلق الساعه نبوده جداگانه  یده ای، پدیپارس – ییایآر ییگرا باستان

 ین شد و نرم افزار سرکوبهایو ... تدو پارتوو  نیچمبرلو  نیگوبو  ماکس مولراست که در غرب با 

جاد شکاف و گسست ی، اییایآر ینژادپرستن ییآ یرسالت استعماردر اروپا و جهان بود.  یو مل یطبقات

ه پردازان "خاورشناس" استعمار ینظرکپارچه شرق بود. یان مردمان هم تبار و هم فرهنگ و یدر م یتیهو

ده یکه: شما قوم برتر و برگزباوراندند  ین ملتها جداگانه میک از ایر به هخود  یدست آموزان بوم یاریب

ز یکه امروز ن خ بر دوش شما بوده استیدر تارو هنر شرفت دانش و فرهنگ یو پ ید و بار تمدن سازیهست

 یجعل یتهایجاد هویو ا یو فرهنگ ساز یخ سازین راستا دست به تاری! و در ابه غرب منتقل شده است

"خاور . پنداردرا در کنار خود ، غرب یگرینه از دین کیک در عیهر که  ی؛ بگونه ازدند آنها یبرا

نفاق مارگونه و یرا در توهمات بانه یاقوام خاور ماز نسل ن یچندتاکنون ن روش یشناسان" استعمار با ا

و  ی" هخامنشپر شکوه ی"تمدنهان بهانه که وارث یبه ازبانان  یفارس :پرورده اند یرانگریوافکنانه بس 

دولت  ییند؛ کردها حوزه فرمانرواندا یانه میگر اقوام خاورمیبر د یسته سروری، خود را شاهستند یساسان

 یش میخو یخیتار ینامند و فارسها را هم نابود کننده عزت و سربلند یماد را "کشور کردستان" م

نها ی)بر سر ا یزند!( و اشکانیدر ست الم و ماد )بر سر ماد با کردهایسومر و ع یشناسانند؛ ترکها دولتها

ن گمان هستند یز بر ایپندارند؛ و سرانجام اعراب ن یزند!( را از نژاد خود میگر در ستید یهایرانیز با این

ت آنستکه آنچه که در باره اقوام یش اسالم را گسترش داده اند! و... واقعیخو یو دالور یرزم یرویکه به ن

 ران و خاوریدر ا یک از اقوام کنونیچیهو  سانه و گزافه و پندار آغشته استشود با اف یگفته م یباستان

 (چه در خون و نژاد و چه در زبان و فرهنگ) ی. اقوام امروزستندیآنها ن یخیندگان تارینماز ینانه یم

 در بستر زمان یاریبس یهایو دگرگونتبادل و داد و ستدها و  گذشتهاقوام  یزش درونیآم یخیفراورده تار

 یخ و مردم شناسان در راستایپژوهشگران تار یقت از سوین حقیوسته و سامانمند ایان پید. بنباش یم

 یکوشند از چهره ها یکه م یرا اقوامیار ارزنده و کارساز خواهد بود؛ زین بسیدروغ یهاییت زدایهو

 بار آنها هستند! گسترهپندارند که از خون و نژاد و ت ین میبسازند، چن اسطورهک ی یباستانادوار  یخیتار
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ک از آنها یچیه یراب انهیو م کینزد خاورران و یفالت ازش بلند مدت اقوام گوناگون در یتناوب آمو 

ن نژادپرستانه یاز بار سنگ یان جداین می" در اییاین آرینگذارده است. واژه "سرزم ی" باقی"خلوص نژاد

شوند و نه به  یم یبازشناسخود  یکنون زبانز به ران امرویاقوام ابکارانه است. یه و فریپا یب یاش بس

خاص  یفارس و ترک و کرد و لر و عرب و بلوچ... تنها معنا شان. یداستان – یباستان تبارو  نژاد

برخوردار  ینژاداز خلوص ران امروز یدر ا یچ قومیه. یدارند و نه هرگز نژاد یو فرهنگ یزبانشناخت

زبان و شود.  یده نمینامفارس و ترک و کرد و عرب و ...  یران بلحاظ نژادیچکس در ایو هست ین

در باره . استان ینیشیوسته پیتبادالت پ یپدر  یخیراث مشرک تاریک میز ین اقوام نیک از ایفرهنگ هر 

د گفت که یدر سده گذشته بوده اند، با یپارس – ییایآر ییباستان گرا یر بالیمردم فارس هم که گرفتار ت

ست! و آنها ین ،زبان و فرهنگ یو حت ،در خون و تبار و نژاد "ان باستانیپارس"ان آنها با یم یژه ایوند ویپ

ش در یهستند که از ده هزار سال پ یمردمان یو فرهنگ یاز فرزندان نژاد یرانیگر اقوام ایز در کنار دین

 یرب ...(، اقوام، عی، عبرانی، آرامی، آسوری، کلدانی)اکدتبار  یسته اند! مردمان سامین زین سرزمیا

که  ی...(، مردمان یروم ،یونانی، ی، مقدونی، پارسییسکا، ی)مادشده اند " خوانده ییکه "هند و اروپا

، یساگارت، ی، تپوری، کاشیکادوس)اند " دانسته ییو نه "هند و اروپا یزبان شناسان نه سامعموم 

 ییقایآفر یحتک، ازبک ...( و ی، مغول، تاتار، ترک، تاجیخزراورارتو، ، یسومر، یلولوب، یالمیع

نامبرده در اقوام  یزش درونیآمداشته اند.  یستیزش و همزیران آمیدر فالت اش یاز هزاران سال پ( ی)حبش

چگاه معنا و مفهوم یآنها ه ین ازمنه ها آغاز گشته است؛ و سخن از خلوص نژادیران از دورتریفالت ا

ن وجود نداشته یزم یبر رو یدور هم نژاد پاک و خالصل دورانت "در آن زمان یوبگفته ؛ نداشته است

باستان  یهایپارسها و پارتنه تنها مادها و ن، یبنابر ا(. ۱۲۳ص ، یکینسخه الکترونخ تمدن، یاست" )تار

از نسل ها یا آذریکردها ستند؛ ین هایها نوادگان پارتیخراسانز ینداشته اند، بلکه امروز ن یهرگز خلوص نژاد

را اگر یز ؛توانند بود ینمباستان  یهایاز تبار پارسز هرگز ینفارس  یاهالباشند؛  ینمها  یرتا ساگای مادها

خته یدر آمن یکجانشی یاقوام بومگر و یکدی، با اندبوده ران یبه فالت ا یانمهاجرنامبرده  یباستان اقوامهم 

است که  یادآوریپس الزم به  ان داشته است.یوسته جریپ یچند جانبه قوم یزشهایز آمیخ نیاند و از آن تار

 یایدر جغرافآن  یمصطلح امروز ینام برده ام، معنا یرانیران و ایا ین نوشتار از واژه هایهر جا در ا

که از هزاران سال خوانده ام  یرانیرا ا یمردمان؛ استمورد نظر آن  ینژاد – یقومو نه  یخیتار – یاسیس

   .کرده اند یزندگده است، ینام "رانیفالت ا"ل یلبهر دا آنرا یکه علم جغراف ینیسرزمش در یپ

بود که از  یان مردمانیدر م ینژاد – یقوم ینه ها و شکافهایجاد کیاستعمار ا" جهتدار ی"شرق شناسهدف 

گانه و ی یاسالم ملت یفرهنگ – یدتیر پرچم عقین زیش از ایقا گسترده بودند و پیم تا افریهندوستان قد
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ک یها را در ییها و اروپایرانیاو  هایرفتند. آنها هند یگانه به شمار میب یگران نو پا رومند در برابر سلطهین

را تا امروز در  یشاوند سازین خویامد ایپدادند که  ی" جاییایبنام "آر ینژاد – یکسان قومی یگروهبند

 یزه هایاز انگ! مینیب یبه غرب سلطه گر م یرانیو ا یهنداشراف مآب نژادپرستان  یتداوم وفادار

را بهانه  یوند نژادیپبود که  یشرق یاز کشورها یبوم یش ارتشیدایپز ین ینژاد ین تئوریاپردازش 

تداوم را در آنها و  ؛غرب باشد یاستعمار یاده نظام جنگهایپبه غرب ساخته و  یو فرهنگ یاسیس یوابستگ

از  ام جونزیلیوو  کتهیآدولف پ، ش شلگلیفردر ،یالدیجدهم میهسده در  .دهد یاریشرق سلطه بر 

 یشهایهماهمنگ همه گراز نقش ی. نکته شگفت انگندگرفت یاری یشاوندین خویاثبات ا یبرا یزبانشناس

تئو  یگرا ییایاست. آرم انجمن آر ینژاد – یقوم یهاین افسانه سازیدر اغرب  یو ارتجاع یستیفاش

گانه یه هندوستان منتقل گشت، بستر ان گرفت و سپس بیکا بنیکه در قرن نوزدهم در آمر ی، انجمنیسوف

ب شکسته و ستاره یاست از صل یبیدهد. آرم انجمن نامبرده ترک یسم را نشان میونیسم و صهیاستعمار، ناز

، یبار !ل نقش بستیز بر پرچم اسرائین یومو د ،ل شدیآلمان تبد یبعد به آرم حزب ناز یچند یداوود! اول

" است که ییایبنام "آر یهنوز ملهم از افسانه مهاجرت قوم موهومما  یسنت یخ نگاریو تار یران شناسیا

ش یدایر شده و سرچشمه پیسراز ران و اروپایناشناخته تر به هند و ا ینیناشناخته و از سرزم یدر روزگار

باستان ، یانسان شناسدر  یعلمد ین تائیه که کوچکتریپا یب یادعان ی!؟ ااستگشته  یتمدن و فرهنگ بشر

با ران و غرب یدر انژادپرستان  یک ندارد، هنوز از سویو علم ژنت یا، مردم شناسیخ، جغرافیر، تایشناس

ن قوم یان امروز فرزندان ایرانیکنند ا یگمان م یرانینژادپرستان ا؛ شود یو بالهت تمام تکرار م یکدندگی

م ی"اقالاگاه از چر ین را در جستجویکوچ نش یها" ییای"آرنخست  یغرب ! پژوهشگران؟ناشناخته هستند

 "خیطلوع تارو آنرا "ت کردند یران هدایهند و فالت ا ؟از سکنه"! ی"خال یبه جلگه هاناشناخته  "یشمال

ا، یو جغراف یباستان شناس یبا داده ها یاز ناسازگار یکه جدا یه ای؛ فرض(یهودیسنده ینو ،رزیما)دانستند 

افسانه از آنها  یبرخباشد.  یمز در چالش یقوم ن نی"! ایژه فرهنگ سازی"! و "توان ویخیبا "رسالت تار

که  ین شهرینخست) جیوران یا ،ها"ییای"آرن ین نخستیکه سرزماند گفته گرفته و  یاریز بیرا ن یزرتشت یها

 ین بدست نمیآن سرزمساکنان از  ینشانچ یز هین یزرتشت یافسانه ها یبوده است؛ ول (دی"اهورامزدا" آفر

من" آنرا چندان سرد کرد که ده ماه از یر بود تا آنکه "اهریخوش آب و هوا و دلپذ ینیدهند؛ جز آنکه سرزم

وها" خوب یشود که بر سر آنکه "د یمسپس ادعا ! ؟ر از آنجا کوچ کردندیسال زمستان شد و آنها ناگز

گر جدا یدکیافتاد و راه خود را از  ی" شکاف مذهبیهند یانهای" و "آریرانیا یانهایان "آریا بد، میهستند 

از سکنه"  ی"خال یینهایران سرزمی، نه شبه قاره هند و فالت ایران باستان(. باریخ ایا، تاریرنی! )پ؟کردند
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بوده اند
8

خ ساز" ین "مهاجرت بزرگ تاریمربوط به ا یتیو جمع یعی، طبییایر و تحوالت جغرافیی، و نه تغ

ن به ینشچادر  ید اگر قومیترد یبارد. د یعلمه یدییو تأن پشتوانه یکوچکترادعا شده  یدر حوزه ها

و  یشود و "خلوص نژاد یان آنها حل میدر مجا یتدرکوچ کند  یشرفته کشاورزیپ یبا تمدنها ینیسرزم

 ۱۰۰۰تا  ۳۰۰۰ه پردازانش از یان نظرین "مهاجرت" در میا یش نخواهد ماند. دامنه زمانی" برایفرهنگ

 یشمال یتا دشتهاهندوکش  یو رشته کوههاا یاز شرق آس یاورالد؛ و خاستگاه آن گستره پهنیش از میسال پ

قطب شمال  یو حت یناویاسکاند یک و کشورهایبالت یایه تا حوزه دریروس یبریانه و قفقاز و سیم یایآس

و  یخیتار، یمردم شناخت، ییایجغرافشواهد  ین دعاویاز اچکدام یهآنکه  ی؛ ب)!؟( ردیگ یرا در بر م

ن ین النهریو هند و بران یدر فالت ان یاجتماعات شهر نشو گسترش  ییدایپد! نباش داشته یباستان شناخت

، و نه خیتار ییایگسترش جغرافو  یکشاورزشرفت فنون یپ، سنگدر دوره  یت انسانیش جمعیجه افزاینت

 یران از جمله شکافهایفالت ا ییایت جغرافیموقعاست. رخ داده  ،از "شمال"ابانگردان یب مهاجرت یدر پ

 یبگونه اجذاب سازد؛ مهاجرت  یبران را ین سرزمیاتوانست  یم، دشتها و جنگلها و آبها ... ، یکوهستان

د دانست یبا ی؛ ولکه مهاجر بوده انددهند  یمرا احتمال ران یشناخته شده در فالت اکهن اقوام از  یبرخکه 

نه هرگز تمدن ساز  یاجتماع – یخیل گوناگون تاریبدال " به "جنوب"یابانگرد "شمالیمهاجرت اقوام ب که

د یترد یبر شده اند، ی"جنوب" سراز ی" از "شمال" بسوییایاگر اقوام موهوم "آر؛ رانگر بوده استیکه و

زه و خشونت ینامهربان "شمال" تنها فرهنگ ستسخت و عت یرا در طبیز ده اندیافرین یو تباه یرانیجز و

باستان  یعلم شپژوهچ یه یزبان شناخت یها و سفسطه ها جز افسانهافزون بر آن،  .ندرشد کتوانست  یم

 ییران با اقوام اروپایمشترک مردم ا یشه نژادیربر ک یو ژنت ی، مردم شناختییای، جغرافیخی، تاریشناخت

ک سر یران یها" به فالت اییای، "شرق شناسان" نامبرده از افسانه "مهاجرت آری. باراستداده ن یگواه

ش و پس از آن یران پیکه مهاجرت به فالت ایدر حال ؛ن ساختندین سرزمیخ ایرم در تایعظ یفیفصل ک

ز ینن ین سرزمیان داشته و ایجر)نه الزاما از "شمال"(  ییایز از جهات گوناگون جغرافین ییمهاجرت ادعا

ه ش نشانیسال پ ۱۰۰۰۰در  یکشاورز ییدایاز سکنه" نبوده است، بلکه از هنگامه پ یچگاه "خالینه تنها ه

ر شده د ادعا یهازمانش از ین پین سرزمیا ؛ده شده استیران دیدر فالت امتمدنانه  یاجتماع یزندگ یها

 . را پرورده است یدرخشانبس  یران"! تمدنهایها به اییایباره "مهاجرت آر

 یام جونز و کوشندگان بعدیلیو یزبانشناخت یهایباف یکه در تئور یه گذاریم سرمایآن حجم عظ یبراست

                                                 
8
شده اند.  ین نوشتار بررسیران در ایکهن در فالت ا یتمدنها .نها سخن گفته اندین سرزمیدر ا یشهر یشکوفا یاز زندگ یباستان شناس یکاوشها  

الد در سند و پنجاب یش از میدر هزاره چهارم و سوم پ یشرفته ایت پیرو از مدندا –در موهنجو  یباستان شناس یز کاوشهایدر باره هند کهن ن

هم داشته است  یو فرهنگ ینی، دیدارو با سومر و بابل مناسبت بازرگان –کند. موهنجو  یم یافت شده برابریکند که با آنچه در سومر  یت میحکا

 (.۳۱۷ص ، یکیخ تمدن، نسخه الکترونیتارل دورانت، یو)
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ن زبانها هم به اثبات یان ناهماهنگ تریرا م یشاوندیصورت گرفت قادر بود خو شارپچون  یبغر

بودن  یکی یم حتیدان یکه م یتواند بود هنگام یوند نژادینشانه پ یچگونه مشترکات زبان یبرساند! وانگه

ست؟یآنها ن یبر وحدت نژاد یلیدل زیزبان اقوام ن
9

رباز یاگون از دگون یزشها، روابط و داد وستدهایآم 

و  ی، اقتصادیاسیکه روابط سهم د آورد؛ لذا اقوام مختلف النژاد یپد یتاکنون توانسته مشترکات زبان

را مالک اقوام  یتشابهات زبانشناختم یبخواهاگر . ابندی یم یداشته اند وجوه مشترک زبانشناخت یفرهنگ

ها و یها و سومریالمید هم نژاد عیز بایا نر "ان باستانیپارس"م، یآنها قرار ده یمشترک نژاد یشه هایر

موسوم به  زبانخط و شباهت ، یزبان شناخت یبنا بر پژوهشهارا یم زیبدانن ین النهریب یمردمان سام

 یونانیو  یهند یشتر از شباهت آنها به زبانهایب یو سومر یالمیو ع یسامکهن  یباستان به زبانها یپارس

ش و پس از یران پیافالت بر مردم ن ین النهریب یسام یتمدنها یرهنگر و نفوذ فیثأبوده است. ت یو روم

ان ین مردمان نبوده است. در میان ایم یفرهنگر یناپذ یتضاد آشتچگاه یهار آشکار است و اساسا یاسالم بس

ن ین و ژرف تریگسترده تر (نین النهریب یسام)از اقوام  هایتمدن آسورد یشا، نین النهریب یباستان یتمدنها

ن و یتر یادیم که بنیدان یاکنون م به هوملیکته یران داشته است تا آنجا که بر پاینفوذ را بر فرهنگ فالت ا

از مصر به آسور و از آنجا )اهورامزدا(  اورمزدچون  "ان باستانیپارس"ن واژه ها در فرهنگ یمقدس تر

 فروهرد"(. نشان یر "آلبوم تخت جمشدا کرده است )مهرداد بهار، مقدمه بیراه پ ییودا یهایران و هندیبه ا

برجسته  یش مو و لباس در سنگ نگاره هایز آرایو ن ینا از آسور گرفته شده است؛ ستون سازیز عین

نقش جانوران و  یافت؛ هر چند در کنده کاریراه  یهخامنش ینا به سنگ نگاره هایع یو بابل یآسور

"انیر آسورینظ یجنگ و شکار "مهارت ب یهاییصحنه آرا
10

د. انسان بالدار، نقش نبو یافتنیدست  

شه یدارند، ر یژه ایگاه ویران باستان جایا یاهورامزدا، عقاب و انسان عقابگونه، که در سنگ نگاره ها

دارد؛  یشه در فرهنگ آسوریز چه بسا ری" نیرانیت ایدارند. "ثنون ین النهریبکهن مصر و  یدر سنتها

م که ینیب یم ی( را در سنگ مرمریکین ی)خدا مردوک، یآسورن سنگ نگاره برجسته یرا در مهمتریز

، یع نگار بابلیبه وقایبنا بر کت(. ۲۳۶ل دورانت، ص یدر آورده است )و یشر( را از پا ی)خدا اماتیت

را  یکیزیف یو شباهتها یخت شناسین اگر ری. همچن( بوده استی)سام یسنت بابلک یز یجشن آغاز بهار ن

ها و یشتر است تا شباهت آنها به هندیان به اعراب بیرانیم، اتفاقا شباهت ایرار دهقسه ها ین مقایامالک 

 – یفرهنگ یوندهایپ! شود یده نمیها دییها و اروپایان هندیز مین ین، شباهتی؛ و افزون بر اهاییاروپا

                                                 
9
ان آنها یآنکه م یاست؛ ب یکی (هایلیزبان مردم پرتقال با زبان برز مثال) یجنوب یکایقا و آمریامروز مردمان افر یبا زبانها ییاروپا یزبانها یخبر  

 افت.ی یوند نژادیبتوان پ

    
10

 (.۲۳۶ص ، ل دورانتیوها را کسب کند )ید، تاکنون نتوانسته مهارت آسوریم و جدی، قدیچ مجسمه سازیه  
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 یتمدنها)انه یبا مردمان خاورمره( یغو  یلولوبالم و یرفت و عیج یتمدنها)ران یمردمان فالت ا یخیتار

 یهایهند"ها با یرانیا ینژادوند یو مستند است؛ حال آنکه پ ی( واقعیغرب یایو آس نین النهریبمصر و 

که با  ا"ی! واژه "آرممکن گشته است یاستعمار یهایالت و افسانه سازیه تخیتنها بر پاها ییاروپاو  "ییودا

بنا بر ، استه پردازان استعمار شده یو نظر چه دست نژادپرستانیبازامروز و ، شه دانسته اندیران" همری"ا

ت داردیو زبان سانسکر یر هندیشه در اساطیر یزبان شناساز پژوهشگران  یارینظر بس
11

آنکه به  یب؛ 

 یافتیدر یرا معانیداشته است؛ زخ یدر تارز ین یطبقاتکارکرد " ییای. واژه "آرمعطوف باشد یژه اینژاد و

که گشت  یبر م ییدودمانهافرادستان و  یبه طبقه استثمارگر اجتماع( و "برتر" ف"یب" و "شریآن )"نج

قرون  یمعنا در اروپان ی. اختیآم یمست با خون "طبقات پست" استثمار شده در هم یبا یخون آنها نم

" بشمار رفتند! در آغاز عصر ییاینداران( از "نژاد آریز بکار رفت و اشراف اروپا )زمین یوسط

 یسرکوبها یبرا یغربجوامع در دست فرادستان  یا" نرم افزار دوگانه اینژاد آر یر"برت یاستعمار، تئور

 ییدر کتاب "گفتگو یشمند فرانسویاند نویگوبنکه یر سلطه بکار رفت؛ کما ایز یو سرکوب خلقها یطبقات

ان ملتها یو تضاد م یطبقات یه تضادهایتوج یبرا ییای"، از افسانه نژاد آریانسان ینژادها یدر باب نابرابر

 یخیات تاریجعلن کرد. یین افسانه تبیهند را با توسل به ا یز نظام طبقاتیا نیتانی؛ حکومت هند برجست یاری

ا سرچشمه یتانیآغاز شد که از حکومت هند بر ینژاد یهایباف ین تئوریا یدر پز ینران باستان یدر باره ا

شه در ی" شده است، ریک سنت "علمیکه  "،یی"هند و اروپا یزبانها ینکه دسته بندی؛ کمااگرفت یم

از زبان  یاستعمار یها ین تئوریبا ا یران در حالیمردم ادارد.  ین استعمارگران غربینخست یکوششها

 یچ آگاهیهخالصه  ؟!ده بودندیرا نشن ییایواژه آرتاکنون شدند که  یمآشنا  رپورتر یر جیاردشچون  یکسان

ران ی" که به جلگه هند و فالت اییایآرنژاد "از  یاقوام ییایه جغرافگایو جا یخیتار یاز هست ین علمیراست

                                                 
11

ران یا یشرق یمرزها یآنسوبه ن واژه را یشتر آنها خاستگاه ایده اند. بینرس یجه روشنین لغت هنوز به نتیا یابیشه یو ر یزبان شناسان در بررس 

ران یودتر از ا، افغانستان زشهر هرات خوانده اند. در واقع یرا نام باستان ایآردهند؛  یحواله م ،شود یده میکه امروز افغانستان نام ینیو به سرزم

 یشمال افغانستان امروزرا ن واژه ها یکهن اوستا زادگاه ا یبخشها ییایجغراف یاشاره هاه یبر پا یبرخشده است.  ین نام خوانده میبه ا یامروز

دان یه استرابون جغرافک". بگفتین یتا یج بود بر کرانه رود دائیران ویدم، ایکه من آفر یکین نین سرزمی: "نخستن زده اندیتخما یرامون آمودریپ

 یزانت یآر ا واقع بوده است.یانا در شمال آری؛ آرباشد یم انایآرمتفاوت از  ینیسرزم ایآردارد و  یو )هرات( همخوانیبا هر ویآرجهان باستان، 

پرستان ا آتش یآتش افروزان  نایآراست و  یو آتش پرست یو آتش افروز آتش یبمعنا ین در کردیهمچن یآرل ماد بوده است. یاز قبا یکین نام یهمچن

 یول( یو فرهنگ ییایجغراف ی)معانبرگردانده شده است  ینید یو باورها، شهر، صفت دهین، پدین واژه ها تاکنون به سرزمیا، یدهد. بار یز معنا مین

ش و پس از ین واژه ها پینشده است. ا " باشد، نام بردهییایکه "آر یاز قوم یباستان یبه هایک از کتیچی. در همنطبق نگشته است یهرگز بر نژاد

شورشها  یبمعن ای یآرو  یشورش یبمعن کا یآرشورش،  یبمعن ک یآرستون، یبه بیده شده است. در کتید ییز بندرت در جایارشا نیوش و خشایدار

گرفته اند؟! در دو  ییایا نژاد آریزبان و  یمربوط شده است آنرا بمعن یبه شاهان هخامنش ینینچنیا ی"مترجمان" هر گاه واژه ها یترجمه شده اند؛ ول

از نژاد  ییای" جمله را با "آریپسر پارس ی"مترجمان" بوجود آمده که پس از عبارت "پارس ین امکان برایارشا ایوش و خشایبه کامال مشابه داریکت

ا" یاز نژاد آر ییای"آر یمشابه داشته باشد؛ بجا ید معنایبه باز واژه مشاینجا نیز نژادپرستان شده است. اما در ایکه دستاو یا" ادامه دهند؛ ترجمه ایآر

ان باستان" یژه نزد "پارسیکه در جهان باستان و بو ییا "شورشگر از تبار شورشگران"؛ معنایتوان گفت "آتش افروز از تبار آتش افروزان" و  یم

د دانست که یز بایا" نیران" و "آریک بهم "ایظاهرا نزد یره واژه هار سلطه بوده است. در بایه ترس در دل مردمان زیو ما یچه بسا نشانه بزرگ

در  یق نامها و معانیشوند؛ تطب یمتفاوت خوانده م یکسان گاه با نامهای یار متفاوت منطبق شوند؛ معانیبس یتوانند بر معان یک بهم مینزد ینامها

 .دارند یمتفاوت یه بسا معانمشابه چ یگوناگون، نامها یکنند؛ و در زبانها یر مییگذر زمان تغ
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ر شده است، حامل یسراز "جنوب" یبسو "شمال"که از  یهر قومست؛ یر شده اند در دست نیسرازو اروپا 

شرفته یپدر تمدن و فرهنگ  یو تباه یرانیجز و ینبوده است و رسالتزه و خشونت یجز ست یچ فرهنگیه

ران یو ا یخ نگاریاساس تار" آن یو "رسالت تمدن ساز" ییای"آرنژاد افسانه  یبا نفاست.  نداشته "جنوب"

 .                 فرخنده که از دهه گذشته آغاز گشته است یزد؛ روندیر یاستعمار ساخته در هم م یسنت یشناس

خ یدر تار یعلم وهشپژن، ین سرزمیا یخ نگاریدر تارو نقش و نفوذ آن ان یسلطه جو یاسیس یزه هایانگ

ت یهو یابیباز یبراگر، ید یاز سو .ار گردانده استیبس یازمند دقت و موشکافینو  دشواررا ران باستان یا

 افسانه ها و دروغهازدودن  یبرا ازیمورد ن یپژوهش یرویناراده و بذل جز  یان چاره ایرانیا ین ملیراست

و عمدتا در رابطه  انهیقدرت جو یاسیس یزه هایان به انگان و نژادپرستیکه قوم گراران باستان یخ ایاز تار

 – یبرخورد ابزاربه  یخ نگاریتار یعلم یبا کاربست روشهاد یابست. ی، نساخته اند گانگان سلطه گریبا ب

نهادها نها، ی، آئدادهایرو !افتیباز یبدرسترا  یخ باستانیو تجربه تار ان دادیپاران باستان یخ ایتاربا  یاسیس

 یتا ارزش کاربرد و نقد شوند یبازشناس ید بدور از هرگونه تعصبیران باستان بایا یخیتار یه هاو چهر

  .ابندیباز ران یمردم ا یخیت تاریهو یدر بازسازخود را 
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 ؛دومبخش 

  ران یخ ایدر نگارش تار یکاربرد یو روشها یادیبن یدگاههاید

           

کاربرد و استوارتر ه یپان یخاورزمران و یاخ یتارن ییتبدر و روش دگاه یدچند گران، ان پژوهشیدر م

 :باشند یمباستان شرق و ران یخ ایتار یعلم یبازدارنده بازشناسن یهمچنکه دارند داشته و  یگسترده تر

 

  یشرقجوامع ( ییای)ناپو ییستای( ا۹

 یادیر و تحوالت بنییزمان دستخوش تغدر بستر  ییاین باورند که جوامع آسیبر ااروپا محور پژوهشگران 

استوار مطلقه آنها بر استبداد  یاسی، و سامانه سینداریزم – یه پدرشاهیآنها بر پا ی؛ سامانه اجتماعنشده اند

 یشرفت و دگرگونیو در برابر پ ستندینخود  یفیقادر به ارتقاء ک یآنها، جوامع شرق یبه ادعابوده است. 

ن ی. او ... ( ویمنتسک، هگل، رنان) باشند! یمها یغرب یریازمند دستگیمع نن جوایا !ورزند یم یداریپا

و با توجه به  ،ج بودیشمندان قوم مدار غرب رایان اندیدر مستم یبمه اول سده یندگاه که در سده نوزدهم و ید

 یتم در پسیسده ب یانیپا ینمود، از دهه ها یمر یپذه یبرهه توجآن در  یجوامع غرب یو توسعه طلب ییایپو

آرام آرام اعتبار و... ران یو امصر و عراق در  یباستان شناس یو کاوشها یخاورشناس یگسترش پژوهشها

 مت" سپرد! ی" و "مالیانه رویر تن به "میناگزو  خود را از دست داد یعلمشبه 

  

  خیتار یستیدگاه مارکسید( ۱

گذر کرده اند که  یهمان ادوار و مراحل ش ازیخو یخیدر تکامل تار یجوامع شرقدگاه، ین دیه ایبر پا

از  یکسان تکامل اجتماعین یه قوانیبر پا یانسان، همه جوامع خیتار یستیسکمار دگاهی. در دیجوامع غرب

 یگذر مسم( یو کمون یه داریسم، سرمای، فئودالیه، برده داری)کمون اولمارکس  یخیمراحل پنج گانه تار

 یستیدگاه مارکسیداست.  ین تکامل اجتماعیسه مرحله نخسترنده یبر گر ز دیران باستان نیخ ای؛ و تارکنند

آنها را تابد؛ و  ی"ناسازگار" را بر نم یخیتار یافته های، یفلسف یک بعدی یدگاههایگر دی، همچون دخیتار

د یتول یوه هایابزارها و شکارنه یدر زم یخیو اسناد تار یختباستان شنا یافته هایانگارد.  یده میناد

خ را یتار یستیدگاه مارکسیاندک هم د ین داشته هایهم یلاند؛ و "اندک" یبراستران باستان یدر ا یجتماعا

خود را به  یخیگاه تاریچگاه جایهآنکه  یبشود؛  یده میندوره دیدر سراسر ا ید جماعتیتول :کند ینمد ییتأ

سامانه مسلط گانه یران یخ ایاز تار یچ دوره ایدر هز ینک یکالس یبرده دارسپرده باشد.  یبرده دار
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با دو سامانه نامبرده، ز ین یفئودال یاجتماع – یاقتصادسرانجام سامانه . استنبوده  یاجتماع – یاقتصاد

 داشته است.  یستی، همزیاشکانو  یسلوکژه از دوره یبو

           

  "ییاید آسیوه تولیش"" و ی"استبداد شرق( ۷

 یو تکامل تک خط ؛ستیکسان نیهمه  یبرا یر و تحول اجتماعیین تغیانقو، یمواز یهادگاهین دیاه یبر پا

نامبرده  یدگاههایدروان یپ یول. ستیم نیقابل تعم یخین تاریجوامع از مراحل مشخص و مع یا گذر جبری

نها، یکنند. بگفته ا یم یند تکامل پافشارین خاص حاکم بر فرایا قوانی یخیتار یژگیبر وش از اندازه یب

؛ بوده است یاقتصاد – یمستقل اجتماع یسازمانها یتکاپوه یک" و بر پای"دموکرات یوامع غربتکامل ج

احمد )را وابسته بخود ساخته اند  یاقتصاد – یاجتماع ینهااسازم 'مذهب'و  'استیس' در شرق، یول

قل بودن و مست ،در اروپا یشه وریپ یک بودن سازمانهایدموکرات (.ییایا نظام آسی ی، نظام فئودالاشرف

ز یدر شرق ن یشه وریپ یک افسانه است؛ همچنانکه سازمانهای یاشرافو  یو دولت ینید یآنها از نهادها

ر سلطه مطلقه یزانس زیو ب یروم غرب یاصناف در امپراتور. ن و دولت نبوده اندیدر سلطه یهمواره ز

دوباره  یصنف یسامانه ها یالدیمزدهم یاز سده سد شدند. یناپد یانه هم بکلیم یدولت بودند؛ و در سده ها

خود  یمستقل بوده و در مناسبات درون یو اقتصاد ینی، دیاسیس یاز قدرتهاآنکه  یدار شدند؛ بیپددر اروپا 

شه یپ ی، سازمانهاش و پس از اسالم(ی)پ انهیدر شرق باستان و م یولو عدالت برخوردار باشند.  یآزاداز 

 یبر مز ینبرخوردار بودند؛ و سران خود را  ی؛ از استقالل دروندندخود ادامه دا یاجتماع یبه تکاپو یور

از ه باستان "یدر سور (.۶۰ – ۳۴، جلد چهارم، صفحات یو پارس یهودی، زرساالران یدند )شهبازیگز

ل دادند؛ و کارگران نانواخانه ها در یتشک یه بزرگیان اتحادیبنا یمدارک روشن گشته است که زمان یرو

که نشان از استقالل  یمدارک(؛ ۲۴۳ص خ تمدن، یتارل دورانت، یست به اعتصاب زدند" )وا دیشهر ماگنس

استدالل ن یچن، "ییاید آسیوه تولی" و "شی"استبداد شرق یهادگاهیدروان یپ دهد. یمدر شرق باستان اصناف 

خله متمرکز ، مدایآبمنابع و کمبود  یمیاقلخشک ط یل شراینه از آب بدلیضرورت استفاده بهکه کنند  یم

را  یشرق یرپاید یاستبدادهاوانساالر و ید یاسیس یز به نوبه خود ساخت هایآن ندولت را سبب گشت که 

ت یمالک یو نظام حقوق یطبقات اجتماعاز توسعه و تکامل را  یجوامع شرقز یاستبداد مطلقه ن؛ د آوردیپد

د یران از مالکان ابزار تولیمزدبگت بردگان، سرفها و یتبع یجوامع غرب یژگیاگر و باز داشت. یخصوص

تحت استثمار ه جامعن یبنابراو  ،است یوانیت همگان از دستگاه دیتبع "ییاید آسیوه تولیش" یژگیواست، 

دن یان بخشیپا یبجا یستیالینکه انقالب سوسیاز از ین یکیاز رهبران انقالب بلشو یند برخیگو دولت است.

ت یمالک یتئور. نگران بوده اند ،در آورد "ییاید آسیوه تولیش"انسان از انسان سر از  یبه بهره کش
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ه در یال دموکرات روسیدر کنگره چهارم حزب سوس پلخانفتوسط  یت دولتیمالک یمردم بجا یشوراها

، یت دولتیدر برابر مالک یت خصوصیز بودن مالکیا ناچینبود و  د.ین گردین منظور تدوی، بهماستکهلم

ا یو رابطه وارونه زر و زور  یاسی، حکومت مطلقه سیدولت یاریازمان آبس ،یجماعت ید کشاورزیتول

، آن لمتون، ماکس وبراست. نامبرده  یاهدگاهیدر د یجوامع شرق یاصل یطبقه و دولت، از شناسه ها

ون یهما، احمد اشرفرو آنها چون یپ یرانیز پژوهشگران ای، و نوالکوستیاو  وارگا، م رودنسونیماکس

ز ین ستهایاز مارکس یاریبسدگاه چنان بود که ین دیشرفت ایپن گروهند. یاز ا یخنج یمد علمحو  انیکاتوز

 یجوامع شرقخ یتارن خود از ییدر تب ،یخیاز مراحل تکامل تار یکیبعنوان  ،" راییاید آسیوه تولی"ش

شه در یخست که ردگاه نیبه د ،یاندازه ا"، تا ییاید آسیوه تولی"ش" و ی"استبداد شرق یدگاههاید .گنجاندند

در جوامع " ییاید آسیوه تولیکه "شکنند  یادعا مگاه روان آن یپ ؛دنگرد یدارد بر م یغرب ییجو یبرتر

ز ینشرق بود که ن پس یاز ا، دگرگون شد و یغرب یه داریبه سرمان جوامع یا یوابستگتنها پس از  یشرق

مربوط  یش فرضهایها و پینه تنها تئور یتخباستان شنا یهاافته یو  یخیتار یپژوهشها ؟خ شد!یتار یدارا

شرق متمدن ان مردمان یدهند که م یبلکه نشان م ،را از اعتبار انداخته است یجوامع شرق ییستایبه ا

 یو اقتصاد یفرهنگ یداد و ستد هاز یو ن ینیو د یاسیس یوندهایپ، داشتند یگوناگون یهاتیهو، که باستان

 ینمونه م یکه برا بوده استر یچشمگدرخشان شرق باستان و فرهنگ در تمدن  ییایبوده است؛ پوبرقرار 

و  یفن یوه هایوقفه ش ی، و تکامل بیبه پدر شاه یاز مادر شاه یو سومر یالمیع یگذر تمدنهاتوان به 

تمرکز قدرت و ز همواره بر یه حکومتها نیپا اشاره کرد.ران یکهن فالت ا ید در تمدنهایتول یاجتماع

بابل در ، یالمیع، یاکد – یسومر یدولتهاتوان به  یکه باز م استوار نبوده است یشاهاستبداد مطلقه 

هر استان و شهرستان ن( ین النهری)بانرودان یدر م نمود.اشاره  و... یاشکانسم یفدرال، یعصر حموراب

ردار بود برخو یاز استقالل داخل یز تا اندازه ایان نیدر زمان آسور یرنده داشت که حتیم گیتصم ییشورا

وجود داشت و شهرها بهره  یآزاد یز تا اندازه این پال یآسور بان ی؛ چنانکه در پادشاه(۱۳۶ص همانجا، )

 یفیک یز تفاوتیمذهب در شرق ن یکارکرد اجتماع. (۲۲۳برده بودند )همانجا، ص  یاز خودمختار یفراوان

د آورنده "استبداد یتواند پد یدر شرق نم افتهیسازمان  یاریاز به آبین با آنچه در غرب داشته است، ندارد.

ش از یپنهاد دولت ن ین النهریبنشان داده اند که در  یباستان شناس یرا کاوشهای" بوده باشد زیشرق

بدست مردم محل برآورده و قناتها کوچک  یجاد نهرهایبا ا یاریاز به آبین .د گشته اندیپد یاریآب یسازمانها

 یاسیکوچک س یتوسط واحدهان ین النهریران و بیدر فالت ا یاجتماع – یاقتصاد یزندگ یازهاینشد.  یم

خود از و ه نداشت یمال منبع مستقلبزرگ متمرکز  یهادولتگشت.  یمبرآورده  یمرکزمقتدر و نه دولت 

ن را از ید زمیپادشاهان با ،دهند که در سومر، بنا بر قانون یپژوهشها نشان م نیهمچن. ندکرد یه میآنها تغذ
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خبر در سومر و نبود استبداد مطلقه  یت خصوصیو حق مالک ین از قانونمداریدند؛ و ایخر یلکان آن مما

 ی" در تمدنهای"استبداد شرق یاز شناسه ها یتاکنون نشانه ا یباستان شناس یپژوهشها و کاوشهادهد.  یم

ران یاو مطلقه متمرکز  یدر حکومتها یبدست نداده اند؛ و حت یماد و هخامنش یدولتهاش از یران پیاکهن 

مستقل  یشهرها –دولت . نبوده است ینها از آن خاندان سلطنتیز همه زمینان( یان و ساسانی)هخامنشباستان 

و  ؛نده ابودار یبسو ...  یاشکان، یبابل، یاکد – یسومر یز در تمدنهایو ن، رانیکهن فالت ا یتمدنهادر 

از  یانسانجوامع  ،یجامعه شناخت ژهین ویقوانت یحاکمغم ، بریاجتماع – یخیدر تکامل تارسخن آخر آنکه 

 . کنند یم یرویپ اش، یستیمارکس ی، نه در معنان عام تکاملیقوان

 

  هیپا داستان یخ نگاریتار( ۲

)اشراف درجه دوم که کارگزاران  دهگانانو  باستان(ران یون ای)روحان مغان یاز سو رانیا یداستانخ یتار

نسبت به آنان است؛ و حب و بغض نه نقل گشته ینه به سیو سشده پرداخته دند( در روستاها بو یحکومت

و ن" یان "بد دیاشکانمغان : ان استیدر داستانها نماز ینران باستان یا یخیتار یدادهایتها و رویشخص

ان، که در آن بر یساسان ینیحکومت ددر باره را دوست نداشتند و اخبار آنها را حذف کردند؛ گانه" ی"ب

 یزدگرد اول را بخاطر اعطایاما ؛ کرده اند ییار داستانسرایگرده مردم سوار بوده اند، با آب و تاب بس

 یو نشان نام یماد و هخامنش یهااز دولتدر داستانها  ...اندده یکار" نامبزه" ،به شهروندان یمذهب یآزاد

اسکندر  ؛خ ناشناخته اندیتاران است که در یان" سخن بمیانیان" و "کیشدادیآنها از "پ یست و بجاین

ساله  ۴۷۵حکومت ان و یدوره تسلط سلوکاست؛ اد شده ی یکیو از او به نشده خوانده  یروم ،یمقدون

ار از یبسگشته است؛ اضافه سال  ۷۵ان یو به حکومت ساساناست افته یسال کاهش  ۲۰۰به جمعا ان یاشکان

تا ن یبلکه چست یخ ثبت نیدر تارن یچو ران یاان یم یچ جنگیکه نه تنها هن سخن رفته است یجنگ با چ

شناخته شده نبود یهنوز بدرستز ینان یهخامنشقرنها پس از 
12

 ین نشان از نو ساخته بودن داستانهایو ا 

دارند، در زمان و مکان  یو واقع یخیتار یشه هایهم که ر ییدادها و نامهایرون دارد؛ یمربوط به چ

با سپاه رستم فرخزاد در جنگ اعراب مسلمان به  یساسان ینیدنظام  یفروپاش ؛بدلخواه جابجا گشته اند

رفتار ها و یستمگروند با دربار و اشراف بوده اند، یدر پشتر یبکه  ان،یداستان سرااست؛ شده مربوط ه یقادس

 یاسکندر مقدوندر داستانها  ؛"مهربان" شناسانده اند"دادگر" و ده گرفته و آنها را یخشن پادشاهان را ناد

 یتلق "گانگانیبدولت " یاسکندردولت او تبار خواندن  یرانیبا اشود تا  یم یمعرفد یپسر داراب و ناه

                                                 
12

 .(۱۸۷۶ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنی)پاز هند دانسته است  ین را جزئیان چیدان بزرگ جهان باستان سه قرن پس از هخامنشیاسترابون جغراف  
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ن راستا دارا یناگوار نباشد! در ان ین سرزمیا یاهالبر ران یخ ایدر تارن حکومت یاوجود و نگردد 

. رانیمردم ادارا و دار ستشود و اسکندر دو یتند خو منه توز و ستمگر و یخودپسند و کز ینوش سوم( ی)دار

ران قانونا به خاندان او منتقل یا یراث پادشاهیتا مد یآ یم دراسکندر درجا به عقد دختر دارا هم روشنک 

!شود
13

 یشهایو گرا باستانران یخ ایتارک یتار یتواند بخشها یز میستانها نن دایا یابیشه ینهمه ریبا ا 

ن یدر ا "وانید"با  "رانیشاهان و پهلوانان ا" یاپیپ یهابخشد. جنگ ییز روشنایرا نن دوره یا یاسیس

در متمرکز توسعه طلب  یر ستم بدست حکومتهایسرکوب اقوام بپا خاسته زاز  ینمادتواند  یمداستانها 

سلطه بلند مدت از ز یآمافسانه  یتیرواد یشا "یبابلماردوش ضحاک "د؛ حکومت هزار ساله باشران یافالت 

بر سر قدرت و  یپادشاه یدر خاندانها یبه کشمکش درون دونی؛ جنگ پسران فرباشدران یآسور بر ا

ران یا یدولتها یبازتاب جنگهاد یز شاین "انیتوران"و جنگ با  ؛ر استیقابل تعب آن ییایگستره جغراف

ستان باسم یونالیش ناسیدایش از پیقت که تا پین حقین ایهمچن .باشد و خزرها اطلهیهونها، هسکاها، باستان با 

 یخ داستانیدر تارز یننام آن  یکه حت یبود کننده حکومتان) "یروماسکندر "گذشته، سده در  یرانیا یگرا

ان مسلمان او را یرانیز ایو پس از اسالم ن ،دارد "تبار یرانیا"و  یک و ستودنین یچهره ا (امده استین

و  رانیمردم ا یزاریخشم و ببازتاب دند، ات خود به او دایدر ادب یسته ایگاه شایدند و جاینامن" ی"ذوالقرن

ان یکه در چنگال فرمانروا یمردم. باشد یم یهخامنش از استبداد مطلقه پادشاهان یاشراف یقشرها یحت

هشام از  یطبر. نندیب یمخود را  "یخیتاران یاجن"هم گانه یبان متجاوزدر چهره  یحترند، یاسستمگر 

خواستند از  یبا مردم چنان بود که آنها بجان آمده موش سوم( یارت کرده است که رفتار دارا )دیروا یکلب

از سران و بزرگان قوم به اسکندر  یاریاو آسوده گردند؛ و چون اسکندر بر قلمرو دارا تاخت بسشر 

هم سازگار است.  یونانیسندگان یات نویکه با روا یتی(؛ روا۴۸۸، ص دوم، جلد یخ طبریوستند )تاریپ

و  یاجتماععلوم  ی، داده هایختباستان شنا یافته های، یخیدر کنار اسناد و کتب تارد یبارا  یداستانخ یتار

 ین کمکین سرزمیخ ایتار یینه تنها به شناسااز آنها  یجدا یلکرد؛ ول یو تحل یبازنگر یدانش زبان شناس

 .بر ندارددر  یو مذهب ی، نژادیگسترش تعصبات قومو  یالیخ یت سازیهوجز  یجه ایکند بلکه نت ینم

 

 یپارس – ییایآر یباستان گرا ینژادپرست( ۵

گذشته ه در سدسم یونالیبه ناس یجهانزورمداران  یاسیس یازهایه نیبر پاش ین گرایاشتر آمد، یچنانکه پ

کاوشها ز ینو  یرانیه ایپا داستان یخ نگاریتاردر  یقوم یاز افسانه ها یپاره ا ین نظرییدار شد و با تبیپد

                                                 
13

 وش را بعدها گرفتیرا دختر داریو اسکندر استاتاست  یارتس از اشراف سغدیاسکندر، دختر اکس یرانیموجود، رکسانا، زن ا یخیات تاریدر روا  

 .(۱۴۴۶ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنی)پ
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؛ تا آنجا که بخود گرفت یاسیس یدئولوژیاک یو شکل  افتیت یجزمگانگان یب جهتدار یپژوهشهاو 

ل شد و هر گونه نگرش یش تبدین گرایمقدس ا یبه نمادها و باورها یو ساسان یدو دوره هخامنش یادمانهای

ها به ییایخ ساز آری"مهاجرت تار ینژاد یه تئوریبر پا " خورد؟!یرانیران و ایبا ا یبرچسب "دشمن یانتقاد

ان باستان شناسکلنگ چون  یاز سکنه" آمدند؛ ول ی"خال ین هایناشناخته به سرزم یآنها از مکانران"، یا

ان یدپوستان با بومیسفمعامله رون آورد، یران را از دل خاک بیدر فالت ا یشرفته کهن تریپ یتمدنها

نخست به جنگ و زد و خورد  یه هاسد :کردند یبازسازباستان ران یخ ایرا در تار)سرخ پوستان( کا یامر

د: "چون یگو ین باره میا در ایرنیحسن پ !گذشت ده شدند،یو" نامی، که "دنیکجا نشیان یبا بومانها" ی"آر

نها ی، ا)؟!( ب و بد شکل بوده اندیبد ترک یلیث نژاد پست تر و خیانها از حیران از آریه فالت ایاول یهایبوم

از سکنه" به  ی"خال ینیران از سرزمینگونه ای؛ بد(میران قدیا یداستانها)؟ ده اند"!یو نامیانها دیرا آر

نگران از دست رفتن که نژادپرستان  ؟!ل شدیتبددر آن سکونت داشته اند ان زشت" ی"بومکه  ینیسرزم

آنها را بودند، "پست نژاد"  یبا مردمان بوممهاجر"  یهاییای"آرزش یان با احتمال آمیرانیا یخلوص نژاد

با خشونت با آنها رفتار کرده و  :شدند یحذف و منزوها" ییایخواندند که توسط "آر "بیبد ترک"و  "زشت"

افته و یان را از دست آنها گرفته، اسکان یبوم ینهایپس از آنکه زم یول ،با آنها داشته اند ینیخون یجنگها

ازمند آنها یش نیخو یر خانگو امو یدامدارو  یکار کشاورز یل دادند، برایرا تشک یکوچک یمحل یدولتها

ن حال یدر عن سخن یا !؟ا(یرنیافتند )هرتسفلد، پی یحق زندگ انهایبمثابه بندگان آران هم یر بومیشده و ناگز

 یاقتصاد – یاجتماع یدر زندگ ی" از دانش و تجربه اپست نژادان "زشت" و "یکه بومن معناست یبد

  است. بوده ن یااز آن بهره را " نسب یعالخوشگل و  یهاییایند که "آره ابرخوردار بود

، یخیتار یعلمچ گواه یخ ساز" آنها هیا" و "مهاجرت تاری"نژاد آر یتئورچنانکه در بخش نخست آمد، 

غات یندارد و تنها با فشار تبل یختمردم شناو  یخت، باستان شنایختان، زبان شییای، جغرافیانسان شناخت

  ستگان آنها باورانده شده است.  ک سلطه گران و وابیستماتیسو وسته یپ

ان یان و ساسانیانیان، کیشدادیبه سه دوره پاساسا ش از اسالم یران پی، ایرانیاه یپا خ داستانیتاردر اگر 

ران باستان از یا یاسیخ سیتار یپارس – ییایآر یپرستان باستان گرانژاد یخ نگاریتارشده است، در م یتقس

مهاجرت " ییکذا یه همان تئوریبر پاز ینمادها نکه یبا ادگاه، ین دیدر ا .شود یکوروش آغاز م ییفرمانروا

گانه یب یخ نگاریدر تار یل غلبه پارس مداریز بدلیشده اند، آنها را ن یابیاز همان قماش ارز "ییایاقوام آر

د با ین بارایتمدن و فرهنگ در فالت ا ییدایپ؛ فرستادند "خیش از تاریپ"به ان یالمیهمچون ع یرانیاساخته 

ز کوشش هزاران ساله مردمان یو ن یاجتماع – یاسیس یزندگنگونه یبد !شد یان همراه میظهور هخامنش

 یم پهلویش از رژیتا پشگفت آنکه  گرفته شد.ده یناد و رشد تمدن و فرهنگ ییدایدر پران یفالت ا یبوم
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 ینم یین نامهایز چنیخود ن شناخت و بر فرزندان یارشا را نمیوش و خشایران کوروش و داریدر ا یکس

 یخ داستانینده تاریسرا یفردوس یاز آنها سخن نگفته بود؛ حت یکس یونانیجز تورات و مورخان  ؛گذاشت

نکرده است.  یادیچ یشاهان نامبرده هان و یهخامنشستوده است، از ار یبسکه اسکندر را شناخته و  ،رانیا

 یخته ایاشارات جسته گرهم ناشناخته اند و  یاسالم مورخان دوره یبرا ین سه پادشاه بزرگ هخامنشیا

ابن است؛ چنانکه  یهودیو  یروم – یونانیاسناد تنها نقل از وجود دارد،  یرانیمنابع ااز  یبرخکه در 

از کوروش نام برده کوتاه  یدر جمله ا یک مورخ رومیبه نقل از  یدر قرن هشتم هجر یاندلس خلدون

شدن  یهودیاز  یبلعم؛ و (۱۸۰خ ابن خلدون، ص ی)تار ران کردیآنرا و د ویبه بابل لشکر کشاست که 

از اد یز باحتمال زین نیاکه ( ۳۱، ص ی، ادب پهلوانیسخن گفته است )مؤذن جام الیدانکوروش بدست 

آثار بجا مانده همواره  یدانان دوره اسالم یز مورخان و جغرافیران و نیا یمردم بوماست.  یهودیمنابع 

 کوششبه بود که از اواخر دوره قاجار ، یبارکردند.  یان منتسب میهودیمان و یا به سلر یهخامنش

ن ین سرزمیخ تمدن و فرهنگ ایو تار یاسیخ سیمبدأ تاران یهخامنش ،آنها یاستعمارگران و وابستگان بوم

ن و یراست یآرمانهاتا د یگرد یدر حکومت وابسته پهلو "یسمبل مل"و  "رانیانگذار ایبنکوروش "و شدند 

. دهد یقوم یهاه زیستنه ها و یخود را به توهمات و ک یانه جایران و خاورمین مردمان ایرید یهمبستگ

ن و تکامل تمدن و فرهنگ و ین دوره که دوره تکویز دارد؛ نخستیران باستان دو دوره متمایخ ایتار

با ش آغاز شد و یسال پ ۷۰۰۰از دست کم است، ن ین سرزمیدر ا یاجتماع – یو اقتصاد یاسیس ینهادها

 یید، با فرمانروایسال به درازا کش ۱۲۰۰دوره که حدود ن ی؛ دومگرفتان یکوروش پا ییفرمانروا

م، یکن یرا مستثندوم دوره  یانیافت؛ اگر چند سده میخاتمه ران یو با ورود اسالم به اگشت کوروش آغاز 

 یو سلطه گر ی، غارتگریتوسعه طلب، یاهتوان استبداد مطلقه پادش یرا م ن دورهیبارز ا یهایژگیو

بنا بر را یندارد؛ ز یگاهی، دوره نخست جایرانیا یوابسته گرا یخ نگاریتاردر  .دانست ینظام – یاسیس

 یسرورو  ین زور مداریرشد و توسعه، آئو  یستیهمزفرهنگ  یبجا، یسلطه گران جهاند یصالحد

شه یتا اند " گردندیملافتخارات "سمبل دوم وز دوره ز و متجایش شود و پادشاهان خونریستا دیبا یخواه

سلطه گران  ییطال یر نشود و خوابهایفراگو منطقه ران یان مردم ایشرفت در میو استقالل و پ یهمبستگ

ده شده است و یخ" نامیش از تاری، دوره نخست "پیخ نگارین تاریدر ا بدل نگردد.مبه کابوس  یجهان

            دوم اطالق گشته است؟! ران باستان" تنها به دورهی"ا

ننده همه ی" را خاستگاه و آفرییایآر یرانیکه "ااست آن  یدر پ یپارس – ییایآر یباستان گرا ینژادپرست

ز یچگر هر ید یشناساند؛ از سوب یخ تمدن و فرهنگ بشریدر تار "کین" یده هایشه ها، سامانه ها و پدیاند

تهمت "آنرا کند و  یمخود دور ساله  ۱۲۰۰دوره از شود  یم یابیرزاده یو نکوه "بد"امروز را که  یخود
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 یهم دستاورد ارزنده ا یجنوب یکاین و آمریجاست که اگر در چبدانن کوششها تا یا !دهد یمجلوه  "دشمن

ان ی"، "زرتشت" و هخامنشییایان آریرانی"ادست دراز ج کننده یگ یاز جهان باستان کشف شود بگونه ا

شه و دانش و هنر را در جهان گذارده یاندتمدن و ان یبنآنها دگاه، ین دیدر ا! ؟نندیب یآن م را در" ی"پارس

گر ید ی، حتیچ ملتیهآنها در نبود  !؟را از آنها آموخته انددارند نه ین زمیدر اگر ملتها هر آنچه یاند؛ و د

دگاه مدتهاست ین دیان ارویپ! ؟استنداشته  یو هنر ینش فرهنگیو آفر یتوان تمدن ساز، یرانیاقوام ا

ران یخ ایتار دلخواه یبازسازدست اندر کار  یسلطه گران جهانوابسته به  یمراکز خاورشناس یاریب

شدند  یگردآورشاهنامه دهگانان که در و مغان  یهم ارز داستانهاداست یناگفته پکه  یخیتارهستند؛ باستان 

خ ینگونه تاریامد ای. پسلطه گرانه یاسیس یشه هایبا ر ییصرفا افسانه ها ی؛ ولخواهد بود زیافسانه آم

 ز نابخردانه با دگرباشانیستو  ینژاد – یقومکور  یهاییجو یبرتر، ین ملیدروغ یت سازیهوز ین ینگار

ت را یز است؛ انسانیدر ست یانسان یاساسا با ارزشها یو نژادپرست (یمدار ومقسم )یونالیناس .است یقوم

مداران قوم و  نژادپرستانگردد.  یده" میان بدنبال قوم و نژاد "برتر" و "برگزیکند و در آن م یشقه شقه م

 ،ینژاد – یقوم ییپندار گراان ذکر است که ی. شاکنند یگران جستجو مید "یخوار"خود را در  "یبزرگ"

ه رتر بودی، چشمگداند یت میرانیا یخیتار" را نماد باستان "پارسانه اش که پارس مدارهر چند در گونه 

ا یشود که  یده میهم د یرانیر ایو غ یرانیگر اقوام اید یخ نگاریدر تاراشاره شد شتر یپچنانکه  یاست، ول

به پارس  یواکنشا یشکل گرفته است و  یستیالیامپر – یاهداف استعمار یدر راستازه ها و یبه همان انگ

 یبازسازکه دانست د یباوم مدارانه ق یهایخ نگاریل تاریدر تحلاست. بوده  یرانیا یخ نگاریتاردر  یمدار

غرور که اند ینما یرا مشرفت ید و ناتوان از رشد و پینوم یمردمکوشش ن یهمچن گذشتهو دلخواه  یآرمان

شکست و  یاجتماع ینگونه روانشناسیبد .دنکن یم یبازسازگذشته پر شکوه" "خود را در فروغ شکسته 

و آنان  ،کند یت میرا تقو یسلطه گران جهان یجعل یت سازیو هو یخ نگاریز به نوبه خود تاریها نیناکام

    د.نابیان وفادار بیر سلطه حامیان مردمان زیسازد که در م یدوار میرا ام

ونان یبه  (مصر و بابل و آسورو الم یسومر و اکد و عشرق باستان )از  یر تکامل فرهنگ و تمدن بشریس

ز ی"!؟ را نییایآرناب "فرهنگ ها"!؟ و ییایآر یتمدن ساز"رسالت  یتئورامروز  یاروپا و پارس و روم و

ها، یها، سومریالمیعچون  یاقوامفرهنگ وامدار را " ییایآر"باصطالح اقوام را یاعتبار ساخته است ز یب

بنا بر  اند!خوانده نشده " ییایکه "آردهد  یمها نشان یآسورها و یقینی، فهایکلدانها، یآرامها، یها، مصر یاکد

کردن  یو اهل یکشاورزهمچون ن ین النهریبمصر و  تمدن یادیبنعناصر  ،مثلث تمدن و فرهنگ"ه "ینظر

ونان باستان را یل دورانت ی. و(۱۲۰ص ل دورانت، یوز از عربستان سرچشمه گرفته است )ین واناتیح

  داند:  یم ن(ین النهریبن )مصر و یوارث تمدن و فرهنگ خاور زم
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ز یان نیونانی. ت گرفته اندیبه عارانرودان یو مدن نبوده بلکه آنرا از مصر ان" واضع و مبدع تمییای" "آر

 یش از آنستکه از خود بر جایگران گرفته اند بمراتب بیرا آنچه از دیروند ز یسازنده کاخ تمدن بشمار نم

جنگ و م یاست که ذخائر سه هزار ساله علم و هنر را که با غنا یونان در واقع همچون وارثیگذارده اند. 

 (.۱۰۴ – ۱۰۵، ص همانجاحق تصاحب کرده است" )ده بناین رسین به آن سرزمیاز خاور زم یبازرگان

ا یا و اسپانیتالیقا و ایونان و افریانرودان را به یدانش و هنر مصر و متبار  یسام یهایقید که فنیگو یهم او م

بودند که اروپا را  ین مردمینخستدادند؛ و وند یبهم پ یو فرهنگ یبردند؛ خاور و باختر را با روابط بازرگان

           (. ۲۴۷)همانجا، ص  رون آوردندیاز چنگال توحش ب

است. آنان گمان دارند که  یباستان یهایل اسطوره سازیاز دال یکیز ین 'یت ملیهو'مقوله در  ینظر یآشفتگ

لذا ؛ و شود یت میو تقو ردیگ یشکل م 'تیاسالم'ا ی 'ینیدت یهو'با چالش در  'تیرانیا'ا ی 'یت ملیهو'

ستها و یونیصهن یدروغ یها یخ سازیتار .کنند یش از اسالم جستجو میران پیآنرا در ا یشه هایرر یناگز

ن شکاف و یکوچکتر یم پهلویش از رژیاست؛ وگرنه پ ین آشفتگیا ید عامل اصلیسلطه گران در عصر جد

 یو عامالن بوم یجهانسلطه گران  ن نبود!ین سرزمیر ات دیرانیت و ایا اسالمیت ین و ملیان دیم یدوگانگ

ن آناژرف و سازنده در تمدن و فرهنگ  یتحول أ، که منشرا ران به اسالمیمردم اآگاهانه و گروش آزاد آنها 

عرب 'کارانه به جنگ تجاوزد نشو یشده و موسته تکرار یکه پ ییها یبا دروغها و افسانه بافد، یگرد

 'مسلمان یرانیا'رانگر در ذهن و روان یو یبراست یتا جنگل دادند یتقل 'یرتشتز یرانیا'با  'مسلمان

 یو پست ینادانت یو سرانجام در نها ،اندازند ییو جدا یناسازگاراو  یو مل ینیت دیان هویزند و میبرانگ

و گرا ستانسم بایونالیو ناس یا نژاد پرستیگو ؟ندارد! یاساسا مفهوم 'مسلمان یرانیا'اعالم کنند که واژه 

 جنونر یموده و به مرز بازگشت ناپذیدروغ و پندار و افسانه را با شتاب پ یمرزها یرانیز ایاسالم ست

   ده است!یرس

ستها و یونیصههدفمند  یخ سازیتار :چند نمونه یبررسآن؛  یهاامد یپ" سلطه گران و ی"شرق شناس

 یداستان یخ نگاریتاراست.  یپارس – ییایآر یباستان گرا یش نژادپرستیدایشه پیر یجهانسلطه گران 

ت یدر کلدگاه یدن یاکه یاست؛ در حالداشته ران یخ ایتارکهن  ینهادهاش یو گرا یگرشه در سلطه یر

سم، یالیدر عصر استعمار و امپر یجهان یهدفمند سلطه گران نوپا یخ سازیپس از آغاز تارخود سامانمند 

ک "توهم" دانسته ین را یچسه یپنهان دس یجود کانونهاو یجهانسلطه گر  یجوانه زد. وابستگان به قدرتها

 یپنهان قدرتها یکانونها یول؛ دنکن یرا انکار م یاسیدر تحوالت س یسلطه گران جهانرانگر یوکارکرد و 

نقش  اریبس ینیع یبه استنادهامعاصر  خیتار یاسیس یدادهایدر تحوالت و رونه تنها  یسلطه گر جهان

و کالن  یهایه گذارینهم با سرماآ، هم ر سلطهیز یکشورها یخ نگاریدر تاراند، بلکه داشته  یبرجسته ا
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آسان و دلخواه  یاسیدلخواه، تحول س یخ سازیتار بدونرا یز ؛داشته انددست ، بلند مدت یهایزیبرنامه ر

پنهان  یاکانونه از کارکرد ی، بخشیمل یساختگ یتهایو شکل دادن به هو یخ سازیتار !دار نخواهد بودیپا

 یاجتماع – یاسیدن به تحوالت سیو سمت دلخواه بخش یرگذاریزه تأثیمرتبط با سلطه گران است که به انگ

جاد یاو  ،یمذهبو  ینژاد – یقومغرور ت یتقوها یخ سازیتارهدف از  رد.یگ یر سلطه صورت میجوامع ز

داست که یناگفته پ؛ بوده استسلطه ر یزدر جهان هب موجود اان اقوام و مذیدار در میپا یچالشها و شکافها

را جهانخواران  سلطهکرده و  یریر سلطه جلوگیزمردمان  یوند و همبستگیپن چالشها و شکافها از یا

 یو دشمن "یجنبش روشنفکر"از مشاکل  یاریشه بسیگانگان ریجهتدار ب یخ سازیتار ند.اگرد یجاودانه م

ت یتقوو  یخیبزرگ تار ید دروغهایتولآنها با  .استبوده انه یران و خاورمیدر ا یفرقه او  یکور قوم یها

 .کاهند یآنها م یمبارزات یرویو نمردمان  یوند و همبستگیاز پ یو فرقه ا یجاهالنه قوم یت هایعصب

دانند که د بیبا" هستند ییایآران ی" و "ادیو ساسان یهخامنش ی"، "شاهنشاهییایفته "نژاد آریکه ش یکسان

پورتریر یر جیاردش
14

"مهاجرت آموزگار افسانه ن یاول، رانیا در ایتانیاطالعات بر یس مخفیس سرویرئ ،

که خود در  ین بار در مدرسه ایبود که نخستران یدر ا یگر یپارسو  یران" و نژادپرستیها به اییایآر

 یعدسندگان بینو یاو از سو یات ساختگیو نظر ران باستان پرداختیخ ایاد نهاد به آموزش تاریتهران بن

ا در یتانیپورتر: عامالن سلطه بریر و شاپور ری، اردشیاث آبادیغ یشد )رضا مراد یرویکورکورانه پ

بود  ین کسینخست یهند شرق یاستعمار یس و کمپانیاز وزارت خارجه انگل سر جان ملکمن یهمچن؛ ران(یا

او  یو براست!؟ ساختگاه مقتدر پارت" آ ی"امپراتور یران را از هستیران" مردم ایخ ایکه در کتاب "تار

ش از اسالم یران پیز" در ای"پرشکوه و غرور انگ یولاد ینو بن ین امپراتوریانگذار ایتوان بن یرا م

شتر به گذشته ی؛ چنانکه هر چه بنبودن آنست یما بوم یران شناسیا یاز اشکاالت اساس یکی !دانست

 "ران باستانیا"خ یکه تارییتا جادهد  یشان منگانگان یبه ب یشتریب یوابستگ یران شناسیاشود  یمربوط م

بافته ل گونه یر تخیجز تفس یرانیسندگان اینونقش و  نوشته اندما  یبراگذشته و حال گانگان یباساسا را 

برنگردانده  یران باستان را به فارسیا یبه هایکت یرانیک زبانشناس ایتاکنون  !آنها نبوده است ینظر یها

اغراق ر یتفاس" آنها را همراه با رانیا خید تاریترجمه کرده اند و "اسات ییاروپا یهاگانگان به زبانیاست؛ ب

ها، ییهدف از گزافه گوبرگردانده اند!؟  یبه فارس ییاروپا یاز زبانها زیانگفتنه الت یتخو  زیآم

 یت اسالمیوو ه یت ملیان هویجاد شکاف میاش از اسالم یپران یها در رابطه با ایها و افسانه بافییدروغگو

آن جنگ و کشمکش  ینیت دیو هو یت ملیان هویکه مده نشده است ید یتاکنون در جامعه ا .ان بودیرانیا

                                                 
14

است یدر س یران نقش برجسته ایا در ایتانیبر یجاسوس یس مخفیاست سرویم هند بود که چهل سال در مقام ریمق یک خانواده زرتشتیاز  یو  

 .کرد یباز ینقش برجسته ا یحکومت جمهور یاز برقرار یریاش و جلوگ یمردم یکرد: در انحراف انقالب مشروطه از آرمانها یران بازیا
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گانگان پژوهشگر ین بیا !باشندزده  یت سازیهودست به گانگان سلطه جو در آن جامعه یباشد مگر آنکه ب

ت یبرنامه و مأمورند، مطابق ه ابود یسلطه گر جهان یآشکار و پنهان قدرتها یه هاینما، که وابسته به ال

روشن  یک پژوهش علمینمونه،  یبرا !دندیآفررانگر یو یو غرورها ما شکل دادند یخیت تاریبه هوخود 

گوناگون ادب و  یر آن در شاخه هایگستره نفوذ و تأث، که "سفر نامه ناصر خسرو"کتاب است که ساخته 

" رانیا یشهرهاشکوه شرفت و یپاز  یخیسند تار"ک یر بوده و یچشمگار یبسمعاصر  یفارسفرهنگ 

در هندوستان بدست دانش  یالدیکه در اواخر قرن نوزدهم م یساختگاست  یکتاب است،خوانده شده 

 یلیشاعر اسماع یانی، و نه بدست ناصر خسرو قبادیهند شرق یاستعمار یکمپان یآموختگان آموزشگاهها

نو به سفر  ی، نگاهیروز منصوریفاست )ده یروپا به چاپ رسو در ابه نگارش در آمده  ،یپنجم هجرقرن 

 یمنبع اصلاشاره کرد که  میاسحاق بن ند"الفهرست"  یجعلت یماهد به ین بایهمچننامه ناصر خسرو(. 

سند "ن کتاب، که یدر ااست. هود یت یو اشرافمدار  ان پارسینژادپرستان و باستان گرا یها ییشان گویپر

ش و ی، پیرانیاختگان یفرهاز مکتوب اثر هزاران سنده ینوخوانده شده است، " انیانریا یافتخارات فرهنگ

و  وز در دست باشدامرآنها نوشته از نام و  یبرگه کوچک یآنکه حت ی؛ ببرد یمنام ، را پس از اسالم

در باره ژه ی، بون کتابیا ی! باور دعاوباشدآمده  یخیاسناد معتبر تارو  یآثار فرهنگدر آنها  یدستاوردها

فرهنگ اساسا که  یدر دوره ا رهیروان و غی، انوشیر ساسانیش از اسالم منتسب به اردشیپ یآثار فرهنگ

ن یآثار مسلم یبررسالفهرست است. کودکانه ار یبس ینیک خوش بیازمند یتنها ن ،ج نبوده استیرا ینوشتار

 یدارند، همراه کرده است. بخش یهودیه یکه کنآنها و  ،یهودیسندگان ینوه ز بیپرسش برانگ یرا با اشارات

هم که  ییو اروپا یرانیز، متناقض و نامعقول است که نژادپرستان ایمبالغه آمچنان الفهرست  یاز داده ها

 یکرده و به ترجمه بخش یآن خوددارکامل ترجمه ن کتاب دارند، از یبه اطالعات موجود در ا یاریاز بسین

 یتفاوتهاهم ن کتاب یموجود ا یخط ینسخه ها !د بسنده کرده انددار یمنطق یساختارظاهرا که از آن 

دهد که  یبرد، بلکه نشان م یر سئوال میزکتاب را ت لان تفاوتها نه تنها اصیگر دارند؛ ایکدیبا  یاریبس

. انتساب اندکرده  یوسته بازنگریو پخود در آن دست برده  یازها و خواسته هاینسخه برداران مطابق ن

سندگان یا نویسنده ینو یدغدغه اصل "یرانیدانشمندان پرشمار ا"گوناگون به  ینه هایدر زم "ارکتب پر شم"

نمونه  یبرا. کند یت نمینگارش آنها گاه عمر هزار ساله هم کفا یکه برا یپرشمار یکتابهاالفهرست است؛ 

نون انگاشته است که فلسفه و علوم و ف یها نهیکتاب در زم ۵۰۰۰ک به ینزد سندهیرا نو انیجابر بن ح یو

م یهم توجه کنجابر  یعیطبو البته عمر  ینگارش در قرن نخست هجر یو فن یاقتصاد یتهایاگر به محدود

نکه یابردن به  یپمربوط دانسته اند.  یم را به قرن چهارم هجریابن ند یخ زندگی. تاراساسا ناممکن است

جه یاست و تا کجا نت یبعد یا سده هایه چهارم در سدم یبنام ابن ند یدروغپردازالفهرست تا کجا نوشته 
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همزمان با نهضت ترجمه  یسده چهارم هجرار دشوار است. ینسخه برداران متقلب است، بس یهایدستکار

در الفهرست نگارش منتسب کردن زه ی؛ و انگن بوده استیمسلم یفرهنگگسترش آثار در جهان اسالم و 

. بوده استجهان اسالم  یفرهنگو  یعلم ییشکوفاان در یهودیو ان" یپارس"برجسته کردن نقش ن سده یا

 دیبدست "خاور شناسان" رس یالدیدر اواخر سده نوزدهم مز ینبهار  ین کتاب به اعتراف محمد تقی، ایبار

 یو پ "ران باستانیکاخ پرشکوه ا"ساخت  یمالط برا یکه در جستجوآنها را ، جلد اول( و ی)سبک شناس

الفهرست تنها به مصادره د! یرهان یو دلتنگ یبودند، از آشفتگگرا ز باستانیالم ستاسسم یونالیناس یزیر

بگونه ونان باستان را هم ین بسنده نکرده است، بلکه سرچشمه دانش و فرهنگ یمسلم یفرهنگ یدستاوردها

که  یمار گونه ایب یمنتسب کرده است؛ ادعا "انیهودیکوشش "و  "ملت پارس"ده به یچیف و پیظر یا

طب و نجوم  یبخشها"در باره ربوده شدن  یزرتشت یهایو با افسانه ساز شود ین میمچنان تکرار و تلقه

پر ماجرا و بحث  یخاندان ،ابوسهل بن نوبختاز زبان م یابن ند .گردد یت میز تقویتوسط اسکندر ن "اوستا

ران باستان را از حمله یاز یه و افسانه آمیخ داستان پایتارهستند،  یخینشان مطمئن تارفاقد ز که یانگ

ران ساخت، هر چه از دانش ی: اسکندر دارا را کشت و شهرها و کاخها را وسدینو یمن یچنبه بعد اسکندر 

کرد و به زبان  یاز داشت نسخه برداریره نیمکتوب بود، سوزاند و آنچه از نجوم و طب و غ یبه فارس

که )؟!( شد  یم ین نگهداریان در هند و چیاز دانش پارس یبخش یبرگرداند. ول)؟!(  یو قبط یروم

آنها را برگرداند و با آنچه به روم رفته بود جمع کرد، شاپور ان یپس از متحد کردن پارس یر ساسانیاردش

نکه هنوز در ید؛ با ایکتاب فراهم گرد ۵۴۱۲۰روان ینکه در زمان انوشیترجمه کرد تا ا یآنها را به فارس

 یامروز پژوهشها (.؟!) مانده بود یباق یاریبابل و موصل و روم آثار بسسند و هند و فارس و جرجان و 

 یفرهنگ نوشتار یبرا "یپهلوموسوم به "زبان و خط نه تنها که ند نشان داده ا یختزبانشناو  یخیتار

زه و یساده را نداشته است، بلکه اساسا انگ یامهایپ یکوتاه حاو یمناسب نبوده و جز توان خلق نوشته ها

ران شناسان یقت این حقی؛ و به اشده است یافت نمی یدر دوره ساسان ینش آثار فرهنگیآفر یبرا یه اعالق

احمد )گفتند سخن ن دوره یادر  "ییو شفا ییات روایت ادبیحاکم"و از گشتند معترف ر یناگزز ین یسنت

که در آن  زدپردا یخط و زبان ملتها م یبه بررس"الفهرست" از کتاب  یبخش .(یز رجبیپرو، یتفضل

اند جز نمونه خط  یر واقعیو غ یو... جعل ی، حبشی، روسی، هندینیارائه شده چ ینمونه خطها یتمام

ه ین نظریا ،یسیشان نویپرو دروغ آنهمه ان ین تطابق کامل در میاست! ات یقا منطبق بر واقعیکه دق یعبر

 یهایال پردازیخاز  !بوده اند یهودیست الفهرنسخه برداران سندگان و یا نویسنده ینوکه کند  یت میرا تقو

 یان میبه خط هند ؟با هندوستان! یگیل همسایقا خط ندارند و بدلید مردم شمال افریگو یالفهرست آنکه م

باشد. بوده  "اعرابان یمورود ارقام از هند به "ش افسانه یدایشه پید ریشا ییایل جغرافین تخی! ا؟سندینو
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در  یشمار یب یاز کاربرد خطوط نگارشوان( ی)داستان طهمورث و د یرانیا یه افسانه هایالفهرست بر پا

ن خطوط نگاشته شده و بر یا یاریکه ب یآنکه برگه کوچک دانش یبرد؛ ب یش از اسالم نام میران پیا

از  یکیاز چند واژه به مرکب  ینبشته ساده افقط ا ی، باشدافزوده  یبه اندازه بال مگس ینه دانش بشریگنج

ارند که یبس یرانیا یآثار فرهنگان یدر مس یدست نو یساختگ ینسخه هاش بگذارد. یرا به نماوط ن خطیا

را  یسنغریبا"اعتبار و اصالت شاهنامه  یمنصوربگفته نام برد که  یسنغریشاهنامه باتوان از  یمباز 

هم  ییسال گو ن کتاب "پس از پانصد و هفتادیرا ایز ؛رفته اند"یمحققان و صاحب نظران تراز اول نپذ

ن نسخه شاهنامه در یکهن تر"(. نو به سفرنامه ناصر خسرو ینگاه) !رون آمده"یاکنون از چاپخانه ب

 یفراگانه ساخته است. یب یجعل یگر نسخه هایاز د ،یفرا چاردیر "نامهقابوس "ز ینو  !"کتابخانه فلورانس

د مشهور است، با یو در باره تخت جمشان یدروغغات یو تبلداند،  یم "شناس یهخامنش"که خود را اساسا 

 یار معماریبس یرادهایل این بنا را بدلیران" ایا یدر "سازمان نظام مهندسکشور ن معماران یآنکه بزرگتر

 شانیکهن خود و همک یو افسانه ها زده ینادانمه کاره دانستند، همچنان خود را به ین ییاش بنا

 یکار ؟کند! یم ی! را بازخوان"دیدر تخت جمش یه نوروزساالن یجشنها یبرگزار"در باره ستش یونیصه

ن نسخه یبنام "کهن تر ی، نسخه فرای. باراندینما یرا ماو مارگونه یب یاسیس یزه هایش انگیش از پیکه ب

 "یفرانامه کابوس "به حق  ییپس از رسواکه  یکتاب؛ دی" در اروپا جعل گردیقابوس نامه عنصرالمعال

در  یو دستکار ،انیان و ساسانیهخامنش یبرابشقاب و ... و کاسه سفال و به و یکتجعل سکه و . خوانده شد

در دفاع از  یچارد فراینکه ریکما اده شده است؛ یدار یبسز ینن دوره یا یو سنگ نبشته ها یخیتار یبناها

 ، منسوجات،ینقره ساسان ینه ها، بشقابهایز خود نوشت: "تجارت سکه ها، سفالیبرانگ ییکار رسوا

ار پر منفعت تر و پر رونق یبس ساخته اند یکه در راولپندقندهار  ییبودا یلرستان و مجسمه ها یمفرغها

از نوشت: " ینویم یمجتببه  یدر نامه ا نیمحمد معن جعل، یدر باره ا !است" یجعل یتر از ساختن کتابها

د ین موضوع را بایا یقدرکنم  یتصور م یبنگرند. حت ید در نسخ خطیمل و تردأد با نظر تین پس بایا

د یشوند، با نظر ترد یعرضه م یاپیر پیاخ یم! که در سالهایبه ها و سکه ها و ظروف قدیبه کتم داد و یتعم

همدان بازار ر ش گذاشته و گفته اند که دیکا به نمایکه در آمر یبه ایسپس از دو کت یو". ستینگر

ده ینام ؟وش، خود را "شاه بزرگ، شاه شاهان"!یکان دارایارمن، نیو آر و در آنها ارشام)؟!( شده  یداریخر

شود یآنها م یش فنیبرد و خواهان آزما یاند، نام م
15

ن دو یار شتابزده ایدر کتاب خود بس رشمنیگاما . 

                                                 
15

در  یندو شاه بوده اند، جز شاهان کوچک محلید گفت که اگر هم ایست و بایندو نفر موجود نیا یاز پادشاه یخیو تار یچ نشانه باستان شناختیه  

د یبوده اند، باهمزمان ه اول و کوروش دوم )بزرگ( یبا کوروش اول و ارشام با کمبوجارمن ین، از آنجا که آریتوانستند بود. افزون بر ا یفارس نم

ن تناقض گفته اند که چش پش کشور خود را یحل ا ین کوچک همزمان "شاه بزرگ، شاه شاهان" بوده اند؟! برایک سرزمینها در ید که چگونه ایپرس

 یش میکوچکتر از پ یشاهان یشود، ول یندو حل میهمزمان ا یصورت مشکل پادشاهنیم کرد؛ در ایارمن( تقسیان دو پسرش )کوروش اول و آریم
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، و ارمنیارشام و آرست یروشن ن؛ (نامه بهارستان، دفتر پنجم)! دانست ؟ن اکتشافات"یبه را از "مهمتریکت

 شد؟!اختراع وش اول یبه نوشته بودند که بعدها بفرمان داریکت یچگونه به خط ارگاد،ز کوروش در پاسین

ران باستان است که از دهه یخ ایف کنندگان تاریران و تحریا یآثار باستانو جاعالن از غارتگران رشمن یگ

رده بود او را رد ک یباستان شناخت یدولت مصدق درخواست کاوشگرخود را آغاز نمود. رانگر یوکار  ۳۰

ن کار باز گذارد و نشان سپاس هم به او اعطاء نمود!یدست او را در ا یدستگاه پهلو یول
16

جاعالن آثار  

 ییایماف یک باند جهانیار زبردست هستند، همچون ینه دو قرنه داشته و بسیشی، که در کار جعل پیباستان

سلطه  یاسیس یزه هایه هستند؛ به انگسلط یپنهان قدرت در نظام جهان یه هایوند با الیعمل کرده و در پ

ها و یخ سازیتار یو مبنا کنند یز حفاظت میزنند و با تمام قوا از جعل خود ن یانه دست به جعل میجو

و  یدوران هخامنش"از  یاریاروپا آثار بس یامروز در موزه ها. دهند یرانگر قرار میو یهایفرهنگ ساز

آنها  یل دوران شناسیدان کشف و دلیند و نه گزارش کشف؛ موجود دارد که نه شماره کاوش دار "یساسان

به  یادیهستند، گاه مدت ز یذوق و استعداد هنر یکه دارا یاء تقلبینگونه اشیست. "سازندگان ایهم روشن ن

و  یات آثار هنریت و خصوصیفیکامل با ک ییگذشته پرداخته و پس از آشنا یتمدنهاآثار  یل و بررسیتحص

 یند... حتینما یم یو تقلب یاء ساختگیاشنگونه ید اید و تولیمبادرت به تقل یاستانب یع تمدنهایصنا

 یاء تقلبیص اصالت اشیکارشناسان موزه ها که عموما از باستان شناسان با تجربه هستند در مورد تشخ

ان، ریا یسال باستان شناس ۵۰بر  یمرورنهند" )عزت هللا نگهبان،  ید نموده و بر آن صحه میشک و ترد

(۵۱ص 
17

با ، ی! باردهند یاء را به هنرمندان سفارش مین اشیخ سازان، ساخت ایتاررسد  ی؛ بنظر م

چگونه یر مجاز "هیغ یهایشده و بدست آمده در حفار یداریشده و خر یاء جمع آوریبگفته نگهبان اشنکه یا

                                                                                                                                                              
توان  یده شد. سرانجام میاست که بعدها پارس نام یمنطقه ا یالمیاست. انشان نام ع ید جدیز محل تردیشوند! ضمن آنکه جدا کردن پارس از انشان ن

 کرده است؟           یمادها( چه م یینروا" در همدان )مقر فرماین دو "شاه هخامنشیبه اید که کتیپرس

 
16

از  یبهمراه گروه ۱۳۳۷ان سال یکند که در پا یاد می یران معروف است، از هنگامیا یبوم ی، که به پدر باستان شناسعزت هللا نگهبان  

بت یکه از غ ییرشمن در پاسخ دانشجویگ ل رفته بود.یشگاه چغازنبیایرشمن در نیگ ید کاوشهایدانشگاه تهران به بازد یان باستان شناسیدانشجو

 یرد تا ما هم آزادانه هر کاریم که او در تهران بماند و "فوق العاده" بگید: با او قرار گذاشته ایگو یده بود، میپرس یبازرس اداره باستان شناس

ران یشوش به ا یکاوشها یریاز سر گ یده بود، برایرس یرشمن چند سال پس از آن که نگهبان به معاونت اداره باستان شناسیم! گیم انجام دهیخواست

 ی( مصمم میسیل نفی)اسماع یگرینش بازرس دینگهبان بر گز یشود!؟ ول ی( میار خواهان همان بازرس )هوشنگ بهرامیبس ید و با پافشاریآ یم

ه فهرست یبه ته یازید که نیگو ید میس جدرشمن به بازریق داشته باشد. گیرشمن نظارت دقیکند که بر کار گ یگردد و به بازرس سفارش هم م

 یم یریگیفه شناس کار خود را پیشود بازرس وظ یکه متوجه م یکرد! و زمان ینم ین کاریچن یست و بازرس قبلیاء کشف شده نیروزانه از اش

فه یانجام وظ یکرد! و چون بازرس شخصا برا ید خود را هم عملیبرد! و تهد یل نمیگر به چغازنبیکند که اگر ادامه دهد او را د ید میکند، او را تهد

ل یچغازنب یز آنکه ژاندارمریگذارند! شگفت انگ یار او نمیدر اخت یفهرست بردار یدا شده را برایاء پیرشمن اشیرود، کارگران بدستور گ یبه آنجا م

ز بنا به یل نیچغازنب یزتر آنکه پاسگاه ژاندارمریت انگرشمن اطاعت کنند!؟ و باز شگفیند دستور دارند تنها از گیگو یهم به بازرس کمک نکرده و م

ران"، یا یبر پنجاه سال باستان شناس یفه کند!؟ )عزت هللا نگهبان، "مروریر نظر او انجام وظیس شده و قرار هم بوده که تنها زیرشمن تاسیخواست گ

 (.۲۷۰تا  ۲۶۳صفحات 

 
17

در موزه ها و  یاز وفور آثار جعلر یزمصاحبه ز در یکه بزرگ شد" و ن ی"دروغ یالکتاب جنج، مورخ و باستان شناس، در اسکار ماسکارال  

 :ن دو کشور سخن گفته استیخ تمدن و فرهنگ ایتار یو نابود ،ران و عراقیر مجاز در ایغ یهایدر حفار یدست داشتن مقامات غرب

://www.scoop.co.nz/stories/HL0512/S00252.htmhttp 
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ران یه ایأسفانه پا، مت(۱۲۸ص همانجا، د" )نندار یبعنوان مدارک باستان شناس یاز نظر علم یارزش

 یکه م ی؛ و هنگامنگرند ید میده تردیز به دین هابه یکتاز  یاریبه بسپژوهشگران  قرار گرفته اند!؟ یشناس

بنام "مدفن دارا از دوره قاجار وش یاز گور منسوب به دار یر کاخ گلستان عکسینه تصاویدر گنجم مثال ینیب

 ین اواخر نوشته ایو تا ا، ستین یبه ایچ کتیه یحاوبرخالف امروز ران" موجود است که یپادشاه ا

در باره شوند.  یمهم شتر یبه ها بیدها نسبت به کتیتردنبود، موجود "کعبه زرتشت"  یوارهایبر د یباستان

ران یا یموزه ملسندگان ینود دارند. ید گفت که کارشناسان در اصالت آنها تردیبدست آمده هم با یآثار هنر

"اصالت : کنند که یمراف تاع یظروف هخامنش یپس از معرفخود ران" یهنر اسال  ۷۰۰۰"در کتاب 

ران یا یجعل آثار فلز" پل جتو  گانتر(. بگفته ۲۱۳د است" )ص یمورد تردن بدست آمده یظروف زر

ن آثار نه تنها یاز ا ی(. برخ۲۷ران، ص یا ی" )فلزکاردیآ یبشمار م یعاد یه موزه ها امریکل یباستان برا

ن یزرجام "توان به  ینمونه م یاندازد. برا ید میبه تردهم را  ید کننده ایبازدان که هر کارشناس

هم اکنون از  ییاشاره کرد که گو ،افته شده در همدانی، ر بالداریبه شکل ش ییتون طالیو ر ارشا"یخشا

ان یازم یبرا نیزرجام آن سازندگان نه شماره کاوش دارند و نه گزارش کشف! ! اندرون آمده یکارخانه ب

خ یپژوهشگر تار ن جام من است"!؟ینوشته اند: "ا یباستانان به سه زب ،ارشایدها، از جانب خشایبردن ترد

از داشتن  ،کند یم یونان لشکر کشیکه به  یچگونه پادشاه جهانخوارپرسد که  یران باستان از خود میا

کشد؟  یخ میرا به رخ تار یین دارایاد که به سه زبان یآ یبر سر ذوق م یکودکهمچون  ییک جام طالی

 یخیارشا از تاریخشاچرا  ی. براستدیافزا یآن مبر ز یرا نخنده د بلکه یزدا یبه نه تنها شک را نمین کتیا

، که هرودوت در کتاب پالتهل و ین و ترموپیساالم یجنگها یعنیزمان خود  یاسیس یدادهاین رویتر

را  یداشتن جام یسنگ ننوشته ول یروبر  یزیچن یکمتراست، آنها سخن گفته از ل یبه تفصخ خود یتوار

مشارکت بر ز یپرسش برانگ یپافشارا یو  ییک جام طالیا داشتن یده است؟ آیکشندگان یآکودکانه به رخ 

خ بوده است؟ یونان به تاریجنگ  یدادهایرود مهمتر از گزارش یتخت جمشدر  یکاخپدرش در ساخت 

ژه آنها که ی؛ بود کرده اندیترد یهخامنش یاز سنگ نبشته ها یاریصالت بسدر ابه حق پژوهشگران ، یبار

 یبه هایان بردن کتیپاک کردن و از م. ان رفته استیاز مون آزمسنجش و ان رفته و امکان یاصلشان از م

قلعه جوان در  ییبه اورارتویران کردن کتیو؛ خ خان در پل ذهابیش ینقش رستم و سنگ تراش ،نقش رجب

نقش د و یتخت جمشوش در یدار یبرا ییهاسنگ نبشته ساخت ، یکوبش یر با ابزارهایعجب ش یکینزد

 یوارهایبه بر دیو جعل کت زرتشت"ش در برج نقش رستم موسوم به "کعبه یاین یسکوها یرانیو، رستم

مونه از ن یونانیو  یالمیجهت محو آثار عو نقش رستم د، پاسارگاد یهدفمند در تخت جمش یهایدستکارآن، 

خ پارس یک تاریساخت ر یدر مس یدر دوره پهلوآنها  یرانیگانه و همکاران ایسلطه گران ب یکارها
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 یپژوهشهاانه بوده است. یخاورمان ان مردمیدر م یتفرقه افکن یبرا ین ملیت دروغیک هویمدارانه و 

 :نشان داده است یببخورا پاسارگاد ژه یبوو د و نقش رستم یتخت جمش یهایدستکار راریپورپروشنگرانه 

د یاد تخت جمشیس بنی)رئ یسام یعلو  ناخوآستر دیویدساخته اساسا کوروش  یو کاخهاپاسارگاد شهرک 

رون یب یدو محوطه سنگبا کمک مصالح دشت مرغاب چغندر در کشتزار ( یدر زمان محمد رضا پهلو

ش از آن عکس ی؛ پاستبوده ( یاتابک ی)مسجد و کاروانسراپاسارگاد در  یآثار دوره اسالمد و یتخت جمش

، انیرار، ساسانیپورپ) !دهد یمناسب کشت و زرع را نشان م ین بکریزمتنها  ۱۳۶۰پاسارگاد در  ییهوا

ه افتی یسکه هااند؛  یسلوک یدان باستانین میافته شده در ای یسفالها(. ۳۲۱ – ۳۶۴قسمت سوم، صفحات 

پاسارگاد  یهایمعمارکه بتوان بموجب آن  یه هخامنشک سکی یهستند؛ و حت یونانیشده در پاسارگاد تماما 

 یو تاج مصربه تن  یالمیکه لباس ع ،افت نشده است. انسان بالدار پاسارگادیمنتسب کرد ان یرا به هخامنش

ن مکان منتقل شده استیو از کجا به ا یست کیو روشن ن ،داردبر سر 
18

به کوروش ندارد؛  یچ ربطیه، 

ژه با یده شده است و بویهم د یقینیو ف ینین النهریو ب یالمیعکهن  یهایعماردر مره ن سنگ نگایمشابه ا

 یمعبد هلنبود که  ین کسینخست یالدیم ۱۳در سده  چیز ریجم. استه یار شبیبس یک سنگ نگاره آسوری

ده بودند، "آرامگاه یمان" نامی"مشهد مادر سل یدانان دوره اسالمیمورخان و جغرافرا که دشت مرغاب 

 یران در راستایها در ایسیانگل یگر سفرنامه هایهمچون داش سفرنامه ، که هیمز موریج ." خواندکوروش

مبذول  یران توجه کافیدر ا یو فرقه ا یقوم یها یبه تفرقه افکنس بوده است که یانگل یاهداف استعمار

 یمراد) !رفتندیپذنرا  او یمانیپشگران یهرتسفلد و د یول ؛مان شدیو سپس پشرفت یآنرا نخست پذ، اندداشته 

 یخواندن معمار یونانیز سرانجام با ی؛ هرتسفلد ن("آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد"، یاث آبادیغ

خود را بروز داد  یمانیدر زمان کوروش، پش یونانیمعمار مصالح و و عدم امکان آوردن نامبرده  یبنا

نجا آرامگاه ینکه ای"پژوهشگران در ا ن شد که امروزیجه اینت (؟!۲۳۳، ص ران در شرق باستانیا)

است. در یلیه و پامفیکیل یه گورهایشب ینات داخلیکوروش است اتفاق نظر ندارند. بنا از نظر تزئ

ران، ص یا یخیتار یایشود" )بارتولد، جغراف یده مید یونانیو  یمصر یآن اثر معمار یرونیمشخصات ب

 یاست که بر بستر روانشناس 'دروغ'وسته و منظم یرار پران تکیخ ایجاعالن تار یاتغیتبلراهکار (. ۱۳۰

و نگر  یکه پژوهشگران سطح یبه گونه ا ؛ابدی یم یریچشمگ ییکارا یمل یهایناتوانو ها یناکام یاجتماع

 یت جعلیهو ،یخ رسمیبه تارآنها  یابیراهو ن گروه یابا نگارش دروغها بدست و ساخته فته یرا فرر یگیناپ

                                                 
18

ندارند؛ ن انسان بالدار یادر باره  یچ سخنیار نوشته اند هیار فارس بسیکه از د یاصطخرو  یابن بلخ یحت یدانان و مورخان دوره اسالمیجغرف  

مان" و سپس "آرامگاه یپاسارگاد، که "مشهد مادر سل یمعبد هلنتنها از  یسندگان اسالمیز همچون نویندر قرن هفدهم  ین جهانگردان خارجینخست

 کوروش" خوانده شد، سخن گفته بودند. 
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دار یپا یجهان یو سلطه قدرتهاار یبس یقوم یهاه زیشکافها و ستز ین یت جعلیش هویدایرد؛ با پیگ یشکل م

ر عنوان "پوزش بخاطر کتاب آتشکده یز یمقاله ادر  یاث آبادیغ یمراد ،۱۳۳۰ور یشهر ۱۶در ! ماند یم

 ش خود به خوانندگان داده است پوزشیسال پ ۱۵که در کتاب  یاطالعات نادرستران" از بابت یا یها

از آن بناها را هم آتشکده  یکیدانسته بود که اکنون  یبنا را آتشکده زرتشت ۲۵در آن کتاب  یخواست! و

نکردن  یموهوم، و بررس یه ها و ادعاهاین اشتباه را "باور کورکورانه از نظریعلت ا یداند! و ینم

ر یبرد که اردش یم ی" پهایها و کنجکاویریگیاز "پ پس ی. مراددانسته استخود  یل و شواهد" از سویدال

ان هندینده انجمن زرتشتیپورتر، نمایر یج
19

ران، مروج یا در ایتانیبر یجاسوس یس مخفیس سرویو رئ 

 یان هند تعدادیتا با مشارکت پارسداده بود  یبین "ترتیپورتر همچنیر رین دروغ بوده است! اردشیا یاصل

کهن منسوب  یبه عصرها غات مستمریتبلبا  زد و کرمان ساخته شود و قدمت آنهایآتشکده در تهران، 

 ن"یشیپ یح "نوشتارهایراف به اشتباه و کوشش در تصحتد است که روش شجاعانه اعی. ام(" )همانجاگردد

که یممکن است کسان رد!یان گیپا یاسیسهدفمند  یهایخ سازیت کند و تاریسراز ین "ران شناسانیا" گریدبه 

د دانست که یبا یاست، ول یزه جاعالن شهرت و پولسازیان کنند که انگبرند، گم یم یبه جعلها و دروغها پ

انه که یو سودجو یماد یزه هاینه تنها به انگملتها  یفرهنگ – یخیدر آثار و اسناد تارها یو دستکارجعلها 

باستان شناسان وابسته به بخش  یالدیم یدر دهه س .رندیگ یصورت م یاسیس یزه هایانگبه اساسا 

را  یالمیعبه خط و زبان لوح هزار  یس ش ازیب یرضا شاه پهلو یکاگو با همکاریدانشگاه ش یخاورشناس

در  یحتران و یو همچنان از بازگرداندن آنها به ا بردندکا یبه امرد بدست آورده و با خود یاز تخت جمش

را یزاست  یمالیعتمدن با بط تکه مر ی؛ الواحکنند یم یخوددارآنها وهشگران مستقل گذاشتن ژدسترس پ

آغاز کرده  یالمیع یهاگوراتیزو بر متن بناها و  یالمیع یمنطقه ابر د را یان ساخت تخت جمشیهخامنش

در کتاب تکان مستند آن که شرح  "ان رفتیاز م" ین غارت بزرگ فرهنگیاز آنها در ا یاریبودند. بس
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 ۱۷ن افسانه به قرن یده اند!؟ ایاند که پس از "حمله اعراب" به هندوستان کوچ ینان از تبار اشراف و موبدان ساسانیبموجب افسانه "سنجان" ا  

بنام  یدانان شهرین و باستان شناسان و جغرافیکه مورخیشود؛ در حال یران مربوط میاسالم به اسال پس از ورود  ۳۰۰دست کم  یعنی یالدیم

ان هند" نه تنها از یز است! بهر حال "پارسیگان" اسرار آمیکه همچون "گنج شاپ ینکرده اند؛ شهر یین گچرات را هنوز شناسای"سنجان" در سرزم

، یمان پارسیرند )نریپذ یز افسانه سنجان را نمیاز پژوهشگران آنها ن یاریروند؛ و بس یبشمار م یز هندین یبلکه از نظر مردم شناس یخینظر تار

ن جماعت یش از آن اید. پیبه هندوستان ساخته و پرداخته گردپرتغال ن افسانه در آغاز تهاجم استعمار ی، ایژن باتنا(. باریک واال، بیبهرامشاه ناس

است استعمار در هندوستان یشبرد سیدر آمدند و ابزار پ یان بودند که به خدمت استعمارگران پرتغالیروه از هندن گیشناخته شده نبودند. آنها نخست

ها در آمدند و کارگزاران یسیز به خدمات انگلیها نین جماعت سودمند و خوش افتاد که پس از پرتغالیاستعمار چنان بر وضع و حال ا یگشتند. مزدور

شرفت تمدن یو پ یس را الزمه صلح جهانیتکارانه انگلیتجاوزکارانه و جنا یند! آنها بسان مزدوران وفادار استعمار، جنگهاس در منطقه شدیانگل یبوم

ها یسیانگل یبرا یا دست به دعا بودند؛ و همه جا به جاسوسیتانیبر یها در جنگ و گسترش سلطه جهانیسیانگل یروزیپ یخواندند؛ برا یم یو آزاد

ز ین ستیدر ع یمذهب – ین گروه قومیا یرسالت استعمارران(. یا و ایتانیبر یس اطالعاتیپورتر، سرویر ریسر اردش – یهللا شهبازمشغول بودند )عبد

ن یپورتر و پسرش شاپور از بزرگتریر ریاردش، ی. بارو نژادپرستانه است یستیونالیرانگرانه ناسین، پراکندن احساسات ویراست یهن دوستیبا م

اهداف استعمارگران  ی)تجارتخانه او در راستا انیدید جمشیارباب جمشر و ین جماعت بودند. اردشیاز همز ینران یها در ایسیانگل یعوامل اطالعات

ز توجه داشته یت نییران بودند؛ آنها به فرقه بهایر پنج در ایرضا خان م ینه سازان کودتایهمانجا( از زم –ران بود یکانون قاچاق اسلحه و مهمات به ا

زد و کرمان کشتند و یشده را در  ییان بهایاز زرتشت یان متعصب گروهیق کردند که زرتشتیتشو یگر ییرا به بها یزرتشت ۲۵۰ت آن یتقو یو برا

 ران کردند )همانجا(.یآنها را و یگورستانها

www.ParsBook.org



 

41 

آمده  مجد یمحمد قلکا یدر آمر یرانیا ران" از پژوهشگریا یآثار باستانلغار یکا و ایامردهنده و با ارزش "

. ن غارت بزرگ بوده استیزه ایتنها انگ یماد ییم که سودجویاست اگر گمان کن یشیار ساده اندیبساست. 

باستان را به شرق خ ید تاریخواهند کوشده و یکوشف و دروغ یهدفمند و جعل و تحر یبا دستبرد و دستکار

نکه سالها یکما ا. ش ببرندیخود را پ یو فرهنگ یاسیانه سیسلطه جوکنند؛ و اهداف  یش بازسازیدلخواه خو

ه همان یرون آمد که بر پایب جورج کامروناز  یکتاب ۱۳۴۸در سال  یالدیم ۳۰پس از غارت بزرگ دهه 

 یهخامنشدر حکومت  "یشرفته و عادالنه کار و امور اجتماعیپ یسامانه ها"از  یالمیعده شده یالواح دزد

سال به  ۸۰را پس از ن الواح یاج کار خود مطمئن هستند چرا یست که اگر آنها از نتایروش ن ؟داد! یخبر م

سالها چند گذشت  پس از، یبار دهند؟ یار پژوهشگران مستقل قرار نمیا در اختیفرستند؛ و  یران پس نمیا

 :کردند "!ترجمه"لوح را 

شان یزا که مسئول کار اینان پارمن شبایر بیک مدیکارشا نقره بدست  ۳۰۴وش مبلغ یبفرمان دار"

 ؛کارشا" ۸انجام داده اند، داده شد، به هر نفر  یف خود را بخوبیش است و در محل مارساشکا وظایسادوم

ک درودگر یم نقره به یمبلغ سه کارشا و دو شکل و ن یستیدهد که با یبردکاما به شاکا خزانه دار اطالع م"

ارگر، از کارکنان روزمزد پارسه بوده و ضامنش وهوکا است موسوم به هردکاما سرکارگر صد ک یمصر

 یامده است و پژوهشگران زبانهایبنام کارشا بدست ن یان تاکنون سکه ایاز هخامنش یولپرداخته شود". 

را بر آن افزوده اند تا و پارسه وش ینام دارسارقان الواح دانند.  یم یالمیعبکار رفته را  ینامها یباستان

 " خوانده اند،ییای، که آنها را "آرانیبسود هخامنشرا  یالمیع یاقتصاد – یاجتماعمناسبات ارها و ساخت

کنندمصادره 
20

فات شاهانه بکار نرفته یتشر ینگونه ساده و بیا یوش نام ویدار یبه هایک از کتیچی؛ در ه

در وسط اتاق : "قسمت عمده الواح دیتخت جمش یالمیع یرانگر بناهای، وتیاشمبه اعتراف ، یباراست. 

د، یآن پراکنده بود" )تخت جمش یان خاک و آوار از کف اتاق تا ارتفاع دو متر باالیه در میانبوه شده بود. بق

ن الواح مربوط یارود  یگمان ما یقوشوند؛ و  ینگونه تل انبار نمیا یک امپراتوری ی(. اسناد ادار۱۷۰ص 

و  یدستکار یکه با کمباشد ها یالمیع یاجتماع – یاسیس یو سامانه ها یالمیعگورات یز یبه روابط ادار

" ۳۳در "اتاق شماره ها یالمیع یاز معمار یوار بجا مانده خشتیجا زدند؛ وجود دو د یف آنرا هخامنشیتحر

وارها ین دیه احمقانه متوسل شده: "ایک فرضیقت به ین حقیا ینف یت برای. اشمکند یت مین گمان را تقویا

، یبار .(۱۷۰)همانجا، ص  !"ن اتاق سقوط کرده استیکه به کف اطبقه دوم بوده  از اتاق و انبار یقسمت

                                                 
20

اور" که "بر شاهان جهان شاه است"، فرمان ن پهنیار" و "زمیمطلقه بر "مردمان بس ییبا آنهمه غرور فرمانروا یچگونه ممکن است امپراتور  

را سرکوب و کشتار و شکنجه کرد و از بنده کردن ملتها  یاریکه به گفته خود مردمان بس یک محل را خود صادر کند؟ کسیپرداخت دستمزد چوپانان 

 کرد؟ یم یستون( چگونه چوپان نوازیبه بید )کتیبال یبخود م
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سلطه  یان بود، در تهاجم باستان شناسان اعزامیکه مورد استفاده هخامنش یالمیع یه خشت و گلیابن یایبقا

شد و  یرون آورده میکه از دل خاک ب یوارها را بهمان بلندیم دی"ما موفق نشدان رفت: یاز م یگران جهان

وارها را یم. ناچار الزم بود دیکن یآنها نگهدار یبر رو یله پوشش آجرین متر بود بوسینقاط چند یدر بعض

 .(۱۵۵م"! )همانجا، ص یآنها را با آهک و کاهگل اندود کن ین کوتاه و باالیسطح زم یم متریتا ارتفاع ن

در  یونانیمعابد  یو سنگهاساختند ل ین هموار تبدیک زمیدر نقش رستم را هم به ها یالمیعدژ بزرگ 

، راری)پورپ کوروش به پاسارگاد برده شد یکاخها ینوساز ید هم بدستور آستروناخ برایجنوب تخت جمش

را در نقش ان یالمیعو دژ بزرگ  ،دیرا در تخت جمش یالمیع یو گل یگورات خشتیز یایبقا. ان(یساسان

را دربست  یدان باستانین دو میاان بردند تا یست، از ماان ینما یآنها بخوب یمیقد یرستم، که در عکسها

 یموسوم به بناخته آن در پاسارگاد ینه فرو ریکه مکعب نقش رستم و قریدر حالبشناسانند!  یهخامنش

د اثبات یترد یبمتفاوت است!  یهخامنش یشباهت دارد از معمار یالمیع یهمانقدر که به معمار"زندان" 

هم  یران شناسیا ی؛ و مراکز جهانبود "ییایآر" ینژادپرست یبرا یه بهتریما" دستی"شکوه تمدن هخامنش

یاسیروشن س یزه هایان را به انگیحکومت هخامنش
21

ینژاد، 
22
یو مذهب 

23
ساختند باستان ران یسر آغاز ا 

در ست( یونی)صه پوپبود که  در سرآغاز سلطه استعمار !یرانیت ایملکدست شده را نماد ید یو تخت جمش

است یست که به برک یطیران شد؛ و در شرایوارد اان یرانیان ایمانان وفادار از میهم پافتن ی یجستجو

ز ی، و نشدهاد ی یزه هایبهمان انگکرد،  یداد میبکشور ر در یو مرگ و م یماری، فقر و بیسلطه گران جهان

از  یناشرنج  تا درد و ک "گذشته پرشکوه" بودیازمند باور به یکه ن یملت یبرا یسازخ یتارجهت 

فرهنگ و هنر  ییآغاز شکوفارا  یدوره هخامنش، خود را فراموش کند "یکنون یو عقب ماندگ یوابستگ"

 یاتیاست... پس از دو هزار سال با وجود ترق یخ هخامنشیران، در تاریا ید: "اول دوره بزرگ صنعتینام

د( بکار برده اند ما یت جمشکه در آنجا )تخ یصنعتکه در تمدن عالم حاصل شده هنوز از مهارت و 

ش در باشکوه و دوستانپوپ  یم تردستیاز آن مدهوش هست یکه امروز براست یزیچ یول !؟"میمدهوش هست

د که به یتخت جمش یسرستون هادهد: " یپوپ ادامه م !مه کاره استین یمعمول یک بناینشان دادن 

ت یواقع !؟"ف تر و مناسب ترندیو ظر معابد مصر شباهت دارند، به درجات از آنها قشنگ تر یستونها

 یهایاز معماربودن آن  یدیده نشده و تقلید یتید نه تنها ابتکار و خالقیتخت جمش یآنستکه در معمار

                                                 
21

 است استعمارگرانند.      یس یه هایز ستون پایندو نیاست؛ و ا یتوسعه طلبو  یطه گرسل ینماد باستان یحکومت هخامنش  
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 "( هستند.ییایک نژاد )نژاد "آریاستعمارگر از  یهاییان باستان" با اروپایا "پارسیان یاد نو ساخته که هخامنشیبن یه بین فرضیه ایبر پا  
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 بوده اند!ست یونیاساسا صهگانه هم یران شناسان بیت و اهود بوده اسیت یاشراف یخیکوروش اسطوره تار  
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اهرام را هم ندارد. آنها  یمعمار ییبایآشکار است، بلکه ظرافت و زکامال  ینین النهریو ب یونانیو  یمصر

ار برتر از تخت یبس یو ظرافت معمار ییباید در عظمت و زنارد دیدو برابر تخت جمش یمصر که قدمت

خ تمدن، ی)تار خ بوده اندین معماران تاریبزرگتر یدیچ تردیه یان بیمصرل دورانت یبگفته ود است. یجمش

بنا بر قواعد ان یهخامنشرا به حقارت کشانده است!  یهخامنش یهاین مجموعه معماریوار چید(. ۱۶۱ص 

و  یسومرشرفته یپ یهزاران ساله تمدنها یاز دستاوردها یبا بهره برداروانستند ت یمخ یتار یتکامل

شرق در  یشرفت معماریپاز  یاگر نشانکه بسازند  یمجموعه ا یو بابل یو آسور یو مصر یالمیع

 یبراست یکهنتر شرق یهایسه با معماریدر مقام مقا ید سنگیتخت جمش یول ؛باشدنهم آنها از  مترک ،نداشت

شه در سرکوب و یر یدر دوره هخامنشباستان شرق پسرفت تمدن و فرهنگ د! ینما یمو پست  خوار

و کاهش توان  از دستاوردها یاریبس یدارد که به نابودن ین النهریبران و یکشتار گسترده مردمان ا

نشده د آغاز یتخت جمشدر  یباستان شناس یهایکه هنوز حفاریدر حال، پوپ یبارد. یانجامآنها  یسازندگ

 : تباف یپندار من یچنده نشد، ینات در آن دیاز تزئ یزیز چیبود، و پس از آن ن

 یینایو م ییطال یهایوارها را با کاشیرها را از فلزات درخشان پوشانده بودند، ستونها و دی"سقفها و سرت

 یه سخنران)از جزو !؟"فرش کرده بودند یخوشرنگ عال یها ین کرده بودند، کف تاالرها را از کاشیتزئ

 یکه هنوز سلطه گران جهان ی، زمانیالدی( م۱۶۲۵. اما در قرن هفدهم )ران(یع ایپوپ در باره صنا

ز با اسالم و یه ستیکشف نکرده و دستما یو مذهب یو نژاد یاسیس یزه هایبه انگد" را ی"شکوه تخت جمش

از  یجهانگرد نشده بود، یقینگاه تحقن یگزیجا یغیان تبلیبر یو ناگز ،نساخته بودندر فارس یاقوام غ

ست و ین دو ستون بیده بود: "فاصله بیدنستون"  پر از یوانی"اجز دار کرده و آنرا ید دیتخت جمش یآپادانا

ن جهت حدس یکوتاهترند، به هم یبلندتر و بعض یستند، بعضین یشش پا است و همه ستونها با هم مساو

هم از  ییرا، چون عالوه بر آن نشانه ها ید و نه ساختمانداشته ان یرا نگه م ین ستونها نه سقفیازدم که 

(. ۱۰۳۷ترو دالواله، سفر نامه، ص ی" )پدانست یتوان آنرا کاخ پادشاه یآن وجود ندارد... منطقا نم یایبقا

شود  یده میآنها د یکه در باال یینقش ها یاید: "از بقایگو ی( م۱۶۳۳در همان سده ) یگزارش همانند

بر  یچ وجه ساختمانیرفته و به یبکار م ییبت ها ینگهدار یستونها براشود که  یوم من معلیظاهرا چن

      (.   ۵۴ران، ص یا یهاییبایه دلند، زی" )آندره دولفراز آنها قرار نداشته است

برنج و نقره و منسوجات  یرو ی"کارها گفت:ز ینان یدر باره ساسان ،ستیونیصه ادی، باستان شناس شپوپ

ها توانسته است که با  ینیچ یسه است... تنها ظروف برنجیمقا یخذ هاأاز م یکیا یان در دنیندوره ساسا

 یساسان یآثار هنراز  یاریبسبودن  یامروز جعل". کند یبرابر یابهت و قدرت عمل صنعتگران ساسان

 یکوه، چنان ششود یده نمیداز آن  یاثرچ یهز، که یس" خسرو پرویاز "تخت طاقد یوروشن شده است! 
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ز یس را خسرو پرویبگفته او تخت طاقد د.یآ ینم باوربه ه کودکان یهاخرددر سازد که جز  یم یافسانه ا

نهمه یران کرد! با ایزانس آنرا ویوس امپراتور بیساخت و ده سال پس از آن هراکل یالدیم ۶۱۸در سال 

ال یر خیکه به تفس س آمده بودینو اد و افسانهیش "باستان شناس"ن یآن به خواب ا یرانیش از ویپ ینما ییگو

 : پردازد یمآن از  یثغالبت یز روایانگ

فراوان پوشانده  یگرانبها، سرو و ساج، ساخته و با طال یبود. آنرا از چوبها ی"شکوه آن باور نکردن

ن بکار رفته بود. ین و زریمیس یخ هایش هم طال پوش بود و در همه جا تنها میبودند. نرده ها و پلکانها

از  یده از ستارگانیروزه بر آن نشانده بودند و پوشیداد، الجورد و ف یش میکه آسمان را نما یگنبد

شد، و ماه و  یقرار داده بودند نشان داده م ییطال ینجوم یکه در جدولها ییاقوتهایبا  بود،جواهرات 

 آراست... یش ستارگان مبا نق یزردوز یرا پرده ا یمعابد داخلد را از نقره و طال ساخته بودند. یخورش

شد آنرا درست در جهت آسمان چرخان حرکت  یکه م یقرار گرفته بود طور ییچرخها یتمام بنا بر رو

جاد توفان یا یبرا ییه دستگاههایجالب تر از آن تعب یشتر کرد )!؟(. حتیر دعا را بیثأب تین ترتیداد و بد

دن به ین و رونق بخشیاندن زمیرو یبرا یواقع یندگرعد و برق و باران بود تا آسمانها را به بارو کاذب 

توانستند  ین و آسمان میشاه زم یبود که در آن تحت رهبر ین نقطه مقدسیق کنند )!؟(. ایتشو یزندگ

شد...  ید ارائه میش در تخت جمشیبود که قرنها پ یس ادامه برنامه عبادتیتخت طاقد... )!؟(  کنند یهمکار

اتاق تو در تو وجود  ۳۶۰رامونش بود یمتر پ ۵۰متر ارتفاع و  ۵۰ه گفته شده آن ک یف گنبد چوباطرادر 

شه کودکانه یو انددل بنده یفر یبا افسانه هاطبق معمول پس از آنکه و ؛ سال" یداشت مطابق با روزها

 : رسد یمفرا ن یبه اسالم و مسلمزدن  شیننوبت شود،  یم ربودهان پارس مدار یگراباستان 

خراب  یبراناشناخته!(  ی)فردس ین بلند بوده باشد چون ابو بن قیار محکم و همچنیبس یستی"ساختمان با

ران، ص یا ی)معمار !"دین ماند و از منظور خود چشم پوشمش ناتوایبه علت حجم عظ ید ولیکردنش کوش

کهن ادوار مه ان هیغات او از میتبل، یباروس نسبت داده بود! یبنا را به هراکل یرانیونکه نخست ی؛ با ا(۷۴

، یحکومت وابسته پهلون یآغاز یان متمرکز بود! از همان سالها، سالهایان و ساسانیبر هخامنشتنها ران یا

ف یجعل و تحر، و ییدروغ و افسانه و گزافه گوبا ند دیکوشقدرت  یران شناسان وابسته به مراکز جهانیا

آن زم در تنور یوسته هیپرا استوار ساخته و  یسپار ییباستان گراو  ییایآر ینژادپرسته یپا، یخیاسناد تار

قلمداد کنند. چنانکه پوپ  "ران باستانیا" یالین و خیمال کننده شکوه دروغیو اسالم و عرب را پازند؛ یبر

 سد: ینو یممارگونه نسبت به اعراب یب ینه ایست با کیونیصه

 ۶۳۷ختند، در سال یرون رید باکان خوین ین هایاز سرزم یابانیب یاعراب با شدت و سرعت گردباد"

 یرا بسو یچند سال بازماندگان شاهان ساسان یران را در نهاوند شکست دادند و در طیان ایسپاه یالدیم
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)!؟(  یفرهنگ ساسان یادیصر بنامغرور بود )!؟(... عن یملت یتکان دهنده برا یبتیزاندند که مصین گریچ

 یاز لحاظ فرهنگ یک قلمرویاسالم بر  یمان امپراتور... سازدر چارچوب تازه کار خود را دنبال کرد

 یق کرد و اقتصاد گسترده ایرا تشو یرا گشود، بازرگان یتازه ا یارتباط یشد، راهها یگوناگون مستول

مارستانها، کاروانسراها و کتابخانه ها همه جا ی... مسجدها، مدرسه ها، مقبره ها، پلها، قلعه ها، بد آوردیپد

توانستند  یو اسالم یقرآن یآموزه هار یر تأثیزد مسلمانان یترد ی(. ب۷۶)همانجا، ص  از بود"یمورد ن

در  یلد آورند؛ ویپد یدر معمار یفیبزرگ و ک یتحول یو اجتماع ی، ارتباطیاقتصاد یشرفتهایهمگام با پ

( نین النهریب قا و غربی)شمال افر یاسالم ینهایدر غرب سرزماساسا ن تحول یا یقرون نخست اسالم

 ی)جرج !و عراق رانیو نه در ا ؛بوده است یته "یفرهنگ ساسان یادیصر بناشود که از "عن یده مید

 یآموزه هابه  یران اسالمیا یو فرهنگ یآثار تمدنکامل  یوابستگ، یوانگه(. یخ تمدن اسالمیدان، تاریز

فرهنگ و پژوهش در  به یادیکه عالقه زز ین مولهان یمارچون  یرا پژوهشگران یو سنن اسالم یقرآن

 کنند:  یم یران دارند، گواهیا یباستانان یاد

مشارکت کرده اند و نبوغ  یتمدن اسالم یتمام در بنا یرومندیان با نیرانین طرف ایزده قرن به ای"از س

آن  ینها فقط در چهارچوب اسالم و از البالیهمه ا یولگوناگون آن بکار انداخته اند.  ینه هایخود را در زم

توانست  ینم ی... بدون قرآن و سنت اسالم یفارس ین شهر عرفانین و تابناکتریتر یبل درک است. غنقا

 یعلم یپژوهشها؛ (۲۳ران باستان، ص ی" )ان زرتشت نداردیبه د ینین مورد دیوجود داشته باشد، و در ا

سرچشمه نبوده و  یباستان یوامدار سنتها یاسالمدرخشان فرهنگ و هنر کنند که  یم یو منصفانه گواه

     نداشته است.  یاسالمن ینو یجز قرآن و سنتها یا

ک یبود که  ین کسینگهبان نخستعزت هللا گانگان بوده است؛ یدر دست باز روز نخست ما  یباستان شناس

و در برخورد با  یتصادف یالن انجام داد که آنهم بگونه ایک گیمارلتپه  را در یرانیکاوش کامال ا

ک یو برآمده از  یت بومیریو مد یزیک برنامه ریجه یو هرگز نت ؛سوداگران صورت گرفت ان ویقاچاقچ

بوده اند که به  یادانیش یران شناسیا یشتر پژوهشگران مراکز جهانی، بی. بارنبوده است یعلم یبررس

 یاو دروغهفات یات و تحریجعل یبراهم  یچ مرزیهاد شده ی یو مذهب ینژادو  یاسیروشن س یزه هایانگ

تها و یانجام مأمورو در چهارچوب آشکار و نهان با سلطه گران  یوندهایکه در پ یخود قائل نبوده اند؛ کسان

و در نبود هرگونه نظارت و  یتعهد علمچگونه یبدون ه یشده استعمار یزیبرنامه ر یشهاینما یاجرا

نژاد در تنور  دند و نوشتند وهر چه خواستند انجام دال شدند؛ ین شده گسییش تعیبه مناطق از پ یحسابرس

د و پاسارگاد و شوش و یدر تخت جمش یکه آثار هنر یهنگام دند!یدم یپارس – ییایآر یباستان گرا یپرست

ن یبه ا یش هخامنشیپدوران  یحانه به مصادره آثار هنریافت نشد، وقی (انیمراکز استقرار هخامنش) همدان
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ه و یترک یافته هایز یافته است"؟! و نین سنتها تداوم یز این یدر دوره هخامنشد یترد یببهانه که "

زنند؛  یند"؟! دست مباشبوده  یر هنر هخامنشیثأر تیزد یبان بهانه که "یا، به ایتالیه و ایبلغارستان و روس

نگذارده  یاز خود بر جا یچ هنر مستقلیه، که انیز بسود ساسانیرا ن یاسالمو  یونانیان نکه آثار دوریکما ا

ان یمسلمانان سنت ساسانو بهره گرفته اند  یونانی یسبک هنر معماراز ان ی"ساسانکنند که  یمصادره م ،اند

    ده اند"؟!یرا تداوم بخش

از  یریشگی، پانهیخاورم اقوام ییباستان گرات و یقومتنور دن در یدماز  یسلطه گران جهان زه و هدفیانگ

د یبا تولگرا  باستانسم یونالیناسشرفت بود. یو پو استقالل  یبه آزاد یابیدر راه دستآنها  یوند و همبستگیپ

مغرور و با خت یانگ بران اقوام گوناگون یمدر  ینه و دشمنیک ،یقوم یخواه یو سرور ییجو یبرتر

اسالم دور نگه  یو فراقوم یدیتوح یارزشهارا از ش از اسالمشان آنها یبه گذشته پ مسلمان یملتهاکردن 

سرآغاز تجاوز به در  یرا سلطه گران جهانیزن بود یز اساسا همی" نیه "شرق شناسزیهدف و انگ ؛داشت

 یهاختن مردم به مبارزه با قدرتیبخش اسالم را در متحد کردن و برانگ ییو رها یکارکرد انقالب ،شرق

 بودند!آزموده شناخته و  سلطه گر

  

  توطئه ی( تئور۷

 ییدایپنه ساز یزم، یسلطه گر جهان یپنهان قدرتها یها هیال یاز سو یخ سازیکاربست سامانمند روش تار

در برابر  یز، که واکنشین یدگاه انحرافین دیکاربرد اران گشت. یخ ایتار یهایدر بررستوطئه"  ی"تئور

ر یز –روابط سلطه گر  یو فرهنگ یامد روانشناختیز پیو ن ،یهدفمند سلطه گران جهان یهایخ سازیتار

و اثر و  دادیتوطئه"، هر تحول و رو یده شده است. در "تئوریران دیخ ایالت تارن تحوییسلطه است، در تب

خ انسان هم ینقش آنها در تارنگونه یبدشود؛  ینسبت داده م یپنهان سلطه گران جهان یبه کانونها یافته ای

قابل ز ین یخیاسناد و مدارک تارچکدام از یهدگاه، ین دیاز ا شود. یم یابی" در جهان ارزوندارز نقش "خدا

ان ید دانست که در میبا یول .اند یجهان یگر قدرتها توطئه یساخته کانونها "یظن قو"ستند و به یاعتماد ن

شود؛  یافت میز یسازند ن یرا آشکار م یاریبس یخیق تاریگانگان، آثار ارزنده که حقایب یپژوهشها

ل وجود یبدلرا ید زیرون کشیتوان ب یم زینهدفدار خ سازان ینوشتجات همان تار یاز البال یکه حت یقیحقا

نه تنها دست آنها  ،یخیتار یکردن پژوهشها یز عدم امکان انحصاریان آنها و نیچندگانه در م یشهایگرا

چنانکه  !دهند یز از دست نمیاط را نیشتر آنها معموال احتیست، بلکه بیباز ن یلیف خیدر جعل و تحر

ن یآن، و در ع یدانستن معمار یونانینامد، با  یآرامگاه کوروش" مپاسارگاد را " یونانیهرتسفلد که معبد 

باز  یمانیپش یبرا یرکانه راهی، زکوروش ونان در زمانیحال عدم امکان وارد کردن مصالح و معمار از 
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        ران آمده اند. یاست که به ا یدر دوره ا هایونانیدست دهد که بنا اساسا ساخته  یرا ماحتمال ن یاگذارد و  یم

 

  تیو شکاک ییاا اثبات گریسم یویتی( پوز۷

و  ینیخ را به مشاهدات عیتاراز جمله علم  یشه و پژوهش در هر دانشی، منابع اندین مکتب شناخت شناسیا

ان استوار ین بنیرد که بر ایپذ یخ انسان میرا در تار ییده هایدادها و پدیکند؛ تنها رو یمحدود مملموس 

شد و یاند یمخ نیتار یها یکی، ابهامات و تارست( هرگز به معماهایویتیبات گرا )پوزخ نگار اثیباشد. تار

ند! یب یجامعه نم یدر بازساز یخیتجربه تار یبرا یرا نقشیز ست!یو بدنبال آنهم ن داردنآنها  یبرا یپاسخ

او  یچه در حواس مادکند؛ و آن یانکار م یقابل اثبات نباشد، آنرا به آسانش یبرا یده ایا پدیداد یاگر روپس 

خ است و نه یشناخت تار یگرا نه در پهمچون پندارز یناثبات گرا  داند. یم ینگنجد را فاقد ارزش پژوهش

 یه داده هایبر پا یخیتار یه و تئوریاز ساخت فرضاثبات گرا  !خ را داردیتاردر  یقتیحقافت یدرتوان 

شه یده اندیکه جز آفر یقیخ حقیاست از تار یریتنها تصو یخین تارییهر تبرا ی؛ زکند یم یخوددار ینیع

ح نشانه یان از توضیاست، اثبات گرا یعلم یه هایان فاقد پایپندارگرا یخینات تارییست. اگر تبین یانسان

و به  رندیگ یبهره نم یخیه تاریدر ساخت نظر یروند و از خرد انسان یفراتر نم یخیتار ینیو ع یماد

 یخ از همان ارزشینه تاراقوم مدارو  ینژادن ییتبمورخ اثبات گرا  کید یاز د .افتند یم تیشکاک

داد یپژوهشگر با رو یو مکان یاثبات گرا فاصله زمان .خیتار یستیمارکسه یبرخوردار است که نظر

خ یتار یشرفت در بازسازیر پیس یدهد. ول یخ قرار میقت تاریبه حق یابیدر دست یرا بهانه ناتوان یخیتار

 ان دارد. یدگاه اثبات گراید یز نادرستگذشته نشان ا

 

  رار ی" پورپیشیان اندی؛ "بنتوطئه یو تئور ییاثبات گرازش یآم( ۷

نتر یران باستان را سنگیخ ایتار یعلمدر شناخت  یت و ناتوانید بار جزمنتوان یم یقیتلف یدگاههاید

شانه" یان اندی"بن یهادگاهیدن یآخردر  توطئه یسم و تئوریویتیپوزاز  ییرگه هاوند یپند؛ چنانکه نگردا

 یخاموشک یسال را در  ۲۰۰۰ش از یبم یپس از رخداد پورران یا :انجامد که یمجه ین نتیبه ارار یپورپ

ر است که یاخ یتنها در سده ها! است "هود ساختهی"ن دوره یخ ایو سراسر تاربسر برده است  یگورستان

م زبان یکشتار پور یجهان ییاز رسوا یریشگیپ یبراان یهودیزند؛ و  ین جوانه مین سرزمیتمدن در ا

و  یو ترک یفارس یهازباند بودن ینو پده ینظر ؟آورند! ید میج کرده و ملت فارس را پدیرا ترو یفارس

انه به روش یان در خاورمیهودی یو ملت ساز ،م و توفان نوحیپور یبا استناد به رخداد هاره یغ
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ان تر از آنند که آنها را یبن یات بینگونه نظریا. ناسازگار است یانسانخرد و دانش اساسا با  ،یشگاهیآزما

متحدان  یچون ناتوان انیهودیرار، یپورپ یخیتار یتئورن یآخره یبر پا. " نسبت دادیشیان اندیبتوان به "بن

دند، خود رأسا دست یمردمان منطقه دوسته یگسترده و پ یزشهایخ یرا در سرکوب (انیهخامنشش )یخو

که  یشه کن کردند؛ بگونه ایربالکل ن ین النهریبران و یرا در ا یات انسانیم حیشده و در پروژه پور بکار

ات متمدنانه یاز هرگونه ح یش از عصر صفوی، و تا پیانسانات ین منطقه تا ظهور اسالم از هر گونه حیا

کامل و  ین پاکسازیکردن اپنهان  یان برایهودی :ستیتمام داستان نهنوز ن یاما ابوده است!  یته ،یبوم

م یعظ ینه هایگنجکه یی؛ تا جازدند یاریبس یو فرهنگ یآثار ماددست به خلق ر یناگز یانسانگسترده 

، ی، فلسفی، علمیخی، تاریادبپرشمار  یکتابهااز جمله ار ین دیا "مسلمانان"منسوب به  یهنرو  یفرهنگ

ان بوده یات متمدنانه در جریهمچنان حن ین النهریبان و ریدر اکه دند تا وانمود کنند یآفرز ینرا و...  ینید

کرده اند که  یسیبازنو یبگونه اجهان را  یانه و حتیران و خاورمیخ ایتاران یهودین راستا یدر ا ؟!است

تا "چگونه کشتار پاسخ گذارده است:  یرا بر یز یانیبن یرار پرسشهایپورپ! م را بپوشانندیرخداد پور

ن پهناور با آنهمه ین سرزمیدر ا یاسیو س یاجتماع ینه زندگیشیبا هزاران سال پ یمردمان "ن نفریآخر

مهاجر  یمذهب – یقومگروه ک یتوسط  ...رود و کوه و دشت و جنگل و چون  یعیطب یو پناهگاههاموانع 

ت نهمه امکانایصورت گرفته باشد، اهم  ین کاریاگر بفرض محال چنممکن شده است؟  ییابتدا یبا ابزارها

ها، ی، سومرهایالمیعچون  یاریبسمتمدن اقوام ستگاه یزدر گذشته ن، که ین سرزمیدر ا یزندگ یعیطب

 یاقوام مهاجر را بسوتوانست  یمبوده است، ره یغو ها، مادها  یها، ساگارت یها، کاش ی، کادوسهایسام

ران کشاند و یبه اها را یونانیر راینکه به گفته پورپی؛ کمااد آوردیپدرا  یتجمعات انسانباز هم خود بکشاند و 

تهاجم  یها در پیونانید: یگو ین گزاره آخر میرار در باره ایپورپ !کرد ییرایاز آنها پذسال  ۵۰۰بمدت 

کردند؛ و پس از  یسال زندگ ۵۰۰آمدند؛  "از سکنه یخال"م زده" و ی"پورن ین سرزمیونان به ایها به یروم

چون ) تهاجم اسکندر به شرق آمدند یها نه در پیونانین یاگر ا ؟ند!دردسر بازگشت یب یهمگونان هم ی یآزاد

 یدر پل شدند و نه یمستح یدر جوامع شرقنه ، (!راندبنجا نبود که اسکندر بر آنها فرمان یدر ا یکس

 یسال زندگ ۵۰۰چگونه پس از  ،(!نداشت ین صاحبین سرزمیاچون )شدند رانده مت مردم منطقه ومقا

 یبازسازو  یآزاد ساز یبراشان تعلق داشت، یبه اکامال ن ین سرزمیکه ایو در حال ،یمتمدنانه در آزاد

 یکه آمده بودند نم ییگانه بودند؟ آنهایب یگر با آن بکلیگردند که د یباز م یرانه ایودر بند و ن یسرزم

ن ی"سرزم یو بازساز یآزادساز یبراست یبا یسال زنده بمانند و دست کم نسل دهم آنها م ۵۰۰توانستند 

خود هم  یک گروه مهاجر قومینسل دوم  یحتکه ین چگونه ممکن است در حالیو ابرگشته باشد! اکان" ین

خود  ین مادریبه سرزمدر بازگشت  یچندانزه یانگداند و  یکه در آن زاده شده م ینیرا متعلق به سرزم
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 یخیتار ین گواهی، بلکه کوچکترستاسازگار نانه تنها با دانش و خرد و تجربه  یین بازگشت ادعایا ؟ندارد

کنند از کجا  یم یزندگم زده" ی"پور ینهایسرزمکه امروز در  یمردمانز ندارد. اما ین یو باستان شناخت

 یخیتار – ینیاسناد دن رخداد بود، چرا آنرا در یم پوشاندن ایان پس از کشتار پوریهودیاگر قصد آمده اند؟ 

کشف شده است؟  یک کاوش باستان شناسیدر  یکتاب استر بتازگمگر ؟ ثبت کردندش )کتاب استر( یخو

 یطو منطقه ن یادر  یبوم یاجتماع یاز زندگ یچ نشانه باستان شناختینستکه هیا ن پرسشهایابه  یپاسخ و

د که هر چه به یگو یآورده شود، م یی(؛ و اگر هم نشانه هاییده نشده است )اثبات گرایسال د ۱۲۰۰ن یا

خ یتار ی(. شتاب در بازسازتوطئه یتئور! )ستهود ساخته" ایو " یشود بالکل جعل یمن دوره مربوط یا

که توان  یید؛ پرسشهازیانگ ینم پرسش بررهنمون گردانده است که جز  یاه یبه فرضرا  یران ویا

 یبرا ییخدا یدر اندازه ها یرار، توانیدگاه پورپیدر د !نداردهم را آنها به و قانع کننده  یمنطق ییپاسخگو

" یزیهود ستینه " یوه بانتقادها  یبرخالف برخ یخیه تارین فرضیا یعملجه ی؛ نتان فرض شده استیهودی

 ،ختیرا در هم ر یسنت یخ نگاریان تاریبنکه ران یخ ایتار یشورشن پژوهشگر یا ." استییهود ستایکه "

و  ،داشت ینو ستودتوفنده  یازآغ یرانیا یباستان گرانژادپرستان  یگانگان و دروغهایات بیجعل یدر افشا

ز از آنها بهره ین نگارنده نیکه ا گذارد یبر جاران یا یعلم یخ نگاریتار یبرا یارزنده ا یدستاورد ها

و  ینژادپرستبه  یواکنش خودبخودز در یو ن ،توطئه یتئورو  ییدگاه اثبات گرایر دیثأر تیزبرده است، 

ش به مبالغه و افراط یشتابزده زد و برداشتها یهایه سازیظرم ها و نیدست به تعم، یرانیا ییباستان گرا

هود محورانه یکال و م یه رخداد پوریجهان را بر پا یانه و حتیران و خاور میخ ایکه تارییتا جا ؛دییگرا

  کند.  یم یبازساز

 

  یخ سازیهود در تاریت یاشرافژه ینقش و

گفته شده است. نقش  یاریبس یسخنهاخ یدر تارآنها ف یو جعل و تحرستها یونیصه یدر باره خاور شناس

ست. یباستان نشرق ران و یآنها در ا یخیارتباط با نقش تار یمنطقه ب یخ سازیهود در تاریت یاشرافژه یو

)بخت  نبوکدنصرپادشاه آسور و سپس  شلمانصر سومحمله  یان، در پیش از هخامنشیپمدتها ا یآنها که گو

 یشرقان اقوام یدر مظاهرا مهاجرت کرده بودند، ن ین النهریبران و یم، به ایالنصر( پادشاه بابل به اورشل

بر آنها که آشکارا مشرک و بت پرست بودند،  یشه مذهبیکتاپرست" زمان بودند؛ در اندیگانه قوم "ی

اخناتون در مصر به  یجز آتون پرست یان باستانین آنها از همه ادیل دورانت، دیداشتند و بگفته و یبرتر

 و شرک آلوده بود یهود به نژاد پرستیت یاشرافد" ی"توح ی(. ول۲۶۰ص خ تمدن، یتارکتر بود )ید نزدیحتو

اسفار "سندگان ینو. ده اویل" هم قوم برگزیاسرائ ی" بوده است و "بنیمل یک "خدایهوه تنها یرا یز
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دانستند و از آن  یقوم یاهند و روم ... خدران و یاونان و یو ن ین النهریبان یهوه را چون خدای "پنجگانه

کنعان خته از مصر( ی)گرل یاسرائ یابانگرد بنیل بیل دورانت، چون قبایساختند. بگفته و ییابزار قدرت جو

رفتند و در سلطنت یان" پذیان خدایدر م ییرا "چون خدا هویبنام  یان کنعانیاز خدا یکیر کردند، یرا تسخ

رفتار . (۲۵۸ –۲۶۰همانجا، ص ل شد )یل تبدیاسرائ ی" بنیمل یهوه به "تنها خدایبود که مان یداوود و سل

نداشت و از  یدین توحیادیبا اصول بن یت و سازگاریچ سنخیز هینهود ی ینید – یاسیسران س یاجتماع

. استوار گشته بود ینه توزیو ک یزورمدارو ، ینیسه چیو دس یفتنه گر، یو بهره کش یرباز بر آزمندید

 یو برابر یو عدالتخواه ییحق جو یراهنماآنکه  یبجا؛ بود محتوا یپوچ و بقت یقدر ح یهودی یکتاپرستی

 ییهوه" در تورات خداینکه "یا .گشته بود یخواه یو سرور یو ستمگر یابزار فخر فروشباشد، انسانها 

 ینید – یاسیها نزد سران سیژگین ویت ایاز حاکم یاست اساسا شرور، آزمند، خونخوار و هوسباز، بخوب

فر و پاداش یز و کیبه روز رستاخ ین بس که تنها هنگامیآنها هم یدهد. از زر و زور پرست یهود خبر می

ن ی(. ا۲۶۱همانجا، ص ! )ن را از دست دادندین زمیو سلطنت در ا یید آقایدند که امیشیآن اند یاخرو

از هنگام  یهودین سرکردگا ساخته است. یزار میب یزبان را از آنها ناخشنود و حتیرفتار، مردمان م

ان و مردمان یان و آسوریان و بابلیان و آرامینعاان کنینا و استقرار در میس یخروج از مصر و صحرا

توان همه  ید نمیترد یز و کشمکش بوده اند؛ بیدر ستش یرفتگان خویگان و پذیوسته با همسایپو... ران یا

" متهم کرد؛ یزیهود ستیند به "بودرفته یود پذان خیدر م یکخواهیبا نان را یهودیاد شده را که یمردمان 

ان" یهودیر یکردن "غ یآنها و "دشمن" تلق ید در رفتار اجتماعیها را با یها و دشمنه زین ستیشه ایربلکه 

نه بابل و یکه همچنان کیداند در حال یان میون کوروش و هخامنشیهود خود را مدیت یاشراف.. .جستجو کرد

خ تمدن "مادر شهر یکه پژوهشگران تار ین به شهریدر دل دارد و از ناسزا و نفر ران ین النهریب یتمدنها

م یدر سرآغاز رژست یونیصه "ران شناسانیا"ست. یدانند دست بردار ن یجهان" و "زادگاه دانش" م

ل کردند یان تبدیرانیا یهود )کوروش( را به اسطوره ملیت یاشراف یخیرکانه اسطوره تاری، زیوابسته پهلو

ان یاز م یرومندیسم نیک پان فارسیان ید و هخامنشیتخت جمش ین بر رویغات دروغیدند با تبلیکوشو 

تا امروز ز با اسالم و توده عرب باشد؛ و یسم در ستیونیصه یعید آورند که متحد طبیپد یرانیختگان ایفره

ش یپ یآنها از تمدنها یزاریان و بیان به هخامنشیهودی یفتگی، شی! بارش هستندین گرایبه هم یز متکین

( و بابل و آسور هودایوند آنها با بخت النصر بر ضد یچون ماد )بخاطر پن ین النهریبران و یدر ا یهخامنش

ران )؟!( یتمدن در ا ییدایخود در پ یخیکوشش آنها در اثبات نقش تارز ین، و (هودیجنگ با دولت )بخاطر 

 یحب و بغض هاده ها و یارو ید پیبا یرانیا یگارخ نیو تار یچرا باستان شناس یول ؛قابل درک است

ه یم پاییا بهتر است بگوی، "ران باستانیا" یخیتار یهایبررس ی؟ منابع اصلهود باشدیت یاشراف یخیتار
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نگ، یهنت، کخ، یرشمن، هرتسفلد، پوپ، اشمیهستند؟ گ یچه کسان یپارس – ییایآر ییگذاران باستان گرا

از که هستند  یتیاز هر ملنامبردگان  ی...؛ همگ ین سن، فرایستیکر دارمستتر، آستروناخ، اومستد،

نه یده، کیچیف و پیار ظریرکانه و بسی، زستیونیصهباستان شناسان و مورخان ! بشمارند هودیت یاشراف

ز اعراب را یان منتقل کردند تا آنها نیرانیاز ا یاریخود نسبت به اسالم و عرب را به بس یخیتار یها

" یرانیموسوم به "اسالم اآن  یصفوو  یشعوبان یخود پندارند و اسالم را تنها در ب یخیدشمنان تار

بوده است؛  یتورات یداده هاد ییتأجهت در  یکوششانه یدر خاورم یبه باستان شناسآنها  یدلبستگ! رند؟یبپذ

هود ین یو دخ یدر تار یژه ایگاه ویجا، که یو ساسان یهخامنش یپارس یدولتهاان کوروش و ین میدر ا

قرار گرفتندآنها  یخیو تار یباستان شناخت یداشته اند، در کانون کاوشها
24

نش و یکه از ب یپژوهشگران. 

خود از درون  یدگاهها و خواسته هاید یدانند که آنها در بازساز یهود آگاهند، میشه ورزان یاند یروشها

گران استاد هستندید ینها و فرهنگهایآئ
25

سزاوار مردمان آنرا ها در بابل یو ستمگر ها ی. اگر وجود تباه

را ین هستند؛ زیشتر سزاوار دشنام و نفریب "ان باستانیپارس"ان و یهودین گردانده است، پس یدشنام و نفر

که دستاورد آنها در تمدن و یداشته اند در حال یو ستمگر یها تباهیشتر از بابلیب یو پارس یهودیت یاشراف

تهاجم بخت نتر از یم بسا سنگیهود در اورشلیت یاست! ستم اشرافز یناچ یبسها یسه با بابلیفرهنگ در مقا

ل یاسرائ یران بنیفق یبرا یخیحمله بخت النصر بنا بر شواهد تارکه یبوده است؛ بطورن شهر یالنصر به ا

 میشدن ستم و دروغ در اورشل یاز همگان یهودی ینیرهبر د ایآرم. استرفته  یبشمار منجاتبخش  یاقدام

د که یش کنیم گردش کرده ... تفتیاورشل یدر کوچه هاد: "یگو یه شهر بدست بخت النصر مبهنگام محاصر

                                                 
24

ان خود را یخ هخامنشیدنباله رو آنها در نگارش تار یرانیسندگان ایز نویست نامبرده و نیونیز آنستکه باستان شناسان صهینکته پرسش برانگ یول  

ان همواره قدرشناس کوروش بوده اند!( و با همه یهودیرسند که:  یم یع بندن جمیاعتناء به مندرجات تورات نشان داده اند )آنها از تورات تنها به ا یب

ن یرا با اشارات نماد یخیتار یدادهایست و روین یجد یخیک متن تاریتورات بعنوان  یکنند که نوشته ها یکه خود به تورات دارند وانمود م یمانیا

 یونانیسندگان یان از کتب نویال و... در باره هخامنشیا و دانیهود چون آرمی ینید – یاسیرهبران س یخیکه کتب تاریکرده است؛ در حال یبررس ینید

به کتب عهد ن مورخان یاعامدانه  ییاعتنا یبدارند.  یباالتر یان و اقدامات آنها بوده اند، ارزش پژوهشیکه دورتر از زمان و مکان ظهور هخامنش

 . گردد یبر م یخیق تاریحقا یق آنها از افشایعم یق به نگرانیعت

       
25

 کند که دو فرشته هاروت و ماروت تا روز ین شهر اشاره میدر ا یسوره بقره به چاه ۱۰۳ه یسد که آینو ینمونه هرتسفلد در باره بابل م یبرا  

بدان معنا ندارد.  یکمتر اشاره ا یه نامبرده قرآنیان است و آیهودیدگاه ین دیکه ای(؛ در حالیره المعارف اسالمیشده اند! )دا یز در آن زندانیرستاخ

 – یو انحرافات فکر ی، فرقه سازیر قرآنیملتها نقش داشته اند که در تفاس یبرا یجعل یهایت سازیو هو یخ سازیهود نه تنها در تاریشه ورزان یاند

ان "مسلمان یهودی یافراط یدگاهایفات و دیتحرکه زدودن انبوه  یکرده اند؛ بگونه ا یرانگر بازی"پنهان" و بس و یز نقشین نیان مسلمیدر م یدتیعق

در  یات جعلیروا یه برخی، هرتسفلد بر پای. باریاتیو ح یار ضروریهمچنان بس یار دشوار ولیاست بس یکار یشده" در مذاهب گوناگون اسالم

شهر متروکه و  یآنکه بابل در زمان امام عل ن کرده است!؟ حالیبابل را نفر یکند که امام عل یم یریجه گیباره "باطل بودن نماز در بابل"!؟ نت

نه یدگاه کین نکرده است؛ هرتسفلد دیهود بابل را نفریت یجز اشراف یخ، کسیندارد. در تار یرانه هم موردیک وین یش نبوده است و نفریب یرانیو

له گر از یست حیونین صهیان" را گمراه سازد. ایعید "شیان کرده است تا شایب یرکانه از زبان امام علیهود در باره بابل را زیت یتوزانه اشراف

در خانه خود راه  یمحضر درس به اشاره دولتپروفسور هرتسفلد  یبوده است: "آقا یران" در عصر پهلویخ ایه تاریآموزگاران "استادان گرانما

ست یهوده نی، جلد اول(؟! باز بیبهار، سبک شناس یتق م" )محمدیبقدر استعداد خود از آن محضر استفاده کرد ریر و امسال حقیحق یچند سالانداخت و 

ان یهودیاد که ره آورد یبن یب یتیاد روایبر بن ی؛ مجازاتشوند یسنگسار م به حکم تورات یرانیسال است زنان و مردان ا ۳۰ش از یگفته شود که ب

ان یهودی یخیز به همت تاریاز احکام ن یاریمبران و بسایپ یخ زندگیمسلمانان در باره خلقت انسان، تار یعموم یباورها "مسلمان شده" است!

ر آن بر یات و تأثیلی"اسرائ یها( در اسالم به کتابهایت پنهان" )آنوسیهودیفات "ی"مسلمان شده" اساسا برگرفته از تورات است و نه قرآن. در باره تحر

 د.ییرجوع نما یعسگر یمرتض" از یابه ساختگو "صد و پنجاه صح ید محمد قاسمیحمر قرآن" از یاء در تفاسیانب یداستانها
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به  یهود حتیت ی". کاهنان و اشرافباشد؟ ینصاف عمل کند و طالب راستافت که به اید یرا توان یا کسیآ

هوه بندگان یرسند کردن خ یهود برایثروتمندان  ،باختند چنانچه هنگام محاصره یرنگ میز نیخود ن یخدا

خ یتارگرفتند! ) یمحاصره برداشته شد، دوباره آنها را به بردگ یرا آزاد کردند؛ چون مدت کوتاه یعبران

" آنها بدست کوروش یان در بابل و "آزادیهودی" یهود از "اسارت و بردگی ینی(. اسناد د۲۶۸ص تمدن، 

ن پرنعمت و یان در سرزمیهودیدهند.  یشان مرا ن یگریز دیچ یخیتار یپژوهشها یند؛ ولیگو یسخن م

افتند؛ شمار ی ییخود رها ینیشرفت کردند؛ از آداب و رسوم خشک و سرسخت دیپن ین النهریبز یحاصلخ

دا یآنان پ یکه از برکت اسارت برا یه آرامش و وفاقیدر سااندوختند: " یاریگرفت و ثروت بس یآنها فزون

انه گذشت و نسل دوم یک نسل از میشرفت افتادند... چون یند، به راه پشتر از آن محروم بودیشده بود، و پ

(. آنها ۲۶۳ص  همانجا،با از خاطره ها محو شده بود" )یم تقریکار آمد، اورشل ید شده رویان تبعیهودی

ه بگفتافتند و یدست  یحکومت یبه مقامات باال)باب دوم( ال یبنا بر کتاب دانبودند که  یچگونه اسرا و بندگان

 یدر کار نبود، آزاد شدن از بندگ یپس چون بندگ؟ رفتند یمورخان از بانکداران بزرگ بابل بشمار م

چ یز هی"استوانه کوروش" نموسوم به  یگل نبشته بابلنکه در ی؛ کمااشود یمعنا م یز بیبدست کوروش ن

هود ی ینید – یاسیسرکردگان سکه  یثروت سرشار ست.یان نیهودی" ی" و "آزادیبردگبه " یاشاره ا

بکار رفت. آنها  ینه توزیک یبابل و ارضاتسلط بر  یبرا یبا کوروش هخامنش یاسیمان سیدر پند اندوخت

ر بر خزائن بابل"، "غلبه پارس بر بابل" و "شکست یاز "فرستادن شمشء ایاشعو  ایآرم یهایرجز خوان

ل قوم یاسرائ یل دورانت، بنیه و. بگفتمل استأمعنا و قابل تپرار یان بسین می" کوروش در ایریناپذ

ر کنعان پرداختند و هر اندازه خواستند از مردم کنعان کشتند و چنانکه از یبودند که به تسخ یابانگردیب

 ؟خدا و بفرمان او" رخ داده است! یبزرگ "برضا یزین کشتار و خونرید ایآ ی"کتاب مقدس" آنها بر م

 ۲۵۳ص خ تمدن، یتارتن از مردان آنجا را کشت ) ۱۲۰۰۰۰ر کرد، ین را تسخیکه دو شهر فلسط جدعون

)کتاب م یدر رخداد پور یحکومت هخامنش یران با همکاریتن از مردم ا ۷۵۰۰۰ش از ی(. کشتار ب۲۵۲ –

 یم یرویاز قانون جنگل پ وشعیاست.  یزیهود به خونریت یاز تشنه بودن اشراف یگریز نمونه دیناستر( 

ر ین روش بود که "ارض موعود" را تسخیشتر زنده خواهد ماند"؛ و با ایشتر بکشد، بیکرد که "هر کس ب

د که داوود همه یگو ی! تورات مکنند یم یروین قانون پیز از همیامروز ن یستهایونیصهکردند )همانجا(؛ 

ن سفارش کرد!؟ )همانجا، ص یز چنیمان نیکشت و به فرزندش سل یافتادند م یرا که بدستش م یرانیاس

متفاوت از آنچه  یبکل یمان و... در قرآن چهره ایم و داوود و سلیابراهکه ادآور شد ید ینجا بایدر ا(. ۲۵۵

ل مفرط یف شده به آنها نسبت داده است تنها نشانگر می؛ آنچه تورات تحرم کرده است، دارندیتورات ترس

و گوسفند و مار هم  است؛ همانها که هرگز از پرستش گاو یو تباه یزیهود به خونریت یت و روحانیاشراف
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هود به یامبران" کاهن ی"پ آنها را از شرک و ستم باز دارد! ز نتوانستیامبر نیپ یدست برنداشتند و موس

 یر میکه تسخ ییبود که شهرها یل دورانت: "عادت بر آن جاریص بودند؛ بگفته ویحر یزیجنگ و خونر

ن را تباه سازند که جز پس از ینند؛ و چنان زمر بگذرایران کنند و همه مردان آنجا را از دم شمشیکردند و

ن سوخته" یاست "زمین همان سیا(؛ ۲۷۶سته کشت و زرع نباشد" )همانجا، ص یشا یگذشتن زمان دراز

صد ان یهودی، ی. بارستها بکار گرفته شده استیالیز توسط استعمارگران و امپرید نیاست که در عصر جد

تخت دولت آسور را از ینوا پایکه ن یپس کسان ..کشتند )همانجا(. کروزیدر تنها ان را یهزار تن از آرام

 یشوند، هرگز از پادشاهان آسور یاش شادمان م یرانینامند و از و یز" می"شهر خونر یینه جویک یرو

د" ی"اسارت و تبع یبهتر نبوده اند! و اگر آنها قدرت بخت النصر را داشتند و بر بابل تاخته بودند، بجا

را بفرمان "کتاب مقدس" خود شان یدامهاز ینو رخوار یشکودک مرد و از زن و ها یل، همه بابلبزرگان باب

ان یهودیز ین یر گذرانده بودند! از نظر فساد اخالقیاز دم شمش، باب پانزدهم( لیسموئد به کتاب ی)نگاه کن

کل یتا آنجا که ه (۲۷۶، ص ل دورانتیوان آنها رواج داشت )یرا زنا و لواط در میها نبودند؛ زیبهتر از بابل

 (. ۲۷۷ ص خانه درآمد )همانجا، یک روسپیبصورت  انیمکابم در زمان یاورشل

زه آنان یو انگ یرانیا یخ نگاریدر تارست یونیصهباستان شناسان و مورخان ف گرانه یجاعالنه و تحرنقش 

و باستان  یامد نژادپرستیپ ! مگر نه آنکهار آشکار استیبس یرانیا ییو باستان گرا یدر پرورش نژادپرست

 یاتیح یازهایز ابلهانه نین ستیاست؟ و مگر نه آنکه ابوده با اسالم و عرب ان" یرانی"از ی، ستیپارس ییگرا

ان بعهده ین میدر ا ید آنها نقشیپس چرا نبا؟ ساخته استرا بر آورده هود یت ینه اشرافیرید یو آرزوها

ران یبه ا یکه از سرآغاز دوره پهلورا  یبودن باستان شناسان یهودیتوان  یم یا براستیآگرفته باشند؟ 

د یباالبته ؟ دانست یکردند، تصادف یباز ینقش اساس یرانیا یباستان گرا ینژادپرست یزیر یآمدند و در پ

 یخ سازان وابسته به سلطه گران جهانیتار گریز همچون دیخ نیدر تارآنها ف یگفت که قدرت جعل و تحر

شرق ران و یخ این پنداشت که سراسر تاریکرد و مثال چن یین باره بزرگ نماید در اینبا ست؛ینامحدود ن

در هود یت یم که اشرافیدان یهر چند م؛ رار(یهود ساخته" است )پورپیگر ملل جهان، "ید یباستان، و حت

استداشته ر ینظ یب یو مهارت ینطوالبس  ینه ایشیخ پین و تاریدف یجعل و تحر
26
ت یرافاشاگر عشق  .

 ینیهود و اسناد دیخ یاز مطالعه تار یاز بابل و آسور و... بروشن یزاریان و بیهود به کوروش و هخامنشی

                                                 
26

" یال نبیس "دانیدست نو یرا بنام نسخه ها ییدر بغداد نام برده است که نوشته ها یهودیک جاعل یاز  یدانشمند قرن پنجم هجر هیابن مسکو  

در  یتا زرد رنگ و کهنه شود و کس داد یز در کفش خود جا میسند دست ساز خود را چند روز در مارچوبه و چند روز ن یکرد. و یعرضه م

هود از یت یزه اشرافی(؛ انگ۴۱و  ۱۳؛ مائده، ۴۶؛ نساء، ۷۵خ اند )بقره، ین و تاریف کنندگان دیان تحریهودیبودن آن شک نکند! بفرموده قرآن،  یمیقد

است تا  یاجتماع یهاشرفتیو پ یدر بازساز یخیتجربه تارو  شه راهنمایاندمحروم کردن آنها از ه، یهمسا یخ ملتهاید و تاریف در عقایجعل و تحر

 ابند.ی سلطهو  نفوذن مردمان یانه بر ایخود در خاور م یخیو پنهان کردن نقش تار ییبتوانند با گزافه گو
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د و شوش و یتخت جمش یرا در کاوشها ی، که نقش اصلستیونیصهد و از باستان شناسان یآ یآنها بدست م

ار ین دیاخ یف جهتدار در تاریو تحرباستان داشته اند، جعل شرق ران و یا یخ نگاری... و بدنبال آنها تار

نکار یآنها را در ا ینیو د یاسیس یزه هایتوان انگ یم یژرف نگر یز باشد، پس با اندکید شگفت انگینبا

 آنها را شناخت و شناساند! یخیف تاریجعل و تحر ینمونه هاز ین یموشکاف یافت و با اندکیدر

 

 یهایژگیران باستان و ویخ ایدرست تار یو بازخوان ییساتوانند به شنا یاد شده نمی یدگاههایک از دیچیه

ران و یا یخ نگاریدگاهها به تاریدن یاه یآن کمک کنند؛ و آنها که بر پا یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیتحول س

ر یجبران آنها ناگز یشوند که برا یدارها میدادها و پدیل رویدر تحل ینند، دچار ناتوانینش یم یجوامع شرق

و  یانقالب ینشها و کنشها و جنبشهای(، بیدگاه نخست )اروپا مداریشوند! د یف و انکار میراز جعل و تح

 یده میبوده است، ناد یخ الهام بخش جوامع غربیرا، که چه بسا در تار یران و جوامع شرقیشروانه در ایپ

ران یخ ایتار یادادهیق روی، در تطبیو همانند جوامع انسان یروان تکامل تک خطیستها و پیرد. مارکسیگ

خ نگاران یند. تاریگشا یف میر دست به تحریش درمانده شده و ناگزیخو یخیتار یباستان با تئور

خاور  یباستان یمسلم گرفته اند. در تمدنها یدر شرق باستان را امر یست، تسلط سامانه برده داریمارکس

شتر یت برده بودند که آنهم بیاز جمع ین درصد کمیران، هند و چیه، آسور، ایقینین چون مصر، بابل، فیزم

خ ین بوده است )بهار، تاریشتر در مصر و چید بیپرداختند؛ و شرکت بردگان در تول یم یخانگ یبه کارها

د بودند: "بردگان که بخش عمده مردم یعامل در تول یاصل یرویونان، بردگان نیدر  یجهان باستان(. ول

بدست  یجامعه آتن بود، بدون آنکه حقوق یاقتصاد یه زندگینها پاآ یدادند و کار اجبار یل میک را تشکیآت

د یوه تولیدگاه "شیرفتند" )همانجا(. د یبرده دار بشمار م یان دستگاه دموکراسین قربانیآورده باشند، نخست

ل همه یست و توان تحلیشرق ن یاجتماع – یاسیس یده هایق بر همه سامانه ها و پدیز قابل تطبی" نییایآس

د از یگر دانشها بایز همچون دیخ نین منطقه را ندارد. در علم تاریا یخیادها، کنشها و تحوالت تاردیرو

بر گرفت و بر کل اندام  یخیک تجربه مشخص تاریرا از  یدگاهیافت؛ نه آنکه دیراه  یتجربه به تئور

چده شونده و یگون، پ ز گونهین یجوامع شرق یخیتار یخ پوشاند. آزموده هایگر از تارید یا بخشیخ و یتار

خ یها باشند و پژوهشگر تاریژگین ویرنده اید در بر گیبا یخینات تارییدگاهها و تبیابنده اند؛ و لذا دیر ییتغ

است که هر  یاریرا "تجربه ... بت عیند؛ زیگز ینابجا دور یم هایو تعم یری، جهتگیز از ساده نگرین

که  یده است؛ و زمانیم، از ما رمیود به دامش انداخته اکه به باور خ ید. هنگامیآ یدر م یلحظه به شکل

م از بندش یپندار یم؛ و آنگاه که میب او را خورده ایم، فریافته ایش دست یدایم به سر سویکن یگمان م

ک و یالکتیچ، دیک لحظه رخ داده اند" )ژرژ گوروینها هم در یم؛ و همه ایش گشته ایم قربانیافته ای ییرها
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 ییتواند به شناسا ی( مییسم )تجربه گرایری( و آمپیر جدالیک )سیالکتیوند دیشگفتار(. پیپ، یجامعه شناس

ش و یوسته با پوی، چه در شرق و چه در غرب، پیخیتار – یرساند. تجربه اجتماع یاریخ یتار یعلم

و  ییچون نژاد گرا یجزم یفلسف یش فرض هایسم پیریک و آمپیالکتیوند دیچالش و جهش همراه است. پ

و  یکجهته، تک بعدین ییک تبینامبرده  یدگاههایتابد. د یرا بر نمت یش شخصیکو  یقوم مدار

ران باستان یا یخینگونه تجربه تاریدهند؛ و بد یران باستان ارائه میا یدادها و روندهایک از رویدئولوژیا

 زند. یر یکشند و در "قالب" م ین به بند میمع یافتیش دریرا در پ

  

یخیناد موجود تاراس یابیارز   

م که یدان یباستان، مشرق ران و یخ ایدر تارو مغرضان هدفمند سلطه گران  یهایافزون بر جعلها و دستکار

در رأس حکومتها  یو حت یحکومت یز وابسته به دستگاههاینم یقدسان یبه نویخ نگاران و کتیاز تار یاریبس

طرفانه و همه جانبه یزمان خود را ب یدادهاینان رویاز ا ینرو کمتر کسی؛ و از اشاهان( یبه های)کت بوده اند

صورت گرفته است که در رأس  یکجانبه و از نگاه کسانیخ یتار یاسیس یدادهایثبت روثبت کرده اند. 

 یخیتار یتوان به گزارشها یچگونه م یو براست ؛وند با آن، بوده اندیا در پیر، و یمثلث زر و زور و تزو

ن یبر ا؟ کنند یز وارونه گزارش میرا ن یامروز یاسیس یدادهایم رویدانیکه میدر حال ن مثلث اعتماد کردیا

بنا بر ، یاسالمن دوره یگرفته تا مورخ یونانیسندگان ی، از نویخیسندگان کتب تارینود افزود که یقت بایحق

 !دانند یآنها را نم یجمع کرده اند و درست "ده اندیشن"گران یرا که از د یاتیرواشتر یب ،خودشان یگفته ها

ل ی، تخی، افسانه سازییبا گزافه گو یو مذهب یقوم یزه هایز بنا بر انگین یخیتار یدادهایتها از رویروا

ا منابع ی یخیکهن تار ین نوشتارهایکه اشاره شد، همنن چنایهمراه است. همچن یو قهرمان پرور یپرداز

ز ین یسیشده اند و در هر بازنو یسیو بارها بازنو ده اند بارهایتا امروز که بدست ما رسز ی"دست اول" ن

؛ کرد یار دقت و موشکافید بسیبا یخیست! پس در پژوهش بر اسناد تارین یف و دستبرد منتفیامکان تحر

 !دید سنجیز باین یانسانو خرد گر که با دانش یکدیتها و اسناد را نه تنها با یروا

  

          ران باستان یاخ ینانه تاریواقع ب یو روش بازسازدگاه ید

 یه و شالوده استواریا پایآد که یپرستوان  یم ،یخیشناخت تار یدگاهها و روشهاید یپس از بررساکنون 

و  ییتا پژوهشگر را از پندار گراهست ران باستان در دست یا یاسیخ سیدرست تار یبازشناس یبرا

تواند به  یم یاجتماع تجربهو  دانشو  یخیرتا یداده ها یبر مبنا یانسان خرد آزاد؟ برهاند یگر یشکاک
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ران باستان یادر  یاسیس ینهادها و جنبشهادادها، یرو یسازباز یبراه ینظرساخت ل و ی، تحلیجمع بند

ز یران باستان نیخ ایافته ها دانش ما از تاریش یگسترش پژوهشها و افزابهبود روشها، ه یدر ساپردازد. ب

اکنون  ران باستانیدر باره اما ن یشیپ یباورهااز  یاریست تا آنجا که بسشرفت ایوسته رو به بهبود و پیپ

د یباران باستان یدر ا یاسیس ینشهایو سنجش سامانه ها، کنشها و بشناخت  یدر راستا دگرگون گشته است.

 بهره یعلوم اجتماع و یزبان شناس، یباستان شناس ین دستاوردهایشناخته شده و آخر یخیاز همه اسناد تار

و  یانتقادنش یب ،ینژاد – یقوم یهاییجو یو برتر کیدئولوژیا – یات فلسفیاز جزم خرد آزادبرد و با 

و خت یآمخ و داستان را در هم یآنکه تار ی؛ بن دوره برآمدیاخ یتار یبازسازصدد در  یقیروش تطب

از کتب ن دوره، یمربوط به ا یخین، اسناد تاریبنابرادخالت داد.  یخیتار یهاپژوهشرا در تها یعصب

ه یتوان بر پا یخ گرفته تا سنگ نبشته ها و گل نبشته ها ...، را هر چند نمیمورخان و پژوهشگران تار

 ید آنها را با روش علمیبا ید ولینامو مغرضان ساخته دست سلطه گران دروغ و توطئه" سراسر  ی"تئور

ران یا یاسیخ سینانه از تاریواقع ب یوانک بازخیموشکافانه قرار داد تا به  یهایر بررسیز یسه ایو مقا

ن یا جست. یدور یشیو جزم اند ینگر یو سطح ید از پنداربافیباالبته ن راستا یافت. در ایباستان دست 

و  یزبان شناس یدستاوردهاو  یختباستان شنا یافته های، یخیکتب و اسناد معتبر تاراد یبنبر ز ینپژوهش 

و پندار  یجزمات نییا تبیو  یمل یو افسانه ها یفرقه ا یتهایه روایبر پاو نه  ؛استوار است یاجتماععلوم 

 یتمدنها ییبه شناساانه یخاور مدر  یشناختباستان  یافته هایش یو افزا کاوشهاگسترش  خ.یتارانه یگرا

لک و یس یو تمدنهادر شرق آن الم یعنمود تا آنجا که تمدن  یانیسومر و بابل و آسور کمک شا یباستان

ش یپ ران باستانیخ ایو بر تار ؛دیگرد ییشناساز یران نیرفت و جز آنها در فالت ایستان و جیک و سیرلما

 یمان نامه هایو پها نامه به  یابیدستژه یبون راستا ی. در اافکند یشتریب ییز روشناینان یسلطه هخامنشاز 

 یو فرهنگ یبازرگان یاد داد و ستدهاو اسنو آرته و... الم یعآسور و بابل و سومر و پادشاهان ان یم یاسیس

د گفت که یباهر چند ران باستان گشته است؛ یا یاسیس یسنتهامناسبات و  ییاشناس یراهگشاان آنها، یم

 افته است.ین ییها رهاینگر یات و سطحیها، جزمیو از پندار باف هنوز در آغاز راه است یعلم یران شناسیا
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  ؛سومبخش 

      رانیافالت در  یاسیس یسامانه ها یریشکل گو  ید اجتماعیآغاز تول

 

دوره از آغاز  یعنیخوراک گام برداشت،  'دیتول'خوراک به  'یآورگرد'و  'شکار'که انسان از  یاز هنگام

 یاجتماع یزندگ یرسد، نشانه ها یال مس ۱۰۰۰۰به دست کم ، که قدمت آن یش کشاورزیدایپو  ینوسنگ

ش به یسال پ ۱۰۰۰۰د تا یز شایران نیخ در ایلذا آغاز تار ؛ده شده استیران دیفالت اسراسر انسان در 

از  یران را "خالیفالت ااز  ییجام، باز هم یرو یمدورتر  یهاهر چه به گذشته جالب آنستکه  !عقب برود

نه یو دوره پار ینیغارنش یم؛ تا آنجا که آثار زندگیابی ینم" ییایان آر"مهاجرافتن به یتعلق آماده و سکنه" 

 یدر کاوشهاخ(. یش از تاریران در پی، ایرزادیش هم بدست آمده است )شهمیسال پ ۵۰۰۰۰در  یسنگ

در که  یزیانگرت یحو  بایزار یبس یدست یو کارهانات ی، گلدانها، جامها، تزئابزارها ،یسشنا باستان

نهاوند، شوش، از ساخته شده اند،  ، نقره و طالمفرغ، یصابون سنگسفال، ران با یا یبوم کهن یتمدنها

و  املش، یر یتپه حصار دامغان، چشمه عل، کاشان لکیس، لرستان راوندیپ، کرمان رفتیجن، یدشت قزو

که ت ه اسدیافت گردیو...  یجان غربیدر آذرباحسنلو کردستان، ستان، یس، کالردشت، النیدر گ کیمارل

اد و یبن یب یبس" ییای"آربنام  ی" قوم موهومیو فرهنگ ساز یخی"رسالت تار یتئوردهد  ینشان م

خوانده شده اند، " ییای"آرکه از نژاد  یاقوام ییخودنماش از یپن ین سرزمیدر ارا یبکارانه است؛ زیفر

و با  داشته اند یاجتماع یندگزنه یشیهفت هزار سال پتا که  کرده اند یم یشرفته زندگیپ یبا تمدنها یاقوام

فالت  یو جنوب یشمالصفحات شتر در یب یشرفتگیپ. نده ابود یشیو هم اند یستیو همز یگر در همکاریکدی

سبب  کم آب یاجتماعات در کنار چشمه ها و رود ها یشود. سامانده یده میک به آب است دیران که نزدیا

ده یدها در آنز ین یپراکندگگسست و  و؛ ر شکوفا گرددران کمتیفالت ا یمرکز یبخشهاد که تمدن در یگرد

و نه هشت هزار ساله دارد؛ یشیران پیا یان ساکنان فالت مرکزیبا گل رس در م ینهمه سفال سازیبا ا. شود

باستان  یافته هایدانند.  یم یش صنعت سفال سازیدایپران را کانون یاشتر باستان شناسان یبنرو یاز ا

، یسفال پز ی، گسترش کارگاهها و کوره هایوقفه صنعت سفال ساز یشرفت بیپ است بر یگواه یشناخت

ز ینو  یو کارورز یکارآموز یجاد نهادهاید تا سطح ایتول یو اجتماع یفن یوه هایوسته شیتکامل پ

ران یرضا حکمت، آموزش و پرورش در ای)عل یکوزه گراختراع چرخ  یدر پد یشدن تول یتخصص

ران در یا یاقوام بوم یخینقش تار، رفتیز در جیک تمدن شگفت انگی یصادفکشف ت(. ۲۴۰باستان، ص 

، صنعتگران و هنرمندان آرته در تمدنان ساخت. یباستان را نماشرق شرفت تمدن و فرهنگ یرشد و پ
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شهر اوروک در ساخت معابد از آنها  –دولت  یکه پادشاه سومرییتا جا ؛نده بودافتیپرورش  یزبردست

را پشت سر  ین کننده اییتع یالد تحوالت فرهنگیش از میران در هزاره سوم پیفالت اکمک گرفت. شرق 

الد یش از میه کرمان، از هزاره سوم پیرفت نشان داد که در ناحیدر ج یباستان شناس یو کاوشهاگذارد 

 یگت در زنداو ثب ییار به شکوفاین دیگان در کار بوده و مردمان ایبا همسا یاقتصاد – یروابط تجار

"مدارک (. ۸۸بهشت ین و اردیا، فروردیخ و جغرافیافته بودند )کتاب ماه تاریدست  یو اجتماع یاسیس

 یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیچهارم ق. م. روابط س یدهد که از هزاره ها ینشان م یفراوان باستان شناخت

ران یا یلشرقو شما یشرق یموجود در بخشها یو حکومتها یسومر یشهرها –ان دولت یم یوسته ایپ

 ینوع صابون یگوناگون از سنگ ها یز فرآورده هایبرقرار بوده است... تجارت منظم سنگ الجورد و ن

وسف یده است" )یبه اثبات رس یسومر یشهر ها –ران و دولت یا یو جنوبشرق یشرق یهایان پادشاهیم

ران شناسان یکه کوشش ابدست آمد ران یکهن فالت ا یهم از تمدنها ییدستخط هارفت(. ید زاده، جیمج

خ" خواندن آنها به بهانه نبود خط )؟!( را نافرجام یش از تاریدر "پ یوابسته به سلطه گران جهاننژادپرست 

گذارد
27

شرفته یبدست آمده است که نشان از تمدن پ یخینمونه خط مک یک ینگهبان در مارل یدر کاوشها. 

 یبا عالمتها یریتصومه یلک کاشان، خط نیس یها در تپهدارد.  یکنونالن و مازندران یت گیبمرکز یا

از گسترش ندارد. اختراع و کاربرد خط  ینیرن النهیب یبا نمونه خطها یافت شده است که شباهتیشمارش 

 یت مین حکاین النهریب یان آنها با تمدنهایز مینران و یفالت ا یدر درون تمدنها یبازرگان یداد و ستد ها

ان یدر روابط م یدیچ تردیاست که ه یک به اندازه ایلک و مارلیس یافته هایهت بگفته نگهبان، شباکند. 

ک کارگاه ساخته شده باشند )ظروف یدر  ان فرآورده ها چه بسیگذارد؛ ا ینم یباق ین دو کانون تمدنیا

ز و یار ناچیتاکنون بسن تمدنها یا یات نوشتاریادبنه یپژوهشها در زمکاوشها و ، متأسفانهک(. یمارل یفلز

ران یدر فالت ا یکهن بوم یان تمدنهایدر م یزبان شناخت ی؛ حال آنکه تداوم پژوهشهار بوده استیگیناپ

ران یا یدر صفحات شمال یصنعت – یهنر یافته هایتشابه  ان خواهد ساخت.یرا نما یاریبس یخیق تاریحقا

ز ین مردمان نیا یاسیس یهمبستگ اتحاد و، که از یو هنر یفرهنگ یشیو هم اند ینه تنها از تبادل دانش فن

شرفت و شکوفا یح به پیالد مسیش از میک "در فاصله قرن چهاردهم تا دهم پیمردم مارلت دارد: یحکا

ن یرا در ا یرومندیمقتدر و ن ین اقوام ظاهرا پادشاهین منطقه پرداختند. ایع خود در اینمودن هنر و صنا

مانند طوالش  یجبال البرز ... و نواح یشمال یام دامنه هان حکومت تمیمنطقه بوجود آورده اند. گسترش ا

                                                 
27

ده یران را نادیت ادر فال یش هخامنشیکهن پ یران باستان" را نوشته، تمدنهایخ "ایتار( ییا گرای)آر ینژاد – یچه تنگ قومیا، که از دریرنیپ  

خ محسوب است"!؟ یش از آن "جزو اعصار قبل از تاریداند که پ یالد میش از میران را از سده هشتم و بلکه سده هفتم پیخ ایگرفته است و آغاز تار

ست چرا او که از یروشن ن یک و... خبر نداشته است ولیرفت و مارلیج یا از تمدنهایرنیپ؛ (۱۶۱ران باستان، ص یخ ای؛ تار۵۸، ص یران باستانی)ا

 ؟! خ" رانده استیش از تاریبه "پ یمهر یز با بین تمدن را نیباخبر بوده است، ا یالمیالم و خط نگارش عیتمدن کهن و درخشان ع
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تمدن (. همانجاگرفته است" ) یالن و مازندران را در بر میجان و گیآذربا یران، قسمت شرقیه و ایروس

)عزت هللا نگهبان، شرفت کرده بود یپز ین یدیتول یو کارگاهها یسازمسکن نظام اد یتا بن نیکهن دشت قزو

دهد:  یمن تمدن یدر ا یو ساخت ابزار آالت فلز یخته گریذوب فلزات خبر از ر (؛ کوره۲ک یمارل

ش از ی)هزاره پنجم پ یمین قدیچن یدر زمان یشرفت فن و صنعت فلزکاریشگر پین کوره نمای"کشف ا

و ساخت معبد و  یاریبا دستگاه آب یکشاورزت است" )همانجا(. یار جالب و با اهمین منطقه بسیالد( در ایم

شرفت یپ ی، نه تنها سفالگریدر ر یدر تمدن چشمه علده شده است. ین دیتشگاه هم در دشت قزوپرس

از  یباستان شناخت یافته های. ه بودهم آغاز شد یداشت، بلکه فلزکار یو هنر یاز نظر مهندس یریچشمگ

و  یرزک تا آغاز کشاواخور یاز گردآور یاقتصاد – یاجتماع یر تکامل زندگیران سیکهن ا یتمدنها

؛ ران(یا یبر پنجاه سال باستان شناس یدهد )نگهبان، مرور ینشان مرا ات یو خط و ادب ینیش شهرنشیدایپ

 یدر منطقه شمال یحات و آالت و ادوات مفرغید تسلیو بخصوص تول یع فلزکاریم صنایشرفت عظی"پ

تحت الشعاع قرار داد، و باستان را  یاین منطقه بازار دنیا یصنعت یبوده که فراورده ها یران در حدیا

آشکار شده است"  یباستان شناس یهایترانه تا دره رود سند در حفاریمد یایشواهد آن از شرق در

دهد  یش خبر میسال پ ۴۰۰۰در  یشرفته ایافته و پیتمدن تپه حصار دامغان از اجتماع سازمان)همانجا(. 

ن یگزین جایمس یز در بر گرفت، ابزارهایا نگان دورتر ریافت که همسایارتباطات چندان توسعه که در آن 

نت آالت یزد، یاختراع گرد یشرفته سفال سازیپ ید، کوره هایشد؛ سرب و نقره کشف گرد یسنگ یابزارها

 یفلز یشد، کار ابزارهاد یتولره( با طال و نقره و مس و سرب ی)انگشتر، گردن بند، گوشواره، سنجاق و غ

ز ین یخوراک پز یگهایکان و دیزه و پیچون خنجر و سرن یجنگ یاشه و تبر و ابزارهیچون کلنگ و ت

 یمهرها و نشان هاکشف ت کارها نشانگر رفاه ساکنان آنست )همانجا(. یفیت و کیشدند؛ کم یساخته م

 یدر پ یک طبقات اجتماعیو تفک یت خصوصیمالکنه شدن حق ینهاددر تمدن شوش، نشانگر  یانحصار

ش از یند که دشت خوزستان حداقل از اواخر هزاره پنجم پیگو ین شواهد میاست: ا یوقفه اقتصاد یرشد ب

 ینیبدوران شهرنش" یشرفته منظمیپ یافت اقتصادک "بیدر را پشت سر گذارده و  ینیالد دوران ده نشیم

ع در یوس یآبرسان یبا شبکه ها یگسترده در شوش و کشاورز یهایگام نهاده است که ساختمان ساز

افت شده از یآثار (؛ ۶۲الم، ص یع ی، شوش بهشت شهرهایانیان داشته است )عباس قدیرامون آن جریپ

 ییجداروند و  یمنظم اقتصاد یشرفتهایپار است. یز بسیدر استان فارس ن یش هخامنشیکهن پ یتمدنها

 ید ابزارهایبا تولساخت؛  یرا ضرور یحکومت – یاسیستر افته یسازمان ینهادها ییدای، پیطبقات اجتماع

در  یمقتدربزرگ و دولت افت و یاست تکامل ی، نهاد سیو انتظام یدفاع یهاسازمان ییدایو پ یجنگ

؛ گردد یم میتجسن بار انسان سوار بر اسب یدر شوش نخست. سر بر آورد ،المیع، دولت کشور یجنوبغرب

www.ParsBook.org



 

60 

د. در منطقه یانم یآن معرف یو الزامات جانبحکومت ش نهاد یدایکه چه بسا شوش را خاستگاه پ یده ایپد

در تکامل  یتمدن لرستان نقش برجسته اافت. ی یریز رواج چشمگین یخط و فرهنگ نوشتار یجنوبغرب

لرستان  یو برنز یمفرغ یافته هایدوران مفرغ و برنز اساسا با ؛ ران داردیاجتماعات فالت ا یخیتار

 یکاوشهانگونه، یبدست. پ.م. ا ۷۰۰تا  ۱۵۰۰ن یلرستان ب یخ ساخت مفرغهایشوند. تار یم ییشناسا

ان به یش از ورود هخامنشین از هزاران سال پیران زمیکه مردمان اکرده اند کامال روشن  یباستان شناس

و  یدرخشان فن یشرفتهایتمدن و فرهنگ را آغاز کرده و پس از پ یتکاملوسته یپن روند ین سرزمیا

با  یاریو هم یستیز در همزینرا  یحکومت – یاسیس ی، نهادهایو انکشاف طبقات اجتماع یاقتصاد

 یبیخ تقری"تار :که یپارس – ییایآر یانگذاران نژادپرستیبن یاست ادعاپوچ اد نهاده اند. پس چه یبنگر یکدی

خ به بعد ین تاریالد بوده است. از ایش از میدر حدود سال نهصد پران )؟!( یان به فالت ایرانیمهاجرت ا

ش یان پیرانیست که پنداشته شود ایدر دست ن یلیم. دلیان گفتگو کنیرانیا ران ویم راجع به ایاست که حق دار

ن ی(؛ ا۲۰۱ران در شرق باستان، ص یران ساکن بوده اند )؟!(" )هرتسفلد، ایق.م. در فالت ا ۳۰۰از 

ان از آن یکه هخامنش یقوم مهاجرران، یخ ایتار یر نژادیه تفسیبر پا، ستیونینامدار صهباستان شناس 

؟! استپنداشته نامبرده قوم  یانحصارملک ز یران" را نیو "ا ده استینامان" یرانی"ا ییبه تنهارا برخاست 

و  یباستان شناس یل کمبود کاوشهایبدلهنوز ران یادر فالت  یبومکهن  یتمدنها ینژاد – یقومبافت 

بوده اند، از هم ه گون گونار یبس یلحاظ مردم شناختاز اگر هم  یولست؛ یروشن ن یزبان شناس یهاشپژوه

ن ها، یها، آماردها، اورارتوها، کاسپیها، تپوریها، کادوس یشها، کایالمیعبرخوردار بوده اند.  ییباال یشیاند

ج فارس و یسواحل خل. سته اندیز یران میهستند که در فالت ا یاز اقوام شناخته شده اها و ...  یساگارت

ها و یسومرسپس  ؛)دمورگان( اه پوست بوده استیس ها و اقوام یستگاه حبشیزنخست ز یعمان ن یایدر

نه تنها ران یاز فالت ا یی( در بخشهاو... هایها و آسوریها )آرامیها و سامیسومر آمدند. ین نواحیبه اها یآرام

از ساختار ران اثر گذار بوده اند. یامردمان  یاسیسبر فرهنگ د یترد یبکرده اند و هم حکومت که  یزندگ

دست در  یاریات بسران اطالعیاکهن فالت  یتمدنها یرونیو ب یت دروناو مناسب یحکومت – یاسیس

 یشمالغربدر کوچک  یدولتهاو  یدر جنوبغرب یالمیع یشتر به دولتهایب یخیاسناد موجود تار؛ ستین

 که در یی؛ دولتهاشود یمربوط من بوده اند ین النهرینون آنها در باکه ک ییدولتهان یهمچنران، و یفالت ا

چنانکه  در اسناد موجود ندارند. ییجامتأسفانه ران بوده اند یفالت ا یو مرکز یو شرق یصفحات شمال

افته، ینظام  یشه وریپو  ی، نساجشرفتهیپ یزروکشاو  یدامپروراز  یباستان شناساندک  یکاوشهام، یدید

کنده و  یوزه گرکو  یسفال ساز ،یخانه سازو  یمعمار، و ساخت کار ابزار و جنگ افزار یفلزکار

 ،(هیهمسا یبا دولتهاان آنها یمز یو نران یا)در درون فالت بدون پول  یبازرگانداد و ستد ، بر سنگ یکار
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یجمالتت یو زندگ یهنرت یخالق یو حت
28

نگهبان، دست داده اند )ب یینشانه هاران یفالت ا یبوماقوام  

افته ها از ی. ستین یندوره کافیدر ا یاسیس یاز زندگ یآگاه یافته ها هنوز براین یا یول؛ (و... یمور

که بنوبه ند یگو یسخن م یو صنعت یدات هنریدر تول یوسته رو به جلو و منظمیپ یفیو ک یشرفت کمیپ

و  یصفحات شمالدر کهن  یان تمدنهایرانگر میبلند مدت و یجنگهابحرانها و نبود هستند بر  یگواهخود 

 یدات هنریدر نگاره ها و نقوش حک شده بر تول. انیر هخامنشش از ظهویپران یفالت ا یو مرکز یشرق

 ی، نشانیو هخامنش یو آسور یلولوب یران، برخالف سنگ نگاره هایادر  یکهن بوم یتمدنها یصنعت –

ده یز بندرت دیوانات نیجنگ با ح یصحنه ها یشود؛ حت یده نمید یو زورمدار یریو باجگ یاز سلطه گر

د یتول یران مردمانیان فالت ایدهد که بوم ینشان م یبخوبز یند ینا در تخت جمشآپادا ینگاره هاشود.  یم

ان رفته یر سلطه جابرانه و غارتگرانه هخامنشیند که اکنون پس از آنکه زه اکننده، صنعتگر و هنرمند بود

ش از یم پدهم تا هفت یدر سده هاکنند!  یشکش میوش پیر بنام باج به داریش را ناگزیخو یاند، فرآورده ها

اورارتو، ران چون کاراال، شوردا، یافالت  یدر غرب و شمالغرب یاریکوچک بس یشهرها –دولت الد یم

 سارگن دومبه یکتو... وجود داشته اند که از آنها در رم یبیه و زی، ماننا، اندیپ یشه سو، خارخار، الیک

نزد  یاسیسشه و رفتار یاندت یفیو کت یماهظاهرا ؛ نام برده شده استور کردستان  یپادشاه آسور در تنگ

 یهنر یهاده یها و آفرساخته از آنجا که ، یباربوده است. ران یفالت ا یگر دولتهایاز دتفاوت ما ن دولتهیا

بدست آمده  یو صنعت یاز آثار هنر، است یو فرهنگ یصادت، اقیاسیمناسبات سرفتارها و نه یآئ یصنعت –

گمانه آنان را  یاجتماع – یاسیس یسامانه ها یادیبن یهایژگیتوان و یمهم ران یاکهن فالت  یتمدنهااز 

از شمال تا ن مردمان یان ایمدهد که  ینشان م یو صنعت یآثار هنرن یکارشناسانه ا یبررس .کرد یزن

ل البا وجود استقبوده بلکه آنها ز یمسالمت آم یستیو همز یران نه تنها داد و ستد و همکاریفالت اجنوب 

 یوستگیپاتحاد و  یو بسو داشته اند یو اجتماع یاسیس یدر زندگ یهمانندنگرش و رفتار ر گیکدیاز 

که  یالن بدست آمد با جامیک گیکه در مارل ییباین و زیجام زران یم. رفتند یش میپز ینداوطلبانه  یاسیس

اگران به موزه سودان و یقاچاقچا املش که توسط یجام عمارلو ز ینافت شد، و یه یاچه ارومیجنوب دردر 

وجود  یاریبس یهمگونران، یافت شده در فالت ای ینه هایسفال یو نقش و نگارهالوور فرانسه منتقل شد، 

 یو فرهنگ یتمدنرات متقابل و استمرار یثأتز، یمسالمت آم یستیهمز ،یشیاند و هم وندیپکه نشان از دارد 

ران با نمونه یفالت ا یباستان شناخت یته هاافی یصنعت – یشباهت سبک هنرن یهمچنران دارد. یافالت در 

آثار دقت در . ان آنهاستیم یو بازرگان یفرهنگ یوندها و داد و ستدهاینشانگر پآنها  ینین النهریب یها

                                                 
28

که در  ییاره هاانگشترها و گوشواند، افته شده ی ک و کالردشت و حسنلویدر املش و مارلکه  ییار باالیبس یبا ارزش هنربا و یار زیبس یجامها  

 ز گام نهاده بودند. ین یشناس ییبایو ز ینش هنرین تمدنها به مرحله آفریدهد که ایو... نشان از آن م شوش بدست آمدند
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د یتوقف تول؛ ، صنعتگر و صلح جو بوده اندشمندیاند ینندگان آن مردمانیاند که آفرینما ینامبرده م یهنر

ران یا یمردمان بوم یاجتماع یرازه زندگیشدهد که  ینشان مز ینان یر هخامنشبا ظهو ینگونه آثار هنریا

 یان روند تکاملیظهور هخامنش !استگشته ران یه ویخته و فرهنگ و تمدن آنها از پایدر هم رناگهان کهن 

ان رفتن یاز مدگرگون کرد. ز را یران متوقف ساخت و همه چیاست را در فالت ایاقتصاد و فرهنگ و س

و  یادیبن یک دگرگونیسرآغاز ک دوره و یان یپا یاجتماع – یاسیکوچک س یسامانه هاتمدنها و  نیا

جنگ خود را به  یجاشرفت یو پ یو سازندگ یستیهمزآن  یطاست که باستان ران یاخ یدر تارر یر مسییتغ

پابرجا ز ین یساسانحکومت  یتا فروپاشش یکم و بد یروند جد؛ سپرد یریباجگو  یتوسعه طلبو  یافروز

زاننده است آنستکه یجهان باستان انگ یاجتماع – یو اقتصاد یاسیس یپژوهشگر سامانه ها یآنچه براماند. 

 یانجام نم)سکه( با پول ، نین النهریب یتمدنهابا ز یران، و نیا یبوم یتمدنهاان یمدر داد و ستد در درون و 

فلزات  یاژ بندیو آل یخته گری، ریریچون قالب گ یا شرفتهیپ یصنعت یهایینکه از توانایگرفته؛ و آنها با ا

منعکس ور آالت و...( یسها، جامها، ابزارها و زی)تندآنها  یفلز یکه در آثار هنر ،هم برخوردار بوده اند

 ید اقتصادیشد یهایو ناهمگنشکافها ن از نبود ی! داد و ستد کاال به کاال در نبود سکه همچناست، سکه نزدند

، ن تمدنهایدر ا یاسیس ینشها، روشها و سامانه هایشک بر ب یدهد که ب ین تمدنها خبر میا در یاجتماع –

ن تمدنها یان ایدر مها یها و ناهمساز یهمساز. ر گذار بوده استیثأتآنها  یاقتصاد – یاسیمناسبت سز ینو 

ت یحکاران یدر فالت ا یاقتصاد – یاسیافته کوچک سیشکل  یو رو به گسترش واحدها یسمت تکاملاز 

افته باشد؛ ین بلند مدت راه یخون یزه هایبه ستها یناهمسازدهد که  ینشان نم یخ و باستان شناسیتاردارد. 

 ؛بوده استآنها ران استوارتر از منافع ناهمساز یکهن فالت ا یان تمدنهایها در میهمساز یه هایپاد یترد یب

ده نشده ین دولتها دیدر ا یتوسعه طلبو  یگر یو نظام یاهشاهنشاز شکوه و جالل  یاچ نشانه یرا هیز

 یسرنگون یکپارچه و هماهنگ آنها برای یامهایقخواهد شد،  یخود بررس ی، چنانکه در جادیترد یباست. 

ن یریدو  یناگسستن یوندهایشه در پیر ،ستون آمده استیبه بی، که شرح آنها در کتیوش اول هخامنشیدار

 یگونه ادگر یاسینش و رفتار سیاد گشت که بیبن ییران دولتهایفالت ا یرباما در غرب و شمالغ. آنها دارد

ک یدر آمد که از  یین پابرجا ماند و بصورت سنتهاین سرزمیآنها در ا یخیر تاریثأنه کردند؛ که تیرا نهاد

ن یا یاسیس یابیش از ارزیپافت! یز تکامل یانتقال نهر در گر منتقل گشت؛ و یدوره و قوم به دوره و قوم د

 یهایابیبه شناخت و ارزتواند  یمران یدر فالت ا ینیو کوچ نش یبه مسئله کوچگردکوتاه  یدولتها، نگاه

 کمک کند:اد شکل گرفتند ین بنیکه بر ا ییدولتها یاسیس
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  رانین و دامدار در فالت ایاقوام کوچ نش یخیکارکرد تار

 یاسید درک تحوالت سیکلو در درون آن،  رانیالت به فالت ایاکوچ  یخیتار یامدهایو پکارکرد  یبررس

ن نشده ین و شهر نشین و دامدار بودند، هنوز ده نشیابانگرد، چادر نشین است. آنها بین سرزمیا یو اجتماع

 یشتریب یاز توان جنگ یابانگرد شمالیاقوام بدند. ید یخود را همبسته و متحد مان متمدن یو در برابر بوم

خود و آزار دهنده با تهاجمات ند. آنها ه ابرخوردار بودران یدر فالت اافته یاسکان  ینسبت به اقوام بومز ین

نها دست یاز زم ییتوانستند بر بخشها یممستقر  یشهرها –به دولت  یارائه خدمات جنگ یگاه در ازا

به اه گن دژها یشان بنا کنند. ایگله ها یشان و نگهداریسکونت خانواده ها یبراز ین ییاندازند و دژها

خته یبا اقوام متمدن در آمکم کم  یابانگرد پس از چندیل بیقبا. شدند یل میتبدز ین یموقت یروستاها و شهرها

همانگونه که ه جنگ و غارت استوار بوده است. یپار شده اند که ب ییل دولتهایز موفق به تشکیآنها گاه ن .اند

بوده  یمتمدنانه و توقف روند تکامل اجتماع یجتماعا یب به چرخه زندگیل جنگنده دامدار آسیامد کوچ قبایپ

ده یران انجامیدر فالت ا ینیکوچ نش یگسترش زندگتمدن و  یرانیوز به ینغارتها است، گسترش جنگها و 

و  یاسیسکوچک  یسامانه هادر مراحل بعد آنها ؛ بوده اصالت دودمان یبر پاالت یا یاجتماع یزندگ .است

 یاست و اقتصاد اجتماعیکه در آن دودمانها کانون قدرت در ساد نهادند یبن یکزنامتمر یاجتماع – یاقتصاد

کوچک  یسامانه ها نیا .یآداب و مراسم مذهب یمجر یحتو  یقاضو  ز حاکمیآنها ن یبودند و رؤسا

افته اند. نژاد و ی یم یوستگیو پ یگانه" همبستگی"دشمن ب یتنها هنگام احساس خطر از سوپراکنده 

ه ین باره گفته اند جز بر پایست؛ و آنچه پژوهشگران در ایابانگرد روشن نین اقوام بیهمه ان یخستخاستگاه ن

ن به یابانگرد چادر نشین اعصار دامداران بید که از کهن ترینما ین میچن ی؛ ولباشد ینمحدس و گمان 

سپس و  یشهر یزندگ یهسته هاآرام آرام  ینیکجانشیکوچ کرده اند و پس از و در درون آن ران یفالت ا

گاه یجاو  یت نژادیاز ماه یو باستان شناخت یخیتار یهر چند سنداد نهاده اند. یبنخود را  یاسیهاد سن

از  یاریبسست، یدر دست نن کوچ کرده اند، رایرون به فالت ایه از بک یابانگردیل بین قبایشیپ ییایجغراف

انه به فالت یم یایکه از آس اندداده  یجا" ییاروپا" و "هند و ی"توراندر دو دسته آنها را  یسنتمورخان 

ان اقوام یم یزبان شناخت یها ظاهرا بر اساس تفاوتها و شباهتهاین دسته بندیا؛ اندران مهاجرت کرده یا

اد و سرشار یبن یچنانکه اشاره شد بصورت گرفته است که شود از نسل آنها هستند  یکه ادعا م یامروز

ن ینخستاز نه د یترد یبده شده اند، ی" نامییکه "هند و اروپا ییبهر حال آنهاست. اد یابهام و ترداز 

د که ه انوارد شد یینهایدر سرزمو نه حامل تمدن و فرهنگ بوده اند؛ بشمارند  رانیبه فالت اگان کوچند

"هند دگان کوچنان بوده و یمتمدنانه در جر یاجتماع یبلکه زندگبوده ناز سکنه"  ی"خالم نه تنها یدیچنانکه د

پس ن یابانگرد چادر نشیل بیقبا داشته اند. کارکرد بازدارنده" شان یان "تورانیز همچون همتاین" ییو اروپا
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مربوط به  یخیاسناد تار یبررس اد کرده اند.یبنز ین یکوچک یمحل یدولتها ینیو شهر نش ینیده نشاز 

ن دولتها بدست یشتر ایدهد که ب ین مران نشایفالت ا یل شده در شمالغربیکوچک تشک ین دولتهاینخست

ز ین سخن گفته اند "پارس"و  "ماد"ف یطواکه از  یخید تاراسنان ینخستشدند.  یانگذارین بنیل کوچ نشیقبا

ار یگردد که در آن د یبر م یه و کردستان کنونیاچه ارومیدر یالد و به کرانه هایش از میبه سده نهم پ

ز ین ید آورده بودند؛ و همگیپد یپر شمار یاسیکوچک س یاواحده "یپارس"و  "یماد" یدودمانها

ف یطوااست؛ چنانکه داشته ان یز جرین یدرون کوچران یدر فالت ا ...باجگزار دولت بزرگ آسور بوده اند

    .ده شدیها بود و پس از آن پارس نامیالمیکوچ کردند که متعلق به ع ینیبه سرزم یپس از چند یپارس

ن یو فرهنگ در ا ینین و جنگنده بودند، به روند رو به رشد شهر نشیامدار و چادرنشکوچنده، که دل یقبا

 یو دستاوردها یبوم ی؛ پس از آن آرام آرام از تمدنهاندساختن وارد یسنگ ییب هایآسخلل و ن یسرزم

و  یگاورجن یرویل نیبدلل نامبرده گاه یقبانحال یبا ا .شرفت افتادندیآنها بهره مند گشته به خط پ یفرهنگ

 یبر تمدنها ینظام – یاسیموفق به تسلط س ،ازیمورد ن یش از رشد و توسعه اجتماعیپ ،یدرون یهمبستگ

 یهخامنشافته یتازه اسکان که دودمان یهنگامد یم دیخواهچنانکه شدند که فاجعه بار بود؛  یم یشرفته بومیپ

 یبو صنعت هنر ز یو ن یاسیس – یادار یزبان رسمو  اد نهاد، هنوز از خطیبزرگ بن یک امپراتوری

ن وام گرفت! اقوام دامدار چادر ین النهریبز ینران و یکهن ا یتمدنهاگر یدالم و یو آنها را از ع بهره بود

عت چون آب و باد و یداشته و عناصر طب یگوناگون یداشتند. آنها الهه ها یبدو ید مذهبین عقاین همچنینش

 یالم و تمدنهای، چنانچه در عهنوز از معبد یدند ولیپرست یرا مآتش و آفتاب و خاک و گاو و سگ و... 

و  ید کشاورزیو آغاز تول ینیکجانشینبود؛ تنها پس از  یدر مذهب آنها نشانه اشود،  یده میدن ین النهریب

ک ی)نماد قدرت  یاسیو س یفرهنگ یپرستشگاه )بت و بتکده( همچون ضرورتساخت تجارت کاالست که 

دشو یمقوم( مطرح 
29

و  یهمبستگ، یسخت کوش، یسادگن )یابانگرد چادر نشیل بیقبا یاخالق یها یژگیو. 

  . آنهاست ینظام – یاسیس یهایشروی(، راز پییجنگجو

در  یگوتو  ی، کاسیلولوبسه قوم را  رانیافالت  یدر شمالغربشناخته شده کوچک  یدولتهان ینخست، یبار

 یخیاسناد تار .اد نهادندیه بودند، بنخود را سازمان داد یاعاجتم یزندگکه  یی، جازاگرس یکوهستان ینواح

که  ،ن اقوامیا یاسیس یدگاهها و کنشهایدت دارند. یکسان آنها حکای یو اجتماع یاسیاز ساختار و رفتار س

گر اقوام یددر د یترد یکرده اند، ب یزندگران یافالت  یغرب ینهایسرزمدر بوده اند که  ین اقوامیاز نخست

                                                 
29

د ینباست، هرگز یدر دست ن یباستان شناخت ینشانه ا یدوره هخامنشدر و بتکده  بتاز هنوز  یر دوم هخامنشیتا زمان اردشسخن که  نیالذا از   

 یهب بدوامذ یژگینبود بت و بتکده و یولباور داشته اند  یمتعدد یان به الهه هایهخامنش؛ جه گرفتیرا نتد یان به توحین هخامنشیش نخستیاگر

دست  ینیکجانشینگسسته و به فرهنگ  ینیکامال از فرهنگ کوچ نشهنوز موفق شدند،  یل امپراتوری؛ آنها اگر چه به تشکاست نینش کوچدامداران 

 !فته بودنداین

www.ParsBook.org



 

65 

 یاجتماع – یاسیسستگاه یز. داشته است ییر بسزایثأت یبعد یاسیس یو دولتها و نهادهان یزمن سریا

در پل ذهاب  ینیآنوبانباختران بوده است. سنگ نگاره  یالد در حوالیش از میها در هزاره سوم پ یلولوب

ان است یع در آن یوند شرک و زورمداریکه پدهد  یخبر من منطقه یدر ا یتمدن و دولت کوچک یهستاز 

شتاریادر حضور  ینین سنگ نگاره آنوبانیدر اباشد.  یم 'خدا –شاه ' یاسیفسلفه سانگر یبو 
30
که او را بر  

برهنه و ز ینران ین افتاده نهاده است؛ اسیستاده است و پا بر تن دشمن بر زمیده ایبخش یروزیدشمنانش پ

ش گذاشته شده اندیدست بسته به نما
31

شتار ی، نقش خود و نقش الهه ایوانا، پادشاه لولوبپادشاه ت ینی: "آنوبان

، بعلن آنو، آنوتوم، ین لوح را نابود کند به نفرین نقوش و ایکرده است. آنکس که ام یترسر یرا در کوه با ت

شهر اور،  یپادشاه سومر نینه سیاو نسل او بر باد رود". شود ن و شمش گرفتار یشتار، سیت، رامان، ایبل

 یهمچون جانور ینینش( آنوبانی)الواح هفتگانه آفر یبابل یر کرد. در افسانه هایرا تسخ ها یکشور لولوب

  هاست.  یاز رفتار پادشاه لولوبها یبابلو تجربه تلخ  یمنف یابیانگر ارزیبکه  رسم شده است یر عادیغ

ها  ین لولوبیسرزمالد در شمال یش از میدر هزاره دوم پبودند که  یابانگردین بیاز اقوام کوچ نشها  یگوت

 ؛داشته اندن( ین النهری)بانرودان یبه مرانگر یو وآزار دهنده  یتهاجماتاز آن پس ها  یگوتمستقر گشتند. 

د. آنها دو سلسله بزرگ یشهر اوروک آنها را "مار گزنده کوهستان" نام یپادشاه سومر اوتوهگالکه چنان

بر انداختند. اوتوهگال خود  یدر پ یاجمات پته یرا در پ (ن سلسله اوریسلسله سارگن و سوم)بابل 

ن یشیپ یادامه زندگ ی، برایاسیس یپس از فروپاشآنها در آورد؛  یها را از پا ین پادشاه گوتیسرانجام آخر

 زاگرس بازگشت نمودند.  یهاکوهرشته به ( ینیو کوچ نش ی)دامدارخود  یاجتماع

ل دورانت آنها را از ی؛ وس مهاجرت کرده اندزاگر یاز قفقاز به منطقه کوهستاناحتماال ها  یکاس

ن ین النهریبسال به  ۱۵۰آنها (. ۱۳۰خ تمدن، ص یدانسته است )تار "یعصر نوسنگ ییمهاجران اروپا"

؛ سال بر بابل مسلط شدند ۵۷۷پ.م. دولت بابل را برانداخته و  ۱۷۴۳سرانجام در سال و تهاجم کردند 

بدست سرانجام ها  یدولت کاسش بردند. یطره خویر سیآنرا ز الم تاختهین عیز به سرزمیپ.م. ن ۱۶۰۰

 یو زندگزاگرس  یبه کوهها یاسیس یو فروپاش ینظامشکست ز پس از یها ن یکاسها برافتاد. یالمیع

 بازگشتند. ش یخو ین اجتماعیشیپ

 یگدهد که زند ینشان م، یاسیس یو فروپاش ینظامپس از شکست  زاگرس ین اقوام به کوههایبازگشت ا

بدست  یامکانچون کوچنده ل یافته بود. سران قبایان یبن یو شبان یدامدارن آنها بر اقتصاد یشیپ یاجتماع

                                                 
30

 است.    یغرب یایمردم آسبا ها یلولوب یو فرهنگ ینید یهاوندیپشتار نشانه یباور به ا  

 
31

 .دارد یاسیسنش و روش ین بیشرفت ایم که نشان از استمرار و پیابی یز میستون نیوش در بیه آنرا در سنگ نگاره داریشب  
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آمده اند؛  یمخود بر  یاسیو حوزه س یماد یتوسعه قلمرو زندگ، یجنگ یروینل یتشکدر صدد آوردند  یم

 یم بازگذشته خود  یصاداقت – یاجتماع یو زندگ یعیگاه طبیجابه  یاسیس یو فروپاشو پس از شکست 

به )ا آرارات یبنام اورارتو  یرومندیدولت ن ،ی، در ارمنستان امروزاد شدهیسه قوم شمال در . گشته اند

د. اورارتو ها و یرس یه هم میاچه ارومیان گرفت که دامنه نفوذ و قدرت آنها به حومه دریبن (ان توراتیب

ر ین دولتها تأثیا یاسیس یو روشهاها نشیبو در  یشماد و هخامن یبرآمد دولتهادر اد شده یسه قوم 

ز بهره یر" نیخود از "سربازان مزدبگ یاسینت سیت، توسعه و امیتثب یاورارتوها برا داشتند. یریچشمگ

جنگ  ی، احتماال برااز "شمال"" مهارت داشتند یر زنیرا که در "شمشان باستان" ی"پارسجستند؛ چنانکه 

ران یرشمن، ایه مسکن دادند )گیاچه ارومیدر یجنوب یخواندند و در کرانه ها خود فرا یبسو ها،یبا آسور

   از آغاز تا اسالم(.  
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 ؛چهارمبخش 

    اکدو  سومر

در سومر، اکد، بابل و  یاسیس یروندها، سامانه ها و کنشها ییران باستان شناسایاست در ایس یابیرد یبرا

الم، یران باستان، دولت عیرومند شناخته شده در این دولت بزرگ و نیرا نخستیاست؛ ز یضرور زینآسور 

ران ین در ایپس یاست؛ و دولتهااد نهاده یبنرا خود  یاسیس یبا آنها سنتها و سامانه هار متقابل یتأثدر 

 ی، کاسیلولوب یدولتها یگیهمسادر نامبرده بوده اند.  یدولتها یاسیس یاز سنتها یاریباستان هم وارث بس

ان اقتصاد و یافت که البته بر بنین یتکون( ین النهری)بانرودان یدر م یاشرفته یپ یاسیس ی، نهادهاو اورارتو

انرودان بوده یم ین دولتها در شهرهایا یگر چه کانون مرکزابود. استوار گشته ز ین یاشرفته یپ یتمدنها

 یز در بر میران را نیاز فالت ا یبزرگ یبخشهاگاه  یاکد – یسومر یدولتها یاسیس یایجغراف یول است،

  ر بوده است.یز چشمگیران نیفالت اشرفته یپ یبا تمدنها یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیاست؛ مناسبات سگرفته 

 نیبدر الد یش از میدست کم در هزاره چهارم پکه شرق است  یباستان یهاتمدنن یاز نخستسومر تمدن 

از  انیسومراز آنجا که ؛ داشت یاسیات سیحپ.م. هم  ۲۰۰۰تا و د یشکوفا گرد، ی، عراق امروزنیالنهر

 یه هایپاده اند که یاز مورخان آنها را "آموزگاران بشر" نام یاریشرق بوده اند؛ بس ین اقوام باستانیکهنتر

است روشن که شده  ییبا همه پژوهشها ،ل دورانتیبگفته و .نده اافکند یرا پ یبشرتمدن و فرهنگ ه یاول

 ییدایپکه  ییآنهانها یبا همه ان آنها کجا بوده است؛ یبوده اند و خاستگاه نخست یان از چه نژادیست سومرین

 یایاز آس یقوم مهاجرها را یش دارند سومریگرادانند،  یم جنوبجه مهاجرت از شمال به یرا نت یتمدنهر 

ستگاه یکه زن ین النهریبن یالد به سرزمیش از میکه در هزاره چهارم پبدانند  ییاز نژاد زرد آلتاو انه یم

از افسانه فرو رفته است؛  یدر هاله ا توفان نوحش از یخ سومر پیبود وارد شده بودند. تار یمردمان سام

کهن ن تمدن یدر ارا  یاجتماعو  یاسیسو تحوالت ت یتوان وضع یافسانه ها و انگاره ها م یاریتنها ب

را همراه با  یاسیس قدرت یعنی" ی" و "اورنگ شاهی، "خداوندگاریسومربزرگ  ی، خداینکیا افت:یدر

در  یانگر سامانه مادر شاهیکه نما یکند؛ افسانه ا یشکش می، پیسومر یزد بانوی، انانایان" به ی"قوان

وه یمان و بیتیکند که  یسر بلند م نانشهبنام  ییزد بانویاست. سپس ا یتمدن سومرمراحل تکامل ن ینخست

 – یفن یشرفتهایبدنبال پ یاجتماع یز نشانگر رشد تضادهاین افسانه نیدهد؛ و ا یم یرا دلدارزنان 

گاه یپناه و درمانده اجتماع است. جا یب یه هایاز ال یریاز به دستگینلذا و  ،یم کار اجتماعیتقسو  یاقتصاد

از دست  یاجتماع یزندگ ینیع ینه هایر در زمییان با تغیسومر یشه مذهبیزدبانوها در ذهن و اندیا یواال

به  یاز مادرشاه یانگر تحول جامعه سومریزدبانوان نمایان مذکر بر ایخدا یبعد یرود؛ برتر یم
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مردمان شمال با زش یو آمکشمکش دوگانه ان در روند یسومر یو اجتماع یاسیس یزندگاست.  یپدرشاه

ها( یان )اکدیسام ینخست با آنها شد ولن یلنهرن ایب. تفوق در نه شدینهاد ،رانیفالت ا یتمدنهان و ین النهریب

ج فارس یجنوب عراق و خل یداشتند پس از هزار سال آنها را به سو یت خوبیپ پور موقعیکه در شمال ن

ن ینخست یه هاین پاینش یسام یشمال ین با شهرهاینش یسومر یجنوب یشهرهازش یو آمراندند. کشمکش 

 ینگیرید. دینام یاکد – ید سومریکه آنرا با یساخت؛ تمدناستوار  نین النهریبرا در  یتمدن بزرگ باستان

آنها  یز از هستین (جهان ن مورخانیکهن تر) یهودیو  یونانیاست که مورخان  یبه اندازه ا یتمدن سومر

 یجه "گناهکاریاز توفان نوح نوشته اند که در نت یتیهستند که روا ین ملتیان نخستیخبر بوده اند. سومر یب

 یحمورابن یه قوانین که پای، ستون قوانیخیدار شد. پژوهشگران اختراع خط میم" پدیاز پادشاهان قد یکی

ها از آنها اقتباس یونانیها و یدانند که مصر یان میرا از سومر یع و پزشکیو صنا ید، علوم تجربیگرد

(۳۰، ص یران باستانیکردند )ا
32

الگاش و الرسا پ پور و یتخت دولت سومر، و اوروک و نی. اور، پا

بدنبال رشد  یسومر ی. شهرهاها بودشهران مردم یشه اصلیپز ین یسومر بودند؛ کشاورز ینام یشهرها

بجا مانده شهر  یخانه ها یاز رو یسیباستان شناس انگل یلئونارد وال ؛دندت شیپر جمع یوقفه اقتصاد یب

بد بود و ات معیدر مالک یاورزکش ینهایشتر زمین زده است. بیهزار نفر تخم ۵۰۰ت آنرا یاور، جمع

افراد بود.  یت خصوصیدر مالک یامالک شهر یک بودند؛ ولیبد شراکشاورزان در محصول آنها با مع

نخست  که اشاره شد،نان، چیشد. جامعه سومر یهم در درون معابد بر پا م یسومر یآموزشگاهها

 – یاسیدر معابد و قدرت س یمذهب – یون زن( از قدرت معنویمادرساالر بود که در آن کاهنه ها )روحان

ل یشتر به خوراک و وسایاز بیت و نیش جمعیدر شهرها برخوردار بودند. اقتصاد سومر با افزا یادار

، م کارید و تقسیشدن تول یا اجتماعگام نهاد؛ و ب ید اجتماعیبه تول ید خانوادگی، آرام آرام از تولیزندگ

م کار یگشت. در روند تقس یز دستخوش دگرگونیزنان ن یاسیسو بدنبال آن  یگاه و کارکرد اجتماعیجا

نگونه ید؛ و بدیکودکان گرد یو پرستار یشتر خانه داریشدن امور، سهم زنان ب یو تخصص یاجتماع

رشد  یجه ضروریکه نت یتحول جست؛ تحول یبه سامانه پدرشاه یاز سامانه مادرشاه یجامعه سومر

 یروین یسازماندهضرورت و  یتهاجمات خارجش یافزابود.  یعامور اجتما یچدگیو پ یدرون یتضادها

به  یزن و مرد و تحول ضرور یکارکرد اجتماع ییز در جدایداد، ن یکه ارزش برتر به مردان م، یدفاع

ز در یزد بانوان نی، ایبه پدرشاه یبا دگرگون شدن جامعه سومر از مادرشاهثر بود. ؤم یسامانه پدرشاه

 یمذاهب شرک و بت پرستان مذکر گردن نهادند تا ثابت گردد که یخدا ین به برترایسومر یمذهب یباورها

                                                 
32

رفاه و  یو نگارش را به ارمغان آوردند و برا ی، فلزکاریه است که هنر کشاورزسخن گفت یپ.م. از مردم ۲۵۰در  یمورخ بابل بروسوس  

 .ان باشدیبه سومر یاشاره اد یشات ین رواینشد! ا یگر اختراعیدند؛ و پس از آنها دیبشر کوش یزندگ یبهبود
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!ض داشته اندی( در ستم و تبعی)اجتماع یماد یه هایدر جهان باستان پا
33

ز زنان ین تحول نیپس از ا ی. ول

 یت در دادگاه برخوردار بودند؛ حقوقیت، قضاوت و طرح شکایچون حق کار و مالک یاز حقوق اجتماع

و بهره  یش رباخواریافت. افزایز بازتاب و تداوم ین ین حمورابیو ستون قوان ی، بابلیالمیدر فرهنگ ع که

در دولت  یاجتماع یتنشهااز ناتوانان را از مقام آزاد به برده کشاند، به شکافها و  یارین، که بسیسنگ یها

ن پس یکاهن بزرگ از اکه: " (نایاوروکاژ) الگاش یشاه سومردر فرمان د. یشدت بخش یسومر یشهرها –

رد"، ستم یات بگیآن مال یوه هایا از میر داخل شود و از آنجا چوب بردارد و یحق ندارد که در باغ مادر فق

شرفت ید. با پیدتوان  یرا مت در سومر یان نهاد سلطنت و روحانیز جنگ قدرت میو ن یسرکردگان روحان

 یرا در پ یخیدار شد که اختراع خط میداد و ستدها پد از روزافزون به ثبت و نگارشین ،یاقتصاد یها

است و یشدند که همراه با اربابان معابد س یده میشاه( نام –" )کاهن یداشت. شهربانان دولت سومر "پاتس

اقتصاد و مذهب
34

 یدانسته مشاه(  –)کاهن  یواژه پاتس یمعنارا در جنگ و صلح در دست داشتند. از  

 ی؛ دست اندازر داشته اندیناپذ ییجدا یوندیپ یسومر یشهرها –در دولت  یاسیسن و قدرت یدشود که 

ت و ساختار یشه در ماهینا را به واکنش انداخت، ریر، که اوروکاژیمردم فق ییآزمندانه کاهنان به دارا

مستقل  یسومر یشهرها ؛ان نخست نامتمرکز بودیسومر ی" حکومت داشت. سازمان حکومتی"روحان

کرد.  یابت از او در شهر حکومت میهم به ن یداشت که نگهبان آن بود؛ پاتس ییخدا بودند و هر شهر

 –دولت  ،یشد. با توسعه بازرگان یم ین الهییه و تبیشاه( توج –)کاهن  ینگونه، قدرت دوگانه پاتسیبد

در سومر  یاقتصاد – یاسیس یگانگیدادند و  یدولت واحد سراسرک یخود را به  یمستقل جا یشهرها

و  یبرد که نگهبانان ورود کنندگان را وارس یبسر م یپادشاه بزرگ در کاخ مستحکمدار گشت. یپد

ر و کمان در یت یدر سنگ نگاره ا نینرمس(. ۱۱۲خ تمدن، ص یل دورانت، تاری)و کردند یم ییبازجو

 یهان حالت در سنگ نگاره یمال خود ساخته است؛ ایشاهانه دشمن سرنگون شده را پا یدست و با غرور

شه ینداو تداوم انتقال ز تکرار شده است که ینستون یدر ب یهخامنشوش یو دارها  یپادشاه لولوب ینیآنوبان

 یخو یان سومریخدا. دهد یشرق باستان را نشان م یدر دولتهازانه یزورمدارانه و دشمن ست یها

اقدامات از  یان آسمانیخداد یو تأئ یبانیکه پشت یاتی؛ الهسلطه جو، آزمند و شهوتران را دارند یانسانها

رساند یرا م ینیان زمیخدا
35

 یشه مذهبیخ قابل توجه است که اندیپژوهشگر تار ین نکته از آنرو برایا. 

                                                 
33

 .شود یده میو جز آنهم د یالمیدر تمدن ع ،یبه پدرشاه یان پس از تحول از مادرشاهیب خدایب و ترکیبر هم خوردن ترت  

 
34

نگونه که الهه یبوده است؛ بد یشرک و بت پرستشرق باستان  یتمدنهاها و یالمیعها، یسومرد که مذهب یآ ین بر میچن یباستان شناس یاز کاوشها  

 .کردند یافتند، پرستش می یم ینیرا که در بتها تجسم ع یگوناگون یها

 
35

 جهان باستان بوده است. یو اقتصاد ی، اجتماعیاسیس یستمها یکیدئولوژیا بازتاباساسا  یمذاهب شرک و بت پرست  
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ت کرد؛ و در بابل یکهن سرا یگر تمدنهایآنها به د یو فرهنگ یتمدن یگر دستاوردهایان همراه با دیسومر

ان یانسان زورمدار و آزمند و هوسران در خدا یان هم خوریونان و روم و ایم و یاورشلو مصر و آسور و 

کسان یقدرت مانع از  ین مذهبییتب یبسته بود، ول ییبر قدرت شاه مرزها ین سومرینکه قوانیبا اده شد. ید

. شد یم یانسان یاست به حقوق و ارزشهایش سیبودن حکومتگران و شهروندان در برابر قانون و گرا

 یپ.م. را کشف م ۳۰۰۰در  یک پادشاه سومریشهر اور، آرامگاه  یرانه هایز ودر کاوش ا یلئونارد وال

 یوا داشته بود، به اجساد نگهبانان یان را به شگفتیکند که در آن عالوه بر جواهرات فراوان که جهان

ء اینگهبانان شاه همچون اشدهد  یکه نشان م یکشفکند که به همراه شاه زنده بگور شده بودند؛  یبرخورد م

یدر مار یک کاخ شاهیکشف ن یهمچنرفتند.  یبشمار م یو یشخص
36

متر مربع بر  ۲۲۰۰۰به مساحت  

داشته اند که ها یالمیعبا  ییجنگهاان یت دارد. سومریابعاد گسترده ثروت پادشاه و استثمار مردمان حکا

 یمسومر تاخت و تاز ن یسرزمبه ن آنها، یژه مردمان کوه نشیها، بویالمیعرا یزبوده است،  یشتر تدافعیب

و  یاسین تهاجمات دو هدف سیدر اآنها کردند.  یالم تهاجم میعن یسرزمبه گاه ز یها نیسومرکردند. 

تهاجم به  یرا برا یچ فرصتیها که هیالمیع یتهاجم یرویف نیتضع یکی :کردند یرا دنبال م یاقتصاد

ن کشور که بدان یدن سنگ و فلز در ابه معا یابیگر دستیدادند؛ و د یاز دست نمن ین النهریب یشهرها

"استوانه موسوم به  یگل نبشته بابلش از یشرق، تا پ یباستان یازمند بودند. نکته جالب آنکه دولتهاین

آوردند و آنها  یگر کشورها را آشکارا بر زبان میغارتگرانه خود از تجاوزات به د یزه هایکوروش"، انگ

گفت که  یپادشاه اکد بروشن شتویمانه کچنان ؛پوشاندند ینم یمذهبب یرنگ و فرین یرا در پس پرده ها

خ تمدن، یل دورانت، تاریکند )و یالم حمله مین عیت به سرزمیورینقره و سنگ د یبه کانها یابیدست یبرا

الم را باجگزار اکد نمود. سپس یعو  اد نهادیش را در اکد بنیدولت ک (م.پ ۲۸۰۰) شتویمان (.۱۱۲ص 

و از  سومر را فرمانبر کرد ،دیاکد وسعت بخش یاسیس یایپ.م( به جغراف ۲۶۳۷ – ۲۵۸۲) سارگون اول

بزرگ  ین امپراتورینخست یسارگن اکد. ش بردیخو یحکومتر چتر یر را زیصغ یایالم تا شامات و آسیع

شکست سومر از سارگن، آغاز (. ۱۰۸ل دورانت، ص ی)و کرد ییسال فرمانروا ۵۵اد نهاد و یخ را بنیتار

اکد همچنان از  یول ؛بودن ین النهریبدر  یسام یدولتهاو متقابال طلوع  یاسیک واحد سیسومر بمثابه افول 

و  هایبه بابلآنها از ها، و یالمیعو  هایها به اکدیسومر ید بود. معمارسومر بهره من یتمدن یدستاوردها

ان" یان "خدایمد تا در مبزرگ خود در صدد بر آ یهایروزیسارگن پس از پد. یرسان یهخامنشو ها یآسور

 یش و بابل از شهرهایپ پار، کی)همانجا(. س ان دادیاش پا ییرد که توفان انقالب به فرمانروایگ یجا

                                                 
36

 . ران گشتیو یش در تهاجمیسال پ ۳۷۰۰ه و عراق که یدر مرز سور یشهر  
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در شهر الگاش بر تخت  گودآها بنام یاز سومر یپادشاه بزرگ .پ. م ۲۵۰۰ ین کشور بودند. حوالیبرجسته ا

 یسومر یهاین سنگ تراشیاز برجسته تر یو یسهایتندکپارچه کرد. یرا الم ینشست که سومر و اکد و ع

و کمک  یگودآ به دادگر، یبارت دارد. یک منش حکایشمند و دادگر و نیاند یاز مردز یناو  یمایاست. س

ز یفان پرداخت و از جور و ستم زورمندان بر ناتوانان جلو گرفت: "در مدت هفت سال کنیران و ضعیبه فق

توانا  یرفت و در شهر من ناتوان در پهلو یدر کنار خواجه خود راه م خود برابر بود و بنده یبا بانو

شامات و اعراب و مردم گر از ید یساخت پرستشگاه و بناها یبرا یو(. ۱۰۳ش داشت" )همانجا، ص یآسا

ن سومر گشت که یاز سرزم یالم جزئیز عین پس نیالم مس و کارگر داد؛ از ایز کمک گرفت. عینها المیع

 یایاور بر تخت نشست که آس یشهر باستان –در دولت  اورانگورسپس افت. یادامه  یوابستگ نیتا مدتها ا

را در  یاجتماعت یخ )همانجا( نظم و امنیتار ین قانون اساسین نخستیبا تدور فرمان برد و یرا ز یباختر

را برقرار  یان دادگریشه بنیهم یسته و عادالنه شمش من براین شای: "با قوانن کردیش تأمیکشور خو

 یپرستشگاهبه ساخت  یپدر را دنبال کرد و حت یکارها یسال پادشاه ۵۸در مدت  یدونگ". پسر او ساختم

رساند یاری (هایالمیالهه بزرگ ع ؛)نگهبان شوش ناکیشوش یدر شوش برا
37
از دولت سومر سرانجام  .

ن سومر و یگزیابل جابدولت . ان رفتیپ.م. از م ۲۰۵۰در  یخارجتهاجمات  یدر پف شد و یدرون تضع

ن یکهنتر. ه بودندفاء کردیاسومر  ین سلسله حکومتیدر آخر یان نقش برجسته ایز سامیش از آن نیپ؛ اکد شد

شرفت صنعت در اکد دارد. یش کشف شده است که نشان از پیک یه چرخدار جهان در شهر اکدیله نقلیوس

؛ روابط (۱۱۱ص همانجا، )کند  یت میحکار سومر با هند و مص یز بدست آمده که از بازرگانین ییمهرها

داد و ستد کاال به کاال  یاکد – یسومر یدر دولتها ز برقرار بود.یران نیکهن فالت ا یبا تمدنها یبازرگان

ز گرم بود و ید و فروش برده نیگرفتند. بازار خر یکاال بهره م یم و زر در سنجش بهایبود و از س یجار

نه دانش و فنون و یدر زم یاکد – یتمدن سومر ی(. دستاوردها۱۱۲ص  ت محفوظ )همانجا،یحقوق مالک

ن یان از نخستیونانیان و یها، مصرید. بابلییان ملل جهان منتشر گشت و راه کمال پویفرهنگ و حقوق در م

ش بر یسال پ ۶۰۰۰خ آن به یکه تار یاریجاد سازمان منظم آبیبودند. ا یوارثان تمدن و فرهنگ سومر

شرفت تمدن و فرهنگ در سومر و یه پیآنهاست که پا ین کارهایاز بزرگتر یخیختراع خط مگردد؛ و ایم

: کرد ینگونه جمع بندیتوان ا یرا م سومر یخیتار یهاینوآور(. ۱۱۶و  ۱۱۱ص همانجا، د )یجهان گرد

ن قراردادها و ینگارش، نخست یبرا یخین خط می، نخستیارین سازمان آبی، نخستین امپراتورینخست

                                                 
37

ا در گورات رین زیدانند که کهنتر یها میطبقات بود را پژوهشگران ابتکار سومر یمرتفع، هرم گونه و دارا یگورات، که پرستشگاهیساخت ز  

الم در یپادشاه ع اون تاش گالگورات است که در جنوب شوش بدست ین زیبزرگتراما ل یگورات چغازنبیپ.م. ساختند. ز ۲۱۱۰شهر اور بسال 

 ناک ساخته شد.یش شوشیستا یپ.م. برا ۱۲۵۰
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ن یو نخست ین سنگ تراشین مدرسه و کتابخانه، نخستین کتاب قانون، نخستی، نخستیبارات بازرگاناعت

به مذهب  ین بتکده و انسجام بخشین ساخت نخستیهمچن؛ (۱۱۳)همانجا، ص  گفتگو در باره توفان نوح

 . قدرت ین الهییشرک و تب
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    ؛پنجمبخش 

   المیع

 یرا در جنوبغرب یژه ایو یاسیس ین سنتهاین النهریب یر تعامل و کشمکش با دولتهاد یالمیع یهادولت

 یاسیخ سید که در تارنکن یم یه گذاری، پارانیدر درون فالت ا نینش یالمیاالت عیگر ایران، و نه در دیا

د یباستان را ران بایدر ا یاسیس ینشها و نهادهایبابد. پس روند تحول ی یم یتکامل یز تداومین نین سرزمیا

ران یفالت ادر است که کانون آن باستان شرق بزرگ  یسلسله حکومتن ینخستکه گرفت  یپ المیع با دولت

دن یرود کارون بال یاست که در کناره هاباستان ران یشناخته شده ا یهان تمدنینخستاز الم، یبود. تمدن ع

خوزستان و لرستان و ن باستان است که راین دولت ایرپاترید، پ.م( ۲۶۰۰ – ۶۴۵)الم یعدولت گرفت؛ و 

آن رود دجله بوده  یر پوشش داشته و مرز غربیزران یاو شرق تا مرکز را و فارس  یاریبخت یکوهها

امروز حوزه  یکردند، ول یران محدود میا ین تمدن را به جنوبغربیا ییایشتر حوزه جغرافیپاست. 

رفت هم یدا کشف شده جیتمدن جد .ان هم گسترده اندریتا شرق و شمال فالت اآنرا  یاسیس یو حت یفرهنگ

آنها با  یاسیو روابط س یفرهنگ یوندهایت از پیحکا یالمیگورات عیگورات آن به زیل شباهت زیبدل

 یو اکد یر فرمان شاهان سومریها و در آغاز سکونت آنها ز یالمیعش از یپ، که شوش ها دارد. یالمیع

بود
38

تخت یو انشان )پااهواز ، )خرم آباد(دالو ی، خاماداکتوکه همراه با ن دولت بوده یا یاسیمرکز س، 

ران یرا که اکنون ا یکشورآنها رفت.  یبشمار مالم یعمهم  یاز شهرها (ی؛ فارس امروزالمیع یکوهستان

ن یبباز  ی، که خود در دشتهاهایاکدو  هایسومر ی؛ ولدندی( ناممقدسن ی)سرزم هلتمتوشود،  یده مینام

، دست کم آنها که هایالمیعشتر یبرا یدند زینام ی)کوهستان( مالم یعبردند، کشور آنها را  یسر مبن یالنهر

ن ی؛ و اکردند یم یزندگران یغرب ا یهادر کوهستانبودند، تعامل و کشمکش در ن ین النهریب یبا دولتها

ناخت گستره و از مورخان در ش یاریبس یکه امروز اسباب گمراه دیخ ثبت گردیدر تارهم  ینامگذار

آنها روشن  یو مردم شناخت یتعلق نژادران شده است. یدر فالت ا یالمینفوذ تمدن و فرهنگ ع یژرفا

 یو زبانها یسام یبا زبانها یشه مشترکیتک خانواده دانسته اند که رز ینزبان آنها را  ،پژوهشگران؛ ستین

ین شناسباستااندک  یهر چند کاوشها؛ " نداردییموسوم به "هند و اروپا
39

را در تمدن  یعنصر سامنفوذ  

                                                 
38

ران بوده، از یفالت ا یبوم ین با تمدنهایالنهرن یب یو برخورد تمدنها یرباز محل تالقیل آنکه از دیجهان است که بدل ین شهرهایشوش از کهن تر  

ت گذشته خود را یز اهمینان یها و هخامنشیکه پس از تهاجم آسور ی؛ بگونه اشرق باستان بشمار است یو فرهنگ یاسیبرجسته و پر شکوه س یکانونها

 .حفظ نمود

 
39

و  یو نژاد یاسیل آشکار سیبدالشوش ناتمام ماند؛  یکاوشها یشوش را کشف کرد ول یالمیالم و الواح عیمعبد پادشاهان ع یفرانسو مورگان  

در  یش هخامنشیپ یو اساسا تمدنها یالمیگر مراکز عیکاوشها در شوش و د یریگیبه پ یست نه تنها عالقه ایونی، باستان شناسان عمدتا صهیمذهب
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 یهر تمدنش یدایپآنها که . (۳۵ – ۳۶ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپنشان داده است ) یالمیو فرهنگ ع

شباهت آثار بدست آمده از شوش با توجه به دانند،  یممکن م جنوب"مهاجرت از شمال به "ک ی یرا در پ

ن یخاستگاه نخست، یزبانشناخت یشباهتها یز برخی، و نیجنوبالم و شهر آنائو در ترکستان یتخت عیپا

 یمن شباهت یا یل؛ وشمارند یم ییو آنها را از نژاد زرد آلتا دنده یمسراغ  یها را در آن نواحیالمیع

خ تمدن، ص یل دورانت، تاری)و ن دو شهر باشدیان ایم یو فرهنگ یروابط اقتصاداز  ینشانه افقط تواند 

وانات را ی، حن داشتهیمس یسالح و ابزارهاکردند،  یم یکشاورزها یالمیعش یر سال پاز شش هزا (.۱۰۳

آنها از هند به بابل و مصر امتداد داشت  یر بازرگانیآشنا شده اند. مس یکرده و با خط و بازرگان یاهل

خود  یرین خط تصویگزیها گرفته و جایرا از سومر یخیخط م یبدو یهایالمیع(. ۱۰۵)همانجا، ص 

و نفوذ ر یتأثن یو ا ؛ده شده استیدار یبس یو سومر یسام ی، واژه هایالمیع یسنگ نبشته هادر مودند. ن

ها و یسومرآنها با  یو اقتصاد ی، اجتماعیاسینه سیریت داو مناسب یستیهمز از یه انشانتواند  یم یفرهنگ

ست آمده از اقامتگاه شاهان بد یگل نبشته ها و سنگ نبشته ها باشد. ن دولتیا یاز برقرارپس ها  یسام

ز یآنها ن ین سامانه مادر شاهیهمچن. است یاکدو  یالمیعخط به هر دو در هفت تپه خوزستان الم یع

ز یخود نها یالمیداد. عاش  یگان باختریهمسااخذ شده از  یخود را به سامانه پدر شاه یسرانجام جا

هزار گل نبشته از  ۳۰ش از یب ران داشته اند.یا یمردمان بومگر یدر را بر تمدن و فرهنگ یثأن تیشتریب

کاگو یبه دانشگاه ش ییق و رمزگشایبدست آمده که در زمان رضا شاه به بهانه تحقد یدر تخت جمشان یالمیع

م از یتوان ینمما و ترجمه نشده اند  نامطمئن،ار یبس، آنهم آنهااز اندک  یجز تعدادد؛ و تاکنون یمنتقل گرد

نان ؛ و همچمییمدارک خودشان سخن بگو یآنها از رو یو اجتماع یاسی، سینید یها شه ها و سامانهیاند

 یاسیخ سیتار !میکن ی، آنها را باز شناسالمیع یاسی، دشمنان سیو هخامنش یآسور یبه هایم از کتیریناگز

ن ینخستست. اخورده وند ی، پیو آسور ی، بابلی، اکدی: سومرنین النهریب یبا دولتهاتا انجام از آغاز الم یع

بر الم یعن یج فارس و سرزمیخل یسواحل شمالدر  یپادشاه سومرک ی یشرویپبه الم یعاز  یخیادمان تاری

ا رفت و باال رفت به یپ.م(: "او به در ۲۷۵۰د )یمنجر گرد ین نواحیگردد که به سلطه سومر در ا یم

 یار اندکین دولت اطالع بسیاات ین حیآغاز یاز دوره هاکوتاه(.  یبه ای" )کتالم(ی)ع سمت کوهستان

الم یع ین سلسله حکومتینخستشود.  یاکد مربوط م – و سومرالم یعمتقابل  یکشمکشهاکه به  موجود است

 یحکومت – یاسیسالت یتشک یه هایو پا شت که مرکز آن شوشتر بودانام د آوان، پ.م( ۲۶۰۰ – ۲۵۵۰)

                                                                                                                                                              
دسترس دور از  یالمیلوح به خط و زبان ع ۳۴۰۰۰اند! اکنون  دهیز کوشیآنها ن یت در محو آثار تمدنیران نداشته اند، بلکه همچون اشمیفالت ا

 شود.  یم ی" نگهداریرانیان "ایهودیت یریکاگو به مدی" شیران شناسیاد "ایدر بنپژوهشگران 
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ز یالد نیش از میپ ۱۸۶۰ابع بابل بود و در نخست ت ماشیس یحکومت. سلسله ساخترا استوار ان یالمیع

؛ و سلطه بلند نین النهریبدر  اکد –سومر  ین دوره به انقراض دولتهایدر اان یالمیع یسرنگون شد. جنگها

شت خود بزرگدا ی، براناکین شوشیپوزور ا، المیع ن دورهیا شاه نامدارد. یبر منطقه انجامآنها مدت 

طره خود بردند. یر سیتاخته و آنرا زالم یعن یبه سرزمها  یپ.م. کاس ۱۶۰۰را بر پا کرد.  سهاین تندینخست

دوران شکوه ر سلطه داشتند. یز یاپین را چهار سده پین سرزمیها ا یها و باز خود کاس یها، هاتیسپس بابل

رو به الم یعالد بود؛ از آن پس دولت یش از میپ ۱۴۵۰ – ۱۱۰۰ یدر سالهاان یالمیع یاسیو اقتدار س

سرانجام  یدرون یهاه زیستو  یرونیب یجنگها یدر پ ینهاد. دولت مرکز یو ناتوان یو پراکندگ یتسس

 ؛ش گرفتندیدر پ یجداگانه ا یگر مستقل شده و زندگیکدیاز ران یدر فالت ا یالمیعاالت یاو شد  یمتالش

شدند.  یاداره م یدرالف یبگونه ا یالمیعاالت یاو  ز چندان قدرتمند نبوده استیش از آن نیپ یدولت مرکز

و  ییراز پابرجا یاسیسباز سامانه ؛ ها بودیالمیحکومت ع یژگیو یاسیسم سیو فدرال یاشراف یدموکراس

توان  یپ.م( را م ۷۴۵ – ۶۴۵)الم یع یاسیات سین سده از حیواپس. آنها بوده است یاسیات سیح ییرپاید

 – یاسیسقدرت ک یا پس گرفته و دوباره به نکه شوش ریبا اد که ینامدولت ن یاسقوط و  یبیسراشدوره 

آسور توان  یدر برابر گسترش کوبنده امپراتور، یدرون یدگیل از هم پاشیبدلل شد، یدر منطقه تبد ینظام

هم از رپا ین حکومت دیا، پادشاه قدرتمند آسور، پال یناآسور ببا تهاجم سرانجام از دست داد و  یداریپا

به  .پ.م ۵۴۵ان در یش از تهاجم و سلطه هخامنشیران تا پیدر ا یالمیعکوچکتر  یدولتها ی؛ ولگسست

 یخیمرکز تارشوش، و  شدند یهخامنش یتا آنکه پس از آن تابع امپراتورات مستقل خود ادامه دادند یح

ز ینپال  یتهاجم آسور بانپس بودند. دولت ماد متحد ز یش از آن نیپ؛ ل شدیان تبدیتخت هخامنشیبه پا، المیع

ان، یر بری یبر افتاد )پ یهخامنشبدست کوروش ز ین "شوش یالمیدولت نو عتا آنکه " الم نبودین کار عایپا

ها یالمیعشود که  یستون دانسته میوش در بیاز سنگ نبشته دارن یهمچن؛ ان(یهخامنش یخ امپراتوریتار

و هر بار در آمده اند نه جنبش ش یخو یاسیبازگشت اقتدار و استقالل س یبراان یدر حکومت هخامنشبارها 

ده یبازگشت استقالل خود جنگ یز برایان نیدر دوره اشکان یآنها حتسرکوب شده اند. ار یبا خشونت بسهم 

دولت  یو ادار یرسم یهمچنان از زبانها یالمیعخط و زبان الم، مقدمه(. یع یاند )پوتس، باستان شناس

. (۵، ص المیعخ و تمدن یتارمار، بوده است ) یدارز زبان ایشود در دولت ماد ن ی؛ و گفته مبود یهخامنش

دارد.  یالمیشه در زبان عیر یزبان خوز؛ افتیز تداوم یان نیپس از هخامنش یالمیعکهن فرهنگ و زبان 

به ان یهخامنشاست که پس از مهاجرت  "باستان یرسپا"ه زبان یرالیز یالمیعبگفته لوکوک، زبان 

 یهنر یاز نمونه کارها(. ۴۰، ص یهخامنش یبه هایرفته است )کتیپذ ریثأتا یقواز آن ها یالمیعن یسرزم

خ یافته شده در تاریس زن ین تندیاست که نخستالد یش از میدر سده پانزدهم پ راسویناپس ملکه یتند یالمیع
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تمرکز قدرت نکه یبا ا انیهخامنشدارد.  یآشکار یخود برتر یو روم یونانی یباشد؛ و بر نمونه ها یم

از روش ز بهره بردند. ینالم یع یحکومت – یاسیراث سیاز م یدند، ولیر دستان شاه را برگزد یاسیس

عت یبر پرستش طبمذهب آنها ان، دانسته شده است که یخدا یآنها برا یهایا و قربانی، و هداهایالمیعپرستش 

ک یاز  یکره ایپ ن عناصر بوده اند.یا یآسمانان آنها نماد یاستوار بوده است؛ و خدا یعیصر طباو عن

مادرساالر و زن  یاجتماع – یخانودگ یت سامانه های( نشانگر حاکمیزدبانو در شوش )الهه باروریا

گورات یبا خشت و گل است و ز یالمیع یمعمارن مراحل تکامل تمدن آنهاست. یدر نخستمحور 

ک یز یرستم را ن مکعب نقشاز پژوهشگران  یبرخاست.  ین معمارینمونه برجسته ا یالمیشگاه( عیای)ن

  ان(. یرار، ساسانیدانسته اند )پورپ یالمیع ینمونه معمار

شتر استخراج و یتجارت )و بپاشنه بر اساسا اش،  یگان باختری، برخالف اقتصاد همساالمیعاقتصاد 

و  یکشاورز ید فراورده هاینه بر تولد، و یچرخ یمچون قلع به بابل و آسور(  یصادرات مواد خام معدن

ها و مردمان یاز سومرنه، ین زمیادر  یو نوآور ییای، و پواز جهت تمدن و فرهنگها یالمیعلذا  ؛یصنعت

از خود  یشه گریو ش ینهمه آنها در کار با چوب، آجر سازی. با اپست تر بوده اند یکمن ین النهریب یسام

ن در هزاره دوم پ.م. خوزستا یو آثار فلزدر شوش  یآثار سفالنشان داده اند.  یزیشگفت انگ یهاینوآور

افته و ید سازمانی)تول یز اجتماعیو ن یو فن ی، در ابعاد هنریالمیع ن صنعتیرا در ا یوسته ایشرفت پیپ

د، یلک، تخت جمشیدر شوش، هفت تپه، س یالمیع یگوراتهایکند. ز ی(، بازگو میم کار اجتماعیتقس

نشان از  ن،یراب کرمانشاه و دشت قزوزد بانوان شوش و تپه سیا یز مجسمه های، و نستانیرفت و سیج

آنها است. ران یا یبه جنوبغربمحدود رفت  ین گمان میش از ایالم دارد که تا پیع یاسیقلمرو س یگستردگ

را  یبازرگان یسودمند کاالها یدند ترابریکوش یدر رابطه بودند و مز ینران یفالت ا یگر اقوام بومیبا د

ران یا، یموررند )یران در انحصار خود بگیق در سراسر جنوب اشر یران و هم بسویا یشمالشرق یبسو

ان حوزه یشرق باستان در متمدن و فرهنگ  یو تبادل دستاوردهاواسطه انتقال ها یالمیعنگونه یبدباستان(. 

ن ین النهریب یزش با تمدنهایوند و آمیران در پیان ایتمدن و فرهنگ بوم؛ آن بوده اند یو غرب یشرق یها

ن نمونه بدست ینخست یالمیساخت؛ و خط ع یز ضروری، اختراع خط را نیرشد بازرگان. فتدن گریبال

 دمورگانبگفته ز کاربرد داشت. ین یدر دوره هخامنشکه ران باستان است یدر ا یآمده از فرهنگ نوشتار

 یتحالم یع یمردمان کوهستان ؛داشتند یجداگانه ا یگانه زندگیجز بهنگام خطر دشمن ب یالمیعاقوام 

 یه همکارین بر هر دو پاین النهریب یالم با دولتهایت عامناسب .گانه هم مستقل بودندیبهنگام جنگ و سلطه ب

 یبود که پاتس ..مپ ۳۰۰۰سومر  اش دربه شهر الگها یالمیعن تهاجمات یستنخو کشمکش استوار بود. 

بوده الم یعدر  یاریبس یها یاتسپتوان دانست که  ین از سنگ نبشته ها میهمچنشهر آنها را شکست داد. 
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سازمان رومند ین یارتشپس از آنکه ها یالمیعده اند. یان شوریسومرسلطه وسته بر یپها یالمیعنکه یو ا ؛اند

ن بت یا ؛الد(یش از میپ ۲۲۸۰) ن خود بردندیبه سرزمرا  نانابت و  اور تاختند یخیبه شهر تار، دادند

سال سومر  ۶۰پال پادشاه آسور آنرا به شهر اور بر گرداند.  ینالم ماند تا آنکه آسور بایسال در ع ۱۶۳۵

اد نهادند که آنهم ین بنیس یبنام ن یاکد – یک دولت متحد سومری یالم بود و سپس اقوام سامیطره عیر سیز

و حکومت ر فرمان برده یرا زبابل ز ینپ.م.  ۲۰۰۰در ها یالمیعها بر افتاد. یالمیبدست ع یپس از چند

 یاسیسلطه سالم را گرفت. یع یاسی، پادشاه بابل، جلو گسترش سیحموراباد نهادند. یسا را بندودمان الر

توان  یجنگجو بودند ول یمردمانآنها  ،نگیکبگفته  ؛ار زودگذر بودیبسن ین النهریب یبر شهرهاها یالمیع

سازگار  یسعه طلبآنها با تو یحکومت – یاسینامتمرکز س یروشهاهم  دی؛ شان را نداشتندیک سرزمیاداره 

بزرگ و  یموجب مهاجرتهان ین النهریالم و بیدر ممالک ع یو مذهب یاسیس یکشمکشها و جنبشها. نبود

ع و یاد نهادند که در صنایه را بنیقینیفتمدن ها به شامات رفته یاز سام ی: گروهز گشتینخ یتاردر تمدن ساز 

تمدن و فرهنگ شرق باستان را در اروپا  یهادستاوردو  سرآمد روزگار خود بود یانوردیو در یبازرگان

و  یکه در کشاورز اد کردندیآسور را بنتمدن ه رفته دجل یها به آنسویگر از سامید ی، گروهمنتشر کرد

کسوسها به مصر و حکومت صد یهجوم هگذارد.  یاز خود بر جا یماندگار یدستاوردها یدست یهنرها

زها و یست یامدهایاز پهم به کنعان  یکتاپرستیبر بزرگ امیپم یمهاجرت ابراهز ین و نیساله بر آن سرزم

الد با یش از میپ ۷۴۵تا  ۲۲۲۵خ یاز تارالم یعدولت  .ن تمدنها بوده استیدر ا یو مذهب یاسیس یجنبشها

 یآسور آرام آرام بسودولت با  یدر پ یپ یدر اثر جنگها المیدولت عبود. ه یان( همسایدولت بابل )کلدان

الم را فراهم یع یدر پ یپ ینه شکستهایزم یمردم یو جنبشها یاسیس یتنشهارفت.  یوپاشو فر یفرسودگ

 یبراالم یعپادشاه  ت اوم مانار درس آموز و تجربه افزاست. ین جنگها بسیاز ا یکی یبررسکرده بود. 

تن از  ۶۰دراز کرد؛ پس  یان در خاندان سلطنتیبان و مدعیش دست به کشتار رقیت قدرت خویتثب

رفت و چون یپال آنها را با آغوش باز پذ یخته به دربار آسور پناه بردند. آسور بانیگر یالمیهزادگان عشا

ها یان دو کشور رخ داد که آسوریدر کناره رود کارون م یدر خواست بازگرداندن آنها را رد کرد، جنگ

که  ین معنیداد؛ بد یودر آنجا ر ید انقالبیبه شوش رس یالمینکه خبر شکست قشون عیروز شدند: "همیپ

ن شکست نمودند" یها از ایر کردند و شادین خود را گرفته در زنجیمخالف یفرار یهواخواهان شاهزاده ها

 (.۵۰، ص یران باستانیاا، یرنیپ)
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 بخش ششم؛

 بابل 

 

د. اد نهادنیبنش، اکد و بابل را یک یآمدند و شهرهان ین النهریببه ا یآسغرب  یان از صحراین سامینخست

 ریتأث؛ اما است یبابل)دوم(  بخت النصرو  یحموراب، یسارگن اکد، نین النهریب ین پادشاهان سامیبزرگتر

  :است ید حمورابیترد یبابل ب یاسین چهره سیگذارتر

  

    یمدنو حقوق  یعرف یدر قانونمدار 'شرق' یشگامیپ یخی؛ سند تارین حمورابیستون قوان

به  یت شهریاست با مرکز بابل ین سلسله حکومتیدشاه نامدار نخستپا.م( پ ۲۱۲۳ – ۲۰۸۱) یحموراب

استخ جهان بشمار یتار شهرابر ن ینخست یات باستان شناسینام که به استناد کشفن یهم
40

ن یباز شمال  یو. 

را از  یسومر یو شهرها رون کردین الرسا بیرا از سرزمالم یعپادشاه ش نهاد و نخست یگام پن یالنهر

کپارچه کرد؛ یرا ن( ین النهری)بانرودان یکوچک پراکنده در م یدولتها؛ سپس آزاد ساختها یالمیعسلطه 

خ مانندش را نشان یش از آن تاریکه پبوجود آورد  ییو "امپراتورر فرمان گرفت یز زینالم را یعن یسرزم

. (۱۱۰ن، ص خ تمدیل دورانت، تاریسامان داد" )و ین عمومیک سلسله قوانیدهد؛ کار آنرا با وضع  ینم

و  یاقتصاد یشرفتهایو پ یت انسانیش جمعیافزادانکه ن؛ چشرفته گشتیبابل بزرگ و پ یحمورابدر زمان 

که به گفته  ین حمورابیقوان. د آوردیپدرا  یاسیو وحدت ساز به نظم و قانون ینمملکت ن یدر ا یاجتماع

ه نظم ی(، پا۱۸۸ص مانجا، هخوب است" ) یید اروپایک کشور جدیل دورانت "به اندازه قانون یو

کوکار، مردم دوست و ین یرا همگان پادشاه یحمورابشد.  یدرخشان یشرفتهایو سرچشمه پ یامپراتور

است و یسنه یدر زمن ین النهریب یباستان یشرفت تمدنهایپ ،یحمورابن یستون قواندانسته اند. حقوق مدار 

جوامع متمدن  ین مترقیآنها با قوان یکینزد ؛دهد یرا نشان م (یمدنو حقوق  یقانون اساس) یکشوردار

 یوکند.  یرا اثبات م شیسال پ ۴۰۰۰در شهر جهان کهن، ابر ، شرفته و درخشان بابلیفرهنگ پامروز 

رانگر دجله نجات یو یانهایرا از طغ یجنوب یشهرها ؛ج فارس حفر کردیش و خلیان کیم یترعه بزرگ

انکه وفور در کشت برد؛ چنیکرد و ز یاریآبن منطقه را یا ناورپه ینهایزمساخت و  ییآب انبارهاداد؛ 

شرفت و یده است که رشد و پیبخود بال یحمورابره گندم وا داشت. یذخ یرا به ساخت انبارها ید گندم ویتول

                                                 
40

 یو فرهنگ ینژاد دین شهر از دیدند. ایان بر آن مسلط گردیچون کلدان یگر اقوام سامیها و دی؛ و سپس اکدافتندیتفوق بابل ها در ینخست سومر  

 (.۱۸۷خ تمدن، ص یل دورانت، تاریدر آن )و یان است با تفوق عنصر سامیان و سومریزش اکدیجه آمینت
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 : مردمان به ارمغان آورده است ینت و قانون و عدالت را برایام

رساند. هر دو کناره  یمسومر و اکد  ینهایزمان به فراوآب م که را حفر کردمردم  – یحمورابمن آبراهه "

م کرده بودند به شکل متحد در ین آن تقسیرا که ساکن ینی. سرزممبدل ساختم یکشاورز ینهایآنرا به زم

ت را در همه یامنمردم شدم و  ینعمت برا یرفتار کردم. سبب فراوان یو خوش یکیردمان به نآوردم و با م

د، من یقت را بخشیقانون و حق یوه که آفتاب ب یپادشاه احسان، آن کس ی"حموراب ؛ه برقرار ساختم"یآن ناح

برم،  یان میمانند است. اشرار و تبهکاران را از میمن ب یهستم. کلمات من در خور توجه است. کارها

ن و یزمر است و آفتاب سلطان یگذارم فناناپذ یادگار از خود میسازم ... آنچه به  یافراد متکبر را فروتن م

 یابد، به مقتضاین تسلط ین سرزمیبر ا یمی"اگر شخص توانا و حک ؛خواهد کرد" یآسمان از آن نگهدار

 یان به من که حمورابیخداد: "یگو یامه خود مقانون ندر مقدمه  یحمورابعت من رفتار خواهد کرد". یشر

دان را براندازم و از ستم یاران و پلن فرمانروا باشد، گناهکیهستم فرمان دادند تا چنان کنم که عدالت بر زم

ن منم که یاش مردم را فراهم سازم. ین بگسترم و آسایرا بر زم یرم و روشنیکردن توانا بر ناتوان جلو گ

از  یحموراب". امت و رفاه رسانده یآنها را به امندراز کرده ام و مردم  یبسو یاریدست  یازمندینهنگام 

دن به یش بخشیو آسا ،دشمن یاوروک، کنار نهادن جنگ پس از نابودبابل و اور و  یآباد کردن شهرها

ت، سوگند یمالکوق و حق ارث، یاریو آب یدر باره کشاورز ین حمورابیستون قواند. یگو یمردم سخن م

تجارتحقوق ، ییو عدالت قضا یدادگستر، یخواردروغ، رشوه 
41

ف متقابل ی، دستمزدها، حقوق و تکال

مردم بابل بوده  یاجتماع یه زندگی... پا یو حقوق مدن، حقوق خانواده مجازاتهان، ا و بندگایارباب با رعا

، حقوق یه گذاران قانونمداریکه به خطا پا ونانی، و از جمله نیپس یاز تمدنها و حکومتها یاریاست که بس

ز ین سند نیکه ان باورند یپژوهشگران بر ا. ن اقتباس کردندیاز آن قوان " لقب گرفته اند،یو "دموکراس یمدن

تکامل د بتوان یرا شا ین حمورابیستون قوان ؛ستهایسومرکهن تر  یحقوق یمده از سامانه هاخود برآ

 – یو اجتماع یاسیس ین حاکم بر زندگیقواندانست.  شهر اور یسومران پادشاه یدونگاورانگور و ن یقوان

ز ین نیقوان یشرفتگی. از پبابل بوده است در یحمورابشرفته یپ یه قانونگذاریها پایها و اکدیسومر یاقتصاد

بلکه ستون  ،نبوده است یناگهان یده ایپد یدر زمان حمورابر یچشمگجهش ن یادانست که  یتوان بخوب یم

، یاسیسوقفه  یشرفت بیصدها سال رشد و پن و ین النهریبدر ثمره چند هزار سال تمدن  ین حمورابیقوان

نبود  ین حمورابیستون قوان یهایژگیاز و. استبوده بابل  یحکومت ن سلسلهیدر نخست یاقتصادو  یاجتماع

. کسانندیدر برابر قانون  ،یر بابلیو غ یهمه شهروندان، بابلرا یاست؛ ز یض قومیتبعو  ینژاد یبرتر

                                                 
41

 .ندیگو یشرفته با اوراق بهادار در بابل میکاوشها و پژوهشها از گسترش تجارتخانه ها و بانکها و داد و ستد پ  
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؛ اگر محاکمه آنان ممنوع است یت قانونند؛ کشتن بیت برخوردارند و تحت حمایز از حق مالکیبندگان ن

 یچند همسرکاال آزاد است.  یو ترابر یبازرگانابد. ی یآزاد ازدواج کند، مقام آزاد را م یبا مرد یزیکن

 یاز استقالل اقتصادزنان داشته باشد.  یر عقدیتواند زن غ یست و تنها اگر زن نازا باشد، مرد مین یقانون

ن یهنوز از اش یپصد سال تا است که زنان اروپا  ین در حالی؛ و ابرخوردارندز ینکار و تجارت حق و 

و  ین مذهبیرون و از قوانیاست و از دست کاهنان ب یعرف یو دادور یدادگستر! برخوردار نبودندوق حق

ه "قصاص"یبر پا یین جزایقوانجداست.  یاخالق
42

بستگان ن یدر آن راه ندارد؛ و ا ییجو انتقام یاست ول 

بابل روز بروز آباد تر و ، یو عدالت نسب یمداره قانون یر سایزکنند.  ید دادخواهیده هستند که بایفرد ستمد

 یهایکشترود گسترش داد.  یفرات بستند، شهر را در دو سو یکه بر رو یشد. پل یتر م یبا تر و غنیز

 یتا پنج قرن پس از او مجر ین حمورابیقوانفرات در حرکت بودند...  یوسته بر رویپ یو گردش یبازرگان

و ن ین سرزمیاز شرق و غرب ارانگر یو یرفاه بود تا آنکه جنگها نت ویش و امیبود؛ بابل شهر آسا

    ان برد.  یرا از م یحموراب یدستاوردها

ران، شمال یها از غرب فالت ا ید. سپس کاسیر از هم پاشیصغ یایآساز ها  یها با تهاجم هاتیدولت اول بابل

 ینامه ها .اد نهادندیگر بنید یدولتابل ن بیسرزمرون کرده و در یها را ب یهات، به بابل هجوم برده المیع

 یفرعون مصر از درخواست کمک آنها برا تحوطمس سومبه  یو سومر یبدست آمده شاهان کوچک بابل

ها پس از شش  یکاس(. ۱۳۰خ تمدن، ص یل دورانت، تاری)وکند  یت میحکا یدور کردن مهاجمان وحش

به س دولت آسور یسأافت تا آنکه پس از تیمه بابل ادا یشانیپرضعف و  یقرن از بابل رانده شدند ول

بابل را  المیعپادشاه نامدار  شوتروک ناخونتادولت بابل، دوباره دن یبالپس از وست. ینوا به آن پیت نیمرکز

سال  ۳۰۰۰شوش برد و در آنجا را به  ین حمورابیس بابل و از جمله ستون قوانیاء نفیر و همه اشیتسخ

(۳۷، ص یران باستانیاا، یرنیپشوش بدست آمد ) یباستان شناس یماند تا آنکه در کاوشها
43
پادشاه نامبرده  .

بخت النصر ر فشار یزسال  یپس از س یز به شوش برد ولیرا نبت بزرگ بابل  مردوکن یهمچن

بخت النصر برگرداند. ر ید، آنرا ناگزیها انجامیشرفت بابلیکه به پ یو جنگ پ.م( ۱۱۸۴) اول )نبوکدنصر(

تالش  یپ درآشوب و اغتشاش  یک دوره طوالنیپس از بابل د. یمغرب رسان یایبابل را تا در اول حدود

 ،یابانگردان شمالیبانه یژه پس از تهاجمات وحشیبوو در تسلط بر آن ها یو کلدانها یالمیعز یرقابت آم

                                                 
42

ک خانه نو ساز بر سر خانواده یمثال اگر د، یرس یما به شخص مجرم نمینگونه که مجازات مستقی؛ بدب بودیعج یقدرو  ییالبته ابتدا یقصاص بابل  

ص خ تمدن، یتارل دورانت، یو)کشتند!  ینداشتند بلکه پسر او را م یسازنده خانه کارخود شد، به  یخانواده کشته مآن شد و پسر  یخراب م یا

۱۳۶.) 

 
43

 کنند! یم یان در شوش کشف کرده و آنرا با خود بردند؛ و اکنون در موزه لوور فرانسه نگهداریرا فرانسو ین حمورابیستون قوان  
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؛ تا آنکه شده آسور یهمساهم الم یع ؛.م(پ ۷۳۲د )یجزء دولت آسور گرداستقالل خود را از دست داد و 

مستقل در  یو دولتساخت الد بابل را از سلطه آسور آزاد یش از میپ ۶۲۶، در ی، شاهزاده کلداننبوپوالسر

پ.م.  ۶۰۵در سال د. یار کوشیمان گشت و در رونق بابل بسیبا دولت ماد هم پ یاد نهاد. وین شهر بنیا

 بخت النصر دوم یبه فرمانده یادو م یکلدان یسخت با ارتشها یمتحد مصر و آسور در جنگ یارتشها

ان گرفت و بخت النصر یآسور پا یات امپراتوریح ؛ندشکست خورد پ.م( ۵۶۲ – ۶۰۵)پسر نبوپوالسر 

 یبزرگ ین دولت را به قدرت جهانیکه ا ن بزرگ بابل استهااز پادشا بخت النصر دومپادشاه بابل شد. 

ن و پرشکوه یبه بزرگتردوباره شهر بابل را  یبحمورا یعمران یبا دنبال کردن برنامه هال ساخت؛ یتبد

ار ساخت. یبس یشهر را مرمت کرد و کاخها و پرستشگاهها یهایخراب یودر آورد. ن شهر روزگار یتر

دانسته اند، بدستور او ساخته باستان هفت گانه جهان  یهایز که آنرا از شگفتیمعلق" بابل ن یند "باغهایگو

بخت النصر  از تهاجم دشمنان بابل ساخت. یریشگیپ یال و جنوب براز در شمین یمحکم یاو سدهاشد. 

دوم  ائونخبر  یروزی. پس از پگرفت یپادشاه ماد را بزن هووخشترهدختر  ،با دولت مادپدرش اتحاد  یدر پ

ن یز که در ایم نین بدست او افتاد و اورشلیو شامات و فلسطن ین النهریبفرعون مصر متصرفات مصر در 

بخت النصر پ.م(.  ۵۳۷ – ۵۸۷)رفت  یور تاخت و تاز و سلطه یبود، زو آسور مان مصر یجنگ هم پ

ده هزار تن از هود و یشاه  نیاکیهویهود چشم براه مرگ بود آزاد کرد و یرا که در زندان کاهنان  ایآرم

ن سلطنت "تا زماآنها هود یت یاشرافبگفته  ؛ر نظر او باشندیوسته زیتا پبرد را به بابل بزرگان قوم 

ت یکاهنان و اشرافنه یمورد بغض و کنرو یبخت النصر از ا! ؟پادشاهان پارس او و پسرانش را بنده بودند"

سنگدل که مردمان را  یمیدژخ :م کردندیخ ترسیاز او در تار یبدار یبسچهره که  ی؛ بگونه اهود واقع شدی

 یرو "در جنگل یزندگ"و  "یاو پندارخود گ"و  "یوانگید"ان به یکرد و در پا یش خود وادار میایبه ن

 یجهان یکرد و بابل به مرکز بازرگان یرا بازساز یبازرگان ینصر راههالبخت ا. (الیدان کتاب) ؟آورد!

 یبازرگانان بابل". خوب و هموار در آوردم یورت راههاک و ناهموار را بصیبار یل شد: "من راههایتبد

 یو(. ۱۳۱ل دورانت، ص یترانه مسلط شدند )ویمد یایرس تا درج فایا از خلیآس یبازرگان یبر همه راهها

 یل میاچه تبدیساخت که بهنگام خطر جلگه شمال بابل را به در یگانگان سدیحفاظت بابل از تهاجم ب یبرا

بخت ، یم داشت. باریب یابانگردان شمالید از تهاجم بیمان بود؛ شایبا دولت ماد هم پالبته کرد. بخت النصر 

و ن یآبادترکرد و بابل را به  یسال پادشاه ۴۳او مانند شد؛  ین پادشاه بابل پس از حمورابیرگتربزالنصر 

م و نفتیمس و سرب و آهن و زر و س یدر جستجوها یبابل ؛ساختل ین شهر جهان باستان تبدیباشکوه تر
44
 

                                                 
44

را بدان آلوده کرده و آتش  یش دستور داد غالمیآزما یشد و برا ید نفت قابل سوختن است، باورش نمید چون اسکندر در بابل شنیگو استرابون  

 زدند!
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ل یقبا یزه درونیستباال گرفتن  یبا مرگ بخت النصر، اتحاد بابل و ماد در پ ر و رو کردند.ین را زیزم

ر با مصر هم یز ناگزی، ندینبون، یشد و پادشاه آرامن ین النهریبسست شد؛ لشکر ماد وارد  یو آرام یکلدان

نشست، فرزند  یبر تخت پادشاهانتخاب بزرگان بابل و با  یاسیس یکشمکشها ید که در پیمان شد. نبونیپ

د و آنرا بگفته خود به "ماه یار کوشیشهر حران بس یداند در آباینبون الهه ماه در حران بود. نیسکاهن معبد 

بابل به اوهام و خرافات ..تابناک" بدل ساخت.
45

و فسق و فجور 
46

و  ینه سستین زمیز آلوده گشت؛ و این 

ر یرشد چشمگصنعت و و  یگسترش بازرگانن یسقوط بابل را فراهم آورد. همچنسرانجام و  یتباه

یبردگ یو حت یطبقات یادر متن استثمار و شکافه یاقتصاد
47

 .د آوردیت را پدیتراکم ثروت در دستان اقل ،

که  یم انباشته شد؛ ثروتیمعابد از زر و سلذا دادند و  یاز دسترنج خود را به معابد م یسهمد یبامردم 

و صنعت و تجارت را در انحصار  یل ساختند و کشاورزیتبدبخش سود  یه ایآنرا به سرمابابل کاهنان 

ارکان  یآنها و سست یاسیسقدرت  أمنشدر دست کاهنان (. تراکم ثروت ۱۳۸ل دورانت، ص یوگرفتند )

انت یبا خو  (۱۳۳ر کشند )همانجا، ص یتوانستند از تخت به ز یز میکه گاه شاه را نییز شد؛ تا جایناجتماع 

م و زر وام یس یو صنعت یکشاورز یکارها یبراثروتمندان ند. ینما یهمکارگانه یب یقدرتهابه کشور با 

در دستان ثروت تراکم  کاالها بود. یابیطال و نقره مالک ارزش یپول در کار نبود و شمشهارا ی؛ زدادند یم

بابل در نداران یزماز  یکیرامون بابل کشاند. یدر پ ییالیو یآنها را به ساخت خانه هاکاهنان و اشراف 

به  ین امالک عالم است؛ چه به اندازه ایبهترملک ما به نظرم سد: "ینو یم یهخامنشبه کوروش  ینامه ا

م به یتوان ین حال میم و در عیک شهر بزرگ بهره مند شوی یم از نعمتهایتوان یک است که میبابل نزد

(۱۳۴همانجا، ص م" )یدر امان باش یشانیم و از جنجال و پریخود باز گرد یخانه ها
48

پنجه نگونه یبد؛ 

ن پادشاه بابل است که دولتش بدست یپ.م( آخر ۵۵۵) دینبون !انه رفتبابل نش یبسوآزمندان ن یپوالد یها

سرنگون شد و کشور  ،ثروتمند بابلمتنفذ و ان یهودیکاهنان و  یضرور یاریو البته ب ،یکوروش هخامنش

ن یببابل و  یو فرهنگ یبه آثار تمدند یاد نبونیزار یبس ی. دلبستگدر آمدآزمند  ین جهانگشایر ایتسخبه بابل 

 یو دشمن قو بگذارد یباستان شناس یهمه توانش را در مرمت بناها و کاوشها یکه ود یسبب گردن ینهرال

 .ردیده بگیبود، ناد یو غارت ثروت ملل باستان ییشه کشور گشایرا، که همه روزه در اند یپنجه شرق

                                                 
45

 .(۲۰۷ص خ تمدن، ی)تاررسد"  ینم یتمدن بابل یبند بودن به اوهام و خرافات بپا یحاظ پااز ل یچ تمدنیل دورانت "هیبگفته و  

 
46

از پژوهشگران  یبرخ یول !دینما یزش جنسیگانه آمیب یاش در معبد با مرد یکبار در زندگیواجب بود که  ید بر هر زن بابلیگو یهرودوت م  

ان عزت نفس یل دورانت با حمله پارسی؛ چنانکه بگفته وکنند یممربوط ان بر بابل یهخامنشسلطه به دوران پس از را در بابل گسترش فسق و فجور 

 .(۲۱۰ص همانجا، افت )یان رفت و فسق و فجور به همه خانواده ها راه یکباره از میمردم بابل 

 
47

 .(۱۳۷)همانجا، ص  خته مجازات مرگ داشتیافت و پناه دادن بنده گریز رواج ید و فروش برده نیخر 

 
48

 د. یبر ضد نبون ینیسه چیختن کوروش به تجاوز و دسیجهت برانگ یدهد؛ روابط یم یبا کوروش گواهت بابل یاشراف ین نامه بر روابط پنهانیا  
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س یتند یع آورجمن یهمچنمعابد کهن از دل خاک و  یرون آوردن استوانه هایقه و بیآثار عت یگردآور

خت و یبرانگم بودند یکه انبان زر و سکاهنان معبد مردوک را  یناخشنود ،بابل درسومر و اکد ان یخدا

ح یاست ترجیرا بر س یو باستان شناس یکار فرهنگ ید هنگامینبون. حکومتش گشت یه هایپا یسبب سست

رازه یکه ش( ۲۲۳ل دورانت، ص ی)ومشغول بود  یسومر یآثار باستانافتن ی یبرادن یداد و به کندن و کاو

تهاجم و غلبه کوروش  ینه را برایان بابل زمیهودید و کاهنان و یپاش یاز هم مبابل  یشهر باستان –دولت 

 ی، دستاوردهاباختر یبسو یختگان بابلیز فرهیو سقوط بابل و گر یرانیساختند. با و یآماده م یهخامنش

خ و یو تار یات و باستان شناسیو ادب یو نجوم و پزشک یاضیر یدر دانشهان ین النهریان بمردم یفرهنگ

 منتقل شد. یونانی یبه شهرها یاست و قانونگذاریو سفلسفه 
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 بخش هفتم؛

  آسور

      

 ۱۵۰۰تا  ۱۸۰۰ن یبودند و بن جزو دولت بابل یش از ایها پیآسوردار شد. یتمدن آسور در شمال بابل پد

کشاورز بودند و آنگاه که از  ی. آنها مردمان(۱۲۶ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپ) دا شدنداز بابل ج .م.پ

و  یکشاورز ینهایه و درصدد توسعه زمسازمان داد یرومندیدولت و ارتش ن، کردند بابل به آسور کوچ

 یرهاز به کاین جنگها نیران ایاسآغاز شد و توسعه طلبانه  یش برآمدند؛ جنگهایخو یاسیقلمرو س

قرار  یآسور یدولتها استیسدر کانون مغلوب مردم اسارت و جنگ گماشته شدند.  یساختمانو  یکشاورز

توان به یها مآننامدار پادشاهان از گشت.  یتلق یو اقتصاد یاجتماع یاز زندگ یضرور یو بخشگرفت 

سوم ه سر لیگلت پیت(، پ.م ۸۵۸ – ۸۲۳) شلمانصر سومپ.م(،  ۸۵۳ – ۸۸۳) دوم ر پالیآسور نص

ن آنها یپ.م( و بزرگتر ۶۳۳ – ۶۲۶) آسور حدونپ.م(،  ۷۲۲ – ۷۰۵) سارگن دومپ.م(،  ۷۴۵ – ۷۲۷)

آسور را به  یاسیس یایحوزه جغرافر پال یآسور نصپ.م( اشاره کرد.  ۶۶۳ – ۶۲۶) پال یناآسور ب

ک شهر یر باره د اومنسوب به  یابه یکتترجمه در . دادش زاگرس گستر یه هایتا کوهپا یشرق یدشتها

ر را زنده یاس ۳۰۰۰غ گذراندم، یان را از دم تیتن از جنگجو ۶۰۰ر کردم، ی: "شهر را تسخآمده استدشمن 

 !؟وار شهر پهن کردم"یحاکم شهر را کندم و سپس آنرا بر فراز ددر آتش سوزاندم، همه را کشتم، پوست 

( سازگار یو شهرساز ینها در کشاورزها )بکار گماردن آیآسور یاست اقتصادیران با سیکشتار اس یول

را بسازند بزرگ آسور  یبناهاار مهم بود که ین نظر بسیآنها از ا یبرا یران جنگیشمار اسست؛ اگر ین

گرفتند؛  ینم یجه اینت یو عمران یان اقتصادیاز کشتار آنها جز ز (۱۷۰ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپ)

و  متشکل از کشاورزان آزاد بود یآسوررومند ینارتش ، یبار .کنند یم یگر را نفیکدیه ین دو فرضیا

شرفته یمخترعان فنون په بن یهمچناست یخ سیآنها در تار داشت. یدا نظامیشد یحکومت آسور هم بافت

 یشگردهاها در محاصره دشمن و یآسور یابداعفنون افته اند. یکارآمد شهرت  یو جنگ افزارها یجنگ

گرفته شد. ها بکار یرومو ان یهخامنشژه یگران و بویبعدها توسط ددشمن تن از پا انداخژه آنها در یو

سو گسترش ه خود را از هم یو مرزهاد ییپاالد( یش از میپ ۶۰۵تا  ۱۵۰۰)از قرن  ۳آسور  یامپراتور

یداد؛ دولت هات
49

ه را تابع خود گرداند، به مصر دست انداخت و از یقینین و فیرا در هم شکست، فلسط 

ج یها در خلیمردم بابل، آرام ؛سارگن دوم ییدر فرمانروا .ران نفوذ کردیبه فالت ا یوبشرقشرق و جن

                                                 
49

 .دیها منقرض گردیبدست آسور .پ.م ۷۰۰ان گرفت و در یر بنیصغ یایدر آس ..مپ ۱۷۰۰ن دولت یا  
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فارس
50

به توانستند ها یان بر داشتند. آرامین سر به طغیها در شام و فلسطی، قوم اورارتو در شمال و مصر

دولت آسور را به دوم، سارگن کنند.  یزندگدوازده سال در استقالل و مساعدت آنها الم یعدولت پشتوانه 

در فرو نشاندن خود  "بزرگ یکارها"، کردستان ور یبه تنگیدر کت یل کرد. ویبزرگ تبد یک امپراتوری

ن یبه سزم ین آنها لشکر کشیا بزرگتریدهد که گو یشرح مرا  اش یدر زمان پادشاهانها یطغزشها و یخ

 یبه کوهها"و کردند  ینم یفرمانبرچکس یبوده است که از ه یفرمانبر کردن قوم یکاراال برا یکوهستان

بر  یروزین از پیهمچنسارگن دوم . "رون کرده بودندیب پشت گرم بوده اند و دست نشانده او را بیپرنش

پراکنده اشدود، و  اورارتوچون همقا یانه تا شمال افریو خاورمن ین النهریبران و یدر ا یاریدشمنان بس

نام  یانیاز خدا ؛دیگو یمسخن شقراول ارتش مصر یشکستن پو الم یعپادشاه  گاشیهومبانساختن ارتش 

 یروزیسازند و پ یده اند" و "خواست شاه را در جبهه جنگ برآورده میرا به او بخش یبرد که "پادشاه یم

طنه ب السلیشاه بزرگ، شاه توانا، شاه جهان، شاه آسور، ناخود را "سارگن آورند".  یش فراهم میرا برا

کوچک غرب  یشهرها –خود از دولت  دشمنان یاز نابود ینامد. و ی" مسومر و اکد نیبابل، شاه سرزم

 .حاکمان دست نشانده گمارده است ین نواحینکه در سراسر ایا، و دیگو یه و مصر سخن میران تا سوریا

نش ین بیابوده است.  ین پادشاه آسوریاست ایس یه هایاز ستون پا یسلطه گرو  یتوسعه طلب، یزورمدار

ق یر عمیتأثو دارد  یهخامنششاهنشاهان است یبا س یادیشباهت بند، یم دیکه خواهن، چنایاسیروش سو 

زش یاز خ یریشگیپ یسارگن برادهد.  ینشان م یاسیات و منش سیدر ادب یحتان بر آنها را یاست آسوریس

 یجا وداشت  یموا را به کوچ  یاز مردمان بوم یبزرگ یر سلطه، دسته هایز یدوباره مردم در شهرها

م ییسارگن دولت افرا .افته استیرومند ین یز تداومیکه تا امروز ن یاستیساخت؛ س یان پر میآنها را با آسور

م آن یت و تحکیتقو یاو تنها بر جنگ و سرکوب نبود و برا یان امپراتوریبنپ.م(.  ۷۲۰برانداخت )ز ینرا 

د و یرا رونق بخشات یو هنر و ادبتجارت و ع یصناو  یکشاورزز توجه کرد؛ یبه اقتصاد و فرهنگ ن

فالت  یل ماد و پارس را در شمالغربیقبا آسور حدونپ.م.  ۶۷۴در  .اد کردینوا بنیدر نهم  یکتابخانه ا

رفت شیران )لوت( پیر بزرگ ایران فرمانبر و باجگزار خود ساخت؛ از دماوند هم گذشت و تا کویا
51

 .

                                                 
50

مورد استفاده مردمان  یو فرهنگ آرام ییبشر داشته اند. خط الفبا یدر فرهنگ نوشتار یر بزرگیو تأث تبار بودند که نقش یسام یها قومیآرام  

 یگین( و در همسایترانه )شمال فلسطیمد یایدر یدر کرانه شرق یها کشوریترانه تا غرب هندوستان بوده است. آرامیمد یایدر یاز کناره ها یباستان

ران و استقرار در کنار یها به ایج فارس راند. مهاجرت آرامین و سواحل خلین النهریان آنها را به بیهودیازه ش از اندیان داشتند. خشونت بیهودی

بود. حضرت  یکشور در دوره هخامنش یخط و زبان رسم یکه خط و زبان آرامیید؛ تا جاین گردین سرزمیبه ا یها، منجر به نفوذ فرهنگ آرامیالمیع

 اور بوده است.  یناحور و نه شهر سومر یآرامم شهر ین مردم برخاست؛ زادگاه ابراهیان ایز از مین( نین النهریدر ب یکتاپرستیشه یم )و اندیابراه

   
51

آنها به  یالد است که بر وابستگیش از میدر سده نهم پ یآسور ین سنگ نبشته هایز همید نیگو یکه از ماد و پارس سخن م یخین سند تارینخست  

سته اند. یز یگر میکدیران و در کنار یفالت ا یدر شمالغرب یو پارس یل مادین نشانگر آنستکه قباین سند همچنید کرده است. ایکدولت بزرگ آسور تأ

 یل پارسیشتر قبایها بود؛ پیالمیده شد، متعلق به عی"پارس" نام یهخامنش یامپراتور یانگذاریران که پس از بنیفالت ا ین انشان در جنوبشرقیسرزم

  ار کوچ کرده بودند.ین دیران به ایا یغرباز شمال
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ان" پس از شکست اورارتو از آسور یله سر، "پارسیگلت پیم و تشلمانصر سو یز در پادشاهین نیش از ایپ

مصر  کند. یاد میز بعنوان خراجگذار آسور یان نیهودیها شده بودند. آسور حدون از یر فرمانبر آسوریناگز

؛ او (۴۸، ص یران باستانیاا، یرنیپد )یدر زمان آسور حدون، که اوج قدرت آسور بود، فتح گردز ین

 ین شهر باستانیدر ا بیسناخر یپادشاه آسور یهایرانگریشرفت بابل پرداخت و ویو پ ینن به آبادایهمچن

ل کرد یتبد یخاور یو آسور را به عروس شهرها افزود یآسور حدون بر قدرت امپراتوررا جبران کرد. 

آسور ن یهمچنل دورانت یو. (۲۲۷ص خ تمدن، یتارل دورانت، یر بود )وینظ یش و رفاه آن بیکه آسا

ک اقدام ی یخیتاررا او مبتکر یاست؛ زدانسته پادشاه آسور  "نیمهربانتر"و  "نیعادلتررا "ون حد

ن یب یرخواهیبودند، از راه خ یو گرسنگ یالم که دچار قحطیمردم ع یشد و "برا ین المللیبشردوستانه ب

نداشته  یریبا نظیرتقم یخ قدیاست که در تار ین کاریو ا ؛آنان شد یه خرسندیآذوقه فرستاد و ما یالملل

 ین تنها ادوات و فنون جنگی، ایخیتار جیرا یهایابیدگاهها و ارزی، برخالف دبین ترتیاست" )همانجا(. بد

مبتکر  ییدر دوره هاها یآسورشرفت کرد، بلکه یپان ینبوده که در دوره آسورانه یجواست سلطه یسو 

ن یب یو فرهنگ یراث ارزنده تمدنیان از میبهر حال آسور !اندشده هم است یدر سستوده و ک ین یروشها

    !ز بهره مند بوده اندین نیالنهر

خود  یاسیسج کار او برخوردار شد و آسور را به اوج شکوه و عظمت یاز نتا پال یآسور بانن او یجانش

و ران یاه و یپال که بر آسور و بابل و ارمن یحکومت آسور بان !بودکه بدنبالش فرود  یفرازرساند؛ 

شرق باستان بود  ین امپراتوریه افکند، گسترده تریالم و مصر سایه و سومر و عیقینیه و فین و سوریسطفل

ل دورانت، ص یکنند )و یم یو تحوطمس سوم و دولت پارس با آن برابر یحموراب یهاکه تنها دولت

از  یوانبزرگ بهره فرا یوجود داشت؛ شهرها یآزاد ی"تا حدالبته بزرگ او  یدر امپراتور (.۲۲۳

خود را  یین و فرمانرواین و قوانیپرداخت، د یکه خراج م یداشتند؛ هر ملت مغلوب یمحل یخودمختار

د دانست که یبا ینگونه امور گردن نهد" )همانجا(. ولیدر ا یکرد و ناچار نبود به مقررات تازه ا یحفظ م

امکان حفظ ر شده یتسخ ینهایسرزم "تیاشراف"و  "تیروحانن"، "یشیپ یاسیالت سی"تشک یجز با همکار

 یستهایالیاست که استعمارگران و امپر ین نکته ای؛ ااستوجود نداشته ز ینبزرگ  یک امپراتوریو اداره 

حفظ سلطه خود "شاه در هر  ین در راستایهمچن .رندیگ ینها در نظر میز در اشغال سرزمین یامروز

شان بودند و از اوضاع مردم یاران ایکام و داشت که مراقب کار ح یموران و جاسوسان مخصوصأالت میا

 یالگو یادار – یاسیسن روش ید، ایم دیه خواهک(؛ چنان۲۳۱ساختند" )همانجا،  یشاه را مطلع م

ها یآسورد. یتکامل بخش ینتیام – یده جاسوسیچیک دستگاه پیاد یوش اول آنرا با بنید و داریان گردیهخامنش

گشتند. نوا باز یش کرده و به نیرا باجگزار خوالم یه کارون عدر کنار المیعبر ارتش  یروزیپس از پ
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الد رخ یش از میپ ۶۴۵، در دیانجامن به قلمرو آسور ین سرزمیوست ایپکه به ن دو دولت ین جنگ ایآخر

دولت  ؛ارتش آسور وارد شوش شدبرگردانند. به شهر اور را  نانانخواستند بت ها یالمیعکه  یهنگام داد؛

و  المیعدولت  یپس از براندازپال  یناآسور ب د.یگردغارت الم یع یخزانه پادشاهفتاد و الم بر ایعکهن 

کردز باجگزار آسور ینرا  ی، کوروش اول هخامنشانیالمیع یهانیسرزمتسلط بر 
52

بموجب سنگ نبشته . 

 ده است! یالم را به توبره کشیاو خاک ع یا

 

  پال ینادو چهره ناهمگون آسور ب 

است که دوستدار علم و ادب و رانگر یوسنگدل و پال همان اندازه  یآسور بان ،یخیناد تارت و اسایدر روا

 یو بابل یات بجا مانده سومریسندگان دستور داد از ادبیساخت و آراست؛ به نو یاریبس یبناها یوهنر! 

با یقرن تقر ۲۵ نوا گرد آورد که پس ازیب در کتابخانه نیکنند و آنها را چنان با نظم و ترت ینسخه بردار

ن کتابخانه یکه بزرگتر یا از پادشاهیآ(. ۲۲۸ص خ تمدن، یتارل دورانت، ید )ویدست نخورده بدست ما رس

 یانبار فرهنگکه  یکتابخانه ا)نهد  یاد میشرق بن یباستان یبه ها و الواح تمدنهایکت یخ را با گردآوریتار

ها یسنگدلن یا (گشتن تمدنها ینبع شناخت ام یباستان شناس یکشف آن در کاوشهاباستان بود و شرق 

سازگار  ید فرهنگیشد یه با آن دلبستگین پایدر ا یرانگریو و یدرندگ یچگونه خو؟ آمده استبر  یبراست

 یم"ترسناک" و "سنگدل" آگاهانه خود را در سنگ نبشته ها  ییبا گزافه گو یشاهان آسورا ی؟ آدینما یم

قوم  یادیبند به اصل یز باین باره نینکه در ایا ای ؟" ترس و وحشت افکنندآسور اندند تا در دل "دشمنانینما

، استناد کرد؟ "ستین (گانهیاقوام بدشمن )در برخورد با  یرویپقابل قوم  یاخالق یارزشهاکه " یپرست

همه حکمت و نبود: " یند، از سر تجمالت دربارده اینام "شرق یباستان یکتابدار تمدنها"نکه او را یا

م ادابا آموختم و از آنها بهره بردم. و آموختم راز نوشتن اعداد را... در مجالس یرزها را از حکاند

 ین اعداد و نوشته های. سخت تردم..یکبد مشارکت ورز یماریدانشمندان به مناقشه پرداختم و در درمان ب

در سنگ ؛ اما "دمده شیار ورزیبه سبک کهن بس یاشتوانم بخوانم و در سنگ تر یرا م یو اکد یسومر

 یکند: "خاک شهر شوشان، شهر ماداکتو و شهرها یاد مینگونه یاالم یبر ع یروزیاز پگر ید ینبشته ا

عرض آن جاروب  یالم را به تمامیکروز کشور عیکماه و یدم و در مدت یگر را تماما به آسور کشید

ب ساختم و به درندگان ینص یب یقیز از نغمات موسین مملکت را از عبور حشم و گوسفند و نیکردم. من ا

                                                 
52

اد یار آنها بنیز در دین یبا آنها بوده، و دولت کوچک یها کوچ کرده، در خدمت و اتحاد نظامیالمین عیبه سرزم ین هنگام دودمان هخامنشیدر ا  

ه توانستند یاروم یایدر یآنها نه در کردستان و کناره هاز فرمانبر پادشاه آسور شدند. ظاهرا یالم از آسور آنها نینهاده بودند. طبعا پس از شکست ع

 الم!یافتن عید خود پس از شکست ین جدیزند و نه در سرزمیآسور بگر یو باجگذار یافتن اورارتوها از فرمانبریپس از شکست 
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 – ۱۴۰ران باستان، ص یخ ایا، تاریرنیرند"! )پیر و غزال اجازه دادم که آنرا فرو گیو مارها و جانوران کو

ش شدم و هر آنچه یمن وارد کاخهارا فتح کردم. د: "من شوش یگو یمبه یاز همان کت یگریترجمه د (.۱۳۳

ن یشیسومر، اکد و بابل که پادشاهان پ یگنجها مت برداشتم.ینرا به غاء مختلف بود یاشم و یاز زر و س

را به الم یع یارتگاههایران کردم، زیگورات شوش را ویزمن به چنگ آورده بودند، گشودم... الم یع

... من زنان و همه مردان دمینش نمک پاشیبر زمکردم و  یرانه ایل به ویمن شوش را تبدکشاندم.  ینابود

د". یمردم و سم اسبان را نخواهد شن یشاد یصداالم یعدر  یگر کسین پس دی... از ارا به اسارت گرفتم

 یافته هاین سخنان با یا !را مخدوش کرده استت رخداد یواقع ،به واحدیک کتی یهاتفاوت در ترجمه 

بردن به آسور، کسان کردن، جاروب کردن خاک شوش و یبا خاک  ؛ستیهم سازگار ن یختباستان شنا

در حکومت شوش ندارد.  یباستان شناختو  یخیراتد ییگورات شوش و... تأیز یرانی، وینمک پاش

شوش کهن جنوب ل در یچغازنب یالمیعگورات یزو بود کشور  یاسیسبزرگ از مراکز ز یان نیهخامنش

! بودکسان نشده یبا خاک را یزرون آمد؛ یاز دل خاک ببکوشش باستان شناسان است که  یخیتار ین بنایتر

 ینهاارون آوردن استخوینبش قبر و ب"گورات بوده است، یدر زهم  یالمیعز آنجا که مقبره شاهان و ا

 یدر کاوشها یالمیح عی؛ معبد و لوااست یجدد یهم محل ترد( ران باستانیخ ای، تارایرنی)حسن پ "مردگان

تا  یش هخامنشیپ یمه کاره رها شد و آثار تمدنیشوش ن یسباستان شنا یاما کاوشها د.یمورگان کشف گرد

به توبره  یهودیپال که باستان شناسان  یخاک شوش را نه آسور باند: یحد امکان محو و کمرنگ گرد

ف معابد یرا توصی(؛ ز۴۳ان، قسمت سوم، ص یرار، ساسانی)پورپ ماندبجا ر ب یدند تا تنها آثار هخامنشیکش

 یست و تنها با نمونه هایشوش ن یان شناختباست یق بر داده هایپال قابل تطب یاز زبان آسور بان یالمیع

و ترجمه آنها د شود ییتأبه ها ینگونه کتیاگر اصالت ا، یبار(. ۵۱منطبق است )همانجا، ص  یو بابل یآسور

ه افتخار و یعادت و ماد یشان دشمن یسرزم یرانیدر کشتار و و ییگزافه گود گفت که یدرست باشد، باز ین

پال از شکنجه و مثله کردن  یآسور بان .گر دشمنان بوده استیل دافکندن ترس و هراس در د یبرا

ص  ل دورانت،ی)وان" دانسته است یخدا یه شادیو آنرا "ماز سخن گفته است ینو بدخواهان ان یشورش

و آنرا  ان بکار بستیز در سرکوب شورشین یوش اول هخامنشیداررا ددمنشانه ن روش یا ؛(۲۳۳ – ۲۳۴

  د!انی"خواست اورمزد" نما

از  یکریغول پ یسهایآنها تند یند که در ورودساخت یباشکوه یپال کاخها یناآسور بسارگن دوم و 

برجسته  یاز سنگ نگاره ها یکیقرار دادند.  (یا گاو بالدار با سر انسانی)الماسو  یموجودات افسانه ا

ن یه همیان بعدها شبیشدهد؛ و هخامنیر نشان میپال را سوار بر اسب در کار شکار ش یناآسور ب ،یآسور

، چنانکه پال یناآسور ب، ساختند. یو بابل ید، بدست استادکاران آسوریدر تخت جمشرا سنگ نگاره ها 
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و  یلوح گل ۲۵۰۰۰ یگردآور با یکتابخانه ا یو آسور یو بابل یسومرات یحفظ ادب یبرا اشاره شد،

خ یز تارینو  یو ادب ینیمتون د، و نجوم یگوناگون چون پزشک یدانشهاکهن،  یشامل داستانها یسنگ

ار یبس یک کتابداری یهستن الواح نشانگر یدمان ای. چب دادیدر کاخ خود ترت ،یاسیو س یجنگ یدادهایرو

ده شده بودند یار منظم چیو بسشده  یو بر حسب موضوع دسته بندبودند  فهرست یبود. الواح داراشرفته یپ

را در ن ین النهریبو فرهنگ دانش شرفت ینه، روند رشد و پن کتابخایبود. ا یشناسه ا یک دارایو هر 

دیران گردیو مادها وان یکلدانمشترک در تهاجم ن کتابخانه بزرگ یاگذاشت.  یش میخ به نمایبستر تار
53

 .

؛ چندانکه سررشته امور دیگردسخت  یماریبک یان کار خود گرفتار درد و رنج ین پادشاه قدرتمند در پایا

و  یماریکردم. چرا ب یکیمن به خدا و انسان، و به مرده و زنده، ن" :رفترون یب از دست او یاسیس

 یخانوادگ یان دادن به کشمکشهایمن از فرو نشاندن آتش فتنه در کشور و پاره شد؟... یبر من چ یبدبخت

پشت مرا  یماریمن شده اند. ب یشانیه پریآورند و ما یبر من فشار موسته یپها ییسه ها و رسوایناتوانم. دس

 یکنم و درد م یم یم و زارنال یزنم... روز و شب از بخت خود م یاد میفر یخم کرده که از شدت بدبخت

از زبان ز ینونان باستان یاست که بعدها در هم بوده  یمتیدم غنو  فلسفه اصالت لذترو یپا او یگو. "کشم...

، داد دل بستان و در جشنها خوش یه امردن زاده شد یکه برا یدان یک میچون ند: "یان گردیب کوریاپ

 ینوایبر ن ین است حال و روز من که روزی. چنیندار یچ خوشیگر هید یریباش. در آن هنگام که بم

ه لعنت تو بود یما ین آنچه در زندگیستم. با وجود ایخاک ن یراندم و اکنون جز مشت یبزرگ فرمان م

ز یامروز نل دورانت(. یپال، و یناگور آسور بر ب یات( از من است"! )سنگ نبشته ی)دردها و رنجها

سر جهان که از درد و رنج مردمان است زورمداران و زرساالران  یفلسفه زندگ یمتیاصالت لذت و دم غن

  !شناسند ینم یانسان یزندگان یبرا یگریفلسفه د یخوشگذرانلذت و جز و  خوشند

 یاسیس یشه ها، سامانه ها و روشهایانداز  شتر ملهمیب یآسور یدولتها یحقوق – یاسیس یهاسامانه 

 یآسور ید گشته بودند. دولتهایپدشرق باستان ن یشیپ یبود که در دولتها یانه ایسلطه جوزورمدارانه و 

ادگار یدار به یپا ییتهااست جهان همچون سنیخ سیده و در تاریشه ها و روشها را تکامل بخشیاندن یا

ن، یپس ینزد ملتها و حکومتها یاسیس یروندها یابیسنجش و ارز یبراکه شناخت آنها  ییگذاردند؛ سنتها

گانه" و "دشمن" یبا "ملل بخشن  ینمونه، آنها رفتارها یاست. برا یار ضروریانه، بسیژه در خاور میبو

مذهب شرک و بت  یو اجتماع یاسیکه نه تنها کارکرد س یدانستند؛ نگرش یش میان خویرا پسند خدا

وند یکه با قدرت و سلطه پ یج مذهبیرا یدگاههایاند، بلکه به سنجش دینما یستان را مدر جهان با یپرست
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 د!یا منتقل گردیتانید و الواح به موزه بریگرد ها در موصل عراق در قرن نوزدهم کشفیلسیانگ یباستان شناس یپال در کاوشها یکتابخانه آسور بان  
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است از استبداد و سلطه یم، گاه در سیدی، چنانکه دیآسورپادشاهان نهمه یبا اکند.  یز کمک میخورده اند ن

و  کردند، یملل مغلوب توجه م ینیو د یاسیو حقوق س ی، به آزادگرفتند یمطلق و نامحدود فاصله م یگر

 یو سنگ نگار یدر کشاورزها ی. آسورهم بودند ین المللیبشردوستانه در روابط ب یمبتکر روشها یگاه حت

 یکه بجا یارتش آسور از هنگامگذاردند.  یاز خود بر جا یمانندیو بارزنده  یز دستاوردهاین یو معمار

مردمان  یر فشارهایکه زآسور دولت  نهاد؛ و یران استفاده کرد، رو به سستیاز مزدبگ یکشاورزان آسور

هایمریچون ک یشمالابانگرد یب
54
  بر افتاد. مادهاو ان یکلداندر تهاجم سرانجام و سکاها فرسوده گشته بود  

 

  مادها ها و یبابل یاسیوند سی؛ پفرجام دولت آسور

رو به بزرگ  یورن امپراتیالد(، ایش از میپ ۶۶۸ – ۶۲۶پال پادشاه قدرتمند آسور ) یبا مرگ آسور بان

 یبه رهبردولت بابل ها بودند، در اتحاد با یر سلطه آسوریها( که تاکنون ز)ماد نوپا یروهاینافول نهاد و 

ن آسور را آغاز کردندیتهاجم به سرزم نبوپوالسر
55

آسور به تصرف  یاصل یشهرها ..مپ ۶۲۳. در سال 

 ند:ران شدین جنگ ویدر اآسور  یهرهاو شنوا ینا یگودر آمد.  یو یرانیامانان ینبوپوالسر و هم پ

و شکست  یده و قدرت خود و سستیده مردوک" نامیقت" و "طلبینبوپوالسر، که خود را "پادشاه حق

ده که مملکت یکه از او بدست آمده بخود بال ییاز نوشته ها یکیدشمنانش را از مردوک دانسته است، در 

ن ی؛ که ا(۱۸۸ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپاخته است )از خاکروبه بدل س یر و آنرا به تلیآسور را تسخ

ژه یبخش دوم؛ نقش ود به ینگاه کنان )یهودیژه یو بوها یروش برخورد آسورست. گزافه اد یترد یبز یسخن ن

ان و ید به هخامنشیم دیه خواهکو مادها، و چناننبوپوالسر با "دشمن" به ( یخ سازیدر تارهود یت یاشراف

 یاسیس یسنتهارساند که  یم یخین تجربه تاریت کرد. و ایهم سرا یتوسعه طلب بعد یتهااز دول یاریبس

سنت کشتار و غارت  یه گذاریست. پایآنها آسان ن یبرخوردارند و برانداز یو ماندگار ییستایا یژگیاز و

تمدن  کریپکه  یدشوار گشت بگونه ا یبرانداختن آن بس ی"دشمن" آسان بود ول یدر شهرها یرانگریو و

دولت آسور درست چهل سال پس از  .استن یخونسلطه گران توسعه طلب ن سنت شوم یااز همچنان  یبشر

ن ید! آخریسرنگون گرد ز سرانجام بدست نبوپوالسر و هووخشتری، خود نبرانداختالم را یآنکه دولت ع

ن بسنده کرده و یالنهرن یب یبه شمالغربر یناگزها یآسور)ساراکس( نام داشت.  نین شروکیسپادشاه آسور 
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د و از یلرز ین مردمان بر خود میبود "از وحشت ا یغرب یایمطلق آس یر کرده و فرمانروایکه مصر را تسخ یرومندیند آسورحدون پادشاه نیگو  

را به "خشم خدا بر قوم آسور"  یابانگردان وحشین بیتورات تاخت و تاز ا. (۱۷۲ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنی)پد" یطلب یم یاریان آسور یخدا

ز از یرا ن ین قوم وحشیاجاد کرده بودند. مورخان یر وحشت ایصغ یایان مردمان آسیز تاخت و تاز داشتند و در میه نیدیها به لیریکم .ر کرده استیتعب

 ." دانسته اندییدسته "هند و اروپا

 
55

سال به آسور برده  ۲۱نکه آنها مردوک را ربوده ید و ایگو یها در بابل میآسور یهایرانگریها و ویاز بدن پادشاه بابل ید آخریسنگ نبشته نبون  

 .دیار نبوپوالسر قرار داد و انتقام بابل را از آسور کشیبودند تا آنکه مردوک بر آنها خشم گرفت و پادشاه ماد را دست
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 نخائوفرعون مصر  ینظام یبانیساختند و با پشتمادها و ها یبابله یش علیخو یگاه تکاپویشهر حران را پا

بخت  انیوند ازدواج میبا پمادها و ها یبابلاز دست رفته را آغاز کردند. اتحاد  ینهایتهاجم به سرزم دوم

 ت شد. یاکسار( پادشاه ماد تقویر )کس دختر هووخشتیپسر نبوپوالسر و آمت دوم النصر

 

 استیدر سن ین النهریبو الم یع یدولتها یخیتار یدستاوردها

در ن ین النهریبها و مردمان یالمیعکه  یو ارزنده ا کین یدر کنار سنتهام که یدانست یتاکنون یهایاز بررس

خشونت  یانه و روشهایطه جوسل یسنتهااد نهادند، یبن یو قانونمداراجتماع  یسازماندهتمدن و فرهنگ و 

ژه ی)بواز پادشاهان  یبرخ یسوشد که از دار یپدآنها  یان دولتهایمهم در  یاسیسز و سرکوبگرانه یآم

ران ینها در فالت ایپس از اکه  یین دولتهاینخست. نه گشتیو نهاد افتیپرورش ( یاز پادشاهان آسور یبرخ

 بودند.ن ین النهریبو الم یع یدولتها یاسیس یوارث سنتها (ید و هخامنشام یدولتها)گرفت پا 

، کوزه ی)نساج عی، صنایبازرگان، یدر کشاورز یارزنده ا یدستاوردهان ین النهریب یباستان یتمدنها

و  یقانونگذار یهااد نهاد یبندر ز ینو  ،گوناگون یهنرهادانشها و ، ...( یفلزکار، یمجسمه ساز، یگر

 یبابل یو حموراب ی، سارگن اکدیه در دوران گودآ، اورانگور، دونگژیبوقانون مدار  یحکومت یسازمانها

نامبرده  یتمدنها ی؛ ولده شده اندینام یبشره گذاران تمدن و فرهنگ یو به حق پا، گذاردند یاز خود بر جا

، یو اجتماع یاسیس یزه هایستستمها و ، یو اخالق یفکر انحرافاتروند رو به گسترش در پس از آنها 

. شرک و بت در آمدند یپااز جا یتدرتوسعه طلبانه  یجنگهاز ینو  یابانگردان شمالیب یدر پ یپتهاجمات 

که بودند  ییو منشها هانشها و روشیب ... یشهوترانو  یآزمند، ی، زورمداریقومستم و خشونت ، یپرست

سست درخشان را  ین تمدنهایان ایو بن ؛دندیبالو  دار گشتندیگر پدیکدیبا  یوند درونیو پ یدر سازگار

را به ن ین النهریران و بیدر اکهن شرق  یتمدنهاان رفتن یاز مرار( ی)پورپاز پژوهشگران  یبرخ کردند.

پس از نامبرده  یتمدنهاات یحاز  یباستان شناخت یهانشانه البته د. نده یان نسبت میان و هخامنشیهودی

عامالن آنها را  یهودیان و متحدان یشتواند هخامن ین خود میاست؛ و اامده یبدست ن یهخامنشدوره 

صعود و سقوط تمدنها و فرهنگها د دانست که یبا یکهن شرق قلمداد کند. ول یان رفتن تمدنهایاز م یرونیب

در . روند یبشمار م یخیتحوالت تار شتاب دهندهتنها  یرونیعوامل بدهد؛  یرخ مآنها  یدرون یمبانبر 

و انحرافات و ژرفش گسترش و  ،یاقتصاد – یو اجتماع یاسیس ید ستمها و کشمکشهایتشددگاه، ین دیا

کهن  یگر تمدنهاید وسقوط ابرشهر پرشکوه جهان باستان )بابل(  یدرون یمبان ،یو اخالق یدتیعق یهاتشتت

و ز روند سقوط ینن ین النهریب یهانتمدر یو تسخ یتهاجم کوروش هخامنشفراهم ساخته بود؛ را ن ین النهریب

ن یبمردمان  یو همبستگ یداریپا یروینو تشتتها ها یاگر ستمها و کجرو. دیشتاب بخشرا آنها  ینابود
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ان" هرگز یز هخامنشیخونر یزه های" و "نو کاهنان انیهودی یهاسه یان نبرده بود، "دسیرا از من یالنهر

که  یمذاهب حاکم بود؛ یمذاهب شرک و بت پرستن یالنهر نیبدر  آورند.در  یاتوانستند آنها را از پ ینم

 یگوراتها( در فراز کوه ساخته میبودند. پرستشگاهها )ز یاجتماع یه گر ستمهاینده زر و زور و توجیستا

گرفتند.  یم قدرتاز آنها کردند و  یم یان قربانیخدا یطبقات بودند. در آنجا کاهنان برا یشدند و دارا

حق ورود به آنجا را نداشت.  یشهر کس یحانن مقام روین طبقه بود که جز باالتریان در باالتریس خدایتند

 یو برتر یاسیسقدرت  یعیمابعد الطب یهانماد افته بودند، ی ینیعکه در بتها تجسم  یگوناگون یزدهایا

! نداشتندخشم و آز و شهوت ز کردن آتش یجز ت یکارکرد؛ و بودند یو جنس یطبقات، یقوم ییجو

و نماد مابعد  دادند یفرمان م یو شهوتران یبه جنگ افروز یمادرشاه یاجتماع یدر سامانه هازدبانوها یا

ات و هنر ی، که در ادبیسومر یزدبانویا، نانایا. بودند یزنان اشراف یو شهوتران ییقدرت جو یعیالطب

 یز را میاش همه چ یزه جو و جنگ افروز که آتش ابدیاست ست ییمقدس است، خدا یغرب نام ییبورژوا

 یو به آن تقدس م ،است یو هرگونه روابط نامشروع جنس یگری، روسپیجنس ییبان لذت جویپشت ؛سوزاند

زنان را به ، او گاه یسومر یاز زور و خشونت و سکس است. در سروده ها یزه ایآمنانا یا !بخشد

و و خشونت  یزورمداروند یپ شود. یده میخواند و گاه در حال جنگ و کشتار مخالفان د یم یشهوتران

ز سکس و ین یامروزز یحق ست ینظامهادر  ؛زدیخ یمبر ز یحق ستعت ثابت انسان یاز طب یشهوتران

 یاجتماعو  یاسیس یامدهایو پ کارکردها، شه هایر یبا بررسگرند! یکدین یهمنشو ن یخشونت همچنان قر

ه برخاستانه یخاورمکه از  ،یمیامبران ابراهیپچرا برد که  یتوان پ یز میشرک آم یباورها و انگاره ها

جز د یتوحشرک و اثبات  یکردند؛ نف یم یپافشار دیتوحو اثبات  یشرک و بت پرست ینفآنقدر بر  ،ندبود

 ... آنها نبودفرهنگ تمدن و در  یتکامل یانقالب

گشتند و  یو اخالق یدتیعق یو سست یو شکوه، گرفتار تباه ین با همه درخشندگین النهریب یتمدنها، یبار

 یخیتار یبر بسترز ین یهخامنش ش و بالش دولتیزا ن همهیدر آمدند. با ا یاز پاان یهخامنشدر تهاجم 

  . ک و بد، در آن خفته بودین، از نیشیپ یهایامپراتور یاسیس یانجام گرفت که سنتها

خدشه ن وسنن یقوانبنا بر خ یدر تار و مرگ تمدنهاانحطاط ش و بالش و یزاکه شد ادآور ید ینجا باز بایدر ا

خ تمدنها و یپژوهش در تارن یبنابرا؛ که بر همه اقوام و نژادها حکمفرماست ردیگ یورت مص یالهر یناپذ

و  ییخود ستا یست، نه برااز آنها یو درس آموز یخیتجربه تارشناخت  یبراتنها  یکهن بشر یفرهنگها

ده یپوس یاستخوانها"پرستش  یات قرآنیادبکه در ، ییباستان گراشه یانددر . ینژاد – یقوم ییجو یبرتر

همان روندها و  ینیبازآفر ست جزین یچشم اندازچ یه" و باورها و رفتار نادرست آنانست، اکانین

که  یان، از هر قومیباستان گرارا یز؛ ان ما را فراهم ساختندینیشیپ یو نابود یکه اسباب تباه ییدادهایرو
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 کهن یشناخت تمدنها .هستند یتو طبقا ینژاد – یقوم ییجو یبرترو  یسلطه گرشه یا در اندیباشند، قو

ن عبرت گرفتن از باورها، یارزنده و مثبت آنها؛ و همچن یو تکامل دستاوردها یریگیزه پیبه انگ ،شرق

 یاجتماع یرهنمودها ییگو کشاند. یخیتار یاست که آنها را به انحطاط و نابود ییرفتارها و سامانه ها

 یآزموده هاه یبر پا ،عمل صالحو  قسطو  تقواو  دیوحته ببشر  یو رستگار یخوشبختمنوط کردن و قرآن 

 یشرک و ستم و آز و شهوت دستاوردهاگسترش که  یی؛ همان تمدنهااستبوده کهن شرق  یتمدنها یخیتار

                                تباه ساخت!ز ینآنان را  یو فرهنگ یخیتاردرخشان 
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 ؛هشتمبخش 

  ماد

 

الد، یش از میشود، در آغاز سده هفتم پ یده میکردستان نامهمدان و جان و یکه امروز آذربا ینیدر سرزم

اسکان ران یغرب فالت ا یدر کوهستانهانخست گله دار بودند که مادها شد.  یه گذاریدولت ماد پان ینخست

 یبنا بر سنگ نبشته ها یماد یدولتهان شدند. یآورده و شهر نش یرو یکشاورزد یتولسپس به و  افتندی

 یانسان یروین نیک منبع تأمیمردم ماد احتماال و  دولت آسور بودندگزار و باجوابسته دو قرن  یآسور

بودند که از فرمان دولت آسور سر  ین مردمیمادها نخست هرودوتبگفته اقتصاد آسور بوده اند.  یبرا

ا ی )دودمان سیوشش از متشکل جامعه ماد ت. خیان آنها برانگیرا هم م ییجنگها یچین سرپی؛ ادندیچیپ

ف بودند که عهده ین طوایاز ا یکی مغانقرار گرفتند.  یک حکومت مرکزیر چتر یزج یبتدرکه بود ( فهیطا

مردم گشتند یدار امور مذهب
56

عت چون آتش و آب و یطب یادی؛ مذهب آنان ظاهرا بر پرستش عناصر بن

تابع حکومت  (االتیاندهان افرم) شهربانانو  (دودمانهاسران ) سبدانیوخاک و آفتاب استوار بوده است. 

ل شدند. یتبد یاشرافاستثمارگر طبقه به شدن جامعه،  یطبقات یجیش تدریسبدان در پویو. بودند یمرکز

 ییسکاابانگرد یل بیز قبایو نتو رخطر دو قدرت آسور و اورااساسا  یل مادیقبا یو همبستگ یگانگیزه یانگ

گشتند. آنها وند در برابر یپر از یناگز داشتند، یجداگانه ا یاجتماع – یاسیس ی، که زندگادمردم مبود. 

برخوردار ماد مردم  یبانیکه از پشترا  اکوایدعادگاه( گرد آمدند و یم ینبه معهگمتانه )شهر سبدان در یو

 یاش از سو یتخواهن به جهت عدالیش از ایکه پبود  یدهقان یو. .م(پ ۷۰۸) دندیبرگز یبه پادشاهبود 

در و ؛ کناره گرفت یاز دادورکارها  یفزونبه بهانه  یپس از چند شد. یمده یگزبر  یمردم ماد به دادور

 ینت اجتماعیو ام یاسیوحدت س یبرقرار ی. مردم ماد براو اغتشاش باال گرفت یدزد یرین کناره گیا یپ

دن یپس از رساو  یهان کارینخستاز د. یگردولت ماد انگذار دیبنکو اایدنگونه یبدد بستند. یاو ام یبه پادشاه

به استحکامات تخت خود ساخت. سپس ید و هگمتانه را پایبرگز یخود نگهبانان یبه قدرت آن بود که برا

                                                 
56

ن ین سرزمیا یو فرهنگ ی، اجتماعیاسیس یدادهایران باستان و رویخ ایدر تار یش برجسته انق یالتیو تشک یدتیل انسجام عقیمغان بدلن پس یاز ا  

است و اقتصاد و مذهب محدود نماند، بلکه آنها یران باستان در سیخ ایاست! کارکرد مغان در تار یآن تا امروز هم باق یامدهایکه پ یکردند؛ نقش یباز

نه و نسل به نسل ینه به سیشاهان س یکارهاو  یکردند؛ زندگ یگزارش م یوه داستانیخ را هم به شیرز در دست داشتند و تایآموزش و پرورش را ن

ران یا یداستان یخ نگاریو تار یه کار شاهنامه فردوسیپا ین اسالمینخست یمغان )و دهگانان( در سده ها یخیتار یداستانهاشد.  یتوسط آنها نقل م

ف و حذف یز جعل و تحریو ن یکجانبه نگری، یو مذهب ی، قومینژاد یت هایه افسانه ها و عصبیغان بر پام یخیتار یگزارشهاقرار گرفت. باستان 

 را هم فراهم آورد! ین دوره اسالمیمورخ یموجبات گمراهمغان  یخیتار یداستانهااستوار بوده است.  ران باستانیا یدادهایاز رو یاریآگاهانه بس

همچنان  یارین داستانها را از اعتبار انداخته است، بسیا یو باستان شناس یزبان شناس یداده هاو  یخیاسناد تاردر  یعلم یپژوهش هانکه یامروز با ا

 آنها دارند؟!  یل به بازخوانیتما

 

www.ParsBook.org



 

95 

هفت گانه  یدژ ها( یامروز )همدانشهر هگمتانه ااکو در یپرداخت. دماد ل یقبا یهمبستگن یو تأم یدفاع

آسور و  یاسیسدولت ماد که وابسته داد.  ین دژ جایو خزانه را در هفتم یشاه کاخو را بنا کرد تو در تو 

د از یدر دربار ماد به تقلکه چنان ؛داشت یس ماان زورمدار آسور را هم پیسنت فرمانروا ،باجگزار آنها بود

 .تگرف یصورت ماز پشت پرده با فاصله و دارها ید و دیدربار آسور روبرو شدن با پادشاه ممنوع گرد

جاد ابهت و شکوه و تقدس نزد یادارها جهت یم کردن دیر مستقیبه پادشاه و غ یسخت کردن دسترس

تحول از  ینه های؛ تا زمگرفت یمردمان صورت م یدر دلها یو فرمانبر ی، و ترس و خوارفرمانروا

 ت نشستبر تخ شیفرورتااکو پسرش یپس از د. دیفراهم آ یبه استبداد مطلقه شاه یله ایقب یدموکراس

خود را  یشرق یخاطر مرزها یپرداخت تا با آسودگ یز باج را مرتب به آسور می. او ن.م(پ ۶۵۵)

از  یول ؛از سلطه آسور بر آمد ییشه رهایافت در اندیرومند یش دولت ماد را نیپس چون فرورتد. انبگستر

 را فرمانبر ساخته بود، ینشله هخامیقبو الم یعکشور  ی، که بتازگافته آسوریارتش جنگ آزموده و سازمان 

 هووخشترن او ی(. جانش.مپ ۶۳۳)ان رفتند یان ماد از میاز سپاه یاریو بسشکست خورد و کشته شد 

ک ارتش حرفه ی یبر آسور به آموزش و سازمانده یروزیپ یبران شکست درس گرفت و یاز ا( اکساریک)

 یبخش؛ نوا را محاصره کندیسته و نسخت سرانجام توانست ارتش آسور را شک یدر جنگ یپرداخت. و یا

خواست کشور آسور  یمرا یزز آسور کرد یحاصلخ یجلگه ها یرانیمور غارت و وأز میاز سپاه خود را ن

ن یتورات مردم شهر آسور را در ا. (۱۸۱ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپ)ند یبر چرا از صحنه روزگار 

بر  ی"وا :دیگو یم یو شادمان یبا خرسندو ر کرده یوگر تصیکدیز و رنج و غارت یهنگام در ترس و گر

ش غرغر چرخها، جه یانه ها، صدایز است. آواز تازیز که سراسرش از دروغ و کشتار لبریشهر خونر

ار. یها بس یو زخم رخشانزه ها یرها براق و نیشمش ؛آورند یسواران هجوم م ؛اسبها و جستن ارابه ها

د: من بر ضد تو یگو یهوه مینک یافتند. ا یگر میکدی یبر الشه ها ؛تسین یانیکشته ها و الشه ها را پا

 یشمال یها به مرزها تجاوز سکان هنگام یدر ا ."ان خواهم ساختیرا بر کشورها نما تو یی... رسوا هستم

از آنها ه یاچه ارومیدر یکیدر نزد یولدن از محاصره ساخت یر از دست کشیدولت ماد هووخشتر را ناگز

تا ران یا یشمالغربدند از ید یگر دولت آسور را مانع خود میو سکاها که نه مادها و نه د ،دشکست خور

ص همانجا، )کردند"  یبود ماران و مردم را نیها را ویافتند غارت، آبادی یترانه "هر چه میمد یایدر

رکردگان س یتا آنکه هووخشتر به ترفندبود سال عرصه تاخت و تاز سکاها  ۲۸مادها ن یسرزم. (۱۸۲

(. ۷۱، ص یران باستانیاا، یرنیپران راند )یسخت آنها را از ا ینبرددر و  ؛کشتبدام انداخته و را  ییسکا

مان شده و آسور را یپادشاه بابل هم پ نبوپوالسرسکاها، هووخشتر با دن به تاخت و تاز یان بخشیپاپس از 

سپرده شد  یرانیآسور بدست غارت و و یباستاند و شهر یآنها انجام یروزین جنگ به پیا؛ محاصره کرد
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 یر هم فتح شد ولیصغ یایو ممالک آسآسور گسترده تر شد  یماد با فروپاش یاسیس یایجغراف. (م.پ ۶۰۵)

مادها از شرق  یاسیقلمرو سس متوقف شد. یآنها در رود هال یشرویو پ جه ندادیه نتیدیجنگ شش ساله با ل

پسر نبوپوالسر  دوم بخت النصرافت. یج فارس گسترش یتا خل ران و از جنوبیفالت ا یمرکز یبه نواح

ماد و  یدولتهااتحاد د. یجزو دولت بابل گردکشورها ن یرون راند و این بیها را از شامات و فلسطیز مصرین

ن اتحاد دختر خود را به بخت النصر یم ایتحک یافت و هووخشتر برایآسور هم تداوم  یبابل پس از فروپاش

داد
57

 – یاسیس یاز سنتها یرویدر پ یپادشاه ماد شد. و( اگیآست) گویختویاهووخشتر، پسرش  . پس از

ش یاتها افزود. افزایزان مالیو بر مب داد یخود ترت یبرا یدولت برافتاده آسور، دربار باشکوه یحکومت

د یانجام اشراف ماد یز به ناخشنودیاو ن یی؛ استبداد و خودرأداشت یمردم را در پ یاتها ناخشنودیمال

ماد پادشاه را رها کرده اشراف بود،  یو از پدر پارس یاز مادر ماد یتیبروا، که کوروشچندانکه با خروج 

غما رفت ینوپا در آمد و ثروت ماد به  ین جهانگشایر ایتسخمملکت ماد به  ،در انفعال مردموستند و یپ یبو

ش یاستقالل خو یبار بران یپس از آن چند . مادهامودی... تمدن تازه ساز ماد شکوفا نشده راه زوال پ

وش یمردم ماد بدست دار ین جنبشهایو خون یدر پ یرحمانه سرکوب شدند؛ سرکوب پیدند که هر بار بیجنگ

 .. کشاند. یرانین آنها را به ویاول، سرزم

بر دولت ها هم  یها و کادوسیپارت اسیکتزت یبنا بر روا ه بود.دییگرا یپس از هووخشتر به سستدولت ماد 

ر فرمان یز زیها را نیها و کادوسیم پارتیلان دولت اقیدهد ا یکه ضمنا نشان م یی؛ شورشهادندیماد شور

ان و یف و درباراش ثروت، اشریپر زرق و برق دربار آسور و افزا یاز سنتها یرویپداشته است. 

ن دولت یاانت اشراف ماد یو ختا آنجا که با خروج کوروش  ؛بودساخته ان را تن آسا و خوشگذران یلشکر

 یدستاوردهاسال بود.  ۱۵۰دولت ماد  یخیعمر تارسپرد.  یهخامنشخود را به دولت  ید و جایاز هم پاش

 . را در جهان باستان هموار کردان یهخامنش یو توسعه طلب ییجو یماد راه برتر یاسیس

  

  ماد  یاجتماع – یاسیسسامانه در باره 

د که یآ یبر م یخیز است. از اسناد تاریقدرت در جامعه ماد ناچ یه هایون پاما از ساختارها و ست یآگاه

استوار  یو بر استبداد مطلقه شاهبخود گرفته متمرکز  یساختارااکو یاز زمان دماد  یاسیس یسامانه ها

 – یو اقتصاد یاسیس یش از آنکه قدرت در"شاه بزرگ" متمرکز گردد، مادها زندگیپ یولاست. گشته 

به ماد  یدودمانهااز یشه در نیکه ر ،در شاه یاسیند. تمرکز قدرت سه اداشت یپراکنده و جداگانه ا یاجتماع

                                                 
57

 .ساخته بوداو  یبخت النصر براز ینب هفت گانه جهان باستان است را یمعلق بابل که از عجا یند باغهایگو  
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د که یانجام یامپراتورک ی ییبه برپا ،داشتان مهاجمگر یدو ، سکاها تور، اوراوحدت در برابر آسور

ن یدر ب یسام یادولته یالیاستو به  هموار ساخت یهخامنش یامپراتورکوروش و  ین راه را برایهمچن

که همه مردم  ی؛ ارتشکارا( ۱شد:  یل میر تشکیجامعه ماد از طبقات ز. ان دادیپا یباختر یایو آسن یالنهر

تا  ۶۰در بخش ساختمان.  یشه وران و کارکنان دولتی؛ کارگران، پکورتش( ۲جستند،  یدر آن شرکت م

 ین نمیبنابرا ؛کردند یافت مینه درینقددادند و حقوق  یل میتشکن طبقه را زنان و دختران یدرصد ا ۷۰

)مجوس( مغان ماد بودند. ه عجامدر دودمان ک ینخست که  یقشر ؛مغان( ۳توان آنها را برده دانست. 

کردند.  یشاهان شرکت م یداشته و در تاجگذار یو اقتصاد یاسیازات سیمردم امت ینید یعالوه بر رهبر

شاهان ماد  یکردند ول یشاه را محدود م یاسیقوم قدرت س بزرگان ینکه شورای؛ با اوان ساالرانید( ۴

تانا ادژ اکب ،ن پادشاه مادینخست ،ااکوید، یونانیمطلقه داشتند. بگفته هرودوت مورخ  ییش به فرمانروایگرا

 ینظم یو ؛کنند یرامون حصار زندگیبر افراشت و به مردم امر کرد در پبه گرد آن  ییحصارهابا را 

در حضورش ز ینو  ؛ردیکان صورت گیله پیچکس به منزل شاه وارد نشود و امور بوسیبرقرار کرد که ه

 یم (و پارس)ماد  یان سازمان اجتماعیسم را بنیفئودال یپژوهشگران غربخنده و تف انداختن ممنوع شد. 

ان د دانست که چنیباباشد،  یفیملوک الطواسامانه معطوف به سم فقدان تمرکز و یاگر فئودال. اما دانند

 ابوذرگذاشت. بگفته  ینم یفئودالها باق یمحل یحکومتها یبرا ییجا یکپارچه ایو حکومت متمرکز 

 یاشتراک ینهایاست که بر زم یدهقان یجامعه ماد سازمانها یاجتماع – یدیاد سامانه تولیبن یورداسب

ن یا یتضاد اصلذا ؛ و لبودند ید کنندگان اصلیکردند و تول یکار م یو شاه یدولت ینهایو زم ییروستا

ن ییپا. خ(یه تاریران در پوی)ا استبوده  ییو کشاورزان عضو جامعه روستا یان دستگاه حکومتیجامعه م

از  ،یز تسلط همه جانبه حکومت و استبداد شاهیو ن ،یتکامل اجتماعو درجه  ید اقتصادیبودن سطح تول

د یوه تولی"ش یها یژگیاز و یبرخ ،یولتو د یشاه یتهایدر کنار مالکجامعه ماد بوده است.  یمشخصه ها

ا پس از تمرکز یگو ید دودمانی؛ تول)همانجا( دیتوان در جامعه ماد د یمز ینرا  ید جماعتیز تولیو ن "ییایآس

 ادامه داده است. ات خود یز به حین یاسیقدرت س
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 بخش نهم؛

  ان یهخامنش

 

یل پارسیقبا
58

ران کوچ یفالت ا یو از راه قفقاز به شمالغربه( یسرو یجنوب ی)احتماال استپهااز "شمال"  

متمدن  ین هنگام در اشغال مردمان بومیدر اران یفالت اسراسر ؛ شدندو در جوار اورارتوها ساکن ند کرد

استقرار  یه برایاروماچه یدر یجنوب یکردستان و کرانه ها یجز کوهها ییر جایناگزان یپارسبود و 

در آمدند و "از راه ( و مادها )اورارتوها" یمحل یتر آنها "به خدمت امراشیرشمن، بیبگفته گافتند. ین

 "باستانان یپارس"(. ۷۰ران از آغاز تا اسالم، ص یکردند" )ا یم یر و بعنوان سربازان مزدور زندگیشمش

 اد کردهیبن یمحلکوچک  یدولتهاکردستان  یکوههاه و یاچه ارومیرامون دریپ درالد یش از میاز سده نهم پ

در جنگ بابل و ماد با ز یپس از کوچ دوباره ن ند.بودماد اورارتو و چون آسور و بزرگ  یو تابع قدرتها

 ۸۳۷به شلمانصر سوم در ی)کت یبه آسوریک کتیبنا بر داده اند. انجام  یمادها خدمات نظام یآسور برا

پادشاهان ؛ بودند ن "پارسوا" حاکمیت در سرزمیجمعت کم یوال ۲۷بر کوچک ر و شاه یام ۲۷، پ.م(

که تا  (۱۶۳ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپدولت آسور بودند )باجگزار و فرمانبر ز ینپارس کوچک 

 یاد می، انیپارس، شاه یپال، از کوروش اول هخامنش یبه آسور بانیدر کت. ادامه داشتن دولت یبرافتادن ا

 یآسور یبه هایاز کت. نوا فرستادیش را هم به نن راستا پسریکرد و در ا یابراز فرمانبردار یشود که به و

، فارس رانیافالت  یشرقجنوببه  یاز شمالغربالد یش از میدر سده هفتم پباستان ان یکه پارسداست یپ

 یکه بنام او هخامنش یسرکرده خاندان ،هخامنشبگفته کخ، . (یران باستان، موری)ا نداکوچ کرده  ،یکنون

 یتخت کوهستانیانشان، پاه به یاچه ارومیرا از کنار دراز ده دودمان(  )متشکل "انیپارس"خوانده شد، 

اگر  .گردد یآنها بر م یبه نقش نظاماحتماال ن کوچ یات علوش(. ی)از زبان دارکوچاند ، المیعدولت 

د پس از یبوده اند، شااورارتوها ر زن" در خدمت یبعنوان "شمش یهخامنشخاندان  یبه سرکردگ ان"ی"پارس

 یسرگردان بودند از سو یاریزاگرس و بخت یکه در کوههایدر حالو  از آنجا رانده شدندورارتو شکست ا

                                                 
58

 ینامبرده معان یواژه ها یاز زبان شناسان برا یا" ناروشن است؛ برخیران" و "آریز همچون "ای"پارس" و "پارسه" ن یها ن واژهینخست یمعان  

ن باورند یاز مورخان بر ا یسگان ولگرد. برخ ی"پارسه" را پرسه و ولگرد معنا کرده اند و "پارس" را آوا یاریقائل شده اند و بس یو پادگان ینظام

نه ین زمیق در اید تحقیان(. شایرار، برآمدن هخامنشیان متجاوز" بوده است )پورپیران به "هخامنشیا یمردمان بوم ییاهدا ین معانیبا همن نامها یکه ا

ز کرد، نه تنها ید جدا پرهی" است بای" معرب "پارسین گمان که "فارسی" به ای" به "پارسیل واژه "فارسیهر چه باشد از تبد ینرسد، ول ییبجا

بکار  ی" را کسانیاست و "پارس یک زبان زنده امروزیبر  ی" نامگذارین دو واژه وجود دارد که "فارسیکه در کاربرد ا یمختلف یزه هایر انگبخاط

شته ندا ین نقشیقوم موسوم به "پارس باستان" کمتر یدر یش فارسیدایده اند، بلکه بدان جهت که در پیگرو ییو باستان گرا یبرند که به نژادپرست یم

نقش  یهمگ یرانیدار گشت، اقوام ای، که پس از اسالم پدیدر یات فارسیست و در پرورش زبان و ادبین زبان استان فارس هم نیاست؛ خاستگاه ا

  ر آنست.یانکار ناپذ یه هایز از ستون پاین یات عربیاست که خط و زبان و ادب یفرهنگ – یخیراث مشرک تاریک میآن  یداشته اند و دستاوردها
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گشتندالم مستقر ین عیاز سرزم یو در بخش خوانده شدندفرا  یبخدمت نظامها یالمیع
59

نکه کوروش اول ی؛ ا

گان به گرون چوز یکند و پسرش را ن یم یپال، از او فرمانبر یالم از آسور بانیپس از شکست دولت ع

و  یها به شش دودمان شهریبگفته هرودوت، پارسکند.  یت میه را تقوین فرضیافرستد،  یآسور م

ان و یان، مرفیپاسارگاد یم شده بودند که سه دودمان اشرافین تقسیو چهار دودمان چادر نش ییروستا

آنستکه در آن نشانگر  نیو چادرنش ییو روستا یشهر یدودمانهاکوچ گران تسلط داشتند. یان بر دیماسپ

ن دودمانها یک از ایچیه، بلکه وجود آنها نبود یر نظامیو غ یبه خدمات نظام یازیگر نیدنه تنها ار ید

ش از کوروش دوم یسال پ ۸۰ان تا یپارس .شد و آنها در واقع از آنجا رانده شده اند یگر تحمل نمید

ز نشانگر ین نی؛ و ارشمن(یکردند )گ یم ین زندگیمه خانه نشین –ن یمه چادرنشی)بزرگ( بصورت ن

بزرگ دودمان از  یهخامنشخاندان  .بوده اند یو تمدن ساز یآنستکه آنها هنوز در آغاز راه تکامل اجتماع

. )نلدکه( کردند یحکومت مدر آنجا د یجدن یآغاز ورود به سرزماز بودند که  انیپاسارگادو توانگر 

 یب یابانهایبکم آب بود و کوهها و آنها واگذار کرده بودند، ها به یالمیع، که انیپارسد یجدن یسرزم

از راه د یباا ین کمبود یا(. ۲۳۲ص خ تمدن، یتارل دورانت، یوداد ) یساکنانش را نم یحاصلش کفاف زندگ

در برابر  یول داشتند،ن یبازرگاندر  یتجربه اکه ان یهخامنش؛ و ییا کشورگشایشد و  ین میتأم یبازرگان

 یو سلطه گر یرا براه توسعه طلبقوم خود و  دندیرا برگزدوم راه برخوردار بودند،  ینگاورج یرویاز ن

  .ت کردندیهدا یو غارتگر

  

    یهخامنش یامپراتور یراه گذیپا

 یدودمانها یو. بود (ی)فارس کنون المیعانشان نخست فرماندار دست نشانده ماد در )بزرگ( دوم کوروش 

ه دولت ماد را یان بر علیطغسپس پرچم  ؛رومند کردیکپارچه و نی، ندت ماد بودرا که باجگزار دول یپارس

ماد  یناراضاشراف  یبانیو با پشت ؛دین پادشاه ماد شوریآخراگ( ی)آستگو یختویابر کوروش برافراشت. 

 جنگها وکه  یخین سند مکتوب تاری، کهن تریع نگار بابلیبه وقایکتدر م(. .پ ۵۵۰ر کرد )یهمدان را تسخ

 است:شده ن گزارش یچنن پادشاه ماد یبر آخرکوروش  یروزیپ ،کند یمبازگو  کوروش را یهاییکشور گشا

 یش تاختند تا به نبردیکوروش شاه انشان پ یسپاهش را فرا خواند. آنان بسوگو( یختوی)ااگ یآست"

                                                 
59

ن قوم یاز استقرار ا یریشگیپال، فرسوده شده و توان پ یژه پس از حمله آسور بانیان، و بویبا آسور یدر پ یپ یها در نبردهایالمیا، عیرنیبگفته پ  

امده و "از صحنه ین در یز نه تنها از پایپال ن یها پس از تهاجم آسور بانیالمیم، عیدیخود د یچنانکه در جا ین جنگجو را نداشته اند؛ ولیکوچ نش

ندوره نشان از تداوم یشوش در ا یاسیت سیز مرکزیو ن یآنها در دوره هخامنش یو فرهنگ یادار – یاسیر سیروزگار محو" نشدند، بلکه نفوذ و تأث

م نشانگر آنستکه الیپال پس از شکست ع یبدست آسور بان ین فرمانبر شدن کوروش اول هخامنشیآنها دارد؛ افزون بر ا یات اجتماعیرومند حین

 ییپال" و جابجا یالم بدست آسور بانی"محو شدن ع یا با ادعایرنیها کوچ کرده بودند. پیالمین عین شکست به سرزمیش از ایان باستان" پی"پارس

 کند. ینف یالمیتمدن ع یرانیان را در ویدادها خواسته است سهم و نقش هخامنشیرو
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کوروش به و ده یکشر یند، او را به زنجشد یاغیاگ بر او یان آستیسپاه یولند. یروزمندانه با او درآیپ

گر یم و زر، و دیکرد. سر یتسخاو را  یپادشاه یش تاخت و سرایپهمدان  یسپردند. آنگاه کوروش بسو

"به انشان بردهمه را گرفت و  مت بریرا به غنهمدان  یگرانبها یکاالها
60

ران باستان، یخ ایتارا، یرنیپ) 

ن جنگ یا .(یهخامنش یها یدر بررس زده گفتاری، سی، تمدن هخامنشیاث آبادیغ یرضا مراد؛ ۲۶۴ص 

کوروش راه  یروزیفرمانده ارتش ماد به پ هارپاگانت ید تا آنکه خید بود و سه سال به درازا کشیار شدیبس

ن جنگ یدان چهارمید و هر سه بار شکست خورد. میکوروش سه بار با مادها جنگ" ؛هرودوت(برد )

ز نخست به شکست ین نبرد نیچهارم ؛ن(یستند" )پولیز یم یپاسارگاد بود که در آنجا زنان و فرزندان پارس

 یرت آورد و در جنگیمردان شکست خورده آنها را بر سر غ یاد زنان پارسیداد و فر ید ولیان انجامیپارس

، "کوروش هگمتانه را غارت کرد و چیا گرشویلیابگفته (. یدمشق یکالی)نراه برد آنها  یروزیگر به پید

ش مردم ماد نسبت به کوروش خصمانه بود" ین رو "گرایگرفت"؛ از ا یا به بردگاز مردم ماد ر یبرخ

خشم مردم ماد به کوروش و خشن د، رفتار یم دی(. چنانکه خواه۲۴۱و  ۲۴۰ران، صفحات یخ ای)تار

زه برون رفت از سلطه یبه انگ یی؛ جنبشهاراه بردوش یدر زمان دارآنها  یدر پ یسرسخت پ یجنبشها

      .  شیخو یاسیساستقالل  یابیازبان و یهخامنش

ه، یدیلن هنگام یدر اگام نهاد.  یجهان یسلطه گراست یسبه  یحکومت هخامنشکوروش،  ییبا فرمانروا

هیونی
61

مناک گشتند. یبن شدن آن با دولت ماد یگزیو جاپارس دولت از بزرگ شدن ، بابل، مصر و اسپارت 

گمنام بودند و رفتار هنوز ها یپارس یولداشتند  یاسیتعامل س و با آنشناختند  ین کشورها دولت ماد را میا

 یبهایآس ییسکاو  یگوتو  یریکمن یچادرنشاقوام آنها از تاخت و تاز آنها شناخته شده نبود.  یاسیس

شده نگران مناک و یببر کشور ماد شان یالیو از استدانسته ز همچون آنها یها را نیده بودند و پارسید یاریبس

چون مصر  یثروتمندشرفته و یپ یتمدنهاتحت الشعاع بود و افته یتوسعه ن یپارسجامعه ژه آنکه یو؛ ببودند

 یو اجتماع ی، اقتصادیاسیافته سیت یتثبکامال  یهانایکه از بن داشتقرار ه یگیه و فریدیه و لیقینیو بابل و ف

را کشور ن یتخت ایپا سارد ،هیدیلز یزرخن یسرزمپادشاه  کروزوس. ران باستان(یا، یمور) برخودار بودند

شتافتند.  یآن م یبسو یکار و زندگ یبراده و ینام ییها آنرا سارد طالیونانیبا و آباد ساخته بود که یزچنان 

د. یکشان یخود م یبسودوستداران دانش را از شرق و غرب بود که فلسفه علم و  یهاکانوناز ن یسارد همچن

مان خود ساخته یه را هم پیونیکروزوس که پارس بود  یشرقاطق ر منیدر کار تسخن هنگام یکوروش در ا

                                                 
60

 (.ایرنیپ)بود  یپادشاهان هخامنش یاه تابستانحگین پس تفریکاخ پادشاهان ماد از ا  

 

 
61

ونان هجوم آوردند و یره پلوپونس در جنوب یانها به شبه جزیالد دوریش از میپ ۱۱در سده ه خوانده شده اند. یونی نینش یونانی ییایآس یشهرها 

 . د آوردندیرا پد یونانی یر رفته و شهرهایصغ یایها به آسیونانیاز  یاریبس
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م کروزوس را یه تصمیدیبزرگان ل ی؛ ولبرآمد "رانهیشگیپ یجنگ"صدد در ت هرودوت یه روایبر پاو 

 یخواه یشهره بود به پادشاه گفت که تو با مردمان یشیو دوراند یکه به خردورز سیسانداندند. ینپسند

از شکست . ده اندیاشامینهم جز آب و  ،زیوانات است و خوراکشان ناچیز پوست حد که پوشاک آنها ایجنگ

ن ما یگر از سرزمیفراوان ما را بچشند د یروز شده و نعمتهایاگر آنها پ یول یآور یبدست نم یزیآنها چ

و کمک گرفتن از بابل و مصر و  یپلماسیدر کار دکروزوس ت، ین روایبر اساس هم. روند یرون نمیب

از نامبرده  یدولتها. او آگاه شد یاز تکاپوه یدیکارگزاران پادشاه لاز  یکیتوسط رت بود که کوروش ااسپ

برخوردار بودند و بر ارتش  یاریو استحکامات بس یروها و امکانات رزمیثروتها، جنگ افزارها، ن

تازه نفس که به  یهایدر برابر پارس ،همچون دولت مادز، ینان نیا یداشتند ول یریچشمگ یبرتران یپارس

و  یرومند غارتگرینزه یو انگ یو همبستگ یخو کرده و از دالورش یآال یو بسخت و ساده  یزندگ

است جهان بارها نشان داده یخ سیهمانگونه که تارش نبردند؛ و یاز پ یبرخوردار بودند، کار یریجهانگ

و از  جبران کند یارتشا در ر یزه و همبستگینتوانسته است کمبود انگار یبساست، ثروت و امکانات 

به خود را  یجاد یبانها یسر آمده بود؛ و انامبرده  یدولتها یخیعمر تار ییگو .دینما یریشکست آنها جلوگ

جه ماند؛ و ینت یوم در گرفت که بیدر پتر ینیجنگ سخت و خون، یبار سپردند! یمسلطه گران نوپا 

به سارد حمله نخواهد دور نشده و پارس از ان زمست یکه کوروش در سرما ین خوش گمانیکروزوس با ا

ب برسانند رها یآس "ییسارد طال"م آنکه مبادا به یباز هم ر شده را یسربازان اج ؛، به سارد برگشتکرد

مان صلح بستید پادشاه بابل پیکوروش با نبون ی! ولساختجنگ در بهار آماده  یکرد و خود را برا
62

و  ؛

کوروش ستادند؛ و یدو لشکر در برابر هم ا سارد ی. در جلگه شرقشددرنگ با لشکرش رهسپار سارد یب

ش سپاه آراست یشاپیبنه را پ یشترها هارپاگشنهاد یها به پیدیسواره نظام زبده ل یروزیاز پ یریشگیپ یبرا

ه یدیان سرانجام توانستند مقاومت ارتش لیپارس !)هرودوت( آنها رم کردند یکل و بویها از هیدیکه اسبان ل

وعده پاداش بزرگ به داد و کوروش جه نینتسارد دو هفته محاصره  ؛کنند یشرویپسارد  یشکسته بسو را

راه به درون شهر باز کرد و شهر سارد ان یاز سپاه یسرانجام دسته اوارد شهر شود. داد که  یکسن ینخست

ر گرفته بودند، یاسشتر کشته و یکه از دشمن ب یانیسهم جنگجو ،غنائمم یدر تقس. دیگردو غارت ر یتسخ

و"سامانمند" به اندرز کروزوس "جهتدار" سپس هنگفت سارد  یثروتها غارتبگفته هرودوت، شتر بود. یب

 یبعد یشرویه در زمستان، پیدی... اما از گزارش هرودوت در باره شتاب کوروش در تجاوز به لدیگرد

کوروش  یگر جنگهایز همچون دین جنگ نید که ایآ یر کشور و غارت ثروت آن بر میبسمت سارد، تسخ

                                                 
62

 شد!یمان میه هم پیدیبا کوروش با ل یمانیهم پ یه نوبت بابل است، بجایدیدانست که پس از ل ید میر نبوند اگیشا 
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ع نگار یوقابه یکت. کوروش بوده است یرانه" از جانب کروزوس، که "تجاوزکارانه" از سویشگینه "پ

ن یگذارد. بنا بر ا یصحه م یریجه گین نتیکوروش، بر ا یدر باره جنگها یخین سند تاری، معتبر تریبابل

ن کوروش شاه پارس سپاهش را فرا یدر ماه فرورد: "ه استدشبدست کوروش کشته ز ینه یدیپادشاه لسند 

(ید) یکشور ل یبهشت بسویل از رود دجله گذر کرد. در ماه اردین تر از شهر اربییخواند و در پا
63

ش یپ 

اد نهاد. آنگاه شاه و یخود بن یبرا یاو را بگرفت. او در آنجا پادگان یهاییتاخت، شاه آنجا را بکشت و دارا

ا یکه گو یده شدن کروزوس سخن گفته است؛ بخششیاس اما از بخشیکتز. ن بماندند"انش در آن پادگایسپاه

س را در برابر مادرش از حدقه در آورد و سپس ی"کوروش چشمان آت :پسر کروزوس نشد سیآتشامل حال 

در کتاب  گزنفونکرد".  یر افکند و خودکشین اندوه خود را از بام به زیس از اید. مادر آتیاو را سر بر

پرسد  یآورده است که در آن کوروش از پدر م یکوروش با پدرش را در جوان یت کوروش" گفتگویترب"

برد.  ینام م و غارت یدزدا، یرب، ین، فریبر "دشمن" الزم است؛ پدر از کم یروزیپ یبرا ییچه ابزارها

آن دهد که  یم بود؛ پدر پاسخگر ید یبه گونه ات او یترب یپرسد که چرا در کودک یم یکوروش با شگفت

د هزار راه یان رساندن به دشمنان بایز ی"برا یل، وبود یقوم خوددوستان و مربوط به  یاخالق یآموزشها

نه ضرورت یپدر را در زم یبهر حال آموزه ها(. ۳۰۱ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپ) کج آموخت"

سالح و خواب رفته  یبخون به مردم یدر شبکوروش  ،استیدر جنگ و سخشونت و رنگ یکاربرد ن

و ر )همانجا( یآنها با مشعل و ق یدن خانه هایو به آتش کش( کوروش نامه، کتاب اول، فصل ششم)گزنفون، 

رفته بودارمنستان  یبسو یبا لشکرپادشاه ماد آنگاه که بفرمان ز ین
64

عهد اخالق دوگانه از  .بکار بست 

" ی"خودافراد ر بوده است. رفتار با یناپذ ییجدا ینان و سلطه گران جهااست زورمداریباستان تاکنون از س

وارونه در برخورد با "دشمن" چه بسا ک قوم ی یاخالق ی؛ ارزشهاداشته استتفاوت اد یاز بن" گانهیبو "

ند. اینما یم یرا بخوب ین دوگانگیاز ینان یهخامنش یاتیو مال یقوم یاستهایو س یاسیس یروشها .شوند یم

 افزوده شدان یهخامنش یاسیس یایز به جغرافینه یدین لیسرزمد و یانجاموزوس کرجنگ به شکست ، یبار

ه پس از بازگشت کوروش در رأس یدیفرماندار دست نشانده کوروش در ل اسیپاکتاما م(. .پ ۵۴۶)

 سرکوب کرد. مازارسبدست با خشونت تمام ه قرار گرفت که کوروش شورش را یدیشورش مردم ل

ن یدر ا ر و نزد کوروش بفرستد.یاس را دستگیرد و پاکتیبگ یان را به بردگیمازارس دستور داشت شورش

                                                 
63

 است. یدیر کشور لیکه سال تسخ پ.م. ثبت کرده است ۵۴۷ – ۵۴۶د ینبون ین رخداد را در سال نهم پادشاهیا یع نگار بابلیبه وقایکت  
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خانواده اش نخست او را متهم  یده بود، پس از اسارت پادشاه ارمنستان و اعضایاز به ارمنستان لشکر کشگرفتن پول و سرب یکوروش که تنها برا  

کند تا هم به هدفش  یافت پول و سرباز آنها را آزاد میدر یکند که سزاوار کشته شدن و به اسارت رفتن خانواده اش است؛ سپس در ازا یانت میبه خ

 .(۳۰۸ – ۳۱۴ص ران باستان، یخ ایا، تاریرنیپانمرد" شناخته گردد! )ده باشد و هم "بخشنده" و "جویرس
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از  یده شدند؛ گروهیکش یه به بردگیغارت شدند؛ ساکنان کار ین و مگنزیپر ی، شهرهاخشن سرکوب

خود را ترک کرده از  یفوسه و تئوس خانه ها یکردند تا برده نباشند؛ مردم شهرها یه خودکشیکیل یاهال

 یخ امپراتوریان، تاریسرکوب در شهرها مستقر گشتند )بر ینظام یگاههایپاند؛ پس از تاراج، ختیشهر گر

رو به د و یگردران یون سرکوب خشن یدر ا یدیتمدن درخشان ل. (۱۱۴ – ۱۱۷، صفحات یهخامنش

اگر  کهم داد یبنزد کوروش فرستاده  یریف، سبودآمده  خشمن حادثه به یااز که  دولت اسپارترفت.  ینابود

در پاسخ ز یند. کوروش یخواهد جنگبا او ه دست اندازد، اسپارت یونی یعنیا یآس یونانی یشهرهابه کوروش 

ب یگر را فریکدیشوند تا با سوگند  یدر شهرها جمع م یخاص یمکانهاکه در  یکه هرگز از مردم گفت

 یهایونانیدخالت در کار  یها بجاآنتا کند  یم یاگر زنده بماند کارد کرد که یتهدم نداشته است، و یدهند ب

در ذهن و  یریجهانگبلند مدت برنامه ک یوجود نشانگر ن یهمچنن پاسخ یا. مشغول باشندا به کار خود یآس

 یپر شورتر و افقها یچشم اندازها هیدیلر یتسخپس از که است  یاشراف پارسکوروش و  یاسیسشه یاند

 ید براش یزه ایاسپارت خود انگتالش بازدارنده ت که ن اسیچنده است. یخود د یروبروز ینرا  یبازتر

و تسلط بر ر یکوروش کار تسخبدست هارپاگ انجام گرفت. نکار یاو  ؛هیونیبر شتابان  یاسیسفتح و تسلط 

تا به گشت بازپارس و خود به  سپردا را به سردارانش یآس یونانی یر و شهرهایصغ یایگر آسید یهابخش

ه یدیجنگ لکه با  ،یژه در صفحات شرقیبوان یهخامنش یاسیسترش قلمرو و گسحکومت  یدهکار سامان

ر یصغ یایسراسر آسگر یدالد یش از میپ ۵۴۵در سال . (.مپ ۵۴۶ – ۵۳۳) بپردازد ،مه تمام مانده بودین

سلطه از که و تئوس شهر فوسه  یهایونانیچنانکه اشاره شد  یول ؛در آمده بود یهخامنشوست دولت یبه پ

ر شده یتسخ یحفظ سلطه خود بر شهرها یکوروش برا .مهاجرت کردنداز شهر خود زار بودند یبان یپارس

در  ییشه رهایتا رشد اندیو نها ،آنها یرومندیو ن یکپارچگیجداگانه گمارد تا از  یحاکم یهر شهر یبرا

و  دیلشکر کشران یا یشرق و شمالشرق یبسوکوروش پس از آن . کند یریگشیپ ،ر شدهیتسخ یکشورها

، نزمانیدر ا بابلرا نمود. بزرگ ر بابل یقصد تسخصفحات  در آن یزیخونرپس از هشت سال جنگ و 

 ی، اقتصادیاسیکه از نظر سبود ن شهر جهان یو ثروتمندتر نیبزرگترو  نیشرفته تریپشتر آمد، یچنانکه پ

ها، یها، مصریقینیبابل ف یدر بازارها. قا بوده استیاروپا و افربا ا یآسو روابط کانون برخورد  یو فرهنگ

 یو کاروان جابجا م یگران، که ثروت خود را با کشتیها، اعراب و د یها، اسپانیونانیها، یها، هند یحبش

، فلسفه و علوم ی، پزشکیچون ستاره شناس یی؛ در مدارس بابل دانشهابودندد و فروش یخردر کار کردند، 

؛ ها آموختندیاز بابل یاریبس یزهایچ ثاغورثیفو  تالسن چو یونانیشد. دانشمندان  یآموزش داده م یتجرب

 یعلم یز از دستاوردهایثاغورث" نیه فیدهد که "قض ینشان م ۳۲۲مپتون یموسوم به پل یک لوحه بابلی

آتش  ید؛ ماده ایگو یاز استخراج نفت در بابل سخن م یاسترابون حتاست. ن ین النهریب یها و تمدنهایبابل
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، یهمانگونه که بابل سرآمد جهان باستان در کشاورز یولزده کرده بود... را شگفت  یکه اسکندر مقدونزا 

م، یدیخود د یدر جا؛ چنانکه بودهم  یو اخالق یدتیعقدچار انحطاط ع بود، یفنون و صنا، ، علومیبازرگان

ت و کاسمردم بابل  یداریو پا یهمبستگ یرویاز ن، و خرافات یخوشگذرانو  یغرق شدن در تجمل پرست

م یثروت عظ. ان مغلوب ساختیها و سرانجام هخامنشیآسور، ها یکاسها،  یهاتدر برابر ب یبه ترتآنها را 

 یز در پیرا ن یاخالق یو تباه یو تجمل پرست یید آورد، تن آسایبابل همانگونه که فرهنگ و هنر را پد

خود  یکم گرسنه" دارند، بسوو "شن" یل دورانت "پنجه پوالدیز که بگفته ویگانه را نیداشت و متجاوزان ب

ز با ین ایرنیپواداشت. ر بابل یکوروش را به تسخ ،یاسیو س یاقتصادآشکار  یزه هایبهر حال انگ. کشاند

 یدر تهاجم به بابل صحه م غارتگرانه و توسعه طلبانه کوروش یزه هایانگحا بر یتلواش  ییباستانگراهمه 

داد که  ید میفاتح نوه کرد و ب یرا بخود جلب م یه قویمسانظر ه و ثروت شهر ی، آبادی"بزرگگذارد: 

 یمانند کوروش نم ی"معلوم است که شاهو  ؛و خسارت را خواهد کرد" یذخائر آن جبران هر گونه فداکار

، یبار(. ۳۸۳ران باستان، ص یخ ای)تاررا مانند بابل تحمل کند"  یخود دولت مستقل یگیتوانست در همسا

بابل  یباستانبزرگ کوروش از دجله گذشت و شهر  یبه فرمانده یهخامنشارتش  .مپ. ۵۳۳ن یفرورددر 

د، بلکه ینورز یداریپانه تنها ارتش بابل ر در آورد. یبه تسخ ،از افتدیسخت ن یبه جنگظاهرا آنکه  یرا، ب

ان ینشبا هخامبابل  یگان دولتیفرماندهان ارتش و بلند پا یو همکار ینه سازینشان از زم یخیاسناد تار

 یفرهنگ یبه کارهاد ینبونار یبس یدلبستگو  یادار – یاسیس یروشهاکه از کاهنان متنفذ ثروتمند هم دارد. 

یاست مذهبیسژه یبوو ، یو باستان شناخت
65

 یم ینه سازیاو را زم یسرنگون پادشاه خود ناخشنود بودند 

هم هود یت یاشرافسرانجام داشتند.  یباز مکوروش در برابر ارتش  یداریان را از پایکردند و مردم و لشکر

مندرجات داشتند.  یو نقش بزرگکوروش سهم  یروزی، در پستندیزیبابل م ینابود یدر آرزورباز یکه از د

ن" بابل یآهن ین" و "پشت بند هایبرنج یهود "درهایت ید دارد که اشرافیحا تأکیتلو ۴۵اء، باب یکتاب اشع

کسو یعال مردم از انف شود. غارت آن" ناشناخته و خزائن پنهان یگنجها"تا گشوده است کوروش  یرا برا

بابل با آنهمه م یتسل ینه هایزمگر ید یان بابل با ارتش کوروش از سویهودیکاهنان و اشراف و  یو همکار

، که دیپسر نبون بلتزرمقاومت اش را فراهم ساختند.  یدیو ثروت و امکانات تول یاستحکامات مشهور دفاع

شکست خورد و بلتزر کشته هم  بابل را در دست داشت، یاسیسپدر زمام امور  یغاالت فرهنگل اشتیبدل

پ.م، خبر از "هجوم ارتش  ۵۴۰ – ۵۳۳د، ینبون یدر سال شانزدهم پادشاه، یع نگار بابلیوقابه یکتشد. 

د ینبون: "درفتن یبه استقبال سال نو ممردم د در بابل حضور نداشت و یدهد که نبون یم یطیدر شراپارس" 

                                                 
65

نمود، و فرسوده  ین بتهایگزینوساخته را جا یگانه را به بابل آورد، بتهایان بیس خدایکرد، تند ییاعتنا یها بیبزرگ بابل یخدا مردوکد به ینبون  

 روبرو شد. انیگر خداین و رنجش پرستندگان مردوک و دب نمود که با خشم کاهنایماه ترغ یخدا نیسمردم را به پرستش 
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ن یماه فرورد ینهایآئ یان در بابل بودند. شاه برایگان و سپاهیعهد، بلند پایول یده بود ولیما اقامت گزیادر ت

 یهمراه یکر بل از معبد مردوک برایامده بود. پیکر نبو به بابل نی. پامده بودی)جشن آغاز بهار( به بابل ن

ا به درون معابد یهدا یشگیهم یبرابر با سنتها ید ولش یرون نرفته بود. جشن سال نو برگذار نمیبه ب

نه یمانان کوروش زمیاست و هم پ یشگیکامال روشن است که اوضاع برخالف هم". ان برده شدندیخدا

کنند یفراهم مدر سال نو ورود ارتش او را 
66

داد را گزارش کرده اند؛ و ین رویکه ا یسان بابلیع نویوقا. 

ان" به او یکه مردوک "شاه خداشناسانده اند "نظر کرده"  یپادشاه، او را ندکوروش بشماران مانیاز هم پ

 یاحترام یبان سومر و اکد یو خدابه مردوک پادشاه بابل  دینبونرا یزشهرش )بابل( باشد  یناجفرمان داد 

ن یر او اشراف بابل با کوروش دمتنفذ کاهنان  یهمکار .بودشده واقع ان یمورد نفرت خدانرو یاز اکرده و 

در بتکده بزرگ بابل و چنانکه  ؛کردوفا مانان خود یهم په بز ینکوروش ، ی. بارآشکار استار یبسجنگ 

سنت برگرفته از که  یبابلگل نبشته مطابق و کرد  یآنها تاجگذار یدر برابر مردوک موافق مراسم مذهب

 ،کاهنانخوشامد  یبرا ،است افتهیشهرت  "استوانه کوروش"به در بابل است و  یسین منشور نویرید

لقب گرفتان بابل یو خدامردوک مأمور پرستنده و 
67

شد، او مردوک شاه  یم ید مانع مراسم قربانینبون" :

دست همه کشورها را جست، آنگاه  مردوکان را به بابل آورد. یاو )مجسمه( خداد. یپرست یان را نمیخدا

خواست همه مردوک اد کرد. یجهان  پادشاهاو بنام  ازکوروش پادشاه انشان را گرفت و او را بنام خواند و 

تا راه بابل در خت یفتند. مردوک کوروش را برانگیکوروش به خاک ب ینها و مردم در برابر پاهایسرزم

ان گسترده اش که شمارشان یسپاهداشت.  یم گام بردوشادوش او  یاوریهمچون خودش رد و یش گیپ

مقدر . مردوک در جنگ افزارها در کنارش روان بودنداسته آرنبود،  یک رودخانه شمردنیهمچون آب 

را  ید شاهید. او نبونیرهان یسخترا از شود. مردوک بابل بابل وارد  یریدرگبدون جنگ و کرد کوروش 

منم " :شود یم "اول شخص"ه یانیبدر ادامه کوروش  ؛"...د در دست کوروش نهادیهراس یکه از او نم

با که آنگاه ، شاه بابل، شاه سومر و اکد... شاه شهر انشان... رومندین، شاه کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ

مردوک، بر پا کردم.  یشاهدر کاخ  یجشن و شادمانبا خود را  یگاه سروریجاآرامش به بابل وارد شدم 

 پرستش او بودم.کار در ترسنده روز ر را من هیزآورد من  یمردم بابل را بسو یبزرگ، دلهاسرور 

.. باشد. یدیدر همه سومر و اکد تهد یکردند. نگذاشتم کس یدر بابل حرکت م ین من به آسودگسربازا
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شه در یشناسانند، ر ی"!؟ مییایک سنت کهن "آری یرانیست که جشن بهار و سال نو هم که نژادپرستان پارس مدار ایده نیفایز بین نکته نیذکر ا  

د؛ و یگو یاست که از جشن بهار و نوروز سخن م یخیئن تارن سند مطمیکهن تر ین گل نبشته بابلیرا این دارد! زین النهریب یسامفرهنگ مردمان 

 " است.ییان باصطالح "هند و اروپایرانیار با این دیا یمردمان سام یوند فرهنگین و پین النهریب یگر از نفوذ فرهنگید ین هم باز نشانه ایا

 
67

 !دانستند هوهیده یهود کوروش را برکشی یان مذهبیشوایپهمزمان   
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داشت...  یکو ارزانین یانم برکتیه پسرم و همه سپاهیترسد و کمبوج یکه از او م یمردوک ... به من شاه

را به بابل آوردند نشان یکه بر تخت نشسته اند، از هر گوشه جهان ... باج سنگ یش همه شاهانیبفرمان واال

بابل ه ان، بیان خشم سرور خداید، در مین سومر و اکد را که نبونیان سرزمیو خدا ...م بوسه زدندیو بر پاها

که به  یانیخداشان باز گرداندم... باشد تا یگاه هایآورده بود، بفرمان مردوک سرور بزرگ به سالمت به جا

 یها( عمر یبابلبزرگ  یشگاه بل و نبو )از بتهایروزه در پخودشان برگردانده ام همه  یشگاه هایایدرون ن

..."م خواستار شوندیدراز برا
68
ن یست که در انشاء این ی"شکد: یگو یم یه حکومتیانین بیادر باره ا یرنیپ .

 یبابل یمراسم مذهبشود که موافق آداب و  یده میرا دیه کاهنان بلند مرتبه مردوک شرکت داشته اند زیانیب

ست! یکوروش خرسند ن یاز بت پرستز ینا یرنینگونه پی؛ بد(۳۳۱ران باستان، ص یخ ای" )تارم گشتهیها تنظ

تا اورده است یگمنام است، ننامدار و بزرگ جهان ان ملل یکوروش نام پارس را، که هنوز در من یهمچن

ک یانشان ) یاشهرهبلکه خود را شاه  زدیانگیبرن یواکنش منفن ین النهریب یباستان ینزد مردم شهرها

تا غرور  ده استی، بابل، سومر و اکد نامدر آنجا مستقر شده بودند(ان یکه هخامنش یالمیع یاسیمرکز س

در اسناد اما  .رفته اند نشکندده یتازه به دوران رس یقومر سلطه یزنکه ین شهرها از ایامتمدن مردمان 

ملتها را مغلوب تا شده دانسته فتح بابل در  (لیاسرائ یبن یخدا) هوهیده یبرگزمأمور کوروش  ،هودی ینید

هوه در ی یبرا یا(، خانه۲؛ عزرا، باب ۴۵اء، باب یان را آزاد کند )اشعیهودی(، ۴۵اء، باب یسازد )اشع

آنها  یبپارا ان یهودیگان یهمسا یی(، ثروت و دارا۳۶خ، باب یتوار؛ ۴۴اء، باب یم بسازد )کتاب اشعیاورشل

شه کن کند و بابل را به باتالق و یان را ری(، نسل بابل۱، باب عذرازد )یبرم یاورشل یو برنامه بازساز

 ده استی" نامیقیحق یهوه را "خدایکوروش  (.۱۴اء، باب ی؛ اشع۲۵ا، باب یرمآجغدها مبدل سازد )انه یآش

در  شرفتیبر دشمن و پ یروزیپ یپند پدر را بکار بسته و براز ینجا نیدر اکوروش د یشا؛ (۱)عذرا، باب 

بهره گرفته  یگرو غارتز در کنار زور و خشونت ینا یب و ریاز فر یو توسعه طلب یسلطه گراست یس

 یب"بوده اند  "ده در جنگ افزاریپوش"که شمار"  یب یانیسپاه"با که کوروش  یبابله یانیبند از ب نیا !است
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ان رفته است، و خوانش یز از میاز سطرها ن یسطر است و برخ ۴۰نوشته شده که  یکوروش" بر استوانه امنشور "موسوم به  یبابلگل نبشته  

هرگز ان یرا هخامنشیها نوشته شده است زیبدست بابل یکوروش ول ین گل نبشته بفرمان کلی؛ اش دشوار استیز در اثر فرسایگر از سطور نید یبرخ

از کوروش جعل شد که م گذشته یدر رژز یاست ن یپارس – ییایان آریباستان گرا یازهاین یگر که پاسخگویک منشور دی داشتند.از منشور ن یدرک

شناساند! خواه" یو "آزادن" را از کوروش زدود و او را "مزدا پرست" یسنگ یو استبداد مطلقه" و "باج ستان یی"، "خودستایننگ "شرک و بت پرست

 انیاز جانب باستان گراز یناکنون هم  ین منشور جعلیبردگان" و "حقوق انسان" به او چسباندند! ا ینه "آزادیدر زم یاریبس یمتهان تهیجاعالن همچن

ان را رسوا یکوروش"! باستان گرا یب "روز جهانینصب آن بر سر در سازمان ملل و تصو یدر کنار ادعا یغ منشور جعلیشود؛ تبل یغ میوسته تبلیپ

 یخیگل، کوروش را به استناد اسناد متعدد تاریدر مجله اشپ یمقاله ا یط اس شولزیماتکه ییخت تا جایزان را برانگینش دروغ ستساخت و سرز

                                                                         :کوروش نمود یدر برخورد با منشور جعل یکرد و سازمان ملل را متهم به سهل انگار یز و شکنجه گر معرفیزورگو، متجاوز، خونر یپادشاه

www.spiegel.de/international/world/0,1518,566027,00.html 

 یشد بر جعل منشور دلخواه اشرف پهلو یزه این انگیت گرا نبود؛ و اند نژادپرستان زرتشی"؟! خوشاییایاز جانب کوروش "آر یبابل یش بتهایستا

 کوروش! یبرا
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ت از آن دارد یحکاتنها است،  نشسته یبر تخت پادشاه "یکوبیجشن و پا"و در به بابل آمده  "نبردجنگ و 

و فرماندهان  یکارگزاران دولتاز  یبخش یبانیپشت ثروتمندان بابل بودند،ن یبزرگتر، که خود کاهنان بابلکه 

را لشکر کوروش بابل با نفوذ ثروتمند و ان یهودیو کمک  یبا همراهجلب کرده و ش یشاپیپرا ارتش بابل 

هر چند  ؛ساخته اندرا فراهم او  یروزیو پد ینبون ینه سرنگونیزم و ،فرا خواندهبابل  یبسواو را  ،آراسته

مانان کوروش یهم پست و ی" اساسا ممکن نیبابل در "آرامش و شادمان یدر اندازه ها یر شهریتسخ

ار یبس یحکومته یانیبن یا یاسیس – یغیر تبلاب ؛کرده انده منعکس یانیرا در بشان خود یو شادمان یخرسند

ر استیچشمگو آشکار 
69
، عدم امکان ده در جنگ افزار" بوده اندیکه "پوش" یشمار یان بی"سپاهاز به ین .

که  ین سندی، کهن تریبابلع نگار یوقابه یکت، یسازد. بار یر آسان و بدون جنگ بابل را آشکار میتسخ

ر شهر را ن ابیکوروش بر ا یین سال فرمانرواید در بابل و نخستیحکومت نبون یانیپا یسالها یدادهایرو

پس از بدست کوروش و کشتار آنها از شورش مردم بابل را کنار زده و  یاسیغات سیتبلکند،  یگزارش م

س بر کرانه رود دجله یپوکه کوروش به سپاه اکد در شهر ا ید: "در ماه مهر هنگامیگو یسخن مشش ماه 

 یونانین یمورخ ."دم بکشت همه مردمان شهر را از)کوروش( او  یولدند یحمله کرد، مردمان اکد برشور

ر شهر فرمان داد هر کس ینکه کوروش پس از تسخیو ا ،ار در بابل سخن گفته اندیز از جنگ و کشتار بسین

ران یخ ایتارا، یرنیپ) رون از خانه بود کشته شود و در خانه هم اگر سالح داشت با خانواده اش کشته شودیب

ن یز در همینن شورش و کشتار یو ابه یکتن یران باستان از ایخ ایتارمعاصر افت پژوهشگران یدر. باستان(

س کنار دجله نمود و مردم اکد را با آتش سوزاند" )اومستد، یدر اوپ یگریست: "کوروش نبرد دنه هایزم

 یروز میتخت کهن اکد پیس بر مردم پایدر اوپ ی(؛ "کوروش در نبرد۶۸ – ۶۳، ص یهخامنش یشاهنشاه

"در ماه (؛ ۶۴، ص یهخامنش یکند" )مانوئل کوک، شاهنشاه یکشتار عام نابود م شود و آنان را با آتش و

س واقع در ساحل دجله با ارتش بابل نبرد کرد، مردم اکد عقب نشستند و او به یکوروش در اوپ یوقت یشریت

ح به کشتار یبدون اشاره صر یز رجبیپرو(؛ ۴۱ان، ص یتاراج و کشتار مردم پرداخت" )کورت، هخامنش

 یده شد" )هزاره هایبه تصرف در آمد و به آتش کشس بدست کوروش "یسد که اوپینو یم مردم اکد یعجم

 یب ید که "نقص بزرگ" کوروش آن بوده که "گاهیگو یل دورانت میو(. ۱۳۶گمشده، جلد دوم، ص 
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د داشته و یه تأکیانین بیبودن ا یغیز بر تبلیگر از پژوهشگران نید یاریو بس شفریژوزف و، کالوس گاالس، نگیجونا لندر، تام هلند، کورت یآمل  

و کشتار ناممکن  ی، غارتگریکوروش را بدون ستمگر یهاییجهانگشا یه دانسته اند. آنها بدرستیپا ینادرست و ب ی" از آنرا بکلیر "حقوق بشریتفاس

ن یا یغیدانسته است. بار تبل یت حکومت پهلویتثب یران براین شاه ایآخر یغاتیاو را ابزار تبل یه حکومتیانینگ کوروش و بیدانسته اند. جونا لندر

ل یه تبدیت فقیرون حکومت والیزورپرستان در درون و ب یغاتیه به ابزار تبلیانین بیتر شد... امروز باز انیسنگ یف اشرف پهلویه با جعل و تحریانیب

رنده یپذ یه و حماقت و نادانیحانه سازنده نظریوق یادیگشود، جز بر ش یو لبخند جهان را م ینیریه که کوروش با گل و شین نظریا یشده است. براست

 .  دهد ینم یآن گواه

www.ParsBook.org



 

108 

(۲۳۰ص خ تمدن، یتارداشته است" ) یرحمیحساب قساوت و ب
70

 باستان،شرق درخشان تمدن ن یابابل، . 

گر هرگز ید یباستان شناس یکاوشهاخ و یتارسقوط کرد و به استناد ز یسه آمیو دسرانه ین جنگ غافلگیدر ا

ژه آنکه پس از فتح یبو؛ مودیپ یو نابودراه انحطاط شتابان و  ش باز نگشتیگذشته خو یبه شکوه و بزرگ

هم بر ر اشدند و هر بسرکوب ار یبا خشونت بسدند که یان شوریکوروش مردم بابل بارها بر هخامنش

به  یشهر پرشکوه باستانابرن ی، ایدوره اشکانسقوط بابل چنان بود که در د. یبابل افزوده گرد یرانیو

پس از سقوط بابل بدست ( ی)اکد یشه ورزان بابلیاندخردمندان و ل شد! یتبد یشکارگاه شاهان اشکان

 یمراکز استقرار. دندیمسکن گز یونانی یرامون شهرهاین خود کوچ کرده و پیاز سرزم یهخامنشکوروش 

بستر که  یکزا؛ مردندی( نامی، از قوم اکدنینش ی" )اکدی"آکادمها یونانیرا از بابل خته یشه ورزان گریاند

 بودند از شرق به غربباستان عهد تمدن و فرهنگ و حلقه انتقال  ونان گشتندیدر  یشه و خرد فلسفیرشد اند

ک یو تورات در باره فتح بابل نشانگر  "کوروش استوانه"، یع نگار بابلیقابه ویتکمندرجات . رار(ی)پورپ

د یه نبونیهود بر علیت یاشرافان، کاهنان معبد مردوک و یان هخامنشیم ینظام – یاسیمان سیو پ یهمکار

دل نه بیز" او کی"کفرآم یباستان شناخت یهایخته بابل و کنجکاویکاهنان چنان از شاه فره. پادشاه بابل است

شدند  یاسیمان سیو پ یک همکاریگانه وارد یبا متجاوزان بخود  یهن باستانیانت به میمت خیداشتند که به ق

کوروش  یروزیگر پیهود فاکتور دینه توز یسران کازات خود را هم حفظ کرده باشند. یت و امتیتا موقع

ان را به یهودیر است و یپذهوه پشت کوروش است و او شکست نایکند که اراده  یع میشا لیحزقبودند. 

ت یاشرافن لقب را یهوه" است؛ و ایح یکوروش "مسهود، ی ینیدر اسناد دزد. یانگ یبا او بر م یهمکار

بخاطر باور به  ینبمان یوگرنه سل؛ دهد یان را برافراشته است"!؟ نمیاد یکه "پرچم آزاد یبه کسهود ی

ان را فراتر یهودیروابط کوروش با ران یخ ایتارن از پژوهشگرا یبرخ !شد یبه کفر متهم نم ینید یآزاد

ان، یهودی ینیرا در متون دیدانند؛ ز یم یمذهب – یک جامعه قومیک پادشاه با ی یاسیس یمانیاز هم پ

رار یه، پورپین پای. بر ا(۱۳۶، ص یهخامنش یخ امپراتوریان، تاریک "چهره مقدس" است )بریکوروش 

 یم یهودیک طرح ی ییمل اجرااهود دانسته و کوروش را عیخ یز تارا یبخشاساسا ان را یخ هخامنشیتار

ز آشکارا بر آن صحه ی" نیحیمس – یهودیسندگان "یکه نو یدگاهی؛ د(۱۸۳ان، ص ی)برآمدن هخامنشداند 

ن یببزرگ  یگر شهرهایو دبا فتح بابل ، یبار. ان در کتاب مقدس(یرانینگر، ایگذارده اند )آلن هانتز

؛ دیگرد یهخامنشدولت  یاسیقلمرو سز جزو ین هیقینین و فیفلسطمانند دولت بابل وابسته به ممالک ، نیالنهر

                                                 
70

آغاز کردند  یون و زاریک شهر کشتند که "زنان شیاز مردم  یانش به اندازه ایفون در کتاب "کوروش نامه" آورده است که کوروش و سپاهگزن  

د یکردند که نگذار یکه زنده مانده بودند، استغاثه م یختند. آنان اطفال خود را به آغوش گرفته بودند و از معدود کسانیگر یوانه وار به هر سو میو د

ساکاس را از حدقه در آورد و پوستش را زنده زنده کند و به یگر آنکه "کوروش چشمان پتیم" )کتاب سوم، فصل سوم(. نمونه دیپناه بمان یما تنها و ب

 شکار کوروش بود!یساکاس پیاس(. پتید" )کتزیبش کشیصل
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افت. یز دست ین یرومندین ییایدر یروید و نیه ماهر و ثروتمند به امکانات جدیقینیبا داشتن فکه  یدولت

ل، باب یقشرفته آن سخن رانده است )کتاب حزیتورات از ثروت فراوان شهر صور و صناعت و تجارت پ

 گماردن حاکم جداگانه؛ بودر یصغ یایآس یونانی یز همانند شهرهاین شهرها نیاست کوروش در ایس. (۲۸

اجازه ن یهمچنکوروش . از سلطه ییرهاو جنبش شه یاند ییدایگر و پیکدیوستن آنها به یاز پ یریجلوگ یبرا

 بخشتنها دو سال بعد  ی؛ ولکردم را صادر یهود به اورشلیان، اشراف و کاهنان یبازگشت شاه، دربار

مان" بازگشت نمودندی"معبد سل یبازساز یبراهود یران یفقاز  یبهمراه گروه بزرگتراز آنها  یکوچک
71

و  

 یکاوشها .ران کوچ کردندیاا به یشترشان در بابل مانده و یب بدست آورده بودند یآنها که در بابل ثروت

از آنها  یکی" دارنده دو بانک معتبر هم بوده اند که یهودیان دهند که "بندگ یبابل نشان م یباستان شناس

آمده است  تلموددر  (.۳۵۰ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپ)و پسران" است  یب یهمان بانک مشهور "اج

که به شوشتر  یو هنگام؛ ل بهتر استین اسرائینجا از سرزمیدند گفتند ایان به شهر شوش رسیهودی یکه وقت

، زرساالران، جلد اول، ص یل است! )شهبازین اسرائینجا دوچندان بهتر از سرزمید ادند گفتنیرس

۳۵۳)
72

در مانان کوروش یبمثابه هم پآنها اند که ینما یهود به بازگشت خود میت یزه در اشرافی؛ نبود انگ

ازگشت داشته اند که هرگز در ب یمنافعان یابنده هخامنشیو قدرت گسترش ملل مغلوب غارت شده  یثروتها

نه یک یآرزوهاد تا یغارت گردبدست کوروش ثروت بابل ران شد و یبابل و، یبار. آورده اند یبدست نم

 یبرا: "رسدثمر ن راستا به یآنها در ا یهایه گذاریو سرما ابدیتحقق بابل در باره هود یت یاشرافتوزانه 

ن یاز آن سرزم یاد جنگ و ناله نابودیفرد ید. بگذارین ببرید و از بید... همه را بکشیده شواجنگ با بابل آم

 ی، چون با من دشمنیت گذاشته بودم گرفتار شده ایکه برا یدر دام یآنکه بدان یب !بابل یزد... ایبرخ

خواهم افروخت  یبابل آتش یده است... من در شهرهایشان فرا رس یها! زمان نابودیبر بابل یا... وینمود

فرستاد و شهر را غارت ر را بر خزائن بابل خواهم یشمشند"؛ "ز را در اطراف خود بسوزایهمه چکه 

؛ "پس از هفتاد سال پادشاه بابل و قوم او را بخاطر گناهانشان مجازات خواهم نمود و "خواهند کرد

                                                 
71

ان یم دیپس از بروز اختالفات شد یرا از نو بسازند اما برنامه نوسازم ین روانه شدند تا اورشلیفلسط یهفت هزار بنده بسوبهمراه  یهودی ۴۲۳۶۰  

وش یخانه خدا تا سال دوم سلطنت دار ی: "بازسازدیاجرا گردوش یدارمتوقف شد و تنها در زمان ه یکمبوجن بدستور یان فلسطیهودیان بابل و یهودی

ر یش کوروش کبیپدر خو یه بجاید: "چون کمبوجیگو یم یهودیسنده ینو رز رهبیپروپادشاه پارس متوقف مانده بود" )کتاب عذرا، باب چهارم(؛ 

ز دستور داد تا بالفاصله کار یه نیت نمودند... کمبوجیان شکایهودیران نوشته و از یبه پادشاه ا یهود... نامه ایر دشمنان یها بهمراه سا ینشست، سامر

 (.  ۱۷هود، ص یخ یبود" )تار یلیب پانزده سال دچار وقفه و تعطیوش قرینت دارمعبد تا سلط ین بنایساختمان معبد را متوقف سازند. بنابرا

 
72

ت یمرکز یبازساز یشین نگران بود، از سر دوراندین النهریران و بیان در ایهودی یو مذهب ی، اقتصادیاسیه که از گسترش نفوذ سیکمبوج  

بازگشت به  یح دادند بجایز ترجیهود نید کرد؛ ثروتمندان یوردست افغانستان تبعد یز به کوههایان را نیهودیاز  یاریم را متوقف کرد و بسیاورشل

بهبود  یهود برایفرجام رهبران یاز تالش بن مطلب یان ایبا ب یب لویحبر" است بمانند. ینک ثروت جهان بطرف آن سرازیم در پارس که "ایاورشل

خ یجه حاصل نشد" )تارینمودند، نت یه اقدامات مختلفیاصالح روابط خود با کمبوج یاان ملت بریشواید: "با وجود آنکه پیگو یه میروابط با کمبوج

 (. ۲۳۱ران، ص یهود در ای
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ان را ی"نسل بابل ؛(۲۵و  ۵۰ا، باب یرمآ)کتاب  "ل خواهم کردیتبد یابد یرانه ایشان را به وین ایسرزم

ل خواهم کرد تا جغدها در آن یاز آنان زنده نماند. بابل را به باتالق تبد یگر کسید تا دشه کن خواهم کریر

(۱۴اء، باب یمنزل کنند" )کتاب اشع
73

هوه بدست کوروش "آنچه را که بر زبان یبگفته کتاب عذرا، ؛ 

نه یرید یزوو غارت، آر یرانیا هم جز کشتار و وی؛ و بر زبان آرمآمده بود، به انجام رساند" ینب یایآرم

ن کانون یجهان باستان بر مهمتر یبا فتح بابل، سلطه گران نوپا امده بود!یهود در باره بابل، نیت یاشراف

جنگ افروز  یامپراتور ینه هایهز ین کننده اصلین پس تأمیافتند؛ و ثروت بابل از ایجهان دست  یاقتصاد

ان خود یکنند و به آقا یکشاورزها یبگفته گزنفون کوروش فرمود بابلبود.  یو توسعه طلب هخامنش

ر یتسخ ینهایگر سرزمیو دثروت بابل هود هم در غارت یت یاشراف. و خدمت کنند ( باج بدهندانیهخامنش)

د یم "بایاورشل یبازساز یبرار سلطه اش یدر ممالک زان یهودیگان یم بود؛ بدستور کوروش همسایسهشده 

کتاب عذرا(. از ) ؟!م کنند"یز به خانه خدا تقدین ییایدهند و هدابه آنها طال و نقره و خرج سفر و چهارپا ب

 یبابل یبموجب گل نبشته ها بدست آورده بود،کهن  یتمدنهاغارت که از را  یه این سرمایکوروش همچن

درصد در  ۵۰تا  ۳۰اد ین بنی( بکار انداخت. بهره وام در ایب یان )اجیهودیبزرگ و پرنفوذ  یاد مالیدر بن

اث یغ یت داشت )رضا مرادیفعال یو روسپد و فروش برده یخر ینه هاینامبرده در زم یاد مالیبن ماه بود.

(یرانیا ی، پژوهشهایآباد
74

استوانه "ته موسوم به شل نبگموجود در  یهایکارایرنگونه برخالف ی؛ بد

پس از ت. افیگسترش زنان  یو استثمار جنس یو رباخوار یکوروش"، با تسلط کوروش بر بابل، برده دار

و ران یا یشمالشرق یبسوه را شاه بابل کرد و خود یپسرش کمبوج فتح بابل و ممالک وابسته به آن کوروش

حون و در جنگ با یس یت هرودوت در آنسویبنا بر روا ..مپ ۵۲۳در سال و متوجه شد  ییاقوام سکا

توموروس،  .کشته شد ،دده بوی" نامریناپذ یریس یکوروش را "خون آشامکه ماساژتها، ملکه  توموروس

ش خرسند باش و یملت خو یینش برحذر داشته بود: "به فرمانروایکوروش را از تجاوز به سرزم

ن یکرد، چون به کمتر ینخواه ییش را هم روا دار. افسوس که به سخنم اعتنایمن بر ملت خو ییفرمانروا

به  یپادشاهک یت یبه موجودکوروش ، ان مولهیماربگفته . "صلح و صفاست یندار ییکه اعتنا یزیچ

  (. ۳۳ران باستان، ص یان داد )ایز پایت خوارزم نیمرکز

د انجام دهد و از یفتح شده چه با یهایش بر سرزمنیسلطه خو ییپابرجا یدانست که برا یکوروش خوب م

 یگآن بود. نظم و هماهن یارتش کوروش ملهم از نمونه آسور یند. سازمان درونیگز ید دوریزها بایچه چ

                                                 
73

 آن!  یو کشتار و غارت در بابل بوده اند و کوروش مجر یرانیهود طراح ویرهبران  ییگو  

 
74

اد نامبرده یپدرش به بن یل بدهیرا بدل تابموتوبنام  یوروش در بابل دخترک ی( آمده است که در سال هشتم پادشاه۲۵۲)لوحه  یع نگار بابلیدر وقا  

 جبران شود؟!    یدادند تا خسارت مال یاجاره م یجنس یبهره کش یه حساب پدرشان براینگونه دختران را تا هنگام تصفیبه گرو گرفتند. ا
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بزرگ او بود. سهم هر کس از ذخائر غارت شده و  یهایروزیدر ارتش کوروش راز پ یو سخت کوش

اشغال  ینهایدر سرزم یاو بود. کوروش مراقب بود که سربازان پارس یزان خدمات جنگیبم یغنائم جنگ

فته گزنفون نها سست نگردد. بگین سرزمینگردند تا حکومت آنها در ا یو خوشگذران ییشده گرفتار تن آسا

برنامه روزانه کوروش،  یبه امور جار یجد یدگیو رس یو مشق جنگ یشکار و ورزش و اسب دوان

داد؛ و لذا افراد  یبزرگ م یخدمات کوچک پاداشها یان و فرماندهان ارتش او بود. کوروش برایدربار

ر یش" ها مردمان زن "چشم و گویباشند؛ و با وجود ا یبودند که دوست داشتند "چشم و گوش" و یاریبس

انجام دهند که کوروش را به خشم آورد. گزنفون  یا کاریند یبگو ینکه سخنیز داشتند از ایز پرهیسلطه ن

انش یان دربارید در میکوش یم یژه داوریو یمسابقات و روشها ید که کوروش با برگزاریگو ین میهمچن

ت ینکار جهت تقویر دوست داشته باشند. اشتیزد تا تک تک آنها کوروش را از همگنان خود بیحسد بر انگ

 گرفت.  یانجام م یدربار یسه هایدس یریاز شکل گ یریشگیز پیت قدرت و نیمرکز

ه یبر پا. خاموشندکوروش  ینید یباورهادر باره  یونانین یمورخمبهم است. م، یدیچنانکه د ،ن کوروشید

، او مشرک و بت "استوانه کوروشسوم به "نبشته مو و چه گل یع نگار بابلیوقا، چه یبابلاسناد مکتوب 

در باره کوروش هوه یزبان از  ۴۵اء، باب یکتاب اشع ؛داند یمهوه یح یمستورات او را اما ؛ پرست است

 کوروش یعنیش یح خویهوه به مسی؛ رساندمرا به انتها خواهد  یهایو همه شاد او شبان من استد: یگو یم

م یپادشاهان را بگشاان یبند ما به حضور او امتها را مغلوب سازم، د: من دست راست او را گرفتم تیگو یم

د، یتو خواهم خرام یش رویمن پد که یگو ین میهوه به کوروش( چنیباز کنم ... ) یو یروبه تا درها را 

د و ین را خواهم بریآهن ین را شکسته و پشت بندهایبرنج یناهموار را هموار خواهم ساخت، درها یجاها

باشم و تو را  یل میاسرائ یهوه خدایمن که  ید تا بدانیشناخته و خزائن پنهان را بتو خواهم بخشنا یگنجها

د من یگو یهوه به تو مید : "یگو یخطاب به کوروش مز ین یهودی ینیرهبر دل یحزق .به نامت خوانده ام

. گفته اند ین سخنانیز چنینو عذرا  الیا، ناحوم، دانیرمآ؛ "یدم و حال آنکه تو مرا هنوز نشناخته ایترا طلب

شناسانده  یبابل یو پرستنده بتهاها یمردوک" بت بزرگ بابلمأمور ده و یدر بابل خود را "برگزکوروش 

 یز "خدایهوه را نیو ه دانست هوهیده یل برکشیاسرائ یان مردم بنی؛ و در م(مشرک و بت پرست)است 

خالصانه باور  یهاتا نشانه است نهفته  یاسیس یهازه یانگشتر یبن سخنان یدر ا. استده ی" نامیقیحق

کسو و یسومر و اکد از  یتظاهر به پرستش مردوک و بتها یعنی، یدو تظاهر متناقض مذهبن یا. یمذهب

کوروش با  یاسیمان سیوند و پین پیان نمادیبالبته گر، ید یاز سول یاسرائ یبن یهوه خدایتظاهر به پرستش 

 . گر استید یهود از سویکاهنان و اشراف و کسو یف بابل از اکاهنان و اشر

 یونانیوارونه آنچه کوروش و مورخان دور از صحنه ست. یروشن ن یز بدرستیاصل و نسب کوروش ن
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ک در رابطه بوده و به اسناد یاز نزد یکه با دودمان شاهدوم ر یاردش یونانیپزشک  اسیکتزگفته اند، 

)پدر( ک یفرزند و او را دانسته ر اخوکوروش را نسب  اصل وداشته است،  یدسترسان یهخامنش یحکومت

خالف بارها  یجهت انجام کارها یدر جوانز یخود نکه  استشناسانده بزچران )مادر( ک یو راهزن 

ن یهمچنکوروش  .دیرس یرنگ به پادشاهینداشت و با ن یشاوندیچ خویز هیاگ نیانه خورده بود؛ با آستیتاز

تصرف کرد و به جمع زنان خود را " سیتیآم یزن و ،اگ را کشتیآستداماد  تاماسیآسپپس از آنکه 

 یاگ باشد، زن تصرف شده خاله ویآست ینوه دختراس یبرخالف نظر کتزاگر کوروش  ؛اس(ی)کتز "افزود

بوده است!
75
.     

 

 کوروش  یاسیکارنامه س یابیارز

ل یخته است و بگفته ویآم یاریبس یکوروش با خرافات و توهمات و افسانه ها یاز زندگ یخیات تاریروا

خ تمدن، یتارماند" ) ینم یباق یبنده ایم، از کوروش جز شبح فرین داستانها را کنار بگذاریدورانت "چون ا

 ،ییگوکه ساخته اند  ؟انگذار حقوق بشر"!یو "بن ؟امبر"!یک "پیکوروش از  یرانیانژادپرستان (. ۲۸۳ص 

و احترام به  یگشود و از آزادگ یمحبت و لبخند جهان را م با مهر وگر پادشاهان جهانگشا، یبرخالف د

دن مردوک ید بخاطر نپرستیز نبونین "استوانه کوروش"در  یحتز بود!؟ حال آنکه یملل لبر ینید دیعقا

ستیان نیدر م یسخنز ینان یهودیاز آزاد کردن سرزنش شده است؛ 
76
، یستیونیصه – یاهداف استعمار .

کوروش  یخیت تاریرامون شخصیپ ی، به دروغ و توهم پراکنینژاد – یقوم یزه هایانگو  یسلطنت طلب

و جهان ران یدر اگران زورمداران و سلطه  یخیاسطوره تارکه بناست همچنان  ی؛ پادشاهزنند یدامن م

بود؛  یسر نمیجز با سرکوب و کشتار م ین خودیدر سرزم یکوروش به قدرت مطلقه شاه یابیدست .باشد

و  یروزید پیشد؛ جز به ام ین نمیکوروش تأم یهاینه لشکرکشیت مردم تحت سلطه هزجز با غارت ثرو

 ییکوروش معناچون  یپادشاه یتوانست برا ین راستا نمیدر ا یه گذاریغارت ثروت کشور مغلوب سرما

                                                 
75

شتر یک زن بیاست که کوروش  یسم" مدعینیفرصت طلبانه از "فم یارر و محمد بن عبدهللا" با دروغ و بهره بردیسنده کتاب "کوروش کبینو  

 یبا بویز دختران زیافت خراج نیو در یم غنائم جنگی، بهنگام تقسرا آنهم به زور ستانده بود یاریکوروش زنان بسنداشته است؟! صرف نظر از آنکه 

کرد )زن  یفرستاد به زور تصاحب م یت میرا که به مأمور ینان افرادشده است )گزنفون، کوروش نامه، کتاب چهارم، فصل ششم(؛ گاه ز یم میتقد

ن جهت کوروش را "بخشنده" خوانده است؟! ید، و گزنفون از ایبخش یاران خود میاز زنان و دختران تصرف کرده را به  یز تعدادیآبراداتاس(؛ گاه ن

زنان آشکار گشته است.  یجنس یو بهره کش یره( نقش کوروش در گسترش بردگیان و غیاس، بری، گزنفون، کتزیسان بابلیبه نوی)کت یخیدر اسناد تار

داشتند. برخالف  یوا م یگر یز به روسپیکردند؛ زنان و دختران بدهکاران را ن ید کرده و زنان آنها را تصرف میا تبعیرا کشته  یمردان ناراض

 یس، کاساندان )زن اصلیتیکوروش گفته اند: آم یو همزمان برا یرسمن دست کم از سه زن یهمچن یخین نژادپرستان، اسناد تاریدروغ یدعاو

بود که کوروش  ین زنیز چهارمیس دوم پادشاه مصر )زن محبوب کوروش(. توموروس ملکه ماساژتها نیس دختر آماسیتییکوروش( و نا یحرمسرا

 به باد داد! ن راهیشکست خورد و سر خود را در ا یقصد داشت به زور تصاحب کند که در جنگ با و

          
76

 یبه هایموسوم به "استوانه کوروش" و کت یه بابلیانیهود در بیت یان و اشرافیپرسش است که چرا روابط هخامنش یپژوهشگر جا یبرا یبراست  

 شده است؟! آشکارهود ی یخیتار – ینیمانده است و تنها در اسناد د پنهان یهخامنش
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کوروش ، یبارقت اعتراف کرده است. ین حقیبه ا ینیز با واقع بیا نیرنیم پیدی؛ و چنانکه دداشته باشد

 یاسیس یبه سرورن ین النهریران و بیکهن ا یب تمدنهایبا سرکوب و تخرساخت و فراهم رومند ین یکرلش

ن مردمان یا یو فرهنگ یتمدن یدستاوردهاکه  ی؛ بگونه ادادان یپاهزاران ساله آنها  یفرهنگ یو پرچمدار

و تمدن و فرهنگ  در یتکامل جهشنه ساز یو زمرفت غرب است قانونمدار و حقوق گرا به یهمراه سبه 

شرفت یپو تمدن و فرهنگ در شرق باستان  یخاموشاست که  یتصادف یبراستا یآ. ونان شدی یقانونمدار

پاسخ  همراه است؟ان یو هخامنشکوروش ظهور ونان با یدر است یو سعلم و هنر و فلسفه جهش گونه 

 – یغیه تبلیانیبموجود در  یها یها و الفزن ییخودستاق یتصد، انسان را از ین پرسش پژوهشیبه ا یمنطق

"استوانه کوروش" یحکومت
77

شد  یفرهنگ جهانغرب پرچمدار تا ظهور اسالم ن پس یاز ادارد.  یباز م 

 خ کنار رفتند. یاز صحنه فعال تارانه یملل خاورمو 

و توسعه  یسلطه گر. دنگرد یابیو ارز یبررس یاسیف ساهدانش و یوند با بید در پیبا یکاربرد یروشها

و اهداف شاه، در کانون شخص در  یاسیو تمرکز قدرت س شرفته زمانیپ یبه ثروت تمدنها یابیدست، یطلب

مت و یتوانست با مال یمنطقا و عمال نم یو یکاربرد یروشهاپس ؛ کوروش بود یاسیس یبرنامه ها

و نه  ،دیشیاند یمبر ملل مغلوب ش یخودودمان بلند مدت  یبه سرورکه همراه باشد. کوروش  یکخواهین

 یبرا یچ استقاللیها یرنیبگفته پ یولتوجه داشت؛ هم به منافع طبقه حاکمه ملل مغلوب ، ک اشغال زودگذری

، ص یران باستانیدانست )ا یمش یکشور خواز  یآشکارا بخشرا آنها قائل نبود و ر شده یتسخ یکشورها

 ییمادام که مزاحم کشورگشانداشت  یمردمان مغلوب کار ینید و معابد دیکوروش با عقاد یشا! یآر (.۳۸

؛ ت سلطه غارتگرانه ممکن نبودیحفظ و تقومغلوب کاهنان ملل  یبانیپشتبدون را ی، زاو نبودند یو غارتگر

کرد یم یخوددارد یشاجهت مردمان مغلوب هم  یاز خشونت و کشتار ب
78

مادام که در برابر او مقاومت  

 یاز محل ثروتهاز ینمانانش یاران و هم پی؛ به دیشیاند یت مرا به سلطه و غارت دراز مدی، زدندیورز ینم

، کردند یم یاریها یریمادام که او را در جهانگکرد یمو بخشش"  یکین"غارت شده و زنان تصرف شده 

گسترش حوزه قدرت  یکوروش برا.. .؛زه و وفادار استیانگبا مانان یو هم پاران یازمند ین یریرا جهانگیز

"کم  یروش ن بار،ینخست ید برای، شاوسته آنهایو استثمار پبه ثروت هنگفت ملل متمدن  یابیو دست یاسیس

از دشمن ساخته شده و  ک "ستون پنجم"ی ینیسرزمهر ش از تجاوز به ین روش، پیدر ا! را آزمودنه" یهز

                                                 
77

موسوم به "استوانه کوروش" جز  یا، روشن و کنکرت است، گل نبشته بابلیار گویبس یصد ماده قانونیکه شامل س ین حمورابیبرخالف ستون قوان  

 در بر ندارد. یو حقوق مند یاز قانونمدار یچ نشانیست؛ هیو الف و گزاف ن ییخود ستا

  
78

و  یع نگار بابلیبه وقایز دست زده است )کتین یمردم عادجهت  ین به کشتار بین النهریدهند که کوروش دست کم در ب ینشان م یخیاسناد تار  

 ان(.ی" نوشته بریهخامنش یخ امپراتوریکتاب "تار
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ه و بابل بکار گرفته شد و یدیماد، لقلمرو که در اشغال  یگشت؛ روش یبا آن تجاوز آغاز م یدر هماهنگ

؛ هر چند اب نمودیکام یریشرفت کار جهانگین روش بود که کوروش را در پیاکاربست موفق بود. 

خود از  یان موله در پژوهشهایمارست. یروشن ن یبخوب یخیاسناد موجود تاران یآن در م یراهکارها

 "ان باستانیرانیا"ان ید در میکه نباشود  یادآور می یبدرست ،یرانیهند و ا یان باستانیان ادیم یتفاوتها

ست یشان ن "ییبرادران ودا"شتر از یآنها ب یهوده بدنبال "هواخواهان عدم شدت عمل" گشت؛ نوعدوستیب

کردند و  ینم یدین تردیآنها کوچکتر یهاییآنها در کشتار و شکنجه "دشمن" و غارت اموال و دارارا یز

ز یت آمیموفقر یثأکه ت یروش(؛ ۴۸ران باستان، ص ی)ا کرده بودندرها ده" را یفای"انهدام ب یتنها جنگ برا

           .کوروش نشان داد یهایریخود را دست کم بر جهانگ

انضباط و و  یسخت کوش، یجنگاوربر د یبان یهمچنکوروش  ینظام – یاسیس یشرفتهایپ یابیشه یردر 

که انگشت گذاشت  ،کهن شرق یتمدنها یدرون یسستز یو ن ،یپارس یدودمانهاان یدر من ینخست یهمبستگ

 و ثروتاستبداد مطلقه ، یقوم ییجو یبرترفرهنگ . ستین یانکار کردنه یاول یهایروزیپر آن بر یثتأ

تازه بدوران و اشراف  یخاندان هخامنش یبراو بابل  یدیماد و ل یغارت تمدنهاکه کوروش با  یمیعظ

ر سلطه را به خشم آورد؛ یو هم مردمان زکشاند  یاخالق یتباهآنها را به هم پارس به ارث گذارد، ده یرس

گزنفون با درگذشت بگفته . شد یفروپاشگرفتار بحران او  یامپراتورکوروش  که پس از مرگ یبگونه ا

 ز رو به انحطاط رفتیجدا شدند و همه چ یشهرها و ملل از امپراتوردار گشت، یپد ینظم یکوروش ب

 .(۱۵۳۷تان، ص ران باسیخ ایتارا، یرنیپ)

. استگشته زورمداران و نژادپرستان ز یدستاور یت کوروش در سده اخیشخصچنانکه اشاره شد، 

یخیاسناد تار "مصادره به مطلوب"، زینگاه افسانه آمبا  یاسیسمطلقه ندگان قدرت یجو
79

عل و ج یحتو  

ک ی از کوروش شندکو یف سخن مورخان و...( میث و تحریساخت احاد، جعل منشور)آنها دستبرد در 

عوام مانع  یک احساسات قومیه گذار حقوق بشر"! بسازند و با تحرین قرآن"! و "پایامبر"!، "ذوالقرنی"پ

 یهاییجو یه برتریدستمازه و یانگخود  یتا همچنان در چهره افسانه انانه او شوند یواقع ب یابیاز نقد و ارز

ن آنها یخ بدترین تاریان متجاوزید در مینکه او شاحال آ! زورمداران و زرساالران باشد ینژاد – یقوم

ز یچنگو  یهخامنشن کوروش یب یخیسه تاریک مقای، در یرانی، پژوهشگر ایآباداث یغ یرضا مراد؛ باشد

انگذار سازمان یک متجاوز و غارتگر و بنیاز  یبیخان ترک زیدر مجموع، چنگسد: "ینو یمغول م خان

                                                 
79

 یدر همان اسناد، اخبار یک کردار" نشان دهند؛ ولیش" و "نیک اندیکنند که بتوانند کوروش را "ن یم یتنها آنچه را جمع آور یخیدر اسناد تار  

ران و یکنند و گزارشگران را "دشمن ا یم سانسوردهند یم یکوروش گواه یرانگریو و ی، غارتگریا کاری، ریر، شکنجه گیرا که بر خونخوار

 نامند؟!  ی" میرانیا
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ز یمل برانگأنکته ت (.یبشر ی" )رنجهاغارتگر بود یش فقط متجاوزبود. اما کور یو نظام ادار یکشور

شناخته اند. کوروش در  یگانه بوده و او را نمیبا او بش یک قرن پیان تا یرانیدر باره کوروش آنستکه ا

 یخیتارچهره تواند بر  ی، مین فراموشیا ییپاسخ به چراران پاک شده بود. یمردم ا یخیواقع از حافظه تار

 یهاکارار یدن یامردم  یتنها براد اگر او یترد ی. باندازد یشتریب یروشن یهخامنش یذار شاهنشاهانگیبن

ن یرفت. از هم یرون نمیبآنها  یخیاز حافظه تار گذارده بود، یبر جا ییانجام داده بود و دستاوردها یکین

ز یو شاهنامه ن یون پهلوندارد؛ در اوستا، مت ییز جاین یرانیا یدر داستانها یروست که نام کوروش حت

             !امده استین

 

 یدر آستانه فروپاش یاد هخامنشینو بن یامپراتور

مرگ با را.  یامپراتور یاالت شرقیا ایبردحکومت بابل را داشت و  هیکمبوجکوروش را دو پسر بود؛ 

ان یورش و طغش ؛زندیش بپا خیخو یافت آزادیباز یر سلطه برایملل زتا آمد فراهم  یفرصتکوروش 

شد و شهرها مستقل گشتند  یمتالشکوروش  یامپراتورر شده را فرا گرفت، یتسخ ینهایسرزمسراسر 

به سرکوب شورشها و فرمانبر کردن خود  یه ناچار شد در سه سال نخست پادشاهیکمبوجپس  .)گزنفون(

لرزان  یه هایپا یموقتت یتثبپس از  یو بپردازد.کوروش،  یاسیراث سیحفظ م یعنی، االت تابعهیا

ه بگفته هرودوت یلشکر کمبوج تا از پدر فراتر رفته باشد! (.مپ ۵۲۶)شد ر مصر یروانه تسخ یامپراتور

با کمک پادشاه عرب
80

ه در یکمبوج یاز خوشبخت .ن شدین سرزمیا ین و مصر راهیان فلسطیر میاز کو 

 یپس از نبردارتش مصر شد. ن او یجانش کیپسامتمصر درگذشت و پرتوان پادشاه  سیآمازن اثنا یا

ه سپس خواست کارتاژ یم شد. کمبوجیز تسلین( یبی)ل یپس از مصر بنغازن شکست خورد. ین و خونیسنگ

 ۵۲۴) تلف شدند یبیر لیدر کو یهزار سرباز و ۵۰ یپارس سازد ول یمه امپراتوری)تونس( را هم ضم

ر به مصر یهمراه شد و او ناگز یاد و ناکامیزز با تلفات یر ناپاتا و حبشه نیتسخ یه برایز کمبوجیخ ..م(پ

هزار نفر از لشکر خود را جدا و  ۵۰د، یرس سبه شهر تبدر راه حبشه که  یهنگامه یکمبوجگشت. ازب

ک یرو نشانه آنستکه آمون تنها ین اندازه نیفرستاد تا معبد آنرا آتش زنند؛ روشن است که ا آمون یبسو

انه راه تلف شدند چون نه به ین گروه هم در میهم بوده است. ا یو نظام یاسینبوده و مرکز س یگاه مذهبیپا

ر یرومند آنها را زین یبه نقل از مردم آمون نوشته است که تندبادو هرودوت ؛ دند و نه برگشتندیآمون رس

پس از ه را بر هم زد و یکمبوج یتعادل روان یدر پ یپ یهاین و ناکامیتلفات سنگند یگو ماسه دفن کرد.

                                                 
80

ا، یرنی)پتوانستند به مصر بروند  یها نمیت اعراب پارسیرضا ید دارد که بیتأک یها گشتند. وین هنگام متحد پارسید اعراب از ایگو یهرودوت م  

 .(۵۲۳ران باستان، ص یخ ایتار
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و با خود به گرفته  یرا که به زن رکساناخواهر خود و از جمله  گشود تیدست به جناس یزگشت به منفبا

کشتمصر آورده بود 
81
معبد شهر  یکاهن مصراما  گفته اندسخن  یاریت بسایاز جنا یونانیمورخان  .

 ؛ن گفته استسخش یو خدااو با خود  یاز مهر و دوستو کرده ش یستاه یکمبوجش از یبه خویدر کت سیسائ

رفتار ن یابودن  یو همگان یشگیهم یبه معنالبته  یکاهن معبد مصر یهمکار یه در ازایکمبوج یمهربان

هستم.  یمن در شهر خود مرد بزرگگفته است که "به یان کتیدر پاکاهن همان ست. ینگانگان" یبا "ب یاسیس

نبود، ا یدن یچ جایر آن در هیداد و نظ یوتمام مملکت ر یکه برا یه این بلیبزرگترآنرا در موقع  یمن اهال

رون آوردم و یدند بموقع از ترس بیترس یرا که م یی. آنهادفاع کردم ی. از بدبخت در مقابل قودادم نجات

 یم یبخوب یکاهن مصر یانیپاان . سخن(۵۰۴ران باستان، ص یخ ای" )تارآنها کردم ... ید برایمف یکارها

برابر در از مردم و معبد شهر خود  "پنجه یاشغالگر قو"با  یو همکار سازشدر توانسته  یوند که اینما

خود را از به حق ها یمصر ت کند.یحما "حادث شدهکه بر مملکتش  ییبالن یر ترینظ ین و بیبزرگتر"ن یا

 . در رنج بودند یبسده و از سلطه آنها ید یان مینظر تمدن و فرهنگ باالتر و کهن تر از پارس

 

   ؟ ایبردا یگئومات 

کشته بود و پس  یا را پنهانیشتر بردیه پیهرودوت، کمبوجر یتفسو  ستونیبدر  وشیدارسنگ نبشته ه یبر پا

 یهم که ناراضمردم  ؛دیا نامیخود را برد گئوماتاز مردم ماد بنام  یمغه به مصر یکمبوج یاز لشکر کش

او بر تخت  ؛او رفتند یبسوهم االت یاگر یو دپارس و ماد  ؛دندیه شوریو بر کمبوجه بر او گرد آمدبودند 

وش یش از مرگ راز خود را به داریو پ زد یدر شام دست به خودکشد یه چون شنیو کمبوج نشست یشاه

زه داستان پردازان روشن یو انگ ین داستان ساختگیه بودن ایپا ین دوره، بیا یدر خالل بررس !؟و...  گفت

پدر را  یو غارتگر یاست خشونت و جنگ افروزیسه یوجپس از کشته شدن کمبا یبرد، یشود. بار یم

را خشنود سازد. ت ید مردم تحت حاکمیکوش یو اقتصاد ی، اجتماعیاسیدنبال نکرد و با اصالح مناسبات س

                                                 
81

ن یز با این یده شده است و دودمان هخامنشیعهد باستان د یو اشراف یشاه یان خاندانهایژه ازدواج با خواهر، در میسنت ازدواج با محارم، بو  

ان یعاشق خواهر خود شد، قاض ز چونیه نی. کمبوجه بودکردرا تصرف خاله اش ات یروا یبنا به برخم کوروش یدیرا چنانچه دیگانه نبود زیسنت ب

در آورد  یرا به ازدواج برادر یکه خواهر یچ قانونیخطر" گفتند ه ی"ب یان در پاسخیا شد. قاضین باره جویدربار را فرا خواند و نظر آنها را در ا

را  ید، خواهری، که خود را فراتر از قانون دزیه نی! کمبوجانجام دهددلخواه اوست دهد هر آنچه  یم که به شاه اجازه میدار یگریقانون د یم، ولیندار

گرفت؛  یا خاله خود را بزنیز پروشات خواهر یوش دوم نیگر )آتوسا( را هم گرفت! داریخواهر د یکه دوست داشت )رکسانا( گرفت و پس از چند

 و ۳۵۷ران باستان، صفحات یخ ایتار)بود ز خواهر او یرا نیوش سوم استاتیس را عقد کرد، و زن داریر دوم دو دختر خود آتوسا و آمستریاردش

کنند  یبا مادران خود ازدواج م یران باستان از دوره ماد( حتیفه مغان )کاهنان ایطا ،یدان نامدار باستانیبگفته استرابون جغراف(. ۱۳۶۲و  ۱۰۳۸

ر غالبا با خواهر و گاه با دختر خود ازدواج پادشاهان مص .رواج داشتز ینمصر  یپادشاه یدر خاندانها یازدواج هم خون... (۱۵۴۶ص )همانجا، 

آنها حفاظت و مراقبت از ثروت  یزه اصلیانگ ی(؛ ول۱۴۲خ تمدن، ص یل دورانت، تاریپاک بماند )و ین بهانه که خون دودمان سلطنتیکردند به ا یم

 یزه حفظ ثروت و قدرت در دودمانهایاساسا به انگز یران باستان نیا یپادشاه یدر دودمانها یهم خون ی(. ازدواجها۱۴۴دودمان بود )همانجا، ص 

 گرفتند. یمربوطه صورت م
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ر یکرد و از جمله ملل ز یهخامنش یبه شهروندان امپراتور یاریبس یهایکین (ایبرد)بگفته هرودوت، 

ا یات و دادن سرباز معاف کرد؛ تا آنجا که بهنگام مرگ همه مردمان آسیمالسلطه را تا سه سال از پرداخت 

 یم ستونیبه بیکتدر ز ینوش یدارستند. یگر یخوردند و بر او م ین رخداد افسوس میاز ا "انیپارس"جز 

که سردسته همراهان او بودند، یبا کسانرا ا( ی)بردمغ گئومات  از مردم یکمو "اورمزد"  یاری"بکه د یگو

ن "گزارش یاوش در ادامه یرون رفته بود، بر قرار کردم". داریرا که از دودمان ما ب یسلطنتو "" شتمک

کردم یبازسازمردم  یران کرده بود، برایمغ وگئومات را که  ید: "معابدیگو یمشاهانه" 
82

چراگاهها، . 

مانهادودان و سران یلشکراز  مغگئومات را که  ییخانه هاو ، بندگان و مزارع هاگله 
83

گرفته بود به آنها  

رنج بردم تا دودمان ار یبسن برگرداندم... یشیت پیگر ممالک را به وضعیمردم پارس و ماد و دبازگرداندم. 

نهادم که  یوضعمزدا من دودمان خود را در ادم. پس به فضل اهوریشتر داشت رسانیکه پ یخود را به مقام

ا ی، ایبردبرد که در حکومت  یتوان پ یوش میدارزارش گ". از مغ دارا بودندگئومات ش از دستبرد یپ

رخ داده  یپارسژه اشراف یان طبقه حاکم و بویبز یر و تحوالت بزرگییتغ بگفته خودش "گئومات مغ"،

آزاد کردن بندگان و است. بوده  یاریرنج و کوشش بسازمند ینن یشیپ یبازگشت به سامانه هاکه است چنان

دهد.  یخبر ما یبرد یو اقتصاد یکال اجتماعیاصالحات راداز الک اشراف اموال و اماز  یمینستاندن 

و ن یسنگ یلیکرد، تحمیان را فراهم میهخامنش یهاینه لشکر کشیکه از زمان کوروش هز ینیسنگ یباجها

مرگ آنها پس از  یسراسرزش یبه خکه  یلی؛ تحمبوده است ین امپراتوریار سلطه یمردمان زبه توانفرسا 

ه دانست یا پس از مرگ مشکوک کمبوجیبرد یزشها هر چند موقتا سرکوب شد، ولین خیبرد. ا راهکوروش 

با  یوست. یمردم و کاستن از فشارها ن یجز بازگشت بسو یش راهیحکومت خو یه هایم پایتحک یبراکه 

 یمگه یهودیو  ی؛ جز اشراف پارسبدست آورد یاریروان بسیپآنها  یت نظامیو معافمردم  یاتیبخشش مال

را یا بشدت ناخشنود بودند؛ زیه و بردیکمبوج یاستهایهود از سیت یاشرافدند. یو دوستدار او گردخشنود 

ت بر آنها منجر گشته یفرزندان کوروش به اعمال فشار و محدود یم متوقف شده و بد گمانیاورشل یبازساز

همدستان ا و یبردگشتند؛  یکاخ شاهوارد  یمان شده و با نقشه ایگر هم پیکدیبا بود. سرکردگان طبقه حاکم 

ستون آمده یبه بیدر کتآنها نام ن سرکردگان، که یا د!یانجام یروزیوش به پیدار یه شدند و کودتااو کشت

هم  یبان اوتنبنام  یاز بزرگان پارس یکیبگفته هرودوت،  به شور نشستند. یروزین پیپس از اا یگو ،است

حکومت چون مادها که ند یگو یمام گئومات مغ" یل "قیدر تحل یان سنتران شناسیا ...ا بودیبرده یعل یمانیپ

                                                 
82

 . وابسته بوده اند ین معابد به کدام مذهب و ملتیست ایروشن ن  

 
83

 . شود یرا هم شامل م (اشرافسران دودمانها )گردد و  یواژه "کارا" تنها به لشکر بر نم  
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 ؛ش را دگرباره بدست آورندیدند حکومت از دست رفته خویکوش یم ان واگذار کرده بودند،یرا به پارس

ام ینه قین نفوذ زمیاو  ان نفوذ کرده بودیان پارسیش در میاز مدتها پز ین)مجوس( مغان  ینیشه دیاند

جنبش ک یرا  "گئومات"ام یقن یبنابرا. )گئومات مغ، محمد جواد مشکور( ه بودفراهم ساخت را "گئومات"

ز ینو مغان دن به مذهب یت بخشیرسم، با هدف بازگشت سلطنت به قوم ماد یو اجتماع ی، مذهبیقوم

بودن  یدروغ ،هیا بدست کمبوجیبرد یداستان کشته شدن پنهان. اما )همانجا( دانسته اند یاصالحات اجتماع

هرودوت  ،ساندهیستون نویبه بیدر کتوش یو... ، که دارا یبه برد( گئوماتاز قوم ماد ) یشباهت مغ ،ایبرد

بوده است که فرزند  یکس یه کودتایتوج یبراتنها است، افته یخ راه یتار ی، و در کتب درسل دادهیتفص

 یمنطقاساسا ن داستان یساختار ا .بوده است یپادشاه یو لذا بر تخت نشستن او ناقض سنتها پادشاه نبود

ن باره شک کرده یوش در ایدار یژرف نگر و موشکاف در داستانهارسد و امروز پژوهشگران  یبنظر نم

و  یغرب یب بر بخشهایا در زمان کوروش به ترتیه و بردیکمبوج (.یهخامنش یخ امپراتوریان، تاریاند )بر

 یشیحسادت و دوراندتاج و تخت پدر بود، و اگر  یث قانونوارز ینه یکمبوجحاکم بودند.  یامپراتور یشرق

ه بودختیبرادر برانگقتل را به  یو
84

ان و یاز دربار یحت یامپراتور یبخش شرق یفرمانرواقتل چگونه ، 

ن ین بخش ایتر ین و باورنکردنیمنطق تر یب؟ ه بودز "پنهان" ماندین یو خاندان شاه یاشراف پارس

امور کند و  یوارد دربار ما بوده است، یه بردی، که کامال شبرا از مردم ماد یغمه ینستکه کمبوجیداستان ا

کند و در  یا بهره برداریبتواند از شباهتش به بردهم که او سپارد  یبه او مش از رفتن به مصر یپدربار را 

داستان  یانیبخش پادانست، حکومت کند!؟  یه نمیجز کمبوج یا، که مرگش را کسیه بنام بردیاب کمبوجیغ

دروغ . ا سپرده و به مصر رفته استیه امور را به برادرش بردیندارد که کمبوجت را در بر یواقعن یجز ا

داستان را به دردسر گران یو دو هرودوت  و مبهم ساخته استده یچیت پیت ساده را بغاین واقعیوش ایدار

 یه برای؛ کمبوجز مشکوک استین ه در راه بازگشت از مصریکمبوج یداستان خودکش! انداخته است یساز

 یبود که من" یدروغ یایداستان "بردتنها ز ینمانع ن مانع بود و پس از عبور از آن ینخستان یچکودتا

خود  یه، پادشاهیافت خبر مرگ کمبوجیا "به محض دریبردسازد. " ی"قانونوش را یدار یپادشاهتوانست 

د را باز هم روشنتر خاطر نشان سازد، زنان پادشاه ت خویآنکه مشروع یداده است و برا یرا رسما آگاه

وش اصرار داشته است که رسما بدست یم که چرا داریابی ینجا در مین را به مزاوجت گرفته و از ایشیپ

 یخ امپراتوریان، تاریبر) ه محول دارد"یش از مرگ کمبوجیپ یخیا به تاریبرد یگرفتن قدرت را از سو

ل ساده که ین دلیکند، به ا یز را اثبات نمیچ چیوش هیهرودوت با دار یی؛ "همسو(۲۵۲ان، ص یهخامنش
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ار دل مشغول یوش که بسیز سخت مورد شک است: داریوش نیت خود داریوش بروایدار یشرح زندگان

د شدن برادر یجلوه کند، از هر لحاظ منفعت داشته است که بر ناپد یک پادشاه قانونیبوده است که به مثابه 

پس  (.۱۵۷ص همانجا، د و اصرار ورزد" )یگئومات نام تأک یموجود یبکاریو فر یوغزنه و دریکمبوج

 یریگیل پین تحلیستون آورده است، ایبه بیکه نامشان را در کت یمانانیوش با هم پیمذاکرات دار یاز بررس

                  د شد. خواه

 

     یاسیه سنیگزدر برابر سه بزرگان پارس 

 یاسی، در روش حکومت بر مردم و حقوق سکودتا یروزیا و پیش پس از کشتن بردویسران همدست دار

پس از کوروش و  یمردم یجنبشها یگستره و ژرفاشه در یرکه  ی؛ اختالفگر اختالف کردندیکدیآنها با 

 یاسیس ینهادها یدر بررسچنانکه ان مردم دارد. یا در میبرد یحکومت – یاسینش و روش سیر بیتأثز ین

بود. شده شناخته شرق در آتن"  ی"دموکراسو  ارسطوش از یپ یشه مردم ساالریاندم، یدیدستان شرق با

 یشرفته تر از گونه آتنیار پین رشد کرد بسین النهریب یکه در تمدنها یو قانون مدار یشه مردم ساالریاند

 یمبانخته بود. یهم آم در یت و بردگی، اشرافی، سلطه گریقا با نژادپرستیعم یآتن یرا دموکراسیآن بود؛ ز

ان رشد کرد و در ستون ی( در تمدن سومریو حقوق عرف ی)قانونمدار یشه و سامانه مردم ساالریاند هیاول

ان یتوانست در م ین مین النهریشرفته بیپ یاسیس یشه ها و سامانه های. انددیبه کمال رس ین حمورابیقوان

سران هفت  یاسیمباحثات س یدر بررس هرودوترا یز ؛باشدافته ی یهواخواهانز ین یپارس یاسینخبگان س

 یبعض": استبرده نه نام یک گزیز همچون یاز "حکومت مردم" نا یبردکشته شدن از پس  یرانیخاندان ا

وش گفت: یدار یده داشتند، ولی( عقیگارشیل )الیبه حکومت عده قل یطرفدار حکومت مردم بودند و برخ

 یماتش افشاء نشود و به سرعت مجریالزم است که تصم ی، حکومتکه دارد ین وسعتیپارس، با ا یبرا

ه یرا ما یاسیسمباحثات ن یا. هرودوت (اینریافتند" )حسن پیت یگردد. باالخره طرفداران نظر او اکثر

 بغابوخشره ینب ریزوپ یفق گفته هاان سخنان را مویا ی. ودانسته استان یونانیاز  یبرخد یو ترد یشگفت

از  یبرخ؛ و ها شده بود یخته و پناهنده آتنیگر یکشور هخامنشکه از  ورده استوش آیهمدست دار

گزارش است. را جعل کرده  یاسیمباحثه سن یا یاسیس یزه هایبه انگر یزوپپژوهشگران گفته اند که 

 یاسیس یوارث سنتهاباستان ان یرا پارسیز باشد یتواند واقع یمت یدر کلد، یخوان ی، که جلوتر مهرودوت

را  انهیو مطلق گرازورمدارانه  یاسیس یان سنتهایگر چه دودمان هخامنشا؛ و نده ابودن ین النهریبالم و یع

 یز میمردم ساالرانه و حقوق مدارانه شرق باستان ن یدگاهها و روشهایدند، دیکرده و تکامل بخش یرویپ

اصالحات وروش و پس از ک یمردم یر جنبشهایر تأثیزژه یبواز بزرگان پارس  یتوانست در برخ
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، یبار. افته باشدی یرفتگانیر پذیو دست کم تأث ندگانیان و نمایسخن گوا یبرد یو اجتماع یاسیکال سیراد

حکومت . ۲، یمردم ساالر. ۱شنهاد شده است که عبارتند از ین مباحثات پیدر ا یاسیسه سامانه س

هرودوت . یپادشاهاستبداد مطلقه ا ی یتک ساالر. ۳ف، و ااشراندک از  یگروه ییا فرمانروای یگارشیال

فرمانروا  یید به تنهایاز ما نبا ید من کسیاز دن آورده است: "یرا چن یجانبدار مردم ساالر، ناوتبرهان 

هر کار که او  یهنگامابد یکو بین ینظمک نفر )شاه( ی ییبا فرمانرواتواند  یمدولت چگونه  ..)شاه( شود.

 .شود ین انسانها هم باشد سرانجام خودسر میسته ترین و شایبهتر. اگر او دهد یانجام مخواهد  یم

ب به فساد و ین دو عی؛ و او با اآورد یمد یو حسادت پد یخودسرتها، در او یموفقنعمتها و از  یبرخوردار

او قت، یدر حقو حسادت دارند.  یشه در خودسریشود که ر یم ییات و ستمهایجناافتد و مرتکب  یم یتباه

ن ؤن و آن مصیبه مال ارشک بردن د از یبا یبرخوردار است، م یو نعمت ییاز هر گونه داراکه )شاه( 

 یین فرمانروایچن ن و آنست.یچشمش به مال اشه یگر است و همید یرفتار او با مردم به گونه اباشد، اما 

ش یترا و تهمت بکند؛ و او به اف یت میصالح حسد برده و افراد فاسد را حما یو سالمت انسانها یبه زندگ

است.  یگریاو دشوارتر از خشنود داشتن هر کس د یباور دارد. بدست آوردن خشنود یگریاز هر کس د

ش نکرده اند؛ و اگر یشود که چرا او را فراوان ستا یکنند، ناخشنود م یانه رویش او میاگر افراد در ستا

سنن او با نکه یاز همه بدتر اداند.  یلوس منده را چاپیو ستاش از اندازه باشد، باز ناخشنود است یش بیستا

 یول. کشد یرا ممحاکمه انسانها  یبو کند  یم یدست دراززنان ناموس به زد: یست یهم مان ینیشیپک( ی)ن

 یکارها )مردم گر آنکه یدو  ؛است حقوق یدارد که برابر یکین نام، نخست آنکه حکومت مردم

 یده میبرگزبه قرعه  یکارگزاران حکومت دهند؛ یانجام نم راکند،  یممطلقه  یفرمانرواخودسرانه( که 

شود.  یدر مجلس مردم گرفته م یمی؛ و هر تصمپاسخگو خواهد بودو هر کس از آنها مسئول و  شوند؛

را یزم یکرده و اداره امور را به مردم واگذار کن یرا ملغ یکنم که حکومت فرد یشنهاد میپن، من یبنابر ا

داد  (حکومت نخبگان) یگارشیت حکومت الیدر حقان بغابوخشسپس  .گ است"بزراجتماع ت در یاهم

کند  یشنهاد میاو در اشتباه است که پ ی، ولگفت موافقم یبا آنچه اوتن در باره حکومت فردمن سخن داد: "

که از توده مردم خودسر تر و پوچ تر وجود ندارد... اگر پادشاه یم؛ در حالیحکومت را به مردم واگذار کن

حکومت . (!)ولو خوب باشد پوچ استکه نادان هستند کار مردم  یدارد ول ییبکند باز معنا)بد(  یجبار کار

ان یپارس یو سلطه گر ییجو یبرترکه از  یاقوامها هستند )یشنهاد کنند که دشمن پارسید آنها پیمردم را با

ان یز در میم. ما خود نیسپار ینان مم و حکومت را به آینیگز یسته را بر میشا ی(. ما عده اناخرسند هستند

وش با رد هر دو یداراست". و سرانجام ن افراد یم بهتریم، تصمین تصمیم بود. بهترین گروه )نخبه( خواهیا

ه یبر علبغابوخش نظر به گمان من : "فشرد یحکومت مطلقه پاتداوم و  یتک ساالر، بر یشنهادیپسامانه 
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بهتر از حکومت  یزی... چمت گروه اندک نادرست است بر له حکو یحکومت مردم درست است، ول

 کند و کارها یمردم را از همه بهتر اداره م یات است؛ کارهاین نیبهتر یدارارا او یست زین فرد نیبهتر

گروه د که حکومت مردم و حکومت یگو یوش سپس میدارد". دار یگانه را بهتر پنهان میدشمن ببر ضد 

ر ییتغ" و افزون بر آن  ؛ک نفر برقرار گرددیانجامد تا آنکه حکومت  یاندک به "آشوب" و "فساد" م

و  ؛"نه مردمو م یک نفر هستیون یخود را مد یما آزاد" ؛"ستیشه دوانده است ثمربخش نیکه ر یسامانه ا

ن )مردم اوت یشنهادیپ یاسیآنکه سامانه س با !"میومت مطلقه را حفظ کند حکی"ما باآنکه  یانیسخن پا

وش را ینه داریگر گزیبرخوردار بود، آن چهار نفر د یو اخالق ی، حقوقیعقالنمحکم  یاز مبان (یساالر

خواست باز بر  یز نمید؛ و نید یخود را بر باد رفته م یاسیس یدها و آرمانهایدند! اوتن که امیپسند

ا بخواست ی ان ما به حکم قرعهیاز م یکیگردن نهد، گفت: "دوستان! روشن است که  یفردحکومت مطلقه 

د، من با یگر بر سر کار آید یو چه با روشنند ین فرد را مردم برگزیمردم پادشاه پارس خواهد شد. چه ا

 یپس از حکومت کناره مباشم. تابع آن و نه رم یقدرت بگدوست دارم را من نه یشما رقابت نخواهم کرد؛ ز

رفتند و او از آنها جدا شد و ین را پذشرط اوت گری. شش نفر دم"یرم تا نه خود و نه فرزندانم تابع شما گردیگ

ل یشوند، بدل یکه شاه نم ید که آن شش نفرین مقرر گردیبزرگان پارس همچن یدر شورارون رفت. یب

بر اجازه وارد کاخ شاه شوند.  یکه هر گاه خواستند به باشند داشتند، حق داشتوش یدار یروزیپکه در  ینقش

ه و هم نبود یرو در رو یاسیدگاه سیوش تنها در دیاوتن و دار، یونانیان سندگینو یخیتار یه گزارشهایپا

شد، ا یبردبر ضد  یمانیهم پ یبانن ینخستنکه یاوتن با ا. شدند یز از هم جدا مین یاسیس یدر روشها

شده  یبه هر روشعجله داشت وش یدارکه ی؛ در حالشتز دایپره یو شتابزدگ یاز تکرووش یبرخالف دار

ز استیهر چند مبهم و پرسش برانگز، ین باره نیدر اهرودوت ت یرواحمله برد! ا یبردبه کاخ 
85

، بهر حال 

در  یاسیدر مبارزه س یکاربرد یبا روشها یاسیدگاه سیدرا یزدارد و قابل قبول  یمنطق یساختار

ت و یحق مردم در حاکمباور به بازتاب  یاسیدر مبارزه س یو شتابزدگ یز از تکرویپره. است یسازگار

ش به استبداد یسازگار با گراز ینکودتا و  ییو ماجراجو یو شتابزدگ یتکروکه ی؛ در حالاست یاسیتحول س

که دهد  ینشان من ی؛ و انامد یدر پارس" م یخانواده آزاد گانهین را "هرودوت خانواده اوت. استمطلقه 

 یزشهایخج یآنهم ازنتا؛ بودافته یار محدود یبس یپارس نفوذان بزرگان یمدر  یو مردم ساالر یآزاد

مطلقه  یبزرگان پارس سلطنت استبداد، یبار .ه استا بودیبردپس از کوروش و تحوالت دوره  یمردم

                                                 
85

 یت گسترده این اصالحات محبوبیکرد؛ چندانکه ا ین میا را تأمیمردم آس یو اقتصاد یاسیا حقوق سیهرودوت، اصالحات برد یخیدر گزارش تار  

ه یوش علیبا دار یمانیهم پ ینده است، بایشیاند یم یاو بدنبال داشته است. هرودوت اما روشن نکرده است که چرا اوتن، که به مردم ساالر یبرا

 شود!؟ یا میبرد
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ا سراسر شرق باستان رن انتخاب یح دادند و با ایترج ، حکومت مردم،تناو یشنهادیوش را بر سامانه پیدار

امکان اصالح حدود و مشروط کرن قدرت پادشاه، با م. سوق دادند یگرداد و سلطه یبجنگ و شاهراه به 

مردمان منطقه  یروینرا ی؛ زوجود داشتباستان شرق  یهاتمدندر شرفت یپن یشیپامور و بازگشت به روند 

 . رفت یبکار م یسازندگو  یآبادانو  یهمبستگدر  ،بکار افتد یرانیو استبداد و و آنکه در جنگ یبجا

 

  وشیدار یس از کودتاپ مردم یاپیگسترده و پ یزشهایخ

بازماندگان از بابت "انتقام"  ینگرانکشت تا ز ینا را یه و بردیکمبوجپسران  وشیدار، کودتا یروزیپپس از 

ن دو یان یریز دیسترقابت و شه در یرپژوهشگران از  یاریبسبگفته ن اقدام ینداشته باشد. گر چه اکوروش 

ا یآنستکه "گئومات مغ" همان برد یایگو ی، خود بخوبداشته استبر سر قدرت  یشاخه از دودمان هخامنش

ت یتها از اشرافیا، فشارها و محدودیه و بردیان برداشته شدن کمبوجیبا از م، یبارپسر کوروش بوده است. 

ان و سرکوب مخالفان آنها را داد یهودیت از یحمام، یاورشل یبازسازوش فرمان یهود برداشته شد و داری

 یپشت قتل فرزندان کوروش و کودتارا هود یت یاشرافد یشاکه  ی؛ فرمان(۶ – ۱۲ ،)کتاب عذرا، باب ششم

وش یدار یپس از کودتاکوروش آغاز شده بود، مرگ که با  ییانهایو طغجنبشها . اما نشان دهدز ینوش یدار

قرار داد. کامل  یفروپاشمعرض در دوباره را  یهخامنش یافت و امپراتوری یشتریشدت و گسترش ب

و  ی، حس استقالل طلبایبردتوسط  ینظامو خدمات باج از پرداخت  یر پارسیو ملل غاالت یا یدگوبخش

وش در بازگشت به یبا کوشش دار، و لذا دار کرده بودیبان یهخامنشر سلطه یزاقوام را در  یخواهیآزاد

م و ماد و آسور و الیه تا بابل و عیدیاز مصر و ل یانده یفزا یاسیس یجنبشها ،ایبرداز  شیپ یسامانه ها

وش در سنگ نبشته خود یدار. ان دهدیان پایتا به سلطه و غارت هخامنش دار گشتیپد... ه یپارت و کادوس

دانسته است "یشرارت و دشمن"ا ی "دروغ"ن جنبشها را یشه ایر
86

و همانگونه که به گزارش بهر حال  !؟

مطلق  یکجانبه نگریل یود بدلمخالف خ یاسیس یاز جنبشها یسرکوبگر امروز یحکومتها یابیارز

ر یکامال غز ینام کنندگان یاز قوش یدارکجانبه ی یابیارزگزارش و توان اعتماد کرد،  ینمموجود در آن 

خواست دهد که  ین نشان میشیپ یل روندهایتحلوش و یسنگ نبشته داردقت در نهمه یبا اقابل اعتماد است. 

ستون یوش در بیسنگ نبشته دار. بوده استنان یسلطه هخامنش از یاستقالل و آزادجز ن جنبشها یزه ایو انگ

ز ی، و نن جنبشهایبردن به توان و گستره ا یپ، مردم یجنبشها یابیشه یرپژوهش و  یبرا یخیتنها سند تار

نه یبر س یوش پایدار ،ستونیدر سنگ نگاره ب باشد. یموش یدار یاسیس یو روشها دگاههایدشناخت 

                                                 
86

و  ی، شرارت، دشمنیدیپل ی"دروگ" را به معناز ینزبان شناسان از  یبرخ یبه را به "دروغ" برگردانده اند ولیواژه "دروگ" در کت یاریبس  

 دانند.  یر آن مینظا
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ن افتاده یدشمن بر زمکه پشت سر ی؛ در حالاستنهاده  "گئومات مغ"ه خودش تبگف ایا یبردن دشمنش ینخست

ستون یسمان! سنگ نگاره بیشان را با ریشان را از پشت بسته اند و گردنهایر صف بسته اند که دستهایاس ۳

 یپا در سرپل ذهاب دارد که تبر و کمان در دست ،هایشاه لولوب، ینیآنوباننگاره سنگ به  یاریشباهت بس

او  یر پایر زیشش اس؛ دهد یشتار حلقه حکومت را به او مین خورده نهاده است و اینه دشمن زمیبر س

شوند.  یده مین کشیخته بر زمیسمان بر گردن آویر در روبرو که دست از پشت بسته و ریهستند و دو اس

ر و کمان در یتده است که م شیترسز ین یپادشاه سومر نینرمسدر سنگ نگاره  ینیش از آنوبانیپصحنه ن یا

و ن ینرمس یسنگ نگاره ها .مال خود ساخته استیرا پاشکست خورده دشمن مشابه  یدست و با غرور

ن شرق یشیسلطه گرانه و زورمدارانه پادشاهان پ ینشها و روشهایبدهند که  یوش نشان میو دار ینیآنوبان

 یاسینش سیبتوان  یز مین ستونینگاره بگ سناز همان . افته استیان تکامل یباستان در حکومت هخامنش

ح یرا که در سنگ نبشته تشر یمردم یوش در سرکوب جنبشهایخشونت بار دار یانه و روشهایمطلق گرا

افتین شده است، درییو تب
87

 . 

در سنگ : را شناختوش یدار یحکومت – یاسیسو روش نش ید بیبا، نخست ن جنبشهایشه ایرشناخت  یبرا

کنند، به خواست  یم یرویهستند که از من پ ینها مردمانید: ایگو یوش شاه میر"داستون ینبشته ب

وش در یداردر سنگ نبشته  ."گونه مردم ۲۳هم  ی... رو ،، بابلالمیعاهورامزدا من شاه آنها شدم: پارس، 

 نستیفضل اورمزد اد به یگو یوش شاه میدار ...": ر کرده استییمملکت تغ ۲۳ن فهرست به ینقش رستم ا

دهند و  یاست و بمن باج م یکه در تصرف من است و حکومت من بر آنها جار یعالوه بر پارس ممالک

مملکت  ۲۳وش سپس نام یدار ."...در آنجاها قانون من محفوظ استکنند و  یآنچه فرمان من است اجرا م

ه استددانربرگ "ن آنهایامروز ینامها"ه آنها را با یرنیپآورد که  یرا م
88
ز ینستون ینبشته بسنگ در  .
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 شده است.استفاده  ر لوکوکیپ یباستان ی" نوشته پژوهشگر زبانهایهخامنش یها بهیچون "کت یغیر تبلیمعتبر غ یاز کتابهاستون یبه بیکتدر ترجمه   

م که لوکوک یست؛ بخصوص اگر بدانین ی، کار آسانیامروز یکردن آنها به زبانها یژه معنیباستان، و بو یو پارس ی، بابلیالمیخطوط ع ییرمزگشا

 یاست خود خواسته از زبانها یاست، امتزاج یقیتلف یست، زبانیباستان ن یزبان فارس به ها صرفاید: "زبان کتیگو یزبان م یپارس یبه هایدر باره کت

چگاه در محاوره کاربرد یبوده که ه یساختگ یجتا زبانیتوان آنها را مشخص کرد. نت یکه نم یرانیا یگر زبانهاید هم دیو شا یباستان، ماد یفارس

 یه زبان فارسیر الیرا ز یالمیم که لوکوک زبان عیشود اگر بدان یار بغرنج تر هم میت بسیوضع(. ۴۷، ص یهخامنش یبه هاینداشته است" )کت

، یاست و نه سام یینه هند و اروپا یالمین حال "زبان عیها از آن بهره گرفته اند و در عیالمین عیان پس از ورود به سرزمیداند که پارس یباستان م

که  یطی؛ و در شرا(۴۳ندارد" )همانجا، ص  ییاورارتو – یو هور یآنها هم منفردند چون سومر کهن منطقه که یهم با زبانها یشاوندیچگونه خویه

وش" ین گفت داریدر کتاب "چن نیک آئین، یشود. بار یز میندشوارتر  یترجمه بسست، یامروز زنده نز ین سنگ نبشته ها نیا یچکدام از زبانهایه

در کتاب حاضر داند؛  ینهمه ترجمه لوکوک را درست تر میبا ا یوارد کرده است ول یزبانشناخت یاساس یرادهاین سنگ نبشته ها ایا یبه ترجمه ها

 شده است. ن ترجمه استفاده یاساسا از همز ین
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در  ست وین یامروز یق با نامها و مرزهایآنها، قابل تطب ییایجغراف یوش در سنگ نبشته نام برده است، و مرزهایرا که دار ید دانست مناطقیبا  

توان نام شهرها و  یگر تکرار نشده است و جز با حدس و گمان نمیستون بکار برده دیوش در بیکه دار ییاز نامها یاریاط کرد؛ بسید احتین باره بایا

پس از  یخیرآنکه آثار و اسناد تا ینمونه مرگوش و ثتگوش را مرو و پنجاب دانسته اند ب یبراداد. ق یتطب یامروز یبه را بر نامهایکت یماهها

ن یدرک بهتر خوانندگان، ا یل شدن به مرو و پنجاب نشان داده باشند. بهر حال برایمرگوش و ثتگوش را در گذر زمان تا تبد یجیر تدرییتغ یهخامنش

 بکار بسته است. یرسم یق نامطمئن نامها را در ترجمه هایناچارا تطبگاه ز یسنده نینو
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ن مردمان که از من یاد: یگو یوش شاه می"دار: شود یده میدوش یز داریجنون آم یو خودکامگ یسلطه گر

دادند، آنچه از جانب من به آنها گفته  یمباج کنند به خواست اورمزد بندگان من بوده اند، به من  یم یرویپ

که موافق  ین کشورها مردیدر اد: یوش شاه گویدار... دادند یانجام مهمان را شد، چه شب و چه روز،  یم

 یاگر تو فکر م" :؛ و در نقش رستم"فر دادمیکو دادم و آنکه مخالف بود را سخت کین ی)من( بود را پاداش

ن یاز ا ؛برند یآنها تخت مرا م ؛ن صورتهایکرد نگاه کن به ا یوش اداره میکه دار یچقدر بود ممالک یکن

آنگاه تو  ؛مردمان پارس دور رفته یزه هایدانست که ن یآنگاه تو خواه ؛یبشناسآنها را  یتوان یراه م

د آنچه من کردم به فضل یگو یوش شاه می. دارده اندیها دور از پارس جنگ یدانست که پارس یخواه

مرا از  امزداورهدم. ایت کرد تا کار را به انجام رسانیخود را بمن عنا یاریمزدا ااهورمزدا بود. اهور

نش و روش یب یه هایپاروشن است که  یبخوب". ن ممالک رایز خانواده من و ایو نمن حفظ کند یراه

مطلقه و  ییو فرمانروا یزورمدار، یتوسعه طلب، ییجو یبرتر، ییستاخودبر وش یدار یحکومت – یاسیس

که شبانه  روند یبشمار م "باجگزار یبندگان"وش یدگاه داریدر د"مردم" استوار است. بر مردم کجهته ی

د دروغ ین همه بایبر ا .نندیب یفر" میوگرنه "سخت ک ؛داشته باشندکورکورانه " یفرمانبر"د از او یروز با

کند  یوانمود مها یو پنهان سازن "گئومات مغ" یگذشته از داستان دروغوش یرا داریزا را هم افزود؛ یو ر

 یمردم یدر پ یگسترده و پ یزشهایبا خ ز آغازا یوداشته اند حال آنکه  یکه مردمان از او فرمانبر

گزارش را آنها سرکوب و  ییدایپ یچگونگن سنگ نبشته یدر همز ینکه خود  ییزشهای؛ خروبرو بوده است

نبرد کردم، به خواست اهورامزدا من  ۱۳کسال پس از آنکه شاه شدم یبخواست اهورامزدا در " است:کرده 

که آنها به سپاه  یکرد بگونه ا یآنها را شورشدروغ ر کردم... یتگشاه را دس ۳دم و یهمه آنها را در هم کوب

)شرح  دروغ گفتند، آنگاه اهورامزدا آنها را در دست من گذارد، من با آنها به خواست خود رفتار کردم

است که من به خواست  ین آن کارید: ایگو یوش شاه میدار... (د آمدخواهجلوتر ران یوش با اسیرفتار دار

خواند، باشد  یبه را خواهین کتین پس ایکه ز ییکسال کردم. توین کار را تنها در یا کردم، من ااهورامزد

ست. تنها در ین درست است و دروغ نیاهورامزدا را خواهانم که ا یآنچه را کردم ترا باور شود. من داور

هم هست که من  یرگید ید: به خواست اهورامزدا کارهایگو یوش شاه میدارن کارها را کردم. یکسال ای

ن یبعدها اآنکه د، یاد آیمن کرده ام بنظر مردم زچه آن نوشته نشده است مبادا ین لوح سنگیدر ا یکرده ام ول

ن یشید: شاهان پیگو یوش شاه میشد که دروغ است. داریندیخواند نتواند آنرا باور کند، مبادا ب یبه را میکت

ن کارها را کردم... آنچه من یکسال ایواست اهورامزدا تنها در ... آنقدر که من کار کردم کار نکردند. به خ

اهورامزدا  ییگران بگویو به د یکننگران بگو. اگر پنهان ید، آنرا پنهان مکن و به دید ترا باور آیکردم با

 – ۲۴۸، ص یهخامنش یبه هایر لوکوک، کتی)پ "ات دراز باد یت افزون باد و زندگخاندان دوست تو باد،
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هم نست آنچه من کردم یکند: "ا یکساله" را فراموش میالن یالم "بیا در رابطه با سرکوب مردم عام. (۲۴۵

و  یپافشار(. ۴۳۳باستان، ص  ی" )رونالد کنت، فارسن سال پس از آنکه شاه شدمین و هم در سومیدر دوم

مردم را تنها ترده گس ینکه جنبشهایاندگان به یآ یناباوراز او ار یبس یو نگرانوش یدارسوگند خواهش و 

ا خود را با ی)آن یشیشاهان پاز  یسرکوبگردر کارنامه اش نکه یاو  ؛کسال سرکوب کرده استیدر 

باور  یندگان به سخن کسیچگونه آ؟ از چه رو بوده استپر بارتر است، هم سه کرده است؟( یکوروش مقا

را او  یید در راستگویتنها ترده وش نیدارو خواهش و سوگند  یپافشارفراموش کرد؟  یکنند که خود بزود

 یشه در ذهن او شکل مین اندیاندازد و ا یم یشتریب یخ را به کنجکاوی، بلکه پژوهشگر تارکند یشتر میب

ه یفراتر از داستان کمبوجا او یآوش پنهان شده است. یز در گزارش دارین یتلخ بزرگتر یتهایرد که واقعیگ

آنرا ستون یبسخت گذر کوه  یهایدر بلندنگارش که با  ان کرده استپنههم را  یشتریب یهاتیواقعا، یو برد

ه آموزه ها و یآنچه امروز بر پا ؟گمراه سازدندگان را یآتا تنها دور کرده گران یدو دسترس دگان یاز د

از از دروغ ین یتواند ب ینم یو سلطه گر پرستزور چ یهمسلم گشته است، آنستکه  یاسیس یآزموده ها

ران یا یاسیخ سیپژوهشگر تارو  ز استیناچ یبراستندوره یا یاسیس یدادهایروما از  یآگاه، ی. بارباشد

و از هم گسست، ان را یهخامنش یرازه امپراتوریشکه  یگسترده ا یل جنبشهایو تحل یبررس یبراباستان 

ن ستویسنگ نبشته بوش در یگزارش شاهانه دارجز ، یمردم ین نبردهایسرداران ا ییشناساز جهت ین

و  یانقالب ین جنبشهایا یاز هستپژوهشگر است که ن سنگ نبشته یدر اتنها د. در دست ندار یسند

دست  یرانیکه اسی، در حالستونیبر سنگ نگاره ب ن نبردهایا سرداراننقش گردد.  یمسرنوشت آنها آگاه 

ن جنبش ید نخستیشا گریکدیبا  یدر هماهنگکه  یکسانه کریپو چهره از ن ینماداست  یادگاریبسته هستند، 

خود  یز بر سر آرمانهایجان ن یکردند و تا پا یانرودان رهبریران و میاخ یتاررا در  یانقالب یسراسر

پس از اسارت رانه نبرد کرده و یخود دلمردم و استقالل  یآزاد یبراخ یتارن سرداران بزرگ یا. ستادندیا

راه به سرش  ییشه رهایاندان یدر حکومت هخامنش یگر کسیتا د شکنجه شده و جان باخته اندددمنشانه ز ین

ندارد  یشگفت ین جایاش نسبت داده؛ و ا یاسیوش آنچه توانسته به دشمنان سین سنگ نبشته داریدر ا! ابدین

ستون یبه بیدر کتگر یز دینگابرپرسش نکته ! سندینو یخواهند م یآنگونه که مقدرتمندان خ را یتاررا یز

ران که در یان و اسینمونه آمار قربان یآن با هم متفاوتند؟! برا یو بابل یارسپ، یالمیع یآنستکه نسخه ها

د همه ین جنبشها بایامد ایت و پیماه یست؟! پس در بررسین یپارسموجود است، در نسخه  ینسخه بابل

 از نظر گذراند... را نسخه ها 

ه نشست یدر شوش بر تخت پادشاها یپس از کودتا و قتل بردان، یگر هخامنشیوش، از شاخه دیدار، یبار

ت یو اشراف یف هخامنشان منافع اشریو تأما یبردش از یپ یبازگشت به سامانه ها یو سودا پ.م( ۵۲۱)
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ر یکه ز یینهایسرزمگر یدو ن( ین النهری)بانرودان یران و میدر ا یمردم یزشهایکه خداشت را هود ی

و  یدودمان هخامنش یطبقاتو  یاسیاز سلطه س یپاسدار یبراوش یدار. ان بودند آغاز شدیسلطه هخامنش

به اساسا  وشیدار یپادشاه یهاسالکه  یپرداخت؛ بگونه اا ن جنبشهیافرونشاندن به سرکوب و متحدانش 

فرو نشاندن  یبرا یگذشت. وان یو ناراضمبارزان ر سلطه و کشتار یزمردمان  یاسیس یسرکوب جنبشها

پادشاه  ۳جنگ کرد و ۱۳، بگفته خود یهخامنش یدوباره امپراتور ادیو بن ،و گسترده یاپیپ یزشهایخن یا

و  نفر کشته ۱۲۰۰۰۰ش از یب ؛حاکم شده بودند، کشتن خود یسرزمدر ن جنبشها یا یروزیپ یرا که در پ

از  یامده است و بخشیبه نیدر کتا( ی)بردآمار کشتگان در جنگ با "گئومات مغ" . ر گشتندینفر اس ۲۸۰۰۰

متمدنانه در  یاجتماع ینها باشد و زندگیش از ایرود آمار کشتگان ب یست؛ گمان میخواندن ن قابلز ینبه یکت

وش یست که داریروشن نن یهمچنگشته اند. ران یوساختارها دا مختل و یشد یهخامنش یپهنه امپراتور

انکه گفته چن یول ؛ا نهیاست فرستاده هم بر شمرده  یگر به جنگ میکسان د یرا که به فرمانده یانیلشکر

نده یبه ننوشته تا آنکس که در آیهم کرده است که در کت یشتریب ید که "بفضل اورمزد" کارهایگو یمشد، 

ام مردم از ین قیسرکوب خون یوش در راستایشتر" داریب ی"کارهابهر حال  ؟!خواند دروغ نپندارد یآنرا م

 یبازسازدر  یو یتوانفرساشش کوو وش یدار یکودتاآغاز ر د جنبشهان یا شتریب یگستره و سرسخت

 یانسان یروین جنگها مانده است، از نیشک آنچه پس از ا یب کند. یت میحکا یهخامنش یدوباره امپراتور

ران و یو تمدن در فالت ا نبوده است یکاف یاجتماع – یاقتصادن یشیپ یتداوم زندگ ی، برایو امکانات ماد

ن یرا تجربه کرده است؛ ا یریافت کرده و پسرفت چشمگیدر یکننده ا ن و خردین ضربه سنگین النهریب

  ..شود. یده مید ین بخوبین النهریران و بیا یم در مرور آثار تمدنیپسرفت عظ

الم یع... مردم ": آغاز شد، المیعن یشیاز نوادگان پادشاهان پ، نیآتر یبه رهبرالم یعمردم از زش یخ

بابل و  ، گرگانو سپس به ماد، پارت؛ شاه شد..."الم یعن رفتند و او در یآتر یشدند. آنها بسو یشورش

فراهم ا استقالل طلبانه ر یهاجنبشنه یزمر سلطه یمردم ز یهایهم ناخشنوده یدیدر مصر و لده شد. یکش

 ینهایسرزمرخ داد. وش یدار یسرنگون یبرا یانه اسرسخت یهانبردز ین پارس نیدر سرزمبود. آورده 

اد نهادند. یبن یملمستقل  یجدا شده و دولتها یهخامنش یکره امپراتوریاز پ یدرون یجنبشها ینامبرده در پ

سپس از لشکر  ؛دیگو ین در شوش و کشتن او مینخست از شکست آترستون یوش در سنگ نبشته بیدار

: نام گرفته بود بخت النصر سومکه ل یتب یندآنها پادشاه و کشتن ، قتل و غارت ر شهریبه بابل، تسخ یکش

ار بابل شد... من یشهرشد. او خود  یو بابل شورش مان شدندیهم پل یتب یکپارچه با ندیمه مردم بابل ه ."..

را کامال شکست ل یتب ید. به خواست اهورامزدا سپاه ندییم. اهورامزدا مرا پایبه بابل رفتم... ما نبرد کرد

 یبر جا یچ زنده ایم و هیآنها را کشتهمه بازماندگانشان در آب انداخته شدند و آب آنها را برد )؟!(  دادم.
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 یندر به مقعد یدر بابل تز آمده است: "ینل یتب یکشتن ند یچگونگ یبزبان بابلبه یدر متن کت". مینگذاشت

 !است که در بابل کردم" ین آن کارینفر را کشتم. ا ۴۳که با او بودند فرو کردم. تمام  یو بزرگانل یتب

 یبز ینبابل  یار سخت بود و محاصره طوالنین جنگ بسیا(. ۲۲۷ص ، یهخامنش یبه هایکت)لوکوک، 

 یندبا وش در بابل یکه داریهنگاموش را به درون بابل برد. یسپاه دار یله ایحکاربست جه مانده بود که ینت

و پنجاب ، مروپارس، خوزستان، ماد، آسور، مصر، پارت، " ید، بگفته ویجنگ یمپادشاه بابل ل یتب

و خوزستان را فرمانبر ساخت و سپس س رانخست پ یوو به جنبش در آمدند.  و برگشتندز از ایه" نییسکا

پارس و بابل و در د که یآ یوش بر میدار یاز نوشته ها. د و ارمنستان را سرکوب کرداان میشورش

را شکست وش یداران یآنها بارها لشکررخ داده است؛ و  یدر پ یپ یزشهایخارمنستان و ماد خوزستان و 

در باره  یو کرده است.انه رفتار یوحشآنها با ره گشته یآنکه سرانجام بر آنها چوش هم پس از یه اند؛ دارداد

ام کرد. او ین ماد قیش، اهل ماد، در سرزمیبنام فرورت یمرد: "نوشته استماد مردم  یجنبشهااز  یکی

ه من یدر کاخ بودند عل سپس سپاه ماد که نه از خاندان هوخشتره هستم.یخشترن به سپاه گفت: من یچن

سپاه پارس و ماد که با من بودند ن ماد شاه شد... یش رفت. او در سرزمیفرورت یشورش کردند. سپاه بسو

آنها ه شان کردم. بیدرنه، بنده من، را سردار ایبنام و یک پارسیفرستادم،  ی. آنگاه من سپاهاندک بودند

ه من آورد ی، بسور شدیش دستگیفرورت... دید در هم بکوبخواهن ید مردم ماد را که مرا نمیبرون گفتم: یچن

ش داده شد یر نمایبر درگاه من او در زنجچشم او را در آوردم. ک یدم و یگوشها و زبان او را بر، ینیشد. ب

به اکباتان دژ و سران همدست او را در بردم فرو او مقعد ر به یتاکباتان در سپس  ،دندیو همه مردم او را د

" مینفر را زنده گرفت ۱۸۰۱م و یکشتتن از آنها را  ۳۴۴۲۵"به آمده است: یکت یدر متن بابل. "تمخیآودار 

ک یبزحمت به در سراسر کشور د یکه شا ،آن عصراندک ت یدر جمع ن آماری(. ا۲۳۳ص همانجا، )

ن یابار  و فاجعهدردناک  یامد هایکسو و پین ماد از یسرزمجنبش در  یگستره اجتماعاز د، یرس یون میلیم

ن شکست باز از پا یم که مردم ماد پس از ایژه اگر در نظر آوری؛ بوت داردیحکاگر ید یجنگ از سو

شکست خورد ز ین ترن تخمهیچ یام مردم ماد به رهبرین قیدومگر حلقه زدند. اما ید یننشسته و گرد رهبر

دم و یرا برش یهاو گوش ینیب منمن آوردند، آنگاه  یاو را بسوش دچار شد: "یبه سرنوشت فرورتاو هم و 

دند. یشد و همه مردم او را دش گذاشته یر بسته به نمایزنجکاخ من درگاه ک چشمش را در آوردم. او در ی

(۲۳۴ص همانجا، ) "ر به مقعد او فرو کردمیل تیسپس در ارب
89

انه یمردم وحش ینکه رهبران جنبشهای. ا

                                                 
89

ران بر ینشاندن اس یعنیوش در کشتن، یانه داریمار گونه و وحشیستون، روش بیسنگ نبشته ب یغیو تبل یدربار یان ذکر است که در ترجمه هایشا  

ک لوح یانه اعدام در ین روش وحشیا وش پرده افکنند!یر کشتم" ترجمه کرده اند تا بر توحش داریا "به شمشیختم" یچون "بر دار آو یزه را با جمالتین

کم یمورخ قرن  یلیسیس ودوریدان دارد. بگفته یان به هخامنشین روش اعدام از آسوریدر آمده است که نشان از انتقال ا شیز به نماین یآسور یمفرغ

جاد رعب و وحشت در دل ین ایرها همچنین تید نصب شده بود؛ کارکرد اینگونه اعدامها در کنار تخت جمشیا یبلند برا یمفرغ یرهایالد، تیش از میپ

www.ParsBook.org



 

128 

نشانند، نشان از  یز میر تیو سرانجام آنها را بر ت شوند؛ یش گذارده میشکنجه شده و مثله شده به نما

 یوابستگدارد. ا یتحوالت دوره بردپس از وش به آنها یدارق یعمنه یکسو و کیاز آنها  یسرسختو  یداریپا

 یبه سامانه هاآنها ش یز نشان از گرایو ماد نالم یعن در بابل و یشیام به پادشاهان پیقرهبران  یخانوادگ

ت او و نامشروع یز از محبوبیا نیبردن کردن جنبش بنام یمز؛ دارددر منطقه ان یخامنشاز ه شیپ یاسیس

ز پس از سه جنگ بزرگ سرانجام شکست یپارس نمبارزان کند.  یمت یوش حکایدار یبودن پادشاه

ن شورش بزرگ یاکشته شد. وش یبفرمان داربهمراه وفادارانش ، جنبش، از رهبران زداتیوهدند و رخو

ن بار در یدوم یزدات ... برایبنام وه ی: "مردوش ناخشنود بودندیدار یان هم از کودتایکه پارس رساند یم

آنگاه سپاه پارس که در کاخ بود  ا هستم، پسر کوروش.ین گفت: من بردیپارس شورش کرد. او به سپاه چن

ار یپارس بس یجنگهاشرح زدات رفت، او در پارس شاه شد". یوه یشدند، سپاه بسو یه من شورشی... عل

زدات و یان از وهیگسترده پارس یبانیز از پشتیر و نیگیپن و یسنگبس  یینبردهااست؛ و از  یطوالن

پس وش بجنگند. یفرستد که با دار یم ایهم به آرخوز یدهد؛ تا آنجا که او سپاه یفرماندهان سپاه او خبر م

 یزدات و مردانین وهیآنگاه اشوند: " یره میزدات چیبر وهسرانجام وش یان داریسپاه از چند نبرد بزرگ

وش ی. دارآنها فرو کردممقعد ر به یه در پارس تیچیبنام هوواد یاو بودند، در شهر یرا که وفاداران اصل

 یمتن ترجمه آرام. (۲۳۸ – ۲۴۳ص همانجا، ) !"است که من در پارس کردم ین آن کارید ایگو یشاه م

که یون ذکر کرده و در حالیتن از انقالب ۳۰۳زدات را یبرد وهن نیستون شمار کشتگان نخستیسنگ نبشته ب

تن  ۴۵۷۰ا را یزدات در جنگ آرخوزید، کشتگان وهیگو ینم ین نبرد سخنیران دومیاز کشته ها و اس

و باختر  پارتمردم شورش ارانش کشته شد. یتن از  ۵۲ت پس از گرفتار شدن با زدایآورده است. وه

و ها یپارت یول؛ رون کردندیبهم بود وش یپدر دارکه را االت ین ایاماندار تاسب فرسیوروز شد و آنها یپ

ن یبزش مردم ین خین هنگام دومیدر اشکست خوردند. وش یان داریاز لشکرسرانجام ز یباختر نمردم 

وش شکست خورد و در بابل یز سرانجام از داریناو  ی؛ ولپادشاه بابل گشت ارخهروز شد و یپن یالنهر

                                                                                                                                                              
رعب و  ید فضاجایز جز با کشتار و شکنجه مخالفان و اینگونه حکومت کردند؛ و سلطه گران جهان امروز نیان ایهخامنشود. ر سلطه بیمردمان ز

 یاسیس یسنتها ییستایو ا ییرپایشکنجه و کشتار مخالفان بدست مستبدان و سلطه گران نشانگر د یخیتداوم تار! جا بمانندتوانند پابر یوحشت نم

رد و یگ یر داده است؛ کشتار مخالفان آسانتر و گسترده تر صورت مییتنها شکل کشتار و شکنجه را تغ یو ساختار یفن یشرفتهایزورمدارانه است. پ

را هم بر آنها افزوده  یروانسخت  یآنها کاسته نشده و شکنجه ها یواقع، از شدت و گستره دیآ یبه چشم مکمتر  یکیزیف اآشکار یاگر هم شکنجه ها

نام ر یزانه خود را یوحش یمطلقه و خشونتها ییفرمانرواو  یوش زورمداریاگر داردهد. یرا نشان م یراتییز تغیر و خشونت نه زویتوجاست. 

ز یاز "صلح" و "حقوق بشر" ن یسم جهانیالیرند. سرکردگان امپریگ یرا بخدمت م یگوناگون یسلطه گران امروز مرامها ،کرد یه می"اورمزد" توج

. ن استیهات نوین توجیا ی"استوانه کوروش" مدل باستانرند؛ یگ یمدد مو کشتار و شکنجه انسانها  یو جنگ افروز یطه گرسله یچون ابزار توج

 یادیرات بنییحاکمان از جهان باستان تاکنون دستخوش تغ یاسیشه و رفتار سیاند ی، مبانیاجتماع یدر زندگ یو ساختار یرات فنییبا وجود تغ، یبار

ن مضمون و یدهد. بنابرا یرا نشان نم یادیو بن یفیک یز با گذشته تفاوتیانسان امروز ن یازها و آرزوهاینکه دردها و نی؛ کما انشده است یو ماهو

گذشته از جهان باستان تا  یمبارزات یسنتها یخیخواهان امروز وارث تاریکسانند. آزادیگذشته و امروز و فردا  یاسیس یدادهایروندها و رو یمحتو

م که پرستندگان ینیب یاست اگر م یشگفت یکشند. پس چه جا یان را بر دوش میراث هخامنشیامروز هم م یو جهان یوزند؛ سلطه گران بومجهان امر

شوم نژادپرستان  ین همواره از نغمه هایخواهان راستیکه آزادیبوده اند؛ در حال یمزدوران وفادار سلطه گران جهانمستبدان و وش از یکوروش و دار

  آمده اند.  یوش و ... به خشم میش کوروش و داریدر ستا یرانیا ین گراباستا
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در آن هنگام که من در پارس و ماد بودم، ": دچار شدمقاومت گر سرداران یبه سرنوشت دانش اریبهمراه 

تهیپسرهلد یک ارمنی، بنام ارخه یشدند. مرد یه من شورشیان علین بار بابلیدوم یبرا
90

در بابل شورش  

دین دروغ گفت: من نبوکودرچر پسر نبونیکرد... به مردم چن
91

ه بابل شد. هستم... بابل را گرفت. او شا 

ندفرنه، بنده من، او را سردارشان کردم. به آنان یبنام و یک پارسیرا به بابل فرستادم،  یسپس من سپاه

ان را شکست داد و آنها را یندفرنه بابلی... و دیخواهند بجنگ یان که مرا نمین بابلید با ایبرون گفتم: یچن

ر به مقعد شان یاو بودند در بابل ت یوفاداران اصل که یم گرفتم ارخه و مردانیر بسته آورد... من تصمیزنج

به، یکت ی(. در متن بابل۲۴۳ – ۲۴۵ص همانجا، است که من کردم"! ) ین آن کاری)!( افرو شود 

زش دوباره یختن هستند )همانجا(.  ۲۴۳۷ز نشانده شده اند یت یرهایر و بر تیبازماندگان سپاه بابل که دستگ

ر شد: "او را نزد من آوردند. یدستگ تهیاتمها یده شد و فرمانده خوزیر هم کوبز دینالم( ی)عخوزستان مردم 

ها بد کنش بودند. اورمزد ید آن خوزیوش شاه گوین از آن پس از آن من شد. دارین سرزمیمن او را کشتم و ا

)مثله  مخواست با آنها کرد یدلم مچه آنهر ت اورمزد یپرستم. به عنا یدند. من اورمزد را میپرست یرا نم

کشتار و شکنجه دن اهورامزدا( ی)نپرستل ین دلیز به همیسکاها ن"! (ا باز بدتر؟ی زه؟یکردن و نشاندن بر ن

ن یبرو و ا: "گفت یفرستاد، م یجدا شده م یکشورها یکه بسو یانیوش به فرمانده لشکریدارشوند.  یم

(۵۳۸ – ۵۴۳تان، ص ران باسیخ ای)تار"! کوب، در هم بخوانند ینمرا که مرا شاه  یمردم
92

؛ و پس از 

در همان شده و مثله ش از آن یهم پ ینشاندند و برخ یزه میبر ن یران را همگیز اسیغلبه کردن بر آنها ن

به یکت یو بابل یالمیع یبنا بر نسخه هامرگوش )مرو؟( در سرکوب جنبش  شدند! یمش گذارده یبه نماحال 

اس، یها بنا بر گزارش کتز یا کالسدونی یان غربییسکا؛ و در سرکوب نفر کشته شدند ۵۵۰۰۰ستون، یب

ده شدیخانه ها و معابد آنها به آتش کش
93

با ه ییام مرگوش و سکایدر باره قوش یدار "یارسپ"گزارش . 

وش خود یا داری! ستیروشن ن یبخوبل آن یکه دلشود  یرها مناتمام نگارش  یبرا یکاف یوجود جا

در سراسر  یانقالب یزشهایا آنکه تداوم خیه است؛ و در آمد یاز پا یخلدا ین جنگهایاز ا یکیسرانجام در 

                                                 
90

 یارمن یته نامهاید ارخه و هلدیگو ین شبهه میز در باره اید با ارمنستان اشتباه کرد. لوکوک نیاز مناطق بابل بوده است که نبا یکیارمن نام   

از  ید بخشیان هم به او بگروند. شاید بداند و بابلیبابل خود را از پشت نبون یه اهالتوجه ب یدر بابل ب یک ارمنیکه ستند؛ از عقل هم بدور است ین

 با ارمنستان دارد. یشده است که تشابه نام یده میه نامین بابل ارمنیسرزم

  
91

ها از سلطه یبابل یزاریبد، یبونت نیاز محبوب ،وندندیپ یم یدرنگ بویو مردم بابل بن پادشاه بابل شناسانده یآخرد ینکه ارخه خود را پسر نبونیا 

 ید بهنگام تهاجم کوروش سستیاز نبون یبانیمردم بابل اگر در پشت ییکند؛ گو یت میحکاش یاستقالل خو یابیرومند آنها به بازیزه نیان و انگیهخامنش

 مان شده اند!یش پشیآگاه شده و از کرده خو یده اند، پس از چندیورز

     
92

سرداران سپاه خود را  یبدور است که حت یوش تا آنجا از آزادگیداربود. آنان  یخواهی، بلکه آزادنبود" مبارزان ییگووش "دروغیپس مشکل دار  

 نامد! یهم "بندگان" خود م

 
93

 ارشا کشته شدند. یز در زمان خشایها ن یمانده کالسدونین منبع، باقیه همیبر پا  
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 یزشهای. آنچه مسلم است خنگذارده است یباقگزارشها ل یتکم یبرا یوش فرصتیدار ییدوران فرمانروا

سرکوب  یاست؛ و اعالم آنکه در راستانمانده وش محدود یدار ییفرمانروانخست  یبه سالها یانقالب

وجود " نگفته استکه انجام داده هم  یشتریب یخواهند"، "کارها ینم یوش را به شاهیرکه دا یانمردم"

   .  کند یاثبات مهم را  یشتریب یشتر و کشتارهایب یزشهایخ

! ر کندیاز نو تسخبدفعات را نامبرده وش بالد یشد که دار یمر سلطه سبب یمردم ز یدر پ یپ یهایروزیپ

کسان ی یزه هاینه ها و انگیزماز  یجدا ،نین النهریبو ران یافالت م و هماهنگ اقوا یدر پ یپ یجنبشها

بر تواند  ین میهمچن ،و استقالل( یبه آزاداقوام  یابیدست یآرزوان و ی)سلطه ظالمانه و غارتگرانه هخامنش

دهد.  یگواه شرق باستان یسراسربزرگ ام یقدر  ینظام – یاسیواحد س یو فرمانده یسازماندهوجود 

گر داشته یکدیهم با  یینبردهاان یش از سلطه هخامنشیآنها که تا پ ی، حتمنطقههمه اقوام گر آنکه ینکته د

ن یک قوم که با او در ایاز  یوش حتیدارشرکت جسته اند؛ و  یزش سراسرین خیدر اکپارچه یاند، متحد و 

تنها از ا یگونداشته و  یاجتماع یبانیوش پشتیسپاه سرکوبگر دار برد! ینام نماست مان بوده یجنگها هم پ

 نین النهریبران و یفالت ا ی. مردمان بومبودل شده یتشک غارت شده، یثروتها یاری، بریمزدبگسربازان 

ن خود یشیپ یاجتماعو  یاسیس یان و بازگشت به سامانه هایهخامنش یان دادن به سروریخواهان پاا یقو

به یکت. داستیهون منطقه ین ایشیپ یحکومت یندانهاخابه از وابستگان  یرویپش در ین گرایبوده اند؛ که ا

نهمه یبا ا یمفصل ن گزارشیوش چنیش و پس از داری. پز استیتأمل برانگار یبسآن  یستون و محتوایب

 یده نشده است. حتین در ضرورت نگهداشتن آن و راست پنداشتن آن دین و آفریخواهش و التماس و نفر

وش در سنگ یدار ز بندرت تکرار شده است.ی نو است و پس از آن نآن کامال یکاربرد یاز واژه ها یبرخ

ش یمطلقه خو ییان و فرمانروایپارس ین از قدرت جهانین سرزمینده ایآ یده به نسلهایخود کوش ینبشته ها

، ینژاد – یقوم ییجو یت و سرورینان دهد؛ و افزون بر آن حس قومیبر مردمان جهان آن روزگار اطم

"اورمزد" بنام  ییخدازنده نگه دارد؛ و با انتساب آنها به ش یبازماندگان خورا در  یه گرو سلط یتوسه طلب

ان یر سلطه هخامنشیو گسترده اقوام ز یاپیپ یکه سرکوب شورشها یهنگام یوآنها را پنهان سازد!  یزشت

، باور کن یخوان یبه را مین کتینده ایآنکه در آ یدهد که "ا ینان میندگان اطمیز به آیکند ن یرا گزارش م

وش خود یشود آنستکه دار یافت مین سنگ نبشته درینکارها را کرده ام، آنرا دروغ مدان"! آنچه از ایکه ا

ر سلطه یز ید و نه تنها ملتهایینخواهد پا یریبر مردمان جهان د ین سلطه ستمگرانه ایدانسته چن یز مین

تها یواقعاز  یاریپنهان کردن بسان رود. پس او با گریر سلطه دیز زینقوم او شوند بلکه چه بسا  یآزاد م

 یخین"!؟ در حافظه تاری"دوران پرشکوه و افتخار آفرک یده است دوران حکومت خود را بسان یکوش

ندگان یآ یانتقادنگاه از  و درد و رنج مردم راکشور  یرانیو و یاسباب تباهزنده داشته و  یاشراف پارس
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وش از یپنهان دار ینشان داد که نگران یدودمان هخامنش ییز فرمانرواان عبرت آمویپا، یبرهاند! بار

برند"، "به او  یاو را بر دوش م ییکه برده وار "تخت فرمانروا یینه ملتهایروزمندانه خشم و کیبروز پ

ن آنها فرود آمده است" یان در سرزمیپارس یزه هایر فرمان او و قانون او هستند" و "نیدهند"، "ز یباج م

 !ا نبوده استجیب

م بود که در زمان فرزندان یاورشل یا فرمان بازسازیوش پس از کودتا و قتل بردیدار ین کارهایاز نخست

د؛ بعالوه به ین گردیتأم یافتیدر یو باجها یاز خزانه سلطنت ین بازسازینه ایهزکوروش متوقف گشته بود. 

م یز گاو و قوچ و بره تقدیتون، و نین زد هر روز گندم، شراب، نمک، روغیم بایاورشل یهودی"کاهنان 

سد: ینو یان فرمان میدر پا وشیدار .)کتاب عذرا، باب ششم(؟!وش و پسرانش دعا کنند"یدار یبرا ند تاینما

ده یسقف خانه اش درست شود و بر آن به دار کش یرهایاز ت یر دهد، چوبه داریین فرمان مرا تغیهر که ا"

 یهودین فرمان به عذرا رهبر یپس از ا وشیدار. )همانجا(؟! ل گردد"یبدانه اش به زباله دان تشود، و خ

ار سرکوب دلخواه یرود اردن( باشد که در آن از اخت یدر ماوراء النهر )آنسو یه گذار حکومتیاجازه داد پا

وشیز برخوردار بود! در فرمان داریش نیخو ینیو د یاسیمخالفان س
94

عذرا، موافق  ی: "تو ابودآمده  

دانند نصب  یت را میع خدایکه شرا یان و داوران از همه آنانیباشد، قاض یت، که در دست تو میخداحکم 

عت یم دهند. و هر که به شریدانند تعل یرا که نم یکنند و آنان ینهر داور یع اهل ماوراینما، تا بر جم

ا به ضبط یوطن  یبه جالا یمحابا حکم شود خواه به قتل  یت و به فرمان پادشاه عمل نکند، بر او بیخدا

 ..پابرجا بود. یوس چهارم سلوکین حکومت تا زمان آنتوخیا به حبس" )کتاب عذرا، باب ششم(. ایاموال 

پاسخ مانده  یبهمچنان وش یشرق باستان بر ضد دار یخیجنبش تاردر باره بزرگ  یپرسش پژوهشک ی

در پارس، از  یبرد، حت یکه نام م یینهاین سنگ نبشته گفته مردم در سرزمیوش در ایآنگونه که داراست: 

ز از پا ننشسته و دوباره یپس از هر شکست نو مستقل شده اند؛ ده یگرو یاو برگشته و به رهبران شورش

ان چه یرو، و از میوش با کدام نیدارن یده اند. بنابرایوش جنگیبا دارباز گر حلقه زده و ید یگرد رهبر

 کند؟ یسرکوب م یدر پ یرا پ یهخامنش یدر گستره امپراتورحد و متن مردمان بپا خواسته یا ،یقوم

 

 ستون؟یبه بیکت یهودیت یا روایجداگانه  ینمونه ا؛ میکشتار پور

، که پس از هدسهش یبهمراه دختر عمو یمردخابنام  بخت النصر" ی"اسرااز  یکیهود، ی ینیبنا بر اسناد د

                                                 
94

د ین فرمان بایا یش آمده است، ولیق گاه پس و پیدادها در کتب عهد عتیز رویشاهان و ن یت؛ نامهار آمده اسین فرمان بنام اردشیدر کتاب عذرا، ا  

وش یدار ید از سویز باین فرمان نیوش بوده، ایم بفرمان داریدوباره اورشل یهود آمده باشد. اگر بازسازی ینید – یاسیت سیمرکز یبازساز یدر پ

 صادر شده باشد.
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 یوندهایها و پیجه همکارینتکه  یکند؛ نفوذ ینفوذ م یمنش)ستاره( نام نهادند، به دربار هخا استرآن او را 

پسر ارشا یخشن داستان در زمان یا، انیهودی در اسنادان از زمان فتح بابل است. یهودیان با یهخامنش

آمده است؛ چنانکه ش یپس و پ یهودیکهن در اسناد  یشاهان هخامنش ینامها یول ،رخ داده استوش یدار

هود باشد، ی یاز اسرا ین "اشتباه" وجود دارد. اگر مردخایز ایم نیاورشل یسازدر گزارش مربوط به باز

 یسال نخست پادشاهد در ی، بابوده باشدهم ده ساله  یکودکپ.م(  ۵۸۷)د به بابل یاگر هنگام تبع یحت

هم از خودش جوانتر م قرن ین ش هدسهیاگر دختر عموو سال سن داشته باشد!  ۱۱۱پ.م(  ۴۸۶)ارشا یخشا

وش رخ یدار یاد در پادشاهین ماجرا به احتمال زیا! باشدشده ساله  ۶۱ یرزنیدلباخته پد یباارشا ید، خشاباش

م یدوباره اورشل یهود نداشتند و فرمان بازسازیبا سران  یز رابطه خوبیا نیه و بردیرا کمبوجیداده است ز

همسرش  یبر نافرمان یهخامنشپادشاه ، ی. بار()کتاب عذرا، باب ششم وش صادر کرده استیز داریرا ن

را ربوده و همسر  یودل  یرنگ مردخایبا و اغواگر با نی، استر زییرد تا پس از جدایگ یخشم م یوشت

به تو  ید: "هر چه بخواهیگو یوسته به او میشود که پ یچنان دلباخته استر مپادشاه ران شود! یشاه و ملکه ا

به گفته کتاب استر استر"(.اگر نصف مملکتم باشد"! )"کتاب  یدهم، حت یم
95

 یرسم دربار یچون مردخا 

ان را کشتار یهودین همه یک روز معیآورده قرعه انداختند تا در  یرا بجا نمدربار ر یکرنش به هامون، وز

در زش مردم یو خهود یت یاشرافقدرت گرفتن که پس از  یه کشتار گسترده ایتوج ین داستان برایاکنند!؟ 

ن ین النهریران و بیمردمان ا یخشم و خروش همگان. براه افتاد، ساخته شده است یسراسر کشور هخامنش

ن بودجه یتأم یم و غارت مردمان برایدوباره اورشل یارتباط با فرمان بازساز یبد یشاوش یدر زمان دار

ین بازسازیا
96
ان زش مردمیخ یزه هایاز انگ یبانه ایعوامفر یداستان کرنش و قرعه جز پرده پوش ؛نباشد 

م شاه را وارونه کرد و هامان که ی، اشک و آه استر تصمیارست. بیهود نیت یاشرافان و یبر ضد هخامنش

 یمرد قدرتمند کشور هخامنش یخته شد و مردخایسه استر به دار آویان" خوانده شده بود با دسیهودی"دشمن 

ان و بنام یهودیبسود  ید که فرماناجازه دا یبه مردخاپادشاه گشت! بنا بر مندرجات کتاب استر، شاه پس از 

                              او صادر کند:  

نوشت و با انگشتر مخصوص پادشاه مهر کرد و به دست وش؟( ی)دارفرمان را به نام خشایارشا  ی"مردخا

تمام شهرها که بر اسبان تندرو پادشاه سوار بودند به همه جا فرستاد. این فرمان پادشاه به یهودیان  یقاصدان

                                                 
95

 یرا سراسر عبریش از تسلط اسکندر نوشته شده باشد زید پین کتاب بایا عذرا بوده است؛ بهر حال ایو  یشود مردخا یاب گفته من کتیسنده اینو  

 .شود یده نمیدر آن د یونانی یاست و واژه ها

 
96

م "به آنها طال و یاورشل یسازباز یبرامکلف شده بودند که  یهخامنشر سلطه یممالک زهمه ان در یهودیگان یز بدستور کوروش همسایشتر نیپ  

 (.، باب اولم کنند"؟! )کتاب عذرایز به خانه خدا تقدین ییایبدهند و هداان یچهارپاتوشه راه و نقره و 
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که  یو تمام بدخواهان خود را از هر قومدفاع از خود و خانواده هایشان متحد شوند  یداد که برا یاجازه م

بود که  ین کار تعیین شد، همان روزیا یکه برا ی. روزآنها را به غنیمت بگیرند یباشند، بكشند و دارای

رسید، یهودیان  یکه م یدشاه به هر شهر و استانفرمان پاقتل عام یهودیان در نظر گرفته شده بود...  یبرا

دیگر به دین یهود گرویدند،  یاز قوم ها یگرفتند. در ضمن بسیار یشدند و جشن م یم یآنجا غرق شاد

 ". ترسیدند یزیرا از ایشان م

ند. ان دست زدیر سلطه هخامنشیان اقوام زین فرمان به کشتار گسترده مخالفان خود در میان به دنبال ایهودی

  :ن گزارش شده استیب در کتاب استر چنین کشتار مهیا

کردند در برابرشان بایستند. تمام حاکمان و استانداران،  یترسیدند و جرأت نم ی"همه مردم از یهودیان م

از شخصیت  یمردخاکردند؛ زیرا  ی، به یهودیان کمک میو درباریان از ترس مردخا یمقامات مملكت

 یبود و در سراسر مملكت شهرت فراوان داشت و روز بروز بر قدرتش افزوده مبرجسته دربار شده  یها

 . آنها در شهرشد. به این ترتیب یهودیان به دشمنان خود حمله کردند و آنها را از دم شمشیر گذرانده، کشتند

نفر را کشتند. ده پسر هامان، دشمن یهودیان، نیز جزو این کشته شدگان  ۵۰۰شوش که پایتخت بود، 

بودند... در آن روز، آمار کشته شدگان پایتخت بعرض پادشاه رسید. سپس او ملكه استر را خواست و گفت: 

 ینفر را که ده پسر هامان نیز جزو آنها بودند، کشته اند. پس در سایر شهرها ۵۰۰یهودیان تنها در پایتخت 

دهم. بگو درخواست تو  یمبتو  ی؟ هر چه بخواهیز دارین یگریمملكت چه کرده اند! آیا درخواست د

را که امروز کرده اند،  یست؟ استر گفت: پادشاها، اگر صالح بدانید به یهودیان پایتخت اجازه دهید کاریچ

به دار بیاویزند. پادشاه با این درخواست استر هم  فردا هم ادامه دهند )!؟(، و اجساد ده پسر هامان را نیز

د. اجساد پسران هامان نیز به دار آویخته شد. پس روز بعد، باز موافقت کرد و فرمان او در شوش اعالم ش

نكردند )!(. بقیه  یدست دراز یبه مال کس ینفر دیگر را کشتند، ول ۳۰۰یهودیان پایتخت جمع شدند و 

نفر از دشمنان خود را کشتند و  ۷۵۰۰۰آنها  یهودیان در سایر استانها نیز جمع شدند و از خود دفاع کردند. 

  اموالشان را غارت نكردند )!(".  ی، ولیافتند ینها رهایاز شر آ

ک یو رمانت یاحساس یخته به افسانه و پوششهای، کتاب استر آمیخ هرودوت و شاهنامه فردوسیهمچون تار

میگمراه کننده را از گزارش رخداد پور یها ییاست. اگر داستان سرا یخیتار یگزارش رخدادها یبرا
97
 

ر سلطه یاقوام ز یزشهایسرکوب خ ین کشتار بزرگ در راستایاد یشام، یدر کتاب استر کنار بزن

هم از  ینمادد یبا استر هم شا ییوند زناشویپباشد؛ رخ داده  وشیدار یکودتاپس از  یهخامنش یامپراتور

                                                 
97

سه یرا استر با دسینامند؛ ز یشتن را "فرزندان استر" میرند و خویگ یار جشن میو توحش بس ین کشتار را با شرابخواریان هنوز سالروز ایهودی  

 ن نمود.یآنها را تضم یخیات تاریهود" را نابود کرد و حیرنگ "دشمنان یو ن
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 یهودیاشراف  یو مذهب ی، اقتصادیاسیس یگسترش تکاپو. هود باشدیت یوش با اشرافیدار یاسیس یمانیپ

پس از فتح بابل یهخامنش یمپراتوردر پهنه ا
98

 یعنیآنها  یرفتار یهایژگیکه با توجه به و یی؛ تکاپو

شه جنبش یآزار دهنده شده بود، ر ین امپراتوریگر مردمان اید یبرا یله گریو ح یو آزمند یپرستزور

مک آنها و بنا با کداشتند،  یهخامنشدر دربار  یکه نفوذ گسترده اهود یسران  یول .ار بودین دیا یهودیضد 

پردازند. کشتار  یبه قتل عام دشمنان خود مل( ی)کتاب سموئخود  یخیتار یو سنتها ینید یبر رهنمودها

از  یهخامنش یکه باشند" نشانگر گستره خشم و خروش شهروندان امپراتور یهود از هر قومی"بدخواهان 

ن جنبش و یا یتواند توانمند یمآنها با  یحکومت ینهادها یآزاردهنده آنهاست؛ و همکار یرفتارها

سنده ینورا برساند. ن سرکوب یدر اهود یت یاشرافان و یهخامنش یمانیز هم پیابعاد سرکوب، و ن یگستردگ

زن "ک یبدست آوردن دل  یکه برااند ینمابهوسباز  یرا مرد یهخامنشده است پادشاه یکتاب استر کوش

که  یان شهروندان کشورش را "از هر قومیخود در م شان او اجازه داده است "بدخواهان"یبه همک "بایز

نکرده و به کشتار دشمنان  یرویآنها از فرمان تاراج پ یند! ولیباشند" کشتار کنند و اموال آنها را غارت نما

هود"!؟ یقوم  یخیت تاری"مظلوم یتئورن یشیپ یکه همچون نمونه ها ن کشتاریاز ا! ؟ش بسنده کرده اندیخو

برد،  یر سئوال می( را از آغاز زنبوده است یزیبر کشتار و خونر یجز بهانه و سرپوشز ینتا امروز )که 

 یبررسران باستان" از یخ ایا در کتاب "تاریرنیحسن پ .اد نشده استیران باستان یا یرسم یخ نگاریدر تار

ذکر  ؟!ح"یجهت "زنگ تفرد یشا یخیتار یهایانه بررسیدر م یگذشته و همچون داستان یسرسرن رخداد یا

کرده است
99

ان یل و در میم در اسرائیباشکوه پور یکتاب استر و جشنها ینیژه دیگاه ویاز آنجا که جا یول. 

کردن  یماستمال یبرا یهودیسندگان ینو یاز سو ینافرجام یست، کوششهاین یان جهان پنهان کردنیهودی

مردم  یخیتار یآگاه یشعله هامناک از افروخته شدن یبنگران و ن رخداد صورت گرفته است. آنها یا

برد،  یان میستها را از میونیصه یو فرهنگ ساز یخ سازیتار ی، که دستاوردهایاز دوره هخامنش رانیا

ه انتقام یج روحییته یبرا ید بعنوان عاملیدهند که "نبا یز" جلوه مینخست آمار کشته شدگان را "مبالغه آم

دگان ینشان دادن "برگشت اوضاع بسود ستمد ین آمار برایرا ایشود" ز یبر آن تلق یا صحه گذاری ییجو

(؛ و سپس با ۱۷۲، ص یثان یقانون یشده است! )کتابها ینیش بیقانون قصاص" پ بر یاست"!؟ که "مبتن

د آورندگان و پرورش دهندگان آن بوده اند، یکه خود از پد یمارگونه ایب یزید به فرهنگ عرب ستیام

                                                 
98

مان اندوخته بودند، بر یکه در دوره سل ین حرکت کردند و با ثروتین النهریران و بیا یم، بسویها به اورشلیها و بابلیان پس از تهاجم آسوریهودی  

ان در بابل بود. نفوذ و یهودیز بانک پسران موراشو دو بانک بزرگ یو پسران و ن یب یاجافتند. بانک ی یاریبس یاسیبازارها مسلط شدند و نفوذ س

 افت.یت شد و گسترش یآنها با فتح بابل تقو یاسیو س یاقتصاد یتکاپو

 
99

ه بود دی، کوشخته اندیه آمشتر از کتاب استر با افسانیار بیبس یکه همگو شاهنامه،  یونانیسندگان ینو یخیات تاریا که با کند و کاو در روایرنیپ  

 نکرد! یچ کوششیم هیدر باره رخداد پور یرون بکشد، ولیران باستان را بیا یخیات تاریبزعم خود واقع
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 .(۱۵۸د، ص ی، صبح امیشناسانند! )عبدهللا ناس یم یعرب کودتاچک یهامان را 

ستر ات کتاب ید گفت که روای، باار محتمل استیبسوش رخ داده باشد، که یم در زمان داریاگر کشتار پور

ن ینصورت ایدر ااست؛  یانقالبستون از کشتار مردم یبه بیوش در کتیاز گزارش شاهانه دار یهودی یتیروا

 یاجتماع یروینبا کمک کدام شرق باستان بپا خاسته متحد و اقوام کامل وش در محاصره یپرسش که دار

ر یکه کوروش بابل را تسخ یابد: با کمک همان قومی یموفق به سرکوب آنها شده است، پاسخ خود را م

ت و یاش تقو یوش را در سال نخست پادشاهی" داریآسمان ی"فرستاده ا یهودیبنا بر اسناد ، یبار !کرد

      هود نبوده است... یت ی" جز اشرافین "فرستاده آسمانی؛ اازدهم(یال، باب ی)کتاب دان استت کرده یحما

 ؛پرداختز ینر دوباره مصر یتسخبه ن ینهرلن ایران و بیدر فالت ا امهاین قیسرکوب خوندر متن وش یدار

ل طلبانه مردم ه در رأس جنبش استقالیمرگ مشکوک کمبوج یدر پمصر را که  یرانیفرماندار ا اندیآرو 

م یجهت تحک یدست به اقداماتر کرد و کشت؛ و سپس ی، دستگسکه بنام خود زده بودمصر قرار گرفته و 

ها یمصر یدر مراسم مذهب ؛آنها پرداخت یبتهاپرستش : به نوازش کاهنان و در مصر زدش یخوسلطه 

 ین موقوفاتیشیعنه پو همچون فرا ها ساختیبت بزرگ مصر آمون یبرا یپرستشگاه بزرگ ؛شرکت جست

کاهنان و اشراف ... کرد یو راه انداز یرا بازساز یبازرگان یراههاآبراهها و و  ؛به آن اختصاص داد

 یانیپا یگزاف در سالها یاتهایبواسطه مال یکشاورزان مصر یخشنود گشته آرام گرفتند، ول یمصر

ان بر مصر و تداوم یهخامنش یاسیسلطه س یماندگار یوش برایدار دند.یشورباز هم وش یدار یپادشاه

  !  ازمند بودینمصر ف و کاهنان ااشر یو همکار یبانیبه پشتتنها ن ثروتمند ین سرزمیغارت ا

 ینهایبه سرزم، یهخامنش یامپراتور یاستقالل طلبانه و بازساز یجنبشهاهمزمان با سرکوب وش یدار

وسته و یپ یسلطه جو در جنگ و لشکرکش زورمدار و یدولتها یزندگرا یزکرد  یم یز دست درازید نیجد

 یرقم مز ینرا ن دولتها یو مرگ ا یفرسودگکه سرانجام  ی؛ روندابدی یان میجرروزافزون  یتوسعه طلب

د ی؛ و چون د.م(پ ۵۱۴) ش رفتین آنها پیمتا قلب سرز یشورش یسکاهاسرکوب  یبراوش یدار. زند

 یب ان استیرو به پاهم کنند و آذوقه  یم ینیه عقب نشوستیسکاها پو  ستین یانیچ پایپهناور را ه یدشتها

ا یبه آس در بازگشت. گشتهوده بازیب ین سفر جنگی، از اافت شودیر یتسخ یبرا یزین زرخیسرزمآنکه 

ر یه را تسخیه و مقدونیتراک یونانی یشهرهار و یجزادر اروپا گذاشت تا  شوخبغاب یرا به فرمانده یلشکر

وش یدار. دیگردان یهخامنشو باجگزار فرمانبر  یپادشاه مقدونن تاس یآمد و اب بویکامش وخبغاب ؛کند

در آورد  یوست امپراتوریپبه ر و یز در هندوستان را تسخیزرخ یگندراسند و د و یسپس متوجه شرق گرد

بگفته که  شد یر میسراز یهخامنشر یناپذ یریدربار سبه  یفراوان ین هنگام طالیم(؛ از اپ. ۵۱۲)

  . تاالن خاک طال بود ۳۶۰انه هند یاج سالهرودوت ب
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    ان یهخامنش یریافسانه شکست ناپذبر  یانیپا؛ ماراتنجنگ 

بر پا ساختند. جبار  یو دولت ملند؛ کردجبار آتن را سرنگون اس یپ پیهند؛ بپا خاست ..مپ ۵۱۰در ها  یآتن

و به او قول داد  برد( وشیبرادر دار) نارتافرآنجا،  یپارسه رفته پناه به فرماندار یدیسرنگون شده هم به ل

ها  یآتنپردازد. بکرده و باج خود را مرتبا دولت پارس که اگر دوباره به قدرت برسد، آتن را فرمانبر 

ارتافرن  یت نکند. ولیرون کرده اند، حمایکه ب یجباراس، یپ پیهنزد ارتافرن فرستاده خواستند از  یریسف

و  یدر آتن دولت مل! در آتن باشدپارس لشکر  یراید پذیوگرنه با ردیباره بپذد او را دویپاسخ داد که آتن با

که ند ا هم حاکمان مستبد )جبار( داشتیآس یونانی یشهرها –برقرار بود. دولت  یدر اسپارت حکومت اشراف

 رستاگیآر یدار شد که از سویپد یشهرها شورش –ن دولت یبودند. در اان یهخامنشدست نشانده باجگزار و 

رت رفت و از ثروت فراوان اپادشاه اسپاز دو  یکینزد  یو. .م(پ ۵۰۰) شد یم یلت رهبریجبار شهر م

شنهاد یرت پاش او نهاد. پادشاه اسپیوش در شوش را هم پیا تا کاخ داریر آسیو نقشه تسخ ؛ا سخن گفتیآس

به  یکشت ۲۰لخور بود، رتافرن دا، که از پاسخ خشن آتن یدولت مل یرفت ولیگر را نپذستایآر یریجهانگ

ز در آتش سوخت. یها نیدیکه معبد مقدس ل دندیکش خته و آنرا به آتشاسارد تشهر ها بر یونانی. آنها داد

ر فرمان یدوباره زه یو کاره و قبرس یونیو  ره گشتندیان چیبر شورشافس سرانجام در  یهخامنشان یسپاه

ز ینلت یان شهر میجنگجوده شدند و یآتش کش وس و سبوس بهیلت، خیم. .م(پ ۴۳۴) رفتندان یهخامنش

 یبهره کش یبرار کرده یز اسیرا نو کودکان شتر مردان آنها را کشته و زنان یها بیدند؛ پارسیفر دیسخت ک

. )هرودوت( وش آنها را در مصب دجله مسکن دادیدار. ران(یا ی)دان، امپراتور به شوش فرستادند

اد بردن آتن با یر انقیز یبراز ینو ، ستاگریخاطر کمک آنها به آرها ب یآتن یوش که در صدد گوشمالیدار

؛ دیشیآنها اند یو خشنودر یصغ یایآس یونانی یشهرها –بود، نخست به آرامش در دولت اس یپ پیکمک ه

ارات تام به یرا هم با اخت هیمردون؛ حل اختالفات آنها زد یبرا یوان داوریاد دیو بن یاتیدست به اصالح مال

ا جباران را از یآس یونانی یدر همه شهرهاه تن داد و یونی یبه خواست اهالز ینر فرستاد؛ و او یصغ یایآس

ا یآس یهایونانیه را که از شورش یه و مقدونیه تراکیمردونبرقرار ساخت.  یقدرت برکنار و حکومت مل

گسترش  یوش برایدارن یهمچنر کرد. یتسخرون آمده بودند دوباره یبان یهخامنشسلطه ر یسود جسته از ز

فرستاد و خواست آنها "آب و آن ممالک به  یندگانینماونان ی ییاروپاممالک در ان یهخامنشم سلطه یو تحک

 ،. جز آتن و اسپارتانیاز دولت هخامنش ینبرافرمو  یوابستگرش یپذن جهت ینماد یکار؛ خاک" بدهند

رفتند. یپذان را یهخامنش یسرور دند،ید ید نمدر خو یداری، که توان پااروپا یونانی یشهرها –گر دولت ید

 ۴۳۰آغاز شد )ها یونانیبا ان ین جنگ هخامنشینخسترحمانه رفتار شد و یبندگان ینمادر آتن و اسپارت با 

فرستاده شوش به برده وار آن  یده شد و اهالیآتش کشبه معبدش  ،شدغارت تصرف و  یترشهر ار :(.مپ
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پس از  سیدات یبفرمانده یهخامنشارتش  ک و تن به تن بود،ینزداز  یگ، که جنماراتندر جنگ ؛ اما شدند

افسانه شکست ، یناکامن یاشد. ا یبه آسبرگشت و  ینیعقب نشر از یناگزن یسنگ یتلفاتو دادن سخت  ینبرد

ه ین جنگ آموختند که در سایآنها از اد. یها به چالش کشیونانیشه یرا در ذهن و اند یهخامنشارتش  یریناپذ

 یز براینده نیکه در آ ی؛ آموزه اکرد ینینشعقب را وادار به  یهخامنشتوان ارتش  یم یتحاد و همدلا

بهمراه داشت یبزرگ یها دستاوردهایونانی
100
.   

 یاسیب سین دو رقیان ایمکه جنگ دهد  ینشان مها یونانیان با یهخامنشن جنگ ینخست ینه هایزم یبررس

 یم و فرمانبر ماونان را رید همه یبا یا دولت توسعه طلب هخامنشی ؛ر بوده استیاجتناب ناپذ یاقتصاد –

مصر و روابط با گرداندند و از  یکوروش بر م یها یریش از جهانگیپط را به یها شرایونانیا یکرد، و 

ا یدگاه بود که ین دین باره بر ایدر از ینارشا یخشابگفته هرودوت . بودند یبهره مند م یغرب یایه و آسیدیل

ران باستان، ص یخ ای)تار ستین دو نیان ایم یراهچ یهو  ونان؛یا ما فرمانبر یر ما گردد و د فرمانبیونان بای

 یو توسعه طلب یسلطه گرن یآئ کهزد یخ یبر م یحاکمان و اقوامت خواه یت تمامیماهدگاه از یدن ی(. ا۷۱۱

     است.  افته ی یرگیآنها چ یاسیسنش و روش یببر 

 ۴۸۶)ان رفت یاز م، ؟!"دروغگو انیشورش"با  ید در جنگیماراتن، شاال پس از جنگ وش چهار سیدار

در سال خ گزارش کند! یبه تار یرا در سنگ نبشته ادر ماراتن ها یونانیاز  یخیتارآنکه شکست  ی؛ ب.م(پ

و ها اتیبار مال ینیسنگکشاورزان از  یناخشنودد. یبر او شورز ینمصر ه گفته شد کچنانحکومتش  یانیپا

مذهب کوروش همچون وش یمذهب دارد آورده بود. یرا پدن جنبش ی( ای)استقالل خواه یمل یزه هایانگ

 یهاییاوه گویبرخالف  ید ولیتوان د یمش یاز سنگ نبشته هارا او  یهرمز پرستست. ینروشن 

ش یهابه یدر کتوش یرا داریشود ز یده نمیددر آنها  یکتاپرستیاز  یزیچ یرانیا یباستان گرانژادپرستان 

ز رفتار او یو ن ال،ی، مندرجات کتاب دانوشیدار ینبشته هاد. یگو یسخن م "انیگر خدایداورمزد و از "

دوره در  ینید دیعقا یان و آزادیاحترام به اد"فراتر از ار یبس( یمصر یش آمون و بتهایدر مصر )ستا

راهنما بلکه  یشه اینه اند ،کوروشهمچون  ،زیوش نیمذهب در نگاه داردهد که  ینشان م !؟"یهخامنش

ه سرکوب مردم یوش در توجی؛ وگرنه داراست یاسیقدرت س یو نگهدار یاستوار یبرا یبیفر ابزار

ال، باب یه کتاب دانیبر پا !دند"یپرست یسد: "آنها بد کنش بودند. اورمزد را نمینو یخوزستان و سکاها م

دهد که: "هر کس در هر قسمت از  یو فرمان م سپارد یال میوش اداره امور مملکت را به دانیدارششم، 

زنده و  یرا او خدایزال بترسد و به او احترام بگذارد. یدان ید از خدایمن که باشد با یقلمرو پادشاه

                                                 
100

، یانیاست )ملک زاده ببشمار جهان باستان  یهنر یضرب کردند که از شاهکارها ییبایز یسکه ها یخیتار یروزین پیها به مناسبت ایونانی  

 است.  یروزین پیادبود ایز به یابقات دو ماراتن ن؛ مسخ سکه(یتار
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باشد" یان میپا یزوال و ب یدان است و سلطنتش بیجاو
101

هود یت یکه باز بر نقش برجسته اشراف ی؛ فرمان

 یخیوش دستور ساخت خط میدارر یناگز یکارهااز د دارد. یتأک یو ین پادشاهوش و دورایدار یدر کودتا

 ی"شاه هنوز خشنود نم یمتمدن و غن یملتهاسلطه بر بر مبارزان و  یروزیبا وجود پرا یز است یپارس

ملل تحت  یخینداشتند و فقط از خط م یاز خود خط یک حکومت جهانیبود. اربابان  یت بغرنجیشد. وضع

 یبرا یتا هر چه زودتر خطخود فرمان داد  یها یوش به منشیکردند. پس دار ید استفاده ماد خویانق

ز یآن خط ند که یگو یکخ نم ی؛ ول(۲۳وش، ص یپارس اختراع کنند" )کخ، از زبان دار یامپراتور

  اد" بود!یبرگرفته از خط "ملل تحت انق

          

 وش یحکومت دار یالتیساختار تشک

هر  یم و برایتقس ین فرمانداریوش کشور را به چندیدار، یاسیس یدر پ یپ یوب جنبشهال سرکیتسه یبرا

شد که یفرستاده ماز مرکز نده ینمادو . بودند یوسته دولت مرکزیر نظارت پیکه ز گمارد یک شهربانی

 یکبار هم جاسوسانی یسال" یشی"دوراند یاز رو ؛را بر عهده داشتند االتین ایا یو کشور یامور لشکر

 یو سرکش یاالت رفته به بازرسیبه ا یانیبا لشکر یبطور ناگهانشدند  یده میکه "چشم و گوش شاه" نام

ص خ تمدن، یتارل دورانت، ی)وکشتند  یو مدادند  یو گاه بفرمان شاه شهربانان را زهر م پرداختند یم

ن جاسوسان را یه کار اکگمارد  یتیامن – یک سازمان کارآمد اطالعاتیهم  یاریوش در هر دی. دار(۲۳۷

 "ن پهناوریسرزم"ن یسلطه بر ا یو نگهدار یل کار امپراتوریتسه یبراکند.  یزیو برنامه ر یسازمانده

شد که  یده میبود که از سارد تا شوش و پارس کش ین آنها راهیشرفت کرد که مهمتریهم پ یراهساز

رفت.  یمش یپ یامپراتور یشمالشرقا س مصر تیبود که از ممف یگر راهیلومتر طول داشت، و دیک ۲۴۰۰

ر ی)ساخلو( دا ینظام یگاههایز پایتندرو، و ن یبا اسبها ییمهمانخانه ها، چاپارخانه هاز ین راهها نیدر ا

و  یاستوار یوش در راستایگر دارید یهایاز نوآوران بودند. یان پارسیوش تنها از میشهربانان دارکرد. 

اده یزبده پ یرویهزار ن ۱۰دان" بود با یبنام "لشکر جاو یحرفه ا یکراد کردن لشیتمرکز قدرت مطلقه، بن

 ،ن لشکریشد. کارکرد اینفرات به سرعت پر م یخال یشد و جایکاسته نمآن و سواره که هرگز از نفرات 

 ینکه جنبشیهم. بود "ن پهناوریسرزم"ن یدر اان یاز سلطه هخامنش یبانو نگه یاسیس یسرکوب جنبشها

دان"، که متشکل از ی"لشکر جاوساخت!  یت" را برقرار میشد و "امن یحاضر من لشکر یا، شد یدار میپد

 یافت، راهکار ابتکاریش یدایر سلطه امکان پیغارت شده ملل ز یران بود و تنها به کمک ثروتهایمزدبگ

                                                 
101

بودن او اصرار دارند! بهر حال وجود بارگاه  یبر زرتشت یرانیکه نژادپرستان ا یرساند؛ پادشاه یت را میهودیوش به یش دارین سخن گرایا  

 وش.  یال در حکومت داریدان یمذهب و یاسیباشد بر نقش برجسته س یتواند نشانه ا یوش، میدار ییال در شوش، مقر فرمانروایدان
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 یرویک نی .ر کشدیان را به زیان هخامنشیرفت تا ک یمبود که  ینده ایفزا یجنبشهاغلبه بر  یبراوش یدار

 یبجا یاشراف پارسنگونه یبد (.۱۱۱، ص یران باستانیوش بود )ایهم نگهبان کاخ دار یچهار هزار نفر

، راه چاره را با ایبرد یتداوم سامانه حکومتپس از کوروش و  یاسیس یدادها و جنبشهایدرس گرفتن از رو

از آنچه گفته  !شتر جستندیهم بباز  یو نظارت مرکزوسته یسرکوب پکشتار و و  وش در تمرکز قدرتیدار

برد. حکومت  یپ یو یدر دوره پادشاه حکومت وحشتو وش یدار یفرد مطلقهقدرت توان به  یشد م

است. باستان خ شرق یزورمدارانه و توسعه طلبانه موجود در تار ینشها و روشهایاوج تکامل بوش یدار

ن، یپسپادشاهان از  یاریبس؛ گشتخ یتاران خودکامه یفرمانروا یز الگویوش پس از او نیالت داریتشک

        .کردند یوش الگوبرداریدار یحکومت – یاسیس یسامانه هاواسطه، از  یا بیش، با واسطه یکماب

 

  وش یدار یو پول یاست مالیس

ک ی، پرداخت یات نقدیهزار تاالن گفته اند. عالوه بر مال ۱۸ران را یا یاتیدرآمد مال یونانین یمورخ

؛ ش و چهار هزار قاطر و سه هزار اسبیمقرر بود. مثال ماد صد هزار م یالتیهر ا یهم برا ینسات جیمال

 یاعراب سال؛ بابل پانصد خواجه ؛لیحبشه طال و استخوان ف؛ هند خاکه طال؛ هزار کره اسب یارمنستان س

به  یلغالت مصر هم مبیو از درآمد شارتش  یغله برا یل مصریمصر صد هزار کاز ؛ خروار عود ۳۵

 یدر پ یپ یشورشهاد توان یم( که یران باستانیاا، یرنیپشد ) یز میوار یدربار هخامنشب ملکه یج

ند یگوفرستاد.  یم ییایهداتنها ات معاف بود و یپارس از پرداخت مالالت یح دهد. ایرا توضها یمصر

ان یهخامنشر سلطه یلک زشد و در مما یده مینام کیدرل داد و ستد سکه به طال زد که یتسه یوش برایدار

در پارس  .زدالد یش از میپه در سده هفتم یدین سکه را در جهان باستان لینخستاست که  ی. گفتنج گشتیرا

ن یوش نخستیداره به پارس آمد، یدیل یپرداختند؛ پس از آنکه سکه ها یدستمزد و وام و سود را با کاال م

  (.۲۳۴ص خ تمدن، یتارنت، ل دورایو) م و زر ضرب کردیرا با سکشور در سکه 

 

  یهخامنشدولت  یسستارشا؛ آغاز یخشا یپادشاه

شرفته یپ ینهادها یبا سازمانده وشیدارافتاد.  یناتوانو  یسستراه به وش یدارپس از  یدولت هخامنش

با  یولکند جمع را  یخته ایاز هم گس یامپراتورتوانسته بود و تمرکز قدرت ، خشونت گسترده سرکوب

در وش یدار، که پس از ارشایخشانهاد.  یان رو به کاستیسرکوب هخامنشو  یسازماندهوان مرگ او ت

بود  یبهره بود. او شاه یبدر جنگ و سرکوب وش یداراراده و پشتکار از  .م. بر تخت نشست،پ ۴۸۶
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شد و از زمان او  یم یسپر یجشن و خوشگذراناوقات او به  و تن پرور.هوسباز خرد، یسست عنصر، ب

آغاز شد.  یوندر یثبات یو ب یسستنهاد و  یرو بر فزون یهخامنشدربار ان در یذ و دخالت خواجه سرانفو

شهر فرو نشاند. رحمانه یبزش مردم مصر و بابل روبرو گشت که آنها را یبا خاش  یپادشاهدر آغاز  یو

بابل و  یوارهایدگر کمر راست نکرد. یسپرده شد که د یرانیغما و وین سرکوب چنان بدست یدر ا بابل

مطابق نتواند در بابل  یگر کسیتا د بردندپارس ن یسرزمبه هم مردوک را س یتندران شدند و یمعابد شهر و

 یجاهابه اسارت گرفته شدند و چون برده به بابل از مردم  یاریبس !خود را پادشاه بخواندها یبابل سنت

 یامپراتوراالت وابسته به یاز ا یکین پس تنها یافتاد و از ا یاسیست یبابل از مرکزگر فرستاده شدند. ید

  .  ب رساندیبشدت آسز ین یهخامنش یامپراتور یخیو تار یاسین خود به اعتبار سیو ا؛ بود

 

   آن  یاسیس یامدهایو پ ؛ونانیتجاوز دوباره به 

هد داشت تا دست بر نخوا ییدر انجمن بزرگان پارس اعالم کرد که از انتقام جوارشا یخشابگفته هرودوت 

و  یه سردار هخامنشین راه مردونیدر ا(. ۷۰۵ران باستان، ص یخ ایآنکه آتن را گرفته و آتش بزند )تار

 انیهخامنشر سلطه یزاز اقوام ارشا یخشاختند. یانگ یونان بر میاو را به جنگ با پناهنده هم  یهایونانی

 یر فرمان فرماندهان پارسیخود و زژه یو یجنگ یبا ابزارها یهر قومسربازان گرد آورد که  یلشکر

 "قوم ۴۷سربازان " اسلحهو  یت ظاهریاز وضع یهرودوت شرح. (.مپ ۴۸۱) دندیآماده جنگ گرد

ژه در جنگ با یبو ،و عدم تناسب آنها یناکارآمدو  یناهماهنگ یشرکت کننده در جنگ داده است که بخوب

چماق است! سپر چوب و ز ین یسالح برخ ؛رندنداو زره نها جوشن یشتر ایبخورد. یبه چشم م ،هایونانی

خ یتار) یشان از نیرهاید بافته است و تیگران دانسته، از ترکه بیها، که هرودوت آنها را برتر از دیپارس

 ییست. هرودوت با گزافه گویروشن ن یبراستارشا یخشا یروهایشمار ن. (۷۳۰ – ۷۳۸ ران باستان، صیا

. استبوده نجهان باستان  یدر امکانات و اندازه هااساسا که  ه استون نفر سخن گفتیلیاز پنج مار یبس

و با توجه به امکانات  یپژوهشگران امروزاز  یبرخآوردند؛ و تر نییپس از او ارقام را پا یونانین یمورخ

ران باستان، ص یخ این زده اند )تاریتخمهزار نفر  ۱۸۰ یو حتهزار نفر  ۳۰۰جهان آن روز تا ت یجمع

دوره کوروش، که در  ییاز آغاز فرمانروااد داشت که کشتار گسترده مردم ید بین بایزون بر ااف. (۷۷۳

ن رقم یآخرلذا ؛ داشت ین را در پین النهریران و بیدر انفوس ر یچشمگکاهش د، یاوج خود رسوش به یدار

 شینماک ین یچنونان، بلکه همیر فرمان بردن یز ینه تنها برا ین لشکر کشیاد باز اغراق باشد! یهم شا

در ها یونانیبا  ییاروین رویدر نخست یغرور شکسته شده فرماندهان ارتش هخامنش یبازساز یقدرت برا

 یهایکشتاما بود.  ین جنگ انتقامیدر ا یروزیپازمند یبشدت نان یم سلطه هخامنشیتحکبود. وش یزمان دار
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شد؛  یافت می یبسختونان ی یکرانه هاکه در ند بود یازمند بنادر بزرگیپهلو گرفتن ن یبرا یجنگبزرگ 

برخوردار ان یهخامنشگسترش حکومت  یبرادن یجنگزه یانگنه از که ز ین یتیچند مل یروهاین یشماریب

روند بلکه  یبشمار نم یروزیپ ینه تنها از ابزارها، داشتند کارآمد و مناسب یجنگ افزارهابودند و نه 

 یروزیارشا چنان از پین لشکر بزرگ خشایبا ا. اهند بودنه ساز شکست خویو زم یکارآمدعامل نا خود 

 یگندم را که بسو یها یانش کشتیمانع شد که سپاه یخود مطمئن بود که بگفته هرودوت حتع یو سرآسان 

ران باستان، ص یخ ایتار)کنند"!  یما آذوقه حمل م ینها برایرفتند مصادره کنند و گفت که "ا یونان می

متحد شدند و هفت  یونانیشهر  ۳۱شدند. مقاومت آماده  ستوکلیتم یقهایتشوز به ینها  یآتن، یبار. (۷۶۰

ر کرد؛ و آنها "آب و یونان را تسخی یاالت شمالیارشا نخست ایخشارا گرفتند.  لیترموپتنگه  یهزار اسپارت

چند  هر، بروندان یپارسر سلطه ینخواستند زکه  ییهایونانیاما خاک" دادند و از جنگ آسوده شدند. 

خت و در یرا بهم ران یهخامنش ییایدر یرویش نیآراو رعد و برق توفان . ندتم به جنگ گرفیتصم، دانهینوم

ونان را ی ییایدرکوچک  یروینن همه یبا ا ؛از دست دادند یاریبس یها یکشت ومیزیآرتم ییایرد ینبردها

ش رفتند و از یل پیا تنگه ترموپت یارتش هخامنشن یکردند. همزمان در زم نیساالم یز بسویوادار به گر

بدنبال کشته شدند.  یونانیسرباز  ۴۰۰۰پادشاه اسپارت و  داسیلئونرا گرفتند.  یونانی یروهایآنجا پشت ن

، که کیآتره یجزد و راه فتح یر گردیز تسخین یونانی یگر شهرهایاز د یاریو بس دیفوس ،لیر ترموپیتسخ

ن یساالم یش بسویزنان و کودکان خواموال و با  یآتنتمندان ثرو. گشوده شدز یندر آن واقع است، آتن 

آتن و کرد؛ ر یرا تسخک یآت یهخامنشارتش وستند. یوم پیزیآرتم یایدر یو به بازماندگان نبردها ختندیگر

هدف "به ظاهرا ان ینجا هخامنشیدر اد. یمعابد آنرا به آتش کشارگ و و کرد آنرا غارت  یشهرهاگر ید

بسود را جنگ  یینهاجه ینت.م( پ ۴۸۰)ن یساالمدر تنگه  ییایدر؛ اما جنگ ه بودنددیخود رس "یانتقام

شده خود چنان سرمست غرور  یجنگ یهایو سرعت کشت ی، بزرگیاریارشا از بسیخشاها برگرداند. یونانی

 ییایدر یروی، که به نباز یهاآب یو بجا ؛نبرد یپن تنگه یها از تجمع در ایونانیزه یانگبه بود که 

 یدر پ یشد و نظاره گر از دست رفتن پوارد جنگ در همان تنگه داد،  یمات یدان عملیمان یهخامنش

 یغرور و نادان! رفتند یهم م یبه رو یند و با هر تند باد و تهاجمدخور یکه به هم مگشت ش یهایکشت

جنگ و  یسخت، ی. باره استکرداست یسخ یرا مضحکه تار "باستانران یا" ،جنگن یارشا در ایخشا

 یخوددارجنگ ادامه ارشا از یچنان بود که روز دوم خشا ییایدر ین تنگنایدر اها یونانی یحماس یپافشار

 هیمردون یاز سپاه را به فرمانده یبخش یولارشا یخشاخت! یگرش یخو یاسیقلمرو سبه  یو با سپاهکرد 

از  یهخامنشارتش د. یدوباره آغاز گردجه نداد و جنگ یها نت یه با آتنیاشت. مذاکره مردونونان نگاه دیدر 

در فتح دوباره شهر در هم  یچ سودیه ،کیستراتژادگاه صرفا یاز د !ران کردیو ور یرا تسخآتن نو 
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ل یبدلکه  ،ر آنینکار به پولوپونس حمله کند و با تسخیا یتوانست بجا یه میمردونو شکسته آتن نبود 

نه یک یول ؛ن را جبران کندیشکست ساالمممکن بود، ها یلوتها از اسپارتیمردم آرگوس و ا یزاریب

 !باز داشته بودز ین "خردمندانه" یمات جنگیها چنان بود که آنها را از تصم یان از آتن و آتنیهخامنش

)فرماندهان ارتش  ارته باذو ه یمردونان یم، .م(پ ۴۷۳) رخ داد پالتهکه در  یدر جنگ سخت، یبار

 یبه اردو یینها یروزیپه یکشته شدن مردون و از جنگباذ ارته ار رفتن کناختالف افتاد؛ با ( یهخامنش

 یایآس یهایونانیبدنبال آن بازگشتند. ا یآسبه سر شکسته ز ینه یو بازماندگان لشکر مردون ؛رفتها یونانی

  ... ه در آوردندلرزبه  ین نواحیرا در ا یهخامنش یامپراتور یه هایپار هم سر به شورش برداشتند و یصغ

نامناسب بودن ، یشیعوامل سوق الج یتوان بر برخ ی، البته میهخامنشمتجاوز ارتش  یل ناکامیدر تحل

ز حادثه توفان انگشت گذارد. اما عامل یو ن یفرمانده یرادهایمات نابخردانه و ایتصم، یزات دفاعیتجه

 یهنیو م یمل رومندین یها زهیانگ یدارا ،دندیجنگ یها در خانه خود میونانیآن بود که  ین ناکامیا یاصل

که از  یهخامنشان یحال آنکه سپاه کرد؛ یدر راه وطن م یو "قانون" آنها را وادار به فداکار ،ودندب

" آنها را به جنگ وا بزرگ شاه"و تنها ترس از  ن جنگ نداشتندیدر ا یزه ایانگبودند،  یگوناگون یتهایمل

شکست دست کم چشم  یبر آنها بود، ولان یخامنشهتداوم سلطه  یدر جنگ به معن یروزیپشت. اد یم

ن جنگها، که تماما یا یخین هر چند اسناد تاریبنابرا .گشود یشان میآنها از سلطه برا ییرها یبرا یانداز

نه ان یهخامنش "یتیان چند ملیسپاه"ن برداشت کرد که یتوان چن یم یولکجانبه و نارساست یاست،  یونانی

د: یگو یمز ینا یرنین باره حسن پی. در اب هم کرده اندیو تخر یکه چه بسا کارشکنده اند بلینجنگخوب تنها 

 یبعضران یداشت و بعکس در قشون ا یوا م یو از جان گذشتگ یها را به فداکاریونانی ی"حس وطن پرست

، ص یران باستانی)ا ؟!"راندند یبودند با چوب و شالق به جنگ م یقشون را که از ملل اجنب یقسمتها

 یکه از اقوام یسربازان؛ کرد یبا خود حمل م "یسرباز اجبار"ن یبار سنگ یهخامنش، ارتش یبار(. ۱۳۵

وشن ر. سرکوب شده بودندانه یهر بار هم وحشو بپا خاسته ش یخو یآزاد یبرابرخاسته بودند که بارها 

دورانت راز  لیو. دیشوند چگونه خواهند جنگ یاست آنها که با "چوب و شالق" به جنگ وا داشته م

آموزش و  یان و نظم و هماهنگیسپاه هخامنش یو ناهمزبان یها را در ناهماهنگیونانیان از یپارس یشکستها

ارشا آن بود که یخشا ین جنگ برایا یخیتنها دستاورد تار. (۲۳۵ص خ تمدن، ی)تارداند  یها میونانی یدگید

 یاست؛ ولساخته  "به غربخ یتار ین لشکرکشیبزرگتر"فرمانده  ،یافسانه ا یآمارها یاریالبته ب، را یو

شود که  یافت میار یبسن مضمون یبد یجمالتن یخ مغرب زمین سکه آنستکه در کتب تاریگر اید یرو

را با خود همراه کردند حون تا حبشه یونان و از سیمرز از هند تا شناخته شده آنزمان  یایان همه آسیپارس"

هم  ییهایروزین پینکه در زمین جنگ با ایا! "امدندیافته بر نیسعه نر و تویونان کوچک و فقیاز پس  یول
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 ییک شکست رسوایدر کل  یولد ی" خود رسانیهدف انتقام"به نخست ارشا را یو خشادر بر داشت 

شد بر  یسرآغازز ی؛ و نآنها در جهان بود یشوکت یقوو  یریبر جهانگ یانیو پاان یهخامنش یز برایبرانگ

بگفته  .ر" را گرفتیزه و شمشی"ن یطال" جا یپلماسیکه در آن "دآنها  یجهانگرانه  است سلطهیر سییتغ

و ن و پالته در هم شکست؛ یماراتن و ساالم یپارس با شکستها یشاهنشاه یاستخوان بندل دورانت، یو

شکست از  .(۳۱۰ص خ تمدن، یتار) رو کردند یو شهوتران یخواریو م یشاهان و اشراف به شکم بارگ

ن یبه ا یچ اشاره ایش هیارشا در سنگ نبشته هایخشاز بوده است که یبرانگ یین و رسوایها چنان سنگیونانی

ان یخود بر "شورش یروزیپ یمانندیار و غرور بیغات بسیکه پدرش با تبلیجنگها نکرده است؛ در حال

 یسته است. ب" دانمزدورت اید را برخوردار از "فضل و عناخ کشانده و خویرا به رخ تار ؟دروغگو"!

 رمزداوهوه و مردوک و یت یاز فضل و عنا یتوانست نشانه ا ینمونان یاز ز یبرانگ یید شکست رسوایترد

وش غرور زده هم شکست ینکه داریکما ا ؛نه بودین گزیان باشد؛ سکوت بهتریبه هخامنشد ... یو مهر و ناه

  نکرد!  یخود در ماراتن را بر سنگ جاودان

ستوکل و یتم)ونان" ی ی، "قهرمانان آزادونانیاز  یهخامنش یروهاین ینیقب نشعشکست و پس از اما 

تا آنها را  در آمدند یبه خدمت دربار هخامنشدند یونان نرسیخود در آزمندانه  ی( که به خواسته هااسیپوزان

 یبا گرفتن وعده فرماندار یو دوم شد؛ان یهخامنش یکارگزار رسم یاول تمنا کنند!"شاه بزرگ" از 

چه در  ،اننیازه یانگببرد! آنها  یاسیر سلطه سیرا ز یونانین ین سرزمیاد یکوش یاز شاه هخامنشاسپارت 

ر یو جزا شهرها –دولت . قدرت و ثروت بود ،انیمنشابا هخ یو چه در همکار یمقاومت مل یفرمانده

در جلب گر یکدی ز بایبه رقابت و ستبهتر  یاسیت سیو موقع کسب طال یبرا ،پس از جنگز ین یونانی

مقدار  یونان را لوث و بیمردم  یخیتار یروزیو پ یداری، پایونانیاشراف آزمند ؛ افتادند یهخامنشان شاه

 یشاه مدارآنها در برابر  یقانونمدارداد،  یم یباستان برتر یهایونانیاست یسبه که  یزیتنها چ! کردند

                                            .بودان یپارس

س یرئتابان رآ ..مپ ۴۶۵در نداشت.  یجز خوشگذران یونان کاریبا در جنگ  یپس از ناکامارشا یخشا

پس از و  کشتدر خوابگاهش ارشا را یخشا ،دربار یخواجه باش ،تراداتیم یاریدربار به دستژه یگارد و

او سود جسته  یجوانتا از  ر پسر سوم او را بر تخت نشاندیاردشارشا، یوش پسر بزرگ خشایکشتن دار

از ز سرانجام گرفتار شده و کشته گشتند. ینترادات یمو رتابان آ .را در دست داشته باشد یواقعخود قدرت 

هم در خاندان  یدرون یسه هایان دربار، کنکاش ها و دسیخواجه سرازنان و  یاسیبا نفوذ س ن پسیا

   . شدند یکشته م یه آسانو ب یدر پ یشاهان و شاهزادگان پ ؛دیان فراوان گردیهخامنش
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 طال"  یپلماسی"د یهاامد یپو ها کارکرد 

ها به یگر مصریکبار دیکرد که در آن  یسال پادشاه ۴۱( .مپ ۴۶۴)موسوم به دراز دست  ر اولیاردش

آنها یکمک نظامبا و آتن دولت نبار در اتحاد با ی، و اناروسیا یرهبر
102

ان را برافراشتند یپرچم طغ ،

و هم  یان مصریلشکر بغابوخش یبفرمانده یهخامنشسرکوبگر  یروهاینسرانجام  کهپ.م(  ۴۶۰)

ر یاردش یدر پادشاهر سلطه خود نگاه داشتند. یآنها را در هم شکسته و مصر را کماکان ز یونانیمانان یپ

سال  ۲۷آغاز شد که  پلوپونسآتن و اسپارت موسوم به  یسرکردگو  یشگامیپها به یونانی یخانگ یجنگها

ر یاردشپس از ردند. ک یاسیس یبهره بردارت یبغاان از آن یو هخامنش ؛.م(پ ۴۳۱ – ۴۰۴) دیطول انجامب

ز پس یان نیکشته شد. سغد انیسغدد که زود بدست برادرش یرس یبه پادشاه دوم یارشایخشااول پسرش 

ت و خود را ر تخت نشسقاتل ب؛ کشته شد اخسگر بنام ید یاز حکومتش بدست برادر یاز گذشت چند ماه

ن یاا، یرنیبگفته پ. ازدواج کرد پروشاتخود ( خاله گرید یتی)و برواخواهر با  یود. ینام وش دومیدار

رنگها و یندر نداشت، تا زنده بود  یمانند یو خونخوار یسنگدلو  ینه توزیو ک یله گریح در، که ملکه

 یو تباه یسستدر  یش برجسته انقار یبس یبا کشتارهاو دست داشت  یهخامنشدربار بزرگ  یسه هایدس

صفحات ران باستان، یخ ایتار ؛۱۴۰، ص یران باستانی)ا کرد یباز یحکومت هخامنش یو سرانجام فروپاش

آغاز در کشور  ییبا شورشهادوم وش یدار یپادشاه .(۱۰۳۶ – ۱۰۳۷و ، ۱۰۳۴ – ۱۰۳۷، ۳۵۷ – ۳۶۲

در خود گر یدز که یگرفته بودند؛ و دولت ن بهره یونانیر یاز کمک سربازان مزدبگ انیشد که در آن شورش

 ساخت!  یمان دور کرده کار آنها را یها را از شورشیونانید، با بذل پول ید یدن نمیتوان جنگ

ه یدیل یفرمانداررا به  فرناباذو  سافرنیتوش ی، دارگرفت یها اوج میونانی یخانگ یکه جنگها یدر هنگام

جهت  ین جنگ خانگیکردن ا یشیدن و فرسایونان به درازا کشیره سافرن در بایاست تیسه گمارد. یگیو فر

د به یکوش یم فعال یطرفیباست یبا اتخاذ سلذا  ؛ر بودیصغ یایبه آس یونان در دست اندازیناتوان کردن 

سافرن، که آتن ی. ت، توانا باشدیروزیپبه تنها به ادامه جنگ، و نه کمک کند تا  یبه اندازه افتر یطرف ضع

خوار وش اول یکه آنها را از زمان دار افته بودیان یهخامنش یبرا یرومندتریسرسخت تر و ن را دشمن

و تسلط بر مستعمرات  یریگرا از باجآنها ر یصغ یایبه آس ین با دست اندازیو پس از جنگ ساالمکرده 

و  یبا کمک مال .دادوش یبه داربا اسپارت را  یمانیشنهاد هم پیپ یپس از چندبازداشته بود، ا یآس یونانی

و ا یآس یونانی یشهرها –دولت ها را شکست داد.  یآتنسرانجام دولت اسپارت ان، یهخامنش ییایدر یروین

انه یاست سلطه جویبا س یهخامنشدولت  یان شدند و طالیدوباره باجگزار هخامنش یونانیر یاز جزا یبرخ

                                                 
102

ر یصغ یایدر مصر و آس یف دولت هخامنشیتضع یقرار گرفت و در پ یونانیک دولت بزرگ یارشا در کانون یآتن پس از دفع تجاوز خشا  

 .از تهاجم دوباره آنها برآمد یریشگیبمنظور پ
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ره آنان را نصف کرد و با ید، جیرومند دینسافرن که اسپارت را یتسپس . ختیدر هم آمآن و توسعه طلبانه 

با  یدر همکار یو !آورد یبا کارت اسپارت رو یب آنها دوباره به بازی؛ و پس از فرآتن وارد مذاکره شد

ها یها و اسپارت یآتنش برد که نه تنها یونان پیت یف تمامیتضعرا در  یماهرانه ا یاسیس یبازچنان فرناباذ 

خ ی)تار نداختا یز به اشتباه مینرا ران یدربار افت بلکه یفر یم یو نظام یمال یبا وعده کمکهارا همزمان 

را با  ش کوروشپسر)دوم( وش یادامه داشت تا آنگاه که دار ین بازیا(. ۳۷۵ – ۳۷۸ران باستان، ص یا

ان یپاآتن به و فالکت  یرانیاسپارت و و یروزیپرا با پولوپونس ر فرستاد تا جنگ یصغ یایار تام به آسیاخت

 یخوردند و شهر آتن محاصره اقتصاد ینیها شکست سنگ ی، آتنآگوس پوتاموس ییایدر جنگ دربرساند. 

ط صلح یر ساخت شرایسرانجام آنها را ناگز یاز گرسنگ یر ناشیکمبود روزافزون آذوقه و مرگ و مشد. 

. .م(پ ۴۰۴) سپرده شد یرانیبه دست غارت و ودوباره و ر شد یآتن تسخرند. یها را بپذیخفت بار اسپارت

بود که ونان ی یو جنگ داخل یهخامنش یطال یپلماسین دیادر آتن نبودند و  یهخامنشنبار اما سربازان یا

به رفت،  یمش یپان یهخامنشبا  یو رقابت جد یونانیرومند ین یک امپراتوریل یتشک به سمتآتن را، که 

بر تخت  ر دومیاردشاو بزرگ و پسر ذشت ن سال درگیز در همیندوم وش یدار. نشاند یاه میس روز

ز به ین یونانی یشهرها –دولت بود. تر گشته سست  یحکومت هخامنش یه هایکه پایدر حالنشست؛ 

آنها گر برخاستند. یکدیبه رقابت با ا یآس یطال یجستجودر و  ؛گر ادامه دادندیکدیبا  یریو درگ یپراکندگ

ماراتن و پالته بودند، اکنون  یروزمندان نبردهایپ یهنیزه میگو داشتن ان یه اتحاد ملیدر سا یکه روزگار

خود دست به دامن دربار  یماد یازهایو ن یحل اختالفات درون یبودند که براگشته چنان خوار و زبون 

 یطال و سلطه گر یپلماسیر، در کاربست دیصغ یای، دو فرماندار آسفرناباذسافرن و یت. شدند یم یهخامنش

سکه  یک روین تنها یا ین راستا کسب کردند. ولیدر اهم  ییهایروزیکارکشته گشتند و پر و ماهار ینرم بس

رد؛ و را سست ک یقدرت هخامنش یه هایگر پاید یطال از سو یپلماسیدو  یثروت سرشار امپراتوراست. 

به وش یو دارآنکه همچون زمان کوروش  یبجاآنها  ؛دوربار آ و خوشگذران را تن پروران یپارس

و  را وارد ارتش خود ساختند یاسپارتر یمزدبگان یجنگجو ،بپردازند یمشق جنگو  یرزم یرزشهاو

در که  ییشورشهان پس یاز ا .شد یونانیر یز از سربازان مزدبگیلبر یارتش هخامنشنگذشت که  یزیچ

 یمنشانده  فرو یونانیر یپول و سربازان مزدبگسه و یرنگ و دسین یاریداد ب یر سلطه رخ میان اقوام زیم

 یه هایو تصف ؛روزافزون گشت یحکومت هخامنشدر و دروغ سه یو دس یهرج و مرج و تباهشد. 

ن کشور تا یروز شد و ایمصر سرانجام پ ی. جنبش ملن آن کاستیشیپابهت از  یدر خاندان سلطنت یکیزیف

 ر سوم مستقل گشت. یاردش یپادشاه
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 یو فروپاش یدگیروند پوسشتاب در  ؛یهخامنشخاندان گسترش جنگ قدرت در 

 یامپراتورامور اداره  یاز اراده و پشتکار الزم برابود و وشات ر نفوذ مادرش پریزدا یشدر دوم یاردش

و  ؛مورد سوء قصد قرار گرفت که جان بدر برد (کوروش کوچک)از جانب برادرش  یوبرخوردار نبود. 

سافرن یبا تکوروش کوچک در آنجا  د شد.یبعر تیصغ یایبه آساز مرگ رها و پروشات  یبا پافشاربرادر 

و در آراست بزرگ  یلشکر یونانیر شده یاجان یجنگجوز یو ن یامپراتورتابع  یاز شهرهادر جنگ شد و 

سربازان  ین لشکر کشیا یانیآنکه جز در مراحل پا ی؛ بر رفتیبه مصاف اردشپروشات با  یهماهنگ

رخ داد که در آن جنگ ر یاردشو  کوروش انیم یجنگ بابل، یکی، نزدکوناکسادر  !روند یبدانند به کجا م

دجله رفت تا در  یلشکر او، که در جنگ شرکت نجسته بود، به آنسو یونانیو بخش کشته شد کوروش 

ر یو زنج دانخود کش یرنگ به چادر فرماندهیرا با ن یونانیسافرن سران و سرداران لشکر یتامان بماند. 

ان یرا از م یکیهم  یونانیو مغموم فرمانده  یبان یلشکرفرستاد تا کشته گردند. ر در بابل یبسته نزد اردش

بس  یرد. آنها راهین خود بعهده بگیاست آنها را در بازگشت به سرزمیدند تا ریبرگز گزنفونخود بنام 

افته ی ده هزار نفر" شهرت ینیخ به "عقب نشیمودند که در تاریپ نزاترابوتا دراز و دشوار و پر ماجرا را 

 یامپراتور یدگیو پوس یفرسودگونان، یان تا یتخت هخامنشیپا یکین گروه، از نزدیا ینیعقب نشاست. 

نخست  ران هوشمند نوپا،یکه جهانگ یونه ابگ ؛ان ساختیمردمان جهان آن روزگار نمارا نزد  یهخامنش

مدافع  یو بن پهناور ین سرزمی، به فکر فتح ایپادشاه مقدون اسکندرپادشاه اسپارت و سپس  السیزآژ

با ب که ین ترتیبه ا ؛دفع کردندو تفرقه طال  یپلماسیا کاربست دب یپارسرا فرمانداران  یتهاجم اول. افتادند

خته شدند؛ یبه جنگ با اسپارت برانگ یونانی یشهرها –شد و دولت  یوار آتن و بندر آن بازسازیدآنها پول 

که از تهاجم ناکام پادشاه اسپارت درس گرفته  یدوم ید. ولر از بازگشت کریالس را ناگزیکه آژز یجنگ

 یپشت سر خود را محکم کرد و سپس به آسان یونانی یشهرها –با فرمانبر کردن دولت بود، نخست 

الس وارد یکه آژز یدر هنگام! به چنگ آوردرا ا یآسهنگفت  یو ثروتها یهخامنشپهناور  یامپراتور

فرمان پروشات ک یر به تحریبا او بود، اردش یباز یژه خود در پیوش وسافرن با ریر شده و تیصغ یایآس

ر یه از اردشیگیفرماندار فرفرناباذ به بازگشت، الس یآژزپس از وادار کردن را صادر کرد. سافرن یتقتل 

 ییایدر یروین دیکناسپارت را نابود کند. آنها در  ییایدر یروین یک فرمانده آتنیدستور گرفت تا با کمک 

 ۳۳۳در بهار  یوند. اونان بکشیسپارت را در هم شکستند و سپس فرناباذ دستور گرفت که جنگ را به ا

ر کرده بود، دست به غارت یصغ یایدر آسالس یآژزآنچه  یتاخت و به تالف یونانی ینهایسرزم ی.م. بسوپ

نهاد.  ینس گام مره پلوپویبه جز ین بار بود که ارتش هخامنشین نخستی؛ اپلوپونس گشودت یدو والدر 

 یدگیپوسب یسراشدر حکومت را ن یاونان بود؛ چرا که یدر ان یهخامنش یاسیس یهایابیال راز کامطقدرت 
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ن یا ؛امده بودیارشا بر نیوش اول و خشایدارر یشمشتوانا کرد که از  ییبه انجام کارها یختگیو از هم گس

ازمند یرا نها بود که آنها یونانیان یمنده در یفزا یسایس یچالشهاو  یتباهفالکت، ، یسست یاریالبته ب یابیکام

ر یف شد، اردشیتضع یخوببکه اسپارت ، پس از آنیبار !کرد یمو بذل و بخشش او "شاه بزرگ"  یداور

 یفرستاده و قرارداد صلحپارس به دربار  ینده ایک نمایفرمان صلح داد و آنها هر  یونانی یدوم به دولتها

 ین دولتها در امور داخلیک از ایمان نامه هر ین پیبموجب ااست. مشهور  داسیس تالآنمان یبستند که به پ

سرو "شاه بزرگ" وگرنه با  ؛ردیصورت گ یگریان آنها بر ضد دیم یچ اتحادید هیخود مستقل بودند و نبا

ر یزه دوباره یونیو ا قطع شد و قبرس یآس یونانی یز با شهرهایرابطه دولت اسپارت ن !کار خواهند داشت

 یخاطکه در آن  شدصادر ر یاردشاز جانب  یفرمانبشکل مان صلح یپ. ندرفتان یهخامنش یچتر امپراتور

ن یم به چندیونان با تقسیکشور شت. گها یونانیات مرجع حل اختالف یهخامنشدولت و شده جنگ د به یتهد

را که  ن روشیا؛ رفتان یپارس یاسیسر نفوذ یو زف شد یکوچک و مستقل بشدت تضع شهر –دولت 

 یهاقدرت یز از سویتا امروز نپس از آنها اسکندر بکار بست و اد نهادند، یاست بنیخ سیان در تاریهخامنش

برد،  یمان سود مین پیکه از ا یونانیشهر  –تنها دولت . شود یبکار گرفته م یستیالیو امپر یاستعمار

ن یاسپارت هم پس از شکست سنگ یت؛ ولداش یگران برتریبر د یرومندیو ن یاسپارت بود که در بزرگ

داس، که مورخان یمان آنتال سیپف گشت. ی، تضعانیهخامنشن یرین دیمتحد ره تب،یجزمردم در جنگ با 

ه یبر پاان ینرم هخامنش یسلطه گرو  یشرفت توسعه طلبیاوج پن دانسته اند، یار ننگیآنرا بس یونانی

ر با یکه اردشن باور است یا بر ایرنی.حسن پ ت کن" استانداز و حکومیاست "تفرقه بیسطال و  یپلماسید

ران ی)ا ناکام مانددر آن بزرگش  یارشا با لشکر کشیتوانا شد که خشا یاست" و "پول" به انجام کاری"س

 یاختالفها تنها بر بستر یدولت هخامنش یطال یپلماسیدد در نظر داشت که یبا یول ؛(۱۴۴، ص یباستان

پ و یفلو آنگاه که  ؛توانست کارآمد باشد یم یونانی یشهرها –ت دولان یپا یب یهایریق و درگیعم یاسیس

بلکه  افتاد یمداز کارآطال  یپلماسینه تنها د، متحد کردندر فرمان خود یزونان را یسراسر  یمقدوناسکندر 

، "یروزیشرفت و پیپ"بظاهر ن یر ایدر ز !دیاز هم پاش یبه آساندر تهاجم اسکندر ز ین یحکومت هخامنش

است دامن زدن به اختالفات دشمنان و ین زمان تنها سیکه از ا یبگونه ا ؛نهفته بود یدگیو پوس یفرسودگ

را تا هنگام حمله اد یسست بن ین امپراتوریا یسقوط و نابودبود که توانست غارت شده  یگردش طال

دربار و  ونان برقرار بودیبر  یدونمق پیلیف یالیتا استداس یآنتال سمان یپ، یبار .ق اندازدیاسکندر به تعو

  ساخت.   یمها یونانی یقانونو مرجع م یرا ق یهخامنش

فرمانداران  یگریاغیز ینو ر سلطه یز ینهایدر سرزم یقوم یجنبشها ،نونایبر  یاسیسلطه سهنگامه در 

 یدر ازاافت باج یبه در یو درماندگ یناچاراز سر ان یو هخامنش ؛گرفت یم یفزونر یصغ یایآس یپارس
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 ی، که بر شاه هخامنشده آنها رایگزرشدند پادشاه ب یر میناگز یحتو گاه  ؛کردند یبسنده م یخودمختار

ها یجنبش کادوسسرکوب در ر دوم یمصر و قبرس(. اردش ینمونه هات بشناسند )یبه رسم شده بود، یاغی

ناکام د آورده بودند، یپد یخشانتمدن درو  کردند یم ین زندگین سرزمیدر ارباز یاز دکه  یالن، قومیدر گ

 یزه هایز جز به برکت رقابتها و ستیونان نیدر  یاسینفوذ س. رفتن استقالل آنها شدیو ناچار از پذ ماند

ان آنها یجاد تفرقه در میسه و ایدس پول وبا کمک تنها ز ینر یصغ یایآس یهاجنبش؛ و ها نبودیونانی یدرون

در آن نقش  یمادر وپروشات ار گشت که یبس یدر خانواده سلطنت اتین پادشاه جنایادر زمان  د.یخواب

پسر وش یدارسوء قصد افت: یسه ها ادامه یت و دسایز جنایپس از او نداشت. را ت کننده یو هدا یاصل

ک شدن به تاج ینزد یبرار یاردشگر یپسر داخس  د؛یانجامش م ماند و به کشته شدنر به جان پدر ناکایاردش

اسپ ی؛ آرر را زهر داده کشتندیاردش یونانیزن اسپ و ارسام برآمد؛ یبرادرانش آر یابودو تخت در صدد ن

پس  یسالگ ۳۴در ر یو اردش ؛کشته شد یسه ایر هم در دسیگر اردشیارسام پسر دشد و  یوادار به خودکش

که بزمان شوش و همدان  یدر سنگ نبشته ها !درگذشترگ پسرانش اندوه ماز  یسال پادشاه ۴۳از 

ف اورمزد نام برده شده است یتا( در ردیترا و آناهی)م دیناهو  مهر یگردد، از الهه ها یر دوم بر میردشا

)الهه  بعلز نام یر نیصغ یایآس یپارسفرمانداران نشان دهد. ن شاه را یا یش مذهبیتواند گرا یکه م

 ها( را هم بر سکه زدند. یونانی)الهه  آپولونها( و یقینیف

 ر سومیاردشجان بدر برده بود، بنام  یخانوادگ یکه از کشتارها یگانه پسر وی، اخس ومر دیپس از اردش

د به کشتار ینکه به قدرت رسیهم؛ پروا بود یار بیبس یزیرخونو  یدر سنگدل یونشست.  یشاهر تخت ب

 ین هنگام جنبشهایتاج و تخت او نشود. در ا یمدع یشان و بستگان خود دست زد تا کسیگسترده خو

به  یو یو دوره پادشاهد یهم رس و قبرس هیقینیفالن به یپس از گان یهخامنش یتقالل طلبانه در امپراتوراس

و لذا مورد  ؛کرد یان کمک مین جنبشها گذشت. مصر که مستقل شده بود، در همه جا به شورشیسرکوب ا

ه در یقینیف یرهادا )از شهیمردم صان و سپس یکادوسنخست به سرکوب  یر سوم واقع شد. ویخشم اردش

شورش قبرس را هم خواباند و ؛ همراه بود یبس هولناکبا کشتار  ین دومیا( پرداخت که یلبنان امروز

ک سردار ی یاریر را بیصغ یایآس یشورشهار یاردش. (.مپ ۳۴۴) کردران یو ور یتسخاز نو مصر را 

بود، او را پس  باگواسبنام  یواجه اخر سوم، که یاردش یمشاور عالسرانجام فرو نشاند.  منتوربنام  یونانی

بر تخت ن خواجه یز بدست همینر یپسر اردش، آرسس، یزهر داد و کشت. شاه بعد یسال پادشاه ۲۰از 

 اسکندرپ، پسر او یافت و با کشته شدن فلی یه بسط مین هنگام قدرت مقدونیدر ا .کشته شدنشست و سپس 

ان آموخته ی، که از هخامنشو تفرقه طال یپلماسیدکاربست ا ها ریمقدوند؛ و شگفتا که یه گردیپادشاه مقدون

طال بوده  یرویشتر به نیه بیگفت که بزرگ شدن مقدون یپ میلیودور فی! بگفته درومند ساخته بودیبودند، ن
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انداخت  یان دشمنانش نفاق مید و با پول میخر یافراد بانفوذ شهرها را م یورا ی؛ زیسپاه یرویاست تا ن

 یان، که در پیه هم آن بود که هخامنشیگر بزرگ شدن مقدونی. جهت د(۱۱۳۷ن باستان، ص رایخ ایتار)

 یه پیان آتن و اسپارت بودند، هرگز به خطر مقدونیتعادل بازدارنده مک یجاد یونان و ایف یه و تضعیتجز

    نبرده بودند!     

 

 یهخامنشحکومت  یفروپاشحمله اسکندر و 

خواجه شاه ن یان گام یدر نخستتا تخت نشست ر بز بدست باگواس ین، یهخامنشن پادشاه ی، آخروش سومیدار

و ناکارآمد  یولب طلرت و اصالح یک سین یوش سوم را پادشاهیارا دیرنیحسن پرد. ان بردایکش را از م

جاد کند و هم شکست و یا یخیتار افسوستا هم ؛ (۱۴۸، ص یران باستانی)ااست شمرده اراده  یب

بتوان ده تر از آن شده بود که یان پوسیبهر حال، حکومت هخامنش .دینما هیتوجرا  یهخامنشدولت  یفروپاش

هم در جنگ و سرکوب وش اول یدار "یکارآمد"و  "اراده"وش سوم از یاگر دار؛ و کرد یبازسازآنرا 

از دارد. ختن بیرا از فرو رشه یپستم  ین امپراتوریاده یپوسسست و  یه هایتوانست پا یبرخوردار بود، نم

و اصالح از درون  یراه بازسازز ین یو اشراف پارس یدر خاندان هخامنش یاخالق فسادشدت و گسترش 

و سلطه  یزورمداربر مطلقا بود که  یحکومت ییو انحطاط همه جانبه فرجام نها یدگین پوسیرا بسته بود. ا

ک یرون در یک ضربه از بیازمند یتنها نن حکومت یا یفروپاشاستوار گشته بود. مردم غارت و  یگر

و ونان ی یاسیس یدادهاین هنگام، که مسائل و رویدر ا یدربار هخامنش یآشفتگ !فرصت مناسب بود

زمان  ،طیاسکندر از شرا یو بهره بردار یز فرصت شناسیرا از کانون توجه دور ساخته بود، و نه یمقدون

را  یونانیر یکه شهرها و جزا یمقدون اسکندرن زمان یدر ان کرد! ییرا تع یحکومت هخامنش یفروپاش

بر ساخته بودفرمان
103
را به ان یهخامنش یاسیقلمرو سو  آورد یا رویآس یداشت، بسو یریجهانگ یو سودا 

بنام  یو از جانب دژبان دالور بند پارسدر یکوهستان یتنگه ها که جز در یبگونه ا ؛فتح کرد یآسان

وش هم هر یروبرو نشد؛ دار یجد یبا مقاومت ،ین هخامنشبزرگان و فرماندارا ی، و نه از سوبرزنویآر

ساخت!  یز پراکنده مین را لشکر پرشمار خود یاپیپ یزهاین گریخت و با ایگر یبار از برابر او م

پشت سر  یمحلچوپان ک ی ییاسکندر با راهنما یبه لشکر اسکندر وارد ساخت ول ینیتلفات سنگوبرزن یآر

تنها وبرزن یرانه آریدل ینبردها شکست.سرانجام ار مقاومت آنها را یبس یهایربا وجود دالوآنها را گرفت و 

                                                 
103

خواسته بود که او را  یونانی یاز شهرها یونان شده بود. ویه و یادشاه مقدونها را در هم شکسته و پ یپ مقاومت آتنیلین خرونه، فیدر جنگ خون  

 ان انتقام کشد. یا را فتح کند و از پارسیونان بشناسند تا او آسیسپهساالر کل 
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نبرد ن ی. ا(۱۵۸، ص یران باستانیاا، یرنیپ)بود شرق در برابر تجاوز اسکندر به ان یپارسن یراست یداریپا

ا خته و مردم را بحال خود رهیوش هم گریگشته و دارکامل  یهخامنشرخ داد که شکست ارتش  یهم هنگام

)مورخان او را عرب دانسته ر غزه یدژبان دل سیبت یمقاومت حماساز توان  یز میش از آن نی. پکرده بود

از کارناس ی، در هالالتیافو  ممنن، یهخامنشارتش  یونانیمقاومت سرسختانه سرداران ز یو ناند( 

هنگام آن در  ند.اندد نافرجام مینرس یهخامنشدولت  یاز سو یاد کرد که چون کمکیر یصغ یایآس یشهرها

ک یدر جنگ با اسکندر بود که بر اثر  یامپراتورن یاد یتنها ام ،یهخامنشارتش سپهساالر  ،یونانیممنن 

 ییاروپابا فتح تصرفات د یکوشن نبود یا خوشبیآسان در یپارسدرگذشت. ممنن که به مقاومت  یماریب

 یا بیو لشکر اسکندر را در آس دکشانب( هیو تراک هیونان و مقدونی)ا به اروپا یجنگ را از آسکانون اسکندر 

در صدد بود ز ینکرد و  را فتح لس بسره یو جز هم بدست آورد ییها یابیکام یوسازد. پراکنده پشتوانه و 

سرداران و  ی. حتدرگذشتش از آن یه حمله کند که پیبه مقدونان یهخامنش یجنگ یصد کشتیبا س

نه تنها فرماندار سارد  مهراننداشتند.  یداریدر پا یزه ایانگچ یهو  ز ناخشنود بودهین یفرمانداران پارس

ذخائرش استحکامات و شواز اسکندر آمده و شهر را با همه یهمراه با بزرگان شهر به پنکرد بلکه  یمقاومت

 یروزیپس از پ ین خوشخدمتیا یدر ازا یو. (۱۲۶۱ص ران باستان، یخ ایتارا، یرنیپ)کرد!  یم ویتسل

را بهمراه هزاران نفر از  یز خزانه پادشاهیحاکم دمشق ن ؛در گوگمل فرماندار ارمنستان شداسکندر 

ز یفرماندار شوش ن اکزاتر ؛(۱۳۲۱ – ۱۳۲۲ص )همانجا، داد اسکندر ل یتحو یونانیو  یپارسبرجستگان 

بابل را  یپارسسردار  مازه ؛(۱۴۰۳ص )م اسکندر کرد یتسل ،و دژ استوارش ،ن شهر را با همه خزائنشیا

نامه به اسکندر ز ینپارسه خزانه دار  ردادیت ؛(۱۴۴۷ص )اش به اسکندر سپرد  یدفاع یگاههایبا همه پا

را عموما آنها ز یناسکندر  ...و  (۱۴۱۳ص ) !کنند یممردم خزانه را غارت  ینکن شتاباگر نوشت که 

ها یزگیانگ ین بیا یشه هایاز ر د.کر یمبر مقام خود ابقاء پارسه فرماندار خوزستان و خزانه دار همچون 

بود که در  یپنهان آنها از حکومت هخامنش یت، خشم و ناخشنودیو اشراف ییتن آسا یز، جدایها نیو همکار

مردم از  یزاریخشم و بن روش ینشانه هااز ان است. ینما یز بخوبیجنگها نن یا یخیات تاریروا

که در جنگ  یبروز هر حادثه ابا ، شیفه خویانجام وظ ین بجاین سرزمیاسربازان ن بود که یا انیهخامنش

 یزه ایانگگر یددند، ید یم زیو گر ییهر بار شاه را در جابجاا یو ساخت،  یمورد میب"ترس از شاه" را 

داشت، هر بار که  یشناخت خوبآنها ات یکه از روحز یاسکندر ن .شدند یپراکنده مو نداشته در ادامه جنگ 

ارتش  یبا تهاجم به مرکز فرماندهد یکوش ید، مید یم یچهره سربازان مقدوند را در یوحشت و ترد

ه یت روحیو تقوشاه وفادار ان یسپاهه یف روحیتا با تضعجاد کند یاوش یدر اطراف دار یاغتشاش یهخامنش

وه را در یشن ین بار ای. اسکندر نخستر دهدییتغ یبسود سربازان مقدونط را یشراان لشکر پارس یناراض
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ز یهمه چ نوایک نینزد گوگملدر ، یونانیسندگان یات نویبنا بر روااب شد. یمابکار بست و ک سوسیا جنگ

ر فشار یان را زیمقدون مازه یبه سردارها یپارس ؛فراهم بودلشکر اسکندر  یو نابودان یپارس یروزیپ یبرا

از  یشمار یشاه مدار، وشیبزدالنه دار یفرمانده یول ؛کردند یز میو گر ینیوادار به عقب نشگذارده 

که در آستانه شکست قرار یاسکندر در حال. اوضاع را بسود اسکندر برگردانده یبق یزگیانگ یبان و یلشکر

به ارابه عوامل نامبرده، فعال کردن  یبراسوس آموخته بود، یکه از جنگ ا یبا تجربه اگرفته بود، 

 ؛دیران انجامیاسپاه  یختگیاز هم گسبه م فورا هز ین گریاو  ؛ختیوش از ترس گریوش حمله برد و داریدار

خبر سست ن یادن یک بود، با شنینزد)سردار اسکندر(  نیمن پار یروهایبر ن یروزیبه پمازه که که ییتا جا

اما  !درآمداو به خدمت ز یخود نم اسکندر کرد و ین شهر را تسلیادر بابل ؛ و عقب نشستزه شد یانگ یو ب

اسکندر  یروهاین شکست از نیوش پس از نخستیران دایده، سپاهیافت گردی یتازگکه ب یبموجب الواح بابل

ختند؛ در یگرن( ین النهریبشرق ) ین گوتیسرزم یرو به سوشان یشهرها یاو را ترک کردند و بسو

، اسکندر یلوح بابلک یبموجب ن حادثه صورت گرفته باشد. ید پس از ایباز ینوش یز دارینصورت گریا

منجم ، ین لوح گلی؛ در اشما وارد نخواهم شد" یبه مردم بابل خبر داد که "من به خانه هاش از ورود یپ

 یمم( ی)تکرکه آنان را سجده  ینوشته است که : "سپاه اسکندر، شاه جهان، در حضور مردمن یهمچن یبابل

ن از شدت جور رایا یان و مردمان بومیز همچون مصرین نین النهریکردند، وارد بابل شد"؛ مردم بابل و ب

: کند که یم ینیش بیپسپس  یبابلمنجم  کردند؟! یم یبخش تلقیان سپاه اسکندر را آزادیو ستم هخامنش

ش یها یابیچگاه بخت به او پشت نخواهد کرد و کامیب خواهد کرد و هی")اسکندر( همواره دشمنش را تعق

ان یاز سلطه هخامنش یآزاد یآرزو نشانگرسپاه اسکندر وسته یپ یهایروزیپ ینیش بی؛ پست"ین یانیرا پا

  است.

یاخالق اشراف، یشاه مدار
104

ق و گسترده یعم یو مهمتر از همه ناخشنود یزگیانگ یو ب ییتن آسا ،

که ران یاان پرشمار ید که لشکریسبب گرد یسرداران و فرمانداران از حکومت هخامنش یو حتسربازان 

و غارت و  ییدر نامجو یرومندیزه نیجنگ آزموده که انگ یشدند از قوم یان مین برابر مقدونیگاه تا چند

مرکز حکومت دن به یاسکندر تا رسشکست بخورد و تار و مار گردد!  یداشت به آسان یریجهانگ

ک ی یحتدر هر جا گذشت که  یبه آسان یسخت گذربس  یو رودها یکوهستان یاز تنگه ها یهخامنش

 یمشغول نگه داشته و در نبردو رودها ن تنگناها در آمدتها توانست لشکر او را  یگروه کوچک م

                                                 
104

را همراه  یدربار کردند و تجمالت یت میرا رعا یز رسوم اشرافین یبهنگام جنگ با متجاوزان مقدون یوش سوم و سرداران ارتش هخامنشیدار  

نست ینشست، گفت: "اکه غرق تجمالت بود  یز شام ویوش بر سر میدار یسوس در اردویدر جنگ ا یروزیکه اسکندر پس از پ یخود داشتند. هنگام

 شاه بودن"! یمعن
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اسکندر بهنگام گذر از ند یگو. (۱۵۳ص ، یران باستانیاا، یرنیپ)د ینما ینیاو را وادار به عقب نش یشیفرسا

 شد" ین سنگها را بغلتاند، لشکر من نابود میبود که ا ییه گفته بود: "اگر دستهایکیلیک یکوهستان یتنگه ها

ها در یگفته بود که پارسز ین یهخامنشارتش  یونانیسردار  ممنن. (۱۲۸۷ران باستان، ص یا خیتارا، یرنیپ)

ل دورانت، "تنها سربازان یبگفته و. ن خود کشاندندیک جنگ نکردند و اسکندر را به داخل سرزمیگران

رداران س ییگرا تجملت و یاشراف(. ۳۱۲ص خ تمدن، یتاربودند" ) یونانیدر قشون پارس مزدوران  یواقع

: ه بودگفت سپاه خود یاز دسته ها یکیسوس به یجنگ ابهنگام آغاز چنان بود که اسکندر  یهخامنشارتش 

"دیریبرگرا  ن زنانیا ینتهاید و زی"برو
105
 یامپراتوران تازه نفس یز لشکرینپارسه پس از سقوط  یحت .

ان اسکندر را، که در یستند لشکرتوان یان آنان رفته بود، میمبه وش یدر باختر و پارت، که دار یهخامنش

شکست داده و  یبشدت خسته و فرسوده شده بودند، به آسان یهخامنشارتش  یایوش و بقایوسته داریپب یتعق

از برابر آنها ز یجز گرنداشتند و  یداریدر پا یزه ایچ انگیه یان دهند؛ ولیا پایآسدر ها یمقدونات به تجاوز

ا یآسدر تهاجم به  یزه اسکندر و لشکر مقدونیانگز ین یتوزنه یک و یری، جهانگیغارتگر نکردند! یکار

و ن نکرد ییتعش یخو یریجهانگ یبراهم  یچ مرزیه یبود که و یدر اندازه ااسکندر  یجاه طلببود. 

او را همه دوست داشت گر بود و کار را بدانجا کشاند که ید یتدارک جنگدر  یجنگپس از هر وسته یپ

 یاکاریرو  یفرصت طلبواداشت.  یرا هم به سرزنش واسکندر آموزگار  ارسطوکه  ییبدانند! ادعا "خدا"

گفت در  یها سخن میونانیاز سپهساالر شدن خود بدست  یاسکندر بود. واست یس یه هایستون پاز از ین

ن یها )مردم سرزمیژه السدمونی، بوهایونانیو  ندره گشته بودیبه زور بر آنها چخود و پدرش که یحال

در اند ینما یمونان یر انتقام یشمش؛ خود را دندیشور یداد بر او م یکه دست م یتصدر هر فر ارت(،اسپ

نداشت یریو جهانگ یجز غارتگر یزه ایکه انگیحال
106
 که شنهاد دادیپسوس یدر اوش پس از شکست یدار .

و  صلح یدر ازارا س یرود هال یآنسو ینهایسرزمز ینو  یده هزار تاالن غرامت جنگدختر خود، 

 یدر شهرهاشامات حرکت کرد.  یرفت و بسویاسکندر نپذ یولبه اسکندر بدهد.  ،اشبازگرداندن خانواده 

ماه لشکر اسکندر را معطل نگه داشتند و و دو ب هفت یبه ترت ینیو فلسط یان لبنانیغزه جنگجوصور و 

و اسکندر تنها با بخت  ؛دندینگجان ج یدالورانه تا پابه آنها برسد  یدولت هخامنش یاز سو یآنکه کمک یب

 یاد کرد که با وجود کمیونان یدر مردم تب  یهاید از دالوریز بایش از آن نیپ. ختیبلند از شکست گر

                                                 
105

 ور بود.یاشته از زر و زانب یرفت، لشکرش همچون لشکر هخامنش یهند م یکه اسکندر بسو ین، هنگامید دانست که چند سال پس از ایبا  

 
106

اکان شما آب و خاک یارشا را که از نیوش )اول( و خشاید جسارت داری: "بخاطر آوره بودلشکر خود گفت یهایونانیسوس به یش از جنگ ایپ یو  

بود  ینوشت شما منوط به فرمانختند و سریگر برانگیکدیورش گرفتند، سالها شما را بر ضد یشما را با  یخواستند، معابد شما را خراب کردند، شهرها

 او را آشکار ساخت.  یاکاریرتب کرد  یونانیآنچه با مردم  ی؛ ول(۱۳۰۳ران باستان، ص یخ ایشد" )تار یکه از دربار پارس صادر م
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)باز گذاشتن ک اشتباه یبا  یروزیدند و در آستانه پیجنگ یجان با اسکندر و لشکر زبده مقدون ینفرات تا پا

کنفر از ی یحتک قوم شکست خورده را داشته باشند. یچهره  آنکه یرا شدند بیشکست را پذک دروازه( ی

 یداریو پا یهمچون دالورز ین یاسکندر و لشکر مقدون یوتهااشق !ستخوانها امان یمقدونمردم تب از 

 ،ار و غارت شهریبس یپس از کشتارهااسکندر اندازه بود. به زنان و کودکان هم رحم نشد و  یبمردم تب 

ران یخ ایتار)ران کرد یه ویو شهر تب را از پافروخت  یبه بردگرا مردم شهر  ماندهیهزار تن باق ۳۰

ن بود که شهر یکردند، هم یکه مقاومت م ییروش اسکندر در برابر شهرها. (۱۲۳۱ – ۱۲۳۵ص باستان، 

 از دم یروزیز پس از پینکه مردم شهر صور را نی؛ کماادرا برده وار بفروش یو اهالکند ران یواد یاز بنرا 

شهر  .(۱۳۴۱همانجا، ص )ده و زنان و کودکان را برده وار فروخت یر گذرانده، شهر را به آتش کشیشمش

کسان شد؛ یدر جهان بود با خاک  یساز یو صنعت کشت یجهان یصور که کانون بزرگ بازرگان یباستان

خ گذارد! یتار شیرا به نما یاسکندر مقدون یریدر برابر جهانگشرق ن مقاومت مردمان یپرشکوه تر یول

ست ه دبودور یبگفته دز یچگاه فرمانبر او نشدند، نیدند و هیوسته بر اسکندر شوری، که پها یسغد یشهرها

خاطره تلخ که و مصر دا یصاما . (۱۷۰۴ – ۱۷۰۵همانجا ، ص ) سپرده شدو غارت و کشتار  یرانیو

ندکشتار و سرکوب خود بدست اخس را فراموش نکرده بود
107

و با آغوش باز ه م شدید تسلنگآنکه بجن ی، ب

پسر "آشکارا خود را اکار معبد آمون یبا کمک کاهن ردر مصر بود که اسکندر ؛ ندرا گشتیاسکندر را پذ

و به غارت  کردفتح را  انیتخت هخامنشیپاوبرزن، یاسکندر پس از شکستن مقاومت آر د!ینام "خدا

پرداختآن انباشته شده  یثروتها
108
غارت خزانه شوش بدست آورد دست کم پنجاه  ازکه اسکندر  یثروت .

هزار قاطر ست یبحمل آن  یبود که برا یبه چنگ آورد به اندازه اپارسه تنها از شد و آنچه  یهزار تاالن م

 یریزورگو  یبهره کشنشانگر حجم بزرگ ن حال یدر عکه  یثروت؛ و پنج هزار شتر بکار گرفته شد

بودر سلطه یزان دماز مر یهخامنشگر پادشاهان یکوروش و د
109

هزار تاالن  ۱۸۰در کل  غنائم اسکندر. 

 یلو ؛وش رفتیدار یدر پشتابان آن گمارد و خود  یباننگه یبرادر همدان را  یبود که شش هزار مقدون

ه ی، که داعبس سوسخود  یفرماندار باختربدست  یفرارن شاه نگون بخت یاد که یرسوش یبه دار یهنگام

                                                 
107

 داد.  یام از دست نمیق یرا برا یچ فرصتیبود؛ و هز یدر ستان یهخامنشمصر از آغاز با سلطه   

 
108

آمده است، شواهد باستان  یخیات تاری"، که در روایزن روسپخواهش اسکندر" و " یمستبد " ید" در پین تخت جمشاما داستان "آتش زد  

د یتخت جمش یهخامنش یسنگ یدر بناها یاز آتش سوز ید از روزگاران گذشته تاکنون اثرید کنندگان تخت جمشیندارد. جهانگردان و بازد یشناخت

 یه هایران شناسان وابسته به الیاران در شرق باستان" بهم بافته است؟! ینه در کتاب "این زمیدر ا ییت و دروغهاالیافته اند؛ هر چند هرتسفلد تخین

 .شود یم ین داستان پرده پوشید در ایمه کاره ماندن تخت جمشی؛ نسند جبران کنند بافتنسند را با  افتنینپنهان قدرت، عادت دارند 

  
109

خود از  یمدت پادشاه یبود که کوروش در ط ینها بازمانده طال و جواهراتیسد: "اینو یاسکندر م یرش غارتهادر ادامه گزا یلیسیودور سید  

 غارت کشورها تصاحب کرده بود".
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ز توسط بس یش از کشته شدن نیوش پی؛ دار.م(پ ۳۳۰) دامغان کشته شده بود یکینزددر  داشت، یپادشاه

 یمردم یدر پ یپ یزشهایران، خیا یدر صفحات شمالشرق ده بود.یگردخلع انش از سلطنت یسوس و حام

هزار  ۱۵اده و یپهزار  ۱۲۰با  یطیلشکر اسکندر بهمراه داشت؛ و اسکندر در شرا یبرا ینیتلفات سنگ

ار هندوستان گشترهسپسواره 
110

ز یو در هند ن ن صفحات برقرار سازدیکه نتوانسته بود آرامش را در ا 

  .   د..یرس یبه او موسته یپشورشها ن یااخبار 

گسترش ، یو فزونخواه یگرسلطه ، خدا" –"شاه  یاسیه فلسفه سیبر پا شاه یو فرا قانونقدرت مطلقه 

قدرت  ید جنگ درونیاخالق، و تشد یو پست ی، تباهافان اشریدر م ییتن آساو  ییتجمل گراروزافزون 

ر سلطه یزخ یدر تارن بار ینخست یبرارا  شرقرا بر باد داد و هم ن حکومت یا، هم یهخامنشخاندان در 

از پا در ر سلطه غارتگرانه و ستمگرانه خود یمتمدن شرق باستان را ز یان که ملتهایهخامنش .برد غرب

را بدست اسکندر و و ناتوان دفاع یبز شرق یکشانده بودند، سرانجام ن یرانیو آنان را به یو شهرهاآورده 

  از غرب سپردند!  یقوم گرسنه و آزمند

                                                                                                                                                                                                                                                                        

   یحکومت هخامنش یخیتار یابیارزسنجش و 

و از صحنه  دیشد، از هم پاشیگسترده مکه یهنگامش از یب یبا شتاب و سهولت( ی)هخامنشپارس  یامپراتور

شرق باستان  یهایان امپراتورین رخداد در می! اهرگز وجود نداشته است یی؛ چنانکه گوشد روزگار محو

و  یالمی، عی، بابلیاکد – یسومر ینسبت به دولتها یعمر حکومت هخامنشاست! ر ینظ یبک نمونه ی

ه که سرکوب خشن ثبات و اقتدار بهمرا یز جز چند سالیعمر کوتاه نن یدر ا .ار کوتاه بودی، بسیآسور

غارت . گشت یمدرنگ آغاز یب یروند گسست و فروپاششد  یمغ سرکوب کند ینکه تیهمآورده بود، 

زار یر سلطه را بیمردمان زچنان  هاینده زور و خشونت در سرکوب ناخشنودیکاربرد فزارحمانه ملل و یب

داران و کارگزاران سر یحتان و یپارس؛ و شگفت آنکه ا استقبال کردندیکرده بود که از تهاجم اسکندر به آس

گانهیب یران نوپایجهانگبا  یز به همکارین یهخامنش
111

 یهایامپراتور ،انیش از هخامنشیبرخاستند! پ 

                                                 
110

ها یونانیها و یهم به مقدون یچگاه آزاریها هینبود. هند یشهرها و برده فروش یرانیغارت و وکشتار و ز جز یاسکندر در هند ن یدستاوردها  

مه ی)ن باکوسو  هرکول یبه "ثروت سرشار هند" و فراتر رفتن از مرزها یابیزه دستیرسانده بودند که گرفتار خشم اسکندر شدند. اسکندر به انگن

و  یونانین یات مورخیت گشود. از روایافت دست به جنایدر آنجا ن یریز دندانگیپنجاب رفت و چ یکیونان باستان( آمده بود؛ و چون تا نزدیان یخدا

که اسکندر بکار برد، نتوانست  ین هم هر ترفندیهم یرا در هند تحمل کردند و برا یاریو تلفات بس یان رنج و سختید که مقدونیآ یبر م یروم

 .رفتیپذ اکردند که اسکندر ناچار یپنجاب ببرد؛ آنها چندان در بازگشت پافشار یان را به آنسویمقدون

 
111

 ییو سپس خط الفبا یالمیو ع یاکد یخینگارش از خطوط م یشه بودند. آنها برایر یگانه و بین بین النهریب ران ویز در ایان خود نیهخامنش  

وش یدار ین خط اختراعین النهریران و بیرا مردمان ایکردند؛ ز یل گشت، استفاده میدربار تبد یشده و به زبان رسم یخین خط میگزی، که جایآرام

سخن  یران، مردم به زبان آرامیز کاربرد نداشته است! در غرب فالت این پارس نیدر سرزم ین خط و زبان حتیند و اشناخت یژه آنها را نمیو زبان و
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نه تمدن و فرهنگ یشرفت در زمیاد قرنها پیبر بن( ی، آسوری، بابلیاکد – یسومر ی)دولتهاشرق  یباستان

فرهنگ از ان باستان هنوز یپارس یولگرفتند؛  یشکل مو علوم و...(  یو صنعت و بازرگان ی)کشاورز

 یرویکه بواسطه نبودند  یسازن تمدن یفاصله نگرفته و در مراحل آغاز یبخوب ینینشو کوچ  یابانگردیب

بر حکومت دوران در گام نهادند!  یجهانتوسعه طلبانه است یبه سخود  یقوم یباال یو همبستگ یجنگاور

اداره  یبرا یو ارتباطات ضرور یتیامن – یجاسوس یازمانهاستکامل اد و یز جز بنین یملل متمدن باستان

ندادند بلکه  یارین ین النهریبران و یشرفت تمدن و فرهنگ در ای؛ نه تنها به پنکردند یکار یامپراتور

و عامل انتقال تمدن و  تباه ساختندوسته مردمان یپ یبا سرکوبهاز یشرق باستان را ن یتاکنون یدستاوردها

 یاسیسات یح !ر سلطه غرب فرستادندیز شرق را به زیت نی؛ در نهابه غرب گشتندفرهنگ از شرق 

ر ین خشنود بودند که ملتها را زیان تنها به ایهخامنشو جز زور و خشونت نداشت؛  یشالوده ا یامپراتور

 یان برایهخامنش(. ۳۱۲ص خ تمدن، یتارل دورانت، ی)و فرمان گرفته و از آنها باج و سرباز بستانند

 ی؛ ابزارشناختند ینمک یستماتیوسته سیجز غارت و سرکوب پ یابزارخود پهناور  یامپراتور یگهدارن

پاسخ به ز در یل دورانت نیوافتاد!  ییاز کارآز یند و سرانجام یانجام یدودمان شاه یکه به فساد و تباه

بر جنگ و کشتار بود و آنها ه قدرت یپاقت اشاره دارد که ین حقیبه ا یعمر کوتاه حکومت هخامنش ییچرا

(. ۲۳۴ص همانجا، ) نداشت و سخت متزلزل بود یعیاد طبیآنها بن یاسی؛ لذا سلطه سینه صنعت و بازرگان

توان از  یبانه است؛ و تنها میه و عوامفریپا یب ی" بسیهخامنششکوهمند ن، سخن از "تمدن یبنابرا

ش از یپ "ان باستانیپارس"ان و یهخامنش از یو فرهنگ یچ اثر تمدنیهاد کرد. ی" یهخامنش ی"امپراتور

هستند، بدست  ی، که اساسا حکومتزین یدوران امپراتور یتمدن آثارامده است و یبدست ن یس امپراتوریتأس

 اند؛ها و...( ساخته شده یونانیها، یها، مصریها، بابلیها، آسوریالمیر )عیاس یهنرمندان و صنعتگران ملتها

ر یز یملتها یتمدن یافته های؛ هر چند افت نشده اندین دوره یاز ا یآثار تمدنز ین یحکومتمراکز رون از یب

 یاقتصاد – یاجتماع یسامانه هادر  ز کرد.یتوان بحساب آن وار ینمقاعدتا را  یک امپراتوریسلطه 

 نکهی؛ کمااالزم بود تا تمدن و فرهنگ شکوفا گردد یاسیس یت نسبیثبات و امن یاپیجهان باستان چند سده پ

 یاسیس یو جنگ و کشتار و ناامن یثبات یدار و همه جانبه در بیز رشد و توسعه پاین یدر جوامع امروز

تاخته  یفروپاشدر حال اد و یسست بن ینظام – یاسیک مجموعه سیاسکندر تنها به ، ی.. بار.ستیسر نیم

 ! دیپاش یاز هم م یچنان حکومتباز ز نبود ین یرونیبن تهاجم ی؛ و اگر ابود

بود که  ییبر عهده پادگانهاان یر سلطه هخامنشیزگوناگون اقوام ستگاه یکنترل ز: تاسیت و کارکرد سیهما

                                                                                                                                                              
کاربرد داشت.  ییگر چون اورارتوید یبوم یز زبانهاین یو شرق یحاکم بود؛ و در مراکز شمال یالمیگفتند؛ در جنوب و مرکز کشور، زبان ع یم

 د.     ید گردیز ناپدیباستان" ن یان، خط و زبان آنها موسوم به "پارسیسقوط هخامنشنبود که پس از  یشگفت یپس جا
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از تنها  یاسینش و رفتار سیآنها در ب(. ۸وش، ص یکرد )کخ، از زبان دار ین مییفرمانده آنها را شاه تع

سارگن و  ینیآنوبان ،نینرمس یهابه یسه کتیکردند. مقا یم یرویپن یشیپادشاهان زورمدار و توسعه طلب پ

شه، رفتار و گفتمان یاند یادیمشابهت بن یشاهان هخامنش یگر سنگ نبشته هایستون و دیبه بیدوم با کت

 یخیتار یبنا بر سنتهاتوانستند  یمان یهخامنشر سلطه یاقوام زت یاشرافاند. ینما یم یآنها را بخوب یاسیس

مشروط ، ش داشته باشندیان قوم خویخود را در م ینید – یفرهنگو  ی، اقتصادیاسیکماکان قدرت سشان 

 یجنگ یرویاز نیو بهنگام ن ،ن شده را پرداختهییتع یاتهایمال ،دانسته یهخامنشبر آنکه خود را بندگان شاه 

 یسلطه گران کنون ییایراز فرهنگ  یرویبه پ یرانیا یباستان گرانژادپرستان . ار شاه بگذارندیدر اخت

شرفت یچون "صلح و پ ینیعناور یرا ز یباستاناز ملل  یریو باجگان یهخامنش یجهانخوارجهان، 

ن یر حسی)ام پوشانده اند! "ی"نظم واحد جهان"! و یاز تمدن جهان ی"پاسدار"حقوق بشر"!، !، "یجهان

ب هستند، یفر یز تنها ابزارهاین یکنونجهانخواران نامبرده بدست  یدعاونکه یگذشته از ا (.یخنج

جز سلطه ستمگرانه  یزیپس از کوروش بر چ یهخامنش یدر پهنه امپراتور یدر پ یپو گسترده  یزشهایخ

و  ی، دوریبه ضعف و قوت قدرت مرکزاالت تابعه یارات ایحدود اخت. دهد ینم یان گواهیهخامنش

 یاتاریبود با اخت یاسیشاه کانون قدرت سر بود. یداشت و لذا متغ یآنها بستگ یداریاالت و پایا یکینزد

فرا  یان را به همکاریرد و قاضیبگ یه خواست خواهر خود را بزنیکه کمبوج یهنگام ؛فراتر از قانون

با خواهرش  ییرا در زناشو یست که برادرین یچ قانونی"ه: گفتندگر یکدیخواند، آنها پس از مشورت با 

ه و یتوج ه اوست بکند"!دهد هر چه دلخوا یهست که به پادشاه اجازه م یگریمجاز گرداند. اما قانون د

خود را وش یداران است؛ ینما یوش اول بخوبیدار یهاسنگ نبشته ز در ین قدرت مطلقه نیا ین مذهبییتب

و بوده ن یزم یروبر "خدا" نده ینما یهخامنشنگونه شاه یبده است. باورانداورمزد نده ینظر کرده و نما

ک یتئوکرات – یه فلسفیدگاه، پاین دیاشد.  یر میتفس خواست و اراده اوز بنا بر یناو  یهایابیکارها و کام

 یاسیشمندان سیاندکه  ییقدرتها؛ دهد یل میش و پس از اسالم، را تشکیران، پیدر ا یاسیمطلقه س یقدرتها

مساله تقدس  ک سنگ نگاره،یر اول توسط اورمزد در یافتن اردشیمنصب ده اند. ینام "خدا –شاه " یقدرتها

 ی، تقدس و جاودانگیاسین فلسفه سیا یامدهایاز پدهد.  ینشان م یهخامنشاست یسرا در  یقدرت شاه

ن پارس ضرب المثل جهان کهن یقانون در سرزم یریر ناپذیین تغینگاشت؛ و ا یبود که شاه م ی"قانون" 

عت یوافق شرم"افت: یبازتاب ز یال نیدر کتاب دانه ک؛ چنان(۱۴۶۱ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپبود )

ان یبود و بر همه قاض ییقضا یوان عالیس دین رئیاه همچنش". شود یادها و پارسها که منسوخ نمم

را دردست داشت، و  ییو اجرا یریم گی، تصمیراشاه همه ارکان قدرت: قانونگذن یحکومت داشت. بنابرا

مفاسد مظالم و شه یر؛ گشت یو قانون همواره بر خواست و اراده او منطبق م ز برتر از قانون بودیخود ن
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بود که خود فراتر از قانون بوده  و به  یانقدرت مطلقه و نامحدود پادشاهز در ین یدوره هخامنشدر نده یفزا

با توده مردم نداشت.  یراند و تماس یله شهربانان بر مردم فرمان میشاه بوس. ندهم پاسخگو نبوده اچکس یه

نداشت جز آنکه مهارت شاه را در  یزد، پدر چاره ا یر میبا ت یورا در برابر چشم  یاگر شاه فرزند کس

کرد!  یم ید از رحمت شاه سپاسگزاریشد، بایاه میشاه س یانه هایر تازیزبدنش و اگر د! یبستا یراندازیت

انت به شاه" به یرا بجرم "خ یکرد، و یم ینافرمان یاگر کارگزار(. ۲۳۴ص خ تمدن، یتارل دورانت، ی)و

انت" برده و او را یدند و سپس به شهر "محل خیبر یاو را م ینینخست گوش و ب خواندند؛ یتخت فرا میپا

ل دورانت یو. انداختند یده تن آنها را دور مینافرمانان را بر یبگفته استرابون سر و دستها. کشتند یم

 یخ میا او را به چهار میکردند که زهر بنوشد  یداند: "گناهکار را ناچار م یمجازات مرگ را چند گونه م

کردند یما سنگسارش یختند یآو یا به دار میدند یکش
112

ا یکردند  یا جز سر تمام بدن او را در خاک می 

دوره است در یس نهاد یه هایستون پا(. ۲۳۶ص همانجا، کوفتند" ) یان دو سنگ بزرگ میسرش را م

و رت ملل ، غایقوم – یدودمان ییجو یبرتر ،قهر و خشونت، یزورمدار، یتوسعه طلب) یهخامنش

 یدر سنگ نبشته هاات را هیتوجن یا ؛بودگشته استوار خدا"(  –)فلسفه "شاه  ینیدهات یبا توج (یزرساالر

 یراهن یشیزورمدارانه و سلطه گرانه پ یشه ها و روشهایبا تکامل اند. آنها دیتوان د یم یشاهان هخامنش

 سپرد.  یغرب یران نوپایبه جهانگ ناگوار داشت و شرق باستان را یانیکه پامودند یپاست یرا در س

ده یکه شهربان نام یانیاالت فرمانروایک از ایاداره هر  یبرا یشاهان هخامنش: حکومت یساختار ادار

فات خود حکومت یس تشریرئ یاریما و بیشدند، گماردند. اما پارس شهربان نداشت و در آنجا شاه مستقیم

وش یدار "یادار – یاسیاصالحات س"بودند. در  یشتر پارسیاما ب یکرد. شهربانها گاه از بزرگان بوم یم

ک یان منسوب گشتند. در هر یان پارسیشهربانان تنها از مران، یمردم ا یسراسر یپس از سرکوب جنبشها

ه ادارضرورت حفظ و اگر چه گرفت.  یما از شاه دستور میشد که مستق یم ینگهدار یاالت سپاهین ایاز ا

ان یطغاز  یریجلوگ یبرا، اما ه استتابعه بود یکشورها یمختاررش خودیپذ بزرگ یامپراتورن یا

 یفرستاده مالت یبه هر ا شدند، یده می"چشم و گوش شاه" نام که ،ین مخفیمأمور "خودمختار" شهربانان

دان" یبنام "سپاه جاو( ی)حرفه ا یشگیهم یسپاه یرسم ین بار جز پادگانهاینخست یوش برایدارشدند. 

ن حافظ یبنابرارفت.  یز بکار مین یدرون یشه آماده جنگ بود و در سرکوب جنبشهایکه همفراهم کرد 

  بودند.  یتیامن – یو اطالعات ینظامزبده  یروهاینصرفا  ین امپراتوریساختار ا

 یبه سرنوشت جنگها داشت و نه رشد صنعت و کشاورز یبستگ یسطح زندگ: جنگ یامدهایکارکردها و پ

                                                 
112

 شان آموخته بودند. یهودین نوع مجازات را از متحدان یاحتماال ا  
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انه بوده یتوسعه طلبانه و سلطه جو، غارتگرانهاساسا ان یهخامنش دوره یجنگها؛ یرورو دامپ یو بازرگان

ه یعل یدیرا آنرا تهدیکردند ز یدر دوردستها تحمل نم یرا حت یچ دولت مستقلیه یشاهان هخامنشاست. 

 یت نمیدند، احساس امنید یکه خود را "شاه شاهان" و "شاه چهار گوشه جهان" نمیدند؛ تا هنگامید یخود م

کوچک و ولو ن جهان یدر امستقل  یکشوروجود ز از ین یکردند؛ همانگونه که سلطه گران جهانخوار کنون

 یروین یشده بود. هسته مرکز یالگوبردار یاز ارتش آسور یسازمان ارتش هخامنش. در هراسندناتوان 

بهنگام جنگ همه از ادند. د یل میتشک یو قبرس ییایکی، کلی، مصریقینیان را ملوانان فیهخامنش ییایدر

از پسرانش به کشتن هر سه  یکیت یمعاف یبرا یجستند. در خواست پدر ید شرکت میسال با ۵۰تا  ۱۵

کمک بخود  یاز پنج پسر خود از جنگ را برا یکیت یارشا معافیکه از خشا ید؛ و کشاورزیپسر انجام

ن ی(؛ ا۲۳۵ص خ تمدن، یتارل دورانت، ی! )وگشتانش یخواستار شد، شاهد شقه شدن او و عبور سپاه از م

ن جنگها یان بر همیه قدرت هخامنشیو ستون پا یاقتصاد یزندگه اشاره شد از آنرو بود که کچنانها یسنگدل

کرد: دربار  یمبا ارزش  یبه جنگ بود که فرزند پسر را در جامعه هخامنش یاتیاز حینن یا .بوداستوار 

 یش میخون آنها را از پ یبها ییگوفرستاد،  یم ییایداشتند هدا یادیکه پسران ز یپدران یهر سال برا

خواستند که  یارزش ساخته بود: پدران از خدا نم ی(؛ و دختر را خوار و ب۳۰۶ص همانجا، ) پرداخت

م که ینیب یآوردند )همانجا(. م یخدا بشمار نم یز دختر را از نعمتهایشان بدهد و فرشتگان نیبه ا یدختر

از اعراب کمتر ان باستان یان پارسیدر م یض جنسیتبع، یرانیا یباستان گراژادپرستان ن یبرخالف دعاو

 ینامچ یهشود و  یده نمیک زن هم دیچهره  یحت یهخامنش یدر سنگ نگاره ها ؛بوده استن یجاهلعصر 

همانجا()ست یاز زنان نهم 
113

ارشا در یخشا یاز شکستهاپس  یارتش هخامنشسازمان  یبافت قوم، ی. بار

ان آزموده بودند، یآنها را هخامنش ی، که توان رزمیونانیر یر شد و سربازان مزدبگییدستخوش تغونان ی

  ر بود.  یین تغیز ره آورد اینان یپارس یو سست ییتن آسال دادند. یارتش را تشک یهسته اصل

آنها با  یمانیپ ، از هنگام همیهود در دربار هخامنشیاشراف و کاهنان  یاسینفوذ س: انیهودی یاسیسنقش 

ان ینماو ... " و "کتاب استر" الی.، در "کتاب دانو .. یاستر و مردخا یماجراکوروش در فتح بابل تا 

کشتار و در ان یهخامنشبا  یو همدست یهمکاربابل، اشغال و غارت با کوروش در  یمانیاست. هم پ

در ماوراء النهر از مطلقه  یبدادحکومت استک یو اداره  یه گذاریدر پاآنها ه بر یو تکسرکوب مردم، 

                                                 
113

دند. بهره یرس یم به ارث یز همچون اموال آنها به پادشاه بعدینبوده است؛ زنان و دختران پادشاه ن یان جز برده جنسی"زن" در قاموس هخامنش  

ارشا پس از تجاوز به زن و دختر یج بود؛ چنانکه خشایار رایبس یز امریت حاکم نیاز زنان و دختران مخالفان شاه در درون اشراف یحت یجنس یکش

شدند؛ چنانکه رکسانا  یشدند معموال پس از تجاوز مثله م یکه مورد تجاوز واقع م یرا صادر کرد. زنان یخاندان و یست دستور قتل عام اعضایماس

ن ندارد. ین النهریران و بیدر ا یش هخامنشیپ یدر تمدنها ینه ایچ زمیان در باره زن هیدگاه و رفتار هخامنشی. داس(ی)کتزپس از تجاوز تکه تکه شد 

 اشته اند! د یار بهتریگاه بسیالم، سومر، بابل و مصر زنان جایع یباستان یدهند که در تمدنها یکاوشها و پژوهشها نشان م
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وجود بارگاه است آنان است. یان و سیدر حکومت هخامنشان یهودینقش ر یچشمگو برجسته  ینمونه ها

 ممکنن سطح یدر باالترآنها  یاسیس یوش، بر روابط و همکاریدار ییال در شوش، مرکز فرمانروایدان

الت یدارد و سکه بنام "ا یاست که استقالل درون یهخامنشکشور االت یهود" از ایالت ی"اگذارد.  یصحه م

هر دو و قدرت هستند  یهودیهر دو که  ینید یگریو د یاسیس یکیکند. دو حاکم دارد؛  یهود" ضرب می

است و نه  یاسیهود اساسا سیت یاشرافان با یهخامنش یمانیهم پ .دشو یمذ یتنف یپادشاه هخامنش یاز سوز ین

   .دانسته اند یاخالقآنرا  یخ نگاران سنتیداده و تار یبه آن جنبه اعتقادتورات هر چند ؛ یو اخالق یاعتقاد

و )سنگ نبشته ها(  یختباستان شنا یافته هایست. نه یان روشن نیمذهب هخامنش: ت و کارکرد مذهبیماه

و رمزد اومردوک و که د یآ یاز سنگ نبشته ها بر م. ن باره گفته اندیدر امطمئن  یزیچ یونانین ینه مورخ

در مذهب و آفتاب آتش آب و خاک و ز از تقدس ین یونانین یمورخ؛ بوده اندان یاز خداو ارت د یمهر و ناه

ن را ستوده است. ین النهریب یالهه هامردوک و اورده و تنها ین یکوروش از اورمزد نامآنها سخن گفته اند. 

ان" یگر خدایورمزد و د"ا یاریاز  یکه و شود؛ آنگاه یده میوش شنیر از زبان داران بینام اورمزد نخست

وش یدارمزد وران" از ایگر خدای"دد که ینما ین میچناورد. یب "انیگر خداید"از  یآنکه نام یکند؛ ب یاد می

و، زرتشت و یاز انگره من از خود او کوچکتر بوده اند! یکوچکتر بوده اند همانگونه که پادشاهان محل

. د استیا محل تردیقوان یآنها با ساسان یشیهمکبرده نشده است؛  ینام یهخامنش یبه هایهم در کتها وید

ان مردگان خود را یپارس یاشاره کرده است. بگفته و مجوس()ان با مغان یتفاوت مذهب پارسه هرودوت ب

ش از آن مرده را یدانستند مگر آنکه پ یز نمیرا جا یمغان خاکسپار یکردند ول یموم اندود کرده و دفن م

ده باشدیا سگ دریه پرند
114

 یول، ان ممنوع بودیخدا یاکل و معابد برایمغان ساخت ه یبدودر مذهب . 

مذاهب جز مذهب مغان، کرده اند.  یم یآفتاب، ماه، خاک، آتش، آب و باد قربان یز برایو نان یخدا یبرا

که  ده بودنفوذ کر یهخامنشعصر ان یپارسان یمدر ز ین یو آسور یو بابل یالمیع یو بت پرستشرک 

آشکار ار یبس یدر دوره هخامنش ی. شرک مذهبآنست یان" از نمونه های"خدا یساخت بت و معبد برا

اورمزد و  یاریاز "ارشا یو خشاوش یدارسخن گفته است؛ ن ین النهریان بیخداکوروش از پرستش است. 

 یسنگ نبشته اد؛ یگو یم د از "اورمزد و ارت"یبه تخت جمشیارشا در کتیخش ؛ندبرخورداران" یگر خداید

ترا را در یتا و میآناه یمن به فضل اورمزد صورتهاد: "یگو یدر شوش بدست آمده که م ر دومیاز اردش

سوم در  ریز از اردشیو ن ؛ترا مرا و آنچه کرده ام را حفظ کنند"یتا و میورمزد و آناهاردم. ان معبد گذیا

هم  یبت پرست. ن ممالک را و آنچه کرده ام حفظ کنند"یترا مرا و ایاورمزد و مد: "یتخت جمش یرانه هایو

                                                 
114

است بخاک سپردن مرده ران یفالت ا یشرق ینهایل سرزمیقبا یبدومذاهب مغان و  یباستانمذهب از  یقیتلفز که ین یموسوم به زرتشتدر مذهب   

 .داد مطابقت داردیهرودوت و استرابون با وند ید. گفته هاند "آلوده" گردیرا عناصر چهارگانه نباینارواست؛ ز
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 را هم آغاز کردند. بگفته محمد جواد یان بت پرستیر دوم پارسیاز زمان اردشاحتماال افت و یرواج 

و ساخت در بابل و شوش و همدان شتار یبت ا ینمونه ها یرا از رود( ی)ناهتا یآناهس یر تندیمشکور، اردش

را )مهر( ترا یه و سارد پرستش او را آموخت )گئومات مغ(. پرستش میمردم سوران، یان، باختریبه پارس

ز نبوده و یخود جا یز برایبگفته هرودوت دعا نان و اعراب آموختند )هرودوت(. یان از آسوریز پارسین

و مطلقه ه گر قدرت ی، مذهب توجیحکومت هخامنشدر گرفت.  یدر بر مها را یهمه پارسو شاه د یبادعا 

وش در یدار یکه از سنگ نبشته ها یقتی؛ حقبوده است یاسیسگسترش سلطه به ان یهخامنشاز ین یگوپاسخ

ر یزکه را  یرفتند و هر قوم یمکه هر جا  یشاهان هخامنشن یهمچن. شود یافت میدر یبخوبز ینستون یب

آنها در مصر(  شوی)کوروش در بابل و دار ها هستند!رو مذهب آنیپکه کردند  یوانمود مبردند،  یسلطه م

و غارت ن اقوام یخود بر ا یاسیسسلطه  ینگهداراربابان معابد در  یبانیجلب کمک و پشت ینکار را برایا

کاهنان مذاهب را ناخشنود نموده و توانست  یمآشکار  یباورنا. هر گونه دانستند یم یضرورآنها منظم 

راهکار ن یاز اپس  بکشاند. یبه فروپاششتابان ن ساخته و یخون یهایریگرفتار درگرا آنها  یامپراتور

د را ینبون یکوروش مردوک نپرستجه گرفت؛ یندوره را نتیدر ا "ینیشه دیاند یآزاد"د یهرگز نبا یاسیس

دن یها و سکاها را نپرستیستون علت کشتار و شکنجه خوزیدر سنگ نبشته بز ینوش یدارداند و  یجرم م

  .  اهورامزدا عنوان کرده است

قرار  یدر رأس هرم اجتماعکه  یپارس یهادودمانسران : یاقتصاد – یاجتماع یامانه هاسطبقات و 

در ؛ و داشتند یشتریبازات یحقوق و امت یز برخیان آنها نیدر م ؛ژه برخوردار بودندیحقوق وداشتند از 

 ینهایامالک و زم یدارا یپارس یدودمانهاسران قرار داشت.  یخاندان سلطنتز ین رأس طبقه اشراف

سفارت و  ؛ات معاف بودندیاجازه وارد کاخ شاه شوند؛ از پرداخت مال یتوانستند ب یبودند؛ م یاریبس

 یات میداشتند؛ مال یاریاشراف در امالک خود قدرت بس. شد یبه آنها واگذار م یو فرماندار یسردار

و در  یسلطنت یشاورزک ینهایزمشتر یبارشان بود. یمسلح در اخت یرویکردند و ن یگرفتند، قانون وضع م

ا یش ببخشد یخو یبانهاان و شهریوانیان، دیتوانست به هر که از دربار یت شخص شاه بود و او میمالک

تعهدات خود را بجا آنها که از ؛ و گرفتند یافزودند پاداش م ینها مین زمید ایآنها که بر عوا. واگذار کند

 یرامون مین داران پیبه زمآب بود که آنها را  یهااز نهر یاریمالک بسشاه شد.  ید میآوردند خلع  ینم

زان برداشت آب توسط هر شهر و ین مییبا تعکه شاه بود دست در  یاریآبنظام بگفته هرودوت، فروخت. 

از درآمد  ی، جدایاریدر دست گرفتن آب و آب. شد یز میافت و به خزانه شاه واریدر یدرآمد هنگفتله، یقب

 ینگاه م یهخامنشر فرمان شاهان یکرد و آنها را ز ید و وابسته به دولت مازمنیسرشار آن، مردم را ن

مطلقه قدرت ( ی)اقتصاد یماد یربنای، زیاریت بر آب و آبیو حاکم یسلطنت یاراض یگستردگداشت. 
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شدند، با زنان خود  یازمند آب میهر گاه مردم ن، هرودوت یگزارشهاه یبر پا .بود یهخامنشان یفرمانروا

 – ۱۵۰۷ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپکردند! ) یدرخواست آب م یه و زاریآمده و با گر به دربار

، شهربانان یشاه هخامنش یه گاه اجتماعیتکافزود.  یشاه م یبر قدرت شخص یاقتصاد عمدتا دولت(. ۱۵۰۵

 یحلاز قدرت م یول ؛کردند یکار م یر نظر حکومت مرکزیدودمانها( بودند که زسران سبدان )یو و

نه ین هزیتأم یز از مردم براین یاضاف یاتی، مالیات حکومتیتوانستند عالوه بر مال یمو برخوردار بودند 

ار داشتند و یممتاز و امالک بس یمقام اجتماعران باستان یدر اسبدان یواساسا . ش بستانندیخو یدستگاه ادار

و تنها  ؛کردند یازات خود را حفظ میامتز ین یشاه یدودمانها یآنها چنان بود که با سرنگون یمادقدرت 

شه ی)توده مردم( شامل کشاورزان و پ وشانیواستروطبقه  ان رفتند.یاز مران یپس از استقرار اسالم در ا

شه وران سپس از کشاورزان جدا شدند و یرا بر گردن داشتند. پ ید و آبادانیفه تولیوران بود که وظ

شاه  ینهایشتر آنها در زمی، که بتوان گفت که کشاورزان یمند. قرار گرفت ین ترییکشاورزان در رده پا

که ز وجود داشتند یبردگان ننداشته اند.  ییدر جابجا ین بوده و آزادیوابسته به زم کردند، یکشت و کار م

ا به ارث یه دهند و یتوانستند بفروشند، هد یآنها را م ؛رفتند یف بشمار مادر زمره اموال منقول اشر

برده  ،گرید یک سو و باال رفتن نرخ بهره از سویاز  و گسترش جنگها یبا توسعه امپراتور بگذارند.

ر بصورت برده در یآنها که توان بازپرداخت وام را نداشتند ناگزو  یران جنگیاس ؛افتیز توسعه ین یدار

فرزندان  یتنگدستز پدران از فشار یتوانست مرد آزاد را برده سازد. گاه ن یز میآمدند. ارتکاب جرم ن یم

ن طبقه متوسط را ییپا یت قشرهایش روزافزون بردگان وضعیبگفته اومستد، افزا .فروختند یخود را م

 زنان را در کارها گرفتند و درآمد آنان را کاهش دادند. ژه ین قشرها و بویا یرا بردگان جایسخت کرد ز

 ییسکه هاشد و جاد یا یکنواختید و یجد یها مانه ها و وزنهیل داد و ستد، پیتسه یوش برایدار یدر پادشاه

نقره و  یژه شاه و سکه هایطال و یضرب سکه هاد. یضرب گردشد، یده میک" نامیکه "در ،ناب یاز طال

است یسکه مس ارزش داشت. س ۲۰ک سکه نقره ینقره و  ۲۰ژه شهربانان بود. هر سکه طال یمس و

م نفوذ و یتحک یبرا، که مانه ها و رواج پولیه ها و پکردن وزن یکیو  جاد راههایوش در ایدار یاقتصاد

رساند.  یرا م یبه گسترش بازرگان یامپراتور یاتیاز حینن یهمچن، بودبر ملل تابعه  یاقتدار دولت مرکز

 فراهم ساخت.   یکشور هخامنش یبراز یرا ن ییایدر ینه توسعه راههایها زمیقینیف یساز یصنعت کشت

در امواج  یهخامنش یوش، امپراتوریدار یژه با کودتایس از مرگ کوروش و بوم، پیدی: چنانکه داخالق

اد ینو بن ین امپراتوریکه ا یبگونه ا ؛فرو رفت یو اجتماع یاسیس یجنبشهاو ات از اعتراض یگسترده ا

در . دنک یاد می ؟نام "گسترش دروغ"!ر یزاز آن وش یدارکه  یده ای؛ پدگرفتقرار  یدر معرض فروپاش

به یر "کتوش دیدارمل کرد. أتد یباوش از آن یو درک داربه ین کتیادر  گ"درو"ن واژه یاستر یمعن
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، را آورده دن خود شده بودنیپادشاه سرزم یروزیکه پس از پ ،راجنبشها ک رهبران یکایکوچک" خود نام 

ا، یرنیپ)"! هستم)فالن جا( ن گفت که شاه یاست که دروغ گفت؛ چن)فالن کس( ن ید "ایگو یمهم ر او هر ب

 یرهبر خود را به پادشاهروز یام کنندگان پیق(. روشن است که ۱۵۷۶ – ۱۵۷۷ران باستان، ص یخ ایتار

جدا  ینهایشاه سرزم ،یروزیپس از پن سخن که آنها یاار شده است. پس یشاه آن د یده و او هم براستیبرگز

 یهایاز دروغها و پنهانکار شک کرد. دیباوش یدار ییدر راستگودهد؛  یرا نشان نم یدروغشده گشته اند 

خود در نفوذ به نقشه وش یدار ،بگفته هرودوتنها، یافزون بر ا. ستون سخن گفته شدیبه بیوش در کتیدار

را از پدرم  یخواهم خبر یدهد: "من خواهم گفت که تازه از پارس آمده ام و م ین شرح میرا چنا یبردکاخ 

: است یکید دروغ گفت، چه مقصود از دروغ و راست یاست با که دروغ الزم ییآنجابه شاه برسانم. 

ند و یراست گو یببرند. برخ یا جلب اعتماد کرده نفعیند تا با دروغ مطمئن کنند، یگو یدروغ م یبعض

ل مختلف یاست و حال آنکه وسا یکین در هر دو مورد مقصود یببرند. بنابرا ینستکه نفعیمقصودشان باز ا

همانجا، )شد"  یدروغگو و دروغگو راستگو م یدر کار نبود، راستگو به آسان ینافعباشند. اگر جلب م یم

است، بلکه  یدروغ نه تنها ضرور ،اولوش یاست دارید گفت که در سیبات یروان یه ایبر پا. (۵۲۲ص 

 !کسان دارندیر ارزش یروند و ناگز یبکار ممنفعت  یرا هر دو برایراست ندارد؛ زسخن با  یاساسا تفاوت

و باز از آنجا  ن راستا کارآمدتر است!یا دروغ در ایک از راست یاصل بر منفعت است و مهم آنستکه کدام

به فرزندان دانستند و  یز مین چیرا بدتر ییدروغگود که آنها یگو یان میکه هرودوت در شرح اخالق پارس

همانجا، )آموختند  ینم ییو راستگو یر اندازی، تیاسب سوارجز  یست سالگیتا ب یخود از سن پنج سالگ

ر یثأت یزمامداران هخامنشفلسفه قدرت بر اخالق دهد که  یوش نشان می(، سخن دار۱۵۳۵ – ۱۵۳۶ص 

 . دور کرده استز ینش یقوم خو یاخالق یارزشهاو آنها را از گذارده  یمنف

ز است؛ بگونه بار یجامعه هخامنش یفوقان یز در اخالق و رفتار قشرهاین یطبقاتنامتعارف  ییجو یبرتر

تا کجا با هم نابرابرند: که توان دانست  یآنها م یاجتماع یو برخوردهاکه بگفته هرودوت از رفتار  یا

 یرا م یکیآن  یپست تر است، بزانو در آمده و پا یلیرسند، آنکه مقامش خ یگر میکدیان چون به یپارس

در ت کرد؛ یسرا یز به اشراف پارسینها یونانی ین اخالق فاسد جنسیهمچن (.۱۵۳۴ص همانجا، ! )؟بوسد

شوند" )همانجا، ص  یع با پسر بچه ها میها مرتکب عمل شنیونانید از ید: "به تقلیگو یهرودوت من باره یا

و  یاسیرفتار سمهاجم شده بود،  یونانی یروهایسرکرده نر دوم یگزنفون، که در زمان اردش(. ۱۵۳۵

دانسته کشور  یاسیسو انحطاط  یختگیهم گساز شه یررا آنو کرده  یابیارزاشراف پارس را  یاجتماع

www.ParsBook.org



 

163 

یریو زورگ یداد گریبانت، گسترش یق مکر و خیتشو ،مانیبه سوگند و پ ییوفایبژه بر یبو یاست. و
115

 ،

ییو تجمل گرا ییتن آساز ینو 
116
 – ۱۵۳۸)همانجا، ص گذارد  یانگشت م یهخامنش یحکومت در دستگاه 

و  یاسیاخالق س ،یو زرساالر یجهانخوارو  ین زورمداریآئد که نده ینشان مز ینده ها یپدن ی؛ ا(۱۵۳۷

بگفته گزنفون . ه استرا فراهم ساختحکومت  یساختار ینه فروپاشیو زم هکشاند یرا به تباه یاجتماع

گر یهم د یرغبت نکند در ارتش شاه وارد شود؛ و چون آموزش رزم یعوامل نامبرده سبب گشت که کس

مصرف گرد  یانبوه و ب یشکار لشکریو پ یاز دربان و نانوا و آشپز و آبدار و حمام، نبوده استدر کار 

کند یدر مملکت آنها تاخت و تاز م یشود که "دشمن" به آسان یجه آن میآورند؛ نت یم
117

ها چون از یپارس ؛

 شندها در لشکر آنها بایونانیروند مگر آنکه  یچگاه به جنگ نمیخود آگاهند، ه ین رزمییپا ییتوانا

اشراف انت( در یسه و خیا و دسی)گسترش دروغ و ر یاسیاخالق س یشه تباهید ریترد یب ...)همانجا(

قدرت با  فلسفهو  یآزمندرا ی؛ زآنها جست یو مفتخوار یو توسعه طلب ید در سلطه گریرا با یپارس

؛ دیجو یدغل را ما و یندارد و بلکه دروغ و ر یسازگار یانسان یمان و ارزشهایبه پ یو وفا ییراستگو

 ! دندار کسانی یکارکردو نژادها ان همه اقوام یمدر  ین اجتماعیقوان

و  یریات و سربازگیکه بار مالکوروش جنگ افروزانه و توسعه طلبانه  یاستهایس: یاسیس یجنبشها

پس از مرگ کوروش را  یانده یفزا یزشهایها و خیناخشنود ،کرد ینتر میرا بر دوش مردم سنگ یگاریب

ان بهبود وضع مردم یبرابر تخت نشست، ه یکمبوجا که پس از یبرد .د آوردیپد یهخامنش یر امپراتورد

بعمل آورد. بگفته  یاصالح یسبدان اقداماتیو وشهربانان و اجحافات و محدود کردن قدرت  یر پارسیغ

ه در خزانه رساند ک یمنکته ن یا؛ را متوقف ساخت یریو سرباز گ یریات گیمورخان مدت سه سال مال

 پهناور ین امپراتوریتوانست دست کم تا سه سال ا یما یبردانبار بوده است که  یان ثروت هنگفتیهخامنش

و بابل بدست  یدیمتمدن ل یغارت ثروت ملتهان ندارد که یجز ا ییمعنان ی؛ و اات اداره کندیرا بدون مال

کشته  با یهخامنش یاسیسقلمرو اسر که در سر یزیگسترده و قهرآم یشورشها .بوده است یکوروش نجوم

بگفته هرودوت تنها بود. ا یبردمردم از اقدامات  یبانیداد، گواه پشت یوش رویدار یا و کودتایبردشدن 

خ یتار؛ هر چند و او با ملل تابعه مهربان بود بودند یناراضا( ی)برد "گئومات"ان )اشراف پارس( از یپارس

                                                 
115

 .کردند که مجازات خود را با طال بخرند یوادار م ،گناه و باگناهیب ،ان رایزندان  

 
116

ها باشد یآنها بر قال یتختخوابها یه هایخواهند که پا ینرم بخوابند، بلکه م یلیخ یکنند که بر بسترها ین بسنده نمیها به ایاز پارس یبرخ یبگفته و  

 بدست آورده اند یشرم آور یخود را با چه روشها یگرانبها یدهند که گلدانها و جامها ینمت یاهم یآنها حتتا مقاومت کف اتاق را نرمتر حس کنند! 

 .(۱۵۴۰ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنی)پ

 
117

ان یهخامنش ییقلمرو فرمانروا یاسکندر به آسان: که گزنفون گفته بودشد ر کرد؛ همانگونه هم یا دلیر آسین گزارشها بود که اسکندر را در تسخیهم  

 !را تصرف کرد
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بهبود وضع عامه خلق بعمل آورد از  یبراا( ی)برد یکه و یقدامات"ا ند:یگو یم یروس ستیمارکسنگاران 

و  یبیگاه عوامفریمعابد، که پا یرانیو یبرا یتالش گسترده اا یبردخ ماد(. یبود" )تار یبیعوامفر یرو

ع یمعابد، که شامل امالک وس یهاییدستور داد داران یهمچن ی. وغارت و ظلم کاهنان بوده است، انجام داد

 یمعابد از راه رباخوار. ردیقرار گتوده مردم ار یهنگفت بود، ضبط و در اخت یار و پولهایبس یو گله ها

 یآوردند: "کار وام دادن در دست پرستشگاهها بود که تنها واحد بزرگ اقتصاد یبدست م یدرآمد سرشار

بر آن % ۲۵شد،  یبدون بهره بود اما اگر سر خرمن پس داده نم یکشاورز ین دوره است. وامهایدر ا

ا ین یک تکه زمیک خانه، یبود. گاه وام دهنده % ۲۰نرخ بهره  یر کشاورزیغ یشد. در وامها یافزوده م

 یکه هسته اصل یپارسهفت خاندان سرشناس سران ، ی" )اومستد(. بارگرفت یک برده بعنوان گروگان می

برخوردار  یاریاز نفوذ بس یارین یا یدر ازاو  مان شدندیهم پا یبرد یسرنگون یطبقه حاکم بودند، برا

وش در درجه اول یدار ؛ندوش یکاخ شاهارد و یقبلاجازه  یب توانستند در هر زمان یکه م یشدند بگونه ا

بدست گرفتن قدرت با مقاومت و ا یکشتن بردوش پس از یدار یول .ن هفت خاندان توانگر اتکاء داشتیبه ا

به سرکوب و اساسا اش  ییفرمانروادوره و  ؛وبرو شدرتابعه  یو کشورهاران یمردم در سراسر اد یشد

نظامات زمان  یایامها احینکه هدف قی"ااکونوف، یبگفته د .گذشت یمردممقاومت  یجنبشهافرو نشاندن 

 ین شورشها، براین ایوش پس از سرکوب خونیخ ماد(. داریتارست" )ین ین بوده شکیوغدر یایبرد

 یو حت ،ت کردیت را تقویمرکزحدود کردن قدرت شهربانها با م، پس از آنکه شیحکومت خو یاستوار

وسته نظارت یگماشت که بر کار آنها پ یز کسانیپادشاهان دست نشانده ن یبرخالف زمان کوروش برا

شدند و ات معاف ی، قوم پارس از پرداخت مالریین تغیادر  ؛نمودجاد یار ییتغ یاتیمالنظام در داشته باشند، 

کصد هزار گوسفند و پنجاه هزار اسب و یات کشور ماد یبه مال !افزوده شدمغلوبه ل ات ملیدر عوض بر مال

حدود اتها یمبلغ کل مالهزار کره اسب افزوده شد. بگفته هرودوت  ۲۰ک یات ارمنستان و شوش هر یبر مال

 ؛دیردگ یمتاالن نقره بود که شامل هزار  ین پرداخت در امپراتوریسهم بابل باالترشد.  یقنطار م ۳۸۸۰

چشم نداشته شاهان زنان تصرف شده و به  که در دربار خدمت کنند (غالم اختهخواجه )ز ارسال پانصد یو ن

از ملکداران که توان پرداخت  یاریگرفتند، عده بس یم مین را با زر و سیسنگ یاتهایاز آنجا که مال باشند!

شتند. بگفته اومستد "ادامه اگذ یگان گرو مم امالک خود را نزد وام دهندیه زر و سیته ینداشتند ناچار برا

وام به ملکداران  ". بهرهدیگردردست یو فالکت مردم زمتها یش تورم و باال رفتن قیدایاست موجب پین سیا

شته اکه به گروگان گذ ینی(. زمیزمان حمورابن بهره در یدو برابر نرخ ابود )% ۴۰مقروض به دولت 

شتر یب یلیخ% ۴۰وام از  یقیب بهره حقین ترتیو به ا ؛تا آنرا کشت کند ماند یم یشد نزد وام دهنده باق یم

ر طال و نقره یذخا یاریتوان به بس یمپارسه و شوش ژه در یبو اسکندر ینجوم یاز غارتهاشد.  یم
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 برد.  یتمام شده بود، پر سلطه یمردمان زمت اسارت و فالکت یان که به قیهخامنش

ات و علم یهنر و ادبصنعت و  یکشور هخامنشدر ونان، یمصر و و ن یرن النهیببرخالف  :تمدن و فرهنگ

و  بردند یبسر م ین تمدن سازیدر مراحل آغازان یپارسگذشت، ه کچنان .نداشت یسته ایگاه شایجاو فلسفه 

در آغاز ان باستان یپارس. کرد ییکه کوروش آغاز به کشور گشا در تمدن و فرهنگ نداشتند یدستاورد

 ین فنون جنگیو تمر یو اسب سوار یر اندازیبه ورزش و شکار و تضرورتا ز ینخود  یها یریجهانگ

و باستان ان شرق یپا یب یثروتهاپس از آنکه از ننهادند.  یدانش و فرهنگ و هنر را ارجلذا ؛ پرداختند یم

باز از و ؛ آوردند یور رویو زر و ز ییو تن آسا یبه خوشگذرانز ین بهره مند گشتند یجهاندار یایمزا

افتند و همواره ین یتمدن ساز یبرا یهرگز فرصتان باستان یپارسپس  غافل ماندند.ات یدانش و هنر و ادب

از  یشاهنشاهان هخامنش یذوق زدگ. بودند یونان متکیو مصر و ن ین النهریبالم و یع یبر دستاوردها

، نبوده استخ یدر تار یپادشاه چیهه غرور یهرگز ما، که ییساده و ابتدا یزهایساخت چناتمام و  یکارها

 یبرا وش اولی، داریهخامنش یبه هاینه فرهنگ و تمدن دارد: در کتیآنها در زم یخود نشان از عقب ماندگ

که هنوز  ییارشا در بناهایخشا "؛استمن کاخ طاقچه ن یطاقچه اش به سه زبان نوشته است که "ا ۱۸هر 

مغرور  ر سومیاردشو  ؛کند یمنام خود را بر ته ستون حک  ر دومیاردش ؛ساندینو یبه میکتاند مه کاره ین

ن و یونان و چی یهای، برخالف معماریدوره هخامنش یمعمار .د استیدر تخت جمشکان پلک یساخت از 

د ی؛ تخت جمشر سلطه استیشه و هنر ملل زیست و حاصل تصرف کار و اندین یبوم یشرق باستان، هنر

 یز اساسا هلنیپاسارگاد ن یاست؛ معمار یونانیو  یو مصر یآسور و یو بابل یالمیمعماران عساخته 

 است و... 

ه ین دوره بر پایا یاجتماع – یاسیس یتوان دانست که سامانه ها یز مین یهخامنش یل آثار هنریاز تحل

 ی، هنر رسمیاستوار گشته است: "هنر هخامنش ییجو یو برتر یزور و خشونت و جنگ افروز یها

ل، از هنر ین دلیشد. بهم یل حکومت، بدستور پادشاه خلق میه و تحلیتوج یاست که برا یقلمرو هخامنش

و هم در  یپادشاه را از هر جهت، هم در حوزه هنر ید خواسته هایتا هنر در ابعاد کوچک با یمعمار

 رتبهیعال یفه کارمندان درباریوظ یشه به اثر هنریل اندیساخت. تبد ی، برآورده میو یمحدوده خصوص

، مقاله یبترو یکا بالیما تحت نظارت پادشاه به عنوان رأس هرم قدرت قرار داشتند" )اریبود که مستق یا

بودن هنر  یدین، تقلی(. افزون بر ا۲۰۳ران، ص یهزار سال هنر ا ۷۰۰۰از کتاب  یهنر هخامنش

 یاز هنرها ناهماهنگ یبیانه و ترکیناش یدیجز تقل یهنر هخامنشان است. ینما یز بخوبین یهخامنش

 یو دربار یشی. فرماستیونان نیو  ن و مصرین النهریب یو تمدنها، یرانیکهن ا یگر تمدنهایو د یالمیع

 یبر جا یزیچ یموجود هنر ید از دستاوردهایت را زدوده و جز تقلیبودن هنر هر گونه ابتکار و خالق
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ن یو د) یان( به تمدن هخامنشین )آسورین النهرینگذارده است. مثال نگاره فروهر، از فرهنگ مردم ب

ش یپ ید در آثار هنریتخت جمش ینات گل لوتوس در معماریافته است؛ و تزئیراه  (یموسوم به زرتشت

 یمتمدن مغلوب ساخته م یاساسا بدست هنرمندان ملتها یده شده است. آثار معماریران دیدر ا یهخامنش

ونان به ین کار آنها را از آسور و بابل و یهم یبود که برا یشتر مجسمه ها کار دست هنرمندانیشد: "ب

دادند، از  یگانه میهم که به هنرمندان ب ی(. مزد۳۱۰ص خ تمدن، یتارل دورانت، یپارس آورده بودند" )و

ر اعتراف یان، ناگزینده بزرگ هخامنشیهرتسفلد، ستا یشد )همانجا(. حت یتابع آنها فراهم م یکشورها

گانه بنا شده است" یب یه هایاست که بر پا یو دربار یکامال رسم ی. هنر.. یکرده است که "هنر هخامنش

قت صحه گذارده اند: "در ین حقیز بر این یرانیخ نگاران ای(. لذا تار۲۷۳ران در شرق باستان، ص ی)ا

عمل در  یچگونه آزادیروم، هنرمند ه یونان باستان و دوران امپراتوریبر خالف  یعصر هخامنش

پادشاه اطاعت  یعنیک کارفرما ینداشته بلکه در همه امور تنها از  یق شخصیو عال ینرت هیخالق یراستا

ک چهارچوب مشخص رشد یداشته و در  یت درباریکامال ماه یران در دوران هخامنشیکرد... هنر ا یم

، یمندروزیداشته اند" )سرفراز و ف یر را در هنر هخامنشین تاثیشتریافته است... کلده و آسور بیو تکامل 

 یرا م ینش هنریان در آفریهخامنش ی، که ناتوانیهنر ین وابستگیا(. یخیو هنر دوران تار یباستان شناس

. آن آثار ارزشمند کند یان باستان" را اثبات میان "پارسیدر م یامپراتور ییدایرساند، نابهنگام بودن پ

ن یگر در ایشد، د ید مین تولیلنهرن ایران و بیان مردمان فالت این در میش از ایکه پ یو صنعت یهنر

شرق باستان از هنگامه سلطه  یو فرهنگ ین نشان از افت تمدنیده نشده است؛ و ایدوره و پس از آن د

خ از یتار ین سکه های، که برتریونانیو  یقینیف یاس با سکه هایدر ق یهخامنش یان دارد. سکه هایهخامنش

 یعنیآنها  یز در مراکز استقرارین سکه ها نیقواره اند! ایبار زشت و یباشند، بس یم یو صنعت یث هنریح

ن یمنسوب به ا یامده است )واندنبرگ(. اساسا آثار هنرید و پاسارگاد و همدان بدست نیشوش و تخت جمش

آنها  یگاه قومیو جا یان هستند و در مراکز قدرت هخامنشیهخامنشر سلطه یز یدوره ساخته دست ملتها

مربوط به دوران  یباستان شناس یامده اند: "آثار بدست آمده از کاوشهایبدست ناستان( ان بیان پارسی)در م

افت شده یان ین آثار بطور پراکنده در سراسر گستره متصرفات هخامنشیشتر ایاندک است و ب یهخامنش

 (. ۱۷۳ران، ص یو هنر ا یگران، باستان شناسیزاده و د یاند" )عل

 "یپارس یخیخط م"همچون ؛ و رود یبشمار م یبود که سلف خط عرب یخط آرام ،انیهخامنش یخط رسم

 نیو ب یالمیان عیوش منشیح آنکه داریتوضآمد! ن ین النهریباز  یدیکل یاز واژه ها یاریبهمراه بس

مردمان منطقه کاربرد  ییل ناآشنایبدلکه  یبسازند؛ خط یخیش چند حرف میرا واداشت تا برا ینیالنهر

ات و یگاه ادبیجاباره در بود.  یو بابل یالمی، عیدربار همچنان خطوط آرام یصلافت و خط این یعموم
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به فرزندان خود  یچ هنریه یجز هنر زندگان یپارسسد: "ینو یم ل دورانتیو یدانش در دوره هخامنش

و علوم را همچون  ؛ازمند بودندیبود که به آن کمتر ن یشان همچون تجملیات در نظر ایآموختند. ادب ینم

برپا تمام همت خود را متوجه ان یپارسچون ر بود... یدانستند که وارد کردن آن از بابل امکان پذ یم ییاالک

جز جنگ و کشتار  یکار یشان برایا یرویگر وقت و نید ،بودندکرده ش یخو یشاهنشاهساختن کاخ 

بود که از خارج  یزیچان قسمت عمده توجه آنها به یدر مورد هنر مانند رومن جهت، یبهم. کرد یت نمیکفا

پنداشتند  یزنانه م یان سرگرمیرا پارس یسیخط نو؛ "(۳۰۷ – ۳۰۸ص خ تمدن، یتار) شد" یران وارد میا

اشتغال  یسندگیو شکار دست بردارند و به کار نو یو جنگاور یو کمتر در بند آن بودند که از عشق ورز

ت یمحدودبر ز ین یهخامنش یبه هایکت یادب یابیارز(. ۲۳۳ص همانجا، جاد کنند" )یا یادب یورزند و اثر

ش از خود و یبا ستا یشاهان هخامنش یبه های؛ کتدهد یم یگواه در آنها یواژگان کاربرد یار باالیبس

دن ییپا یک جام با آرزویا یک بنا و یاز ساخت مبهم ار کوتاه و یشود و پس از گزارش بس یاکان آغاز مین

ه بلکه واژه ها ینه تنها درونماابد! ی یان میزدان پایگر ایاهورامزدا و د شان توسطیو ساخته ها ییفرمانروا

ر، یست: "اردشبه هایکتن یاز ا یر دوم نمونه ایاردشبه یکت! وسته تکرار شده اندیخسته کننده پ یهم بگونه ا

ه، ر شایوش پسر اردشیوش شاه، دارین، پسر دارین زمیا یشاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه رو

وش ید: داریگو ی، میاسپ هخامنشستیوش پسر ویوش شاه، داریار پسر داریارشا، خشایر پسر خشایاردش

ر آپادانا سوخت، حال به خواست اهورامزدا، ین آپادانا را ساخت، سپس در زمان پدر بزرگم اردشیجد من ا

 (.۳۲۶، ص یامنشهخ یبه هایآپادانا را دادم" )لوکوک، کت یترا، من فرمان بازسازیتا و میآناه

: "صناعت گران سپرده شده بودین امور به دی؛ و ابودندمغفول  یدر دوره هخامنشز ین یصنعت و بازرگان

ک به حرفه ها و صناعت یها به آن خشنود بودند که اقوام خاور نزدینداشت؛ پارس یدر پارس رواج و رونق

خ یل دورانت، تاریوشان بفرستند" )یا یادست خود را همراه باج و خراج بر یبپردازند و ساخته ها یدست

ان یهودیان و یقیان و فنیمانند بابل یر پارسیشتر در دست مردم غیب یبازرگان ی؛ "کارها(۲۳۳تمدن، ص 

دانستند" )ص  یب میشمردند و بازار را کانون دروغ و فر یم یرا کار پست یبازرگانها یبود، چه پارس

ات حفظ و اداره امور ین دوره از مقتضیحمل و نقل در ا ، ارتباطات ویشرفت فنون اداریپ(. ۲۳۴

ست. یز روشن نینندوره یا یحکومت یان بناهایبعنوان کارفرما ینقش شاهان هخامنش! بود و بس یامپراتور

وش یرا که دار ی؛ کاخندج و مبهوت کرده ایار آشفته اند و مورخان را گیبس یشاهان هخامنش یبه هایکت

 یرا از خود م یکاخارشا ساخت یخشابه یک کتیش خوانده است؛ در یارشا آنرا هدیده است، خشایتچر نام

وش یارشا اغلب داریر لوکوک: "خشایک گردانده است. بگفته پیپدرش را در آن شرگر یبه دیدر کتداند و 

وش از یک کردن داریکه شر یعنی(؛ یهخامنش یبه هایکند" )کت یم میسه مختص بخود یرا در کارها
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 وشیدارشاهانه حضور حال آنکه  ؛بوده است یاسیخاص سمالحظات د یو شاا تعارف یه و عالق یرو

بوده است. در همدان و بابل و شوش،  یعنیران، یا یو نه جنوب یدر حوزه غرباساسا همچون کوروش 

ارشا یوش بلکه خشایند که نه داریگو ید هم میتخت جمش یواره هایبر ستونها و د یو فن یعلم یپژوهشها

ل مقاومت یبدل)مکان  نیاز بابل و شوش به ا یهخامنش ید را با انتقال مقر فرماندهیاخت تخت جمشس

دارند و  یمعمار یاساس یرادهایز ای)که آنها نش یجز تچر و هدآغاز کرده و  (ر مردمیان ناپذینده و پایفزا

تا آنکه با دند یان ساخت نرسیپابه ن کاخها هم هرگز یک از ایچیهند( ه اپادشاه نبود یچگاه مقر دائمید هیشا

 ید استفاده میتخت جمش یالمیع یاز بناها ینمدت شاهان هخامنشیدر ا ؛ماندند یباقمه کاره ینحمله اسکندر 

 یبقدرت محو شدند.  یمراکز جهان یاز سو یارسالست یونیصهکه بدست باستان شناسان  ییکردند؛ بناها

، یبارن مجموعه بوده است. یل ایتکم یدوره مانع اصل نیدر ا یدر پ یپ یجنگها و سرکوبهاد، یترد

 یل است، پژوهش بر رویدر آن دخ یاسیس یهاید پنهانکاریترد ی، که بیسخنان متناقض شاهان هخامنش

ل یارشا تکمیوش اول ساخته و خشایآپادانا را داربه یک کتیدر  :د را دشوار ساخته استیتخت جمش یبناها

ر اول یاردش یگریه دبیکتر اول تمام کرده؛ باز در یساخته و اردشا ارشیاگر خشید یبه ایکرده؛ در کت

ر دوم از یکل سوخته و اردشالر اول بیآپادانا در زمان اردشان برده؛ و سرانجام یوش دوم به پایو دارساخته 

سقف  یز هرگز داراید و تاالر صد ستون نیهم نرس یکاخ آپادانا به ستون گذار ییگونو ساخته است؟! 

 یهاکارگر در ساختمان ۱۱۰۰ر اول همچنان ینخست حکومت اردش یدر سالهات یاشمبه اعتراف نشد! 

ر یوش و نه در سایفاضالب آن نه در کاخ دار یا مجراینهمه "از حمام ی، با اکرده اند ید کار میتخت جمش

، یبار (.۲۱۸و  ۱۷۰د، ص یتخت جمش) وجود ندارد" یچگونه اثریهد یتخت جمش یمسکون یمارتهاع

کاگو، غارتگران آثار یدانشگاه شست یونیصهران شناسان یکه اید تا هنگامیپنهان تخت جمش یرازها

مانع از  یاسیس یزه هایبا انگ یسلطه گران جهان یفرهنگ یگر کانونهای، و د۳۰ران در دهه یا یباستان

، نشده است یو بوم یعلمهنوز  یران شناسیاهستند، و و ادامه کاوشها درست الواح غارت شده  یبازخوان

کوچ  یان باستان" که بتازگیست؟ "پارسید در چیمه کاره ماندن تخت جمشیاما راز نگشوده نخواهند شد! 

ن ینداشتند؛ اشراف ا یهنر ینشگریو آفر یرا پشت سر نهاده بودند خود توان معمار یابانگردیو ب ینینش

 یو بابل یو آسور یاستادکاران و کارگران مصربودند که در آن  یساخت مجموعه ا یاسیس یقوم کارفرما

خود بهره نگرفته  یت هنرین معماران از توان و ظرفینکه چرا ایکردند. ا یو... بسان "بندگان" آنها کار م

مه کاره رها یز باز ماندند، و سرانجام هم آنرا نیشان ن ین مادریخود در سرزم ید نمونه کارهایو از بازتول

مال سم ستوران قوم یشان پا ین مادریدارد که سرزم یکسان یعیو خشم طب یناخشنودشه در یکرده اند، ر

در  یو طبقات ید قومیشد یهم بکنند! ستمها یپادشاهان آنها کاخ ساز ید برایر سلطه بایگانه شده و در زیب
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تخت  ینامه کاره ماندن بیجاد کرد که نه تنها سبب نیا ینده ایفزا یها و تنشهای، ناتوانیدوره هخامنش

ن یو دروغغات سرسام آور یبرخالف تبل! یآرن دوره شد. ید، که عامل پسرفت تمدن و فرهنگ در ایجمش

 ؟و ارج نهادن به "حقوق بشر"! !؟"یرامون "تمدن شکوهمند هخامنشیپ یرانیا ینژاد پرستان باستان گرا

تمدن و رشد ان در یمنشبازدارنده حکومت هخاو  یمنفکارکرد  یسباستان شنا یکاوشها، ن دورهیدر ا

و گسترش کوچ کاهش مراکز تجمع ، ینیشهر نش یاز افت ناگهان ؛دهند یرا نشان من ین سرزمیافرهنگ 

محمد  نامند. یکنند و آنرا "دوران رکود تمدن" م یاد مین دوره یدر ا ینیو ده نش یالتیا یو زندگ ینینش

د و پاسارگاد و نقش یچون تخت جمش ییو مکانها ر از بناهایبغ: "دیگو یم یاستاد باستان شناس ض خواهیف

. وجود ندارد یمعمول مردم آثار چندان یاز محل استقرارهاداشته اند  یدربار یشتر جنبه هایرستم که ب

در تعداد را  یکاهش مشخص و قابل مالحظه اکه در منطقه فارس انجام شده  یباستان شناس یطبق بررس

از دوره  ینیکند که عامل کوچ نش ی. همه داده ها مشخص مدهد یم ن دوره نشانیدر ا یمسکون یمکانها

ز کاهش یدر منطقه خوزستان ن ..کرده است. یحاکم و مسلط را باز یت و حتیبه بعد نقش با اهم یهخامنش

... مدارک بدست آمده از دشت وجود داشته است یو محوطه ها در دوره هخامنش یانسان یاستقرارها

الاقل در چهار دهد... یت را نشان مین رشد جمعییزان پایاله و اوروک عراق میه دشوشان، دهلران، منطق

از استقرارها  یاریان بسیکار آمدن هخامنش یران، با رویا یو جنوب یمه غربین یعنی، که ذکر شد یمنطقه ا

 یبرا موجود یه هایاز فرض یکی ینیکوچ نش یستم زندگی. بوجود آمدن سا متروک شده استیان رفته یاز م

اجبار ا یو  سرکوب مردمانان بر مناطق مختلف بصورت ید تسلط هخامنشیشان مساله است. یا یابیعلت 

ر یو رکود س ی" ) مقاله "دوره هخامنشن سئوال مهم باشدیا یه ها برایگر از فرضید یکیز ین آنها به کوچ

 یستیهمزمان مراکز ز یرانیو یباستان شناس ی. کاوشها(۱۵لماج، شماره یران"، ماهنامه دیتمدن در ا

"شهر ک یاز دست کم  ینشانچ یهکه ی؛ در حالنشان داده اند یبروشنرا  یدر دوره هخامنشران یامردمان 

ن ساخته شد ین سرزمیان در ایش از هخامنشیبود که پ ین شهری؛ همدان آخرستیندست ز در ین" یهخامنش

اث یغ ی)رضا مراد ران ساخته نشدیدر ا یرچ شهیان هیه بدست مقدونیو پس از آن تا ساخت شهر سلوک

 یشهرهان( ین النهری)بانرودان یران و میدر ا یونانیو  یو سام ی، سومریالمیعکهن  یتمدنها .(یآباد

ست، جز "تمدن برجاپاهم آنها هنوز  یباستان شناخت ینشانه هادست کم که اد نهادند یبن یبزرگ و باشکوه

، یبارهم ندارد! کوچک ک شهر ی یبر ساخت حت یستان شناختچ شاهد بایکه ه !؟"یپرشکوه هخامنش

ت ی"به فضل و عنا یوش، که ویبدست دارر سلطه یزمردم  یدر پ یپ یهاسرکوبو ن یخون یجنگها

و ها با کشتارافت، یز ادامه ین یهخامنشکه در سراسر دوره  ییسرکوبهاجنگها و داد؛  یاورمزد" انجام م

 یرا در پها کوهستانشکاف و ها و جنگلها دشتدرون ز مردمان به یگر کهبود همراه  یبزرگ یهایرانیو
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قلمرو در  ینیو ده نش ینیکوچ نشو  یالتیا یو گسترش زندگ تمدنر یچشمگرکود به که  یزیگر؛ داشت

ران و یامردمان فالت  یهنر – یصنعتز یبا و شگفت انگیز ینمونه کارها .راه برد یهخامنشحکومت 

از  یبا ارزش زیچ یحکومت هخامنش یانگذاریدارند و از پس بن یش از هخامنشیخ پیتار یانرودان همگیم

دن یبقدرت رسبا آنها  یهنر – یو فرهنگ یاقتصاد – یات اجتماعیح .امده استیبدست نن مردمان یا

و ده  ینیکوچ نش یزندگبه ز ینگسترش و شدت سرکوبها و خشونتها با و نهاد؛ ان یبه پارو ان یهخامنش

ر یتسخ ینهایان، در سرزمیش و پس از هخامنشی، پخیشناخته شده تار یهایامپراتور آوردند! یرو ینینش

زور با مطلقا که  یپهناور یامپراتوردر سراسر آن اما ساخته اند؛  "ادبودی یبناهاخود "ر سلطه یشده و ز

و مصر و انرودان یر تا میصغ یایاز آسست، یروشن ن یآن بدرست یمرزهاو خشونت شکل گرفت، و 

ن یکه سراسر ایان بجا نمانده است؛ در حالیاز هخامنش یادگاری یک بنای یحت...  یونانیر یو جزا قبرس

با تسلط  است!ز یلبر یو اسالم یو روم یو سلوک یونانیو  یو آسور یمصر یمناطق از آثار معمار

نین النهریبران و یدر ا یشرفته بومیپ یان و سقوط تمدنهایهخامنش
118

ن و یفرهنگ و هنر در چ ، دانش و

که  یبگونه امود؛ یراه افول پان یز با تسلط هخامنشیتمدن درخشان مصر باستان نونان جوانه زد. یهند و 

ل یوخوانده شد" ) یها مصر را گشودند و معابد به تاراج رفت، فاتحه هنر مصری"پس از آنکه پارس

ان یهخامنش(. بود یهنر مصر ین اساسدو رک یو مجسمه ساز ی. معمار۱۶۳خ تمدن، ص یتاردورانت، 

ک ی یحتارائه خ بشر عرضه کرد، از یب به تاریلسوف و ادیدهها دانشمند و ف یونانیکه تمدن  یدر عصر

ن یمورخدرگه "ان یخود را به گدا یو هواداران امروزه ناتوان بودهم خ خودشان ینگارش تار یسنده براینو

بر آنها تسلط کهن و  یتمدنهاو غارت تصرف  یبرا یر و سپاهجز جنگاوآنها  ؛نده ال کردیتبد "گانهیب

شرق  یباستان یبا سقوط تمدنها .ساختند دروغ و افسانهد یتولاز ر یناگزدوستداران خود را نکردند و ت یترب

ونان یآنها به  یفرهنگ – یخیتار یان، دستاوردهاین و مصر در تهاجم هخامنشین النهریران و بیدر فالت ا

 یونانیواژه را از ان یپس از تجاوز هخامنشونان یبه  نین النهریباز شه و خرد یانداهل ز یگر منتقل شد؛

حومه آتن، که دروازه اش هم رو به  یها یآکادمن یا توان دانست. یم (اکدمردم ا از ی نینش یاکد) یآکادم

ارشا به یوش و خشایرتهاجم داخوشبختانه ؛ رار(ی)پورپ شدند یونانیشه و خرد یاندرشد منبع شرق بود، 

                            شد. یان خاموش میز بدست هخامنشیدر جهان باستان ن ین تنها شعله تمدن بشریونان ناکام ماند وگرنه ای

                                                 
118

آنها  یان را از نابودیهخامنشمه ینخست سراساو  !پرسد که آنها چه شدند؟ ی، مشرق باستاندرخشان  یتمدنها یباستانگرا پس از بررس یایرنیپ  

ران باستان، یخ ایتار)ن تمدنها بود؟! ید که طلوع اسالم غروب ایگو یم وقاحتسرانجام با و ... ن را یپس یسپس اسکندر و حکومتهاکند و  یتبرئه م

ر یکه هرگز ز ین مردمی. ابود یکتاپرستین ین نویدر آئو مصر... سومر و اکد و بابل و آسور خفته  یات تمدنهاید حیکه اسالم تجدیدر حالجلد اول(؛ 

در تمدن و  یفیخ منشأ جهش کیتار ن بار دریدوم یرفتند و برایهم نرفتند، اسالم را با آغوش باز پذ یونانیفرهنگ خردمدار  یگانه حتیبار فرهنگ ب

 گشتند.  یفرهنگ بشر
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                       ؛دهمبخش 

 انیاسکندر و سلوک

اساسا آن  یاجتماعه یپاکه گانه، یب ید و حکومتیاز هم پاشبسرعت  یهخامنش یامپراتوربا حمله اسکندر 

 فروکش کردغارتها و  نه اش با کشتارهایاسکندر پس از آنکه آتش خشم و کگشت. بود، برقرار  یقوم مقدون

ان را بکار یهخامنش یالت حکومتین و تشکی، قوانیو رسوم دربار د، همه سنتهایدا" یآسپادشاه "و خود را 

 یو اشراف یسنن استبداد یکرد ولیم یرویملل مغلوب پ کردن فرهنگ یونانیاست یبا آنکه او از سبست. 

و و آداب معاشرت  یپارساشراف از فرهنگ پوشش  یحت یوخوش نشست!  یدل او بسر ب یپارس

به تن  ی، جامه پارسبر سر گذاشت یودور اسکندر تاج پارسیبگفته د: کرد یمد یز تقلیآنها ن یخوشگذران

 ،این زنان آسیباتریان زیاز م یر عقدیزن غ ۳۶۰وش یمانند دار رفت؛ ویدربار پارس را پذ یو سنتهاکرد 

 – ۱۶۵۱ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپ)د یبرگز ،که "کردارشان کردار زنان بود" یواجگانخو 

ش یدند، با گراید یمپارس  یامپراتورش را فاتح یکه خوآنها خت؛ یان را برانگینکار خشم مقدونیا(. ۱۶۵۰

و شکست کردند و از اسکندر ناخشنود  یان احساس خواریپارس یو اجتماع یاسیاسکندر به فرهنگ س

ک استبداد مطلقه به یه ینبود. حکومت او در مقدون ین مقدونیشیگر آن پادشاه پیدشرق در گشتند. اسکندر 

بودند  ریناگز یها در مراسم درباریها و مقدونیونانی ،نین النهریبو  رانیافالت در  ینبود ول یوه هخامنشیش

را بجا  یهخامنش ین بزنند و آداب شاهنشاهیک زانو بر زمیستند و هنگام سخن گفتن یان بایهمچون پارس

به  یسرداران و اشراف بازمانده پارسو  ، سربازانیهخامنش یشاهنشاه یپس از شکست و فروپاش !آورند

در  یدند، چنان کرنشیرس یها به خدمت اسکندر میخدمت اسکندر در آمدند. هر بار که در حضور مقدون

به ه یکناش و ینبا آنها و ساخت  یان را فراهم میکردند که اسباب خنده و تمسخر مقدون یبرابر او م

حس جاه ن کرنشها یا یول. (۱۷۴۳ص همانجا، )ن بزن! یات را محکم بزم یشانیپگفتند که  یمکرنشگر 

د یزد که بگذار یان تشر میکرد و به مقدون یمء ارضا، دانست یم "پسر خدا"که خود را را، اسکندر  یطلب

ان، یان مقدونیها در میش ناخشنودی(. با افزاهمانجا) !ش کنندیستاشان را پادشاهطبق عادات خود ان یپارس

گرفتار شده و با شکنجه کشته ان ی؛ کنکاشماندبر ضد اسکندر کردند که ناکام  یسران سپاه دو بار کنکاش

که فرماندار ماد  یلشکر مقدون یزن اسکندر و سردار نامیرا نیپارمن وان از ت یماز نامداران آنها شدند. 

ار اسکندر ین یکترین که پس از پدر نزدیپارمن پسر  لوتاسیفو نگهبان خزانه اسکندر در همدان شده بود، 

که  یونانیو ناطق م یحک تنسیکالو  ،ک نجات داده بودیکه جان اسکندر را در جنگ گران توسیکلبود، 
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بود و آموزگار اسکندر یونانیلسوف یبرادر زاده ارسطو فمنا ض
119

مقابله  یسرانجام اسکندر برا. نام برد، 

گسترده  یریرا مرخص کرد و با سرباز گ یکارآزموده مقدون یده هزار جنگجو هاینده ناخشنودیبا موج فزا

ن ترفند یاسکندر با ا ارتش خود را دگرگون کند. ید بافت قومیکوششرق ملل مغلوبه جوانان ان یماز 

رو در را آنها بکاهد و  یدر نبرد با متجاوزان مقدونشرق مردم وند یو پزه یخواست از انگ ین میهمچن

 یسلطه گران متجاوز غربان آموخته بود، یرا که اسکندر از هخامنش استین سیاهم قرار دهد؛ و  یرو

سلطه خود  یداریپا یاسکندر برا یشگردها گریاز د .ندرب یبکار مر سلطه یزهمچنان در برخورد با ملل 

 ی؛ شگرددار نگرددین آنها پدایدر م یه بود تا هرگز اتحادی، گماردن پادشاهان جداگانه در هر ناحشرقبر 

ک جنبش یشکل نگرفتن ل یاز دال بکار بسته بود.ر شده یتسخ ینهایدر سرزمز کوروش یش از آن نیکه پ

ران یدر فالت ا یفیساختار ملوک الطوادراز مدت ت ین شرق و تثبامردمان یدر م یاستقالل طلب یسراسر

شگرد را ارسطو به اسکندر  نیا، مورخان مسلمان، ریابن اثو  یمسعودبگفته ؛ بود ین پراکندگیز همین

نه یه خشم و کیکه کشتار ماپند داد ارسطو به اسکندر د یگو یم ری. ابن اث(، الکاملآموخته بود )مروج الذهب

بسپار تا  یجداگانه از بزرگان پارس یک از شهرها را به پادشاهیهر  یولردم خواهد شد و شورش م

تو بماند و خود را پرورده تو  ی؛ هر کدام بر فرمانبریگفتارشان چندگانه گردد و از گزندشان آسوده باش

 یبابکان ساسانر یاردش ید آمد و تا پادشاهینجا پدیاز ا یفیاسکندر چنان کرد و نظام ملوک الطوا ؛شمارد

ان سرداران یقدرت م یجنگ درونم.( پ. ۳۲۳)با مرگ اسکندر در بابل . ()الکامل، جلد اول دیبطول انجام

 یاسکندر با شتاب یامپراتورفتح شده باال گرفت و  ینهایدر سرزم یمردموسته یناپ یز شورشهایاو و ن

، که بازماندگان اسکندر یدر پ یو پن یخون یجنگها. گسستافت از هم ی یمگسترش که  یشتر از هنگامیب

د تا آنکه یسال به درازا کش ۲۰ش از یبگرفت،  یصورت مشان  ییحوزه فرمانروازه گسترش یبه انگ

    ه گشت. یکوچکتر تجز یان به دولتهایمقدون یامپراتور

شرق ت اسیسدر ز از خود ین یادگار شومی یا، ویدر آس اسکندر یها و غارتهایرانیکشتارها، واز  یجدا

ش از او جز ی؛ و پان دانستیاز نژاد خداآشکارا بود که خود را ا یدر آس ن کسینخستاسکندر گذارد.  یبجا

، از سومر و اکد گرفته تا بابل و آسور و ماد شرق باستان یدر تمدنها یپادشاهچ یهان فراعنه مصر یدر م

در ون یهفستکش یار نزدیگاه که دوست بسآن یاسکندر حتده بود. یا فرزند خدا ننامیخود را خدا و و پارس، 

نداده  یان" جایف خدایرا در "رد یان ویمقدونکه یزمانمرد، تا  یو خوشگذران یاثر افراط در باده گسار

به نه تنها  "پادشاهان یینژاد خداه "ینظرامد! یاوردند، از عزا در نین یو پرستش بجا یش مراسم قربانیبرا

                                                 
119

 بار پرستش او نرفت! رینشناخت و ز ییآنکه اسکندر را به خدا یر شکنجه کشتند تنها برایمحاکمه و ز یرا ب یو  
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انیسلوک
120

انیاشکاند به ید میچنانچه خواهبلکه ، 
121

انیو ساسان 
122

 د قدرت مطلقهیترد یب .افتیز راه ین 

شاهان  یبه هایبوده است؛ در کتز ین یو شبه مذهب ینات مذهبییازمند تبی، از جهان باستان تاکنون، نیفرد

جنگها و از شان یکارهاهمه ان اراده "اورمزد" هستند و یآنها مجرکه م یخوان یمز ین یهخامنش

 یدعاو یبرا یتوان هرگز مرز یاز آنجا که نم یولد اوست. ییمورد تأها ییجو یبرتر وها یسرکوبگر

در هم ر یمثلث زر و زور و تزوکرد،  یریپادشاهان زورمدار قائل شد و از ژرفش فلسفه قدرت جلوگ

 از جنس بشر نبوده و بلکهخودکامه  یشد که در آن فرمانروااست یدر س یفلسفه ا یخیتاره گذار یپامصر 

داشت، در کردن  ییخدا یدعورومند به ین یشی، که گرازین یاسکندر مقدون !رفت یمبشمار ان یاز نژاد خدا

            ا برد. یافت و آنرا به آسیرا درقدرت ن فلسفه یافراعنه ن یسرزم

 

 ؛ انیران در دوره سلوکیا

                                 یاجتماع – یو اقتصاد یاسینامتمرکز س یت سامانه هایتثب

ن یرومندتریا سر بر آورد که نیمهاجم به آس یهایمقدونان یمن دولت از یدولت اسکندر چند یرانه هایبر و

ن حکومت یانگذار ای؛ بنر سلطه داشتیو شامات را زن ین النهریب، رانیابود که ان یآنها دولت سلوک

 یراتییبا تغان را یهخامنش یادار – یاسیس یان سامانه هایسلوک. سردار اسکندر بود کاتوریسلوکوس ن

 یمقدونبه حکومت  ،هیقینیحق ضرب سکه، جز در بابل و چند شهر مهم فدوره ن یادر کردند.  یبازساز

که  ،را یونانیو  یرانیاقوام ا یگانگین اقدامات یا یولشد.  یکیا یآسو  ونانی ید و نظام پولیمنحصر گرد

سکونت  یفتح شده برا ینهایدر سرزمگاه یپا ۷۰اسکندر د. یخشتحقق نب ،بود ن اسکندریرید یآرزو

ل یتبد یوسپس اشکان یعصر سلوکن در ینش یونانی یبه شهرهاشتر آنها یبکه  بوده بنا کرد یمقدونان یسپاه

 یتکاپو ،ین شهرها و بکار افتادن خزائن سلطنتیبه ا یونانیبازرگانان فرادستان و مهاجرت گسترده شدند. 

ت یبا اشراف یهمکارن یازدواج و همچنو  یوند دوستیپا گرفت که پ ینیت نویدامن زد و اشراف را یاقتصاد

با  ،خود مختار بودندز یر، که در گذشته نیصغ یاین آسینش یونانی یشهرهاز برقرار ساخت. ین یبوم

ن و ینش یونانی یهاکساخت شهرافت. یفتح شده گسترش  ینهایبه سراسر سرزمدر شرق اسکندر فتوحات 

                                                 
120

آشکارا "خدا" و "خداوندگار"  یسلوکاو باب شد؛ اگر اسکندر "پسر خدا" بود، پادشاهان  یکردن برا ین دوره مراسم "پرستش شاه" و قربانیدر ا  

 ده شدند!ینام

 
121

 یاسیسبه فلسفه  یاز شاهان اشکان یش برخیبر گرا ید نشانه این شایبدست آمده که بر آن "پسر خدا" نقش شده است؛ ا یز دوره اشکانا یکه اس  

 . باشد یاسکندر

 
122

 گرفتند! یزدان" جایان ای"در م یز همگین یشاهان ساسان  
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ز دنبال شد که شکافها و ینان اسکندر نیجانش یکردن فرهنگ ملل مغلوب( از سو یونانیون )یناسیهلاست یس

ن، ین النهریران و بیها به ایونانیها از کوچاندن یزه سلوکیانگ .اد نهادینده را بنیآ یو فرهنگ یاسیس یچالشها

ان طبقات باال یون در میناسیاست هلیس یلوش بود. یخو یاسیسلطه س یاقتصاد – یاجتماع یه هایت پایتقو

سرانجام  یو فرهنگ هلن ش را نگاه داشتندیخو یملان فرهنگ و سنن یروستائشتر ی؛ بشرفت داشتیپ

نو  ین شهرهایبه ا یونانی یشهرها یوه اداریششه دار شرق گردد. ین فرهنگ کهن و ریگزینتوانست جا

ظاهرا مردمان شرق شد،  یت میرعا یز تا اندازه این یوممردم بحقوق وه که ین شی؛ و در ااد وارد شدیبن

هیسلوکه و یدر سور هیانطاکخشنود بودند. ز ین
123

 یاقتصاد – یاسیدر کنار دجله دو مرکز اقتدار س 

 یو ناتوان ین حکومت رو به سستیادادند، را از دست ن دو مرکز یا اهیان بودند؛ و آنگاه که سلوکیسلوک

 یخود گردان یاقتصاد – یاسیس یواحدها یونانی یشهرها –همچون دولت  یسلوکدوره  یشهرهانهاد. 

ن پخش ین النهریران و بیا یها با شتاب در شهرهایونانیقرار داشتند.  یر چتر حکومت مرکزیبودند که ز

ها یونانی؛ مهاجرت فاء کردندیا یبرجسته ا یونان نقشی یو فن ی، ادبی، هنریشدند و در انتقال مکاتب فلسف

ن شهرها یدر ابخود گرفت.  یشتریشتاب ب (پ.م ۱۴۶)با سقوط آتن بدست روم  یدر دوره اشکانشرق به 

 یراه را برا یمقدون یشهرها –دولت  یگردان گشت. خودار دیپد یاقوام بومو  یونانیمختلط از  ینژاد

 ،دندید یاتح ماز آنجا که خود را ف یباز نمود. حکومتگران سلوک یسلوکخاندان حاکم در  یدرون یجنگها

 ینظام براه ه سواریدر برابر ته یونانیو  یبومداران یزمن؛ اما دانستند یاز آن خود ماساسا نها را یهمه زم

ن یا؛ کردندیکشت م ییت روستاارا جماع یشاه ینهایت خود را حفظ کنند. زمیتوانستند حق مالک یشاه م

. شدند ید و فروش مین خریه و همراه با زمن بودیوابسته به زم یاحتماال همچون دوره هخامنشا یرعا

 یده میلشکر هم برگز یو سردار یهمرفته بد نبود و به فرمانداریرو یهخامنشاشراف عصر ت یوضع

عصر نابسامان  ی، برده داریدر دوره سلوکر فشار و ستم بودند. یکشاورزان کماکان ز یول ؛شدند

ز یدولت ن ییدرآمد زا یبرا یبه محل یبردگد و یگردسامانمند ونان یدر  یمطابق با حقوق بردگ یهخامنش

ات خاص بردگان یشد، مال ین دوره گرفته میکه از مردم در ا یاتیاز انواع مال یکیتا آنجا که  د؛یل گردیتبد

ار با ارزش یبس یشدند و از نظر هنر یها بر طال ضرب میروم یهمچون سکه ها یسلوک یسکه هابود. 

 یو اجتماع یاسیس یهاتضاددر کانون گانه یک قوم بی یو فرهنگ یاسیسلطه سز ینن دوره یدر اهستند. 

 ی؛ ولخاموش استران یدر درون فالت اندوره یا یو اجتماع یاسیس یخ در برابر جنبشهایتار .داشتقرار 

در توان گفت که  یت داشت، میحاکمگانگان یان باستان نسبت به بیونانیکه در فرهنگ  یدگاهیه دیبر پا

                                                 
123

 یی(؛ همانجا۲۰۳۵ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنی)پس در کنار راست دجله ساخته شد یبنام اپ یپ. م. در مکان ۳۰۵هر بدست سلوکوس در ن شیا  

 را کشتار کرد.  ید و مردمان اکدیکه کوروش آنرا به آتش کش
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و  ی، اقتصادیاسیسو در حقوق  کردند یم یسرورن یمردمان مشرق زمبر ان یمقدون یلوکسدوره 

دوره  یقوم یضهایو تبع سبکتر از ستمهاد یبا یقومض یو تبعن ستم یا؛ اما داشتند یبرتر یاجتماع

را بهمراه داشتمردمان شرق  ینسبو آرامش ت یکه رضاباشد بوده  یهخامنش
124
 یگانگیبن، یبا وجود ا .

ز یان و نیان مقدونیم یدرون یو کشمکشها یاسیوند با بافت نامتمرکز سیدر پ یبا مردمان بومان یدونمق

د آورده باشد که مانع از یرا پد یپراکنده ا یمقاومتها و جنبشها یپس از چندد یبا، هایونانیان آنها با یم

ها پس از یهند. شده باشدعمر آنها ، و کوتاه شدن رانیدر فالت ا یاسیبه اقتدار و ثبات سها یسلوک یابیدست

ر هر گونه آثا"هفت سال بعد که  ی؛ بگونه ارا کشتند یده و فرمانداران مقدونیرون رفتن اسکندر شوریب

که ، چاندراگوپتا یبه رهبرآنها . (۳۴۵ص خ تمدن، یتارل دورانت، ی" )وده شدیه از هند برچیسلطه مقدون

سازمان  یبزرگتر از او بود"، سپاه ییفرمانروا یاسکندر ول کوچکتر از یل دورانت "جنگاوریبه گفته و

ک دولت متحد بزرگ یهند را اعالم کردند. چاندراگوپتا  یره شدند و آزادیچ یمقدون یدادند و بر پادگانها

که در ن دولت یاداشته باشد.  یداریتوان پاان یمقدون یتا در برابر تجاوزات بعد ل دادیتشکدر هندوستان 

پس سال بر هندوستان و افغانستان فرمان راند )همانجا(.  ۱۳۷مانند بود، یتا آن روزگار ب یرومندیشکوه و ن

؛ .م(پ ۲۵۶) نددیان شوریبر مقدونمهاجر  یهایونانی یبه رهبرز ینباختر و سغد و مرو  یشهرهاها یهنداز 

ها به یراندن سلوکو با  دیمران انجایدر شرق ا یونانیو ماندگار رومند ین یدولتها ییدایکه به پ ییجنبشها

 یجنبشها ییدایپز یها و نیان مقدونیم یدرون یگسترش جنگهابا آنها را محدود کرد.  یاسیقلمرو سغرب 

هیهودین و یفلسطو ر یصغ یایآسمخالف در 
125

ش از یها روز بروز کوچکتر شد تا آنجا که پیقلمرو سلوک 

بشدت  یاجتماعو  یملگاه یاز کمبود پا یسلوک دولته محدود گشت. یتنها به سوران یبدست روم ینابود

 یگانه میآنها را بشرق  یبوم. مردمان ه نداشتیهم در مقدون یه گاهیبر خالف اسکندر تکو  برد یرنج م

ن مردمان یبا ا یوندیچ پیز هیها نیسلوکآنها نبودند؛  یبرا یز متحدان خوبیمهاجر ن یهایونانیدانستند و 

و  یپادشاهان سلوک ییخدا یادعاداشتند.  یآنها را پاس نم یو اخالق یهبمذنداشتند و فرهنگ و سنن 

ا یدر آسان یمقدون یالی، که با استزیآنها ن یاز برایو نذر و ن یافته مراسم پرستش و قربانیسازمان یبرگزار

د. سازرا جبران آنها  یگاه اجتماعیکمبود پات و یان را تقویمقدون یقوم یهمبستگنتوانست  افت،یرواج 

 ینظام – یاسیوسته سیر فشار پیزغرب از که  ،گریکدیز با یدر ستوسته یپو شه یر یب یهایسلوکنگونه یبد

                                                 
124

 ممکن نبود. ین پادشاهان سلوکیاسکندر و نخستن در حکومت ینش یونانیمتعدد  یان امکان ساخت شهرهایط مقاومت سرسختانه بومیدر شرا  

  
125

 ؛(۲۲۲۱ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنی)پکنند  یونانین ببرند و آنها را یدند مذهب آنها را هم از بیان را غارت کردند و کوشیهودیها معبد یسلوک  

وخوس یآنتم بدست یآنها را در اورشل یرهنگ آنها و بردگمذهب و ف یل، کوشش در نابودیاسرائ یونان داستان کشتار بنیخ یل دورانت در تاریو

 . ان در جهان پراکنده گشتندیهودینواخت؛ و از آن پس  یهودیجامعه را بر  یخین ضربه تارینتریوخوس سنگیآنت (.۱۰۳۴ص ) آورده است چهارم
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قرار شرق  یها و مردمان بومیونانیبا  یو فرهنگ یاسیز و چالش سیز در ستیشرق نو از بودند ان یروم

سلطه اما  ؛ان رفتندیازمافت کردند یدرجانب هر دو که از  ینیسنگ یهاپس از ضربه سرانجام داشتند، 

بطالسه  ی؛ دولت مقدونگرفتنان یبود، پاده یگردآغاز اسکندر فتوحات که با ا یآسمصر و بر اروپا  یاسیس

 یاز خود بر جا یاریو آثار بس چند قرن پابرجا بودلذا د و یرفته گردیمردم مصر پذ یدر مصر از سو

 ۳۱۲)اد نهاده شد یبنسردار اسکندر سلوکوس  بدستکه ان یحکومت سلوکبرخالف دولت بطالسه، . گذارد

، هر چند شاماتسپس و ن ین النهریبدر  یولنکرد ام ودران یا یاقوام بومان یمسال در  ۸۰ش از یب ،.م.(پ

سال  ۱۴۸ا از یرنیبگفته پ. ل گشتیروم مستح یدر امپراتور ..مپ ۶۴در تا آنکه افت ی، ادامه تشتتدر 

آنهاست  یخ گسست و فروپاشیتار یو مابقو ثبات همراه بوده اقتدار با  یتنها چند سال یعمر حکومت سلوک

، یبار ان دارد.ینه شباهت به حکومت هخامنشین زمی؛ که در ا(۲۱۰۵ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپ)

. در شرق نداشت یداریپاکسان و ثابت و ی یدستاوردهاشرق بر غرب  یسلطه گر یخین آزمون تارینخست

چون هند و  یمختلط قوم یدولتها ییدایو پ یبوم یان باختر، جنبشهایونانیبرآمد  ،چاندراگوپتاش جنببا ا یآس

که در ز ین یونانید و فرهنگ یینپا یریدان یمقدون یاسیسلطه س، یونانی – یترخو با یونانی، هند و ییسکا

در غرب اما باز نکرد؛ مردم جا  یان توده هایهرگز در مفرهنگ حاکم بود،  یندوره و دوره بعدیسراسر ا

ان یمقدون یها جایروماز آنجا که در اروپا ر( یصغ یاین و شامات و آسیفلسطمصر و )قا یو شمال افرا یآس

 یونانیفرهنگ که آن یب ؛دوام آورداسالم  یجنبش جهانغرب تا آغاز  یفرهنگ – یاسی، سلطه سرا گرفتند

ه، شرق مغلوب یاسکندر و مقدون یالیبا استکه د دارد یتأکز یل دورانت نیو در آنجا هم به عمق رفته باشد.

ها، ین بابلیبر عکس "آئ ؛م غرب شودیرا تمدن شرق کهن تر و ژرف تر از آن بود که تسلیغرب نشد؛ ز

مردمان  (.۱۰۳۱ص خ تمدن، یتار) "ر کردیرا تسخ یونانیاز مهاجمان  یاریها روح بسیها و سوریقینیف

هرگز  یول ،سود جستندان یهخامنش یهایرانگریپس از وخود وامع ج یبازساز یسم برایشرق از هلن

 م آن نشدند. یمجذوب و تسل
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 ؛ ازدهمیبخش 

 انیاشکان

  

 یو ماد یاشراف پارسکشور، بر گانگان یبو سلطه ان یحکومت هخامنش یفروپاش ،پس از تهاجم اسکندر

فالت  یبومگر اقوام یدز ینمردم و  یهاتوده ؛ خشنود نبودندناش حفظ کرده بودند یازات خود را کمابیکه امت

 ین قومینوضات یتبعشادمان بودند، پس از گسترش  یچند یحکومت ستمگر هخامنش یاز فروپاشران که یا

که تنها به نمود  یمشه یر یب یان دولتیدولت سلوکآوردند.  یبه مقاومت رو یداخل یشیفرسا یو جنگها

رنج ز ین یدرون یزه هایاز ست، و بود یآنها متک یو اجتماع یاقتصاد یها و مراکز تکاپویونانیو  اهیمقدون

د. یهم پاشاز  ی، دولت سلوکیمهاجر و اقوام بوم یهایونانیوند یپز ینبا گسترش چالشها و لذا برد؛  یم

تداوم سلطه  یاسکندر برا یهاییشه در چاره جوی، که ریسلوکدوره  یالتیتشک – یاسیساختار نامتمرکز س

ک دولت ی ییدایان، از پیسلوکو گام به گام  یجیتدرو رانده شدن  یمردم یمقاومتها یپراکندگز ینو داشت، 

سامانه ت بلند مدت یتثبکرد و به  یریشگیپان یهمچون هخامنشمطلقه  یمتمرکز و بزرگ با روش استبداد

از  یستقالل نسبن ایکه در ع یی؛ سامانه هادیران انجامینامتمرکز در فالت ا یاقتصاد – یاسیس یها

( در غرب یو دولت اشکاندر شرق باختر  یونانی)دولت بزرگتر  یز با دولتهاین ییهایگر هماهنگیکدی

در  )شاهنامه(! ش بسر بردندیاز نبود "شاه شاهان" در آسا یان چندی، جهانیدوسربگفته فدادند.  ینشان م

ان جدا کرده یران را از حکومت سلوکیا یو شمالشرق یشرق یبخشهاها یو باخترها یونانیوخوس، یزمان آنت

 یگانه رویبا سلطه گران ب یبه سازش و همکاربزرگان آنها که را،  ماد و پارسدو قوم و مستقل شدند. 

نشده به قدرت آلوده که ران یا یگر اقوام بومید نبود؛ش یخواستقالل افت یتوان بازو زه یانگ ،آورده بودند

ران یفالت ا یاز شرق و شمالشرق یخیکه بنا بر اسناد تار ی؛ نبردگشتندنه شگام نبرد استقالل طلبایپبودند 

ران باستان، ص ی، ایمهاجر بود )مور یهایونانیتجمعات  ین صفحات کانون اصلیآغاز شد و از آنجا که ا

نامتمرکز دوره  یاقتصاد – یاسیس یسامانه ها یه گذاریو پاها یها در راندن سلوکیونانی(، به نقش ۵۳

بدست  یونانی – یدولت بزرگ باختر یگیدر همسا یاشکانکوچک بدوا دولت برد.  یتوان پ یم یناشکا

قوم "ان یاز مو ران یفالت ا یاز شمالشرقبگفته پژوهشگران  یدودمان اشکان. اد نهاده شدیبنوس ارشک

 کاها بودنداز س یشاخه اکه  یان قوم داهیمو از از باختر )بلخ( ا ی(، ترجیدگاه رای)د "پارت یرانیا

شتر یب .برخاستندرار( یمهاجر )پورپ یهایونانیان یا از می، و (ا، مصاحب و...یرنی، پ)استرابون، ژوستن

، ل دورانتی)و یبرخ یشناسانده اند، ول "یی"هند و اروپااز اقوام باصطالح را قوم پارت ران شناسان" ی"ا
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 ییها از مردمان سکایبگفته ژوستن، پارت. دانسته اند( یی)زرد آلتا یتورانز آنها را ین( و ... اعتماد السلطنه

ران باستان، یخ ایا، تاریرنید شده )پیتبع یعنی ییرا "پارت" بزبان سکایبوده اند که از آنها دور شده اند؛ ز

 یت قومیآنکه هو یگانه شمرده است بیب یه دولتیز "دولت پارت" را همچون سلوکین یمور(. ۲۱۳۲ص 

ساکن در فالت  یباستاناز اقوام که مردم "پارث" ست یروشن ن، هنوز یبارن باستان(. رایاند )ایآنرا بنما

و سپس شده ان یکه باجگزار هخامنش یان اقوامیدر موش یستون داریبه بیدر کتز یننام آنها و  ران بوده اندیا

 ینژاد – یقومت یماهن یان داشته اند؛ افزون بر ایدر دولت اشکان ی، چه نقشز آمده استینده اند یشور

است که  یت فرهنگ هلنیر حاکمیچنان زران باستان یخ ایاز تارن دوره یا. ستیروشن نز ینان یاشکان

 – یپارت !است ناتوان ساختهان یبودن اشکان یرانیا – یاز پارت یمنطقدفاع در ج" را یدگاه رایروان "دیپ

تازه سازو متناقض نامستند، مشوش، ان یبودن اشکان یرانیا
126
د یشد یو دلبستگ یتواند وابستگ یو نم است 

و باستان  یخیان شواهد تاری" بودن اشکانی"توران؛ ح دهدیتوضرا  یونانیونان و فرهنگ یان به یاشکان

البته ان یبودن اشکان یونانیندارد؛  یمصداق یجنگمشابه  یبودن آنها جز روشها ییندارد؛ سکا یشناخت

ست یر نید ناپذیز تردیدگاه نین دیا یافته شده است ولی یو سکه ها ینونایمستند به فرهنگ و آثار بجا مانده 

ان نداشته و ینسبت به اشکان ییخشان را برخالف ما خودشان نوشته اند، هرگز ادعایها، که تاریونانیرا یز

نه یدر زم یز اشارات روشنگریره نیو غ ینی، چی، ارمنی، رومیونانیم یسندگان قدینو ینوشته هاندارند. 

ر دلخواه خود را از یترجمه و تفسران شناسان یا در بر ندارد؛ یاشکاندولت  ینژاد – یقوم بافتت و یهما

روابط گرم دوستانه به تبار ندانسته اند،  یونانیان را یهم که اشکان یینهمه آنهایبا ا؟! ندن نوشته ها کرده ایا

 یزه هایانگ یروابط و وابستگن یا یبرا ، کهیونانینظامات هنر و ان به فرهنگ و یند اشکایشد یو وابستگ

 یاریو  یخیق اسناد تاریبا تطب(. و... ی، رجبا، اعتماد السلطنهیرنی)پاعتراف دارند قائل شده اند،  یاسیس

 یاقتصاد – یاسینامتمرکز س یسامانه هان یا یرد که بافت قومگمان کتوان  یگرفتن از دانش و خرد م

مهاجر،  یهایونانیران، یفالت ا یگانه نبوده است و اقوام بومیو  ( همگونیفیملوک الطوا ی)حکومتها

ن یبر ا یآرامدر رتبه دوم و  ی؛ هر چند فرهنگ هلناستداده  یخود جاها را در یها، سکاها و آرامیهند

ران باستان، و نه یا یحکومتها یاسیت و کارکرد سیشناخت و سنجش ماهبهر حال  تسلط داشته است.دوره 

وس )به لفظ ، ارشکی. بارن نوشتار استیا یآنها، هدف اصل ینژاد – یت قومیهو یابیرزو ا یابیباز

                                                 
126

ش از یدر پ یاشکان – ی" بنام پارتیرانیدرخشان ا م ویعظ یک "امپراتوری یخیتار یکه از هست ین کسیچنانکه در بخش دوم گفته شد، نخست  

بلکه از  ینه از امپراتور یو مورخان دوره اسالم یکه فردوسیبود؛ در حال یالدیقرن نوزدهم مدر  یسیانگل سر جان ملکماسالم خبر داد، 

ز یم نیقد یدانستند؟! مورخان خارج یچ نمیز هین انیبودن اشکان ین دوره سخن گفته بودند؛ و افزون بر آن از پارتیدر ا یفیملوک الطوا یحکومتها

بوده اند  یونانیر نگهدار تمدن یصغ یاین و آسین النهریران و بیسخن گفته اند که در فالت ا ییاورده اند، بلکه از حکومتهایپارت ن یاز امپراتور ینام

ن دوره را یافتند ایت یگانه مأموریو ب یران شناسان خودیکه ا بود یسیاستعمارگران انگل یخین کشف تاری، پس از ایان(. باریرار، اشکانی)پورپ

 یرانیا یباستان گرا یستهایونالیش از اسالم پاره نگردد و غرور ناسیپ یرانیا یهایکنند تا تسلسل امپراتور یبازساز یبدلخواه سلطه گران جهان

 نشکند؟!
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آنکه بکوشد آنها  یت شناخت، بیران را به رسمیدر فالت ا یپادشاهان کوچک محلحکومت ارشک(  یرانیا

ودند که ب یان پادشاهان بزرگتریه، تجارب االمم(؛ اشکانیا دست نشانده خود سازد )ابن مسکویرا برکنار و 

خ یتارنداشتند )ن یتمکگر پادشاهان از آنها یکردند و د یو اصفهان حکومت م یدر عراق و مدائن و ر

جان و ینور و نهاوند و همدان و آذربایان پادشاهان جبال )دیدر مروج الذهب، اشکان یبگفته مسعود. (یطبر

 یرونیحان بیابورکردند.  یماعت از آنها اط یاریگر پادشاهان بزرگتر بوده و بسیسبالن( بودند؛ از د

ار نامعتبر و نامعقول دانسته است )آثار یل اختالفات بسیان را بدلیمربوط به اشکان یتهایضمن آنکه روا

م یگر پادشاهان از آنها نه اطاعت بلکه تعظید دیگو یم یشاپورگان مانبا استناد به کتاب (، ۱۵۳ه، ص یالباق

ن ین النهریران و بیا یغرب یدر نواح ید که دولت اشکانیآ یبر م یخیتاراز اسناد کردند.  یم میو تکر

پارت" دارد، اعتراف دارد که  یز که اصرار بر "امپراتورینباستان گرا  یایرنیپ یحتبرقرار بوده است. 

ران یخ ایران سلطنت کرده اند مثال بالش، پاکر دوم و اردوان چهارم" )تاریک زمان در ایگاه "چند نفر در 

(۲۶۷۵ان، ص باست
127

 یقدرت را به شاهان محل یز اعتراف دارد که شاهان اشکانین یانیو ملک زاده ب؛ 

کوچک و سامانه  یبر وجود دولتها یبطور ضمنکه  ی(؛ سخنان۱۷خ سکه، ص یکرده اند )تار یواگذار م

س یومپلهکاتنخست شهر ا یگو یاشکانتخت دولت یپادهند.  یم یگواه یمستقل در دوره اشکان یاسیس یها

ار یبسن دوره یا یاجتماع – یاسیس یسامانه هااز  ینهمه آگاهیبا ا. بود سفونیو ت یو سپس ر )قومس(

کمتر توجه داشته اند؛  یخین دوره تاریابه  یهودیو  یو ارمن یو روم یونانیسندگان ینورا یز اندک است

حکومت  یعنین دوره یبارز ا ه همان اسناد اندک توانستند مشخصهیبر پا یسندگان دوره اسالمینواما 

را گانه" ین" و "بیان "بد دیاشکاننه یکه ک انیساسانبگفته پژوهشگران، کنند.  ییشناساف" را ی"ملوک الطوا

همزمان ها یبر ضد سلوکوس بگفته ژوستن، خروج ارشک. ان بردندیآثار و اسناد آنها را از م ،در دل داشتند

 یس ینت یبه مرکز ودورتیددولت رخ داد. ا )باختر( یدر باکتر یونانی ودورتید یجنبش استقالل طلببا 

ن دولت، کرمان و خراسان و افغانستان و یرومند تر بود؛ ایبزرگتر و ن یالتیا یگر دولتهایاز دسا( ی)ن سیئ

ران در عهد یخود داشت )محمد جواد مشکور، ا یاسیر پوشش سیاز سند و پنجاب را ز یبلوچستان و بخش

است،  یونانیت اسیانگر هنر و فرهنگ و سیز، که نمایسا نیدر ن یباستان شناسان روس یه هاافتی؛ باستان(

مه دولت یگرگان را ضم اول تردایت، برادر او وسارشکپس از ا، یرنیبگفته پشود.  ین دولت مربوط میبه ا

هشگر پژو یولسک یساخت؛ ولبه او وارد ن یسنگ یسلوکوس دوم شکستدر جنگ با و سپس  کرد یاشکان

. گمشده، جلد چهارم( ی، هزاره هایداند )رجب ینم یخیت تاریک شخصیرا ت ردایتن دوره یخ ایتار
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 بالش، پاکر و اردوان برگردانده است. ب بهیولوگاسس، پاکوروس و آرتابان را به ترت یا، نامهایرنیپ  
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 یاسیگستره س، که از نظر هایبر سلوک یو اشکانباختر  یدولتها وران یا یمردمان بوم یهایروزین پینخست

و  ینه سستیزمکرد و  تیرا تقوان شرق مردم یهمبستگ، بودند آنهابرتر از همچنان  ینظام یو توانمند

ران یدر غرب ا یاشکاناد یدولت نو بن یه هایپاها یروزین پیپس از ا .ها را فراهم ساختیگسست سلوک

به غرب ها یاشکانتمرکز توجه سبب ران یشرق اباختر در  یونانیدولت  یرومندیکه نی؛ در حالگذارده شد

از هم .م( ماد را پ ۲۱۴) اول تابانرآبود. ته گشر یصغ یایآسو ن ین النهریبدر ها یمقدونو نبرد با کشور 

ر یوخوس سوم همدان را دوباره تسخیآنتنساخت،  یچون استحکامات دفاع یولها آزاد ساخت یسلطه سلوک

ش ان برادریو در پا افزودش یخو یاسیقلمرو سرا هم به  یو رتپورستان .م( پ ۱۸۱) اولآت فرا. ردک

 یز از شرق گسترش مین )بلخ( باختر یونانیکه دولت  یطیشرا ؛ درن خود ساختیرا جانش اول تراداتیم

 افت.ی

 

   یاشکانشکوه دولت گسترش و اول؛  تداترایم یپادشاه

رومند و گسترده یرا ن یاشکاندولت آن  یطسال حکومت کرد و  ۳۸.م( پ ۱۷۴ – ۱۳۶اول ) تترادایم

در غرب ها یسلوکنبرد با ش از یپ یو. نامند یم یدولت اشکان یانگذار اصلی؛ تا آنجا که او را بنکرد

پس  تترادایمدر آورد. ش یخوکشور وست یباختر را به پن یاز سرزم یبخشد و یبه شرق لشکر کش ،کشور

به ها جدا و یسلوک یاز قلمرو حکومتجان و خوزستان و پارس و بابل را هم یآذرباو بزرگ از آن ماد 

همه باختر  یهایونانیشکست د و پس از یبه باختر لشکر کشدوباره آنگاه افزود؛ ان یاشکان یاسیس یایجغراف

 یبسور کرد و یرا تسخستان( ی)سزرنگ رخج و و )شمال افغانستان( ز یز پاراپامین و نین سرزمیا

ص ران باستان، یخ ایا، تاریرنیپ) ش رفتیسپ در پنجاب پدایهتا رود ودور ی؛ بگفته دهندوستان راند

 یاریبه ارمنستان هم  یو(. ۲۲۶۰ص  همانجا،کابل و سند رفتند ) یبسوز یباختر ن یهایونانیو  (۲۲۲۸

ار گماشت که از آن یآن د یرا به پادشاه وال ارشکد؛ سپس برادر خود یرون آیب یرساند تا از سلطه مقدون

 یهم پادشاهان ارامنه از خاندان اشکانان یشه دواندند که در حکومت ساسانیان در آنجا چنان ریپس اشکان

 یهایریدرگوجود چنان نگران ساخت که با  یغرب یایها را در آسیسلوک یاشکانبزرگ شدن دولت ند. بود

 یپادشاه سلوکشد و ن جنگ تار و مار یدر ا یمقدونلشکر بزرگ  ی؛ ولشتافتندآنها جنگ با  یبسو یدرون

خود  یاسینفوذ سر یتا بابل را زان از هندوکوش تترادایمدر زمان  یاشکاندولت د. یر گردیاسوس( ی)دمتر

خود را "شاهنشاه"  یشاهان هخامنشبود که همچون  یشاه اشکاند تنها یو شان یاو نخستنرو یاز ا ؛داشت
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دینام
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 ینده و بیفزاشرفت یراز پل کرد. یروم تبد یرومند امپراتوریب نیرا به رق یاشکاندولت  تترادایم .

ردم م با میرفتار مالدر ن یهمچنکه  ییجنگجوو  یقدرت طلبدر نه تنها  تترادایم ینظام – یاسیسبازگشت 

د یبزرگ رس ینکه به اقتداریبا ا تترادایم، باستاننامدار جهان مورخ  ودوریدبود. بگفته ر فرمانش یز

فرو رفت؛ و به همان  یو خوشگذرانناز و نعمت مغرور و گستاخ شد و نه در شتر پادشاهان نه یبرخالف ب

گوت  (.۲۲۳۲ص همانجا، )، با مردمش نرم و مهربان بود بودر یدلانش دشمنبا جنگ که در  یاندازه ا

 یبراکرده و  ییشناسان سامانه ها را یبهتر که ر دانسته استیرا دادگر و خوش خلق و دل یوز ین دیشم

 یاشکاندولت  یانگذاریبنباالتر از  یبسرا  تراداتیم یارزش کارها یو. )همانجا( کرد یاد میبنش مردم

 داند. یم

  

  یاشکانوسته دولت یپز یافت و خ

به ه یسور یبا تهاجم پادشاه سلوک ی؛ ول.م(پ ۱۳۶) نشست یبر تخت شاه دوم فراآت ،اول تترادایمپس از 

از . ش کوچک شدحکومتران عقب نشست و یبه درون فالت ا ،از ممالک یر بابل و برخیو تسخشرق 

ن یان بار یا حضور داشتند، چندیها هنوز در آسیلوککه س یو تا هنگامان، یاشکاندولت  یانگذاریهنگام بن

ش از یتا پ ین دولت در مرحله ساختار سازیوسته ایکوچک و بزرگ شدن پبزرگ و کوچک شد. ولت د

 یو روشهاسامانه ها ز یو ن یدوره سلوک یاجتماع – یاسیت سیوضعشه در یرران یدر غرب ا ییت نهایتثب

ان یحکومت اشکان. ختسا یز میمتما یهخامنشدوره آنرا از  کهشت دا یاشکان یحکومت – یاسیسژه یو

برخوردار  یتابعه از استقالل درونگوناگون اقوام ک قدرت متمرکز سرکوبگر نبود. یو استبداد مطلقه ک ی

 یروشها، یژگین وی. ان نبوده استیان سنگیبر سر آنها برخالف دوره هخامنش یدربار اشکانه یبوده و سا

ن دشمن، و آنگاه که در خود توان یپس از تهاجم سنگکه  یمتفاوت ساخته بود؛ بگونه اهم را ها آن یجنگ

ان یمخود در  یاصل یگاههایپادشمن، به به ن خود یاز سرزم یمیدند، با واگذاردن گاه تا نید ینم یداریپا

نهاده و  شیآنها دوباره گام پ یبانیو با جلب پشتکردند  یم ینیعقب نشگر اقوام متحد یش و دیقوم خو

بر از او برگشته و ران یکه مردم ا ،دوم هم فراآت. ستاندند یاز دست رفته را از دشمن باز م ینهایسرزم
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ا، یرنیده بود )پیز در نامه به امپراتور روم خود را "شاهنشاه" نامیند ولوگاسس اول نیگوده است. یخود را "شاهنشاه" نام یکمتر پادشاه اشکان  

شهربان ساتراپ بزرگ )خود را ، او است در دست یونانیبزبان ستون یبدر توروس که از گو یابه یکتدر  (.۲۴۵۷ران باستان، ص یخ ایتار

که ساختار نامتمرکز قدرت  یبه و سنگ نگاره ایرد؛ کتیگ یترادات دوم میرا از م ییستون حلقه فرمانروایو در سنگ نگاره ب خوانده است (شهربانها

 دهد. یرا نشان م یدر دوره اشکان
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آنها یهودین یها و متحدیبا سلوکدر جنگ  ،ده بودندیاو شور
129

با از دست دادن د و یناتوان گردنخست  

ان یآنگاه که سپاه یل شد. ولیتبد یمحلک پادشاه کوچک یبه  یدر پ یدر سه جنگ پار یبس ینهایسرزم

به ستوه آمده و ، مردم گشودندران یامردم  یدست غارت و تجاوز بسودر شهرها پراکنده شده و دشمن 

ط صلح را خفت بار ی، شراسوم وخوسی، آنتیپس از آنکه پادشاه سلوکهم فراآت ؛ رفتند فراآت یدوباره بسو

ن کردییتع
130

تار و مار شد. ها یسلوکلشکر کشته شد و  وخوسیآنتبزرگ  یخت و در جنگاان تیبر سلوک 

و  یروند فروپاشرا استوار کرد بلکه به  یاشکاندولت  یه هایبزرگ نه تنها پا یروزین پیبا ا فراآت

. دیبخششتاب  ه نداشت،یدر سورو لرزان سست  ییه هایپاجز گر ید، که ایدر آس یسلوکدولت  ینابود

شکست با سکاها در جنگ  یو ؛روبرو شدها در شرق کشور با تاخت و تاز و غارت سکاسپس  فراآت

  کشتار و غارت پرداختند. به  یروزین پیبدنبال ا؛ سکاها .م(پ ۱۲۷) کشته شدخورد و 

 

  آن  یخیتار یامدهایو پ یشمال 'زرد'ابانگردان یتهاجمات ب

در  یدفاعسازمان  تیتقوو  یارتباط یجاد راههایو ا یگسترش بازرگان ین برایچ یفرمانروا یخوآندیش

ز ینهونها . پس از آنکه آغاز کردالد یش از میدر سده سوم پرا  نیوار چیدساخت  ،یابانگردان شمالیبرابر ب

خود را ن یسرزمگشتند ناچار ها  یوئه چی، ر فرمان خود درآوردندیمغولستان را زسراسر کپارچه شده و ی

رامون دو یانه پیم یای، که در آسها(ی)تخار کاهاسن یسرزمبه  یزندگ یبرا ییجا یر جستجودو رده رها ک

 .ر شدندیسرازران یشرق فالت ابه ر یناگزز ینسکاها ؛ پس آورندهجوم  ستند،یز یحون میحون و جیرود س

خ ین تاریاز هند، کابل و زرنگ مستقر گردند؛ و زرنگ از ا یسکاها سرانجام توانستند در بخشن یا

 یباختر یهم که در دولتها یونانیفرهنگ  ین نواحیبا ورود سکاها به اده شد. یستان نامیسکستان و سپس س

شناخته در جهان ن یتمدن چخ یتارن یااز ن یهمچننهاد.  یرو به سست افته بودیرشد  یونانیو هند و  یونانی –

با تهاجم  یشمالشرق یسواز ن هنگام یاز اران یفالت اخت. ین در هم آمیخ چیران با تاریخ ایو تارشد 

نام گرفته  "نایتوران"ران یا یداستان ینگارخ یتارکه در  ،ها( یوئه چیزرد )هونها و ابانگردان یبوسته یپ

اند
131

او  یعمودوم تابان رآ( بزرگان ی)شورا مهستان کنگره، دوم فراآتپس از کشته شدن . روبروست، 
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ر کرد و یبابل را تسخ رکانوسیژان ه یهود به فرماندهیاز مردم  یجا که لشکرها کردند تا آنیبه سلوک یاریان کمک بسیهودین جنگ یدر ا  

 (.۲۲۳۸ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنی)پگرد هم آورد آنجا را در  یحاکمان ناراض

 
130

بسنده کند و ش یقوم خوبر  یپادشاهبه  یپادشاه اشکانکند به شرط آنکه  یگفت که صلح مفراآت ندگان یوخوس در پاسخ به نمایودور آنتیبگفته د  

 .(۲۲۳۳ص )همانجا، باجگزار او باشد 

 
131

 یر نام جنگهایز یمل یدر داستانها یتخار یو سکاها یابانگردان زردپوست شمالیبا بران یمردمان فالت ا یخیتار ینبردهاا یرنیپبگفته   

 .افته استیان" بازتاب یران" با "تورانی"پهلوانان ا
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 یوئه چی .پس درگذشتشد و س یسکاها زخمدر جنگ با ز یناو  یول .م(؛پ ۱۲۷) دیبرگز یرا به پادشاه

  بود. ها یوئه چیدان کارزار با سکاها و یم ین چندین سرزمی؛ و ادست انداختندمملکت باختر ز بر ینها 

 

  یدولت اشکانو اقتدار  یابانگردان شمالیدوم؛ سرکوب ب تراداتیم

 ۱۲۴) دیومت رس، به حکی، پادشاه بزرگ اشکاندوم تراداتیمتا آنکه افت یادامه ران یادر شرق  ینابسامان

نامتمرکز  یت سامانه هایتثب یدر راستا یبزرگ ینمدت کارهایدر اسال حکومت کرد و  ۴۸ یو .م(.پ

بر دوم  تراداتیم. انجام دادارات فرمانداران و استانداران یش اختیبا افزان دوره یا یاقتصاد – یاسیس

تمدن و فرهنگ تکامل  یبرا یشمالابانگردان یسرکوب ب ؛ره شدیچزردپوست ابانگرد یسکاها و مردمان ب

است یدر س ینینو یخیوارد مرحله تاران یاشکاندوم  تراداتیبود. از زمان م یضرورار یبسران یدر فالت ا

 یها به دولت اشکانی، رومروم از غرب یامپراتور بسط و یسلوکاضمحالل دولت پس از . نددیگرد یجهان

به دولت  یدر پ یا در ادامه به تجاوزات پیها در آسیه و سلوکیونان و مقدونیها به یک شدند؛ تهاجم رومینزد

  راه برد.   یاشکاندولت ن و ین النهریب یونانی یشهرها –

 

 ایها در آسی؛ و سلطه بلند مدت رومیخیک اشتباه تاری

ها روم یونانیبا کمک  ر،یصغ یایکوچک در آس ی، کشورپنتپادشاه س وتترادایمالد یش از میپ ۸۸در سال 

را از  یروم یروهاین هم بسنده نکرد و نیبه ا یور کرد. یر را تسخیصغ یایشکست داد و سراسر آسرا 

پس از پونت پادشاه  در فتح آتن و اسپارت ناکام ماند. یرون راند ولیاژه هم ب یایه و دریه و مقدونیتراک

 یایست خورد و آسشک یسردار نامدار روم پومپهاز ها را شکست داد، سرانجام یر رومان بیآنکه چند

. تنش در ر استیشمگچن رخداد یدر اان یاشکان یاسیس ینیانفعال و کوته بر هم بدست روم افتاد. یصغ

با کمک  ارمنستانح آنکه یدامن زد. توض ینین انفعال و کوته بیز به ایبا ارمنستان ن یاشکاندولت روابط 

در ارمنستان  یل دولتیبه تشک یاریهمن یو ا ؛ه بودرون آمدیها بیر سلطه سلوکیاز ز یاشکاناول  تراداتیم

پادشاه ارمنستان سر به شورش  گرانیتدوم،  تراداتیدر زمان م یولبود. ان یبه اشکانل یمتماد که یانجام

ساخت. جدا آنها قلمرو را از )آسور( ابن یو آد (کردستانکردون )تاخت و ان یکشور اشکانبرداشت؛ به 

در برابر تجاوزات توسعه  یشرقبه مردمان  یرا در کمک رسانان یاشکان، پونتپادشاه گران به یت یکینزد

در  یو سست یدرونتنش گرفتار  یاشکاندودمان ا یگوهم دوم  تراداتیمپس از طلبانه روم مردد ساخت. 

ا و یناپو یپلماسید! نشست یپادشاهبر تخت  یسالگ ۸۰سن در  سنتروکاسرا یزبود گشته  یریم گیتصم
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انگر یر بیصغ یایپادشاه پونت در آسوس تراداتیان دولت روم با میدر جنگ مکس نترواسنه منفعال یطرفیب

ا و سرانجام سلطه یت نفوذ روم در آسیه تقوب ین ناتوانی؛ ابودهنگام ن یدر ا یاشکاندولت  یاسیس یناتوان

را در  یوکمک  درخواست یگران ارمنیبا تپونت پادشاه  یبخاطر دوستکس نترواس. دیبلند مدت آنها انجام

کس نترواسر یناکارآمد و کارپذ یپلماسید. (۲۲۷۳ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپ) جنگ با روم رد کرد

ن خود کوتاه کرده بودند، گرفتار سلطه یان را از سرزمیدست مقدون یبتازگکه ا یسبب شد مردمان آس

ان پومپه یدر جنگ مد و یبرگز یبدتر روش، سوم فراآتن او یژه آنکه جانشی؛ بوها شوندیرحمانه تر رومیب

 یایسلطه روم بر آسپونت وس تراداتیمبنام  یمانع سرسخترا گرفت و با شکست  یپونت جانب اولپادشاه با 

گران یابن، که تیو آدکردون الت یهر دو وعده بازگرداندن دو اپونت پادشاه پومپه و . ر هموار شدیصغ

وس تراداتیمان وعده ین میدر اداده بودند؛ در صورت کمک را جدا ساخته بود،  یاشکاناز دولت  یارمن

 یو نگران فراآتنانه یکوته ب یاسیسات نمود. مالحظ یم یگران بود، عملیکه پدر زن و متحد تپونت 

ن قرن به یرا چند یر و غربیصغ یایآسنه تنها ، یگران ارمنیته پونت بوس تراداتیم یکیاز نزداو مورد یب

؛ در روم قرار داد یرا هم هدف تجاوزات بعدان یاشکانکشور بلکه ان فرستاد یرومر سلطه ظالمانه یز

 فراآتبه مطالبه پومپه در پاسخ  وسیوکاسیدبگفته االت وعده داده شده را رد نکردند و یاها یکه رومیحال

بر سر ها ی(. روم۲۲۸۳ص همانجا، شود! ) یمربوط مو ارمنستان  یاشکانن مسئله بدولت یا :گفت

ن دو یا یاسیسکشمکش  یاصل یدانهایاز من کشور ی؛ و از بودندیدر ستان یاشکانز همواره با ینستان نارم

  .د آنرا در منطقه نفوذ خود قرار دهدیکوش یک میکه هر  قدرت بود

از ارمنستان پس گرفت. در بازگشت  یو کردون را در جنگ بر تخت نشست سوم تراداتیم فراآتپس از 

خت و یگرترادات یماز برابر ارد  یده اند؛ ولیبرگز یرا به شاه اردبرادرش م قوبزرگان د که یشن

مردم و  ژوستنخشونت را روش کرد و بگفته  یروزیپس از پ تراداتیمکشته شدند. ز ینهمراهانش 

دند و یر کشیبه ز یاز تخت شاهمهستان کنگره به حکم نبار یااو را دند؛ یشور یوبر دوباره قوم بزرگان 

شام  یهم نزد فرماندار روم تراداتی. م(۲۲۳۱، ص همانجا) دندیبرگز یبه پادشاه ..مپ ۵۵در سال را  ارد

ه را گرفت. یبابل و سلوکآورد و با کمک آنها  یروقبائل عرب به د، ید گردی؛ و چون از کمک او ناامرفت

 ین جنگ خانگینخست نیا ایرنیبفرمان ارد کشته شد. بگفته پ تراداتیماو را شکست داد و  سورنسرانجام 

 رخ داد. ارد  یپادشاهدر ز ینو روم  یاشکان یدولتهان جنگ ینخستبود.  یدر خانواده اشکان

 

  روم با ن جنگ ینخستان؛ یروم یریدر برابر جهانگ یخیتار یداریپا

 ژول سزاربه همراه  کراسوسسه گانه برخوردار بود.  ییک فرمانروایروم از  یامپراتور ،در زمان ارد
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را  اسپارتاکوس ین جنبش بردگان به رهبریش از ایکراسوس پ حکومت روم را در دست داشتند. پومپهو 

سرکوب کرده بود
132
رومند یزه نیانگار آزمند بود و یبسکه  یشده بود. وه یزمامدار سور یریدر پو اکنون  

آنکه در  یب ؛بود و هند را در برنامه خود گنجاندهران یفالت ار یداشت، تسخو اسکندر شدن  یریجهانگ

کشور به ن ین النهریباز هزار  ۴۲ده بالغ بر یورز یبا سپاهکراسوس روم همه با او همداستان باشند. 

ن یااگر : غام دهدینزد کراسوس فرستاد که پ یگانندیارد نما، یونانیمورخ  پلوتارکبگفته تاخت.  یاشکان

م یده ایشناگر آنگونه که  یم داد، ولیامانشان نخواهم کرد و یها فرستاده اند با آنها جنگ خواهیلشکر را روم

رحم کرده شما  یریپبه  یانه روید از سر میکرده ا یدست اندازما بخاک تان  یمنافع شخص یبراشما 

ه ینده ارد گفت که پاسخ پادشاه شما را در سلوکیکراسوس به نماد. یرون روین ما بیدهم از سرزم یاجازه م

د یوبر ییو گفت: اگر از کف دست من موه کنان کف دست خود را نشان داد رد خندنده اینما؛ و خواهم داد

 ۱۶شد مان شده و بنا یز با روم هم پیپادشاه ارمنستان ن .(۲۳۰۰ص همانجا، د )ید یه را خواهیتو هم سلوک

ده بود، او را به خشم آورروم ارمنستان با  یهمکارخبر که ارد اده به روم بدهد. یهزار پ ۳۰هزار سوار و 

 یبفرماندهرا  یلشکرآنگاه ؛ دریاو به کراسوس جلو گ یکمک یروینتا از  نخست ارمنستان را اشغال کرد

ز از فرات گذشت و سپس یکراسوس ن. جنگ با کراسوس کردروانه خود ر و کارآزموده یسورنا سردار دل

دو لشکر در ران کنند. یل را ورانه بجنگند، دستور داد پیآنکه سربازانش به فکر بازگشت نبوده و دل یبرا

 ژول سزارر دست یپسر کراسوس که ز وسیپابلن یهمچن ییارویرون یگر روبرو شدند. در ایکدیبا  حران

ن سردار رومیبزرگتر
133
به ( یرا آموخته بود، با سواره نظام خود از مملکت گل )فرانسه کنون یفنون جنگ 

ان را به یز رومیوه جنگ و گریا با کاربست شسورن ؛در گرفت یجنگ سختوسته بود. یپکراسوس لشکر 

ز با همه ینوس یپابلسواره نظام کرد.  یشان تلفات وارد میدلخواه کشانده و سپس به آنها تاخته بر ا یجاها

. دیبر آز آنها یوه جنگ و گریو ش یاشکانکه نشان داد نتوانست از پس سواران  یها و رشادتییتوانا

 یهزار سرباز روم ۲۰ن جنگ یدر ا. همچون پسرش کشته شدر شد و گرفتان جنگ یدر از یکراسوس ن

شتر آنها بدست یکه ب زندیتوانستند از مهلکه بگرهم دو هزار نفر  ؛ندر شدیز اسیهزار تن ن ۲۰و کشته 

ه ین سلوکینش یونانیخود را در شهر  یروزید که سورنا جشن پیگو یپلوتارک مشدند. اعراب کشته 

 – ۲۳۲۵ص همانجا، شهر نشان داد ) یها را هم به مجلس سنایروم یساد اخالقبرگزار کرد و اسناد ف

 ین و نهادهاین النهریب یونانی یشهرها –با دولت  یق دولت اشکانیوند عمیکه پ یاقدام؛ (۲۳۲۲

                                                 
132

در هم شکستند تا آنکه  یگریپس از د یکیرا  یروم یونهایرخ داد و دو سال بر روم غلبه داشت. ارتش بردگان لژ .پ.م ۷۳جنبش بردگان در   

 د!یب کشیدر جنوب شهر روم به صل ایا آپیوبرده در گذرگاه  ۶۰۰۰روز شد و اسپارتاکوس را بهمراه یکراسوس بر آنها پ

 
133

 .شناسانده اند "خین سرداران تاریبزرگتر"اپلئون اول بال و ن یژول سزار را بهمراه هان یپژوهشگران غرب  
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هین سلوکینش یونانیسازد. شهر  یآنها را آشکار م یقانونگذار
134

سوم که دولت تابان رآ یدر پادشاه 

دوباره به قلمرو  یپس از چندد و خود را مستقل خواند؛ یسست گشته بود، شور یدرون یشهادر چال یاشکان

ان یاشکانبدست در جنگ حران  یروزیپس از پز ین یروم یرق هایب، یباروست. یپ یاشکان یحکومت

 یگبزرها جشن یوس برگرداند که رومیاکتاو یخواهش و پافشارچهارم با  فراآترقها را بعدا ین بیا. افتاد

ن یده تریورزرزمنده  یرویهزار ن ۱۰با مانان آنها یو هم پان یاشکانن جنگ، یدر ا گرفتند!آن  یبرا

اسکندر شدن را از سر  ی، چنان در هم شکستند که سوداندهمتا بود یرا که در جهان ب یرومان یجنگجو

 یگ حران دستاوردهادر جن یروزیپبازداشت. در شرق  یتوسعه طلبها را از یرومو  ؛رون کردیها بیروم

د؛ یگردکشور ن یر از ایناپذ ییجدا ین پس جزئیاز ان ین النهریببهمراه داشت:  یدولت اشکان یبرا یبزرگ

ن یا یول ؛رفتندیرا پذان یاشکان یشرق باستان رهبررفت؛ مردمان ان یاشکانر نفوذ یزارمنستان 

 (. ۲۳۳۱ص جا، نهما) بزرگ سورنا را محسود ارد کرد و جان او را ستاند! یدستاوردها

 یخیداد فرخنده تاریک رویهم  یشرقمردمان  یکه برا یدولتمردان اشکان ینه تنها براها یتجاوز رومدفع 

 ند.بودروم  یدژ استوار شرق در برابر توسعه طلبو متحدانش  یاشکانن هنگام دولت یاز ا. بود

 

   یانحطاط در خاندان اشکانشرفت یپ ؛یریجهانگناکام  یهاآزمون

 یشرویپ نیدر اان یاشکانزه یرفت. انگش یپه یسورمت بس یارتش اشکاندر جنگ حران،  یروزیپس از پ

ان یاشکان یاسیسکه از آنجا تجاوز به قلمرو  یگاهیبود؛ پا یغرب یایها در آسیگاه رومیر پاید تسخیشا

ها یاز روم یغرب یایمردم آس یزاریت کرده بود بینکار تقویزه آنها را در ایشده بود. آنچه انگ یزیبرنامه ر

ا ید مردمان آسیگو یممورخ  وسیوکاسیدشود که  یاز آنجا دانسته م یزارین بیبود. اشان جابرانه و سلطه 

سرون سخنور مشهور  یخواندند؛ و س یان خود میداشتند و آنها را برادران و ناجان یاشکانش به یگرا

ان یاشکان(. ۲۳۳۴ – ۲۳۳۵ص همانجا، ندارد ) ایدر آس یکند که دولت روم دوست یهم شکوه م یروم

ان ارد و یم یه ناکام گذارد. بد گمانیکیآنها را در کل ،مردم یرویبهره نگرفتن از ن یه را گرفتند ولیسور

ژول سزار در روم ه شد. یاز سوروس پاکورهم که فرمانده لشکر بود، سبب بازگشت  وسپاکورپسرش 

خواه بنام "آزاد  یجمهور یبدست گروهبود که حران ان شکست جبرو گر ید یجنگ یسازماندهبدنبال 

رومند ین یکرده و سپاه یروم بهره بردار یدرون یاز نابسامانان یاشکان. .م(پ ۴۴) کشته شدکنندگان روم" 

 یهودیک دولت باجگزار یر کردند؛ ین را تسخیفلسطو ه یقینیه، فیده و سوریتدارک دوس پاکور یبفرمانده

                                                 
134

 کردند.  یم یز زندگیها نیرانیها و ایانیها، ارامنه، سریچون هند ییاین شهر اقوام آسیدر ا  
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(۲۳۴۳ص همانجا، نشاندند که سه سال پا بر جا بود ) میهم در اورشل
135

ک یبدست هم ر یصغ یایآس. 

دار یپا یغرب یایدر آسان یاشکانفتوحات شد. ر یتسخان بود، یکه متحد اشکان وسین یالببنام  یسردار روم

مردم که با وس پاکورن صفحات مستقر شدند. یدوباره در اآنها سود جسته و  یاز ناتوانها ینماند و روم

خود را آزمود و از فرات گذشته وارد ت گر بخیکبار دیآنها  یبانید پشتیبه امداشت،  یه رفتار خوبیسور

با بجا گزاردن ان یاشکانکشته شد و ها یدر جنگ با روم یون کوشش هم نافرجام ماند؛ یا یه شد ولیسور

 یآزمندا، که از یآس مردم یروینتوانست از نوس پاکور. .م.(پ ۳۳هزار کشته شکست خوردند ) ۲۰

و  یاشکانن، ساختار ارتش ی. افزون بر ادکن یبهره برداردرست بودند، هواخواه او بجان آمده و  هایروم

ار یبس یاشکانارد و دولت  یبراوس پاکورمرگ دفاع کارآمد بود و نه حمله.  یبراهم آنها  یجنگ یروشها

پسر  چهارم فراآتنداشتند.  یاسیس ییکارآآنها ک از یچیه یداشت ول یاریپسران بسارد گران تمام شد. 

محکم کردن  یشد؛ و برا ین ویجانشارد ات یبود، در زمان ح یونانیک رامشگر یبزرگتر که مادرش 

از بزرگان  یاریو بستن!(  ۳۳)گر برادران یپدر، و سپس دز یناز برادران و  یکیحکومت خود نخست 

 یچهارم در ابعاد فراآت، سورنا کرده بودسردار خود ر و با پدر، برادارد که را  یکار !را کشتقوم 

 !اندیبنما یخاندان اشکانرا در  یاسیو انحطاط س یزورمدارشرفت یپر یبزرگتر انجام داد تا س

  

 رومان یفرمانروادر برابر تهاجمات توسعه طلبانه شرق  یداریتدوام پا

هزار  ۶وعده ز یپادشاه ارمنستان ن ؛شد ایآس یراههزار جنگنده  ۱۱۳با  مارک آنتوان بگفته مورخان

. پلوتارک تاختندجان یآذربابه شمال  یکوهستاننبار از راه یها ایبه او داد. رومرا اده یهزار پ ۷سواره و 

؛ آالت را کشتندها یرومهزار تن از  ۱۰خود  یژه جنگیجان با روش ویدر آذرباان یاشکانکه کند  یت میروا

ان یز در میاز پادشاهان دست نشانده روم ن یکیگرفتند که  یاریبس یو اسرا را خرد کردند؛آنها محاصره 

آنتوان د شد که با لشکرش به ارمنستان بازگشت. ی(. پادشاه ارمنستان چنان نوم۲۳۵۶ص همانجا، آنها بود )

نامنظم  یهاروشدر برابر  یول کرد و فرمان جنگ داد یش را در دشت باز سازماندهیروهایبازمانده ن

ش یرا هم در پ یزمستان و قحطاو ژه آنکه ی؛ بودیسخت گردار یبسکار آنتوان ؛ ش نبردیاز پ یکار یگجن

در امان باشد  یاشکانش گرفت تا از سواره نظام یر عقب نشست و راه کوهستان را در پیناگز یوداشت. 

وز ر ۲۰ه و در مدت ز را با آنها گذاشتیجنگ و گر یبنامقاومت  یروهایند یچون دوباره به جلگه رس یول

آنتوان پس از عبور از رود ارس هشت هزار ساختند؛  یه و زخمگر را کشتید یرومسرباز هشت هزار 

                                                 
135

ه یتک یهخامنش یامپراتور یهود پس از فروپاشیت یاشراف ؛ها بودیآن دولت با روم یل همکاریان بدلیم توسط اشکانیدر اورشل یهودیر دولت ییتغ  

 روم قرار داده بود.    یگاه خود را امپراتور
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ن تهاجم ینگونه دومیبد. (.مپ ۳۶زمستان و کمبود آذوقه از دست داد ) یسرمابه علت هم گر را یسرباز د

ز یها نیان رومیکه در م، پرتوان یندهن بوده و با فرمایبزرگتر از تهاجم نخست یبسهم، که شرق روم به 

ها را هم یو هندا از آن به لرزه در آمد یکه بگفته پلوتارک آس رخ دادپرشمار  یارتشو  ،ار محبوب بودیبس

و  یرین جنگ، باز آنتوان بخت جهانگیدو سال پس از اد. یبه شکست انجامشان کرد، یپرباختر  یدر آنسو

جانیآذرباواهش پادشاه را آزمود و به خا یآسسلطه بر شرق 
136

شد؛  یاشکاندولت آماده جنگ سوم با  

 یمانیپجان یآذرباسپس با پادشاه  ؛برقرار کرددر آنجا  یرومندین یگاه نظامینخست ارمنستان را گرفت و پا

وس، یوکاسیت دیبنا بر رواار او گذارد. یدر اخت یاده نظام رومیک پیاز خاک ارمنستان و  یبست و بخش

را جان یآذرباپادشاه پادشاه ارمنستان  اسیآرتاکس یبا همراهرفت؛ جان یآذربا ینخست بسو چهارماآت فر

 یگاههایبه پاو برگشته ارمنستان به  یکمک یروهاینبا اس یساخت؛ سپس آرتاکسر یشکست داده و اس

. ر به مصر بازگشتیآنتوان ناگز(. ۲۳۷۶ص همانجا، ر گذراند )یآنها را از دم شمشورش برده ی یروم

قلمرو ه ک قرن بیگر تا ید ساخت که دینومشرق در  یشرویپها را از یچنان رومن تجاوز یسومشکست 

هم ارز خود شمردند؛ و رود فرات را  یرا قدرتآنها ؛ حمله نکردندو متحدان آنها در شرق  یاشکاندولت 

 خود در شرق قرار دادند.  یریمرز جهانگ

ش یافزابا  یدر خاندان اشکان یتباهه انحطاط و یداد که پا یرخ م یبر روم هنگام یخیتار یهایروزیپ

مردم و به  یاشکانخاندان  یاخالق یانحطاط و تباه ی؛ ولشد یگذاشته م یخانوادگ یخشونت و کشتارها

کشور در دوباره خشونت را  یروزین پیپس از ا فراآتبگفته ژوستن، . ت نکردیسرا یلشکر یروهاین

دند و او ی.م. بر او شورپ ۳۳در وس تردایت یمردم به رهبر ،جور و ستمو با گسترش  ؛خود ساختشه یپ

با کمک سکاها دوباره به  فراآت ی. ول(۲۳۷۸ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپ) رون کردندیبکشور را از 

ان یدر محکومتش  یه هایکه پا فراآتصر روم پناه برد. یوس قیهم به اکتاووس تردایبرگشت و تکشور 

را که در جنگ حران  یروم یرقهایرفت که بیوس پذیاکتاو یپافشار یپدر سرانجام  شده بود،سست مردم 

رقها سراسر روم را غرق جشن و سرور و یبازگشت ب.م(. پ ۲۰فرستد )افتاده بود، پس ان یاشکانبدست 

 (.۲۳۷۳ – ۲۳۸۰ص همانجا، اند! )رقها را بازستانده یبسخت  یدر جنگها یروم ییگوکرد؛  یشادمان

گر را به روم یپسران د فراآتپس از آنکه که  اآتاکسفرداشت بنام  یپسر یروم یزکیچهارم از کن فراآت

ارمنستان را به  یمانیطبق پ فراآتاکس.م(. پ ۲)زهر داده بر تخت نشست با کمک مادر فرستاد، پدر را 

نه یزم فراآتاکساز دم مرنده یفزا ینمود. ناخشنود یروم واگذار کرد و از دخالت در امور آن چشم پوش
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 فراآتاز پسران  یکی وننسپس ؛ م( ۴شورش را فراهم ساخت؛ او را از قدرت برکنار کرده و کشتند )

ان یاشکان یاسیس یشه در کوتاهیها که ریناخشنود ینشاندند. ول یچهارم را از روم فراخوانده بر تخت شاه

 جانیپادشاه آذربا یبزرگان کشور اشکان، یوندر یرهایش درگیدر برابر روم داشت، فروکش نکرد؛ با افزا

 ی؛ رخدادار گشتیبه ارمنستان رفته پادشاه آن دهم ونن . خود گرفتند یپادشاهبه  را رتابان سومآملقب به 

ه رفت. یخت و به سوریونن از ارمنستان هم گرسرانجام خت. یارمنستان را دوباره برانگبا  یاسیکه تنش س

 یاشکانجان گرفتن دوباره دولت ارمنستان نشاند.  یمد و پسرش را بر تخت شاهبه ارمنستان در آتابان رآ

ها یاز روم توس یتاسبگفته تابان رآشد؛ تا آنجا که همزمان در دولت روم  یو تباه یش سستیدایبا پ

 یبرگردانند و او را پادشاه همه ممالکبود، برده به روم  یکشور اشکانرا که ونن از  یثروتخواست 

ن کوروش یرا او حق دارد خود را جانشیتعلق داشت "ز یو مقدون یبه دولت هخامنش یکه روزگارد بشناسن

توسعه طلبانه  یتوانست سرآغاز جنگها یم، که ن ادعاید ایترد یب(. ۲۳۳۸ص همانجا، ) !و اسکندر بداند"

و  یهخامنشن یشیپقلمرو از  یبود که بخش ییگر دولتهایو ددولت روم  یبرابزرگ  یدیتهدباشد، تابان رآ

 تابانرآ یاشکانکشور جاد اغتشاش در ید با ایامپراتور روم کوش وسیبر یت. ندر سلطه داشتیرا ز یمقدون

که برآشفت چنان او  یسه هایاز دس تابانرآد که یگو یم یسنده رومینو سوئتون. باز دارد یریرا از جهانگ

(. ۲۴۰۰ص همانجا، کند ) یاش خودکش یاخالقسد مفابخاطر د یو ترسو خواند که با یاو را شق یدر نامه ا

را ان یاشکانه و ارمنستان دولت یو پادشاه گرجستان از سور یاشکانوس تردایز با کمک تیامپراتور روم ن

ارکان از او ناخشنود گشتند؛ کشور بزرگان ارمنستان را در جنگ از دست داد؛  تابانرآر فشار گذارد. یز

پس از  تاباناربا کمک روم بر تخت نشست. ز یوس نتردایت؛ ختیگرگرگان به د و یسست گرداش  یپادشاه

ه راند. یرا بجانب سوروس تردایو تحرکت کرد سفون یت یبسوژه سکاها یمردم و بو یبانیبا جلب پشت یچند

مهستان او را از قدرت بر کنار کنگره خت؛ و یمردم را دوباره به شورش برانگ تابانرآ یها یریسختگ

باز )آسور( ابن یمذهب آد ین نام و پادشاه موسویک یبا همراهتابان رآ یولرا بر تخت نشاند.  نام نیککرد و 

ن شاهد یسوم همچن تابانرحکومت آد. یهمه دشمنانش را بخشن بار یاتاج و تخت خود را بدست آورد و 

بابلدر ان یهودیه و اغتشاش یها در سلوکیونانیشورش 
137

تنشها و . (۲۴۰۸ – ۲۴۱۳ص همانجا، بود ) 

را به حکومت افت که یتداوم توروس گوو  دانورز با ین تابانرآپس از  یاشکانخاندان در  یاسیس یچالشها

و  و با سر و سامان دادن به اوضاع دربار بر تخت نشست اولولوگاسس کشاند؛ تا آنکه  یو تباه یسست

                                                 
137

ه یر به شهر سلوکیان ناگزیهودیان شدند؛ تا آنجا که یهودی یها دشمن خونین اغتشاش، بابلید که پس از ایگو یم یهودیمورخ  وسیوسف فالوی  

به  یکشته شدند و مابق یهودیهزار  ۵۰ن ین جنگ خونیها بر ضد آنها برخاستند که در ایانیها و سریونانیز پس از پنجسال یکوچ کردند. در آنجا ن

 (. ۲۴۱۰، ص کوچک پراکنده شدند )همانجا یب دشمنان خود در امان نبودند، در شهر هایز از تعقیسفون نیختند؛ و چون در تیسفون گریت
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در را موقتا متوقف کرد. کشور  در یاسیس یو تباه ینده سستیروند فزا یجاد وفاق در خاندان اشکانیا

ان در آمدندیاشکان یاسیابن و ارمنستان در حوزه نفوذ سیآد یو یپادشاه
138

و تهاجم سکاها از شرق دفع  

در روم. روم با از دست دادن ارمنستان  نرونن همزمان شد با حکومت یهمچنوگاسس لو یپادشاهد. یگرد

 یر مسائل داخلیدرگ ولوگاسسکه  یدر هنگامسرانجام و رد؛ ارا گذ یاشکانکشمکش با دولت ز و یست یبنا

ن کشور را به آتش یتخت ایآرتاکساتا پاپسرش و شورش گرگان( بود، ارمنستان را اشغال کرد و  یگریاغی)

بر  یرا گرد آورد و اراده خود مبنقوم افت، بزرگان ی ییرها یدرون ینکه از چالشهایهم ولوگاسسد. یکش

 یجنگدر ان ساخت. یبا دولت روم را نما ییارویشانده روم در ارمنستان و رورون کردن پادشاه دست نیب

د؛ یرسان یاشکانبه  یروزیپکشته شدند و  یروم یروهایاز ن یاریبس رخ داد، در ارمنستانان آنها یکه م

 ولوگاسس؛ رون رفتندیه کرده و بیارمنستان را تخل یروم یروهایگران پادشاه دست نشانده ارمنستان و نیت

را که  یتوس همه اموال یبگفته تاسان یاشکانارمنستان نشاند.  یرا بر تخت پادشاهوس تردایتبرادر خود 

ش از رفتن از آنها باز یلباس و اسلحه آنها را، پ یاز ارمنستان غارت کرده بودند، حت یسربازان روم

بر سر دولت ن دو یانه یریداختالف حل  یبرانه یزم یروزین پیبا ا .(۲۴۴۶ص  همانجا،ستاندند )

در روم  یمراسم تاجگذار یپادشاه ارمنستان باشد ولوس ترداید که تیگردو قرار شد فراهم ز ینارمنستان 

. م( ۶۳رد )یامپراتور روم بگ نرونبه روم رفته و تاج را از دست وس ترداینگونه که تیانجام شود؛ بد

ن یو دو سوم ا دیسوار رهسپار روم گرد هزار ۳با وس یوکاسیبگفته در یخأپس از دو سال توس تردایت

بود، هم نه یار پر هزیدولت روم بس ید؛ و برایماه به درازا کش ۳ن سفر که یدر اد. یمملکت را در نورد

... من بنده تو گفت: "اکارانه یرتاج را از دست نرون گرفت پس از آنکه در برابر او زانو زد و وس تردایت

پرستم ینم و بپرستم چنانکه مهر را میبب یمن یکه خدانجا آمده ام تا ترا یهستم و بد
139

ن زمان ی. از ا

در جدال ارمنستان (. ۲۴۵۱ص همانجا، " )و اقبال من یرا تو طالع منیست، زسرنوشت من بدست تو

د ارمنستان بطور یگو یل دورانت میو. رافات" یو "تشر" فرع" را برد و دولت روم "اصل" یاشکاندولت 

     ش داشت.یگراان یه اشکانب یکل

 

  ها یروم یدر پ ی؛ تجاوزات پیاشکاندولت  یآغاز روند فروپاش

 ینده ایفزا یو تباه یرو به سست یو پس از آن دولت اشکانبود  یرومند اشکانین پادشاه نیآخر ولوگاسس
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 (.۲۴۳۵ا، ص )همانجدادند  یح میها ترجیکتر دانسته و آنها را به رومیرا به خود نزدان یاشکانتوس، ارامنه  یبگفته تاس  

 
139

 .رواج داشته استان یاشکانان یدر مز یسم( نیترائی)م ین مهر پرستیآنستکه آئ یاین سخن گویا  
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ها به یتاخت و تاز آالنها و گرجز ینشورش بلند مدت گرگان و د. یانجامآن  یان به فروپاشینهاد که در پا

از آغاز  یینشانه هابه آنها کند،  یبتواند کمک یآنکه و یب، ولوگاسسجان و ارمنستان در حکومت یآذربا

 یدرون یرین تشتت و درگیهمچنن هنگام یاز ادهند.  یرا بدست م یدولت اشکان یفروپاشو  یسستروند 

سلطنت کشور مختلف  یبخشها در یاز خاندان اشکانچند شاه گاه چنانکه باال گرفت؛  یدر خاندان اشکان

و برنامه شه یبا اند تراژانتا آنکه  سال دوام آورد ۵۰هم  و نرون ولوگاسسصلح  مانیپکردند.  یم

(. ۲۴۷۳ص همانجا، کند ) یبرابراسکندر با خواست  یموس یوکاسیبگفته دامپراتور روم شد و  یریجهانگ

مردم  یو فرهنگ یدتیعق یگانگیان رفتن یز مو ا ،کسویاز  یاشکانکشور در  یاسیس یآشفتگ و یپراکندگ

 یرا برا یط مناسبیشرا ،گرید یاز سوت یحیمسن ین نویآئرشد در برابر ان یهودیمقاومت با  یغرب یایآس

کنگره د؛ یرسان یاشکانن خبر به یچون ا. تراژان فراهم ساخته بود یدولت روم و بلند پرواز یریجهانگ

اوسرواس فرزندان جوان او،  یابد، بجایب یدوم شاه متوفپاکوروس  یبرا ینیخواست جانش یمهستان که م

به شام و فرات ا یسلطه بر آسزه یبه انگ. تراژان م( ۱۱۰) دیبرگز یبه شاهبود تر با تجربه که برادر او را 

برکنار کرد و سپس پادشاه ارمنستان را برخالف قرارداد  یآمد و به ارمنستان تاخت و شاهزاده اشکان

ه و یسلوکبابل، ن، یبینصل، گوگمل، ینوا، اربیپس از آن ن. ساختمه روم یضمهم ن کشور را یا و ؛کشت

ج فارس رفت و یخل یبسوسپس  یو. کردر ین آن تسخیبا تخت زرهم را  ،انیتخت اشکانیپا ،سفونیت یحت

از بود،  هدیخود ندو صالح در توان جنگ رو در رو را که  اوسرواس. را در آنجا برافراشت یرق رومیب

دوار یتراژان را ام اوسرواسز یگرفرصت مناسب بر او بتازد. ک یتا در  ختیشوش گر یسفون بسویت

توسط ان ش از اندازه مردمیآزار و غارت ب یول ؛است "اسکندر دوم"گر فاتح شرق و یساخت که د

 یانهایها و طغزشیخبر خنگذشت که  یریدکشاند؛ و ز ی، آنها را به جنبش قهرآمیرومآزمند اشغالگران 

از ترس تراژان سرانجام د. یاز همه سو به تراژان رسها یروم یو از دست دادن خطوط ارتباط یمردم

 یکند؛ و در راه بازگشت هم ذخائر غن ینیعقب نشه یم گرفت به سوریتصماش  یارتباط یده شدن راههایبر

فرمان ر یناگزتراژان و  تندشهر را بس یدروازه هااعراب  یولغارت کند.  ن الحضر رایشهر عرب نش

دن از محاصره و عقب یها تراژان را وادار به دست کشین رومیتلفات سنگو اعراب  یداریمحاصره داد. پا

 ینیپس از عقب نشارزش ساخت.  یکه فتوحات تراژان در شرق را ب یدادیم(؛ رو ۱۱۶کرد ) ینینش

که از دست داده بود  یمناطقرا بر  ت خودیو حاکم سفون شدیدردسر وارد ت یبهم  اوسرواستراژان 

جدا کرده  یاشکانها از دولت یز آنچه را که رومین او نیپس از مرگ تراژان، جانشساخت. دوباره برقرار 

ن یشیپت یوضعز به یهمه چمنطقه  مردم یداریبه پاس پا(؛ و ۲۴۸۷ص همانجا، ند )ابودند، به آنها باز گرد

ن پادشاه آنها یران تاختند که ایها به ایک گرجیم باز آالنها به تحردوولوگاسس  یدر پادشاه. بازگشت نمود
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نکه ی؛ و ابودها یرومر سلطه یزنکه ارمنستان یسوم به بهانه ا ولوگاسسبه برگشت نمود!  یرا با پول راض

ها را ینده روماپادشاه دست نش یود. ین را برنگردانده بودند، به ارمنستان لشکر کشیها هنوز تخت زریروم

 یو یروهایند یگو یوس میوکاسیرا بر تخت ارمنستان نشاند. د یک اشکانیهمچون گذشته ز آنجا راند و ا

ها بودند، شکسته یه، که دشمن رومیه را هم با کمک مردم سوریسور یسپس از فرات گذشته فرماندار روم

فرات  یبه آنسوو ها شکست خورد یاز روم ولوگاسساما  ؛ش رفتندین پیفلسط یو بسو ا راندندجاز آن

تاخت و فتوحات تراژان شرق به ا یآس یوس سردار رومیکاسو  ارمنستان دوباره به روم بازگشت ؛برگشت

در شرق بازداشت، لشکر  یشرویپاز ادامه  یمردم یاگر تراژان را جنبشهام(.  ۱۶۵) را تکرار کرد

ن یآمبگفته اه روم افتاد و در سپ یبزرگر یدر آورد! مرگ و م یطاعون از پا یماریوع بیوس را شیکاس

، تا رودخانه رن و به روم برگشتندو خته یگراز ترس مرگ که  یسربازانله یبوس یمارین بیا مارسلون

د یگو یم وسیاوتروپ ؛فرستاد" یستیار نیرا به د یشماریافت و "خلق بیانوس اطلس هم انتشار یاق یکینزد

ن یدر اثر ا .(۲۵۰۱)همانجا، ص عون هالک شدند روم در اثر طا یاز اهال یمیز نیهمه لشکر روم و ن

در مدار نفوذ خود نگه همچنان را ن ین النهریب یخش غرببها از آنهمه فتوحات تنها توانستند یروم یماریب

ن یبیرا کشتند و نص یرومسربازان شتر یده و بیوکاسوس مردم محل شوریز بگفته دینجا نیدر ا ی. ولدارند

گر مردمان هم نژاد خود محاصره یو دها( ی)آسورابن یا شده بود با کمک مردم آدهیگاه رومینک پایرا که ا

ه یتنب یبرا یاشکان چهارمولوگاسس در زمان امپراتور روم س سورو(. ۲۵۰۶ص همانجا، کردند )

ر فشار یبودند، زان یمتحد اشکانار را، که ین دیکوچک ا ید و دولتهایلشکر کشن ین النهریببه ان یشورش

ک ین شهر آشکارا آنرا به یها به ایرومن ها ساخت و با آوردیگاه رومین را پایبینصس سوروگذارد. 

ها را جز در یاز دجله گذشته و رومان یاشکان ،پس از بازگشت او به رومل ساخت. یتبد یمستعمره روم

و ه یسلوک ارتش روم بازتاخت. ن ین النهریبسوروس به از ب یپس از چندراندند. ن ین النهریبن از یبینص

و  یرانیها پس از کشتار و ویوس، رومیوکاسی. بگفته در کردیرا تسخان یتخت اشکانیپاسفون یبابل و ت

تا الحضر را محاصره کرد سوروس سپس . ز به اسارت بردندیهزاران زن و کودک را نسفون یغارت ت

 یول .ه بودماند کامناآن  که تراژان در انجام یکارن شهر غارت کند؛ ی"معبد آفتاب" را در ا یذخائر غن

مردم  یداریرانه و پایل نبرد دلیبرخوردار بود، بدل یشرفته ایپ یرینکه از آالت قلعه گیز با اینس سورو

و به  نگرفت یجه اینتن یجز تلفات سنگش یخوو محاصره تهاجم بار دو از ش نبرد؛ و یاز پ یشهر کار

ان یاشکانآنها داشت که بدون کمک  یخار را بران افتیمردم الحضر ا یخیتار یداریپا. ه برگشتیسور

خود  ینظام یهاییتراژان و سورون با همه توانا .د ساخته و برگردانندیمتجاوز را نوم یهایتوانستند روم

 یداریخ پایضر در تارنام الحند؛ و یبر آن ین النهریبدر و تنها ن شهر کوچک یچکدام نتوانستند از پس ایه
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ولوگاسس پس از . درخشد ین میزر یهمچون برگرابر سلطه گران متجاوز در بانه یمخاور یخلقها

د؛ یبود، به دو بخش گرد یینها یو آماده فروپاشخته یش از هم گسیپ یکه از مدت یحکومت اشکانچهارم، 

 یکشور پادشاهغرب و در شرق ب یترته ب، یاشکانان ن پادشاهی، آخرپنجمتابان رآو پنجم ولوگاسس 

سرآمد روزگار  یدغلکارو  ی، که در پستکاراکاالز درگذشت و پسرش ینس اوان سورون یدر همکردند. 

فرصت را سود جسته ان یاشکان یاسیس یو ناتوان یدرون یشکاف هااز  یامپراتور روم شد. و بود،ش یخو

به  یدر نامه ا انیهرودت یبنا بر رواکاراکاال . دیمناسب ددر شرق است توسعه طلبانه یسشبرد یپ یبرا

 و سرور مجلس جشندر و د یکشر ن ترفند به شرق لشکیبا او کرد  یدختر او را خواستگار تابانرآ

کاراکاال خت. یگربا همراهانش  تابانرآ ؛را کشتند یاریبس یرومان زبده یلشکر !فرمان تهاجم دادان یاشکان

ده و یرا به آتش کش ارا مجاز کرد شهرها و روستاه یرومسربازان ار یان بسریپس از گرفتن غنائم و اس

و سربازانش  آرتابانکه یحالو در  سپس به اورفا عقب نشستکاراکاال (. ۲۵۲۳ص غارت کنند )همانجا، 

 ۲۱۷ه شد )حران کشت یکیدر نزداز نگهبانانش  یکیبدست شدند، یک میها نزدیروم یانتقام به اردو یبرا

انجام داد، نبش قبر شاهان شرق ازانه خود به رنگ بیکاراکاال در تجاوز نشود  یگفته مکه  ییاز کارهام(. 

آنها بود یل و دور انداختن استخوانهایدر شهر ارب یو شاهزادگان اشکان
140

 ،نوسیماکر، ن کاراکاالیجانش. 

ساختن دوباره  ،ن موردیبجز ا تابانرآ یول ؛دادتابان رآپس فرستادن اسرا را به  یشنهاد صلح در ازایپ

را هم از شروط صلح قرار ن ین النهریپس دادن بران کردن قبور، و یو یراران شده، غرامت بیو یشهرها

با همان روش  آرتابان یر فرماندهیان زیلشکردر گرفت که  یو جنگ سخترفت ینپذنوس یماکرداد. 

دان نبرد یروز میپسپاه روم را در هم شکسته و در روز سوم جنگ د توانستنخود  یشگیشناخته شده و هم

 ینار رومیون دیلیم ۵۰و  را پس دهدو غنائم رفت که اسرا ینوس پذیرات صلح ماکردر مذاک !گردند

ن یران و بیدر امقاومت  یروهاین(. ۲۵۲۷ – ۲۵۲۸ران باستان، ص یخ ایتارا، یرنیپغرامت بپردازد )

و برغم  ،بود یرو به فزون یحکومت اشکان یه هایکه در پا یو گسست یکه با همه سستند داد نشانن یالنهر

زات تجاوش در برابر یخو یهانیسرزماز  یهمچنان توان پاسدار ،منطقهدر  یاسیس یآشوبها و کشمکشها

زاننده است که یار درس آموز و انگیبس یاسیاز نظر س یخیداد تارین روی. ادنرا دارها یرومانه توسعه طلب

ز را ابرقدرت متجاو کیند نبتوااست  یدر آستانه فروپاشاش  یحکومت یکه ساختارها ینیسرزمسربازان 

 ،یاشکانحاکم خاندان  یتباهستم و  یو ژرفاابعاد که از آنرو بدست آمد  یروزیپن یا. دندر هم بشکن

                                                 
140

ن گفته شده است که یسپرده اند. همچن یان مردگان خود را به خاک میز همچون هخامنشیان نیاشکان د گفت کهین خبر درست باشد، بایاگر ا  

ا، یرنیسوزانده اند )پ یمردگان خود را م ین شاهان اشکانی؛ آخر(۲۵۳۵ج بوده است )همانجا، ص یان و مردم رایان اشکانیز در میسوزاندن مردگان ن

ژه در یبو یموسو یکتاپرستیز یح نیمس یسیان آنها باشد. در آستانه ظهور عین هندو در مییشرفت آیاز پ یاند نشین شای؛ و ا(۲۵۴، ص یران باستانیا

 ه بود. افتین گسترش ین النهریب
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و تن  یو آلودگانت یخبه را کشور کسو ارتش و بزرگان ینبود که از چندان ، یهخامنشدودمان برخالف 

؛ زدیگانگان متجاوز بر انگیباز استقبال به ر ستم آنها را یزمردمان گر ید یسازد، و از سوگرفتار  یپرور

جنبش و ن یادر برابر ارتش روم نداشت،  یداریز تاب پایناوسرواس که یم که هنگامیدیز دین نیش از ایپ

مردمان  یکه توان رزمها یروم، یبار .کرد ینیها را وادار به عقب نشیرومبود که منطقه  مردم یداریپا

ب و یه زور، فریبر سه پا یاست رومیس. دندیهنگفت خر یپرداخت مبلغ ر صلح را بایناگزدند یرا دشرق 

 یمانیچ پیه یبودند و نه بران شناخته شده جنگ و صلح یقوانبند یها نه پایروم ؛انت استوار گشته بودیخ

  .نداشتشان یااست یدر س یگاهیچ جایاخالق ه؛ شدند یارزش قائل م

 

 بزرگان  ییشورا یرهاو راهکا یدر دودمان اشکان یاسیس یچالشها

روبرو قوم مردم و بزرگان اش با شورش  یخشن حکومت یسوم به سبب روشها تراداتیمشتر آمد یچانچه پ

ز با شورش مردم یچهارم ناآت فردند. یبرگز یدند و ارد را به پادشاهیر کشیبه ز یاو را از تخت شاهشد؛ 

دوباره  ییسکااز مردمان  یقشونکمک م با چهارفراآت  ؛نشست یبر تخت شاهوس ترداید و تیبرکنار گرد

 فراآت یبرا یرومزک یک کنی، یروم یرقهایاز برگرداندن ب ید. امپراتور روم در قدردانیبه قدرت رس

زک پدر ین پدر گردد! پسر آن کنیزک جانشیهم پسران خود را به روم فرستاد تا پسر آن کن فراآتفرستاد و 

او را از قدرت برکنار سازند. د بزرگان یمردم از او سبب گرد یرازیب یول ،را زهر داد و بر تخت نشست

در تابان رآاو نشاندند.  یرا بجاوس تردایاست ناتوان بود، او را برکنار کرده و تیچون در سز ینتابان رآ

 یار گشتند و او بیشد و موافقان او بسهم نگونه یا برگردد؛به او مردم و بزرگان د نظر یگرگان ماند تا شا

ن ی(. شگفت آنکه ا۲۴۱، ص یران باستانیاا، یرنیپسفون شد و بر تخت نشست )یوارد ت یزینگ و خونرج

بزرگان و مردم  یاسیت قدرت شاه و نقش سیمحدودگر هم رخ داد تا یکبار دیو بازگشت به قدرت  یبرکنار

هم توروس گوو  ردانوکار آوردن  یدر رومهستان کنگره نقش . آشکار گردد یاشکان یدر ساختار حکومت

سامانه نامتمرکز خالصه آنکه دارد.  یاشکانکشور  یاسیت قدرت دربار در ساختار سینشان از محدود

 یناخشنود م یاز شاهان اشکانمردم و بزرگان بود که هر گاه  یبگونه ان دوره یادر  یاجتماع – یاسیس

    . نشاندند یرا بر تخت م یندان اشکانگر از خاید یفردکردند و  یشدند، به جنبش در آمده و او را برکنار م

        

  دستاوردها یابی؛ ارزیاشکاندوره  یاجتماع – یاسیساختار س

را دو انجمن  یقدرت شاهباز و نامتمرکز بود. ن دوره یا یو حکومت یاسیساختار س: یسازمان حکومت
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بود  یخاندان سلطنتبالغ  ذکور و یاعضاهمه مرکب از  یانجمن شاه .کردند یمحدود م فرزانگانو  یشاه

قوم بزرگان و  یرهبران مذهبز متشکل از ی؛ و انجمن فرزانگان نبه خواست شاه نبودز ینانتخاب آنها که 

ن دو انجمن در هم ادغام یا .را در دست داشتند یو کشور یبوده و مناصب لشکر یاسیمشاوران سکه بود 

شاه را  ینش و برکناریگزار یکنگره مهستان اختند. داد یل میتشک مهستانبنام  یشده و کنگره گسترده تر

 یالزاما از پدر به پسر نم یشاهپاد ی، ولباشد یان دودمان اشکانید از مینش باین گزی؛ هر چند اداشتهم 

و امور و  ؛مطلقه نبوده استاستبداد ان یهخامنشحکومت برخالف ان یحکومت اشکاننگونه یبدد. یرس

ک "قانون یونان یهمچون  یاشکاندر دولت . تسشده ا یمبرده حل و عقد منا یمات مهم در انجمنهایتصم

ل یتشکپس از  یدر دوره هخامنش. کرد یرا محدود م یقدرت شاه اشکان" وجود داشت که یاساس

، همچون رانیا یاقوام بومن دوره یدر ا ی؛ ولبر هم خوردر سلطه یمردمان زن یشیپالت ی، تشکیامپراتور

 – یاسیسالت یتشک یک سامانه نامتمرکز فدرالیدر ن، ین النهریران و بیدر ا ینونای یشهرها –دولت 

 یسامانه هاتناسب با که ن دوره، یا ینامتمرکز و فدرال یاسیس یهاسامانه داشتند. خود را ژه یو یاجتماع

رفت.  یبشمار مان یسلوکاسکندر و  یاسیراث سیماز ن یهمچنداشت، ن دوره یا یاقتصاد – یاجتماع

 یبرام شده بود، یاالت جدا از هم تقسیها به ایکه بدست اسکندر و سلوک یت قدرت در کشوریت مرکزیوتق

راندن در مخالف  یاسیس یهاشرفت جنبشیپ یکندو  یپراکندگنه بود؛ یدشوار و پرهز یکارروان آن یپ

 ین ترفند را میا ییا. کارداشتمهاجم  یهایشه در ترفند مقدونیهم رن ین النهریو بران یافالت از ها یسلوک

خ یا، تاریرنیپمشاهده کرد )ان یاشکانوس سوم در نبرد با یپادشاهان ماد و پارس با آنتوخ یتوان در همراه

 یشهرها –از کشورها و دولت گرفتن سرباز و  یدوستبه  یپادشاهان اشکان. (۲۶۵۲ص ران باستان، یا

 یتاالیا ییگوخشنود بودند. ابانگرد یز و اقوام بمتجاو یهایبهنگام دفاع در برابر رومش یکوچکتر متحد خو

خوزستان و و ماد چون  یبرخ .بودندنبرخوردار  یکسانیازات یاز حقوق و امتند بود یکه تابع دولت اشکان

و پرداختند  ینم ی؛ باجمه مستقل بودند که در ضرب سکه آزاد بودندینپادشاهان  یداراو ارمنستان پارس 

 یشاه اشکان یداشتند که از سو یفرماندارانز ین یبرخ .دادند یم یدولت اشکانا و سرباز به یتنها هدا

 –دولت شد.  یاداره مندار یزمبزرگ  یبدست خاندانهاران مستقال یفالت اگر یت داالیاشد.  یگماشته م

برخوردار  یز از استقالل داخلینن آنها بود، یبزرگتره یسلوککه ، یاشکانکشور غرب در  یونانی یشهرها

 یاسیساختار سو مذهب، رسوم و برخوردار بوده  یداخلاز استقالل ن دوره یا یشهرها –دولت کال بودند. 

افت ین یتکو یکوچک یدولتهان دوره یران در ایفالت ا یشرقمه یندر خود را داشتند.  یو قانون یالتیتشک –

ران یشرق فالت ا یان محلینروابگفته کخ، مناسبات فرمابود. آن  یغربمه یندر  یکه مستقل از دولت اشکان

 ینه هایست )گنجیکرده اند" روشن ن یران حکومت میغرب ا یکه در دوردستها یبا "پادشاهان اشکان

www.ParsBook.org



 

196 

خود را گسترد و  یاسیقلمرو سبود که اول  تراداتیتنها م یان شاهان اشکانیاز م. (یان شرقیپارت یسکه ها

در کردند.  ین عنوان استفاده میاز ا یاست خارجیدر ساه گتنها ن ی؛ و شاهان پسدیخود را شاهنشاه نامسپس 

شود؛ جز زن  یده نمید یزیز چین ین دوره از نفوذ حرمسرا و خواجه سرا در دربار و دستگاه دولتیا

از دخالت زنان و  یو چالش ناش یاز آشفتگ ینمونه اان یاشکان یاسیخ سیچهارم، تارفراآت  یروم

داند  یم یدولت اشکان یندگیرا علت پا یژگین ویا ایرنیا سراغ ندارد. پر یخواجگان دربار در امور دولت

 یالدیم ۶۲اول در سال ولوگاسس د، یب گردسبران یفالت اشرق  ینهایونایجنبش  (.۲۶۶۱ص همانجا، )

ت بشناسد و به حوزه یدست بردارد؛ استقالل آنها را برسم یشرق ینهایت خود بر سرزمیحاکم یاز ادعا

 یخودمختار نشان م یاسیس یسامانه هادر  یاسیس یزهایشها و افت و خی، پوهد. چالشهات دیرضا یغرب

 یدر شرق و دولت اشکان یونانی)دولت ن ین النهریران و بیدر فالت ارومندتر یبزرگتر و ن یدولتهادهد که 

مستقل االت یا نده اچگاه نتوانستیه یولداشته اند ش یخو یاسیش به توسعه قلمرو سیگراگاه ران( یدر غرب ا

      اد نهند.  یبنتمرکز م یداده و نظامگسترش را ش یخو یاسیقدرت سر سلطه برده و یرا ز

 یشیو سوق الج یان سازمان ارتش و فنون جنگیبا ظهور اشکان: یجنگ یو روشهات ی؛ ماهسازمان ارتش

 یسازمانهاز ینو  "ندایسپاه جاوچون " یارتش حرفه ااز ن دوره یا درافت. ی یشگرف یهایز دگرگونین

شت و دا یزانیو پارت یکیخصلت چرارتش . ستین یخبر یهخامنشدوره  ینتیام – یاطالعاتده یچیپ

در  یکارآمد یاشکانارتش  یژگیوگر یاز دشدند.  یم یگرد آوراالت یاز اهنگام جنگ  یرزم یروهاین

ز" بود که در کاربست آن ی"جنگ و گرآنها  یروش جنگ. است یتهاجم یدر جنگها یناتوانو  یجنگ دفاع

بدست آوردند.  یده رومیدر برابر ارتش ورز یبزرگ یهایروزیپ یار جنگن راهکیار توانا بودند؛ و با ایبس

 یکه آنها را پر توان تر از خود م یگانه، هنگامیمهاجم ب یآنها در برابر ارتشها یگر راهکارهایاز د

 یبود؛ روشمقاومت ر شده به یتسخ یختن مردم شهرهایو برانگ یخود یشهرها یبسو ینیدند، عقب نشید

شتر یبن دوره یمردمان ا یجنگها ه شد و موفق بود.بکار بست یوخوس سوم و تراژان رومیآنتکه در برابر 

ابانگرد از شرق( بوده است؛ آنها با یر روم از غرب و اقوام بیگانگان )سلطه گران جهانگیبا تجاوزات ب

ن یاسال  ۵۰۰ک به یو نزدن( راندند ین النهریو بران یارا از شرق )ان یمقدونخود  یخیتار ینبردها

 یوه جنگی)روم( حفظ کردند. ش یجهان ینوپاو سلطه گران  یابانگردان شمالیاز دستبرد بن را یسرزم

آنها  یز نشانگر آنستکه جنگهایکه در کاربست آن داشتند ن یمانندیز( و مهارت بی)جنگ و گران یاشکان

در آنها ست که یهوده نیست؛ بیتهاجم مناسب ن یز برایوه جنگ و گریرا شیبوده است ز یاساسا دفاع

زد  یبه سرشان م ییهوس کشور گشا ینظام یروزیک پی یدر پناتوان بوده و هر بار هم که  ییکشورگشا

و  یبر سلطه گر یسامانه نامتمرکز فدرال نشستند؛ یعقب م ینهادند، بزود یم یغرب یایو گام به آس
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ز ناتوان بودند، پس یگر مردمان نیبه د یو چون از کمک رسانبسته بود؛  یآنها مرز یاسیس یتوسعه طلب

بود.  یهخامنشوارونه دوره ندوره یقدرت در ا ینظام جهانها قبضه کردند. یه را رومیر و سوریصغ یایآس

خود را  یغرب ید مرزهایکوش یکه م بود یابرقدرت جهان (یهخامنشاز شرق )دولت  یدر آنزمان دولت

ر یصغ یایسراسر اروپا، مصر، آس (روماز غرب )دولت  یتان دولی؛ حال آنکه در زمان اشکانتوسعه دهد

. روم شد یک مینزدن ین النهریدر بشرق  یفدرال یدولتها یاسیس یر کرده و به مرزهایرا تسخ یو غرب

 یداریپاخواست!  یران و شبه قاره هند را هم میدانست فالت ا یاسکندر م یکه خود را وارث امپراتور

ژه یو یبا روشها یاشکاند و سواره نظام یروم سه قرن به طول انجامبرابر ان و مردمان شرق در یاشکان

مانند یب یرزم یهاییو توانا یخ غرب از نظر فنون جنگیرا که در تار یروم یونهایز بارها لژیجنگ و گر

 یآنسو ینهایسرزمر یهم از تسخ یصرها و سرداران رومین قیبودند، در هم شکستند؛ تا آنجا که بزرگتر

  د گشتند. ینومفرات 

ن یدر ا یصنعت – یهنردات یتولعرضه س کارگاهها و یتأسکانون  یونانی یشهرها: نظام طبقاتاقتصاد و 

 یشاهان اشکان. بوده اند ه آنهایازمند و وابسته به تخصص و سرماینز ینران یا یو مردمان بوم دوره هستند

ان یپارت یسکه ها ینه های)کخ، گنجاست از مس تنها  یاشکاندوره  یسکه هاو سکه طال ضرب نکردند؛ 

 یکه مبادله بازرگان یداد و با دول ینم یا، دولت روم اجازه ضرب سکه طال به کسیرنی. بگفته پشرق(

ع شده بودند رفتن آنها منیاز پذز ین یرومکرد که سکه طال ضرب نکنند و بازرگانان  یداشت شرط م

ن حق یز دفاع از ایها به شرق نیتجاوزکارانه روم یگهال جنی(. از دال۲۶۷۴ران باستان، ص یخ ای)تار

 یشرق یدر بخشها یاشکان یسکه هاکرد، بود.  ین میآنها تأم یرا برا ی، که منافع سرشاریانحصار

آنستکه ن تفاوت نشانگر یااست؛  یغرب یبخشها یو ارزش پست تر از سکه ها ی، هنریکشور از نظر فن

ن ین النهریباز هم مستقل بوده اند. گر یکدین داد و ستد با یدر عدوره ن یا یاقتصاد – یاسیس یسامانه ها

 یار کمین دیان در ایهخامنش یهایرانگریداشت و پس از و یشتریشرفت بیپ یو اشکان یدر دوره سلوک

هفت سران د. یدرجه تکامل خود رس یبه منتهان یاشکانکار آمدن  یسم پس از رویاصول فئودالجان گرفت. 

به آنها داده  یو کشور یدربار یمشاغل باالو دادند  یل میطبقه فئودال را تشک یرگ قشر فوقانده بزاخانو

ن جنگ یشد. آنها همچن یمحدود نم یامور کشورندار تنها به حوزه اقتصاد و یف زماقدرت اشرشد.  یم

بکار  یه شاه اشکانیلا عیتوانستند بر له  یمار داشتند که یدر اختخود  یایان رعایاز ماده یآوران سواره و پ

را کشور  یداریتوان پا یفدرالن سامانه یاشد.  یده مینام دستکردندار بزرگ یقلمرو قدرت هر زمرند. یگ

منافع خود  ،ی، و نه تنها خاندان شاهن هنگام همگانیرا در ایزداد؛  یش میگانگان افزایدر برابر تهاجمات ب

ن یدر همز ین یخاندان شاه یو تباه یوم در اوج ناتوانبر ربزرگ  یهایروزی؛ راز پدندید یرا در خطر م
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سورن و  ین استوار بود. خاندانهایزم یت موروثین خاندانها بر مالکیا یاسیقدرت س .بود یسامانه فدرال

جامعه  یست روسین مارکسیمورخداشتند. گر خاندانها یاز د یشتریب یاقتصاد – یاسیقارن قدرت س

چون  یدوره اسالم یرانیمورخان ا یلو دانسته اند یداربرده خود  یجزم یدگاههایه دیبر پارا  یاشکان

ت کاال از یشم و ترانزیوجود راه ابراند. دانسته  یفیرا ملوک الطوا یحکومت اشکان یبدرست یمسعود

ر چتر یزندار یزمبزرگ  یدودمانهاداوطلبانه گر سبب اتحاد ید یگانگان از سویکسو و خطر تهاجم بی

ن تا روم یاز چان شرق و غرب یکاال م یترابرحاصله از کالن د تا هم سود یگرد یاشکانحکومت شاهان 

 یارتباطپل  یدولت اشکان. در امان بمانند یجهانان یو سلطه جورا به چنگ آورند و هم از دستبرد آزمندان 

 یزه اقتصادیانگرفت.  یبشمار م یاز منابع مهم درآمد خزانه شاه یبود؛ و حقوق گمرک یجهان یبازرگان

ل یوخ تمدن، یتارسرخ بود ) یایو بر در یبازرگان یز تسلط بر راههایها نیتجاوزکارانه روم یجنگها

 ؛انه داردیم یسم اروپا در سده هایبه فئودال یاریشباهت بس یاشکاندوره سم یفئودال(. ۱۵۸۲دورانت، ص 

  .انحطاط و سقوط روم(ن، بی)گ را شگفت زده کرده است یهشگران غربژوپ یخیتار یشگامین پیو ا

شه در یرر است که یچشمگار یبسن دوره یال یاوادر  یونانیات ینفوذ مذهب، زبان و ادب: تیمذهب و روحان

از  یونانیزبان دارد. ن ین النهریو بران یافالت ن در ینش یونانی یشهرهاوفور ز یو نها یمقدونن یشیپسلطه 

مادها و پارسها ان یکه در م)مجوس( مغان به مذهب ان یاشکاند. افته بویو مصر انتشار  یغرب یایهند تا آس

ک ی یحکومت اشکاندر  ند.ینما یریآنها جلوگ یمذهب یآنکه از آزاد یب ؛بودندتوجه  یبرواج داشت 

اکان گرفته تا پرستش یستارگان و نماه و ( و ی. از پرستش آفتاب )مهرپرستشود یده مید یمذهب یآزادمنش

 یده میدجامعه در  یونانیگرفته تا مذاهب  یحیو مس یموسوهب او از مذهب هندو و مذ اورمزد؛د و یناه

ان یدست کم در مندوره را یدر ا یونانینفوذ مذهب  یاشکان یبر پشت سکه ها یونانیان ی؛ نقش خداشود

ردن "آلوده کان به سوزاندن مردگان خود، که یاشکاناز  یبرخش یگراا یدهد. گو ینشان م یخاندان اشکان

نها و سنن ییآ از یشاهان اشکانخت. یرا برانگپارس الت یا ینیدحکومت بود، خشم مغان و آتش مقدس" 

ن ین دوره در بیدر ا یحیو مس یو موسو یهلن ینهایآئ؛ لذا کردند یمن یجانبداران یمادها و پارس یبوم

 یخت و برایپارس را برانگ یپادشاهان مذهبو ، اشراف مغانران نفوذ کرد که باز خشم ین و فالت ایالنهر

 !    گانه" بپا خاستندین بایدامبارزه با "

 بود.آنان ن دوره کماکان بدست یآموزش و پرورش در انداشتند،  یان نفوذیدستگاه اشکانمغها در نکه یبا ا

و  یمذهب یآزادمنشتبار بود.  یان روحانیبدست ساسان یمغان از عوامل سقوط دولت اشکان یناخشنود

ون هم که نفوذ و یروحان ؛شد یپارساشراف  یسبب ناخشنود گانه"یان بی"ادبه  یخاندان اشکانش یگرا

و  یفرهنگضعف ها دامن زدند و از ین ناخشنودیاز دست داده بودند، به ا یاشکاندر دولت قدرت خود را 
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ن مغها ینه ایک ان آماده کردند!یناساس ینیحکومت د ینه را برایزمو استفاده کرده  یاشکانحکومت  یدتیعق

گانه" یو "بن" یان را "بد دید که مغان اشکانیدر دست داشتند، سبب گردز ینران را یا یداستانخ یکه تار

ندیادها بزدایاز آنرا ساله خ پانصد ین دوره را حذف و تاریا یدادهایخوانده و بکوشند رو
141

و مغان زه یانگ. 

توسعه طلب )دو حکومت  یساسانو  یفاصله هخامنشکوتاه کردن  یکیندوره یاخ یان از جعل تاریساسان

دولت  انه دویدر م) یاشکاندوره  یگفرهن – یاسیس یهایژگیدادها و ویپنهان داشتن رو یگری، و د(یپارس

ان چنان بود که یاشکان یاسیخ سیف تاریجعل و تحربوده است. ن ین سرزمیانده یآ ینسلهااز  (یپارس

 یرونیحان بیابورجز  ؛گمراه کردنه یزمن یرا هم در اه یچون ابن مسکو ین دوره اسالمیاز مورخ یاریبس

، و ت استیک به واقعیه( که نزدیسال گرفته )آثار الباق ۵۳۷ راان یساسان یه گذاریزمان اسکندر تا پااز که 

؛ (۵۰۱، صدومجلد ) ش فاصله نداردیسال ب ۳۰ت یسال گفته که تا واقع ۵۲۳ن دوره را یکه ا یز طبرین

به  یمغان و دسترس ینکردن از داستانها یرویل پیز بدلین یاز مورخان اسالم یبرخق ینسبتا دق ینهایتخم

ان یحیر بابکان را مسیاردش ید که از آغاز غلبه اسکندر تا پادشاهیگو یر میابن اثرا یت زاس یاسناد خارج

 . (۴۴۱سال گفته اند )الکامل، جلد اول، ص  ۲۶۶سال و گبران )آتش پرستان(  ۵۲۳

ن یبالم و یعر نفوذ یزاساسا فرهنگ تمدن و است، مذهب و یدر س یهخامنش یشاهنشاهاگر : یفرهنگ هلن

 یسکه ها. شود یده مید یاز فرهنگ سامشتر یب یونانینفوذ  یدولت اشکانبود، در  (ابل و آسوربن )ینهرلا

است یونانینه تنها به خط و زبان  یاشکان
142

 یونانینقره  یهاسکه شباهت به ز یبلکه در طرح و نقش ن 

از  یکیدر نمونه  یبراشود.  یده میونان" دیعبارت "دوستدار ز ین یاشکان یسکه هااز  یاریبسدر ؛ دارد

ونان" نگاشته یکوکار و دوستدار یدادگر، نولوگاسس دوم عبارت "شاهنشاه ارشک ولوگاسس  یسکه ها

ر یز زین یاشکانو مذاهب کشور  ی، معماراتیادبهنر، ع، یبلکه صنا یاشکان یکه هانه تنها س. شده است

ساخته شده ن دوره یا یونانیز احتماال بدست هنرمندان یتا در کنگاور کرمانشاه نیمعبد آناهبود. سم یهلننفوذ 

ن از یمورخنوف(. اکویدارد" )د یونانیر هنر یق از تأثیر و عمیانکار ناپذ یرا "معبد کنگاور نشانیاست؛ ز

ت عنصر یحاکمن خود یخبر داده اند؛ که ان ین النهریو بران یفالت ان در ینش یونانیشهر  ۶۰دست کم 

دولت  یدر مجلس سناها ی( رومی)شهوتران یاخالق یاسناد پستدهد. ارائه  ینشان مرا ن دوره یدر ا یونانی

است یان در سیونانینقش برجسته بر ز ینم بر رو یروزین پیجشن نخست یدر برگزاره یسلوک یونانیشهر  –

                                                 
141

ران یا) دیران گردیان رفت و معابد آنها هم ویان از میشده بود، در زمان ساسان نوشته یع دوره اشکانیکه در باره وقا ییا سالنامه هایرنیبگفته پ  

 (.۲۶۰، ص یباستان

 
142

رار، یاست )پورپ یهم کامال آرام یکیاست؛ و  یو آرام یونانیسکه با خط توأم  ۶۵است؛  یونانیبه خط و زبان  یسکه اشکان ۲۰۰۰اکثر   

 (. انیاشکان
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 یف فرهنگ هلنیتضعانگر یب ین پادشاهان اشکانیآخر یدر سکه ها واژه "ملکا"کند.  یم یگواهن دوره یا

از ز ینسا یشده در ن افتهی ینه هایسفال ندوره است.ین در اواخر این النهریان بیسام یفرهنگنفوذ و متقابال 

       ند. یگو یباختر، سخن م یونانی، در دولت بزرگ رانیق فالت ادر شر ینفوذ خط و زبان آرام

در حکومت  یی)نامرکز گرا یاسیسم سیش به فدرالیگراتوان گفت که  یم یکل یابیو ارز یک بازنگریدر 

 ی، و آزادمنشیقوم یو توسعه طلب ییجو ی، کمرنگ بودن برتریسلطنت ینهایزم یبر مردم(، کم وسعت

مردمان  یخیتار ین دستاوردهایاز با ارزشتر. است یبرجسته دوره اشکان یهایژگیواز  یو فرهنگ ینید

 ینهادها یبازساز، یاسیو احراز استقالل سران یفالت ااز ان مهاجم یمقدونراندن از توان  یمن دوره یا

راه  سد کردن، االتیو ا ز اقوامیمسالمت آم یستیان اقوام گوناگون، همزیدر مکفا خود یاقتصاد – یاسیس

ها یروم یریمتوقف ساختن جهانگ، و سرانجام شرق یتمدن یدستاوردهااز  یو نگهبان یابانگردان شمالیب

 یهایژگین تا روم از ویاز چ یاسیو س ی، فرهنگیبازرگان یگسترش داد و ستد ها. فرات نام برد یدر آنسو

از دوره  یاریبس یو فرهنگ یهنرآثار ؛ هر چند شرق و غرب بود یپل ارتباطران یفالت ا .ن دوره استیا

 ن دوره باشد.یا یافته هنرین یباترید زیشا یک منقور برجسته از سوار اشکانی. امده استیبدست ن یاشکان

، که ن شهریا ؛دانسته اندن دوره یا یتمدن ی( را از بازمانده ها)الحضر ین شمالین النهریشهر هترا در ب

رانگر از یسه تهاجم و یدر پاست،  یفراموش نشدن ید روماش در برابر متجاوزان آزمن یحماس یداریپا

 ر بابکان و شاپور اول و دوم( متروک گشت. ی)اردش یشاهان ساسان یسو
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 بخش دوازدهم؛

  ان یساسان

  

ا، یرنیبگفته پ .(ی)طبر تا( در استخر بودید )آناهیناهسرپرست آتشکده  ،یساسان خاندان یاین ،ساسان

 یس مارا پمغان  یمذهبکهن بودند که پس از اسکندر در آتشکده پارس سنن  یروحان یدشاهانپا بانانآذر

. (۲۵۳۰ – ۲۵۳۱ران باستان، ص یخ ایبود )تارتابان رآآذربان همعصر فرزند ساسان  پاپکداشتند؛ و 

و تسلسل  یخیاعتبار تارتا به حکومت خود  ندشناساند یر اول هخامنشیان خود را از فرزندان اردشیساسان

 "ان باستانیپارس"با و نژاد در زبان و فرهنگ و مذهب ندوره یان ای؛ با آنکه اساسا پارسداده باشند یقوم

 یداستان یخ نگاریاز تار یابرجسته ، که نمونه ر پاپکان"ی"کارنامه اردشبنا بر  داشته اند. یبارز یتفاوتها

سال  ۲۰۰در به هندوستان رفت؛ و پس از وش سوم( پس از کشته شدن پیساسان فرزند دارا )دار است،

خ ین در تارین سرزمیا یاسیخ سیاز تارسال  ۴۰۰ک به ینزد ؟ران آمد!یاز نسل او به ا یگریساسان د

؛ و افزون بر آن  آسان گردد ین دو خاندان اشرافیا ینژاد – یوند قومیرش پیپذتا مغان حذف شد  یداستان

در باره پسر  اسیآگاث نکنند! ییخودنما "یدولت پارس"انه دو یم درز ین یاشکانو  یسلوکگانه یبدو دولت 

ران یخ ایتاربود که از اسرار مذهب اطالع کامل داشت" ) یر مغی"اردشد که یگو یم ر پاپکانیاردش یو

ن یسر ابر ؛ بودپارس در رتابان فرمانبر آپادشاه  یالدیم ۲۱۲از سال  ر پاپکانیاردش(. ۲۵۳۳ص باستان، 

با کمک  یالدیم ۲۲۶تا  ۲۲۰ یدر سالها یو .دیادشاه استخر را کشت و سپس با برادرش جنگمقام نخست پ

و کرمان و  ؛بر افراشتتابان رآه یعلان را یپرچم طغار ناخشنود بودند، یان بسیمغها، که از حکومت اشکان

د و یر جنگیدشدر هرمزدگان با ارتابان رآاصفهان را مغلوب و فرمانبر ساخت. زد و یخوزستان و عمان و 

ان ین میدر ا نمود.ر یتسخرا ان یاشکان یاسیقلمرو سسفون را فتح کرد و یر تیاردشم(.  ۲۲۴کشته شد )

خود  یاشکانپادشاه ر فرمان یز ،یمورخ ارمن خورن یموسبگفته و ان برخاستند یاشکان یبانیارامنه به پشت

خاندان با  یدوسته نیریوند دیپ هارامن ؛(۲۵۳۰ – ۲۵۳۴ص همانجا، )دند یپارس شورن ینوبر دولت 

مغان و ؛ آنها از ز در ارمنستان کماکان حکومت کردندیپس از سقوط ن یخاندان اشکانداشتند و  یاشکان

زار بودندیبز ینان یساسان یاست مذهبیس
143

کشته شد و  یرنگیبا نز یارمنستان ن یاشکانپادشاه بهر حال . 

، مکران و پنجاب هندو باختر ر یپس از تسخ. د )همانجا(یگردر یتسخن یخون یجنگپس از ارمنستان 

                                                 
143

ن یش از آنکه کنستانتی، پیساسان پادشاه ارمنستان در همان آغاز حکومت یاشکانتوس ردایتشد. در شرق  یحین دولت مسیدولت ارمنستان نخست  

 .دیرا برگز یسویروم سازد، مذهب ع یت را مذهب رسمیحیمس
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ن را یبیحران و نص یحضر و ارس با مقاومت روبرو شد ولال. در م( ۲۳۶) تاختن ین النهریببه ر یردشا

دولت ان روم و یم یاریبس یندوره جنگهایساخت. در ا ینیها را وادار به عقب نشیر کرد و رومیتسخ

 نینخست آنکه از ادارد. ها یرومو ان یاشکان یبا جنگها یاساسدو تفاوت ن یکه همچندهد  یرخ م یساسان

 ییقدرت نماتنها به و ر شرق گذشته یتسخ یو از سودا نهاده است ینده ایفزا یروم رو به سستزمان دولت 

ها از هر دو سو یان با رومیساسان یشیو فرسا یاپیپ یجنگهاگر آنکه یشد. دیاند یشتر میسهم بو 

د، جنگ با ابنی یرومند میشتن را نیهر گاه خو یهر دو قدرت سلطه گر جهان ؛استآزمندانه و  تجاوزکارانه

 . کنند یرا آغاز مشتر یبر سر سهم ب یگرید

 

  او  یاسیس یهاشه یاند یابیارزو  یر ساسانیاردش یخیکارنامه تار

در مغها ن به بال و پر داد، ینسب یاسیت سیتثبپس از ان یانگذار حکومت ساسانیبن یکارهان یمهمتراز 

تمرکز قدرت سرانجام و هر طبقه،  یت براشین حد معییبا تع یطبقات یت شکافهایتثب ،قضاوتاست و یس

که همچنان  ی. وبودوش یدان داریدر سراسر کشور و زنده کردن سپاه جاو یتیاد ادارات امنیبا بن یاسیس

 یاریپرداخت؛ بس یاشکاندوره گرد و کشتار شاهزادگان و فرمانداران یان را بدل داشت، به پینه اشکانیک

ران یاا، یرنیپختند )یران گریافالت  یشرق ینهایو سرزمن ین النهریب یز بسوین یبرخاز آنها کشته شدند و 

ر بود یاردش یاین کشتار سوگند ساسان نیزه ای، انگو ابن خلدون ریابن اث ،یطبربگفته . (۲۸۳ ، صیباستان

ان یر "همه اشکانیپس اردش !زنده نگذاردهم ک تن را یشک ربرسد از نژاد ا ییبه فرمانروا یکه اگر روز

، جلد اول، ص یطبرخ یتار)از آنها هم زنده نماند  یکیچنانچه  غ بگذراند"یدریغ بیمرد و زن را از دم ت از

د یرس یر به پادشاهیچون اردشسد: "ینو یز می. ابن خلدون ن(۴۴۷، جلد دوم، ص ریابن اث الکامل؛ ۵۸۷

نهمه یبا ا .(۱۸۸اول، ص  جلد) ت جدش همه را نابود کرد"یبه وص د تایان را از حد گذرانیکشتار اشکان

انه یمات دادند. یادامه حانه، ارمنستان و باختر و هند یم یایهمچنان در آس یاز خاندان اشکان ییشاخه ها

 یسه هایکن یرانیخوب نبود و به وها( یهود با رومیت یوند اشرافی)پ یاسیل سیبدالز ینان یهودیر با یاردش

و ر ید فقی. توده مردم با۱استوار بود: ن یادیاصل بنبر سه  یر ساسانیاردش یاسیس نشیبد. یآنها انجام

 ی. بجا۲، همواره مستحکم بماند یاسیقدرت س یه هایپاباشند تا خود  یطبقات یخکوب در خاستگاههایم

ن و ی. د۳در سراسر کشور حکمفرما باشد، و  یگانه اید قانون یبا یاشکانو  یسلوکدوره  یالتین ایقوان

 .دیینخواهد پا یگرید یب یکیند و وسته ایدولت بهم پ

ت و بهنگام مرگ تاج بر سر پسرش شرا بر افراان یجنگ افروزانه ساسان یاستهایه سین پایر همچنیاردش

ص خ تمدن، یتارل دورانت، یزد! )ویا بریها را به دریها و رومیونانیشاپور نهاد و به او سفارش کرد که 
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توان  ی، مبچرخد ریتزوو  زورو  زرمدار بر مطلقا ه گذار آن یشه و رفتار پایکه اند یحکومتدر (. ۱۸۳۷

 کرد. ینیش بیپاش را ر سلطه یزسرنوشت دردناک مردم 

  

    یساسانحکومت در  وند با 'قدرت'یتا پ ییدای؛ از پسنایمزدن یآئ

" ینیدها "بی سنایمزدبنام  ینیظهور دن دوره یا یفرهنگ – یاسیس یشناسه هاده ها و یپدن یاز برجسته تر

و شده ده ی" نامی" و "مجوسی"گبر یدر اسناد دوره اسالمکه  ینی؛ داست یدولت ساسان ین رسمیبعنوان د

 تنسرر پاپکان و یاردشآنرا به  یو داستان یرسم یخ نگاریدر تارشود.  یمخوانده  "ین زرتشتید"امروزه 

ریکرتو  شاپور دومآنرا به  یخیتارموجود اسناد  یول ؛کنند یمنتسب م
144

 یراهند یگو یمو کرده مربوط  

منسوب امبر یدر باره پ. دیر به فرجام رسیبا کرتسرانجام نافرجام ماند  ین دولتیدک یدر ساخت  یمانکه با 

 یخ زندگیتار یتکه ح یوجود دارد؛ بگونه ا یار پراکنده و نامستندیسخنان بس زین (زرتشت) نیدن یابه 

ابند یدر یهنوز نتوانسته اند بدرستآنها . بر حدس و گمان استوار استخ نگاران تنها یتار یز براینزرتشت 

و...  ؟مربوط بود به کدام قوماوستا زبان  ؟اوستا چه هنگام نوشته شد ؟ستیز یو کجا م یزرتشت ککه 

الد یش از میاز هزاره هفتم تا سده ششم پ ینزمابلند ک فاصله یدر زرتشت را  یزندگ یران شناسان سنتیا

به  یاوش افسانه ایسنجند؛ گاه با ورود س یزرتشت را گاه با حمله اسکندر م یخ زندگیتار! ؟ن زده اندیتخم

؛ کنند یش از افالطون مربوط میسال پ ۶۰۰۰گاه به  ؟ا!یترودر  هایونانی یجنگ افسانه ابا خوارزم؛ و گاه 

ر بابل بدست یونان؛ و گاه همزمان با تسخیارشا به یخشا یش از لشکر کشیپ)!؟( ل سا ۶۰۰۰ا ی ۶۰۰گاه به 

! ن کردییامبر را تعین پیا یخ زندگیتوان تار یم یداستانو  یخیداد تاریهر روه یبر پاکوروش. خالصه 

 یده نمی"دوران مفرغ" د یهانشانه را در گاتها یزرتشت را به "دوران سنگ" متصل کرده است ز سیبو

د که یجه رسین نتیبه اخود  یپژوهشهاان یدر پا گلدنرن کرده است. ییپ.م. را تع ۱۴۰۰ – ۱۲۰۰شود؛ لذا 

سرانجام  ؟!سته استیز یم .. مپ ۵۶۰وش است و زرتشت یاسب پدر دارستیهمان و یگشتاسب داستان

ن ییزرتشت تع یگزمان زندالد را یش از میمه دوم سده هفتم پین ین آشفتگیان دادن به ایپا یبرا جکسون

ل یبدالنکه یبا ا یرانیانژادپرستان . بر آن هم داستانند یران شناسان سنتیاشتر یبامروز که  یکرد؛ زمان

 یان دادن به آشفتگیپا یر برایناگزاکنون ش دارند، ین زرتشت گرایبه هر چه کهن تر نشان دادن آئآشکار 

؛ هر کنند یالد برآورد میش از میز سده هفت پمه دوم ایزرتشت را ن یعموما زمان زندگ یاعتبار یو ب

                                                 
144

ر قابل خواندن است: یخته و غیفرو ر ییر در نقش رستم نوشته هایبه کرتی. کتترجمه نشده اند یز تاکنون بطور کامل و رسمیر نیکرت یبه هایکت  

نقش  ر دریبه کرتی(. خواندن کت۱۳۳بور، سفرنامه، ص یقادر به خواندن آن نخواهد بود" )ن یاست که کس ین سنگ نبشته، خطوط شکسته و بسته ای"ا

 ان(!  یرار، ساسانیز ناممکن است )پورپیرجب ن
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الت خودمحورانه شان از آن یتماو زرتشت  یعت داستانیطببنا بر مانند و  یبند نمیچند در همه حال به آن پا

کنند یم یتخط
145

و بر آن  ؟!ر روز تولد زرتشت را "کشف"یاخ یاست که در سالها ین در حالی؛ و ا

ز یاو ن ییایجغرافزادگاه شود.  یود نمزرتشت محد یزندگخ یتارتنها به  یسر در گم همداستان گشته اند؟!

ن یداند ا ینم یکس ی" بوده است ولجیران ویاند زادگاه او "یگو ی. مبرخوردار است یاز همان آشفتگ

گوناگون  یبخشهاتا انه یم یایآس یشهرهاه و یروس یجنوب یاستپها؛ و از " کجا بوده استجیران ویا"

غرب و ران یفالت ا یشرق یمرزها یآنسوستان و یستا ( و همدان جان و کردستانی)آذربان ماد یسرزم

ران شناسان یاست! یز روشن نیاو ن یقوم یوابستگپس رد! یگ یرا در بر مو شمال افغانستان هندوستان 

ز واقع یستها نیکه مورد استقبال پان ترک یه ایدانستند؛ فرض یجان را زادگاه زرتشت مینخست آذربا یسنت

خوارزم مارکوارت را "بزرگ" کرده  ی(؛ برخمارکوارتد )یزرتشت فرض گرد شد! سپس خوارزم زادگاه

ان هندوکش و یم یه ایزادگاه زرتشت را در ناح یولین(؛ نگیهن) گنجاندندتا مرو و هرات را هم در آن 

مه راه یشرق مشهد و در ن یلومتریزادگاه او را در حدود صد ک هومباخرمند دانست؛ و سرانجام یهامون ه

ده یاو هم د (ان و بازماندگانینیشیپ) یدگانسب خانوت و یشخص در باره ین آشفتگیهمانسته است. سرخس د

، ن پادشاه مادیآخر اگیعهد آستیداماد و ول، تمهیتاک پسر سپیهرتسفلد زرتشت را سپنمونه،  یبراشود.  یم

با  .گشتکوروش پسر خوانده ازدواج کرد  سیتیو با زنش آم کشتتمه را یداند که چون کوروش سپ یم

 یبرخن ماد را صادر کرده بود، ید زرتشت از سرزمید "گئومات مغ" حکم تبعیگو یمهرتسفلد نکه یا

از  یبرخ ؟!)محمد جواد مشکور( وش کشته شدیکه بدست داردانند  یم "مغگئومات "همان را  زرتشت

مورخان بگفته  ؟!ده اندیدمهم  هللال یم خلیابراهو  یهند یبودادر کالبد روح او را  یحت"اسطوره شناسان"! 

انت کرد و دروغ گفت؛ یخ یکه بواست بوده ان یهودی ینیرهبر د ایرمآزرتشت شاگرد ز ین یدوره اسالم

 نهاداد یرا بن )مغان( ن مجوسیجان رفت و دیبه آذرباو  گرفت یسین کرد و زرتشت پیا او را نفریپس آرم

آثار  ت بشمار است؟!یهودیاز  یانشعاب" ینیه "بهدین پایبر ا ؛، جلد اول(ریاثابن  الکامل؛ دوم، جلد یطبر)

محل اختالف و جدل است بلکه  یوان باورمندان بیز نه تنها میث...( نی)سروده ها، احادزرتشت منتسب به 

نه تنها تاکنون ها  یسیشان نویها و پریآشفتگاست.  ید جدیخ و زبان هم محل تردید پژوهشگران تاریاز د

، که بدنبال اسناد خ رایتار یقت جویواقع نگر و حقدانشمند به شناخت زرتشت کند بلکه  یکنتوانسته کم

شان یو پر ین آشفتگیشه ای. راندازد ید میبه ترد ایقوبنام زرتشت  یخیتار یتیدر وجود شخص معتبر است،

 یخیمسلم تار یچ رد پایتاکنون هدر آنستکه  ده نشده است،ید یخیت تاریچ شخصی، که در باره هها همییگو

                                                 
145

رومند ین یزه هایگرفته، انگزرتشت  یمه دوم سده هفت پ.م. را زمان زندگینکه خود نیدر کتاب "فلسفه شرق"، با ا نیمهرداد مهرنمونه  یبرا  

 نامد!؟ یپس از زرتشت م "ن موحدیدوم"پ.م( را  ۱۳۰۰) یموسحضرت کند و  یم یرا دچار فراموش ینژادپرستانه و
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خ یپژوهشگر تار یبراست. ین یه گمانه زنین باره جز بر پایدر ا یهر سخن؛ ده نشده استیاز زرتشت د

اوش و یسزال و رستم و رج و یاد و یهمچون جمشران یخ ایتار یقهرمانان افسانه اان زرتشت با یم یتفاوت

ست ین یلسوف و پادشاهیفو  دانشمندو  برامیچ پیخ جهان کهن، هیدر سراسر تارست. یار ... موجود نیدناسف

تنها ؛ باشد یابهامات و اختالفاتن یت او چنیو قوم ینوادگخاو نسل  یزمان و مکان زندگو  که در باره آثار

ها به ییایداستان "مهاجرت آر شباهت دارد،داستان زرتشت ه ب یادیبن یو ب یکه در آشفتگ ی"دادیرو"

 یپارس – ییایآر ینژادپرستان باستان گراشود!  یمربوط من یسرزم نیا خیران" است که آنهم باز به تاریا

کوشند زمان  یمکسو یاز  نانه سازندیو جهان ب ی، فلسفیذهبم یشه هایآنکه خود را سرچشمه اند یبرا

 ید میتولث یشه و حدیاندوسته یپش یبراگر ید یاز سوو توانند به عقب ببرند،  یرا تا مامبر" ین "پیا یزندگ

 یمین قدیمورخ یبرخند یگو ی؟! مثال مان رفته استیاز ماصل سند کنند که  یادعا مدر هر مورد هم  ؛دکنن

 کسان توسند که یگو یده است!؟ میآنها بما نرس ینوشته ها یاز زرتشت کرده اند ول یادیتر از هرودوت 

با وجود باستان هم ا یرنیحسن پ !؟شاگرد افالطون از زرتشت نام برده اند ادکسز یش از هرودوت و نیپ

از کسان توس در دست  یچ نوشته ایه: دیگو یو م ستین آشفته بازار خرسند نیاز ارومندش ین ییگرا

نقل کرده است! نظر  یالدیدر قرن سوم م وژنید )و نه زرتشت( نه مذهب مغانیست؛ سخن او را در زمین

چون پلوتارک،  یسندگانینو ؛(۴۱۳، ص یران باستانیگفته است )ا یالدین در قرن اول میادکس را هم پل

سته یز ین میپس یدر سده ها یآنها همگ یگفته اند ول ییزهایره از مذهب او چیو غ یین، کلمان اسکندرایپل

 یتوان نوشته ها یمالک و مدرک نم یبن "ی. بنابراج زمان خود را نوشته اندیرا یاند و افسانه ها و باورها

(. ۱۵۱۶ – ۱۵۱۷ران باستان، صیخ ایتار)" ش بودهین قرن پیه چندکرد ک ینه ارا شامل ازم یزمان

سه کرده است یمقا یونانیان یآنها را با خداان یخدااد کرده و ی یهخامنشدوره ان یپارسمذهب از  ارسطو

قت که زرتشت ین حقین اندازه از ابهام و تناقض؛ و ایا. )همانجا( از زرتشت نبرده است ینامچ یه یول

در را خود، زرتشت  یو معنو یماد یازهاینط و یشرابنا بر  یرانیاشان نژادپرست یه اندان و کهنیگرا

شه یش اندیند؛ برایافزا یبر آن مگاه کاهند و  یاز حجم کتابش! مگاه آورند؛  یزمان و مکان به پرواز در م

 یو برتر یاسیو ابزار قدرت س؛ دهند یق میتطب یدلخواه یخیت تاریبر هر شخصکنند؛  ید میث تولیو حد

ک یزرتشت  :که رساند یجه مینتن یرا به اش یپژوهشگر ژرف اندسازند،  یم ینژاد – یقوم ییجو

و  یاحکام خرافاز  یمجموعه اپس از آنکه ر یاست که اربابان زر و زور و تزو یافسانه ا تیشخص

ن ساخته شده یدتا کردند خلق ز ینرا  یول کردند، یتبد ینیبنام بهد یدولتن یک دیه برا  یباستانموهومات 

ت یو مانو یگرییز بودایو ن( یدی)توح یمیابراهرو به گسترش ان یدر برابر ادده و یرا اعتبار بخش یدولت

را دارد،  یدگاهیو دت یشخصقوم، ، نیسرزم، یخیتار ق بر هر دورهیت تطبینکه زرتشت قابلیا !مه کنندیب
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هب امذ را ندارد! یتین قابلیچن یخیت تاریچ شخصیهرا ی؛ زنستآبودن  یال بر افسانه ین دلیخود بهتر

گره " بهم ینی"بهد، که در (یشرق ینهایون سرزمیوا )روحاناران باستان( و آتریون ای)روحانمغان 

ن یبهند و ونان و روم و یمصر و در  یو بت پرست)مذاهب شرک  یگر مذاهب بدویهمچون د خوردند،

 یسنگ بناند که اینما یم یبخوب (گاتها)ن بخش اوستا یکهن تر !نده انداشت کتابو  امبریپبه  یازی( ننیالنهر

، شود یمن زرتشت خوانده ید یراتییبا تغامروز ؛ و کرد یه گذاریپا" ین بهی"دبنام  ریکرتکه  ینیده یاول

به نوشته  یاریشباهت بسز ین یو معانلغات شها در یاین نیا. ه استبود نیساده دامداران کوچ نش یشهایاین

و  کردند یم یران زندگیافالت  یشرق یمرزها یآنسودر ن یکوچ نش ن دامدارانیادارند؛  ودا –گ یر یاه

د یشاز یهند" ن یزرتشتان یگچرات هندوستان بوده اند. جماعت موسوم به "پارسمردم ار از یبه احتمال بس

 یمذهب یو سنتها، باورها یقومکهن  یخرافات و افسانه هاشها یاین نی، بر ای. بارباشندآنها از بازماندگان 

پس از  یکیپژوهشگر بلژ ژان کلنزافزوده گشت. ز ین یه حکومت ساسانیمتناسب با درونما یو احکاممغان 

رسد که زرتشت نه تنها خالق گاتها  یمجه ینتن ین زرتشت، به ایاوستا و د یبر رو یچهل سال کار پژوهش

ک افسانه است یو ست ین یخیت تاریک شخصیه اساسا را در گاتها نام او سوم شخص است، بلکیست، زین

پژوهش بر  یجه دهینت یسد که براینو یم ی(. و۱۱۳و  ۸، ص ین زرتشتیدر باره زرتشت و د ی)مقاالت

ان و دردسر در بر ندارد و یرا او جز زید زیآن رهان یامبر افسانه اید خود را از دست پین بایدن یا یرو

ز که از معماران باستان ین یچارد فرایر (.۴۱فرستد )همانجا، ص  یم اهیپژوهشگر را بدنبال نخود س

ن باره کرده یها در ا یکه بررس یان درازین باره معترف است که: "پس از سالیاست، در ا یپارس ییگرا

در دسترس ما  یمنابع پهلوقا چه بوده است... یمات او دقیسته و تعلیم زرتشت چه زمان زیدان یاند، باز نم

                  (.  یرانیراث ای" )مپس از اسالم نگاشته شده اندهمه 

ار گنگ، یز بسینان( یزرتشت ینی)کتاب ددر باره اوستا  یات زرتشتیروا: انیزرتشت ینیو کتب د اوستا

ان یبود که اسکندر آتش زد و از م د از اوستا دو نسخهیگو یمنکرت یداست.  یو افسانه امتناقض  ،مبهم

طب و  یناشناخته!( پس از آنکه بخشها یگان" )مکانیرا در "گنج شاپ یگریرا در پارس و د یکیبرد؛ 

 وش سومیا داریو گشتاسب ز به ین دو نسخه نینگارش ا ؟!ونان فرستادیترجمه به  ینجوم آنرا جدا و برا

دباشوش اول یب پدر دارستاسیواگر گشتاسب همان که  منسوب است!
146

وش سوم دست کم یان او با داریم ،

 ۱۲۰۰۰ان برد، بر ین دو نسخه که اسکندر از میاک از یهر شود  ین گفته میهمچن و قرن فاصله است!د

                                                 
146

 یزبان شناخت ید گفت که در شگردهایآن با یا نادرستی یصرف نظر از درست دانسته اند!؟ یکی" و "گ" را یران شناسان" تلفظ "وی"ا  

 !  آن اراده کرد یز برایرا ن یدلخواه یبرگرداند و هر معن یتوان به هر واژه ا یرا م یهر واژه ا، اصوال یرانیا ینژادپرستان باستان گرا
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پوست گاو نوشته شده بود؟!
147

اوستا"  ی"گردآوردر  یخیک تداوم تاریجاد یا یسپس براان یزرتشت گرا 

در ؛ اوستا را داد یفرمان گردآور( !)منظورشان ولوگاسس است "یبالش اشکان"که کنند  یادعا م

ان برده یهر دو نسخه را از م چون اسکندر شده باشد یرنه ها گردآویاز س "بالش" ید اوستایبانصورت یا

گرفت و  ینه ها" جاینوشته چگونه در "سگاو پوست  ۱۲۰۰۰ یکه محتواز ینن پرسش یو البته پاسخ ا !بود

 "بالش"فرمان ج ینتاآنکه از  یبباز ؟! شته استت ندایمنتقل شد، چندان اهم "بالش"نسل به نسل تا زمان 

و  م اوستا نمودیرا مأمور تنظ ینامر پاپکان تنسر یاردششوند که  یم یمدعدهند، ند و نشان یبگو یزیچ

و  ؛افزودتنسر  یبه اوستاو  ره جمع کردیونان و غیشاپور اول هم آنچه را از اوستا برداشته بودند از هند و 

ن سازندگان یان افسانه ها است؛ یوارونه ادرست ت یواقعاما افت! یت ین اوستا در زمان شاپور دوم رسمیا

ل یو) بر آن افزودند یونانیو  یبابلو  یبودند که از حکمت، نجوم و طب هند یدر قرون بعداوستا 

ن و یتدوکه  یبه کتاب ینانیند اطمستدان ی. افسانه سازان که م(۱۸۳۷و  ۲۳۳صفحات خ تمدن، یتاردورانت، 

از  یریشگیپ یبراشاپور دوم زمان در که شده اند  یست، مدعینشود یح داده میتوضآنگونه آن  یگردآور

 و چون در او اثر نکرد ؛ختندیر آذربدبنام  یموبدقلب  یروفلز گداخته ، در باره کتاب کیهر گونه تشک

 ین و گردآورید در داستان تدویز نبایامروز نان یزرتشتپس  ؟ن اوستا درست است!ی، دانستند که ا(؟)!

م یو تنظ یجمع آوررا از کجا و چگونه  ینید متونند که یگو ینم یزرتشت یافسانه هاد کنند!؟ یاوستا ترد

ره" یو غونان یهند و "از کجا دانستند آنچه اکنون از دا شد؟ ی" چگونه پا"ربوده شده اوست یبخشهاند؟ ه اکرد

 یدر باره اوستا را هرگز نمان یزرتشت یدعاوو...  ش از آن در اوستا بوده است؟یند، پیافزا یبر اوستا م

به قدمت  یشتریب یروشن یقرار داد. دانش زبانشناس یکنون یاوستا یبر رو یعلم – یقیه کار تحقیپاتوان 

که یدر حال ؛دانند یمد یرا جدوستا ه ایو بقها را کهن تاز پژوهشگران گا یگلدنر و برخ اوستا انداخته است.

از اوستا  یی( بخشهای)سوم هجر یالدیپس از قرن نهم م یو یه ادعاداند. ب ید میها را هم جددارمستتر گات

ران یاا، یرنیپ" )مفقود شده ییگر قسمتهایزده نسک دگم شده و از پان ی"چهار نسک بکل :ان رفتیاز م

 ر است"یموجود اوستا از هفت سده اخ یخط ی"نسخه هاان، یکه بگفته برجی؛ در حال(۴۲۱، ص یباستان

، ی)احمد تفضل ز متن کامل اوستا را در بر نداردیچکدام نیه( و البته ۱۲۴، ص یرانیا ی)کتابت زبانها

رون از یب اوستاآغاز نگارش دهد که  ینشان م یکنون یپژوهشها یجمع بند .(۷۱ران، ص یات ایخ ادبیتار
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)محمد که زبان شناسان باستانگرا یبوده است در حال ین انبوه پوست نوشته ها به چه خطی. ا۱ده اند که: ین افسانه هرگز از خود نپرسیباورمندان ا  

ان )شاپور یباستان گرا ی. چگونه بنا بر ادعا۲دانند؟!  یم یالدیرا قرن ششم م ییخ اختراع خط اوستایز تارین (یز ناتل خانلریار و پروبه یتق

ن فن یسندگان اوستا به چنی. اگر نو۳گرفته بود؟!  ین کوه سترگ پوست نوشته ها در "مکعب کوچک زرتشت" در نقش رستم جایو...( ا یشهباز

ن کدام خط شناخته شده یا ی. براست۴افته بودند، چرا از کاربست دوباره آن پس از اسکندر ناتوان شدند؟ یدر نگارش بر پوست دست  یشرفته ایپ

ران باستان" در دست است تا ی. چند پوست نوشته از "ا۵را داشته است؟  ین سطح از گستردگیدر جهان باستان است که توان نگارش در ا یتاکنون

 آن اصوال از سنت نگارش بر پوست در آن دوره سخن گفت؟ و...   یبنابتوان بر م
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، یاسیس یازهاین یدر راستاز یاز آن پس ن وبوده است  یهجرپنجم تا هشتم ن قرون یبو ران یا یمرزها

ن ییو آخود  یبقا یبرااوستا  یراستاران بعدیو؛ ر کرده استییتغوسته یپن آباورمندان  یو اقتصاد یفرهنگ

هم از  ییزهایو چبرده ان یر قابل دفاع را بدست خود از میتر و غ یخراف یر بخشهایناگزعقب مانده شان 

ه ست، بلکین یرانیک زبان ایزبان اوستا  نیک آئینبگفته . نده ابر آن افزودگران ید یو فلسف ینیدد یعقا

زبان اوستا را تنها  ی؛ و برخ(وشین گفت داریاست )چن یهند یزبان یراتچت و گی، سانسکرییهمچون ودا

قابل  یبخوب یدر دوره ساسان ییزبان اوستا مولهان یماربگفته . دانند یم یت هندیاز زبان سانسکر یشیگو

ست؛ و نام یهم ن ییشمار اوستا از گاه یچ نشانیستون، هیوش در بیبه داریدر کتران باستان(. یفهم نبود )ا

 چ مطابقت ندارد.یه ،گردد یمعمول م" ینید"بهر یثأر تیان زیکه آمده است با آنچه در دوره ساسان ییماهها

 یگواه یدولتدست ساز ن ین دیا یرانیر ایغ یشه هایدر باره اوستا بر ر یختزبانشنا یپژوهش ها، یبار

ژان کلنز پس از چهل . ک معماستین نامبرده همچنان یظهور دزمان نگارش اوستا و که ی؛ در حالدنده یم

داند که  ینماو و  ن اندک استیدن یاها در باره یسد که آگاهینو یم ین زرتشتیسال پژوهش در اوستا و د

، در باره اوستا. (۴۰، ص ین زرتشتیدر باره زرتشت و د ی)مقاالت وجود داشته است ینین دیاصال چن

اوستا کرد ینسخه ها یبنام تنسر را مأمور گردآور یبزرگ یر روحانید اردشنیگو یم چنانکه آمد،
148

؛ او 

ششم  یشتر پژوهشگران نگارش نامه تنسر را در سده هایب ید. ولینام یواقع یوستاد و آنرا ایرا برگز یکی

. به شمارند ی( مردود میالدیممه اول سده سوم یر )نیدانند و انتساب آنرا به زمان اردش یم یالدیو هفتم م

ه ن نوشتی: "ااست یافسانه ا یتیو متأخر است و تنسر شخص یساختگ ینامه تنسر متن نیلوکونگفته 

 یاریسندگان متقدم نسبت داده اند تا به یو آگاهانه آنرا به نو ؛جهت خاص یاست دارا یاتیجعل یساختگ

د آورند. تنسر از نظر ما یپد یشتریت و اعتبار بیثین نوشته ها آمده حیکه در ا ییشه هایاند یزمان برا

ت او نسبت داده اند یو فعال یکه به زندگ یصد سال پس از روزگاریسکه  یاست افسانه ا یتین شخصیهمچن

تعلق  ی، جز اوستا به قرون اسالمینیر دیو غ ینی، دیا همه کتب پهلویرنی". بگفته پسخن رانده اند یاز و

 – ۴۵۱، ص یران باستانیند )ایش از آن منسوب نماین آنرا به هزار سال پیده اند مضامیکوش یدارد ول

در  یو نبود فرهنگ نوشتار ییات شفایت ادبیود حاکمبا وجاما  (؛۱۵۱۶ران باستان، ص یخ ای؛ تار۴۵۰

ناقص از  یخط یم نسخه هایدیو چنانکه دبوده نبصورت کتاب موجود ز یناوستا  ،ش از اسالمیران پیا

اوستا مدون کرده و (؛ آنچه را بعدها یرانیا ی، کتابت زبانهاانیستند )برجیسال ن ۷۰۰ز کهنتر از یاوستا ن

و  ینید دیکه از عقا در حافظه موبدان بوده است ینیکهن دد و اوراد و احکام یعقااز  یمجموعه ادند، ینام
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د یترد یاز پژوهشگران در وجود و یبرخ یفروتر از موبد است دانسته اند ول یس نگهبانان آتشکده ها که مقامیا رئیربد یربدان هیرا از ه یو  

 .دانند یم یکرده او را افسانه ا
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گ در قرن سوم ینینکرد و دادستان دید ،وست یپژوهشهاه یبر پا ز بر آن افزوده شد.یگران نید یفلسف

چار یک ویشکند گومانو خرد  ینوی، می، بندهشن در قرن پنجم هجریهجر
149
و جاماسب نامه در قرون  

ن کتب آنها یسندگان ایکه نوده اند یز فهمینگران یدن، وست و ینگاشته شده است. لوکون یسوم تا هفتم هجر

 :دیگو یان موله میآنها بدست آوردند. مار یبرا یشترینه به قرون گذشته نسبت داده اند تا اعتبار برا آگاها

اند"؛ و  یالدیم ۱۰و  ۳م مربوط به قرن ییقتر بگویتعلق دارد، دق یبه دوران عباس یپهلو یهمه نوشته ها"

 ستندین یچکدام رساله اصلیو هباشند  یدست سوم م یا حتیدست دوم  یفاتیتأل یکند که آثار پهلو ید میتأک

ا ی یداند و به سده هشتم هجر یدتر می" را باز هم جدیان "آثار مکتوب پهلویبرج؛ (۳۳ران باستان، ص ی)ا

ادعا  یرانیا یرسم یخ نگاری. در تار(۱۲۴، ص یرانیا ی)کتابت زبانها کند یمنتسب م یالدیچهاردهم م

 یبه زبان عرب یله ابن مقفع از زبان پهلویبوس یجرمه اول سده دوم هیاست که نامه تنسر در نشده 

ز، ینکرد نی!؟ دآن ین متن عربیآن موجود است و نه نخست ین پهلوینه متن نخست یبرگردانده شده است؛ ول

بوده  ید و اوراد و احکام عصر ساسانیاز عقا یپس از اوستاست، مجموعه ا ین کتاب زرتشتیکه مهمتر

و به نگارش در آمد؛  یجمع آور آذربدتوسط  یدر سده سوم هجر یسنتخ نگاران یبگفته تاراست که 

گم شده ز یندو کتاب اول آن  ؛اد گشته استیشده و از مطالب آن کم و ز یسیهمچون اوستا بارها بازنو

عت است که یو طب یاضیدر منطق و فلسفه و ر یونانی یاز جمله آنچه بر آن افزوده اند دانشها ؟است!

 یاز آنرو گرفته شد که سطح نظر ین وام فرهنگی؛ و انداشته استن جماعت یان ایمدر  ینه ایشیهرگز پ

 یشه در آموزه هایر یونانیآنرا باال ببرند و سپس با ساخت "افسانه اسکندر و اوستا" ادعا کنند که علوم 

ش متون یدایپ نهیزمشتر در یهر چه ب، یبار وامدار زرتشت بوده اند!؟ یونانیداشته است و فالسفه  یزرتشت

د ین بایهمچن یدر باره اسناد زرتشت! نسبت داده شددتر یجدبه قرون خ نگارش آنها یق شد، تارین تحقین دیا

" در هندوستان و کهن نشان دادن آنها از راه ین "آثار زرتشتیدر تدو یهند شرق یکمپانبرجسته بر نقش 

 یشتریب یعلم ین پژوهشهاین دیش ایدایپ یها نهیو زمها شه یغات مستمر هم انگشت گذاشت. در باره ریتبل

  الزم است!

 ین دولتین دیسازندگان ادهد که  ینشان مسنا یمزدن یپژوهش در عناصر متشکله د: ید مذهبیق عقایتلف

دن به آن یاعتبار بخش ین عرضه کرده و برایک دیکرده و بنام  ید گوناگون جمع آوریرا از عقا یعناصر

 ودا –گ یرکتاب  یگفتارهاو  ییوداان یخدانام . در اوستا آن ساخته اند یر هم برادو یاز زمانها یامبریپ

دانند.  یودا م –گ یبرگرفته از کتاب راساسا اوستا را  یاز دانشمندان هند یاد است که برخیز یبه اندازه ا
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ا علم کالم بهره جسته است ی یت و اسالم؛ که خود از اصول و منطق اسالمیحیت، مسیهودیت، یبا مانو ینظر یگزارش گمان شکن؛ مبارزه ا  

 .(۳۵ن کوب، کارنامه اسالم، ص ی)زر
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خ یتاردورانت، ل یدارد )و یشه بابلیز رین ین زرتشتیدر دنش جهان و انسان ین فقرات مربوط به آفریهمچن

شه در یرسد ر یبنظر مآمد ن نوشتار یاچنانچه در آغاز ز ین "یت زرتشتیثنو" یحت ؛(۲۳۳ص تمدن، 

 ینین ملغمه دیاهم بر ده به "پل چنود" یعقز یو ن یاسالمد یاز توح یعناصربعدها دارد.  یفرهنگ آسور

 افزوده گشت. 

)دارمستتر، آدولف راپ،  یباستان شناس یو کاوشها یخیبنا بر اسناد تار: یو گستره اجتماع یخیقدمت تار

ن عصر یاان مردم یان نبود، بلکه در میهخامنش ین رسمین نامبرده نه تنها دیو... ( آئ، برگیهارله، مور، ن

دوره از  یو اثر باستانبه یچ کتیهشته است. اداشته باشد نگذ یکه ارزش پژوهش یبجا ماندن یز نشانه این

ست و یداشته باشد، در دست ن ین زرتشتیاز اوستا و آئ یا نشانیو از زرتشت  یخنکه در آن س یهخامنش

ن یمورخنگاشته نشده است.  ییبه زبان اوستاز ین نین سرزمیدر امتون کهن سنگ نبشته ها و ک از یچیه

ان داده اند، یو اخالق و فرهنگ پارس یهخامنشکشور از  یمفصل یکه گزارشهاان یهمعصر هخامنش یونانی

 یهخامنش یمرد بالدار در سنگ نگاره ها .نبرده اندن دوره یدر ا ین زرتشتیداز زرتشت و  یچ نامیه

 یشتر از آن در سنگ نگاره هایار پیندارد و بسهم  یگرید یخداچ ید هیشاان و یزرتشت یبه خدا یربط

ده شده استید یآسورو  یمصر
150

سند سخن  یخواهند ب یز که نمید پژوهشگران قوم گرا نیاز د، یبار. 

 یشرق یدر مرزها یمحدودار یبسد گستره یشا یهخامنشدوره در ( آن یادی)عناصر بنسنا ین مزدیآئند یبگو

و  یونانیسندگان یا، نویرنیبگفته پ :داشته است یان مردم محلیدر م انهیم یایآسا یهند و  یبسوکشور 

ن مذهب نخست در یا؛ شناختند یرا نم "او یزرتشت و آموزه ها" یدر دوره هخامنش یو ارمن یانیسر

افته و پس از یقرون کم کم گسترش  یبوده و در ط یمحل ید آمده و مدتها مذهبیران پدیچون شرق ا ییجا

 یان مذهب رسمیافته است، در زمان ساسانیر ییرفته و تغیر پذیثأگر مذهبها از آنها تیه در برخورد با دآنک

ز محدود به یاوستا ن ییای. ارجاعات جغراف(۱۵۳۰ – ۱۵۳۱ران باستان، ص یخ ایتار) گشته استران یا

 یم یرانشناس سوئدیا برگیک ساموئل نیهنرن یهمچناست. وستان هند یبسوران یاز شرق فالت ا یمناطق

آنها،  یکردن جانوران و اندودن مردگان به موم و خاکسپار یچون قربان ید که آداب و رسوم هخامنشیگو

ن به یش از ایمن پگرداند: " یان را باطل میهخامنش بودن یه زرتشتیاست، فرض ین زرتشتیکه بر ضد د

ن به یان آئیکرده بودم که اختالف م ن پرسش رایوش مخصوصا ایبودن دار یاز طرفداران زرتشت یمناسبت

ر خاک یان مردگان را زیکنند: هخامنش یه میان را چگونه توجیان و زرتشتیخاک سپردن مرده نزد هخامنش

ن پرسش را همچنان به من بدهکارند. یگذاشتند. پاسخ ا یآزاد م یان مرده را در هوایکردند، زرتشت یدفن م
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 !ده و بر اسب نشسته استیش را چی، اورمزد بالهایدر دوره ساسانده نشد؟ ی( دیره ساسانن )دوین دیت این نماد در دوره حاکمیچگونه است که ا  
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تواند که ین دارد. انسان نمیادیت بنین پرسش اهمیگرفتند. ان ین پرسش را جدیخورم که ا یافسوس م

 رشمنیگران باستان(. یان ایبرگ، ادی" )نمردگان خود را در خاک دفن کند...ن حال یباشد و در ع یزرتشت

ان یزرتشتکه  یی" )جایخاموش یاست که "برج ها یتنها در عهد ساساند که یگو یکوتاه آمده و م یز کمین

آداب  یباستان شناس یهایشوند( بپا شد و حفارالشخورها تا خوراک کردند  یرها مخود را مردگان 

ان یان موله پژوهشگر ادیمارکه ی؛ در حالدهند یش از آن، نشان میان، و نه پیرا تنها درعهد ساسان یزرتشت

 ۱۷) یردر سده دهم هج یخاموش یبرجهان باور است که یبر ا یباستان شناخت یه نشانه هایبر پا یباستان

بنام "استودان" در  ییو پناهگاهها یکوهستان یدر دامنه ها ییش از آن گودالهای( بر پا شدند، و پیالدیم

ست یروشن ن یحتنگونه، ی؛ بد(۶۲و  ۵۷ران باستان، ص ی)ا بود یمردگان زرتشت یرایکوه پذ یجداره ها

و  یدر دوره سلوک د آمده باشد!یپد یشود تماما در دوره ساسان یده مینام ین زرتشتیکه امروز د ینید

 یگسترده گواه درست یکردن جانوران و گورستانها یقربان؛ ستین در دست نین آئیاز ا یز نشانین یاشکان

نکه مردگان را یا یان( بجایشان )اشکانیبت کرده و معلوم داشته است که ااث ی: "باستان شناسن سخن استیا

سپرده اند. و  یخور سازند، اموات را با لوازم خانه به خاک من زرتشت طعمه ددان و پرندگان الشیطبق آئ

اکونوف، یآن دوران نبوده است" )د یو دولت یش رسمیک یگرین خود گواه بر آن است که زرتشتیا

م قرن، هنوز از مذهب نامبرده نشانه یتا ندست کم ز، ین ین ساسانی. در دوران آغاز(۱۲۰ان، ص یاشکان

ش یپ یدر دوره ساسان ین زرتشتیاز آئ ینشان نیلوکونشود.  یده نمیشگران دپژوه یبرا یبرجسته ا یها

م و در یخور ینم بر یه مذهبیک عنوان و پایبه  یر حتیان اردشیابد: "در فهرست درباری یر نمیاز کرت

ر ی(. کرتیران ساسانیر است" )تمدن ایاد شده و آن کرتیک موبد یان پسرش شاپور تنها از یفهرست دربار

 ربد" را داشت. یگاه کوچک "هیجا زین

 یمآن  یشرق ینهایران بلکه در سرزمیافالت مذهب زرتشت را نه  ییایخاستگاه جغراف یآلمان آدولف راپ

به مغ ها،  یچ اشاره ایدر اوستا هد: "یافزا یو م؛ "ستیران نیاز ا یاوستا نام یچ جایدر هرا "ی؛ زداند

ن و سنن ی، نام برده شده است" )دیشرق یون سرزمنهایا، روحانست و بعکس از آتراوی، نیرانیون ایروحان

و  ماداز ز یست، در اوستا نیاز زرتشت و اوستا ن ینام یهخامنش یبه هایهمانگونه که در کتان(. یپارس

ندو یوست ایازمند پیدا نی، که شدیرانینژادپرستان ا .امده استین یسخن یمغان و شاهان هخامنشپارس و 

شده اند  یحل کرده اند و مدع یو غرب یران باستان به شرقیم این تناقض را با تقسیاستند، ه یخیتارده یپد

است و آنچه در اوستا آمده به  "یران غربیا"آمده مربوط به  یهودیو  ی، ارمنی، رومیونانیآنچه در متون 

 یرستم ثابت م به بزرگ شاپور اول در نقشیکترشمن، یگه اعتراف باما  ؟!شود یمربوط م "یران شرقیا"

( یالدیم ۲۶۲به )ین کتیکه امروز اوستا نام گرفته است در زمان نگارش و حک ا یکند که متون مقدس
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ه یر پایو بدست کرتدر زمان شاپور دوم  ینیبهد، یخیتارموجود ه اسناد یبر پا. هنوز وجود نداشته است

د بر اساس یچ تردیه ی، که "بییوستاا یدهند الفبا یاحتمال مز یاز پژوهشگران ن یشده است؛ برخ یگذار

 . در عهد شاپور دوم اختراع شده باشدهم " ابداع شده یونانی یالفبا

شاپور دوم،  یپادشاهدر  ین منسجم دولتیک دیکوشش در ساخت : ین دولتیدک یساخت  یاسیزه سیانگ

ش یخو یاسیلمرو ست در قیحیبه مس یالدیم ۳۱۳ن امپراتور روم در سال یپس از آن رخ داد که کنستانت

مقابله با ساخته نبود.  یز کارین ین مانییو از آافت یران گسترش یت در فالت ایحیمس ،دیت بخشیرسم

انسجام و استحکام بخشد و توان  یبه نظام ساسانبود که  ینیازمند دین پس نیروم از اان و دولت یحیمس

ن دوره یدر ا ین دولتیک دی یبر هستکه  یخیسند تارن یکهن تر .باشدرا داشته ت یحیمساز رشد  یریشگیپ

به یاز "کت یترجمه درست و کاملنکه یبا ا .شتر از آنیگردد و نه پ یبر مر یبه کرتیبه کتز یندهد  یم یگواه

پس از امروز که دانست  ینیدانگذار یو بنامبر یپرا ر یکرتبتوان د یشاست، یندر دست ر" یسه گانه کرت یها

شود یمده ینام ین زرتشتید یرات ضرورییتغ
151

در زمان شاپور دوم  ین دولتیدک یساخت ، یبار. 

ن ین النهریدر ب یکه از اواخر دوره اشکان ینی؛ دتیحیمقابله با مسدر  یت ساسانیاشرافاز یبود به ن یپاسخ

به کابوس ند رفتیت را پذیحین مسیکنستانتارمنستان و سپس و پس از آنکه  ران مستقر گشته بودیو فالت ا

م یت بیحیبود که از گسترش مسن یت ساسانین تنها اشرافیا یولل شده بود. یتبد یطبقه حاکم دوره ساسان

ان یحیت و مسیحیمسنه توز یو کهود دشمن سرسخت یت ی، اشرافنیشامات و فلسطن و ین النهریدر ب ؛داشت

ک شاپور دوم با یرابطه نزدداشت. منافع مشرک  یت ساسانیاشرافبا  ینیجنگ دن یدر اد یترد یبو  ،بود

 یبرا ین دولتیدک یدر ساخت  یهودیاشراف  ینقش احتمال یتواند حت ین مین النهریب یهودیرهبر  راوا

 . مطرح سازدان را یساسان

 ینیت و کارکرد حکومت دیدر فهم ماه یبهن ید نیادیبناصول از  یبرخ ی: بررسیبهن ید یه هایستون پا

( استوار است: جهان از دو یت )دوگانگیبر ثنونامبرده ن ید ینیجهان ب( ۱ :است یانیکمک شا یساسان

آغاز به  ییگر در جنگند. هرمزد در روشنایکدیوسته با یسرچشمه گرفته که پ یکیو تار ییاصل روشنا

 یتاخت. هرمز روح و زندگ ییبر آورد و به قلمرو روشناسر  یکیمن از دل تارینش کرد و سپس اهریآفر

ملخ و و من مار ید و اهریرا آفرومرث و ... یو کو سگ هرمز گاو از را؛ یمن مرگ و نید؛ اهریرا آفر

ست و " هایخوب"ننده یآفرهرمزد خالصه را؛ ... ض زنان و یو ح یکیو زمستان و تارقورباغه و مورچه 

، ۳نکرد، جلد ی؛ د۶۵۳ – ۶۶۴، ص ۲؛ جلد ۱۷۶و  ۱۳۸، ص ۱اوستا، جلد ) "هایبد"ننده یآفرمن یاهر
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ا ی ینین جهان بیز در ایرا همه چی؛ زبود یشیت و مطلق اندیت، جزمین ثنویره آورد ا ؛(۱۳۶ – ۱۴۵

 یخود محورغرور و ، یفرهنگ بسته و راکد قوم( ۲. "ییو "اهورا د"یا "سفیاست " یمنیو "اهراه" ی"س

 یرانیا یان تا خویرانیگانه شد با اید ی"بان نامبرده است: ید یادیبن یهایژگیوگر یداز ز ین ینژاد – یقوم

شان در امان یا یرانیان یها( تا از خویرانیر ایان )غیرانیگانه و جدا شد از انید بیشان را طلب کرد؛ و بایا

، پشوتن پسر ینیبهدت"! یدر "مهدو(. ۱۰۳ – ۱۰۴، کتاب سوم، ص دنکریلت، دیدون فضی)فر ؟"!بود

وند خواهد داد و ین اورمزد را با قدرت خود پیران را فتح کرده دیک سپاه ایش یشاپیدر پگشتاسب ر یفناناپذ

ران باستان، ص یان موله، ایها و عربها را نابود خواهد کرد! )ماریوپرستان: ترکها، رومیسه نژاد از د

، دست کم در باره ترکها و تحقق آن ین در آرزوهمچنا یرانیکه نژادپرستان زورمدار ا ی(؛ افسانه ا۱۱۰

اکان ینروان آن هنوز از دست یخته است که پیآم یچنان با نژادپرست ین زرتشتیدبرند!  یبسر م عربها،

ان مسلمان را به یرانیو ا دند!یرا برگز ؟ان"!ین تازیپشت کرده و "دشان نینالند که چرا به د یمخود  یرانیا

ن یسبب گشته که د ینژاد – یقوم ییجو یبرتربا  یوند ناگسستنیخوانند! پ یما فرخود  ؟!"ییاین آری"د

همه  و با ( نداشته باشدها" "فارسر یغم ییان )اگر نگویرانیر ایغ یبرا یتین جذابیخ کمتریدر تارسنا یمزد

قت ین حقی؛ و اران رودیا ییایجغراف یان نتواند فراتر از مرزهایساسان یهاییفشارها و سرکوبها و زورگو

شود.  یدانسته م یآن بخوب ینژاد – یو بافت قوم "ین زرتشتید" ییایاز گستره جغرافز ینامروز 

هن را تنها یگانگان مهر می؛ اورمزد در دل بشود ینم "گانگانیب"اورمزد شامل حال  یو مهربان یبخشندگ

؟ن" باز بمانند!یران زمیشه هجوم به "ایاز آنرو نهاده که از اند
152

و  یت دودمانیمالکاز  یبانیپشت( ۳ 

 ؟!"ش زرتشتیاین"در  یچرانشکم و  یجاه طلب ن نامبرده است.ید ی، رسالت اجتماعزر و زوربه  یابیدست

 یخوشبخت نیتوانگر! اکنون من از تو خواستار ا یکو! این ی"ا شود: یده مید یبخوببه درگاه اهورامزدا 

ل ی)جل ؟آماده باشد"! یفراوان یبرسم که در آن خوردن یار ارجمند باشم و به سلطنت بزرگیهستم که بس

 ،ف و موبدان مفتخوارااز پادشاهان و اشر ی، جانبداریطبقات ییجو یبرترشت(. یدوستخواه، اوستا، آبان 

ن نامبرده یدن یادیبناز اصول مار شده استثران و گرسنگان یفقر یتحقو و پسران"،  ییفخر و نازش به "دارا

 یندارد و پسران یاست که همسر یدارد برتر از کس یکه همسر یمرد تمان زرتشت!یسپ یاست: "ا

 یبسدارد  ییکه دارا یندارد. کس یاست که خانه ا یدارد برتر از کس یکه خانه ا یآورد. کس یبوجود نم

ن نکند، از منش یش از آنکه چنیر کند، بیرا با گوشت سچ ندارد... آنکس که خود یاست که ه یکساز برتر 
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 یمردم شما همگ یامبر در حجته الوداع: "ایپ یز با سخنرانی؛ و ن۱۳ه ید با قرآن، سوره حجرات، آیسه کنیرا مقا ینژادپرستانه زرتشت یههادگاید  

 یاه بر سرخ و نه برایس یعجم بر عرب، نه برا یعرب بر عجم و نه برا یست براین یچ برتریده شد. پس هید و آدم از خاک آفریفرزندان آدم هست

 ".یزگاریاه، مگر به سبب تقوا و پرهیخ بر سسر

     

www.ParsBook.org



 

214 

د، به یک گاو سپیک گوسفند، به ارزش یبه ارزش  ریست! سیش نیب یگرسنه مرده اک سرشار شود. ین

چ ین که هید یبر آشموغ بتواند در برا یر است که مین سی... همدارد یبر گرسنه برتر یک آدمیارزش 

(۴۷ – ۴۳داد، فرگرد چهارم، بخش سوم، ص ی)وندکند"  یستادگیبا جنگ ا خورد ینم
153

اگر در اسالم . 

و  ییجستن از گناه و ستم، حق جو یدورانفاق، ، یکوکارین، یکتاپرستیچون  ییارزشهاانسانها به  یبرتر

و  ییانسانها به "دارا ی، برتریاعراب مشرک جاهلمانند ، درست سنایمزدن یاست، در د یعدالتخواه

ک" ی" و "منش نیان "گوشتخواریم یرضرو یت رابطه این تفاوت که اعراب جاهلیبا ا ؛پسران" است

؛ بود ازدواج با محارمز ینو انباشت ثروت  یدودمان یتهایت مالکیتقوو راهکار روش برقرار نکرده بودند! 

نوا، بنا بر وجدان یشد مجبور بود با مادرش ازدواج کند! و پسر ب یپدر م یساله چون ب ۱۷تا آنجا که پسر 

با مادر  یزد تا مرتکب همبستر یم یشد که دست به خود کش یزار میب یاش، گاه چنان از زندگ یانسان

ترجمه  ،نکردیکتاب پنجم د ؛۱۴۳ – ۱۵۲ کتاب سوم، بخش نخست، ص د،نکریلت، دیدون فضینگردد )فر

ا ازدواج با محارم و آنها که از یدوذه یخودر باره  ۶۰ – ۶۲، ص ۱۸و ژاله آموزگار، فصل  یاحمد تفضل

 یبرا یگر و قابل قبولید یکوشند معن یگرا مزرتشت نژادپرستان با آنکه . (کنند یم یچین حکم سرپیا

در اسناد  ،نگه دارند یمراهگو  یجیرنگ در گین نیرا با ا یگریدست و پا کنند تا همچنان نسل ددوذه یخو

ران یان موله، ایمار) آلوده هستند یومرث و زرتشت هم به ازدواج همخونیکو  اورمزد یحت یزرتشت

  (.۱۰۲استان، ص ب

زر و ش ی، ستاییو قوم گرا ینژادپرست ،ییو مطلق گرا تیو جزمشرک د گفت که ی، بایک جمع بندیدر 

                 بشمارند.سنا یمزدن ید یاز مبان ی، و تکبر و خودخواهزور

در  ینیبهد یدتیعق یمبانگسترده  یهر چند نقد و بررس: "ن زرتشتید"ان از یفات جهتدار باستان گرایتحر

در و  است یرانیا ینژادپرستبا  یناگسستن یوندین نامبرده در پیداز آنجا که  یست ولین نوشتار نیحوصله ا

ابزار رپنج تاکنون یرضاخان م یژه از کودتایبون ین دیااست، و گشته ار یبسب یو فردروغ آن  یبازخوان

ن یا یو چگونگ ییگذرا بر چرا ی، نگاهاست شدهگانه یبه بوابسته  یرانیزورمداران و زرساالران ا یاسیس

 یدتیعق ین بخش اوستاست، مبانیگاتها، که کهن ترد. ینما یم یبکارانه ضرورین و فریدروغ یبازخوان

ز از گاتها موجود ین یده ترجمه فارس ییاروپا یدر کنار ترجمه هادهد.  یمبازتاب ن را ین دیان ینخست
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است که  یکوکار کسیش(، بلکه نیاین ید )برایا مغرب کنیبجانب مشرق  یست که رویآن ن یکوکاری: "ن۱۷۷ه یبقره، آسوره د با قرآن، یسه کنیمقا  

ران و در ماندگان و یمان و فقیتیکان و یآن به نزد یمه دوستمال را با همان آورد و یامبران این و فرشتگان و کتاب خدا و پیگانه و روز بازپسی یبخدا

و  یشانیبندد وفا کند و در پر یکه م یمانیو به پ زکات مال به مستحقان بدهد؛ نماز بپا دارد و بردگان خرج کند یدرخواست کنندگان و در راه آزاد

 ییگاه واالیچنان جا یزگارانند". آرمان قسط و عدالت اجتماعیان و پرهیگوقت راستین اوصاف آراسته اند به حقیکه بدیبا باشد. کسانیشک یرنج و سخت

ر سوره ماعون، ید به تفسین نگاه کنیارزش دانسته شده است. همچن یزند بیست یدر جامعه نم یکه با فقر و گرسنگ ینماز مؤمنان یدر قرآن دارد که حت

 . رآناز ق یرم پرتواکتاب چهدر  ید محمود طالقانیاد سیاز زنده 
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اشاره دارد  یار مهمیبسبه نکته ضمن نام بردن از آنها  (رانیاخ یپژوهشگر تار) یاث آبادیغ یمراداست. 

ه یشب ییاروپا یکه ترجمه هایگر ندارند در حالیکدیبا  یشباهت یفارسدهگانه  یچکدام از ترجمه هایهکه 

دهد که  ینشان م ییاروپا یو ترجمه ها ییگاتها با متن اوستا یفارس یسه ترجمه هایمقان یهمچن هم هستند!

 یزرتشت و گمراه یدر گاتها یدستکارمقاله ") اندف کرده یتحر یرا بکل یمتن اصل یفارس یها ترجمه

تا شود بازگو آمده است  یمرادکه در مقاله فها را ین تحریاز ا ی. بهتر است برخ("یلعات ثانوادر مط

 یمه ترجمه هادر ه (۱: ندارند دروغجز  ی" پناهیو درست ی"راستان یمدعن یچرا اخوانندگان بدانند که 

ل شده یبه "خدا" تبدبکارانه یفران" ی، واژه "خداییاروپا یو ترجمه ها ییگاتها، برخالف متن اوستا یفارس

ان یباستان گرا ار روشن است.یبسهم ن دروغ آگاهانه یزه ای)جمع را مفرد نوشته اند(. انگ است!

 دیتوحو ژرف  ینیژه جهان بی)بو یمید ابراهیتوحها و یشرفته تر سامی، که در برابر فرهنگ پستنژادپر

از دند، ید یدر خود نمدفاع از شرک  یبرا یارائه و توان یبرا ینش ارزنده ایشه و بیانداسالم(  یاستدالل

امبر افسانه یپ یگر زمان زندگید ید مبدل سازند؛ و از سوین خود را به توحید یدند شرک ذاتیکسو کوشی

که نه تنها همواره دورتر بردند تا ادعا کنند  ینستند به گذشته هااوخود را تا ت ینیو نگارش اسناد د یا

پژوهشگر بزرگ گاتها  نزکلژان  ؟د را از آنها آموخته اند!یتوح یمیامبران ابراهیپکتاپرست بوده اند بلکه ی

بر  توان نشان داد که در گاتها اهورامزدا ینم یحتست؛ و یان نیزرتشت یخداگانه یکه اهورامزدا سد ینو یم

د که در یگو یم ی(. و۳۳، ص ین زرتشتیدر باره زرتشت و د یداشته باشد )مقاالت یان برتریگر خداید

نود ی(؛ و چ۲۳ست )همانجا، ص یپس از مرگ ن یو داور یفر اخرویز در باره پاداش و کین یگاتها سخن

 یز ندارد و نام کسیاخبا روز رست یدر "پل صراط" پنداشته اند، ارتباطاسالم منبع الهام  یپل، که برخ

ان ادعا ی. زرتشت گرا(۱۲۲و  ۲۳سازد )همانجا، ص  یم یهم گذرگاه یدن سنگها بر رویاست که با چ

باور به ان یپارس ینیفرهنگ ددر اگر  ؟افته است!ین آنها به اسالم راه یکنند که بهشت و دوزخ از د یم

ده ید یده اعراب جاهلید در عقیباته بود، افی مکه نفوذز در ین فرهنگ نیو ا وجود داشت،بهشت و دوزخ 

اگر (. ۳۷ه یمنون، آؤکردند )سوره م یپس از مرگ را انکار م یز و زندگیشد؛ حال آنکه آنها رستاخ یم

امبر ینه به پید گفت که سلمان در مدی، باز با)!؟( کنند یمعرفپس از بعثت ن انتقال یرا عامل ا یسلمان فارس

د گفت یپس با. پس از مرگ سخن گفته بود یز و زندگیا سوره قرآن از رستاخپس از آنکه دهه یعنیوست یپ

خود را بر  یدگاه مذهبی! و آنها هستند که دان درست استیوارونه نظر باستان گرادرست نجا هم یدر اکه 

ظهور ن قرن پس از یچندان یزرتشت ینید ینوشته هاکه م یدیدکرده اند!  یبازساز یاسالم یدگاههاید یمبنا

و ده دار ییخود را تغ یدگاههایاز و مصلحت همواره دیم که آنها بنا بر نیدان یو م ،نگاشته شده استاسالم 

 یخط یان "نسخه های، در میبار .اندمنطبق کرده و...(  یونانی، ی، هندی)اسالمگر ید یدگاههایبر د
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در کنار  ییز را با ترازویروز رستاخ یشود که داور یده مید یس، نگاره ایپار ی" در کتابخانه ملیهند

در  "بدکار" یانسانها یگذرند ول یاز آن م یبه آسان "درستکار" یانسانها ؛دهد ینود" نشان می"پل چ

افتند یدوزخ م
154
 یبرا ی( نوشته ای)سده ششم هجر یالدیزدهم میدر قرن سد که یگو یان موله میمار .

د تفاوتها با اسالم را تا حد ممکن کاهش دهد و یکوش یرون آمد که میبه مسلمانان ب یتن زرتشید یمعرف

گاتها سوم شخص  ینام زرتشت در متن اصل (۲ (.۶۶ران باستان، ص ی)ا اندیکتاپرست" بنمایژه آنرا "یبو

زه یانگ !؟ل شده استیر حاضر تبدیبه اول شخص و ضم یفارس یدر ترجمه ها یب است ولیر غایو ضم

در ز ینموله  جا بزنند. ؟زرتشت"! یبکارانه "سروده هایز آنستکه بتوانند گاتها را فریف آشکار نین تحریا

"به نام او را ی" زدیآ یده ما مشکوک میزرتشت به عق به یمذهب ینسبت دادن سرودهاسد: "ینو ین باره میا

چون "روان مادر  ییژه هابه وا "روان گاو" (۳ .(۲۳ران باستان، ص یغه سوم شخص" آمده است )ایص

رده" به "روان ی؛ "گاو شل شده استیان" و "فرشته نگهبان جانداران سودمند" تبدی"، "جهان و جهانیتیگ

ن یبا ا. برگردانده شده است است"هیکه آبستن تحوالت و دگرگونیبارور"، و "جهان یتی، "روان گنش"یآفر

فوق الت یهدف از تبدر دهند. ییشود را هم تغ یربوط مر شده اند هر چه به شرح گاو میل مترجمان ناگزیتبد

 .بدهند ینانه فلسفیجهان ب یک معنای، یباستان دامداران ینید یباورهاگاو در  یکیزیبه تقدس متافآنستکه 

که با یان و رهبر آنها"، "کسیکوکاران و پارسای"نچون  ییل شده است به واژه هایواژه "چوپان" تبد (۴

ان و کارگران درستکار" و "نگهبان و یپرورد"، "پارسا یکه جهان را م ید و کسیز یم یو درست یراست

ر" و ی"ش (۵ ؟ابد!ی یارتقاء م یو اجتماع یاسیس یک گله دار تا سطح رهبرینگونه یسرپرست خوب". بد

شرفت جهان و سعادت مردمان یپ"، "یل شده است به "فراوانیتبد یفارس یدر ترجمه هار" یش ی"چرب

 ین بدویم ساده دی" ... تا مفاهیشرفت و بهبودی"، "پیآبادان ی"، "راهنمایتیمادر گ ینیری"، "شدرستکار

 یاسالم یت رقابت با فلسفه غنیل شود و قابلیتبد یو اجتماع یده فلسفیچین به مقوالت پیدامداران کوچ نش

ست ین یصلح و صلح خواهش یبه محکوم کردن خشونت و ستا یچ اشاره ایبگفته کلنز، در گاتها ه ابد!یرا ب

که از  یدامدارانو درد دل ساده  ییابتدا یشهایاین، نیدروغ ین ترجمه هایدر ا، یبار(. ۶۶)همانجا، ص 

لسوفانه یفده یچیپبه مباحث آوردند،  یمپناه خود  یالیخان یبه درگاه خداعت و رنج روزگار یطب یمهر یب

تعلق دارد  ینیو کوچ نش یبه دوران دامدار یخیتار یاسکه از منظر جامعه شن یشه ایاندشده است تا ل یتبد

ان نژادپرست را در برابر یل گردد و باستان گراین و ژرف نگر تبدیشرو، جهان بیپ، یدیتوح یشه ایبه اند

                                                 
154

 یگناهان ین حال نامتناسب گناهکاران در جهنم آمده است. برایزشت و وحشتناک و در ع یشرح شکنجه ها راف نامهیآرداو یدر کتاب پهلو  

 یع کردن ازدواج با محارم و... شکنجه هایزن حائض، ضا یش زنان، آشپزیبد نگاه کردن به آتش، آلودن آب و خاک از راه استحمام کردن، آرا چون

 شده است.  ینیش بیپ یار زشت و مخوفیبس
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  ؟!نگه داردژه اسالم سربلند یو بو یدیان توحیاد

                          

  شاپور اول 

د. شاپور شورش ارمنستان را خواباند یان انجامیندو از سلطه ساسانیا یدشورش ارمنستان و حران به آزا

رد، یبگ یغام داد که اگر شاپور او را بزنیدختر پادشاه حران پند یگونبود.  یر حران کار آسانیتسخ یول

شاپور دستور داد  یم شد ولینگونه تسلید. حران ایم او نمایانت کند و شهر را تسلیده است به پدر خاآم

ا، یرنیپ؛ ۵۳۱ – ۵۳۲، ص دوم، جلد یطبرسوان دختر را به دم اسب بسته رها کنند تا زجر کش شود! )یگ

ند یشد. گور یه تسخیانطاکهمراه شد و  یروزیبا پ جنگ دوم شاپور با روم(. ۲۸۴، ص یران باستانیا

نکه از یا داشت تا او یکارخدمتو  یاو را به بندگشاپور ؛ ر شدیاسن جنگ یدر اروم ر یپن امپراتور یوالر

از پژوهشگران چون  یادگار نگاه داشت! برخیپوست او را کند و به شاپور سپس و  !غم و اندوه جان سپرد

در  ست.ینر یپن یاز اسارت والر یز سخنیل دورانت نیت وی؛ و در رواشک کرده اندداستان ن یدر ا یوستی

ر یتفس" ن در برابر شاپوریزانو درآمدن والر" بهران شناسان" آنرا ی"ا، که نقش رستمدر  یاسنگ نگاره 

 یدر اردوگاهرا  یروم یشاپور اسرا، یبار ؟افته است!یرا  یر روم چهره نوجوانیامپراتور پکرده اند، 

بر رود به ساختن پل شوشتر و سد شادروان ل شد؛ و آنها را یشاپور تبد یداد که سپس به شهر جند یجا

بگفته  .گماردند یاجباررا در شهرها به کار  یران جنگین پس اسیاز ا یشاهان ساسان؛ و وا داشتکارون 

اداره امور آنجا نساخت، بلکه به کشتار و غارت  یبرا یالتیر و شامات تشکیصغ یایشاپور در آسا، یرنیپ

ران ی)ا بازگشتقلمرو خود بسنده کرد؛ هزاران کشته از زن و کودک پشت سر خود گذارد و به  یرانیو و

پادشاه شامات که  یدر شاپور گفته اند هنگامت یش شخصیو ک(. در باره جنون قدرت ۲۸۷، ص یباستان

نطور کاغذ یش ایست که به آقاین مملکت چیست و این شخص کیا نزد شاپور فرستاد، گفت "ایبا هدا یکاغذ

ا را به یهداو امر کرد حامالن  ؛"!فتدید در حضور من به خاک بیاید بیرات بایعذر تقص یسد؟! براینو یم

سندگان معاصر یاد شده و نوی یکیاز شاپور اول به ن یات تلمودیدر روااما  )همانجا(. ؟فرات اندازند!

 یینه آشنایشیدانند. پ یمن ین النهریبران و یان در ایهودیش یو آسارا دوران رفاه  یودوران ز ین یهودی

ن ین النهریبفرماندار ر به سمت یاردش یگردد که از سو یاو بر م یعهدیان به زمان ولیهودیشاپور با 

 یبگونه ا ؛هود برقرار ساختی یخاخام یگارشیو ال ل منجمیشموئق با یعم یوندیدر آنجا پمنصوب شد و 

شاپور  یبا پادشاه. در تلمود( ی)امنون نتصر، شاهان ساسان جستند یگر شرکت میکدی یکه در مراسم مذهب

ن موج رو به گسترش یلوکون بودند. یکشور ساسانان یحیز مسیکه آماج آن نشد آغاز  ینیاول سرکوب د

آن روزگار  یشه ایاند یروین نیح بزرگترین مسیف کرده است: "آئین توصین دوره را چنیت در ایحیمس
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ن( به سال یر و بحریو اردشیشان، شوش، ریران )در میدر خود ا یران و حتیمجاور ا یبود... در استانها

جلد ، یو پارس یهودیزرساالران ، ی" )شهبازد آمدیپد یحیمس یژه اسقف هایو یامرکزه یالدیم ۲۲۵

، نین النهریبدر ژه یبوکشور، ت در یحیمقابله با موج رو به گسترش مس یبرااول (. شاپور ۴۳۳اول، ص 

ت را یحیاز مس ی، که عناصررا یمانن ید تا آئیاست سرکوب خشن آنان را دنبال کرد و همزمان کوشیس

است که شاپور  یمهم پادشاه یدادهایاز رو یمانظهور ل کند. یکشور تبد ین رسمیبه د ر داشت،در بز ین

ن یا یاسیزه و کاربرد سیبر انگ ین همزمانیا؛ م( ۲۴۲ان کرد )یشاپور ب یمذهب خود را هنگام تاجگذار

نه یگز نینخسترا  ین مانییتواند آ یمکه  ید؛ گروشیشاپور نخست به او گرو .دهد یم یمذهب گواه

 یقیکه تلف یمذهب مانکند.  یمعرفت یحیاز رشد مس یریشگیو پت قدرت" یه مشروعی"توج یان برایساسان

گفت  یم یمانشد. بود، بسرعت در شرق و غرب جهان پراکنده  ید بابلیت و عقایحیمس، یت باستانیثنواز 

در  یکیو تار ییخته است. روشنایدر انسان در هم آم یو بد یشه بوده و تا ابد هم خواهد بود. خوبیهم یبد

داد؛  یبه عرفان ارزش م یبتوان راه برد. مان یگریبه د یکیآنکه از  یجاودانه خواهند بود ب یکریپهر 

 یم یده مانیروان برگزیپ !دانست یح میمس ین حواریرفت؛ خود را آخریپذ یل را میتورات را رد و انج

 . کردند یز میبه زنان پره یکیدن شراب و نزدیست از خوردن گوشت، نوشیبا

 

 شرفت روش قهر و خشونتیپو  یروش روادار یداریناپا؛ تا شاپور دوماول از هرمز 

 اول هرمز رون رفت.یب یر فشار مغان از کشور ساسانیز ید و مانینرس ییبجا یکوشش شاپور اول و مان

به  بهرامکوتاه بود و چون اما ز هرم یپادشاهار او را نواخت. یو بس کرد ییاو دلجو ازفراخواند؛ را  یمان

او را ند یگو ر او را کشت.یک کرتیو سپس به تحر و به زندان انداختکرد ر یرا دستگ ید، مانیقدرت رس

به خته یآو یدروازه ااز شاپور  یندجو در دند و پوستش را از کاه پر کرده یسر بر ،زنده پوست کندند

ر، جلد دوم، ص یالکامل ابن اث؛ ۵۳۶، جلد دوم، ص یطبر)! کشتندهم روان آنها را یپ ؛ش گذاشتندینما

و قدرتمند  یبه مرد پس از مرگ شاپورکوچک داشت،  ی، که مقامشاپوردربار  یروحانر یکرت .(۴۵۳

دان به در کرد، بلکه خود یرا از م یگریو مان یاو نه تنها مان ل شده بود.یتبد یدشمن مانو ب یرقن یبزرگتر

 یاو در کشتن مان ینیسه چیشد. دس یساسانکشور  ین رسمیانگذار دیبن یولت ساساندمرد قدرتمند در مقام 

ز که ین بهرام دومران بود. یا ینیر بعنوان حکمران دیکرت ییبهرام اول سرآغاز قدرت جو یدر پادشاه

. ر دادییان از ترس از دست دادن تاج و تخت رفتار خود را تغیار زورگو و خونخوار بود، در پاینخست بس

نداران یو خرده مالکان نخست چنان بود که آنها به زم ییروستا یو ستم بر جماعتها یاتیمال یفشارها

ر ینماند تا آنجا که بهرام ناگز یباق یچ آبادیول هیدر زمان او جز امالک ت یبزرگ پناه بردند؛ بگفته مسعود
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جنگ شان باز گرداند. ینهایا به زماز آنها ر یات سرانه بخشیو کاهش خراج و مال یاتیمال یشد با بخششها

وس خود را به فرات یهمراه شد و گالر یو یروزی، با پحران یکیدر نزد یسردار روم وسیگالربا  ینرس

روز ینبار پیتاخت و ا یکشور ساسانوس از راه ارمنستان به یکسال بعد گالری یولانداخته جان بدر برد. 

ها هم که ترس و یشنهاد صلح داد. رومیخت و زبونانه پیدان جنگ گریزخم برداشته از م ید. نرسیگرد

دولت به روم واگذار شد؛ الت یل کردند که بموجب آن پنج ایرا به او تحم یدند صلح خفت باریاو را د یسست

 یبانکه  ید و دجله مرز دو کشور شد. نرسی)گرجستان( چشم پوش یبریاز دخالت در ارمنستان و ا یساسان

، ص یران باستانی)ا !بود، نخست از تاج و تخت کناره گرفت و سپس از غصه مرد ن قرارداد خفت باریا

و خانه  یکن عموماما یوافزود. کشور  یدادگستر بود و بر آباد یپادشاههرمز دوم، ن او، یجانش (.۲۳۵

 لی)وس کرد یسأان تینوایات بیبه شکا یدگیرس یبرا یکرد؛ دادگاه یران را بازسازیژه فقیمردم و بو یها

رحم و یار بیما بسا یآذرنرسم(.  ۳۱۰در جنگ با اعراب کشته شد )سرانجام  ؛ و(۱۸۳۸دورانت، ص 

شتر ید که چند ماه بیرس یبه پادشاه یهنگام شاپور دوملذا ؛ م( ۳۱۰د )یخونخوار بود و زود هم کشته گرد

و در  دست گرفتزمام امور را در  یسالگ ۱۶رسما در سن شاپور حکومت کرد! هم نداشت و هفتاد سال 

ج فارس انداخته وارد جنگ با یبه خل ییهایکشتشاپور  .مادرش قدرت را در دست داشت یکودک یسالها

عرب رفتار کرد؛ انه با مردم یوحشار یبس یود. یگرد( یلحساء امروز؛ یعربستان خاور)ن یاعراب بحر

او را نرو یاز اکشت؛  یآنها م یشانه هاران را با شکافتن یاس یوو ابن خلدون ر یابن اثو  یطبربگفته 

نخست اعراب فارس را تار و مار کرد و سپس مردم  یو. شانه ها( خوانده اندشکافنده "ذواالکتاف" )

و شارستان براه مامه یدر ز ینس و یم و بکر و عبدالقیل تمیاان قبیمدر ز ین ین را کشت. کشتار بزرگیبحر

الکامل، جلد دوم، ؛ ۶۰۰ – ۶۰۱، جلد دوم، ص یطبر) کردب را با خاک پر اعرا یآبهاچاهها و و انداخت 

ز در شاهنامه کشتار و ین ی؛ فردوس(۱۳۲ – ۱۳۳خ ابن خلدون، جلد اول، ص یتار ؛۴۵۶ – ۴۵۷ص 

گفته اند که  یپادشاه ساسانن یادر دفاع از  یبرخ بدست شاپور را گزارش کرده است. یغارت اعراب غسان

در حکومت ز او را یخشونت آم یچنانچه رفتارها یبوده است! ول یهن وپ ین لقب بخاطر داشتن شانه هایا

نکارها از او یه باشد و این کنیل ایتواند دل ینم "پهن یشانه ها"که د یم دیخواهم یکن یهفتاد ساله اش بررس

ز به یشاپور دوم ن یپادشاه یان در دوران طوالنیحیگرد و آزار مسیاست پیس. آمده است یبر م یبراست

روم و با کشور  یکه در زمان شاپور دوم رخ داد و بر مناسبات آت یمهم یخیتارداد یروادامه داشت.  شدت

 نیکنستانت یت از سویحیرش مسید، پذیار اثرگذار گردیبسان یساسان یو خارج یداخل یاست هایز سین

شتر یب یکی، نزدنیکنستانت یخیفرمان تار یامدهاین پیاز نخستبود.  یالدیم ۳۱۳در سال امپراتور روم 

و برآمد  یدولت هخامنش یپس از فروپاشکه هود یت یاشراف. بود یهود به شاپور و دولت ساسانیت یاشراف
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به شرق انداخت ک یاستراتژژه ین تحول دوباره نگاه ویه داشت، با ایتکنوپا ن قدرت یروم، به ا یامپراتور

ن یک دیزه ساخت یانگپس از آنکه روم  ت توسطیحیرش مسیپذه گاه خود ساخت. یرا تک یو دولت ساسان

ک ی، که اکنون هر دو در پناه دو دولت زورمدار و سلطه جو یبه دشمنگشت،  یدر کشور ساسان یدولت

کشور ان یحیاز مس یبانیها به پشتیروم ،شون گریا یدر پ. امن زددبودند، سنگر گرفته  ین رسمید

 یپادشاهان ساسان. پرداختند ،مودندیپ یگسترش را م رشد و رو به یروندزمان شاپور اول ، که از یساسان

ها را بعهده  یدند که نقش ستون پنجم رومید یبالقوه م یانتکارانیرا چون خکشور ان یحین پس مسیاز ا

ن یب یک خاخام هایاز رابطه نزد یات تلمودیروا! کردند ینم یدیآنها تردو آزار گرفته اند، لذا در کشتار 

، با شاپور رابطه یهودی، رهبر برجسته راواند. یگو یفرا هرمزد سخن میم و مادرش ابا شاپور دون یالنهر

ار یدر اخت یحیمس یهایجنگ با روم یگرد آورد و برا یهودیاز ثروتمندان  یه ایسرما ؛داشت یکینزد

در  چه بسان ین النهریبهود در یت یو اشرافراوا (. یهودیو  ی، زرساالران پارسی)شهباز شاپور قرار داد

را داده  ین دولتیک دیساخت شنهاد یپت یحیمسامواج رو به گسترش مقابله با  یبرامان یهم پک ی یجستجو

البته  یخیتاره یفرضن یاان یب یبراباشند. ه کرد یر همکاریو کرتشاپور با آن  یارائه ساز و کارهاو در 

ان یهودینه یرید یهایهمکار: گردد یبر م یخین تارین و پسیشیپ یکه به روندها جود داردو یاریبس لیدال

هود در یت یق شاپور اول با اشرافیوند عمیپ ؛از زمان کوروش "ن پارسیسرزم"با پادشاهان ن ین النهریب

من ی یحیمس یهایحبش یکشتار جمعز یو ن انیهودیبدست  اران اخدود(یمن )یان یحیکشتار مسن؛ ین النهریب

 یران در سالهایان ایام روستائیدر سرکوب ق ین ساسانبا اشراف و موبدا یهمکار ؛روانیبدست انوش

ان و یحیکشتار مسو  نیر فلسطیتسخز در یز با خسرو پروین و نیبا بهرام چوب یبعد یهایهمکار ؛یخشکسال

در پرورش نژاد ست یونیصهمورخان و باستان شناسان  یامروز نقش اساسو ...  ؛یسیب عیربودن صل

، با کمک ی... بار ز با اسالم و توده عربیبا آن در ست یکارو هم یرسپا – ییایآر یباستان گرا یپرست

ن با یبیم(. محاصره نص ۳۳۸ – ۳۵۰ها شد )یساله با روم ۱۲ یآغازگر جنگ شاپورهود یت یاشراف یمال

جه ماند ینت یکرده بودند، ب یحماس یمقاومتان یز در برابر رومینان یاشکانمقاومت مردم آنجا، که در زمان 

شرق رفت و هفت سال با  ین شکست بسویجبران ا ین آنجا را ترک کرد و برایور با تلفات سنگو شاپ

الن که بر سلطه او یشاپور دوم پس از آن با مردم گ .روز بودیم( و در آنجا پ ۳۵۰ – ۳۵۷د )یهونها جنگ

آنکه  و پس از م( ۳۵۳ – ۳۶۳د )ید. جنگ دوم شاپور با روم چهار سال طول کشیده بودند جنگیشور

. قرارداد امپراتور روم کشته شد نیژولد، یگردها یپارسبا  یسپس برترشرفت کردند و یها پیرومنخست 

 یساسانکشور دوباره به  یالت زمان نرسین بود؛ پنج ایسنگشاپور بسته شد که کفه  یطیصلح در شرا

صلح  یمانهایپنجا که از آ یولبرگشت و دولت روم ارمنستان را خارج از منطقه نفوذ خود اعالم کرد. 
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هم  ، شاپوررود یدر جنگ بشمار مکوتاه  یتنها وقفه ا یجهانر یناپذ یریسسلطه گران و آزمندان  یبرا

به فرا خواند، د؛ قرارداد صلح را بهانه کرد و پادشاه ارمنستان را یدست از جنگ نکش یروزین پیهرگز با ا

د و حکومت یلشکر کش)گرجستان(  یبریبه اآنگاه . را اشغال کردارمنستان  یسپس با سپاهو  ر بستیزنج

ان یگمارد. پس آتش جنگ م یبریرا بر ااسپاکور دست نشانده بنام  یو پادشاهکرد  آنجا را هم سرنگون

ارمنستان و گرجستان ند؛ هر دو خسته شد یالدیم ۳۷۶د تا آنکه در سال یزبانه کش و روم دوبارهان یساسان

با  ینیوند دیرا پیروم سودمندتر بود ز یبراجه ینتن یبخود واگذاشتند؛ او  طرف اعالم کردهیرا مناطق ب

در دوم شاپور  یو آزمند یفزونخواهنگونه یساخت. بد یک میار را به روم نزدیارمنستان مردم آن د

دوم درگذشت . سه سال پس از آن شاپور ک کردیبزرگ را تا مرز شکست نزد یروزیک پی یاست جهانیس

 . شده بود یسپر یزیساله او سراسر به جنگ و خونر ۷۰ومت که حکیدر حال

 

  یجنگ افروزغارت و ؛ توقف سرکوب و زدگرد اولیو  دومر یاردش

شاپور دوم مردم  یطوالن یجنگهاد. یرس یکوکار به پادشاهیملقب به ن ر دومیاردشپس از شاپور برادرش 

 یرنج جانکاهدند به فقر و یکش یبر دوش م ن جنگها رایسنگ ینه هایژه کشاورزان را که هزیران و بویا

فر ینخست به کبرادر را جبران کند.  یهایرانید ویر کوشیازمند اصالحات بود و اردشیکشانده بود؛ کشور ن

از  یر "بزرگان و مهتران را گرد آورد و گروه انبوهیمسببان درد و رنج مردم دست گشود و بگفته ابن اث

کاهش  یش و اصالحگر بود. برایک اندینن یهمچن یو(. ۴۶۲دوم، ص شان را بکشت" )الکامل، جلد یا

ندوره عبارت یا یسکه ها یرا از دوش آنها برداشت. رو یعوارض دولتباجها و مردم جانکاه فقر 

ن یخشمگکه از او ه طبقه حاکم ؛دیشتر طول نکشیاو چهار سال ب یپادشاه یشود. ول یده میکوکار" دی"ن

در زمان شاپور سوم مذاکرات صلح با روم بر سر ارمنستان آغاز شد دند. یر کشیه زباو را سرانجام بودند، 

د و بخش یگرد یکشور ساسانت دادند؛ بخش بزرگتر آن جزو یم آن رضایبه تقسابر قدرت و هر دو 

 ینه حکومتیریبنا بر سنت د یدر هر دو بخش کماکان شاهزادگان اشکان ید. ولیآن هم به روم رسکوچکتر 

 نستان بر تخت نشستند. در ارم

ش یک اندیرا ن یپژوهشگران واز  یاریبسکه ینشست. در حال یزدگرد اول بر تخت شاهی یالدیم ۳۳۳در 

کار" بزهزدگرد یبه " یرانیا یخ نگاریلذا در تار ؛کار خواندندبزهرا  یوموبدان و درستکار دانسته اند، 

روش د یشا ؟!ن خوانده استید یو بدکار و ب ر هم او را سنگدلیکه ابن اثییتا جا! افته استیشهرت 

 یوساخته و اکار را ناخشنود یرفروش ن یدون یروحانمردم،  یبرا ینید یباور او به حق آزاد و یروادار

. ملل تابعه با انصاف بودمردم و  یمذهب یزدگرد اول در برخورد با باورهای، ی. بارکار خوانده اندبزهرا 
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شود شوشندخت،  یگفته مار خوب بود؛ تا آنجا که یبسز ینان یهودیبا ( ۳۳۳ – ۴۲۱زدگرد اول )یرابطه 

ن یهمچناو  یمذهب یروش رواداربوده است )امنون نتصر(.  یهودیزدگرد و مادر بهرام گور، یهمسر 

صلح در آمدند.  یسین عیز به دیبزرگ ن ید تا آنجا که خانواده هایگرد یسویمنجر به گسترش مذهب ع

قرار گرفت یکشور ساسانت یتحت حما یروم شرق یشد که در زمان او امپراتور سببز یناو  ییجو
155
. 

زدگرد ی یینهمه صلح جویاروپا سقوط کرد. با ا یر فشار مردمان شمالیدولت روم ز یالدیم ۴۱۰در سال 

بهره رود،  یمبشمار  ییک فرصت طالیسلطه گران  یط، که براین شرایاز ا یشد که ومانع از آن 

زد گرد اول اسرار ی. مرگ چنگ اندازدن ین النهریبر و یصغ یایکرده و به شامات و آس یاسیس یبردار

 گشته است. موبدان اشراف و  یده از سویچیپ یسه ایدس یقرباند یشاز است؛ یآم

منذر بن نعمان و سپاه عرب به  یبانیره پرورده شد و با پشتین پادشاه عرب حدر کاخ نعما بهرام گور

ر داده یزدگرد دوم او را به نعمان سپرده بود؛ و زنان عرب او را شید. پدرش یرس یکشور ساسان یپادشاه

 گفتهران تاختند که یا یاطله به شمالشرقیاو ه ی(. در آغاز پادشاه۱۳۳، ص یعقوبیخ یبزرگ کردند )تار

 ؛شان گرفتیاز ا یاریبس یبر آنان وارد ساخت؛ خان آنها را کشت و اسرا ینیبهرام شکست سنگشده است 

 (.یران باستانیاا، یرنیپ)د یجان گردینت بخش آتشکده آذرگشسب در آذربایزز یناطله یتاج خان ه

 

   یساسانخشن  یو راهکارها یسین عیآئگسترش 

ل دورانت، ص ی" )وران مستقر شده بودیت در ایحید مسدنیسان بقدرت ریساسان یوقتاز بد روزگار "

از  یعده اکه د یگردسبب روم شد،  ین رسمیت دیحیژه پس از آنکه مسی، بو؛ لذا سرکوب آنها(۱۸۳۴

 یان به روم پناهنده شدند. بهرام خواستار استرداد آنها شد ولیگرد ساسانیران از آزار و پیان ایحیمس

را در معادن طال و نقره  یکرد. بهرام هم فرمان داد کارگران روم یها خوددارتئودوس از بازگرداندن آن

در  یمهرنرس یبفرمانده یف سازند. ارتش ساسانیتوق یکشور ساسانها را در  یکنند و اموال روم یزندان

 مان صلح دولتیبموجب پ د.یانجامصد ساله  یجه بود و به صلحینت ید که بیها جنگین با رومیبینص یکینزد

به  یساسانکشور  یاسیقدرت مغان در ساختار س یول ؛ردیران را بپذیان ایحیمس یر شد آزادیناگز یساسان

( ۴۳۳ – ۴۵۷)زدگرد دوم ی! در زمان دندین بند از عهدنامه صلح گردیا یبود که آنها مانع اجرا یاندازه ا

                                                 
155

ن یزدگرد چون از ایرد. یزدگرد قرار گیت یبود تحت حما یت کرد که فرزند او تئودوس که نوزادیوص یریوس امپراتور روم در هنگام پیآرکاد  

ز اعالم کرد که هر کس با تئودوس طرف شود یروم ن یتئودوس را بپرورد؛ به سنا ه فرستاد تایرا به قسطنطن یت آگاه شد خواجه دانا و آزموده ایوص

در آرامش بود و مناسبات  یخود نسبت به روم نکاست و دولت روم شرق یزدگرد اول زنده بود از جوانمردیکه یاست. تا زمان یکشور ساساندشمن 

زدگرد یران توجه کند، یان ایحیفرستاد و خواهش کرد به مس یساساندربار  به یندگانیکه تئودوس نما یهنگام ی. حتیدو کشور در صلح و دوست

 .(یران باستانیاا، یرنید )پیبخش یان را بهبودیحیداشت و رفتار با مس یندگان را گرامینما
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از آن  یریها در جلوگشافت و کوشیارمنستان گسترش ان بزرگان یمدر  یسویمذهب ع ،پسر بهرام گور

اسب ستینسب خود را به وو بود  یک ساسانیاز اشراف درجه که ، یر ساسانیوز یمهرنرس ده بود.یفایب

را رد کرد و ارامنه را به  یسویمنتشر ساخت و در آن اصول مذهب ع یه ایانیب، )!؟( رساند یم یهخامنش

ان یسویع یسرسختسنا و یمزدن یانحطاط دادند. دپاسخ به آن ز ین یون ارمنیفراخواند. روحانسنا یمزدن ید

جه اوهام یقا باطل است و نتیم تحقیدان یرا که م ینیشود: "... د یده میپاسخ دن یار شان د یدیده توحیدر عق

مزور شما شرح داده اند، هرگز قابل  یل موهومات آنرا علمایست و تفصیش نین و ابلهان بیمجان یمشت

ه خنده یم. در هر حال خواندن شرائع شما مایدان یسته استماع و قرائت نمیا شانشناخته و اصول آنر یرویپ

سته استهزاء هستند... اما راجع به یروان قانون در نظر ما شایشود. هم قانون، هم قانونگذار و هم پ یما م

م و یپرست ید و ماه و باد و آتش را نمیم که مانند شما عناصر و خورشییگو ین خود اجماال میاصول د

م که یکن یرا عبادت م ییکتا خدایم، بلکه یکن یش نمید ستاین و آسمان داریکه شما در زم یانینهمه خدایا

کار به  ان(.یران در زمان ساسانین سن، ایستی" )کرده اوست ...یهر چه در آنهاست آفرن و یآسمان و زم

 یسردار ارمن واردانن یخون یگبه ارمنستان تاخت و در جندوم زدگرد یدند. ید و ارامنه شوریزور کش

افت و در کرکوک یز ادامه ینن ین النهریبان در یسویگرد عیپ .ر شدندیون ارامنه اسیروحانو  کشته شد

ن یآنها را تا ترکستان چ یساسان ینیان در حکومت دیحیگرد و آزار مسیا پیگوکشته شدند.  یسویهزاران ع

افت شده است ی یدر آن نواح یرانیا یبا لهجه ها یحیمس یشود نوشته ها یرا گفته میبود؛ ز زاندهیهم گر

زدگرد دوم یز از زمان ینن ین النهریب یهودی یگارشیبا ال یز دولت ساسانیستران باستان(. یاان موله، یمار)

   ان سخن گفته اند. یهودیو "آزار و شکنجه" او نسبت به  یریاز سختگ یات تلمودیآغاز شد. روا

 

                                                                                                                                ییروستا زش گسترده زحمتکشانیخ ؛بزرگ یخشکسالآغاز 

، و دو ی، شاه داوودپنجم یهونار ضرب رفت و یهود زی"دولت پنهان" م(  ۴۵۳ – ۴۸۴)روز یدر زمان ف

ر یروز زیاز ف یهودیات یخت. روایان بهم ریهودی یاسیسازمان س؛ رتبه اعدام شدندیعال یامهاتن از خاخ

، ۴۶۶ – ۴۷۱ ید سالهایشد یارتباط با کمبود و خشکسال یبرخداد ن یاکنند.  یاد میر" یروز شرینام "ف

 یمردم ینبشهاج ییدایپز ینو بر ضد دربار،  ینیسه چنیدر دس یساسانطبقه حاکم هود و یت یوند اشرافیپ

ران رخ داد که چند سال به درازا یدر ا یبزرگ یابیو کم یروز خشکسالیف یدر پادشاه، یبار. نبوده است

دیکش
156

مرگ و هجوم گرسنگان روستا به شهرها و از  یریجلوگسبک کردن بار مردم و  یروز برای. ف

                                                 
156

ان یکه در پا ییادبود بارانهایو به  یزان پس از برون رفت از خشکسالیند جشن آبریسال. گو ۷ر یو ابن اث یسه سال و بگفته طبر یعقوبیبگفته   

 . تدار گشیآمد پد
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، از خارج غله و برداشتکشاورزان ج را از دوش اباج و خرزد:  یدست به اقدامات یاز گرسنگ یر ناشیم

گوش و  یاساناشراف سا ی. گوران کمک کنندیاء به فقیگذاشت که اغن یه کرد و قراریکشور ته یآذوقه برا

مرده  یاز گرسنگ یکس ییا روستایروز اعالم کرد که اگر بداند در شهر یو ف ن قرارها نسپردندیتن به ا

در  یکی؛ لذا گفته اند که تنها (۴۷۴، جلد دوم، ص ریابن اث فر خواهد داد )الکاملیک یمردم آنجا را به سخت

 یخزانه را تهاطله یبا ه یطوالن یجنگها ی. ول(۶۲۸، جلد دوم، ص یبمرد )طبر یآن سالها از گرسنگ

شده بهمراه ده یبخش یاتهایر مالین را هم بر دوش کشور نهاد! پس ناگزیسنگ یغرامتروز یفکرد و شکست 

  !دیافت گردیات سرانه از همگان دوباره دریک مالی

 

 اون یدر باره مزدک و آئ

 – ۵۳۱) قباددر زمان د که اوج آن یجامانگسترده زحمتکشان ش جنبش یدایپبه  یاقتصادم یعظبحران ن یا

 یدولت ی؛ انبارهاقرار گرفتندمردم گرسنه مورد حمله  یهودیو  یپارسن هنگام اشراف یدر ابود. م(  ۴۸۸

ز به ین او نیو آئ مزدکداستان واقع شد. ون یانقالبمردم گشوده شد و اموال اشراف مورد دستبرد  یبه رو

، گروش قباد به "مزدک یشه هایاند"و ان" یمزدکجنبش "در باره  آنچه یشود؛ ول ین دوره مربوط میا

الت و افسانه یه تخیشود بر پا ینوشته م ...و از او گرداندن  یسپس رو در آغاز سلطنتش ومزدک 

آنها که در باره مزدک و . وجود نداردمزدک در باره  یمکتوب یخیتاراسناد را یزاست؛  یرانیا یهایساز

که اطالعات در کرده اند اعتراف شان کتابدر آغاز ز یننوشته اند خود هم  یقطور یهااو کتاب یشه هایاند

ار اندک هم مربوط به ین اطالعات بسیکه اکرد د اضافه ین اعتراف بایو بر اار اندک است! یباره مزدک بس

شه ها یاند ر ازیل و تفسیآنهمه تفصاست که روشن و معتبر در نبود اسناد ارزشمند چند قرن پس از اوست! 

سندگان ینو یو داستان پردازل یقوه تخشه در یرتنها  یرانیا یخ نگاریدر تاران یو مزدکمزدک مبارزات و 

ده یشن"ه ی، جز بر پاافته استیراه ن باره یدر اهم  ین دوره اسالمیمورخ یدر کتابها. آنچه ن کتابها داردیا

در اسناد مزدک  یشه ها و کارهایاند، زادگاه. ستین "انیرانیا یخ داستانی"تار یشفاه یداده هاو  "ها

 ین مزدک از شاخه هاین سن، آئیستیبگفته کر برخوردار است. یاریبس یآشفتگاز ابهام و  یخیموجود تار

ه ید که پایگو ین مید آمد. همچنیپد یالدیم ۳۰۰در  نیوکسلیداست که در روم و در روزگار  ین مانید

ده شده یهم نام ندوسببوده که  زرتشت بن خرکانبنام  یفرد ،"نانیددرست "موسوم به  ،نیآئن یاگذار 

 .شده است یالق مطامستقل ت ینامبرده به دو شخص یند که نامهایگو یگر مید یبرخکه یدر حال !است

و باز بگفته او  !ک مزدک هم در زمان قبادیک مزدک در اعصار باستان بوده و ی، یعقوبیبگفته 

بدعت نهاده بودند، با هم کشت؛ که )مغان( ن مجوس یکه در درا بن خرکان  روان مزدک و زرتشتیانوش
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ن سن که زادگاه یستیکرکند.  یت میحکانان" ین "درست دیآئ یو نه مانو ینیبهدن خبر از خاستگاه یا

ران سفر کرد و به ید که مزدک از روم به ایگو یداند، م یبن خرکان را شهر فسا مزرتشت مزدک و 

کارنامه اش چگونه از روم سر در آورده بود و چرا و زاده فسا د که یآنکه بگو یب ؟!داختدعوت مردم پر

ز نشان از تداخل افسانه ی" ننانیدامبر "بهینان" با پیامبر "درست دیهمنام بودن پاست؟ بوده چه در روم 

 یوند یگو یو مدارند  یگریمزدک نظر د یز در باره خاستگاه مذهبین یبرخگر دارد. یکدیدر  یرانیا یها

  ..اد نهاده بود.یبن ینیبهدر بنام یبر آمده بود که کرت ینیدر صدد اصالح د

بجان  یو بحران اقتصاداد شده یبزرگ  یخشکسالفشار که کشاورزان استثمار شده در  یخیگزارش تار نیا

 یم. در ادامه ستینت یو واقع، دور از خرد اندان به جنبش در آمده یساسان یاسیآمده و در سراسر قلمرو س

 یطیشراان پنداشت که در چنن یچن یکنون یاسیو س یاجتماع یه آموزه ها و آزموده هایتوان بر پا

از  یبانیبا پشتاند ده ید آمده و کوشیپد یر ساسانی"اصالح طلب" از درون نظام زر و زور و تزو یصراعن

نان ینه عناصر که نخست سوپاپ اطمنگویجنبش را در درون نظام مهار سازند. ا ،زحمتکشان یخواسته ها

"فتنه" و "فساد"  ینظام روبرو شده و عامل اصل یمهر یپس از شکست جنبش با بنظام هستند، معموال 

 "فتنه" و "فساد"بنام مزدک را سرچشمه  یعنصر یساسان ینیوابستگان نظام دنکه یاپس . شوند یم یتلق

 یو اجتماع یاسیتجربه و دانش سافته است، با یهم راه  یمدوره اسال یخ نگاریتارآنها به  یابیدانسته و ارز

، نه استوجود داشته ان یخ ساسانیتارندوره از یابنام مزدک هم در  یچنانکه شخص یولدارد. ن یهمخواننا

الت یتخن برخالف یبوده است. بنابراآن جنبش  د شدهیپدکه  ییجنبش زحمتکشان روستا د آورندهیپد

 یشه هایآنهمه داستانها که در باره اند؛ و " نبودی"انقالبا یست" و ی"کمون رهبرک یمزدک  ،یرانیا

به قرآن و  ییکه گو یشه ها و مبارزاتیگفته شده است؛ اندان یمزدک و مزدک یو مبارزات انقالب یستیکمون

 یانریا یپندارهاتنها محصول  ؟(!) کرده استت یسراهم  یران اسالمیا یانقالب یعه و جنبشهایابوذر و ش

 یرانیا یباستان گرانژادپرستان  !داردش "چپ" یبا گرا ینژاد – یقوم یهاییجو یدر برترشه یاست که ر

شه ها و یشه اندیبشر کردند، ر یو فلسف ینید یشه هایرا سرچشمه اند یهمانگونه که زرتشت افسانه ا

 !؟خته باشندون خود سایدمرا  ن و زمانین مزدک فرو کردند تا زمیز در آئیعدالتخواهانه را ن یجنبشها

ک ی، یاجتماع – یاسیس ین نامه هایگر آئی، همچون دیپارس – ییایآر یباستان گرا ینژادپرستنگونه یبد

فرهنگ و  یاز استبداد شاهنشاه یرانیااز روشنفکران  یپاره ااگر تا داد  یدر خود جاش "چپ" هم یگرا

نگاه  یپارس – ییایآر ییا را در چهارچوب باستانگراآنه "یسم مزدکیکمون"زار شدند، بتوانند با یب یاشراف

خواجه نظام ت یون و مغان و به روایمزدک خود از طبقه روحانز یموجود ن یتهای، در روایباردارند! 

ن یدر باره آئ یو مورخان دوره اسالم یاز آنچه فردوس از موبدان موبد بود. "است نامهیس"در  الملک
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و همچون آنها  ؛دارد یشه ایروند یپ ینیبهدو  یمانو یمرامهادانست که با توان  یمز ین مزدک نوشته اند

ش را بر دوش یرسالت خود که مزدک یآ یتها بر میاست. باز از روا ( استواریت )دوگانه پرستیبر ثنو

پس دهد.  یم یگواه یساساناستثمارگر مزدک به نظام  یز بر وابستگینن ینهاده است؛ ابزرگان و شاهان 

ت اصالح یک شخصیمزدک جز  ،یاسیشه و روش سیچه در اندو  یمذهبو  ینظر خاستگاه اجتماعچه از 

سامانه ک یدر  یادیبن یدگرگونا ی یانقالب اجتماعحال آنکه  ؛توانست باشد ینموابسته به نظام طلب 

 ت.اس یاسیانقالب سو  یشه انقالبیاندازمند یننخست  ،یشبرد آرمان برابریو پ یاقتصاد – یاجتماع

 یکیش یاز گرا ین فروشان نشانیان زورمداران و زرساالران و دیجنگ قدرت مد دانست که ین بایهمچن

ان، ی)دربار یقدرت ساسان یه هایان ستون پایکشمکش در م یری؛ اوجگتوده مردم ندارد یاز آنها بسو

گوناگون تجارب  بنا بر. داشت یو اجتماع ینده اقتصادیفزا یشه در بحرانهایز ریموبدان و اشراف( ن

شتر، یقدرت بر سر سهم ب یرغم جنگ درونیعلر یمثلث زر و زور و تزو، در شرق و غرب عالم یخیتار

قباد و روز و یزه فیانگ، یبار. اندداشته شان قرار  یه مردم و آرمان انقالبیواحد عل یدر جبهه ا

روانیانوش
157

و  یت بحران اقتصادیریمدبزرگ،  یدر بروز خشکسالت یت و اشرافیروحانف یتضعاز  

علت عمده شکست بود. ت دربار یو تقوکدست کردن حکومت ین حال ی؛ و در عیفرو نشاندن جنبش انقالب

 یتهایبر شخصه یتکاحتماال و  یازماندهسو  ی، کمبود آگاهینه انقالبیفقدان گزز ینزحمتکشان جنبش 

در خشنود گرداندن توده  ید کوششیو قباد را باروز یف یتکاپو، یباراصالح طلب درون نظام بوده است. 

اشراف دانست: "... کمبود  یو مهار آزمند یاز راه کاهش فواصل طبقاتبزرگ  یمردم در خشکسال

بر  یدر دست است مبن یفقر و مسکنت کرد. اخبارمردم را دچار  ی، توده هایو گرسنگ یمحصول، قحط

ات سرانه کاست ... از یزان مالیاز م ید آورد. ویمردم پد یدر زندگ یالتید تا تسهیروز کوشینکه فیا

روز یبالش برادر ف یکه سال تاجگذار ۴۸۴زان بشتابند... پس از سال یچ یب یاریثروتمندان خواست تا به 

ات یمال یرفت. گردآوریپذ یکشور حاصل نشد. پول در خزانه سخت کاستدر وضع  یچگونه بهبودیبود، ه

 یخود را ترک م یان ورشکسته از شدت فقر و مسکنت کشتزارهاینمود. روستائ یدشوار م یاز اهال

ران در یا یا، شهرهایگولوسکایت و اعتراض سراسر کشور را فرا گرفته بود" )پیاد عدم رضایگفتند. فر

ابد یبنظام نجات  یبرا یاشراف آزمند راه ید با کاهش غارتگریز کوشیان(. بالش نینان و ساسایزمان پارت

بالش را و  (اطله کشته شدیدر جنگ با ه ی)وروز ید. کوشش فیسه آنان سرنگون و کور گردیبا دس یول

هاجم آنان مورد ت ؛خته بودیز نفرت مردم را برانگین هودیت یاشراف یو آزمند یثروت اندوزگرفت.  یقباد پ
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کوچ من یبه عربستان و آنها از  یاریبسر یو فشار پادشاهان اصالح طلب واقع شدند که ناگززحمتکشان 

پس از که یی؛ تا جاقباد شرکت جستبالش و روز و یه فیاشراف عل یسه هایهود در دسی یگارشی. الکردند

اد یسلطنت مستقل خود را بن نین النهریبان دست به شورش مسلحانه زده و در ین نفتالیز قباد به سرزمیگر

)پس از بازگشت قباد به قدرت( آنجا را  یساساننکه دولت یهفت سال دوام آورد تا اهود ی. حکومت کردند

ل کرد یتعط یکشور ساسانرا در سراسر  یهودی یهود را مصلوب نمود و نهادهایتصرف کرد، سران 

جنبش در نبرد با  یساسانطبقه حاکم با د هویت یاشراف یهمگامه نشانن شورش یشک ا ی(. بیالدیم ۵۰۲)

" و یخانوادگ یدفاع از "پاکرا  ین همگامیزه ایانگ یهودیسنده ینو امنون نتصرزحمتکشان بوده است. 

ه یو ستون پادر جامعه  یبزرگتحوالت  قباد یدر پادشاه، یبار ؟دانسته است! "یت شخصی"احترام به مالک

قدرت  ی. قباد که از فزونوستیبوقوع پون( یراف و روحان)دربار، اش یساسانکشور قدرت در  یها

خواست از روز و بالش یهمچون فمناک بود، یب یساسان یاجتماع – یاسیون در ساختار سیاشراف و روحان

 ؛کاست یمان نامه ها میبرنامه ها و پ یدولت دراجرا یقدرت و نفوذ آنها از توانمندنفوذ آنها بکاهد. 

د یتأکران یان ایسویع یبر آزادکه  ،هایمان نامه صلح با رومیاز پ یبند یانع از اجرامموبدان م یدیچنانچه د

 یزدگان خوددار یروز به قحطیف یکمک رسانبرنامه  یاجرادر  یاریهماشراف هم از  ؛شدند ،داشت

کمک قباد را نشانه گرفته بود، به اکار یرموبدان و آزمند ت یاشراف که تنها یجنبشن راستا یکرده بودند. در ا

برکنار  یرا از پادشاه یون هم اجتماع کرده ویو اشراف و روحانه پرداخت ین دو پایف ایبه تض؛ قباد آمد

زندان مخوف ) یقلعه فراموشدر  را بر تخت نشاندند. جاماسب قباد را یبرادر و جاماسبساختند و 

ران یاطله رفت و با کمک او به ایخت؛ نزد خان هیزنش از زندان گر یاریکرد. قباد به  ی( زندانانیساسان

 یرفت، برا یانتظار مچنانکه قباد پس از بازگشت به سلطنت، . م( ۵۰۲د )یبرگشت و بر تخت مستقر گرد

ن زحمتکشان یآورد و به سرکوب گسترده و خون یون رویم قدرت خود به سازش با اشراف و روحانیتحک

 د. یازیدست 

 

 در تحول از درون جامعه  ی؛ ناتوانیاساناست سیس یریگیو پزحمتکشان شکست جنبش 

جنگ با روم : زد ک رشته اقداماتیدست به ون و جبران گذشته یخشنود داشتن اشراف و روحان یبراقباد 

از شرق اطله یتاخت و تاز ه یاربکر را گرفت و قشون روم را شکست داد ولیآغاز کرد؛ د یبه بهانه ارا 

د و با یاطله ده سال طول کشیآنان ساخت. جنگ با ه یبسورگشت او را وادار به صلح با روم و بکشور 

گرفت و  یان را پیسویگرد و آزار عیان در پیساسان یاست سنتین سیافت. قباد همچنیان یقباد پا یروزیپ

است گرجستان ین سیگور اعالم شده بود، رسما فسخ کرد. در ادامه اآنها را که در زمان بهرام  یآزاد
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ها هم به ارمنستان آمدند. یشاه آن به روم پناه برد و سپاه قباد وارد گرجستان شد. رومپاد نیگرگد؛ یشور

. ن پابرجا ماندندیشیت پیجه ماند و دو ابرقدرت فرسوده در وضعینت یقباد با روم ب یشیفرسا یجنگها

شتر یب ین دو ابرقدرت سلطه گر جهانیتوسعه طلبانه ا یجنگهاد، یگرداشاره ن بخش یه در آغاز اکچنان

 یبا گسترش جنبش اسالمتا آنجا که  ه بود؛اه نشاندیرا به خاک سآنها ر سلطه یمردمان زبود و  یشیفرسا

ن یجانشان یناراضخواست به کمک  یپسر قباد م وسیک .وستندیپدان بن یدر هر دو سرزممردم فالکت زده 

ان یناراض( دیدارنده روان جاو یعنی روانیگرش خسرو کواتان )انوشیپسر د یاریقباد به دست یقباد گردد ول

  را قتل عام کرد. 

لرزان  یه هایت پایو تثبان یروستائ یجنبش تنومند اجتماع ینابود یبرام(  ۵۳۱ – ۵۷۳)روان یانوش

در مواجهه با  یوش اول هخامنشیهمچون دارنخست . زد یاساسکار سه دست به ، یحکومت ساسان

و "از آن  شدکه بالغ بر صد هزار نفر  دست زدجنبش روان یو پسران به کشتار ، یگسترده مردم یهاامیق

ان به یکشتار روستائ. (۵۰۵ر، جلد دوم، ص ی)الکامل ابن اث ؟!روان "دادگر" خوانده شد"یروز بود که انوش

ضه ؤ)ر فه ابقاء کردیاز آن طا ی؛ و بر جمعست شودین یت بکلیرعد یروان ترسیبود که انوش یاندازه ا

پسر بزرگش  یزش بزرگ مردم خوزستان به رهبریز خیو نها یالنی، گهابلوچجنبش ن یچنهم یو. الصفا(

را در موج خون شست )انوشگزاد( زادنوش
158

 یهارفشاد یکوش یبا اصالحاتروان یدر گام دوم، انوش. 

مردم جنبش  یاجتماع شهیرد تا ریات پردازان جلو گیبه مال یکارگزاران دولت یرا کم کرده و از تعد یاتیمال

ن یمساحت زم یج بر مبنااروان خریدر اصالحات انوش. کند یریشگیرا بخشکاند و از برآمد دوباره آن پ

 ،گندم: یکشاورزفراورده هفت خراج به د. یگرد یثبت م یوانیتر دانها در دفیو مساحت زم ؛شد ین مییتع

ات سرانه( بر همگان جز ی)ماله یجز افت؛ ویتون اختصاص یزو خرما ، تره بار، انگور، برنج، جو

سال  ۵۰ یسال و باال ۲۰ر یافراد زو  یاشراف یون و دودمانهایان و کارگزاران و روحانیان و سپاهیدربار

بسته شد
159
ند بزرگمهر یز گوین؛ بود بزرگمهرن اصالحات یروان در ایزن انوشیرا یرانیات ایبر طبق روا .

دند و سپس یک انتقاد بری یروان در پین انوشزبان او را بفرما ؛افتی یدر حکومت ساسان یسرنوشت بد

او دشوار است ده نشده است و یدبزرگمهر از  ییجز در داستانها رد پا یول ؛ز کشته شدیبدستور خسرو پرو

باال ت یمرکزد یتوان سرکوب حکومت را با تشدروان یانوش. سوم آنکه دانست یخیت تاریک شخصیرا 

                                                 
158

" نشده ین بهیرش "دین مادر بود و برغم کوشش پدر حاضر به پذیز بر دیبود و نوشزاد ن یحیمادر نوشزاد مس یو فردوس ینوریبه گزارش د  

شاپور بر چشمان  یه او بپا کرده بود گرفتار ساخت؛ و فرمان داد در جندیعل یجنبش یان و مردم ناراضیسویرا که با کمک ع روان نوشزادیانوش بود.

 دند!یل کشیاو م

 
159

تنها افراد  در کار نبود و یمالحظات طبقات یول؛ کرد یروی"اهل ذمه" پ یبرا یاتین سامانه مالیاز هم یفتح کشور ساسانز پس از یند عمر نیگو  

 .(۵۲۷ر، جلد دوم، ص ی؛ ابن اث۷۰۳، جلد دوم، ص یطبر)شدند  یماران مستثنیز زنان و بیسال و ن ۵۰ یسال و باال ۲۰ر یز
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 یوخود را دهگانان قرار داد.  یه گاه اجتماعیشراف را باز گرداند، تکنکه اموال ای، با ان راستایدر ابرد. 

را  یکین نمود؛ قشون چریار معیارات بسیبا اخت ییهر بخش فرمانفرما یچهار بخش کرد و برارا کشور 

 یروان که میانوش. داشتجب مقرر اره و مویآنها ج یل کرد و برایتبد یبه سپاه دائموش یهمچون دار

کند، در  یبهره بردارخود دشمن  ید آمده در اردویپد یاستمداران کارکشته از تضادهایسخواست همچون 

دار گشت و یپد یانشعاب یسویبود که در مذهب ع ین موارد هنگامیاز ا یکی. ان اما بازنده بودیپا

 یسویعج مذهب یران به ترویآنها در ا یبه آنها پناه داد ولروان یگشتند. انوشمطرود  یفرقه ا انینسطور

ش یپن هم ین آنها تا هند و چیر گشت و مبلغیآنها دا یساهایدر هرات و مرو و سمرقند کلپرداختند تا آنجا که 

نظام آنها پس از مشاهده ستمها از ه بود که یمدرسه اسکندر یونانی یحکمادادن به پناه گر یدنمونه رفتند. 

     !ختندیگرزار شده و یب یساسان

و ر پا گذاشت یزبا روم را  یمان دوستیپ ،جاد تمرکز قدرتیاو  "ر از بحرانعبو"روان پس از یانوش

ره یان پادشاه غسان )متحد روم( و پادشاه حیم :که جور شد گشت یبدنبال بهانه ماو  .م به جنگ گرفتیتصم

 یکرن بهانه با لشیکند. خسرو به ا یگریانجیم ییبه تنهاد یبروز کرد که روم کوش ینزاع( انیساسان)متحد 

ه ثروتمندیتاخت و انطاکن ین النهریباز دجله گذشت و به 
160

بدست آورد.  یاریو غنائم بسر کرد یتسخرا  

ن جنگ یها در ایم. رورفتار کرد یرحمانه با اهالیار بیم زودتر شهرها و دژها بسیتسل یروان برایانوش

 یطال برا یبرایانه پانصد لیبسته شد؛ روم به پرداخت سالان یساسانبسود  یشکست خوردند و صلح

آغاز  یساسانکه شاه  یغرامت جنگ یطال برا یبرایز پرداخت پنج هزار لیو ن ،قفقاز یساخلو ینگهدار

ر نشده بود و یس یغارتگر و یروان که هنوز از جنگ افروزیانوشخسرو  ید. ولیکرده بود، مکلف گرد

 یبه آنها کارتا هم باج گرفت  یروم یگر شهرهایه از دیخواهان ادامه جنگ بود، در برگشت از انطاک

مان نامه صلح دانست و جنگ به خواست ینقض پآشکار را  یرین زورگینداشته باشد! امپراتور روم ا

 خسروپس از آن (. م ۵۵۷تا  ۵۴۰)از  دیسال بطول انجام ۱۷نبار یکه ا ی؛ جنگاز سر گرفته شدخسرو 

را به نان" ی"بهدشهر خواست ن یحفظ سلطه خود در ا یاه را اشغال کرد و برایس یایشهر پترا در کنار در

پادشاه پترا از نقشه  یز پادشاه آنجا را بکشد. ولیو ن ؛بفرستدران یاآنجا را به  یحیمس یآنجا کوچ داده و اهال

محاصره کرد و سرانجام توانست پترا را  پترا راز ینن ین یژوستخواست و  از روم کمک ؛خسرو آگاه شد

ک آتش بس یافت تا آنکه هر دو خسته شدند و به یز باز جنگ ادامه یرد. پس از آن نیباز پس بگان یپارساز 

ل شد. بموجب آن یساله تبد ۵۰ یبه صلح یالدیم ۵۶۲که در سال  یت دادند؛ آتش بسیپنجساله رضا

                                                 
160

 (. ۳۳۰، ص یران باستانیاا، یرنی)پدند ینام یم یغرب یایآس یه را عروس شهرهایانطاک  
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هم  یساسانبهره. دولت  یغ بیاز حق تبل ین برخوردار شدند ولیدر د یاز آزاد یساسانکشور ان یحیمس

ند و پس از اتحاد با اگرد یشرق رو یروان بسویه کرد. پس از صلح با روم خسرو انوشیکا را تخلیالز

و خاقان  یساساندولت ان ین آنها میاطله کشته شد و سرزمید؛ پادشاه هیاطله لشکر کشیه یخاقان ترک بسو

ترکها
161

خزرها رفت و آنها را  یروان سپس بسویانوش (.۳۳۴، ص یران باستانیاا، یرنیپد )یم گردیتقس 

کشت و  ین مردمان وحشیهزارها نفر از ا روانیسند انوشینو یکه میبطورکرد "کشتار و غارت رحمانه یب

من یدر  یسویع یهایحبش یروزیروان که از پیانوش(. ۳۳۵ص همانجا، ) ؟مملکت آنها را غارت کرد"!

بودناخشنود 
162

 یبفرمانده یبا سپاهر را بهانه کرد و عدن را یاز خاندان حم یمنیک شاهزاده ی یپناهندگ ،

 یلو ؛ساختبرقرار من دوباره یدر ر را یخاندان حم یسرورو کشتار کرد ها را یتصرف کرد؛ حبش وهرز

ند و در آنجا گر بازنگشتیدران یاان ی. سپاه(م ۵۷۶بودند )ان یساساندست نشانده  یریپادشاهان حمنبار یا

من گماشت و پس از او به ی یروان وهرز را به پادشاهیبگفته ابن هشام، انوشختند. یدر آمماندند و با اعراب 

روان ی، انوشیبگفته طبر (.۴۷ره، ص یسدند )یمن رسی ییاذان به فرمانروانجان و بیب، مرزبان، تیترت

(. ۷۰۵افتند" )جلد دوم، ص یمن تسلط یبر  اه آنجا بود بکشتند ویمن فرستاد که هر چه سی یسو ی"سپاه

هفت سال ن را محاصره کرد. یبیر پا نهاد و نصیرا ز ۵۶۲مان صلح یک خاقان ترک پیدولت روم به تحر

ن راند یبیها را از نصیرومنخست  یم(. و ۵۷۳تا  ۵۷۲)از گذشت با روم روان به جنگ یعمر انوش یانیپا

ه را یشامات فرستاد که انطاک یهم بسو ینظامک ستون زبده یشهر دارا را محاصره کرد.  یشرویو در پ

ه را یه را کشت و بقیاز مردم انطاک یران کرد؛ عده ایخزائن را تاراج کرد؛ شهر آپاما را ود و یبه آتش کش

. (۱۸۴۰ص خ تمدن، یتارل دورانت، یکرد )و یترانه آب تنیمد یایدر در یر کرد و سپس با شادیاس

 ۴۵کساله را بمبلغ یآتش بس  یکرد و امپراتور بعد یریدست دادن شهر دارا کناره گ از ین در پین یژوست

ارتش روم شکست خورد و در سال بعد هر دو ارتش مشغول غارت در م.  ۵۷۶د. در یهزار سکه طال خر

 افت.یروان هم جنگ ادامه ی(. پس از  مرگ انوش۳۳۸، ص یران باستانیاا، یرنیپگر شدند )یکدیخاک 

 

  ت یواقع؛ از دروغ تا روانیانوش یخیتار یبایارز

و جنگ افروز ز و سرکوبگر یرن پادشاه خونیآنستکه بر ا یرانیا یسنت یخ نگاریتار یهایوارونگاز 

و  ینید – یاسیس یزورمداراست.  سازگارنا ادیاز بن یو یاسیبا رفتار سه "دادگر" بسته اند که یکن یساسان

                                                 
161

 .دندینام یمغرب آمدند. پادشاه آنها را خاقان م ین بسویاز هونها بودند که در اثر فشار چ یره ایترکها ت  

 
162

 .(۴۷ره ابن هشام، ص یس)" یو پسران و ابرههاز آن  یبود و باق اطیارکردند که "چهار سال از آن  یمن حکمرانیسال در ۷۲ها یحبش  
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کشور  یرون از مرزهایدر ب ییجو یو برتر یسلطه گر ،ر داخلدجنبش زحمتکشان ت در سرکوب یموفق

را چندان خرسند آزمند مکار و موبدان و  یپارسانت ... اشراف یو خ یرنگ بازیمهارت در نو ، یساسان

 ییچنان داستانهالقب ن یات یتثب یبراو او را "دادگر" لقب دادند! ستودند  یکیبه نرا روان یانوشساخت که 

که ییتا جا؛ گمراه کردرا هم  یدوره اسالمبان یو ادن و بزرگان یاز مورخ یخته گشت که برخساخته و پردا

"در دهان او گذاشته که  یل دورانت خطابه ایرا ستوده و بگفته وروان یانوشر یهوش و خرد و تدب یطبر

وان رید "انوشیگو یمز ین یعقوبی (.۱۸۳۳ص خ تمدن، ی)تاراگر راست نباشد خوب جعل شده است"! 

ر یه ابن اثکچنانه دادگر یاگر کن(. ۲۰۳ص ، یعقوبیخ یتار) ؟بزرگوار و جوانمرد و دادگر بود"! یمرد

فرهنگ در  یوارونه واژه دادگر یمعنان یان به او داده شده است، ایکشتار روستائ یگفته است در پ

ن اصالحات که یاگفت د یاست، باروان یانوش یاتیاصالحات مال یبرارساند؛ اگر  یرا م ینیبهد – یساسان

را روان یانوشا یرنیحسن پ .استزحمتکشان جنبش  یل شد در واقع از دستاوردهایتحم یبه حکومت ساسان

ران ین باور است که ایو بر ا ؛داند یم یران ساسانین شاهان ایر اول و شاپور دوم از بزرگتریبهمراه اردش

 یابیاست را روش دستیکه س یکسانا و یرنیپ ؟!دیدر جهان رس یاسیدر زمان او به اوج عظمت و قدرت س

و کوتاه  یسطح یدانند، نگاه یآن مانجام در  ییرا در توانا یروزیو پ ؛و توسعه آن ینگهدارو  به قدرت

است توان یبه س یل نگرش سنتیبدلآنها  ؛دارندزورمدار پادشاهان  یاسیس یشرفتهایها و پیروزیمدت به پ

د آنها یرنگ بدست آمده اند را ندارند. از دیکه با زور و خشونت و ن ییشرفتهایها و پیروزیپ یداریدرک ناپا

خشونت زدگرد اول ناتوان و ناکارآمد هستند چرا که سرکوب و یر دوم و ی، اردشدوم چون هرمز یپادشاهان

که  یافتخار و شکوه یرانیت ایقوم یروش نکردند و برارون کشور یدرون و برا در  یو سلطه گر

ها دگاهیو افتخار در د یروزیو پ یدانند که بزرگ ینها نمیده اند! ایافریباشد ن یآت یهاییجو یه برتریدستما

ن یاز ا. داشته باشد یدوستو فرهنگ  یو دادگستر ییو صلح جو یآزاداز  ینشاناست که  ییهاو روش

و قدرت که با تمرکز اورد، بلیبه ارمغان نن ین سرزمیا یو شکوه برا یروان نه تنها بزرگیانوشدگاه، ید

سوق  یدگیو از هم پاش یرانیبه فالکت و ورا کشور  یاست سرکوب و خشونت و جنگ افروزیس یریگیپ

ر اندازد که با جنبش یخأرا به ت یتنها توانست مرگ حکومتن روش یبا کاربست اروان یانوشداد. 

با تمرکز مطلق ز ین یشوش اول هخامنیهمانگونه که دار ؛داشت یرو به فروپاش ییزحمتکشان روستا

را به  یحکومت هخامنش یسرکوب، تنها توانست فروپاشکارآمد  یدستگاهها یسازماندهو  یاسیقدرت س

 – یاسیموبدان و اشراف را در ساختار س یگاه سنتین جنبش گسترده جاید دانست که ایباق اندازد. یتعو

 بحران مرگتوان  یانداخت که آنرا م یرا به مرحله ا یف نمود و حکومت ساسانیتضع یساسان یاجتماع

 ،کسویاز  یساسانحکومت  ینیو د ی، اجتماعیاسیس یسامانه ها یناتوان ییزحمتکشان روستاجنبش  د.ینام
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را در  یساساننظام ت یتمامو  ؛را آشکار ساختگر ید یاز سو یادیبنک تحول یبه  یرانیااز جامعه یو ن

روان یانوش یو مکار ی، سنگدلیبر ستمگرز ین یونانین یمورخ، یبار. انداخت یو نابودب سقوط یسراش

روان استاد بزرگ ی، انوشوسیپروکوپبگفته  (.۳۴۱، ص یران باستانیاا، یرنیپانگشت گذارده اند )

 (.  ۱۸۳۳ص خ تمدن، یتارل دورانت، یبود )و یمان شکنیو پ یاکاریر

 

                                                                             ز ین و خسرو پرویبهرمز، بهرام چومثلث ؛ یدوران بحران و انحطاط در حکومت ساسان

ر او را یابن اثبر تخت نشست. ( ۵۷۳ – ۵۳۰هرمز چهارم )پسر او  ،روانیانوشساله  ۴۸ یپادشاهپس از 

تن از  ۱۳۶۰۰ یه پادشاهدن بیپس از رسدست نواز دانسته است که یز و تهیکوکار، ستم ستیدادگر، ن یمرد

از هشام بن محمد  یطبر(. ۵۴۴)الکامل، جلد دوم، ص  ون و اشراف ستمگر و مفتخوار را کشتیروحان

کرد که  یکیفان نیچنان به مستمندان و ضعداشت و  یت کرده است که هرمز از ادب بهره فراوانیروا یکلب

 یاشتباهخ لقب پسر را یتاران یراورسد  یمبنظر  (؛۷۲۴، جلد دوم، ص یطبرخ یتار) کردند یاو را دعا م

کشت )کتاب  یاشراف و موبدان را م یعادل بود ول ید که او مردیگو یز میابن خلدون نبه پدر داده باشند! 

؛ دیل گردیان تعطیهودی ییو قضا یاسیسمستقل  ینهادهان یهمچنهرمز  یدر پادشاه(. ۲۰۰خ، ص یتار

هرمز واقع  ییمورد انقامجوند ه بوددست داشت ییان روستازحمتکشن یخونکه در سرکوب  یهمه کسان

جه داد. ترکها هم از فرصت استفاده کرده از شرق به ینه جنگ و نه صلح با روم در زمان او نت یول. ندشد

ارتش ان و از سرداران یاز دودمان اشکان ،ده مهراناس خانوین )رئیبهرام چوبتاختند.  یقلمرو ساسان

سخت خان ترکها را کشت و پسر  یترکستان شتافت و در جنگ یزبده بسو یاندک ول یانی( با سپاهیساسان

ران یاا، یرنیپانه بر آنها مقرر کرد )یسال یو باج ؛مت آوردیبه غن یفراوانطال و جواهرات  ؛ر کردیاو را اس

رمز کمک از هکه در آستانه شکست بود بهرام را روانه جنگ با روم کرد. سپس او هرمز (. ۳۴۳، یباستان

ش دوک دان و جامه زنان یبرااو را نکوهش کند  یخواست کمبود دالور یکه مهرمز  ی؛ ولخواست

ن بودند با یان بهرام که از رفتار هرمز نسبت به سردار خود خشمگی(. سپاه۳۴۳ص همانجا، فرستاد! )

اشراف جامعه د. سفون رفتند تا از او انتقام کشنیت یهمدست گشته بسون ین النهریبدر  یساسانلشکر 

ن یت از بهرام چوبیبه حماز ینان ثروتمند یهودیزار بودند به جنبش در آمدند. یهم که از هرمز ب یساسان

سفون به قتل یت یکیاز آنان را در نزد یبرخ یارتش ساسانسردار  ماهبدن اقدام یدر پاسخ به اکه  پرداختند

از  یکیخت و بدست یکرد. هرمز گر یپادشاه کسالین هرمز را از قدرت برکنار و یرساند. بهرام چوب

با سپس ز، پسر هرمز، به دستگاه روم پناه برد و یم(. خسرو پرو ۵۳۰شانش کور و سپس کشته شد )یخو

ز که پس از هرمز بر یخسرو پروبازگشت و بهرام را شکست داد. کشور امپراتور روم به  سیمورکمک 
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پهن کرد که بهرام دست او را خواند.  ین مقام دولتیالتربهرام با وعده با یبرا یبی، دام فرتخت نشست

ز را پسر خود بداند یحاضر شد پرو سیموران رفت. یبنزد رومباز ز در جنگ با بهرام مغلوب شد و یپرو

و شهر دارا را به روم پارس ارمنستان  ،یدن به پادشاهیپس از رس یت کند مشروط بر آنکه ویو از او حما

با ارتش  یجنگ یالدیم ۵۳۱نشست. در  یسفون بر تخت شاهیز در تیز پرویس از گرواگذار کند. بهرام پ

ز آمده بود، در گرفت. بهرام در کردستان از روم شکست خورد یبقدرت رساندن خسرو پرو یروم، که برا

قدرت خود را  یه هایسفون بر تخت نشست و چون پایز با کمک ارتش روم در تیپروو به ترکستان رفت. 

ز نخست ی. پرونگاه داشتش یکشور خورا همچنان در  یزبده روم ید، هزاران سپاهیدیلرزان مسست و 

افت و او با کمک ترکها و یخراسان دست ن یاغیفرماندار  ستامیببر  یب کرد ولیرا تعق یاسیسمخالفان 

ار یاو بسز درست خالف جهت پدر بود؛ یاست پرویس کرد. یپادشاهران یا یدر شمالشرقها چهار سال یلمید

بدان  یش از آن کسیگرد آورد که پ ییهاییاو داراند یستمگر، زورگو، خونخوار و آزمند بود. مورخان گو

 یحکومت ساسان شود که یمن ز روشیاز روش بر تخت نشستن خسرو پرون یهمچن .افته بودیدست ن

   قرار دارد. یشده و در آستانه فروپاش ینده ایفزا یو تباه یگرفتار سست

 

  یساسانحکومت  یفروپاش؛ (۷۰۷ – ۷۱۷) ز با رومیخسرو پرو یهاجنگ

کشته شد و پسرش به دربار  یدرون یدر کشمکشهاران به قدرت رساند، یز را در ایامپراتور روم که پرو

ت نشناخت و جنگ یرا به رسم فکاست از حقوق امپراتور مقتول، یز در حمایپرو د.یپناهنده گرد یساسان

و شهر دارا، که کرد  یشرویپن ین النهریبدر و بهره برد روم  یاسیاوضاع س یآشفتگ ز ازیپروآغاز شد. 

پس از  یکیرا  یاربکر، حران و استحکامات رومیآن د یدر پ. گرفتطبق قرار واگذار روم کرده بود، را 

. ش تاختیروت پیب یکیرا گرفت و تا نزد یروم یاز فرات هم گذشت، شهرها. سپس ر کردیتسخ یگرید

ه یش رفت که مردم قسطنطنیپ ییر را غارت کرد و تا جایصغ یایگر به ارمنستان حمله برد، آسید یسو از

او در دفع تجاوز  یش ببرد و ناتوانیاز پ ین تهاجمات کاریمضطرب گشتند. فکاس نتوانست در برابر ا

مردم  یبا همراه ه آمد ویبه قسطنطن ییهایقا با کشتیفرآاز )هرقل(  وسیهراکلب سبب گشت که یقدرت رق

تا و  رساندند یارین یر فلسطیز در تسخیبه خسرو پروان یهودی .م( ۶۱۰) زمام امور را در دست گرفت

بر  یروزیپو غرور  یز سرمست از شادیپروخسرو ن هنگام یدر ا داشتند. ارسلطهید درآن یالدیم ۶۱۷

 یحاو ید را با نوشته ای. زدارد ییبایار زیره دختر بسیش در حیدست نشانده خود که نعمان پادشاه یشنروم 
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زن دلخواه او یهایژگیو
163
د" یاینزد من فراهم ن یخواه یآنچه مان فرستاد که او در پاسخ نوشت: "نزد نعم 

با نعمان  ه او فرستاد!یتنب یهم برا یو لشکر ز خشمناک شدیپرو .(۵۶۴، الکامل، جلد دوم، ص ری)ابن اث

 یی؛ دارار بودندیار پناهنده پذیکه بس بان رفتیفه شیخته نزد طایگرو جنگ افزار و کسانش  ییهمه دارا

ز پوزش او را یز آمد و پوزش خواست. پرویفه سپرد و خود نزد خسرو پرویس طایرئ یهانخود را به 

ر یا او را زیو  (۵۶۶)الکامل، جلد دوم، ص ! طاعون مرد یماریتا از ببه زندان انداخت رفت و او را ینپذ

 یو جنگ افزارهابانها خواست که تمام اموال یس شیسپس از رئ. (۲۰۴ل افکند )ابن خلدون، ص یپ یپا

 یهزار نفر( بسو ۴۰)و عرب  یرانیامرکب از  یز لشکریرفت. خسرو پرویم کند که او نپذینعمان را تسل

ر، جلد یابن اث)بود  یامبریخته شدن محمد )ص( به پیو برانگ ین در هنگامه تابش وحیو ا؛ ادبانها فرستیش

ل بکر و یاقب یهایبا دالور یپارسان یختند و سپاهیگر یساساناعراب لشکر  قار یذ. در (۵۶۷دوم، ص 

ن جنگ ین جنگ، نخستی. ا(۵۶۸ر، جلد دوم، ص یابن اثشکست خورده کشته گشتند )در جنگ عجل 

جلد دوم، )امبر رخ داد یپس از بعثت پ یکم یبگفته طبرکه  ظهور اسالم بوددر آستانه ان با اعراب یاسانس

به  یالدیم ۶۱۱رانگر خود ادامه داد: در یغارتگرانه و و یهایریز به جهانگیخسرو پرو، یبار. (۷۵۷ص 

ت المقدس را گرفت یب یهودینفر  ۲۶۰۰۰ه و دمشق را غارت کرد؛ سپس با کمک یشامات تاخت و انطاک

فرستاد. ران یارا به  یسیب عیصلد و یسا ها را به آتش کشیرا کشت؛ کل یحیمس ۳۰۰۰۰غارت کرد؛ و 

ن یان و ارباب تمام زمین خدایاز خسرو، بزرگتروس نوشت: "یبزرگ به هراکل یروزیپن یخسرو پس از ا

، پس چرا یش اعتماد داریخو یه خداکه ب ییگو ی. تو م)!؟( شعور خود یمقدار و ب یوس بنده بیبه هراکل

ز یخسرو پرو ییگو (.۱۸۴۱ص خ تمدن، یتارل دورانت، یم را از دست من نجات نداد؟" )ویاورشل یو

را به مصر فرستاد و او  شهربرازخسرو  !ده بودیدر قدرت مطلقه به جنون مطلقه رسهمچون فراعنه مصر 

سردار  یالدیم ۶۱۷در ه را اشغال کرد. یسکندران شامات و مصر گذشت و ایر میه از کویهمچون کمبوج

 یایجغرافد. یه رسیقسطنطن یکیک گرفت و به نزدیک به یر را یصغ یای، ممالک آسنیشاه، یپارس

از  یه، بخشیهرقل تنها قسطنطن ی. براده بودیان رسیبه حدود هخامنشاز غرب اکنون ان یساسان یاسیس

سرانجام پاسخ اسکندر : "دیگو یمل دورانت یومانده بود.  یباق قایفرآشمال ا و چند شهر در یتالیونان و ای
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آنگونه زنان  یبودند و مأموران را به جستجوآورده شان را یزنان دلخواه ا یهایژگیبود که در آن و یر پادشاهان فارس را نوشته ایبگفته ابن اث  

بلند، درخشان چون  ید، مژگانیسپ یزه، با پوستیپاک ییرنگ روشن و دندانها یانه باال، دارایها عبارت بودند از: میژگین ویاز ا یفرستادند. برخ یم

با، یبرجسته، اندام خوش و فر یده، گونه هایبلند و کش یبا، خوش خرام، با ابروانیک و زیبلند و بار ینیاه و درشت بسان آهو، بیس یماه با چشمان

 یک، کفل برجسته، رانهایده، کمر باریبا، دست نرم و نازک، شکم به پشت چسبیپستان، مچ ز نه، برآمدهیاه و انبوه و افشان، فراخ سیسوان بلند و سیگ

وسته خواهان یده به پدر و نژاد، پیگانه، ناز پرورده، بالین در برابر بید و خوش تراش، رام و فرمانبر شوهر، سخت و سرسنگینرم و پر گوشت و سپ

جز  یز همچون دوره هخامنشین یساساندوره داست که زنان در یپ. ۵۶۳ – ۵۶۴، جلد دوم، ص ری؛ ابن اث۷۵۵، جلد دوم، ص ی... طبریهم آغوش

 .شاهان و اشراف نبودند یو ابزار شهوتران یجنس یکاال

  

www.ParsBook.org



 

235 

که یدر حالاما (. ۱۸۴۲ص خ تمدن، یتارن، پالته و آربال گرفته شد"! )یداده شد، و انتقام ماراتن، ساالم

خبر از دانه ینوم یحیمسان یشوایپدر غرب داشت و  یمانندیز بازتاب بیخسرو پرو یدر پ یپ یهایروزیپ

 ینیش بیروم را پ یآت یروزیسوره روم برگشتن اوضاع و پات نخست یآقرآن در  دادند، یمان جهان یپا

بود(  یعرب ینهایبه سرزم ین منطقه رومیکتریکه نزدن )اذرعات یزم ین جایکتریان در نزدی"روم :کرد

بوقوع هفت سال بعد که  یامرروز خواهند شد"؛ یافتن پیآنها پس از شکست  یشکست خوردند ول

!وستیپ
164

به ماندن شد؛  یسا راضیمردم و کل یخواست به کارتاژ برود، با پافشار یهرقل که نخست م 

و  کا هرقل فاتح شدیسوس و الزیدر ابر پا کرد؛  ینیارتش نو؛ شرفت کردیرو گرفت و پیاندک اندک ن

نوا ین یکیدستگرد رفت. نزد یسدن را هم پس گرفت و بسوم(؛ شهر کال ۶۲۳ران کرد )یآتشکده ها را و

خت! ید! سپاه را رها کرد و گریز ترسیو روم در گرفت؛ خسرو پروپارس  یارتشهاان یم یجنگ سخت

سفون یدر ت یجانیبود، همجازات کرده شکست ل یبدلن را یکه شهربراز و شاه ،زیز بزدالنه پرویگر

 یاریب یپس از چندبرکنار و به زندان انداختند و  یادشاهرا از پ یو ؛خت و بر نفرت مردم افزودیبرانگ

خسرو  یو سرنگون ن از رومیشکست سنگ یدر پ ند.را کشتاو بود،  ی، که از مادر رومهیرویشپسرش 

 یساسانن یشیپ یاسیس یایدر حوزه جغراف یکوچک محل ید و دولتهایعمال از هم پاش ی، دولت ساسانزیپرو

 ت حاکم آغاز گشت.یو اشراف یمرگبار در خاندان ساسان یبحران و جنگ درون نی؛ همچنشکل گرفتند

احتکار زنان  نداشته است. یرانیچ پادشاه ایز را تاکنون هیخسرو پرو یخزانه ها، گنجها و تجمالت دربار

( در ی)آوازه خوان یاگریو خن یرامشگر یز برایزک نیچند هزار کن ،او را سه هزار نوشته اندشده 

ا یرنیون درهم بوده است. بگفته حسن پیلیم ۲۴۰ز یانه دولت در زمان پرویبودند، و درآمد سالاو  یاحرمسر

م که یران در آن زمان چه بوده و اگر در نظر آوریتوان استنباط کرد که مخارج دربار ا ینجا می"از ا

ران را چهار برابر یاخزانه  یدر مقام مدافعه از خود گفته بود که موجود ز که در محبس بودیخسرو پرو

افت که چه یتوان در یم، به سهولت میز عالوه کنیران را با روم نیساله ا ۲۷ یکرده و مخارج جنگها

 ۱۸او را در  یافتیدر یباجها(. ۳۵۱، ص یران باستانیشده" )ا یران میدر زمان او به مردم ا یالتیتحم

 یز شاهیخسرو پرو"(. ۵۷۱ر، جلد دوم، ص یون مثقال سکه زر برآورد کرده اند )ابن اثیلیم ۱۲۰ سال،

او نه  یبوده است خودپسند، ستمکار، شهوتران و حق ناشناس. سلطنت او تماما به جنگ گذشت و جنگها
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را اهل یروز شوند زیان پیو مسلمانان دوست داشتند روم ؛نبود ینان را کتاب آسمانیرا ایان بود زیش هوادار فارسی"قرد که یگو یابن خلدون م  

ن را افتند، کافران مکه شاد شدند و مسلمانایان شکست یچون رومد که یگو یز مین ین باره طبری(؛ در ا۲۰۳خ ابن خلدون، ص یتار)کتاب بودند" 

م. پس از یشو یروز میروز شدند، ما هم بر شما پیما بر آنها پ یهم اهل کتابند؛ اگر برادران پارس ید و نصاریکردند که: شما اهل کتاب یسرزنش م

ره خواهند یچ انیان بر پارسیروم ید. بخدا سوگند بزودیآنها رفت و گفت: از غلبه برادرانتان خوشدل نباش یات نخست سوره روم، ابوبکر سوینزول آ

 (.۷۳۷ – ۷۳۸، جلد دوم، ص یشد )طبر
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 ؛"بطرف انحطاط برد یورتعجب آف نموده با سرعت یاندازه ضع یران نداد بلکه آنرا بیبه ا یزیفقط چ

، ص یران باستانیاا، یرنیپ" )ان استیباعث انقراض ساسانزمان و آن ران یانحطاط ا یز بانیخسرو پرو"

کشته شد خود را آزاد  یبودند که وقتشکنج ان چنان در رنج و یسویاو عساله  ۳۸سلطنت در  (.۳۵۲

را که در بند و زندان او بودند  ید که فرمان داد همه کسانیرس ییر مردم بجایو تحق یدر خودکامگ"دانستند. 

ساالر نگهبانان درگاه زادان فرخ ؛ "(۲۰۵خ ابن خلدون، ص یزار تن بودند" )تاره ۳۶و آنها  ؛بکشند

و شش هزار کس بودند. زادان  یکردند، سه ان را بکشد و چون شماریان و زندانیش را بگفت تا همه بندیخو

م، ص ، جلد دویطبرخ یتارغ کرد و بهانه ها آورد تا فرمان خسرو را بکار نبندد" )یفرخ از کشتن آنها در

 .(۲۱۲، ص یعقوبیخ یه بر تخت نشست آنها را آزاد کرد )تاریروی؛ و چون ش(۷۶۶ – ۷۶۷

 

 یبحران مرگ حکومت ساسان

رفت؛ یدرنگ پذیشنهاد صلح او را هرقل بیز، صلح با روم بود. پین پروی،  جانشهیرویش ین کارهایاز نخست

 یاریبسپرداخت.  یسپس به امور داخلساله است.  ۲۵ یهر دو قدرت از جنگها ین نشان از فرسودگیو ا

ان را یز مقرر کرده بود را موقوف و زندانیکه خسرو پرو یعوارضش را کشت، یخاندان خو یاز اعضا

 یماریبن هنگام یدر اداد.  یز آزادیان نیسوی، و به عز را بنواختیپرو یان ظلم و تعدیآزاد کرد، قربان

ر، جلد دوم، ص یابن اث؛ ۷۸۰، جلد دوم، ص یطبرن برد )ایرا از م یاریبسشمار و به کشور آمد طاعون 

را یز پسر هفت ساله او شاه شدر یاردشه، یرویپس از درگذشت ش(. ۲۰۵خ ابن خلدون، ص ی؛ تار۵۷۶

که  ،شهربرازکشته شد و ر یاردش .کشته بوداز افراد خاندان خود را  یاریتن از برادران و بس ۱۷ه یرویش

کمک روم با ،نبود یساساناز خاندان 
165
کشته  یدرون یبدنبال شورشهاز ین یو. را اشغال کرد یتخت شاه 

به روم برگرداند. رسما  ان بود،ی، که هنوز بنام ساسانر رایصغ یایش از آن شامات و مصر و آسیپ یول دش

در  یمزه پادشاه یچند صباحز ینروز و فرخزاد یفدخت و ینوه هرمز، آزرمر، پوراندخت، یجوانشن یهمچن

با ! یداشتند و نه اقتدار یا گر گسترهیها نه دین پادشاهیا؛ اگر چه دندیرا چش یده ساسانیحکومت از هم پاش

 یها برا یپادشاهو اقتدار عمر ر یو کاهش چشمگ ینده قدرت در درون خاندان ساسانینکه جنگ فزایا

ن و یو مورخ ست،ین یحکومت ساسان یساختار یو فروپاش یدگیپوساز  یینشانه هااست شناسان جز یس

آشکار از  یرا نشانه ان حکومت یادر اواخر عمر و کودکان زنان  یپادشاهز ین یسنتپژوهشگران 

ان یدانسته اند، باز هستند باستان گراو مرگ آن  یینها یو آغاز فروپاش یاسیس یبحران و آشفتگ یریاوجگ

                                                 
165

ها را یکرد، نکرده بود و با وعده برگرداندن آنها کمک رومیست به روم واگذار میبا یاز روم را که طبق قرارداد صلح م یاشغال ینهایسرزم یو  

 (. یران باستانیاا، یرنی)پدن به قدرت جلب کرده بود یرس یبرا

www.ParsBook.org



 

237 

 ی"ارزش و حقوق زن در جامعه ساسانرا به دخت یآزرمپوراندخت و  یکه پادشاه یپندار باف و نژادپرستان

سد: او را به ینو یم یپوران به درست یر در باره پادشاهیابن اث یچنانکه وقتکنند؛  یر میتعب ؟"!یزرتشت –

، مترجم (۴۷۸)جلد دوم، ص  افتندیحکومت ندستگاه را در  یچ مرد کارآمدیرا هیبر آوردند ز یپادشاه

(ین روحانیالکامل )محمد حس یو باستانگرانژادپرست 
166

زه پادشاه کردن یسد: "انگینو یم یدر پاورق 

ان تمدن و فرهنگ درخشان و ژرف و یاد به روزگار ساسانینبود. خود از بن یپوراندخت، نبودن مردان کار

 یآمدند"!؟ ول یبر م یبلند اجتماع یگاههایخته به پایران چنان بود که بانوان فرهیشکوهمند و گسترده ا

و  یباستان شناخت یر جعلیغشناسد؛ شواهد  ینم یزمان پوراندخت را در خاندان ساسان یخ مردان کاریارت

ست؛ و یز در دست نی" نیاز "درخشش، ژرفا، شکوه و گستره تمدن و فرهنگ ساسان یخیاسناد معتبر تار

به  یحکومت ساسان ینسب و ثبات یکه در هنگام توانمند یخته" ایباالتر از همه نام چند تن از "بانوان فره

ان پارس مدار، یدگاه باستان گرایست. در دیخ ثبت نیز در تاریده باشند، نی" رسیبلند اجتماع یگاههای"پا

هم به "ارزش و حقوق کودکان و  یزدگرد سوم در خردسالیه و یرویر پسر هفت ساله شیحتما سلطنت اردش

ز یغم انگار پست و یگاه بسیاست! اما در باره جار ی"!؟ قابل تعبیزرتشت – ینوجوانان در جامعه ساسان

 ۶۳۲تا  ۶۲۸ظرف چهار سال )از ، یبار .جلوتر سخن خواهد آمد "یزرتشت – یجامعه ساسان"زنان در 

دخت دختر یچون آزرم. ا کشته شدندینگذشت که برکنار و  یرینشستند و د یم( دوازده نفر بر تخت شاه

وش ما همچون پدر قدرتمندمان است؛ هر که خالف رود خونش گفت: رد، یرس یز به پادشاهیخسرو پرو

اسپهبد خراسان او را فرا خواند و کشت! رستم پسر فرخ فرخ هرمز  یدر پاسخ به خواستگار یم! ویزیبر

 یو پوران را به پادشاه دخت او را کشتیدن بر چشمان آزرمیل کشید و پس از میبه مدائن لشکر کش

 – ۲۱۵، ص یعقوبیخ یتار)ان را گفت فرمانبر او باشند یتم داد و پارسپوران تاج به رس یبرداشت ول

 کهش رفت یپتا آنجا  یحکومت ساسان ی. بحران فروپاش(۱۵۳۱، جلد چهارم، ص یطبرخ یتار؛ ۲۱۴

گر یکه د یاستقالل و انفکاک خود را از حکومت مرکز یگریبعد از د یکیشهرها،  یاستانها، و حت"

م.  ۶۳۲ در(. سرانجام ۱۸۴۵ص خ تمدن، یتارل دورانت، یو" )کردند یمشت اعالم ندا ییفرمانروا ییتوانا

دادند  ی؛ در استخر پادشاهافتندیر یآتشکده اردشدر ش نبود، یب یکه کودک، را زدگرد سومی یساساناشراف 

ا یرنیپ بگفته حسن شاه گردانند. ینظام ساسان یایتا بر بقا (۲۰۷خ ابن خلدون، ص یتار)آوردند مدائن و به 

، یران باستانیدا کرده بر تخت نشاندند"! )ایند، او را پیاز خانواده سلطنت نبود که به تخت نش یچون کس"

                                                 
166

را  یدر زبان فارس یج و قابل فهم عربیده لغات رایکوش یرا ویب زده است زیآسار یمترجم به فهم کتاب الکامل بس یزیعرب ستو  یپارس مدار  

المال را به "گنج  تیرا به "چوبه دار"، داوطلب را به "داوخواه"، ب یسیب عین کند که نامتداول و نامفهوم هستند؛ مثال صلیگزیجا ییبا واژه ها

 .ترجمه کرده است ؟گ"!یه رو وارث را به "برنده مرد ؟گ"!ی، ارث را به "مرده رخانه"
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قبل ب ین ترتی. بد(۱۲۱۳جلد سوم، ص الکامل، ر، ین همزمان بود با خالفت ابوبکر )ابن اثی؛ و ا(۳۵۵ص 

عمال  یکشور ساسانو  خته بودیفرو ر یساسان یشاهنشاه یه هایپاران، ین بسمت ایشرفت جنبش مسلمیاز پ

که هر  گرفت یدر عربستان اوج م یاسالم هنگام یدیجنبش توحه گشته بود. یتجز کوچک یهایفرمانداربه 

 یآمدند و جا یدر م یخود از پا یدرون یهایان و ستمگریپا یب یشیفرسا یدر جنگها یدو ابرقدرت جهان

در نظام  ییجاکه تاکنون  سر بلند کرده بود ینیسرزمکه از  سپردند یلنده مان و بینو ییرویخود را به ن

مربوط  یتهایروازدگرد سوم و یان کار یپا یبررس. بود یبرابرو  دیتوحامش یپ یول نداشت یجهانقدرت 

       م گرفت.  یخواه یپ یساساننظام  یانتقاد ین را پس از بازنگریمسلمبا ان یساسان یجنگهابه 

           

 ؛ یساسان یاجتماع – یاسیسامانه س یادیبن یهایژگیو

   نیران زمیا در تمدن و فرهنگ یفیکتحول  ینه هایزم

   

 ن با قدرت یوند دی. پ۹

را هم بر آن افزوده  یساالر یروحاناست که  یهخامنش یاسیفرهنگ و سنن س ینیبازآفر یساسانحکومت 

و  یدوره سلوکدر  یبازرگانصنعت و  یبنسشه ها و رونق ی، جدا شدن پیدات کشاورزیش تولیافزا. است

 یبازرگان یشهرها و راههاتسلط بر  یمتحد و متمرکز برا یدولتاد یبنرا به فکر  ی، اشراف پارسیاشکان

ز یناست یکنار رفتن از سش از یان پیبر تجاوزات رومان یاشکان یروزیپن یانداخت. آخرانباشت ثروت و 

ن یابزار تحقق ارا  ین رسمیک دیاشراف پارس استقرار . ختبه آنها آمورا  یو همبستگ یگانگیارزش 

ان یساسان. گشتندموجب ران یااست و فرهنگ مردم یسرا در  یرات دامنه دارییتغو  ؛افتهی یاسیس یگانگی

باورها و سنن افته بودند، یدرآزموده و پارس  یمحل یحکومتهادر  ین همبستگین را در تأمیکه کارکرد د

ن یآئ ینیبهدا یسنا یمزدبنام  ،یشرق ینهایو سرزم یبابل یمذهب ینشهایزش با بیدر آممغان را  ینیکهن د

ون )موبدان( را یمقام روحانو  دادندل یتشک یت دولتیجامعه روحان ؛حکومت و کشور اعالم کردند یرسم

و  کردند ییمردم فرمانروا یات روحیبه مدت چهار قرن بر حچندانکه  ؛در حکومت و جامعه باال بردند

و  یدر دستگاه دولتمغان ن و قدرت تنها نفوذ گسترده یوند دیپ یامدهایاز پدند. یبند کشبه افکار آنها را 

 یبه ها و سکه های. در کتداد یجا "انیخدا"ز در کنار یرا ن ینبود، بلکه شاه ساسان یمناسبات اجتماع

، یران باستانیاا، یرنیپشود ) ید میدارد" پس از نام شاه حتما ق یزدان جایان ایعبارت "که در م یساسان

ل یسیس یل و آنچه آنسویسیر آمده است: "شهر و کشور سیبه کرتیکتک یاز  یبخشترجمه در (. ۴۷۶ص 
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دا، ارمنستان، گرجستان، بالکان و از یگراداک یه و آنسوتر تا کشورهایشهر و کشور کاپادوک یعنیاست، 

نابود کردند و آتش زدند. آنجا انش رفتند، ین، با اسبها و سپاهآالن که شاپور، شاه شاها یآنجا تا دروازه ها

روشن  یبخوب". ان را برقرار داشتم و آتشگاهها بر پا کردمین شاه و مذهب خداییهم به امر شاه شاهان، آ

 یبرا یدردناکبس ع یفجا( یاسی)قدرت توسعه طلب س یشاهنشاهو )مذهب شرک(  ینیوند بهدیاست که پ

 یشان مذهبیدگراندگسترده گرد و آزار یپوند ین پیاگر ید یاسیامد سیپده است. یآفرجهان ران و یامردمان 

 ساخت چنانکه یل میرا به دولت روم متماد بود که آنها یشد یان به اندازه ایحی. آزارها در مورد مسبود

زر و زور ه مطلقت یاز حاکم یکینمونه کالس یساسانکشور  دند.یگروارمنستان و گرجستان به دولت روم 

س نگهبانان آتشکده ها( از بانفوذ یربد )رئیربدان هیون( و هیروحانسرکرده موبدان موبد ). ر استیو تزو

 ؛مردم احاطه دارند یو معنو یماد یزندگ یون بر تمام جنبه هایروحانن افراد پس از شاه هستند. یتر

گشت از  یبر م ین رسمیز دهر کس ا. ار موبدان استیدر اخت یپزشکو  یآموزش و پرورش، دادرس

در چنگ داشتند و همچون  یفراوان یایآتشگاهها امالک و رعاب بود. ینص یت بیارث و حق مالک

و ها یستمگردر ندار داشته و یت زمیبا اشراف یناگسستن یوندیپ یقرون وسط یدر اروپا یحیون مسیروحان

. بگفته ده باشدیرس یب مغینخست به تصو ز مشروع نبود مگر آنکهیچ چیه. بودند بان آنهایپشتها ییزورگو

اول شاپور . داشتند یژه این ویخودشان قوان ینبودند و برا ین کشوریمغها خود تابع قوان ن مارسلونیآم

 یرسمن ید یگریمانبود هم ک ینزدن کند؛ و یتأم یگریمانرا با  ین رسمیبه د یاز حکومت ساسانید نیکوش

ن یر نه تنها دیکرتلذا پسند مغان و اشراف نبود؛  ین مانید یو اخالق یفکر یمبان یول. گردد یساسانکشور 

را به  یحفظ نمود بلکه با فشار بر بهرام اول مان یگریت و مانیحی، مسیگر ییرا از خطر بودامغان کهن 

 ی. قتل مانن به زندان انداخته و با شکنجه کشتندیکشاند؛ او را بعنوان خروج از د ییمحکمه قرون وسطا

 یاخالق یرهنمودهاو نانه یبد ب ینیب یکه با جهانبود  یمراماز  یدار خشم طبقه حاکم ساساننمو

ان یب ین مانیآئبود. آشکار ساخته را ستم طبقه حاکم جور و از  یخود در پاسدار یناتواناش زگارانه یپره

و  حکومت یرسم نید توانست یبود؛ لذا نه م یحکومت ساسانآغاز در  یاجتماع یتضادها گنگو  مه آلود

و کاهش  یاجتماع یهامبارزه با ستم یبرا ییشه راهنمایاندباشد و نه از منافع طبقه حاکم  یابزار پاسدار

  .تضادها

 

   یاسینده سیفزا یتنشها ؛قدرت یجنگ درون. ۱

 یساساندوره در  ینیاستبداد مطلقه د یهایژگیون و اشراف با دربار از ویروحان یز درونیرقابت و ست

بدعت "آوردن به  یر از رویرا ناگز، دربار تیت و اشرافیروحان یو همکاروند یپان ین می؛ در ااست
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ن در یهمچن یساساندولت . خوردند یقدرت شکست مجنگ ن یهر بار در انکه ی؛ با اکرد یم "ارانذگ

ن ان برد و همزمایرا از م یاشراف یخاندانها یاسیارات سیقدرت، اخت یکپارچگیو تمرکز  یراستا

را  یساسانکشور و  اشراف را ناخرسند ساختکه  ی؛ کارکرد یاسیندگان آنها را وارد ساختار سینما

 یگسترش اراضن دوره یا یاقتصاد – یاسیسامانه س یژگیوکرد. ه پادشاهان یسه اشراف علیدسعرصه 

خرده مالکان، که ا یانان گه بر دهیتکو  (یبالذر ،ری، ابن اثی)طبر ین امپراتوریژه در غرب ایبو یسلطنت

 مشاغل بود.اتها یخراجها و مال یدر اداره روستا و گردآوررفتند،  یبشمار مدرجه دوم روستاها  ینجبا

ت یبه مالکاسالم پس از  یسلطنت یاراض .بود یموروث یو امور مذهب یز همچون پادشاهینانان گده یدولت

     )همان منابع(.  ن در آمدیمسلم یاجتماع

ان یت همواره جریت و اشرافیسلطنت، روحان یعنی ینظام ساسان یه اصلیان سه پایمکشمکش قدرت در 

جنگ در ستون  یشیروند فرساد. یانجام یز مین و کودتا نیگسترده خون یه حسابهایداشت که گاه به تصف

ان یر گشت، در پایروز و قباد چشمگیف یبزرگ" در پادشاه یژه از وقوع "خشکسالیقدرت، که بو یه هایپا

بود و لذا از رشد قشر قدرت اش خواهان تمرکز  یعیت طبیدربار بنا بر ماهان راه برد! یساسان یبه فروپاش

. رشد قشر کرد یم یبانیپشتنداران بزرگ یف زمیتضعجهت  یرومندین یگاه اجتماعیخرده مالک بعنوان پا

تمرکز قدرت در دربار  در جهتو لذا بود  نداریه و اشراف زمیون بلند پایان روحانیخرده مالک به ز

 یول دولت در روستاها شدند. یو مال یاسی؛ خرده مالکان )دهگانان( کارگزاران سکرد یعمل م یساسان

ش یت بزرگ پیان اشرافیبسود قشر خرده مالک و به ز یو اجتماع ینی، دیاسیتحوالت سکه  یهنگام یحت

ن تنشها چنان یان، ایحکومت ساسان یهان سالیدر واپس. افتی یکاهش نمان یدرد و رنج روستائ، رفت یم

 یدر کشور یکه پادشاهیبر ار یک چندیسلطنت کرده و هر  ین دعووازده تبود که در مدت چهار سال د

ن ینکه پس از سرکوب خونین سالها با ایدر اه گشته بود. یکوچک تجز یهایکه آشکارا به فرماندار نشستند

قدرت  یه هایان ستون پایجنگ قدرت در م یشد ول ینم دهین دییاز پا یجنبشگر یان دیروستائجنبش 

کودکان و زنان حرمسرا  یان داشت. بحران چنان بود که حتیز در درون دربار به شدت جریو ن یساسان

ه یداعز "یر سوم نیتند. پس از قتل اردشنشس یچه دست سرداران و بزرگان گشته و بر تخت شاهیز بازین

ز سر بر یگران نیل سرداران و فرماندهان سپاه خاموش نشد و از درون ددر د یو قدرت طلب ییمداخله جو

به اتفاق برادران خود ... براز غاصب را برانداخت و  یآورد. پس فرخ از فرماندهان دسته نگهبانان سلطنت

 یدخت به پادشاه ینکه پوران و آذرمیاز ان اقدام بود بر تخت نشاند. یبد یپوران را که خود محرک و

ده اند و ید یم یچه ایرا چون باز یز پادشاهید که در آن روزگاران زنان حرم نیآ یک بر میاند ن دهیرس

ن یست که در ایو شک ن کرده اند یسرداران و بزرگان مداخله م یسه ها و توطئه هایل بدان در دسین یبرا
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" مسئول نبوده اند زرگان و سردارانز کمتر از بیان نیرودار آشوب و هرج و مرج زنان و خواجه سرایگ

 – ییایآر ی. چنانکه اشاره شد نژادپرستان باستان گرا(۱۳۱ – ۱۳۲ص ، یران باستانیاا، یرنیحسن پ)

 یول ؟مرتبط کنند! "یران ساسانیارزش و حقوق زن در ا"به بکارانه یفرن حادثه را یالند یار مایبس یپارس

ان نداشت و تنها نشانگر تنش و یساسان یقدر نظام حقو یچ خاستگاهین دو زن هینشستن ا یبر تخت شاه

د بخش یرخ نمود و نو یاست که در اواخر دوره ساسان ینده و آشوب و هرج و مرجیق و فزایچالش عم

مکرر زنان حرمسرا در  یز از دخالتهایران پس از اسالم نیا یاسیخ سینظام گشت. تار یخیمرگ تار

 ییقدرت جوداستانها دارد؛ از  یپادشاه یر حکومتهاو زوال و تشتت و تنش د یاست کشور بهنگام سستیس

 یشک نم ین شاه قاجار و ... که بیمادر و معشوقه ناصرالد یاسینفوذ سگرفته تا  یترکان خاتون سلجوق

         ز کرد. یمربوطه وار یتوان به حساب ارزش و حقوق زن در حکومتها

 

  ها  ینابرابر ینیدو  ین نژادییتب ؛یطبقات یستایشبه 'کاست' ها و سلسله مراتب ا. ۷

: ن عبارت بودند ازییب از باال به پایکه به ترت شد یافت میبزرگ  یطبقه اجتماعچهار  یساسانکشور در 

قدرت  یه اصلیکه ستون پا یروحانسرکردگان نداران بزرگ و یزما یک ی، اشراف درجه یشاهدودمان  (۱

 یو کشور یه لشکریوران بلند پایپاا یوزرگان  (۲، دبودن یساسانکشور در  یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیس

دهکده و سران ا آزادگان که یدرجه دوم اشراف  (۳، رانیو دبشهرداران  ،انی، دربارارتشتارانشامل 

ان و یرابط روستائحلقه دهگانان شدند.  یده مینامز ینا دهگان یندگان دولت در روستاها بوده و کدخدا ینما

روستاها،  ییو قضا یاسیاداره سکه کارشان بودند  ین دولتیماش یچرخها یو بعبارت یحکومت مرکز

ز ینرا  یارتش ساسانره نظام اسو نها، دهگانانی. افزون بر ااتها بودیمال یگردآورا و یاز رعا یریسرباز گ

ه شدند ک یم میو به پنج قشر تقس کردند یم یخود در روستاها زندگ یدادند. دهگانان در دژ ها یل میتشک

 یگاه اجتماعین سن(. جایستیشد )کر یشناخته مکه به تن داشت  یژه ایجامه وبه ن اقشار یاز اک یهر 

 یاتیهرگز نتوانستند درآمد مال یو عباس یاموان یفرمانرواز یپس از اسالم نرومند بود که یدهگانان چندان ن

م ید را با آنها تقسیو مازاد تول ن شدندماین طبقه هم پیان برسانند مگر آنگاه که با ایخود را به درجه ساسان

لکان که ان خرده می. اان بردندیدهگانان را از م یگر مشاغل دولتیات دیمال ی؛ البته جز گرد آورکردند

ان یمغول از محکومت در سرانجام  ،بودنددر روستاها " ینی"بهدو فرهنگ ات یاخالقت و یقومپاسدار 

ان شه وریپو  (گانیروستا )فروماان کشاورزکه خلق(  یده ها)توو هتخشان وشان ی یواستر (۴، رفتند

کردند آنها را خوار و  ین طبقه ارتزاق میموبدان که از دسترنج اگرفت.  یرا در بر مگان( ی)شهر یشهر

و هوا ، آب و خاک و آتش بگمان موبدانبود که  ین زحمتکشان بگونه ایرا کار ایشمردند ز یپست هم م
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نسبت  یشتریب یاجتماعت یاز حقوق و امن "گانیشهر"کردند!  ی( را آلوده م"یبه نید")عناصر مقدس در 

ان از یبرخالف روستائ یپرداختند ول یات سرانه میگان اگر چه مالیشهربرخوردار بودند.  "گانیفروما"به 

کننده  نیاتها و تأمیثروتها و به دوش کشنده بار مال یمولد اصل ییتوده روستامعاف بودند.  یخدمات نظام

ن یشدند. ا یده میک" نامیگرفتند که "آنشهر یم یز جاین طبقه بردگان نیدر ا .جنگها بودند یو انسان یمال

 یدر کارها کشاورزان از باز پرداخت بموقع وام بودند، یز ناتوانیجنگها و نره آورد شوم ، که بردگان

کشور ران(. در یسم در ایل فئودال، تکامی)فرهاد نعمان کردند یکار م ینها و معادن شاهی، زمیخانگ

هفت دودمان ا ی س پوهرانیو. میآنها هست یان و از دست رفتن آزادییروستا یش وابستگیشاهد افزا یساسان

ار یدر گرگان، مهران در پارس، اسپند دسپهباستان، یمانند قارن در نهاوند، سورن در س کیدرجه  یاشراف

رن، اسه خاندان قان آنها یدر مکه )طبقه اول( دادند  یل میشکرا ت یجامعه ساسانحاکم ه طبق ... یدر ر

ژه در یران، بویافالت در سراسر س پوهران یو ینهایزمدارند.  یاشکاندوره شه در یر سورن و اسپهبد

که ، یدوره اشکانت یرا از اشراف یساساندوره ت یصه اشرافین خصی؛ اد، گسترده بوداپارت و پارس و م

در چنگ داشتند که  یار بزرگیبس ینهاین دودمانها زمیاساخت.  یز میداشت، متما یفیخصلت ملوک الطوا

آنها  یایرعا یبرخوردار بودند ول یاتیمال ینداران بزرگ از بخشودگیزمنداشت.  یدولت در اداره آن دخالت

به  ینسلاز و  ؛اجازه نداشتند بفروشند یاشراف یدودمانهانها را ین زمیابودند.  یملزم به انجام خدمات نظام

ز در یران باستان نیدر ا یاشراف یدودمانهات یمالک یو راز بقا یداریشه پایر. شد یمنتقل مگر ید ینسل

و خوشگذران ار متکبر، بدگمان، تو دار، یرا بس ین مارسلون اشراف ساسانیآم. سنت استن یهماز  یرویپ

 ،"کنند یها و جشنها آنرا باز نمیانهمیدر م یبر کمر دارند و حت یریشه شمشیهم"دانسته است که س یخس

تواند در  ینم یچ خادمیهن و مردمان فرودست در دست آنهاست" و "بندگا یار زندگیپندارند اخت یم"

ساختار در شدند.  یم میتقس یز به دستجاتیننامبرده طبقات از ک یهر ". باز کند حضور آنها لب به سخن

در  یاریداشتند که امالک و اقطاعات بس یموبدان جا ، ارتشتاران ویپس از دودمان شاه، یحکومت

جان را کشور مغان یموبدان آذرباات معاف بودند. یچنگشان بود و از پرداخت هر گونه عوارض و مال

 یباشکوه و چند اشکوبه با باغها و گله ها یهاخانه سرسبز و  یالقهاییز و یدند و امالک حاصلخینام

از  یطبقه حاکم( نگهدار یشه موبدان و ارتشتاران )دو شاخه اصلیدر اند بودند. "عدالت"دارا را  یاریبس

 .انجام دهد ید بخوبین شده است که باییش تعیاز پ یفیاست که هر کاست را وظا یسامانه کاست مانند ساسان

و اساسا  ،افالطون یاسیفلسفه سعدالت در همچون ان، یساسان یو حقوق ی، اخالقینید یهان یآئدر  عدالت

 یبرقرار م)کاست مانند(  یر طبقاتینظام خدشه ناپذک یو تنها در شود  یف میرتع ینابرابردر طلقا م

ن نگرش در یا گردد! یبارز مکاست مانند  یطبقاتن ساختار یشکستن ادر ز ین. "ظلم" و "دروغ" گردد
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 ،ع ثروتیتوزن منعکس است که در آز یننکرد یدر کتاب سوم دموبدان با ن( ی)بد دک "آشموغ" ی یگفتگو

پس از روان یکه انوش "دادگر"ه یکنز ین یاسیبعد سدر  !شده است ی" و "دروغ" معنیو پرستیرواج "د

را  ینیبهد – یدر فرهنگ ساسان یکامال وارونه دادگر یمعن ،ان گرفتییرحمانه و گسترده روستایکشتار ب

سامانه کاست مانند  یاز استوارپس  یساسانحکومت انگذار یر پاپکان بنیاردش، یکند. بار یاثبات م

سفارش ن باره یز در اینان خود نیبه جانش ؛کردخالف قانون اعالم را  یطبقات ییجابجاکشور، در  یاجتماع

را منتقل شدن ید زیکن یریگر جلوگیش به مرتبه دین اصناف از مرتبه خویاز ا یاز انتقال صنفکه: "کرد 

د ینبان یاز پادشاه است خواه به خلع خواه به کشتن. بنابر ا قدرتش سبب سرعت انتقال یمردم از مراتب خو

ن سن یستیکر". که سر گشته... یا از دمیکه دم گشته و  یاز سرمگر د یز چندان ترس داشته باشیچ چیاز ه

ثابت داشت )درجه  یک از افراد مقامیبود، هر  یبارز یه تفاوتهایان طبقات عالین در میهمچنسد: "ینو یم

آن  یمشغول شود مگر آنچه که از جانب خدا برا یتوانست به حرفه ا ینم یکس ید( ولاش مشخص بو

بزرگ با خون طبقات پست در هم  یبود که خون خاندانها ین مملکت مقرراتیدر قوان. ده شده بود"یآفر

ه جامع. شد یثبت م یبزرگ و شجر نامه آنها در دفتر مخصوص ینام خانواده هاند یگونرو یاز ا ؛زدیامین

ز یدر درون اشراف ن یان طبقات حتیم یمرزها افت.یه استوار گشت و تداوم ین پایبر ا یساسان یطبقات

گاهها و یدر جا یوجود نداشت. هر صنف و طبقه و قشر ییبود و جز با اجازه شاهنشاه امکان جابجابسته 

دوره در  یجتماعا یزندگ یادیبن یژگیجمود و سکون وخکوب بود. ین شده مییتعش یاز پ یفاصله ها

اجازه نشستن  یبرخ ؛باشند ین ویتوانستند در کنار شاه همنش یم یان اشراف برخیدر م. است یساسان

توانستند  یم یبرخ؛ توانستند بروند یجلوتر نم یتا هفت قدم یبرخ ؛ستندیتوانستند با ینداشتند و تنها م

که  یو اخالق یحقوق یهان ییآآندسته از . دنداشتنهم اجازه سخن گفتن گر ید یبرخکه ی؛ در حالندیسخن بگو

ن یاز ابود شه وران و کشاورزان( یزحمتکشان شهر و روستا )پبا ان اشراف یم یطبقاتم کننده مناسبات یتنظ

را در  یازات حقوقیثروت و امتو  یاسیقدرت س ،هفت خانوادهبود. سرسختانه تر و ظالمانه تر  یهم بس

 یکاست مانند بود که خشکسال ین سامانه طبقاتیطره ایدر سکشور . کرده بودند یش انحصاریدستان خو

د گشت که یدگان و فرودستان جامعه پدیان ستمدیاز م یجنبش گسترده او  ؛آورد یهم بدان رو یمرگبار

قباد را از  ،اشرافبدست آورد. هم را  یپادشاهان و عناصر اصالح طلب حکومت نانهیمصلحت بت یحما

ون در آمد یساختند. قباد در بازگشت دوباره به قدرت از در سازش با اشراف و روحان یقدرت خلع و زندان

 ینید ی؛ آنها را به بجنبش برآمد ینابودشه یاندخسرو کواتان در  ینیو پس از توافق با آنها بر سر جانش

بوده  یبقاتتاکنون طاز عهد باستان  یجوامع بشر .گرداندمأمور کشتار آنها را و خسرو کواتان کرد متهم 

زار کننده بود که یچنان ناهنجار و ب یساسان ینیددر نظام  یطبقات یض هایشکافها و ستمها و تبع یاند، ول
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پناه  یکشور ساسانروان به یمدرسه آتن در عهد انوش یلیبدنبال تعط یونانیلسوف یکه هفت ف یهنگام

ن یستی. بگفته کرمان شدندیش پشیکرده خوران از یدر ا یطبقات یشکافها و ستمها یژرفاآوردند، از مشاهده 

عامه منزجر  یو تنگدست ان طبقات وجود داشتهیکه م یران و فاصله ایا یشتر از اصول طبقاتیسن "ب

دند آزرده شدند، و از یکه د ییم آمد، و از خشونتهایان بنظر آنان درشت و نامالیرانی"، و "عادات اشدند

ان، یران در زمان ساسانیران رخت بر بستند" )ایو ناخشنود از ا ردستان دلتنگ گشتند،یاشراف به ز یتعد

 یا میان غالمان و رعاار جیاشراف مزبور خود را صاحب اختن مارسلون: "یبگفته آم(. ۵۶۱ص 

ار موافقتر... یوضع ساکنان شهرها بسسد: "ینو ین سن میستیو روستا کر در مورد تضاد شهر". دانستند

معاف بودند و  یدادند لکن ظاهرا از خدمت نظام یات سرانه میان مالیروستائز مانند یان نیبود... شهر

( کشاورز)ه" یکنفر "فرو ماینائل شوند اما  یجمع کرده به اعتبار یمال یشه وریممکن بود از تجارت و پ

پادشاهان و گردانندگان حکومت را توقع کند... )اشراف( م االصل" یجرأت نداشت که افتخار مردمان "کر

 یو طبقات یدادند که از حدود صنف یه" اجازه نمیک از طبقات خاصه کشاورزان "فرومایچ یبه ه یاسانس

البته  ی. ولدندید یانبخش میو طبقات ممتاز ز را بحال سلطنت ین اقدامیرا چنیز فراتر گذارد یش قدمیخو

        . "آورند ینظام را فراهم م یو فروپاش یدگینه پوسینکار برعکس زمیدانستند که با ا ینم

 

 سلطه بر جهانگسترش ان جهت یپا یب یهایافروز جنگ. ۲

اشراف جامعه را ید؛ زیانجام یبا روم شرقو کشمکش ت کاال به سه قرن جنگ یان بر ترانزیتسلط ساسان

گر یگزاف به د یمتهاین را بخود اختصاص داده و محصوالت خود را با قیشم چیشتر ابریب یساسان

را  ییتوانفرسا یفشارهاز ین یشیفرسا یجنگهاران(. یسم در ایتکامل فئودال، ینعمانتند )فروخ یکشورها م

ه یر سایران زیشه وران را به ستوه آورد. مردم ایان و پیل کرد و روستائیران تحمیبر مردم زحمتکش ا

به د. نداشتن یشاهان ساسان یهایلشکرکش ینسانو ا یماد ینه هاین هزیجز تأم یترس و سرکوب چاره ا

ت یابدالدهر محکوم به عبود ییرفتند، گو یسپاه م یان از پین روستائیگفته مارسلون "گروه گروه از ا

 یامدهایو پ یاقتصاد یان، فشارهایپا یب یجنگها ".دادند یبه آنان نم یو پاداش یمزدچ وجه یهستند. به

ان یروستائ ین آرزویبزرگتربود. ساخته بشدت خسته و ناتوان و درهم شکسته را مردم آنها  یاجتماع

  .ان بودیان ساسانیپا یب یهایدر صلح و رها شدن از شر جنگها و لشکرکش یزندگ

و سواره  ؛ل کردیتبد یرا به ارتش حرفه ا یکیچرپراکنده ارتش  یوش هخامنشیهمچون دارروان یانوش

 یان که مواجبیاز روستائ یاده نظام ارتش ساسانی. پیو تهاجم ین دفاعیسنگ یل داد با سالحهایتشک ینظام

سلطه گرانه و توسعه طلبانه  یهایدر جنگ افروز یفرماندهان ارتش ساسانشد.  یل میگرفتند، تشک یهم نم
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ن بود که یف سردار ایاز تکال یکیا "یرنی. بگفته پگرفتند یبهره مز ین "مذهب"و  "هنیم"عنصر از ش یخو

نکار را به آنها یا یو اخرو یویق کرده اجر دنیان را به حفظ مذهب و مملکت تشویقبل از جنگ سپاه

ران و روم بر سر یان ایجنگ بزرگ م ۱۶ یدر دوره ساسان. (۳۳۴، ص یران باستانی" )ادیگوشزد نما

      جهان و غارت مردمان رخ داد.   م یتقسشتر در یسهم ب

 

 و فقر روزافزون  استثمار مضاعف. ۵

که تنها  ینیسنگ یاتهایون، و مالیاشراف و روحانو  انیسط دربارشه وران تویان و پید روستائیاستثمار شد

آنها رقم زده بود. در  ینده را برایفزا ین زحمتکشان بود، آنها را فرسوده و ناتوان ساخته و فقریبر گردن ا

ان، ارتشتاران، یب درباریوسته به جیعوارض دسترنج زحمتکشان را پات و یمالگونه  ۳۰مجموع 

در  یکمبود مالباعث که  یکرد. بهنگام جنگ و بحران و خشکسال یر میندار سرازیاف زمون و اشریروحان

ون یان، روحانیاشراف، درباربود که  ین در حالیشد. ا ینتر میسنگ یاتیمال یفشارهاشد،  یمخزانه دولت 

از  یو پاسدار دسته تنها چپاول دسترنج توده نیمعاف بودند. کار ا یاتیو ارتشتاران از پرداخت هر گونه مال

ون، یران، طبقه ممتاز، روحانیان طبقات مختلفه اجتماع ایدر م: "بود یساسان یحقوق – یاسیسامانه س

فه آنان یبودند و وظات معاف یو پرداخت مال یدیتول یجنگاوران و خدمتگزاران شاه از انجام کارها

، ص یخ تحوالت اجتماعیار، تیراوند ین بود" )مرتضیمخالف یمنحصرا حفظ دستگاه موجود و سرکوب

. برداشت بود یو دست درازبا خشونت و آزار همراه توسط مأموران آنها اخذ اتها گزاف بود و یمال(. ۵۶

کردند  یات جرأت نمیمال یکشاورزان قبل از اداکه " یبه گونه اات ممنوع بود ین مالییش از تعیمحصول پ

د و کشاورز یگند یوه بر درخت مید میرس یر مید ییدرختان دست بزنند و اگر مأمور دارا یوه هایبه م

ا ی)خراج(  خراکاتها کال بر دو دسته بود. یمالن سن(. یستی" )کردید یار میان بسین راه زیچاره از ایب

را  یکشاورز یفرآورده ها ۳/۱تا  ۶/۱ن یات بر زمیمال. ات سرانهیا مالیه( ی)جز تیگزن و یات بر زمیمال

آنها که ز ینو کردند  یان پرداخت میگر ادیروان دیپات سرانه ثابت بود و آنرا یمالمقدار  یول شد یشامل م

ات سرانه معاف یان از پرداخت مالیران و درباریون، دبیاشراف، ارتشتاران، روحان .ن نبودندیمالک زم

ند. عالوه ات سرانه بپردازیسه ماه به سه ماه مال یسالگ ۵۰تا  ۲۰ر بودند از سن ی"طبقه سوم ناگزبودند. 

 یافت مین جبرا دریبنام آئ ییایو هدا گاریه، بیری، خیبنام باج شخص یگرید یاتهاین از توده مردم مالیبر ا

پرداختند که بار آنها را بمراتب  یز مین یگریات سرانه دی( مالیحیو مس یهودی) یر زرتشتیشد. مردمان غ

در  یعنیز یجدهم سلطنت خسرو دوم پرویل هکه در دست است در سا یبنا بر اطالعساخت...  ینتر میسنگ

ون درهم یلید مشد که ششص یهزار مثقال طال م ۷۲۰ یساسان یدات شاهنشاهیجمع عا یالدیم ۶۰۸سال 

www.ParsBook.org



 

246 

ن یسنگ یدرک عمق فشارها یبرا(. ۵۷، ص یخ تحوالت اجتماعی، تاری" )راوندارزش داشته است...

ن یپادشاهان و اشراف ا یوه زندگینه آنها بهتر است شرحمایران و استثمار بیبر گرده زحمتکشان ا یاتیمال

. تاج شاهان از طال و ان زبانزد مردم روزگار بودیزرق و برق دربار ساسانم. ین را در نظر آوریسرزم

ن به جواهرات بر تخت یفاخر مز یبا لباسهاشاه اقوت بود؛ ید و یزمرد و مروار ین شده به سنگهایتزئ

، ص یران باستانیاا، یرنیپگذاشت ) یکه آنهم جواهر نشان بود بر سر منشست و تاج مرصع  ین میزر

حاضر  یکه حت خو کرده بودند یمفتخوارخست و به چنان خود  ینید یبنا بر رهنمودهاموبدان (. ۳۷۷

ن و ید موبد را در برابر آفریپزشک بابدهند: " یکرد، دستمزد یدرمان م که درد آنها را ینبودند به پزشک

شاه و زرق و برق  یافسانه ا یزندگ داد، فرگرد هفتم، بخش هفتم(.یاو درمان کند" )وند یاهآمرزش خو

؛ و از آنجا که مردم بر پا بود یو رنج توانفرسااه یسفقر  یبه بها ینیبهدو موبدان  یاشراف ساسان یزندگ

جامعه از رشد و  یدیولت یروهای، نشد یز میآنها وار یپرناشدنسه یکبه وسته یپد یاز مازاد تول یبخش بزرگ

   .گذاردند یرانیشرفت باز ماندند و شهرها و روستاها رو به ویپ

 

                                                                     ینیو د یاسیمخالفان سکشتار و شکنجه  . استبداد مطلقه؛۷

م دولت یر سلطه مستقیاز دست دادند و ز ن دوره استقالل خود رایدر ا یخودمختار عصر اشکان یشهرها

استبداد مطلقه بودند.  ییت قدرت و بر پایت مرکزیتقو یان در پیقرار گرفتند که همچون هخامنش یساسان

 یشوش را که برامردم رحمانه سرکوب شد. شاپور دوم یکه بدار گشت یپدز ین ییجنبشهان راستا یدر ا

و  یاسیاختناق و سرکوب س. ساختران یوسرکوب کرد و شهر را ند، سته بوداخبپا استقالل خود  یابیباز

ن کشتارها همچنان پس از قتل عام یج بود. ایان راین شکل ممکن در دوره ساسانیرحمانه تریبه ب ینید

 ؛ار سنگدل بودندیکال بس یافت. شاهان ساسانیروان ادامه یبفرمان انوشان یروستائانه صد هزار تن از یوحش

 یهزار زندان ۳۶ک مورد به زادان فرخ فرمانده نگهبانان خاصه خود دستور داد یز در یوه خسرو پرکچنان

 یاز کشتارها یکی. در (۵۷۱، جلد دوم، ص الکاملن نکرد )یاو چنر یبگفته ابن اثکه  را قتل عام کنند

هزار  نه یالدیم ۳۶۲دند. در سال یهزار نفر به قتل رس ۱۶ان که بفرمان شاپور بعمل آمد یحیمس یجمع

ه یکه علیآمده است: "در آن دوره کسان "یسویع یاعمال شهدا"د شدند. در کتاب یبه خوزستان تبع یحیمس

از مقررات  یچیانت به دولت، فرار از جنگ و سرپیان، خیداشتند و مرتکب عص یبر م ینظام موجود قدم

ن یه حکومت مطلقه سالطیکه علیو کسان یاسین سیشدند، مجازاتشان اعدام بود... مجرم یمذهب زرتشت م

از آنان به  یگرفتند و بعض یمورد شکنجه قرار م ین وضعیکردند، به بدتر یام میق یون زرتشتیو روحان
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سپردند یدلخراش جان م یشدند و بوضع یل می)در خوزستان( گس یقلعه فراموش
167

که در  ییفرهای. ک

ل یده، فرو بردن میختن روغن گداخته در دیر است: ریشد به قرار ز ین اعمال مین دسته از مجرمیمورد ا

ک پا سرنگون بر دار یاز پوست بدن، مصلوب و سنگسار کردن، با  یا قسمتیرخ در چشم، کندن تمام س

ختن، قطع کردن اندام، کندن پوست سر، یانه زدن و بر محل زخمها سرکه و نمک ریکردن، مجرم را با تاز

ط بدن، کندن ر نقایختن سرب گداخته در گوش و چشم، فرو بردن جوالدوز در چشم و سایدن زبان، ریبر

ر از آنچه ذکر شد یختن نفت بر استخوان و آتش زدن آن ... غین و رین با شانه آهنیگوشت بدن مجرم

ب یب که جالد به ترتین ترتیاست به ا نه مرگآن دوره شکنجه معروف به  ین شکنجه هایدهشتناکتر

را تا آرنج و پا را تا زانو و انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست 

 ؛۵۸-۵۳، ص یخ تحوالت اجتماعی، تاری" )راوندکند یو عاقبت سر را قطع م ینیو بآنگاه گوش 

ه ترس و یساددمنشانه  ین شکنجه هایدر اثر ا(. ۴۱۲-۴۲۰ان، ص یران در زمان ساسانین سن، ایستیکر

 یار مین بسیاز قوانان یپارسسد: "ینو ین مارسلون میکه آمیطورگسترده بود، بران یامردم مرگ بر سر 

انت یکه در برابر خییار سخت بود تا جایان سپاه مخصوصا بسیقانون راجع به ناسپاسان و فراردند. یترس

نسبت به مذهب، نسبت به شاه و نسبت به  :جرائم سه گونه بود". کشتند یشان او را میک تن تمام خوی

مه داشت. یچون نقص عضو و جر ییفرهایک یکنجه بود، و سوماشخاص. دو جرم اول مجازاتش اعدام با ش

ختند. یآو یدزد را به دار م(. ۲۴۵و  ۲۱۴، ص ۳از پادشاه مرگ است )جلد  ینافرمان ینکرد سزایدر د

، ص یران باستانیاا، یرنیپز معمول بود )یدن و سنگسار نیب کشی، کور کردن و به صلینیدن گوش و بیبر

 ۲۰۰۰تا  ۱۰۰۰ر خاک دفن کند، یزکسال یاز شش ماه تا را ا سگ یانسان که جسد  یکس یسزا(. ۳۳۷

کرد که  یدخول م یدیو پلیرا درون مرده دیز (۶۸۴ص  فرگرد سوم، بخش چهارم،، دادیوندانه بود )یتاز

شده  یاحترام یرا به آتش مقدس بیآنکه مرده را بسوزاند، مرگ بود ز یسزا !؟ساخت ین را آلوده میزم

آزار را هم  یو جانداران بنشد انسانها شامل تنها انه یوحش یهاکشتار و شکنجه (. ۷۶۲نجا، ص )هما ؟بود!

بود که ن ین جشن چنیا یاست. محتوا جشن سده یجاندار آزار ین سنتهای! از برجسته تردر بر گرفت

ن زبان یوختن اسو تن بر پر و بال آنگاه و د راندن یمآزار را در خرمن آتش  یجانداران بگر یپرندگان و د

توسط  یچندز یانه پس از اسالم نین جشن وحشیا ییگو! کردند یم یمانشاددند و یخند یمبسته ها 

؟ران"!ی"سرداران ملت ا
168

 ین زورگوی، اجیه توسط مرداوجشن سد یداستان برگزار. شد یبرگزار م 

                                                 
167

راند!  یبر زبان م یستینبا ینام مکان را کس یان و حتیزندانشد که نام  یده مینام یا قلعه فراموشین شکنجه گاه مخوف از آنجا انوشبرد یا  

 دارد.داللت  یساساندوره ت رعب و وحشت در ین نام خود بر حاکمین سن(. ایستی، نولدکه، کری)طبر

 

 
168

 را داشتند. یبهن یو د یبازگرداندن حکومت ساسان یران باستان که سودایا یاشراف یره هایبازماندگان ت  
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چون تجارب االمم ابن  یخیتارمنابع بزرگ کشته شدن او بدست غالمان ترک، در مغرور، و و شه یستم پ

ن یمسلمان، در ا یرانیدانشمند ا ،یرونیحان بیخ ابن خلدون آمده است. ابوریر و تاریه، الکامل ابن اثیمسکو

وانات زنده را یافروزند و چون شعله ها بلند شود حیکه آتش بنستین شب ایسد: "رسم آنها در اینو یباره م

آن بپرانند تا بسوزند و خود در کنار آن آتش نشسته به انواع لهب  یدر آن اندازند و پرندگان را در شعله ها

ر یت به غیهر کس که لذت ببرد از درد رساندن و آزار و اذرد از یخداوند انتقام گو لعب سرگرم شوند؛ که 

جاندار  یماریب. (۳۵۱ه، فصل نهم، ص ی" )آثار الباقرسانند یکه حس دارند و ضرر نم یاز موجودات خود،

 یمعموال جزئ" ژه "مور دانه کشیشد؛ کشتار جانداران گوناگون و بو یتنها به جشن سده محدود نم یآزار

انه یان هر عادت ماهیپاداد زن در یبموجب ونده ک(؛ چنان۸۱۸)اوستا، جلد دوم، ص بود از کفاره "گناهان" 

" را بکشد، کشتن ده هزار یکه "سگ آب یکس یاز مجازاتها یکیتنها  مور دانه کش را بکشد! ۲۰۰د یبا

که  ین سخن فردوسید ایشا .(دادیونداست! )بوده ده هزار قورباغه و ده هزار مور دانه کش و  الک پشت

، ینقل آن توسط سعدژه یبوو  ،"خوش است نیریکه جان دارد و جان ش، است که دانه کش یمورازار ی"م

ن حکم، یموجود در ا یاز توحش و سنگدل ی. جداباشد گبران"" ینیدن حکم یبه اآنها ز یه آمیبرخورد کنا

ن یا یشه اعتقادیر دشوار و توانفرساست! یز بسینهزار جاندار  ۳۰افتن، شمارش و کشتار ید گفت که یبا

ده یسوزاندند، آفر یکه شکنجه داده و م ییاز جانداران را، آنها یارین بود که بسیدر ا یجاندار آزار

خته از جنگ آنقدر خون یه شاپور دوم به سردار گرکبود چنان یابتکارگاه مجازاتها  ؟!دانستند یمن میاهر

شد.  یجرم محسوب م یدولتجز مذهب  ینش هر گونه مذهبیگز(. یران باستانیاند تا مرد )اگاو نر خور

ر فشار و یزکوتاه  ییجز در دوره هاکردند،  یبه دولت پرداخت م ینیات سرانه سنگید مالیاان که بیسویع

جه یآنان نت یداریان در اثر پایسویکشتار و شکنجه ع یدن از مذهب خود بودند. ولیدست کش یآزار برا

دند تا آنکه کر یش پافشاریده خویان چندان بر عقیسویع ؛اوردیببار ن یده دولتین پوسید یدلخواه را برا

بدست آورند و دستگاه سرسخت حاکم را وادار به مدارا با خود  یخود را تا اندازه ا یمذهب یتوانستند آزاد

و فشار بر آنان ان یسویگرد عیآزار و پد از یموظف گردز ینپس از صلح با روم  یند. دولت ساسانینما

ه یک توجیآن  یبتوان براکه شد  یمحدود نمان یحیالبته به مس ین حکومتیسرکوب و آزار مخالفان د بکاهد.

دیتراش یاسیس
169

ر یکرتسه گانه  یهابه یاز کتدر امان نبودند و سرکوب ز از یران نیان در شرق ای. بودائ

 یآتشکده ها"ها بسود آن یشگاههایایسرکوب و کشتار شده و نن دوره یدر اان یگر ادیروان دیپد که یآ یبر م

                                                 
169

ن یان را در ایساسانو  ندیه نمای"ستون پنجم روم" بوده اند، کشتار و آزار آنها را توج یان کشور ساسانیحین که مسین ایکوشند با تلق یم یبرخ  

رج وامق، مندرج در اطالعات ی"، ایدر برخورد با روم شرق یلت ساساندو یاست مذهبید به مقاله "سیانند )نگاه کنی"برحق" بنما یمورد تا اندازه ا

 .(۱۲۳ – ۱۳۰، شماره یاقتصاد – یاسیس
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ده شد )کامبخش فرد، معبد یتا در کنگاور به آتش کشیمعبد آناهه کچنان ؛ران و سوزانده شدندیو "ینیبهد

ان یبا ساسان یکه اساسا روابط حسنه اان یهودی(. ۱۴، ص یباستان شناس یکاوشها و پژوهشها –تا یآناه

در عهد آنها  ؛شدند یندوره میدر ا یاجتماع یو جنبشهاخود  یاسیس یمانهایپ یقربانز ین، گاه داشتند

زد گرد یگرد واقع شدند. یپر فشار و یز زیل حکومت خسرو پرویچهارم و اوا روز و هرمزیو فزدگرد دوم ی

با اشراف در  یل همکاریبدلآنها را روز و قباد یف ؛کسال از مراسم "سبت" باز داشتیرا ان یهودیدوم 

را بخاطر ان یهودی ییو قضا یاسیالت سی؛ هرمز چهارم تشکندب کرده دربار سرکویبر عل ینیسه چیدس

ن یان از بهرام چوبیهودی یل هواداریز بدلیو خسرو پرود؛ یچان برییبا اشراف در سرکوب روستا یهمکار

حد و حصر شاه  یاستبداد ب. ت را داشتندیدر امن یحق زندگ یحکومتن یروان دیتنها پ. داد یآنها را گوشمال

 یر میکه به دربار خوانده شده بود، د یان و مالزمان ربوده بود. گاه اگر کارگزاریاز دربار ییابیز شکین

اورند! یسرش را ب یعنیاز تن او  ید فقط جزئیایکل بیآمد که: اگر دشوار است با تمام ه یکرد، فرمان م

)پرده ، "خرم باش" رفتیپذ یان را به حضور میمان و درباریکه پادشاه ند یوقت یو مسعودبگفته جاحظ 

که همه حضار بشنوند، بانگ یبلند بطور یکاخ رود و به صدا یداد که بر باال یرا فرمان م یکسدار( 

چکس ی"! آنگاه هیرا امروز در حضور شاهنشاه قرار گرفته ایزبان مواظب سر خود باش، ز یازند: "

داد  یکه شاه بار خاص م یهنگامبکند.  ین انتقادیا کوچکتریکرد سکوت را در هم بشکند و  یجرأت نم

ذراع از پرده  ۱۰د به فاصله یباافتند ی ینشست و آنها که بار م یدن شاه ممنوع بود. شاه در پس پرده مید

ک و سپس مرزبانان، یشاه بود. در آنجا نخست شاهزادگان و اشراف درجه  یذراع ۱۰د. پرده هم در نستیبا

امشگران و رن تر ییفاصله بود. پا ذراع ۱۰ز ین دو دسته نیان ایمفرمانداران و سپهبدان قرار داشتند. که 

 "چون پادشاه عزم سفر داشت اسواران و بزرگان که معموال ملتزم رکاب بودند مرکب خوداگران بودند. یخن

که افتخار مالزمت شاه را داشت  یرا اسب کسیبردند، ز یم ین دواب سلطنتینه نزد متخصصیمعا یرا برا

ل باشد به مرکب شاه یکند، و نه ما یباشد، نه تنبل باشد و نه تند، نه سر سم بزند و نه سرکشخوب  یستیبا

اسب را  بود کهمقرر ن جهت یو به ا ؛زد و ادرار کندین بریست در راه سرگیبا یز نمیک شود. و نینزد

که چندان دشوار بود  یشاق و افتخار ین مالزمت پادشاه در سفر امریشب قبل خوراک ندهند. بنابرا

مراقب کالم  یب بود، جاسوسان مخصوصیکه شاه از مجلس غا یشد ... وقت یمطبوع طبع بزرگان واقع نم

 یبرا یدن آنها، بودند ... اقدامات مخصوصیمواظب نفس کش یو رفتار و سکنات و آداب حاضران، حت

 یت کنند که برایدانست. حکا یچکس محل خواب شاه را نمیآمد. ه یحفظ شاه از سوء قصد به عمل م

 یه میدر نقاط مختلف تهچهل بستر  یاز پادشاهان ساسان یاریر اول و خسرو اول و خسرو دوم و بسیاردش

چکس حق نداشت داخل اتاق مخصوص شاه شود. ید ... هیخواب یچکدام آنها نمیپادشاه در ه یکردند و گاه
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 – ۵۳۴ان، ص یدر زمان ساسانران یان سن، یستیکرز بدون اجازه حق ورود نداشت" )یپسرش ن یحت

افت که شاه بر او خشم گرفته است، نه حق فرار داشت، نه بست نشستن در ی یخبر م یاگر کس؛ "(۵۳۳

صادر  یند تا شاه در حق او حکمیکه در مقابل قصر بود بنش ینیه آهنید بر سه پایمقدس، بلکه با یمکانها

در وسط  یعیدان وسیکند. حکم اعدام او را در مت یجرأت نداشت او را حما ین مدت کسیکند. در ظرف ا

 یمرا که مستوجب غضب شاه بودند،  یا کسانین، یمقصر یکردند. در آنجا سر و دست و پا یقصر اجرا م

 یاتینظام مالروان یانوشکه  یهنگام نبود. ییک از همراهان شاه را رأیچیه(. ۵۴۳)همانجا، ص  "دندیبر

بار  ؟دارد ین باره سخنیدر ا یا کسید آیپرس یسه باصطالح مشورتک جلیکرد، سه بار در  یرا وضع م

 یر مییکه تغ یاوضاع یبرا یب دائمیک ترتی ؟یا موقتیاست  یبات دائمین ترتیا ایآ :دیکنفر پرسیسوم 

چندان با قلمدان ر است، فرمان داد ی؟! و چون دانست دبیستیاد زد تو کیروان فریانوشست. یکند، عدالت ن

که مقرر  ییخسرو خراجهاگفتند:  یپس از آن حاضران جملگ ر فضول" بکوبند تا جان دهد.یدببر سر آن "

همه برادران  یسه ایآسوده ماندن از هر دس یروان برای(. انوشی)طبر ؟فق عدالت است!اهمه مو یفرمود

ران جهت نبود که کارگزا یز کور کرد. بیش بهمراه پسرانشان را کشت و پسر خود انوشگزاد را نیخو

 یندادند و بعضا به همکار یاریپناه و  یزد گرد فرارینکردند، به  یکوشش چنداننظام  یبقا یبرا یحکومت

                                          آوردند.    یبا اعراب مسلمان رو

 

 دانش و فرهنگ ن ییپاسطح  ؛راهنما یشه هایبن بست اند. ۷

مرگبار  یو رکود ییشه و فرهنگ را به نازایوحشت و مرگ، انده یدر سا ین دولتیت مطلقه دیحاکم

ت یز از دخالت و نظارت روحانینمردم  یاجتماع ین وجوه زندگیتر ین و فرعیتر یجزئکشانده بود. 

نموده بودند  یویش را شامل حال حکومت دنیخو ین جنبه قدسین سن "اصحاب دیستیبرکنار نبود. بگفته کر

کردند و بعبارت  یدخالت م یرانیهر فرد ا یه مسائل مهم زندگیان در کلیوانیت دیز به برکت حمایو خود ن

" یک نفر زرتشتی یف مذهبی"وظا یش داشتند". راوندیگر شخص را از گهواره تا گور در چنگال خوید

هر دهد: " ین شرح میاست، چن یدوره ساسانفرهنگ در ن و یدرا که نشانگر عمق رکود و انحطاط 

د یش قرار دهد، هر کس بایمورد ستاچهار بار آفتاب و ماه و آتش و آب را  یبود روزمکلف  یزرتشت

دن یحاجت و زدن عطسه و چ یهنگام خواب و برخاستن و شستشو و بستن کمربند و خوردن غذا و قضا

مخصوص تالوت کند یسو و افروختن چراغ و امثال آن دعایناخن و گ
170

د هرگز یآتش اجاق نبا...  

                                                 
170

 برد.  یپان اسالم ندارد، یشوایبا قرآن و سنت پ یچ قرابتی" شده است، و هیرانیوارد "اسالم اکه  یخرافات مشابهشه یبه رتوان  یم  
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چون مقدس بودند  ید مالقات کند، ظروف فلزید بر آتش بتابد و آب با آتش نبایخاموش شود، نور آفتاب نبا

. "ردیصورت گ یندگان مذهبیباشرت نماد با میف باین آداب و تکالیاز ا ید به زنگ آلوده شوند، بعضینبا

کشتار طبق معمول ز یگناه است و کفاره اش نض یاآمده که نگاه بر زن ح (ویقانون ضد د)داد" یدر "وند

ن سهل و یبا اسالم آنرا "د ییران پس از آشنایامردم ن رو بود که ید از همیشا! استدانه کش  مورچگان

ن یثر ترؤداد( "کالم مقدس" میدر همان کتاب )وند(. یزیپار ی)باستانقبال کردند و از آن استدند یساده" نام

داشت؛ آنگاه هم که  یبر دارو برتر یماریورد و دعا در درمان بشود.  یماران خوانده میراه درمان ب

 یم یدوزران تجربه انیگانگان و فقیب ید رویدو سال با یکیافتند کار خود را آغاز کنند، تا یپزشکان اجازه 

افت به درمان "مزدا ی یو پرست" را درمان کند، آنگاه اجازه میتوانست سه "د یم یکردند؛ اگر پزشک

طفل خردسال  یستیبانکرد "ین دیبر اساس قوان (.۳۰۷ص خ تمدن، یتارل دورانت، یو) !؟پرست" بپردازد

 یطانیش یدیرا که پلید، زک او نشوینزدض یاحب چشم بد محفوظ بدارند و مواظبت کنند تا زن یرا از آس

ار یبس ین دولتین دیدر ا یو آلودگ یاحکام پاکن سن(. یستیدانستند" )کر یطفل م یآن زن را موجب بدبخت

را یزاست واجب "مزداپرستان"  یبند" بر دهان برادهان بستن "کسو یه از کاست چنانج کننده یو گ یخراف

ک "آشموغ" با یان ینکرد، پرسش و پاسخ چهارم میوم د)کتاب س ؟!کند یهوا را آلوده م یدم و بازدم آدم

مرده  ی"پس نعش کشها در سه قدم: پاک کننده جسم و جان استن ین دیدر اادرار گر ید ی؛ از سو(موبدان

د تا آنها که ینجا آوریادرار به ا یمزدا پرستان قدر یشان بانگ زند که: ایشرو بر اینند و سپس موبد پیبنش

آن پروردگار جهان!...  یا د:یپرس( زرتشت)ند! پس یسوان و اندام خود را بدان بشوید گجنازه حمل کرده ان

داد: ادرار گوسفند پاسخ ند کدام است؟... اهورامزدا یسو و اندام خود بدان بشویگ یستیادرار که نعش کشها با

داد، فرگرد هشتم، یوند) ؟شاوندان آن مرده باشند!ین خویک تریکه نزد یا ادرار آن مرد و زنیا گاو نر، و ی

آشون ند. یآال یافته اند او را میکه در تن مردگان راه  یوانی... د دیپرس( زرتشت)(. "۷۴۷دوم، ص بخش 

ها رها سازد و پاک گرداند؟ ین آلودگیش را از ایخوجامه تواند تن و  یکوکار چگونه مین)مومن( 

اه نباشدیز سیاو ن یر مواک تید و یماما سپکه اخته نشده باشد و ت یاهورامزدا پاسخ داد: شاش گاو نر
171
را  

 یاشم وهو را بخواند، آنگاه دعا یدعابار ... پس صد ده ببر یدشت مزدا آفرر و آن آشون آلوده را به یبگ

و دو بار با آب ش گاو ابار با ش آلوده اش را چهارجامه ست بار بخواند، سپس تن و یه را دویریاهون و

از آشون نگون بخت  یداستان پاکساز .(۸۶۷، ص داد، فرگرد نوزدهم، بخش دومید" )وندیبشوده بغ یآفر

                                                 
171

 افت؟یتوان  یرا از کجا م ین گاوید چنیگو یاوستا نم  
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خوابددر دشت باز بز یند در تمام آن نه شب یکشد؛ و با ینه شبانه روز به درازا مو ید
172
گر ید ییدر جا .

داد، یدر وند :بنوشندرا ا شاش گاو یز یجان و روان گم یشستشو و پاک یدستور داده شده که برا یحت

ا نه یا شش ید سه یبادهد که " یپاسخ م د؛ و اهورامزداپرس یو میاز پاک کردن زهدان زن از د (زرتشت)

 یبهن ی! د؟"یشه "احکام بهداشتیاما ر( ۷۱۵)بخش هشتم، ص  !؟"خته با خاکستر بنوشدیش گاو آماجام ش

شاشد؛ و  یبر دستان او م ید که گاوی، در خواب دید، پادشاه افسانه ایا جمشین افسانه است که گویدر ا

ن یستیند! )کریگفت به مردم سفارش کن که خود را با شاش گاو بشو بر او فرود آمد و ؟"!یک وحیآنگاه "پ

زدان و یشرک و پرستش ا .(رانیا یخ افسانه ایار در تاریشهرن ین انسان و نخستینخست یسن، نمونه ها

از "مذهب  ینیانگذار بهدیر بنی؛ کرترواج داشت یفرشتگان و آتش و آفتاب و ماه... در حکومت ساسان

 ی: "قسم به آفتاب، خداگفتش یخو یدر سوگند شاهز ینزدگرد دوم یزبان آورده بود و ان" سخن بر یخدا

ن یستی" )کرع کائنات را گرم کرده استیخود جمش جهان را منور و از حرارت یبزرگ، که از پرتو خو

د سازگار نبو یدولتن ید یهر آنچه از دانش و فرهنگ که با مبان(. ۱۶۴ان، ص یران در زمان ساسانیسن، ا

ان و فرزندان یون، درباریدر انحصار اشراف، روحان یسواد آموزگر ید یاز سو. شد یحذف و طرد م

 یسواد آموزشه وران و بازرگانان حق یان و پیفرزندان روستائ؛ شت(یشت و خرداد ی)بهمن  آنها بود

روان گذارد تا یار انوشیآورد که همه پس انداز عمرش را در اخت یرا م یداستان کفشگر یفردوسنداشتند. 

خدشه  یکاست مانند ساسان یجامعه طبقات یتا به اصل اساسدرخواستش رد شد  یولاموزد یسواد بفرزندش 

را نداشته  یساسانبودجه دولت  ین کسریتوان تأمفرودست چکس از طبقات یشک ه یبد. یایوارد ن یا

ن کار یچنان طبقات پست یدر م یکسگر ا یند که حتین داستان را ساخته اند خواسته اند بگویاست؛ آنها که ا

نظام  ین حقوقیآئداشته باشد که با  یتوانست درخواست ینم ،انجام دهدشاه  یتوانست برا یهم م یبزرگ

و  ی، اخالقینید یها نیآئاساسا هم که در انحصار طبقه حاکم بود،  یدانش. ناسازگار باشد یساسان ینید

بر توده ه مطلقه حاکم را در سلط یبود که هفت خاندان اشراف یدانش ؛بود یساسان ینظام پادشاه یحقوق

! شد یبرمال من "دانش" یات یماه یشدن سواد آموز یبا همگانداد؛  یم یاریمردم و استثمار حداکثر آنها 

حاکم ن یتوده مردم از د یزاریسبب انزجار و ب ونیو ستم و فساد روحان یدولتن یود و انحطاط د، رکیبار

رشد  یدیتوح یشه ایت بمثابه اندیحیمس د.ین گردینو ین ها و مرامهاییرش آیپذ یبراآنها  یادگش آمیافزاو 

ز یخسرو پروپرآوازه معشوقه  نیریششود یکه گفته مییاز آن استقبال کردند تا جا یاریبسافت و یو گسترش 

ت از غرب و یحیرد. مسز باز کیرا به دربار پرو یعقوبیان یسویاز ع یاریبس یپاهم او و  ؛بود یحیز مسین
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و ژاله  ینکرد، ترجمه احمد تفضلید – ۸۶۸و  ۷۴۷، ص ۲ل دوستخواه، جلد یترجمه جلد به اوستا، ین نگاه کنیدر باره شستشو با شاش گاو همچن  
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ان )مدائن( از یساسان یکه مرکز حکومترفت ش یو تا آنجا پتاخت  یدولتن یده دیکر پوسیران به پیجنوب ا

جز  ینیسراسر مراسم دسد: "ینو ین باره میدر از ین ن کوبیزر! گشتت یحیغ مسیتبل یمراکز جهان

ص تر یتر و حر یوز آتشکده و موبد غنهر ر یل دولت ساسانیفات نبود. از آغاز تشکیتها و تشریمحدود

ن یافت و دی یتمام م یرفته رفته رواج یسین عییش از عهد اسالم آین رو بود که پیشدند ... از ا یم

اگر گفته اند که  یزد و حت یافته پس میت ین اشراف تربیدر ب ین طبقات دردمند و حتیزرتشت را در ب

ران یخ ای" )تارکرد یران میسا خود آتشکده ها را وید کلیفت شاای یران راه نمیاسالم در آن روزگاران به ا

ر یک دیو بتخانه نوبهار بلخ کرد ران آغاز به توسعه یز از شرق این یگر ییبودا(. ۱۵۳بعد از اسالم، ص 

سقوط قرار  یبیر ضرب گرفته در سراشیرا ز یده دولتین پوسیداز درون ز ینت گذاران عبدبود.  ییبودا

تا  یه نظام ساسانیبر عل ی، مقاومت مؤثرروانیان بدست انوشیروستائن جنبش یسرکوب خون پس ازدادند. 

و  ،یاجتماع – یاسیس بن بست در مبارزهتوده مردم صورت نگرفت. جانب ران از یآستانه ورود اسالم به ا

 .خورد یهنما از همه سو به چشم ماشه ریاندنبود 

 

  وادهنحطاط نهاد خانا؛ زنو تجارت . احتکار ۷

 یدروغها و پندارها بافته اند ول !؟"یدوره ساسانگاه واال و ارزشمند زن در یان از "جاینکه باستان گرایبا ا

داد اوستا و یکان هزار دادستان، وندینکرد، ماتید یکتابهاز ینو ؛ یخیاسناد مکتوب و معتبر تار یداده ها

و ت اسفبار یوضعنه تنها بر منعکس کرده اند( را  یدوه ساسان یحقوق ی)که سامانه ها یگر اسناد پهلوید

عقب مانده در رابطه با زن  یاز خرافات و سنتها یاریشه بسی، بلکه رددهن یم یگواه یرانیزن از یغم انگ

"یرانیدر "اسالم ا
173
رفتند  یاز اموال مرد بشمار م یزنان جزئن اسناد یه ای، بر پایبار .انندینما یرا هم م 

آمده که نش( ی)آغاز آفرک مرد برده )حدود دوهزار سکه نقره( داشتند. در بندهشن یمت یبرابر با ق ییو بها

 !؟دیمن بود برگزیر زن را که از تبار اهریابد، ناگزیمان بیانجام زا یبرا یموجود اورمزد چون نتوانست

زن در بهره بودند.  یبهم  یو اجتماع یخانوادگ یامور زندگن یکوچکتردر  یریم گیحق تصماز زنان 

ار یسن هنگام بیزنان در ارا یشد ز یم یزندان "دشتستان"بنام  یید دور از همگان در جایانه بایعادت ماه

 یشوهر م یافتاد و اگر بسو یبه آتش مقدس م نگاهشد ینبازن ن هنگام ی. در اشدند ید شناخته میآلوده و پل

شاب یکشت و خود را با پ یرا م "مور دانه کش" ۲۰۰د ین دوره بایان ایش مرگ بود. پس از پایرفت سزا

پاک شدن  ید برایکردند و با یم ینآورد، او را زندا یا میمرده بدن ر زن کودکاگ !داد یگاو نر شستشو م
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ش یدایبه پاز جمله است که  ران به اسالمیا یفرهنگ باستان یت از داده هایش شخصیو ک یفخر فروش ،یاکاریر ،تیاشراف ،یزیخرافات، زن ست  

 شد!منجر خ ی" در تاریرانی"اسالم ا
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و تا سه روز حق  اشامدیباز آنرا ن جام یدنخته چیشاب گاو نر را با خاکستر آمیپ ،یدیزهدان خود از پل

آذرباد مهر سپندان" به مردان  یدر "اندرزها(. ۷۱۳ – ۷۱۶، ص ۲داد، جلد یدن آب نداشته باشد )وندینوش

د یرون رفتن شدند بایر از بیکنند؛ اگر ناگز یریاز خانه جلوگرون رفتن زنان خود یسفارش شده که از ب

سته دوزخ یانشان دهند ش یگریور خود را به دیش و زیرند؛ اگر آرایکدست قرار گی یسراپا در پوشش

هستند
174

کردند ازدواج کند؛  یش انتخاب میبرا یدر سه سالگکه  یبا شوهر یسالگ ۳د در سن یدختر با. 

 یکه به قهر از خانه شوهر م یکرد، سزاوار مرگ بود. زن یز میازدواج پرهن یااز  یطوالن یاگر مدت

 یفتاوبه د یز نگاه کنی؛ ن۱۷۵ – ۱۷۳، ص یساسان ی، شاهنشاهییایشد )تورج در ید کشته میرفت هم با

ا خواهر خود را وادار به ازدواج با خود یتواند دختر و  یمرد مکه بموجب آنها  موبد آذر فرنبغ فرخزادان

بهمراه داشت. در  ییزن و زناشو یبرا یشوم یهاهمه جانبه ارمغان یضهایستم و استثمار و تبع(. کند

 یز در سراسر عمر خود بیزن نک یل فقر مطلق از داشتن یران بدلیاز مردم زحمتکش ا یبخشکه یحال

باشکوه شاهان و  یحرمسراهارا ربوده و در ن ین سرزمیان دختران یباترین و زیبهترماندند،  یمبهره 

ر یر ناپذییتغ یبه ثروت و رتبه اجتماع یزنان حرمسرا بستگ یفزون .داشتند یه مانگ یاشراف ساسان

د یترد یکه ب ی؛ زنانن سه هزار نوشته اندیخز را موریخسرو پرو ان و اشراف داشت. عده زنانیدربار

پادشاهان د. نرا با او بسر بر یشبند توانست یز نمینان در سراسر عمرشچه بسا را یان او بودند زیزندان

افتند ی یتا هر جا چنان زنانند داد ین میزن دلخواه خود را به مأمور یهایژگیو یحاو یبخشنامه ا یساسان

وسته در ین زن آنستکه پیبهتر"ن نوشته اند: یها را چنیژگین ویاز ا ی. برخندت کنیهداآنها  یبه حرمسرا

نه یانه و سیم ییاست که باال ین زن کسیکوتریئت نیث اندام و هیشه عشق و محبت مرد باشد اما از حیاند

 یمقعر و انگشتان ییک و کف هایبار یخرد و قامت ییخوش ساخت و پاها ین و گردنیفراخ و سر و سر

د باشد و رنگش سرخ چون ید پستانش چون به و ناخنش چون برف سفینرم و استوار دارد، با یه و تندیکش

ل یاه مایسوانش دراز و سیف و ... گید و ظریپشم بره و دندانش سف یو مژگانش بنازک یانار و چشمش بادام

اشراف (. ۶۲، ص یخ تحوالت اجتماعیتار، یراوندباشد و هرگز گستاخ سخن نراند..." ) یبه سرخ

به  یساسان ییو جزا ین مدنیقوانا یگوکردند.  یم یرویاز شاهان پ یو زن بارگ یدر خوشگذران یساسان

ن یقوان ن آنیمهمتر شوبختیعکان هزار دادستان به قلم یاست که کتاب مادنگاشته شده بوده  یانیزبان سر

رفت. در عمل عده  یواده بشمار مل خانیاست. "اصل تعدد زوجات اساس تشکر در آورده یرا به رشته تحر

ان، یران در زمان ساسانیان سن، یستیکرتوانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود" ) یکه مرد م یزنان
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 .کرد ییرازگشا ،در قرآن ندارند ینه ایچ زمیکه ه، ث مشابه در اسالم رایاز احاد یاریتوان بس یمنجا یباز در ا  
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(۴۳۲ص 
175

ان یز در میر در جنگ، نید و زنان اسیزان زرخریان کنیار، از میبس یداشتن همخوابه ها. 

ت موبدان، اشراف و یبود در مالک یی"زن" کاال، ینیبهد – یدر فرهنگ ساسانج بود. یرا اریاشراف بس

! کردند یگر کشورها صادر میرا هم به روم و د یکردند و بخش یان؛ آنها را در حرمسراها انبار میدربار

ک ین همچومبادله "زن" دهد  یمکردند که نشان  یم ین حرمسراها زندگیز در این یهزاران دختر روم

ز وضع یندر خانواده نه حقوق زن یدر زم. ه استشتدارواج و روم  یساسان یدولتهاان یم یبازرگان یکاال

 یکه "چاکر زن" بشمار مآنها شدند، از  یده می"پادشاه زن" نامآنها که  ز بود.یغم انگو ز یآمض یتبعار یبس

 یس دودمان تنها سرپرستیکه رئییا جات ؛ار برتر بودندیبس یاجتماع یایو مزا یرفتند از جهت حقوق مدن

ان یان در میهمچون روزگار هخامنشز ین رسم زشت ازدواج با محارمرفت. یپذ یپسران "چاکر زنان" را م

تا آنجا که  (؛۱۴۳ – ۱۵۲نکرد، جلد سوم، ص ی)د تمام داشت یرواج یاشراف ساسانون و یدربار، روحان

ازدواج با خواهران، دختران و مادران هستند: بهرام محصول  یساساناز شاهان و شاهزادگان  یاریبس

، یعقوبیبگفته ... زد گرد دوم با دختر خود ازدواج کرد و ی ؛گرفت یه را به زنیخواهر خود گرد نیچوب

 یکیبه آنها و سبب نزد یکینکار را نی؛ و اگرفتند یم یان مادران و خواهران و دختران را به زنیپارس

به دربار و  ی، ازدواج هم خونیباستان یاگر در تمدنها (.۲۱۶ص ، یعقوبیخ یتار) ؟دانستد! یبخدا م

شد!  یبه همه سفارش م ینیو د یحقوق یهانیآئن ازدواج بنا بر یاما ا یکشور ساساناشراف محدود بود، در 

 یم ی، راوندیپدر شاه – یره ایعش یو سنتها یدر باره رسوم خانوادگ(. ۳۴ران باستان، ص ی)موله، ا

داشت ... طفل خردسال  یو معموال صدقه پسران بر دختران فزوندادند  یهنگام تولد طفل صدقه مسد: "ینو

شد  یگذاشت از حق ارث محروم م یبه پدر خود حرمت نم یداشتند ... اگر پسر یرا از چشم بد محفوظ م

 الت دودمانحفظ اص یبران یطرفت یبدون رضا یو عمل ازدواج در جوان یدر کودک ی... مراسم نامزد

داد عمل  یگانه میخود را به اشخاص ب ییاز دارا یهنگام مرگ قسمت یگرفت ... هر گاه کس یصورت م

(۵۸، ص یخ تحوالت اجتماعیتارنداشت..." ) یاو صورت قانون
176
 – یله اینه فرهنگ قبیدر زم .

از صفات بارزه جامعه  یکینسب و خون خانواده  یاهتمام در پاکسد: "ینو ین سن میستیکر ،یپدرشاه

ذوگدس یرا خو ین وصلتیشمردند و چن یز میکه ازدواج با محارم را جا یرفت، تا بحد یبشمار م یرانیا
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از  یت عدالت و ارزش برتر تک همسریبه حداکثر چهار زن، بر ضرورت رعا یاز سوره نساء، پس از محدود کردن چند زن ۳ه یآقرآن در   

( به ین )تک همسرید که ایار کنیک زن اختید، پس ید که با زنان خود رفتار عادالنه نداشته باشیترس ید دارد: " ... و اگر میتأک ییعدالت جو منظر

 کتر است ".یعدالت و ستم نکردن نزد

 
176

 ی" برایا و "نظر قرباندعانواع فه، یدر طا یاجبار یخوران کودکان و ازدواجها ینیریهمچون ش یپدر شاه – یره این رسوم عشیاز ا یبرخ  

شه یانگر ریبجا ماند که ب ین مذهبییه و تبیدر توج ییان با تفاوتهایرانیان ایز در مینوزاد پسر و ... همچنان پس از اسالم ن یدور کردن چشم بد، برتر

 !؟اسالم استاد شده ارمغان یکنند رسوم  یشان گمان میر القائات مغرضان و کج اندیتأثر یز یاریبس یآنهاست، ول یدار
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ن ینکرد( اشاره به اجر ایو ورشتمان سرنک )از د بغ نسکدر خواندند ...  یت ودث( می)در اوستا خوا

وان را به دور یشود و د یروشن م یزدیله فره این برادر و خواهر بوسینکه مزاوجت بیعمل رفته، مثال ا

کند  یره را محو میکب ی( معاص)ازدواج با محارم ذوگدسیخوبرزمهر مفسر ادعا کرده که  یراند. نرس یم

عدالت خاصه ز آمده است: "ین یتاب حقوق ساسان(. در ک۴۳۳ – ۴۳۴ص ان، یان ساسانران در زمیا" )...

شود که مرد مجاز است با مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت  یم یجار یپرستندگان اورمزد بنحو

ا یشد که با مادر، خواهر و  یده میبخش ینکار چنان بود که گناه مرد لواط کار تنها هنگامیارزش ا !؟کند"

 یباستان گراسم یونالیناسامروز گرچه (. ۳۵۰، خرده مقاالت، ص یبیژن غیکرد )ب یختر خود ازدواج مد

د دانست که یبا یولسازد، خود دور نه یشیپن را از ین کار زشت و ننگیا یکوشد با لغت باز یم یرانیا

شتر و روشنتر از یار بینکرد، کتاب سوم( بسید ،لتیدون فضیفر) یو اسناد زرتشت یخیمدارک مکتوب تار

ز ینزرتشت به  یازدواج هم خون ،ن اسنادیدر ابگذارد.  یباقنه ین زمیدر اد و ابهام یترد یبرا ییآنستکه جا

برد که خود را هم در  یدختر زرتشت نام م ستهیپوروچن گات از گاتها "از یشده است! آخرنسبت داده 

نهم یا یحت ی(. ول۳۴ران باستان، ص یا ار پدرش و هم همسرش )جاماسب( گذاشته است" )موله،یاخت

( از اورمزد و یزرتشتن یدن انسان در ی)نخست ومرثیکست، و اورمزد آغازگر آن است! "ینن نمونه ینخست

ت ین نمونه ازدواج با محارم بود. بشرین نخستین، بوجود آمده بود. ای، الهه زمسپندارمتدخترش 

شد مادرش را  یومرث جاریکه از ک یون است: منیوند مدیپنگونه یگر از ایت دیتش را به دو موقعیموجود

رسم زشت ازدواج با محارم عمدتا در دربار و در که د ادآور شید یبا(. ۱۰۲بارور کرد"! )همانجا، ص 

در دربار  م،یدی، چنانچه دران بین رسم نخستیرواج داشت، و ا یساساندوره  یاشراف یخاندانهاان یم

ان باب شدیهخامنش
177

ان یدر م اد شدهی یرسوم خانوادگرانه یسخت گ یاجراو  ین مذهبییتبهدف از . 

 یهات یاز مالک یجز پاسدار یزیچرا هدف گرفته است، "خون" و "نژاد"  یف، که ظاهرا حفظ پاکااشر

 یژگیز ویاز پژوهشگران ن یبرخ. ان کرده استین هدف را آشکارا بینکرد ای؛ کتاب سوم دنبود یدودمان

ران یدانند )موله، ا یم یازدواج هم خون یجتماعشه ایرا ر "ران باستانیا"ت در یمقام روحان یموروث

به  یحتکه ز با خود به همراه داشت ین یبزرگ یمفاسد اخالقنان" ی"بهد یدگاخانورسوم (. ۳۴باستان، ص 

"شوهر حق داشت ن سن یستی(. بگفته کر۶۳۸، ص ۲)اوستا، جلد د یانجام یمک کاال یمبادله زن همچون 

 یآنکه خود قصور ی، که بیگریزن ممتاز خود را( به مرد د یش را )حتاز زنان یکیا یگانه زن خود را ی

ت زن شرط نبود. در ین مرد از خدمات آن زن استفاده کند. رضایکرده باشد محتاج شده بود، بسپارد تا ا

                                                 
177

ر دوم با دو یگرفت و اردش یس را به زنیساتیوش خواهر خود پریه هر دو خواهر خود، آتوسا و رکسانا، را در عقد ازدواج داشت. داریجکمبو  

 ا(.یرنین سن، حسن پیستیوش سوم با دختر خود استاتثرا ازدواج کرد )کریس، و داریدختر خود آتسا و آمستر
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 ین ازدواج متولد میکه در ا ینصورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانیا

ران در زمان یشدند ..." )ا یه خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مشدند متعلق ب

کان یماتتوسط شوهر در  یط فقر و ناتوانیدر شراه دادن زن یا کرایات فروش یجزئ (.۴۴۲ان، ص یساسان

ده بعنوان شد، فرزندان بوجود آم یماجاره داده  یزیکناگر زن  ینیبهدبموجب فقه آمده است.  هزار دادستان

شد  یز گناهکار شمرده شده و مجازات میآورد ن یما یکه کودک مرده بدن یزندند. یرس یبرده بفروش م

 (. ۷۱۳ – ۷۱۶، ص ۲اوستا، جلد )

 

 نه تمدن و فرهنگیدر زم یساسانکشور  یدستاوردها

که م ییبگود یم بایبزنرا کنار  یرانیاه یداستان پاو  یاسیس یسازخ یتار یاگر افسانه ها، دروغها و گزافه ها

خ یپژوهشگران تاراست.  زیناچ یبس "تمدن و فرهنگ"نه یدر زم یساساندوره  یخیتار یدستاوردها

 یل دورانت(؛ باستان شناسان بر آثار هنریان موله، ویده اند )ماریند "یتمدن ساسان"در  یمثبت ابتکار

از  یاریبودن بس یجعلز یاز آنها و ن یاریبودن بس یر بومیغرا یستند، زیان مطمئن نیمنسوب به ساسان

 یافته های، در کتاب "یهودی، باستان شناس نتسیهر یبشقابها و.... امروز محرز گشته است. تفاسها، کاسه 

 یمعمارار به یبسل شباهت ی، که بدلیمنسوب به ساسان یران باستان" از معابد و سنگ نگاره هایتازه از ا

ار پنداربافانه یرود، بس یبودن آنها م یا سلوکی یونانیان موله(، احتمال یرل دورانت، مای)و یروم – یونانی

 یکه عموم باستان شناسان تاکنون آثار معمارهم  یهمان آثار ،ن همهیبا ا .است یاسیس یزه هایو با انگ

ا، یرنیدارد. بگفته پ یش از چهار قرن حکومت نشان از فقر مفرط فرهنگیب یقلمداد کرده اند، برا یساسان

بوده اند  یونانین و سرکش یسا، بامشاد، رامتیمانند باربد، نک یساساندوره دانان برجسته  یقیشتر موسیب

که به باربد نسبت داده اند، شک  یین در الحان و نواهای(. پژوهشگران همچن۴۷۲، ص یران باستانی)ا

 ی(. بگفته موله ابتکار۴۷۳ص  )همانجا، اندساخته شده  یاز آنها در دوره اسالم یند برخیگو یمکرده و 

رسد  یکه بسته تر بنظر م یدر قلمرو مذهب یونان حتیر فلسفه یثأشود و "ت یده نمید یدر تمدن ساسان

نعل وارونه زده و  یرانیا یباستانگرانژادپرستان (؛ هر چند ۲۱ران باستان، ص یشود" )ا یاحساس م

 یز سنگ نگاره هاین یدر فرهنگ ماد .داد کرده اندقلم ؟زرتشت"! یر نفوذ "آموزه هایونان را زیفالسفه 

ساخته دست اساسا آنها را پژوهشگران است که  یروم – یونانیر نفوذ تمدن یچنان ز یبرجسته ساسان

د یگو یاست، م یساسان ین بنای، که بزرگتریطاق کسرل دورانت در باره یدانند. و یم یونانیهنرمندان 

خ یتارساخته شده بود ) یبه سبک روم یونانیعماران و صنعتگران و بدست م یونانیکه با سنگ مرمر 

آورده بود )همانجا، ص  یرا به کشور ساسان یونانیروان مهندسان و هنرمندان یانوش ؛(۱۸۴۳ص تمدن، 
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دانش و  یخیتار یآزمونهاه یبر پااست.  یونانیو  یمصرهم برگرفته از هنر  ی؛ تاج شاهان ساسان(۱۸۴۵

 ن منحطیدست. یدشوار ننه تمدن و فرهنگ یدر زم یکشور ساسان یعقب ماندگ ییدرک چرا یاجتماع

 – یاسیوسته سی، سرکوب پیاجتماع یستایاستبداد مطلقه، استثمار مضاعف، سلسله مراتب ا، یحکومت

ل برده و یشه وران( را تحلید کنندگان کشور )کشاورزان و پیتوان تول ،ریان ناپذیپا یو جنگ افروز ینید

د و یتول یبرا یزه ایرو و انگیغ چه نیدریاه و سرکوب بیدر فقر سکشاند.  یرانیو روستاها را به وشهرها 

به و سنگ نگاره یان چون کتیآثار بجا مانده از ساساناز  یبرخ؟ ماند یم یباق یفرهنگو  ینش هنریآفر

 دهند؛ یدست مرا ب ین عقب ماندگیااز  یینشانه هاز ین آباد فارس یمنسوب به شاپور در غار حاج

در مکعب نقش رستم  یک سنگ نگاره و متن نوکنده ایر دلخواه از یکه بموجب تفس یپرتوان یفرمانروا

اس یدر مق یشابور و "دانشگاهیزانو زده است )!؟( و سازنده شهر ب یا امپراتور روم در برابر ویگو

دوره مطمئن  آثار، یبارت!؟ داده اس یدر 'غار' م ی" بوده است )!؟(، همچنان فرمان کنده کاریجهان

اتاقک و  گودال و حصارچند تپه،  یبر رو یخته، لبه ایفرو ر یوارید به،یو کت چند سنگ نگارهاز  یساسان

و  یطاق کسر) یونانیه یانه و ابنیم یایافته شده در آسی یبدون مصادره آثار هنر؛ رود یفراتر نم ...و 

. استبسته  یدن به دوره ساسانینت بخشیز یبراگرا سم باستان یونالیناس، دست طاق بستان و...(

از فقر  یساسان دورهنجات  یبرا ییایتالیا یاد شرق شناسیک بنیبا کمک ، یم وابسته پهلویرژکارگزاران 

ک "محله یدر را که آنجا  یادر مسجد جامع اصفهان گشودند تا بلکه افسانه  یرانیدست به و یفرهنگ

آشکار چند  یپس از هفت سال خرابکار! ؟ت بخشندیوده است را واقعب "یآتشکده زرتشت"ک ی" یهودی

! پس باستان کردارائه ن یز هرگز گزارشیاد مزبور نی؛ و بنادندش دیشده را نما ینه دستکاریخشت و چ

را  بدست آمده در مسجد جامع ینوشت: "چه بناها یو نادان یجیگت یدر نها یرانیاد و درمانده ینوم یگرا

 یجا تر یمیو قد یدوره ساساناز  یآثار یم، بهر حال مسجد جامع بر رویبدان ا روستایر یدآتشکده و چه 

آنقدر  (.۲۲۳ش از اسالم، ص یزند، اصفهان پ ی!؟ )جعفر"ز از آن سخن گفته اندیگرفته است که مورخان ن

ا دوم" )؟!( یو "ساخته شاپور اول  یافسانه بافتند و آنرا شهر ممتاز ساسان یشابور باستانیدر وصف ن

به قصد کشف آثار  یکا در زمان محمد رضا پهلویتن امریاز موزه متروپول یت اعزامأیک هیدند که ینام

هر چه بدست آمد آثار دوره  یرامون شهر زد؛ ولیپ یگسترده ا یباستان شناس یدست به کاوشها یساسان

از شهر  یاثرقبل از اسالم نبود و بدست آمد که ابدا مربوط به دوره  ییای"در ضمن کاوش اش :بود یاسالم

سم یونالیناسنهمه یبا ا؛ شابور، مقدمه(یخ نی" )تارامدیان بدست نیشابور قبل از اسالم و در دوره ساسانین

از بعد ه ین ناحیان در این گفت که نفوذ ساساناتو ی: "مشود و نه شرمنده یم دینومنه هرگز  باستان گرا

"گمان رفته  شناسد: یهم نم یچ حد و مرزیهشابور یباره نها در یپندارباف .(همانجا" ))؟!( اسالم بوده است
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در  یکه از و یکره ایشابور وجود داشته است همسان پیکر از شاپور اول در نیستبر پ یسیاست که تند

ن ینداشتد ا یه ایذوق و خشن بودند و از تمدن و هنر ما یبوده است... و آنها که ب یکازرون فارس بپا

طان یش شهر و مردم نو اعتقاد آنرا از شر شیکره کازرون شکسته باشند تا به زعم خویز مانند پیرا ن تنواره

که از فرط گناه و خطا مورد خشم و نفرت خدا قرار گرفته و سنگ شده است برهانند"  یزاده ا یآدم

بر پندار و ده توهم زپرست ن باستان یا(. سراسر سخنان ۴روزه، ص یشابور شهر فی، نیلیدون گرای)فر

انتها به پرواز واداشته  یب یخود را در آسمان ینژاد – یالت قومیتخ یگمان و افسانه استوار است؛ و

کره یبدست آمده است و نه از آن "پ یباستان شناس یس ستبر" در کاوشهایاز آن "تند یزیاست. نه چ

و دروغ است؛ هر دو بر  یکردنهنران خشن" اثبات  یآنها و نه شکستنشان بدست "ب یکازرون"؛ نه هست

متهم کردن ز جز ین" یدر اثبات "عظمت تمدن ساساند دروغها و افسانه ها یزه تولیانگ .افسانه استوارند

را  یسنگ یکره هایپ "ینادانت ینها"که در ذوق و خشن"  ی"بمسلمانان  :ستیاسالم و مسلمانان ن

؟!" بوده اندیرانگر تمدن ساسانی"و )؟!(، انگاشته اند یگناهکاران سنگ شده از خشم خدا م
178
   

ن دوره ید که در ای، سبب گردیده و منحط دولتین پوسیک دیات و اوهام یشه و خرد در جزمیدربند بودن اند

ن یاز ا یار اندکیبس ینوشتارهاات ینه ادبیند. در زمینمادانش وقت خود را صرف  یار اندکیتنها افراد بس

ان موله "به استثناء دو سه یل دورانت(. بگفته ماریاست )و ینید ینوشته ها یمانده که آنهم همگ یباقدوره 

سنده یمربوط به دوران قبل از اسالم باشند )نو امکان داردستند و ین یاخص مذهب یمتن شاعرانه که به معن

ران باستان، ی" )ان شده باشدیراب تدوم که قبل از فتح اعیدر دست ندار یچ نوشته ایهست!( یمطمئن هم ن

ش از یپ رود یگمان مف آنها یمتعدد اگر چه زمان تأل یز "رساله ها و کتابهاین ی؛ و بگفته خانلر(۳۲ص 

. خط و (۲۱۶، ص یخ زبان فارسی" )تارا کتابت شده اندیر یبعد از اسالم تحر یهمه در قرنهااسالم باشد، 

"یپهلوموسوم به "زبان 
179

از علل رکود و خود  ست،یاز آن در دست ن یچ متنی، که جز چند سنگ نبشته ه

                                                 
178

افت نشده است و صد یدر آن  ینیو مذهب بهد یاز دوره ساسان یخشت و کلوخ یباستان شناس یه کاوشهایکه بر پا یچرا و چگونه شهر یبراست  

 یین تودوالیامیبن یرابسفرنامه شابور" بخود گرفته است؟ در یساخته شده است، نام گمراه کننده "ن یدر دوره اسالم یعنیاست،  یدرصد اسالم

ن یند که ساکنیگو ینان میران سکونت دارند با اطمیکه در ا یان بوده است: "مردمیهودیدر اشغال  ین شهر زمانیم که ایخوان یم یهودیجهانگرد 

ز همچون پروژه بت ینجا نید در ایا(؛ ش۱۲۷" )ص یدن، زبولون، آشر و نفتال یله هایاند: قب یهودیله یاطراف آن از چهار قب یشابور و شهرهاین

ن دشمن ینه توزتریاز ک ییران و اسالم، بتوان ردپایخ ایگر در رابطه با تاریشمار دیب یم" و نمونه هایاز کوروش، نگارش "الفهرست ابن ند یساز

زه یتواند انگ یز مین نین النهریب یهودیت یفق و پنهان شاپور اول و دوم با اشرایعم یوندهای( جست. پ۸۲ه ین )سوره مائده، آیاسالم و مسلم یخیتار

 باشد.    ین نامگذاریا

 
179

 یان حتیآنکه مدع یان صورت گرفته است؛ بیباستان گرا یآن، از سو یشمار فرهنگیدات بین خط و زبان، و تولیدر باره ا یاریبس یاهییپرگو  

 ینین النهریب یخیخطوط م یباستان" را از رو ین خط را، همانگونه که "خط پارسیرسد ا یدر باره حروف و قواعد آن همداستان باشند؟! بنظر م

 یو...( آنرا شاخه ا ی" )بهار، مشکور، خانلریرا "کارشناسان خط و زبان پهلوید کرده اند؛ زیتقل یآرام یانه تر از الفبایار ناشیبس یه اساختند، بگون

ف حرو یتوان بجا یرا م یبا هر حرفیست؟! تقریکسان نین کارشناسان یز نزد این حروف نیتعداد ا یشناسانده اند. صدا و کاربرد و حت یاز خط آرام

ست که یهوده نید؟! بیدلخواه رس یتوان به خوانش یت هم میشود و در نها ینه متفاوت ممکن میگز ۵۰گاه تا  یک واژه پهلوی یگر بکار برد! لذا براید

سندگان ی، نویانریه ایخ داستان پاینهمه در تارینان ترجمه کند! با ایو با اطم یر را در نقش رجب بدرستیبه کرتیتاکنون نتوانسته است مثال کت یکس

 ترجمه شده است؟!       یتوسط فالن کس به عرب یدر دوره اسالم یشرمانه ادعا کرده اند که مثال فالن کتاب پهلویست باستان گرا بارها بیونالیناس
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ن خط و زبان یهم با اکوتاه ک نامه یبود. خواندن و نوشتن  یران ساسانیدانش و فرهنگ در ا یعقب ماندگ

دشوار بود و  یناممکن. بگفته موله، فهم زبان پهلو یر کار گسترده فرهنگی؛ و ناگزاستار رنج آور یبس

خواندن و نوشتن با خط  یبرا ا،یرنیبگفته پران باستان(. یافزود )ا یفهم آن م یهایهم بر دشورا یخط پهلو

ش از هزار عالمت الزم بود که باز هم نامطمئن یرا ب "یخط پهلو" یبود ول یعالمت کاف ۴۱ یپارس یخیم

را هنوز نتوانسته اند  یشاهان ساسان یبه هایکت یول شدهخوانده  یهمگ یشاهان هخامنش یبه هایکتلذا  ؛بود

 یفرهنگ یاوردهانه "دستیان در زمیم که باستان گرایدان ی(. م۴۵۶، ص یران باستانیبخوانند )ا یبدرست

چ یکه هیدر حالار دروغ و افسانه بافته اند. یگانگان" بسیان رفتن آنها در "تهاجم بیران باستان" و از میا

و اساسا امکان ست، ی" در دست نیو به خط و زبان موسوم به "پهلو یهم از دوره ساسان ینوشتار کوتاه

)؟!(  یپهلو یمو کال یو متون فلسف یو نثر ادب از نظمموجود نبوده است، ن خط و زبان یبا ا یکار فرهنگ

قه جز علوم یالحق یکنند "علوم اسالم ف یو ادعا مران( یات ایخ ادبی، تاری)احمد تفضلند یگو یمسخن 

ن سال یادبود "دو هزار و پانصدمیبه (. ۱۵ران، ص یدر انظم و نثر خ ی، تاریسید نفیست"؟! )سعین یرانیا

رکن  ینش خط در جهان" از سویش و آفریدایان در پیرانیبنام "سهم ا ی" کتابرانیا یشاهنشاه یانگذاریبن

 یقوم یینه جویاز دروغ و افسانه و ک یزه ایمنتشر گشت که آم یهجر ۱۳۵۰در سال  ون فرخین همایالد

ان شده است. یباستان گرا یها ییشان گویاز آن هنگام از منابع بزرگ اوهام و پرز ینن کتاب یاست؛ ا

ش از یران پیدر ا: "اندینما یسنده را میمنطق نو یادیسست بنو  یالپردازیخن کتاب یاز ا ییخشهامرور ب

از طرف اعراب و سپس از جانب مغول )حمله  یگریاز طرف اسکندر و د یکیاسالم بعلت سه بار هجوم 

ک از یچین هیقید و به یو فنا گرد یران دستخوش نابودیش از اسالم ؟!(، آثار مخطوط ایران پیمغول در ا

ش از آن و یو پ ینشده اند. آثار دوران هخامنش یعات اسفناکین ضایات خود دچار چنیخ حیملل در طول تار

یمل یگانید آنرا کتابخانه و بایران که بایا یدژ نبشته ها
180

له اسکندر و کسان او همه نابود و یخواند وس 

اسناد و  یگردآور یها برایشان ساسانیها و بعد از ایکه پارت یز کوششیده شد و پس از اسکندر نیسوزان

ده و یله اعراب سوزانینه ها فراهم کردند متأسفانه وسین زمیدر ا یاربعمل آوردند و آث ینیو د یمدارک علم

ست سال پس از ورود عرب ین و وحشت آور تا دوین عمل ننگید ... ایا در آب شسته و غرق و نابود گردی

ش صدمه یش از دشمنان خویثر کشور ما از عرب مآبان و مقلدان آنان بأز ادامه داشته است ... با کمال تین

ده استیر دو آزا
181
)؟!(  یشمار یب ینیو د یخیو تار یعلم ین سه هجوم آثار مخطوط و کتابهایدر اثر ا .

                                                 
180

به نگارش در شد  یرا م یه و کارسازشه ارزندیشوند کدام دانش و اند یوسته تکرار میپ یهخامنش یبه هایکه در کت یواژه ا ۳۰۰تا  ۲۰۰با   

 " ساخت؟یمل یگانیآورد که از انبوه آنها "کتابخانه و با

 
181

 .دانند یز میناچ قایتحقرا ش از اسالم یپ یفرهنگ یان نژادپرست باور ندارند و دستاوردهایباستان گرا یاست که به دروغها یسنده کسانیمراد نو  
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ش یدایپ یتوان به ضرس قاطع در باره دانش خط و چگونگ یثار نمنگونه آیاز دست رفت. در اثر فقدان ا

 یهست یچگونه و با چه منطقد که ید پرسی". نخست باکرد یو بحث یاسناد و مدارک صحبت آن بر اساس آن

ن آثار است؛ و یا یباستان گرا اصل بر هستسم یونالیناس یمنطق صور؟ در شود یاثبات من آثار یه ایاول

نگونه آثار" یدر نبود "اد که ید پرسیباز باکه آنها را نابود کرده است، گشت!  یگانه ایل بد بدنبایتنها با

ان، یبگفته برج ؟در باره آنها نوشته استکتاب صفحه صدها  یزه ایبه چه انگه کدام منابع و یبر پاسنده ینو

 یت خط داوریفیک و کآن بتوان در باره سب یده تا از رویبما نرس یان ساسانیاز منش یچ سند مکتوبی"ه

کن پس از اسالم به سابقه همان یل"دهد:  یون فرخ ادامه میهما .(۱۲۴، ص یرانیا یکرد" )کتابت زبانها

چون و چرا  ید بیوجود آنرا با یست؛ ولیاز آن در دست ن یو کالم یچ برگیکه ه ی)همان دانش یدانش قبل

ن آن داشته اند به بحث و فحص پرداخته اند ... ان در باره خط و علم و فیرانیکه ا ی( و اطالع؟رفت!یپذ

، محمد بن یر عبدهللا بن مقفع، اماد موبد، آذر خور پور زرتشت معروف به محمد متوکلینظ یدانشمندان

و حروف و ش آن و فن خط یدایخته در باره خط و پیم، ... جسته گری، اسحاق بن ندیاریعبدوس جهش

نژادپرستان . (۵۰ص ، نش خط در جهانیش و آفریدایان در پیرانیسهم ا)" آن بحث کرده ... یصداها

است،  یتهنامند  یم "ران باستانیاکه " یدوره ا یفرهنگ یکه دستشان در رو کردن دستاوردها یرانیا

گر در ید یده اند، و از سویو عرب و مغول و ترک د یکسو در مقصر نشان دادن مقدونیچاره را از 

در اثبات  یو باستان شناخت یخیاسناد تارنبود ملل! گر یدو  یوره اسالمد یفرهنگ یدن دستاوردهایدزد

سنده ی، به باور نویبار شود؟! ی" با دروغ و افسانه جبران مش از اسالمیپران یاپر شکوه "تمدن و فرهنگ 

شد و چنانکه  یران دستخوش تاراج و نابودیم ایعظ یدروغپرداز پس از "هجوم عرب"، "تمام کتابخانه ها

(!؟م )از کدام منبع معتبر؟( با انبوه کتابها تنور گرمابه ها را برافروختند )یدان یم
182

...  یرانی... فرزانگان ا

نو  یپنجاه سال مبارزه سرانجام توانستند خط ینجات زبان و فرهنگ آن در صدد چاره بر آمدند و ط یبرا

رد. یراد و اعتراض اعراب مسلمان قرار نگیجه مورد اینباشد و در نت ینند که از خطوط دوره ساسانیافریب

رواج  یاسالم یکه امروز در سراسر کشورها یم... خطینام ی" میدر ین خط را بنام "خط فارسیما ا

ده و خوانده اند ... اساسا عرب خط ینام ین خط نوشته شده است آنرا خط عربید بدیدارد از آنجا که قرآن مج

افته از کجا آمده ... ؟" ی یکه به غلط نام عرب ینصورت خطیبهره بوده و در ا ین هنر بینداشته و از ا

ران باستان" را یا یشمار فرهنگیدرخشان و ب یکه "دستاوردها ی(. همان منطق صور۶۶۷انجا، ص )هم

 یبهرگ یز اصل بر بینجا نیگردد، در ا یگانه آتش زن" میرد و سپس بدنبال "بیگ یم یهیک اصل بدی

                                                 
182

بدست  یخیو اسناد معتبر تار یباستان شناس یدر کاوشهاآنها سندگان یاز کتابها و نو ینام یم" و حتیعظ یاز آن "کتابخانه ها ییایتاکنون نه بقا  

 .ده شده استیا"! داز آن "گرمابه ه ی ییه هاآمده است و نه نشان

www.ParsBook.org



 

262 

ز کجا ن خط اید جستجو کرد که این خط نگاشته شده است بایچون قرآن به اپس اعراب از هنر خط است؛ 

سنده یان با هنر" را نشان داد! نویرانید "ایبا یدیچ تردیه یان هم بین میان اعراب رفته بود!؟ در ایبه م

ساله پس از "هجوم  ۵۰ک مبارزه ی ی" طیرانی" را "فرزانگان ایدر یکند که "خط فارس ینخست ادعا م

ابد، و باز از آنجا که دروغگو کم ی ین خط را ناباورانه خط قرآن میده اند! سپس از آنجا که ایاعراب" آفر

ان با هنر" گرفته یرانیش از اسالم از "ایبهره از هنر" آنرا پ یشود که اعراب "ب یم یحافظه است، مدع

اختراع کردند:  یقرن چهارم هجر ان دریرانیز ایشود که خط نسخ را ن یم ین مدعیسنده همچنیبودند!؟ نو

بودند گرفته شده  یرانیکه هر دو ا یرآموز و معقلیه آن از خط پیو پا هیرا مایبود ز یرانین خط کامال ایا"

در دستگاه خالفت و  ین خط همت گماشت و چون ...  بزودیبه رواج و نشر ا یبن فارس یبود. عل

 یفه را متوجه کردند که او خط کوفید، نژادپرستان عرب ... خلیتابعه عرب معمول و متداول گرد یشهرها

(. باز ۷۶۴ص همانجا، خالفت نشر داد" ) ینهایرا در سرزم یرانیا یان برداشت و خطیمرا از  یو معقل

ه خط نسخ یه و پای، که مایده بود! پس اگر خط معقلینام یرانیرا ا یاد برد که نخست خط معقلیاز سنده ینو

به خط  ییهاسنده برگه ینون یهمچن" تواند بود؟ یرانینبوده است، چگونه خط نسخ "کامال ا یرانیاست، ا

به قرن ش از آن یپش خط را یدایکه فراموش کرده پیآورد؛ در حال یم ینسخ از سغد به قرن دوم هجر

 یلیتخ یسندگان داستانهایهمچون نو یرانیا ینژادپرستان باستان گرا منتسب کرده بود! یچهارم هجر

  !کنند یدادها را بدلخواه در زمان و مکان جابجا میرو

را  یو زبان نوشتاران خط ید گفت که هخامنشیبا "ران باستانیا"در  یفرهنگ نوشتار در باره دانش خط و

 "یاشکان یپهلو"که در باره  ییهاییه گرفته بودند؛ و صرفنظر از پرگویهمسا یسام یها و ملتهایالمیاز ع

در  ،ستیدر دست ن" از آن دوران ی"پهلو یو نوشتار یچ نسخه خطیهشود  یم "یساسان یپهلو"و 

که خط و یدر حال، ی؛ وانگهش از هجرت بدست آمده استیسال پ ۳۵۰از  یدستخط عرب یکه نمونه هایلحا

ست یدربار بوده، روشن ن یخط و زبان رسم( ی)جز دوره هلن یتا ساسان یاز دوره هخامنش یزبان آرام

رسد خط و  یبنظر م داشته است؟ یو ساسان یدر دوره اشکان یگاه و کارکردی" چه جایخط و زبان "پهلو

 یز همان خط آرامیگاه ننباشد؛  یفرهنگ آراماز  یانه ایناشبرگرفته جز  یزی" چیزبان موسوم به "پهلو

بر لغات  یز لغات سامین یدر متون پهلو، یز ناتل خانلریپروبه اعتراف ؟! خوانند ی" میحانه "پهلویرا وق

که از زمان کهن در  ییخطهاف پورداود، "به اعتراو ؛ ، جلد اول(یخ زبان فارسی! )تاردارد یفزون یپهلو

ار نبوده و ین دیا یک بومیچی، هییگرفته تا خط اوستا یو پهلو یو آرام یخیران رواج داشته، از خط میا

 یکه به خطا پهلوهم  یخط؛ و ران باستان(ی" )فرهنگ اده استیار رسین دیه به ایهمسا یاز کشورها

ز محمد ی؛ ن(۱۵۶برخاسته است )همانجا، ص  یاز خط آرام، منسوب است یخوانده شده و به دوره اشکان
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ران یاز آن گرفته شده است در ا یکه خط پهلو یان "خط آرامیونانیسد که جز در دوره ینو یبهار م یتق

از خط کامل شده  ینخست اسالم یان مسلمان در سده هایرانیا. ، جلد اول(یمتداول بوده" )سبک شناس

ن ینداشتند؛ ا یتوان نگارش و کار فرهنگ یعرب یگرفتن از خط و زبان غن یاری یسود جستند و ب یعرب

د زاده و...(. یوسف مجی، یز رجبیز به آن معترفند )پروین یران شناسان سنتیاست که امروز ا یقتیحق

بوجود  یات درخشانیادب یودکنند و بز یم یعرب یان مسلمان شروع به نگارش زبان خود به الفبایرانی"ا

 یو ببود  نارسا یم نظریان مفاهیب یبرا ی(. اساسا زبان فارس۳۵ران باستان، ص یان موله، ای" )ماردیآ یم

 یحتاست؛ را نداشته و ادب شه ید دانش و اندی( توان تولی)و البته خط عرب یعرب یات غنیکمک زبان و ادب

در  یفارس یثر نوشتارک ایست یکافقابل مشاهده است.  یاز به زبان عربیو ن یین نارسایز ایامروز ن

م که چگونه ممکن یم و تصور کنی، فلسفه، حقوق و... را ورق بزنی، علوم اجتماعی، پزشکیاضینه ریزم

 یادیم بنیکه مفاه ینمونه هنگام یکرد. برا یسیسره بازنو یم مندرج در آنها را به زبان فارسیبود مفاه

در " ی"پارس یآثار نوشتار ین گفتن از هستبوده اند، سخ یان همواره به عربیرانینزد ا یاضیدانش ر

ات مادر علوم است، از یاضی؛ از آنجا که رماند یم یک شوخیبه  یساساندوره در  یاضینه دانش ریزم

شرفته در یان دانش و فرهنگ پیمدع توان سخن گفت. یز نمین "ران باستانیا"گر دانشها در ید یهست

دانند!  یچ نمیدانش و زبان هم ه یو رابطه ضرور ین شناسا از دانش زبایگو "یزرتشت – یران ساسانیا"

هم را آن ینوشتارهاچنانکه شرفت داده بودند، یا پیاد نهاده و یرا بن یش از اسالم دانشیان پیرانیاگر ا

د لغات و اصطالحات آن دانش، که ی، باباشدده یبدست ما نرسو لذا باشند ا "شسته" یو  "سوزانده"گانگان یب

مانده و به دوره  یست، در ذهن و زبان و حافظه آنها باقی" و "شستن" و "غرق شدن" نقابل "سوختن

 یعلم یو دستاوردهاران باستان" یشمندان "این دست کم نام دانشمندان و اندیهمچنشد.  یممنتقل  یاسالم

چرا  یراست .دآم یمره یو غو مسلمان  یو ارمن یو روم یونانی یو نوشته ها یخید در اسناد تاریز باینآنان 

ران یاز "ا یشمندیچ دانشمند و اندیه یهاو دستاورد و کال از نام و نوشتار "کتابها"سندگان آن یاز نو

که  ی؟ چرا مورخان خارجستینان یدر م یسخنشه یخ علم و اندیو کتب تار یخیباستان" در اسناد تار

 یغالمان و معشوقه ها یحت و یو سرداران و کارگزاران حکومت یخاندان شاه یتک تک اعضا ینامها

چرا ننوشته اند؟  یزیآنها چ یاکتشافات و کتابهاو  ن دورهیران باستان آورده اند، از دانشمندان ایآنها را در ا

که با  یدوره ا یعنینامد،  یران باستان" می"ا یرانیا یسم نژادپرست و باستان گرایونالیکه ناس یدوره ا

هم عرضه  یک مورخ بومی یحترد، یگ یان میزدگرد پای یسرنگونکوروش آغاز شده و با  ییفرمانروا

"مورخان  یبسو ییخود دست گدا "اکانیخواندن "سرگذشت ن ین دوره براینکرده است که عاشقان ا

ان مسلمان که بر یرانیار اندک بود؛ و ایبس یفارس ی، لغات و اصطالحات علمیبارگانه" دراز نکنند؟ یب
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ان یب یبرا یعرب یجز زبان غن یعالقمند شدند، زبان ینظر یدانش و پژوهشهابه  یقرآن یه آموزه هایپا

سلطه گران  یبود که از سو یبزرگ یخیتار ین" از دروغهایمسلم یافتند! "کتابسوزین یم علمیمفاه

وسته تکرار شد تا آنجا که یشده پ یزیو وابستگان آنها کامال آگاهانه و برنامه ر یساز" جهانت یهو"

افت ی یدر کشور ساسان یاساسا کتاب و کتابخانه از آنرا باور کردند! غافل از آنکه یمسلمانان ن از یاریبس

تنها  .ندگفته اسخن ن دوره یدر ا ینید ینوشتارها یاحتمال وجود تعداد اندکاز شد؛ و پژوهشگران تنها  ینم

هر چند ؛ افتی یعلم گسترده و نگارش یتوان کار فرهنگ یبود که زبان فارس یخط و زبان عرب یاریب

  دادند.  یح میرا ترج یمسلمان کار با زبان عرب یرانیدانشمندان ا

  ییده بود؛ با خط و کتابت آشنایند یز دروغ پرداز، عرب جز قرآن کتابیان عرب ستیبگفته باستان گرا

رد و به ان"!؟ آنها را شوکه کیرانیشمار ایب ی"کتابها ؛قائل نبود یآثار فرهنگ یبرا ینداشت؛ ارزش

 یآتش زدن کتابها یمنطق صورک ین کوب در کتاب "دو قرن سکوت" با یزر ؟!واداشت یکتابسوز

را عرب یزاست؛ گرفته  یقطع ی، امررغم نبود اسنادیعل بدست اعراب مسلمان را، یساسانموهوم کشور 

 یده است". بید یم نمیده حرمت وتکریدانست" و کتاب را "بد یچ سخن را قدر نمیمسلمان "جز کالم خدا ه

د یل باین دلیدرست به هم یست؛ ولوند ارا سخن خدایداند ز ین نوشتار میقرآن را برتر ید هر مسلمانیترد

ه یخورد )سوره قلم، آ ی" سوگند مسندینو یقلم و آنچه مرا خداوند در قرآن به "یارج نهد ز یبه آثار فرهنگ

( که نشان از ارزش ۳ – ۶ات ی)سوره علق، آداند  یم ییخدا یامررا  ی(؛ آموزش و فرهنگ نوشتار۱

و ن یتا چ یدانش حت یریامبر مسلمانان از زن و مرد را به فراگیدر اسالم است؛ و پ یکار فرهنگ یواال

ن یدوا العلم با الکتابه(. بنابراید کرده است )قیتأکهم ق کرده است و بر نگارش دانش یهم تشونزد کافر 

 یکشور ساسان ییادعا یدر کتابخانه ها ییادعا یکتابها یکه به محتوایزمان د دست کم تایاعراب مسلمان نبا

که دانش و هنر به  یدر دوره اد: "یگو یمن کوب یزرآنها زده باشند.  یافته اند دست به نابودین یشناخت

 یبقا یبرا یگر موجبین دو طبقه ناچار دیان رفتن ایب در انحصار موبدان و بزرگان بوده است، از میتقر

ط یاعراب و"مح یهم برا یده" ایچ "فایرا آن کتابها هی" زگذاشته است ینم یآنها باق یتابهاآثار و ک

 ییادعا ین کوب آن کتابهای(. پس اگر به اعتراف زر۱۱۷" نداشته است )دو قرن سکوت، ص یمسلمان

ب و یدر فر یاسانگران بخورد در بر نداشته و تنها به کار موبدان و اشراف سیکه به درد د یچ دانشیه

ران یا بدست مردم ایخودبخود و ان یساسان یپس از سرنگونآمده است،  یران میسرکوب و چپاول مردم ا

، و غم و اندوه به "سوزاندن" و "غرق کردن" از جانب اعراب مسلمان یازیرفت و باز ن یان میاز م

است چون نوشته در مقدمه چاپ مصر ابن خلدون  ،ن کوبیزربگفته ست. یو ننبوده ن بابت، یان از ایرانیا

خواست.  ید، به عمر نامه نوشت و در باره آنها دستوریآنجا د یاریبس یافت و کتابهایسعد بر مدائن دست 
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ه ینده تر است؛ و اگر ماینده باشند قرآن رهنمایعمر در پاسخ نوشت که آنها را به آب افکن که اگر رهنما

(. ۱۱۷ – ۱۱۸ا آتش افکندند )همانجا، ص یم. پس آنها را در آب یباشند از آنها آسوده گشته ا یگمراه

افته است؛ و چرا ابن یابن خلدون راه چاپ مصر در مقدمه  یخین دروغ بزرگ تاریست چگونه ایروشن ن

سها یر و تندیک از تصاویچیافت "هیخش گفته است: سعد چون بر مدائن دست یخلدون که خود در کتاب تار

( در مقدمه اش او را به نابود کردن "کتابها" متهم ساخته است!؟ چگونه حکومت ۵۰۸ر نداد" )ص ییرا تغ

از  یو بررس یچ کنجکاویآنرا بدون ه ید، نوشتارهایزدا ین را نمیشیو برجسته نظام پ ید که آثار مادیجد

چون  "حادثه"به تر کیمورخان نزد یکه از نگاه تمام یست که چگونه رخدادیبرد؟ و باز روشن ن یان میم

هشت قرن بعد در اندلس به ابن خلدون الهام شده  ،، ابن هشام و... پنهان ماندهی، طبری، بالذریعقوبی

به گزارش  یکه با فاصله زمان یمورخداشته باشند.  یوستگید بهم پیبا یخیاسناد و مدارک تار ؟!است

ن کوب ی. زرندارد یاو اعتبار ن استناد کند؛ وگرنه سخنیشید به مدارک پیپردازد با یم یخیتار یداهایرو

انگذاران یمسلمانان بنقت که ین حقیز ایخود در کتاب "دو قرن سکوت" و ن یاستداللها یکه سپس به سست

عالقه به کتاب نبوده  یکه مسلمانان نه تنها بد یدبرد؛ و  یپ در جهان بوده اند یبزرگ عموم یکتابخانه ها

ن کوب، یزر) جاد کردندیاا )اندلس( یاسپانتنها در غرناطه  یمومهفتاد کتابخانه عبلکه در همان سده نخست 

مربوطه را چه در رابطه با  یتهایو رواگرفت ن را پس یمسلم یکتابسوز ی(، ادعا۱۶کارنامه اسالم، ص 

اساس"، "تازه ساز" و "مشکوک"  ی"، "بی"افسانه اه و چه در مورد مدائن و خوارزم یکتابخانه اسکندر

خواند؛ ابونواس شاعر عرب را  یم یات فارسیرا سرچشمه ادب یات عربین ادبیهمچن ی(. و)همانجا خواند

ز ینو ابوتمام را  یب، بحتریابولط یعرب یده هایداند؛ و قص یم( ی)پدر شعر فارس یالهام بخش رودک

خط و زبان  یاریان مسلمان به یرانیا(. ۵۵)همانجا، ص  یسعد یو حت ی، منوچهریالهام بخش عنصر

ابداع  یعربکالم از بالغت و آهنگ موجود در با الهام را  یآغاز به نگارش کردند؛ و شعر فارس یبعر

 یقابل اثبات است، برا یعرب مسلمان به آسان یوجود قرآن برا یعلم یخ نگاریاگر در تار، یبارکردند. 

هم اثبات کرد. بنا بر  را یجزئ ییبتوان وجود نوشته ها یم، به سختیدیش از اسالم، چنانکه دیان پیرانیا

. مشتق شده است یقینیف یز از الفباین یآرام یو الفبا ،یاز خط آرام ی، خط عربیزبان شناس یپژوهشها

رفت و  یبکار م ینوشتن زبان عرب یکه بدوا برا یعرب یبر الفبا یاست مبتن یخط یعرب – یخط فارس

با اعمال  یرا هم داشته باشد. خط عرب یفارسنگارش اصوات  ییدر آن اعمال کردند تا توانا یراتییسپس تغ

ره هم یو غ ی، پنجابی، بلوچیو آذر یعثمان ی، ترکیاردو، کرد ینگارش زبانها یبرا یرات جزئییتغ

ان ابداع کننده یرانیامده است که این یو خط شناخت یچ دانشنامه و پژوهش زبان شناختیرود. در ه یبکار م

م و آنها یناز ی، که به آنها میفارس یو فرهنگ یهمه آثار ارزشمند ادبن یک از ایچیبوده اند. ه یخط عرب
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امکان  یعرب یات غنیخط و زبان و ادب یاریجز به م، یکوب یفرهنگ" م یوسته بر سر "اعراب بیرا پ

چکس را ینکرده بود؛ و ه یبا خط و زبان عرب یان را وادار به کار فرهنگیرانیا ی. کسش نداشته استیدایپ

 یزبان یا استفاده از واژه هایناخواسته و  یبه زبان یتوان با اهرم زور به خلق آثار فرهنگ ینم هم اساسا

 گر در نوشتار خود واداشت.ید
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 ؛ زدهمیسبخش 

 ن یادیبن یگروش به اسالم؛ انقالب

 

 :گر جدا کردیکدید از یدو روند را باران، ینگ مردم اخ تمدن و فرهین تحول بزرگ در تاریا یدر بررس

که با  ییدر تداوم جنگهانه یمدآن به حکومت  یاسیوست قلمرو سیو پ یساساننظام مرگ و  یفروپاشروند 

و با  دیقرنها به درازا کشکه  ان به اسالمیرانیش ایروند گرادوم روم و سپس با اعراب مسلمان رخ داد؛ 

ن و یان مسلمیهم م یگفته شد، اگر جنگ ین بهیو د ینظام ساسان یادیبن یهایژگیه وبارتوجه به آنچه در 

 .دندیگرو یان به اسالم میرانیهم ا، باز داد یرخ نم یساسانپراکنده  یروهاین

گشت بر گروش  یسر آغازنه یمد یاسالمقلمرو دولت ران به یا یاسیسوست یپو  ینظام ساسان یسرنگون

دانست که  دیبامن یان با مسلیساسان یجنگهاناباورانه بظاهر ج یال نتیدر تحل. اسالمران به یامردم  یجیتدر

ش آغاز شده بود. یاز سالها پان یساسان ینیدمطلقه حکومت  یفروپاش ینمباو  یفرسودگو  یدگیپوسوند ر

، یاسینده سیفزا یدر کنار چالشها و تنشها یو طبقات ی، جنسینی، دیاسیس یهایستمگر یشدت و ژرفا

ر در زمان یروز و طاعون فراگیدر زمان ف بزرگ ی)خشکسال یعیع طبیفجاز ینو  یو اقتصاد یاجتماع

آنان را در ه و گسستاز هم را  یده با دستگاه ساسانیرنجکشفقر زده و وند مردم یپ یرشته هاهمه  (،هیرویش

که یدر حال ه بود.واداشت یبه روزشمار یساسان یاشراف – ینیاستبداد د یو نابود یفروپاش ید و آرزویام

، حکومت نگذاشته بود یبه "اصالح نظام" باق یدیامچ یه ینیو د یاسیاصالح طلبانه س یجنبشها یناکام

 یمحل یده و حکومتهایعمال از هم پاش یو یو سرنگوناز روم ز یخسرو پروشکست پس از ز ین یساسان

ران یداد که در ا یرخ م یمسلمان هنگامبا اعراب  ن جنگهاینخست ؛شکل گرفته بودنددر کشور  یمتعدد

 یچ وجه نقش اساسی" )اعراب مسلمان( بهی"عامل خارجد دانست که یبا موجود نبود. یک حکومت مرکزی

در  یو نابود ین فروپاشیا ینه هایزم ؛است ران نداشتهیاحاکم بر  ینید – یاسینظام س ینابودو  ینفدر 

ان یناراض یدر پ یپ یز از روم و شورشهایسرو پرون خیو با شکست سنگآماده گشته کشور درون 

هم آمدند  یسال از پچهار که در  ی؛ دوازده شاهبودده شده یاز هم پاش یساسانحکومت  یو کشور یلشکر

االت و یابر تسلط داشتند که  یحکمران یبحران زده و ناهماهنگ ینظام – یاسیسنظام تنها بر و رفتند 

شناخت و اسالم ه ز بیران نین هنگام، مردم ای؛ در ادست داده بود ز ازیرا ن یکشور ساسان یشهرها

به "تمدن  ؟!ابانگرد"یباعراب انه یوحش"تهاجم در باره  یوارونه سازو  ییگزافه گو .افته بودندی یدلبستگ

ن یشیدر بخش پاد شده یدردناک  یتهایبر واقع ی، که به منظور پرده پوش؟!"یران ساسانیدرخشان ا
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در  یادیو بنبزرگ تحول آن ح قانع کننده یدر توض یرانیاان نژاد پرست یرا برا ید، مشکلریگ یصورت م

و شدت جور و ستم و  ینید – یاسیس مطلقهستبداد ات یحاکمحل نخواهد کرد. ران یخ تمدن و فرهنگ ایتار

ان ن دوره ناتویدر اک "تمدن و فرهنگ درخشان" یرا از پرورش ران یمردم ادر جامعه،  یبهره کش

انه" تر از رفتار سلطه گران یچ وجه "وحشیز بهیناهنجار اعراب ن یرفتارهاضمن آنکه  ؛ه بودساخت

ان در "قلعه یساسانز یهراس انگشکنجه گاه ا یآ. نبوده استشان  یاسیقلمرو سرون یدرون و بدر  یساسان

، تجارت زن، عدم ینیدات یخرافات و جزمانبوه ده شده است، یدملتها خ ی" که بندرت در تاریفراموش

 یهاازدواجمردم،  یبرا یسوادآموزت یممنوعرحمانه زحمتکشان، یاستثمار ب، یطبقات ییامکان جابجا

ان یساساندرخشان  یدستاوردها"از  ،گانگانیب یدر شهرها یرانیو وکشتار و غارت و  ،با محارم یاجبار

در ان مسلمان یرانیا یبراچگاه یه یساساندوره  یمانهاادیچرا  یبراست؟ بوده اند!در تمدن و فرهنگ" 

در عصر استعمار و تنها  "یتمدن و فرهنگ ساسان ره کنندهی"درخشش خ و ،استز نبوده یانگخ غروریتار

  ؟دیگرد "کشف" یم وابسته پهلویرژ

و  یجنوب یش از سپاه عرب از مرزهایسالها پ)اسالم( ن یش نویدهد که ک ینشان م یخیتار یپژوهشها

ر ستم شاهان و یدر زران یمردم ا. بود ده را ربودهیستمدمردم  یشده و دلها کشورن یارد ران وایا یغرب

و عدالت و  یکتاپرستیخود بردند که انسانها را به  یکیدر نزد ینیبالنده نو یرویبه ن یاشراف و موبدان پ

 یساسانکشور ودست فر یه هایده و الیرنج کشمردم . استقبال خواند یفرا مان یاز ستم قدرتها و اد یآزاد

رد سرداران امو یاریدر بس یان محروم بودند( و حتیوستن سربازان )که فرزندان روستائیپ ؛اسالماز 

و گسترش  آنست که ورود یایگو ،یساسانخاندان حاکم  یسرنگونن و کمک به یبه ارتش مسلم یناراض

و  یبانان غربیپشت و یپارس – ییایآر یباستان گراران برخالف نظر مغرضانه نژادپرستان یاسالم در ا

ر "سپاه یش رفت و نه با زور شمشیپ یده ناراضیستمدمردم  یه جنبش درونیاساسا بر پاآنها،  یهودی

ان رفتن "حکومت یاز مبا  یکوتاه است ول یگریو وحش ییخ عمر زورگویتار یبه گواه ؟!عرب" یوحش

 ؛هم به اسالم کردند یدرخشان و ارزنده ا یخیران کماکان مسلمان ماندند و خدمات تاریز مردم اینعرب" 

در قرون  یتمدن و فرهنگ درخشان اسالم یاز ستونها یرانیختگان ایبان و فرهیکه دانشمندان، ادییتا جا

ران یبر ا یعرب یان حکومتهایپس از پا یخیاسناد تار یران به اسالم به گواهیگروش مردم ابودند.  یبعد

بود؛ شتر از مسلمانان یاز شهرها ب یپاره ادر "گبران" هنوز شمار  ی؛ تا قرن چهارم هجراوج گرفت

 اگر اسالم به زورگرداند.  یرا باطل م !؟ان"یرانیر مسلمان شدن ای"به زور شمش یکه تئور یتیواقع
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نین سرزمیمردم او نه به خواست  ران شده بودیر عرب وارد ایشمش
183

بعد  یمورد استقبال گسترده نسلها ،

و  یخیتجربه تار. بنا بر گشت یدوباره زنده م" ینی"بهدشد و  یطرد م یگرفت و پس از چند یقرار نم

شه و باور مردم یهرگز به عمق اند یلیتحم یده ها و مرامهایاه از آنجا ک ،یدانش جامعه شناس یداده ها

که ؛ چنانشوند یممحو دارند و با گذشت زمان کمرنگ و سست و  یمحدود یخیبرد تارد، نرو ینم

امبر یک ربع قرن از هجرت پیهنوز ، یبار .ان رفتیران از میل به مردم ایپس از چند قرن تحم" ینیبهد"

ن گشوده شد و بانگ اذان از آن یمسلم یروم برا یشرق یان و بخشهایساسان یاسینگذشته بود که قلمرو س

و اسالم را کردند،  ینگاه م "دشمن متجاوز"نها به مسلمانان به چشم ین سرزمیبرخاست! اگر مردم ا ینواح

و  داد یرخ نمز یشرفت شگفت انگیو پش ین گشایکردند، هرگز ا یاز آن استقبال نمو دانسته  یلین تحمیآئ

   .شد ینها ماندگار نمین سرزمیاسالم در ا

   کند:  یم یشتریب کمکقت ماجرا یدرک حقبه  یخیتارموجود اسناد  یو انتقاد یلیتحل یبررس

 

   ان یساسانان؛ واکنش یامبر به قلمرو ساسانیگسترش دعوت پ

اش اندک اندک در جهان خواند، آوازه  یفرا م یو برابر یکتاپرستین یامبر مردمان را به آئیکه پ یهنگام

ر یتوانست مردمان ز یاسالم که م یو انقالب یدیتوح ید و سران قدرتمند جهان از محتوایچیآن روزگار پ

ز از ظهور اسالم آگاه شد، بسان یچون خسرو پرو. زاند آگاه گشتندیبرانگبه جنبش ستم و سلطه آنها را 

د، به باذان حاکم دست نشانده ید یگان" مید را "خداخوده و یرس یوانگیبه دقدرت مطلقه که در  ییفرمانروا

برد و  یدر مکه ظهور کرده است که فرمان ما نم یده که مردین رسیمن نوشت: به گوش ما چنیش در یخو

ر و به جنگ او شو... یم. اکنون لشکر بر گیغمبر خداید که من پیگو یخواند و م ین خود میمردم را به د

باذان نه تنها فرمان نبرد بلکه  ی(. ول۴۷ – ۴۸ره ابن هشام، ص ی)س ؟فرست!ش من یبردار و به پ یسر و

چون خره  یپارساز اسواران  یهمراه با گروهش بهره جست و یخو ییرها یبرا یخین فرصت تاریاز ا

د )ابن سعد، طبقات، ص یگرو یدین توحیش نویمن به کیان یپارسو همه  یلمیروز دیه و پیخسرو، دادو

من یامبر هم باذان را از جانب خود بر ی؛ پبودران به اسالم یامردم وست ین گروش و پیستنخن ی. ا(۲۴۵

 ؛به آنجا فرستاد یاسالم یآموزشها یرا برا)ع(  ی( و به درخواست آنها علیگماشت )سال ششم هجر

ه برقرار ساخت یبودند، جز( ینیبهد) یو مجوس یهودیو  یحین مسیکه بر د ین بر سرانه کسانیهمچن

                                                 
183

؛ مائده، ۱۸؛ عنکبوت، ۴۰؛ رعد، ۴۸ام خدا" دانسته است )زخرف، یرا تنها "ابالغ پامبر یپرسالت  یاریات بسیقرآن در آان ذکر است که یشا  

؛ ۱۰۶نبوده است )اسراء،  "دینو"و  "میب"ز جز یام نین پیا یمحتوا(. ۸۰؛ نساء، ۲۵۶؛ بقره، ۱۰۷؛ انعام، ۳۳ونس، ی؛ ۵۴؛ نور، ۸۲؛ نحل، ۳۳

ر با "حکمت"، "استدالل" و "زبان خوش" بوده یناپذ ییجدا یوندیدر پز یامبر اسالم نیپ یاسیراه و روش س(. ۴۸؛ سباء، ۴۵؛ احزاب، ۵۶فرقان، 

 .(۱۲۵است )نحل، 
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(۱۰۱، فتوح البلدان، ص یبالذر)
184

 یکره امپراتوریاز پ یزیمن بدون جنگ و خونریب ین ترتی. بد

ر سلطه یروان زیمن از زمان انوشی. وستینه پیدر مد یاد اسالمیکنده شد و به جنبش نوبن یساسانفرسوده 

من یدر  یفرخزاد پورنرس یبفرمانده یرانیاسرباز  ۵۰۰۰حدود شود که  یگفته مان بود. یجابرانه ساسان

ز بدانجا کوچ کرده ین یکشور ساسانشه وران یاز بازرگانان و پ یکردند و بدنبال آنها شمار یم یزندگ

ران بردند. یاان مردم یمبا خود به گرفته و ام اسالم را یبودند که پ یکسانن ین بازرگانان از نخستیبودند. ا

منیز همچون مردم یباذان ن
185
 یبرد و ب یمن رنج میو سلطه جابرانه آنها بر  یاز خشونت مأموران ساسان 

امبر یه بر پیبا تکسرانجام من یمردم  .ان آزاد سازدیوغ ساسانیر یشک مترصد فرصت بود تا خود را از ز

چ یامبر هیژه آنکه پیبو ؛ده و استقالل خود را بدست آورندیخود رس یزوتوانستند به آر یدین توحین نوییو آ

امبر در یروش پ یفینکه تفاوت کین واقعه ضمن ایل نکرد. ایمن تحمیز بر ین یا اقتصادیو  یاسید سیق

انگر آنستکه مردمان یدهد، ب ینشان م یدوران امو یکاربرد یژه با روشهایاسالم را بو یگسترش جهان

ش ین را از پین آئیاسالم بوده اند؛ ا یدین توحیرش دیان زورمدار آماده پذیاز ستم فرمانرواده یرنج کش

 یدگیزش و از هم پاشیده و آماده ریز پوسین یجهان یهایکرده بودند؛ امپراتورگروش شناخته و آغاز به 

رومند یز چندان نیننه یامبر اسالم که در سال ششم هجرت هنوز مکه را نگشوده و در مدیپوگرنه  ؛بوده اند

جدا  انیساسان ییره بود از قلمرو فرمانروایمن را که تا آنزمان بر عربستان چیتوانست  یست، چگونه مین

و  ی، اجتماعیاسیس یستمها یژرفابلکه  ،عرب یر زنیشمش یروی؟ پس نه نکرده و به اسالم بکشاند

مردم جهان به گروش انبوه گر، ید یز سوابخش اسالم یو آزاد ی، مردمیت انقالبیماهکسو و یاز  یاقتصاد

وقاص  یش از آنکه سعد بن ابیار پیران بسیرساند که مردم ا یش مین گشای، ایبار را رقم زد.ن یش نویک

افته ی یو بدان دلبستگ ییکند، با اسالم آشنا یروزمندانه فرماندهیان را پیبه فرمان عمر جنگ با ساسان

 ین درباریخون ین از روم و رقابتهایشکست سنگ یدر پ یکومت ساسانکه ح یام اسالم در هنگامیپبودند. 

 ین حال سرخورده از جنبشهایده و در عیان مردمان ستمدیداشت، بسرعت در مو سقوط  یرو به فروپاش

ن یمجاهد یبودند که راهنما یو طبقات ینی، دیاسیستم و سرکوب سان یقربانن ی. همافتیناکام گسترش 
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 یپرداختند؛ و برخالف آنچه معاندان اسالم م یبودند )اهل ذمه( م یکه در پناه حکومت اسالم یر مسلمانانیات سرانه را غیا مالیه یجزدر اسالم   

پرداختند و در خدمات  یسلمانان زکات مار عادالنه و بسود اهل ذمه هم بود. میگرفتند، بس یگران میاز د یساسان ینیدند و آنچه در حکومت یگو

معاف  یاسالم یاتهایو مال یدادند و در برابر از خدمات نظام یه میزکات جز یکه در پناه اسالم بودند، بجا یر مسلمانانیجستند. غ یشرکت م ینظام

ه معاف یشد از پرداخت خراج و جز یمسلمان من هر کس یراشد یخلفاامبر و یپدر زمان  شدند. یهم برخوردار م ینید یت و آزادیبودند و از امن

نخست در همان جا  یالتیهر ا یاتیمال ین درآمدهاین رسم را بر هم زد. همچنیش درآمد دولت ایافزا یان در عراق برایحجاج کارگزار امو یبود ول

الت به خزانه دمشق یاز درآمد هر ا یسهمن رسم را بر هم زد؛ مقرر داشت یه ایرفت. معاو یرون نمیمفتوحه ب ینهایشد و از سرزم یمصرف م

 ران(.یسم در ای، تکامل فئودالیران ادامه داشت )فرهاد نعمانیدر ا یمحل یب تا استقرار حکومتهاین ترتیز شود که ایوار

 
185

که ه بود من شرط کردیروان با پادشاه دست نشانده ید که انوشیدر مروج الذهب گو یبردند. مسعود یز رنج مین یحقوق یضهایمن از تبعیمردم   

 .۲۸۳جلد اول، ص  –ان بستانند ید زن از پارسیها نبایمنی یشد ولمن روا بایان با مردم یازدواج پارس
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که  یامبر وفادار بودند که هنگامیمن چنان به پیان یرانیاگشتند.  یساسانحکومت  یمسلمان در سرنگون

من یل عرب یان و قبایساسان یبانیکرده و به پشت یغمبریه پیار داعیله کنده در آن دیاز قب یاسود عنس

 اسودر یتسخمن به یز کشته شد و حکومت یفرزند باذان ن شهرشورش که در آن  ،من بپا کردیدر  یشورش

در آمد
186

کار با اسود فرا یو پ یاریه را به یروز و دادویان مسلمان چون فیرانیا ییامبر در نامه های، پ

د یشه یرانین اینخس) ن شهر بن باذانیجانش شیجشو  هیدادو، روزیفک گروه سه نفره مرکب از یخواند. 

شدند، به اسالم  یده میمن را که "فرزندان" نامیان یرانیانسل دوم  ،هیروز و دادویگشت. ف (خ اسالمیدر تار

ان یرانیا، ی(. بار۱۵۴ن، ص ، فتوح البلدای)بالذرگشتند رفتند و بر کشتن اسود همداستان یخواندند؛ آنها پذ

دو  یروزین پیرا کشتند! خبر ا یو اسود عنسواژگون را حکومت غاصب  یلمیروز دیف یمسلمان به رهبر

اسود ش داد: "یاران خوینگونه به یرا ا یروزیامبر مژده پید و پینه رسیغمبر به مدیروز مانده به وفات پ

او را  یدند: چه کسیش او را نابود کرد. پرسیاک اندپ یاز خاندان یکشته شد. خجسته مرد یمنی یدروغگو

 یتایز رواین یو مسعود ی، طبری. بالذر۱۲۱۸ر، الکامل، جلد سوم، ص یروز" )ابن اثیکشت؟ فرمود: ف

 دارند(. نه ین زمیدر امشابه 

، که شرق نیاتر است. بحریار رساتر و گویامبر بسیاسالم در زمان پ یدیبه جنبش توح نیوستن بحریپ

ار دورتر و به مدائن ینه بسیمن از مدیبرخالف گرفت،  یرا در بر م یت تا عمان امروزیبستان از کوعر

ج یدر خل یساسان ییایدر یرویکرد، ن ین را از حجاز جدا میداغ بحر یگستانیکه ریو در حال ؛کتر بودینزد

بر اعراب آن ان یساسان یاز سو یمنذر بن ساو ن مسلط بود.یو به بحر رومند داشتین یفارس حضور

امبر آن دو را به اسالم فرا خواند و آنها همراه با یمرزبان هجر بود. پ بخت یسداشت؛ و  ییار فرمانرواید

آن ( ینیروان بهدیپ)ان و گبران یحیان، مسیهودیاز  یدند و برخین به اسالم گرویبحران یرانیااعراب و 

 یتورااز قلمرو امپر یزیز بدون جنگ و خونرین نینگونه بحریمان صلح بستند. بدیامبر پیز با پین ینواح

ک دهم از محصول خرما و یمسلمانان ؛ وستیپنه یدر مداسالم  یدیجنبش توحبه و  جدا شد یساسانده یپوس

ات سرانه یآن مال یز بجایستم از حبوبات برداشت شده را بعنوان زکات مال دادند و اهل ذمه نیک بی

 یاپیپ ین که سرکوبها و آزارهای(. و البته اعراب بحر۱۱۳ – ۱۱۵ن، ص ، فتوح البلدایپرداختند )بالذر

ان جدا یالکتاف( را هرگز فراموش نکرده بودند زودتر از ساساناژه شاپور دوم )ذویو بو یپادشاهان ساسان

ان و یرانیگروش ا ،)عراق(ن ین النهریبها در ییاروین رویش از نخستیپن یدند. بنابرایشده و به اسالم گرو

 .   امبر آغاز گشته بودیان از زمان پیر سلطه ساسانیز ینهایاعراب به اسالم در سرزم

                                                 
186

خ یتار)من هم مرتد گشتند" یاز مردم  یاریش گرفتند و بسیه پیبرافروخت که مسلمانان بناچار راه تق یمن "چنان آتشیاسود در بگفته ابن خلدون،   

 .(۴۵۴ابن خلدون، ص 
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 را داشتند؟ یر کشور ساسانیا آنها قصد تسخیآ بودند؟ها ن آغازگر جنگیا مسلمیآ

و  یخیتارموجود اسناد در  یموشکاف ید. ولیگو یران" سخن میحمله اعراب به ااز " یسنت یخ نگاریتار

ر یتسخ"زه یبه انگکه مسلمانان آغازگر جنگ را ن ادعا یا ،هایینارسارادها و ی، با همه اآنها یقیپژوهش تطب

ش یقرنها پاز ن ین النهریدر بل عرب یکند. قبا یم ینفه یاز پابوده اند،  "آن یو غارت ثروتهاران یاکشور 

باز ن یخون یز سرکوبداشتند، پس ا یان بودند و هر بار که سر به شورش بر میساسانسلطه و ستم ر یز

توان تصور کرد که مرزداران  یم: "دیگو ین باره میدر از ینن کوب یشدند. زر یفرمانبردار مر یناگز

 یداشته اند با چه غرور و کوچک شمار یان میبدو یر مجاور که زندگین اعراب فقیران با ایخودکامه ا

ان سر به یانگام شروع ضعف و انحطاط ساسنان هنیب داشت که اید عجینرو نبایکرده اند. از ا یرفتار م

 یبنچون ان از مزدوران عرب ی(. ساسان۲۸۳ص ران بعد از اسالم، یخ ایتار" )ان برآورده باشندیعص

رو گرفتن اسالم یبا ن یکردند ول یبان و ... استفاده میل بکر و شیز در سرکوب و فرمانبر کردن قبایفه نیحن

 یامبریپ ی، که دعولمهیمسفتنه ن مزدوران نداشتند... یاز ا یگر ترسیل نامبرده دیان قبایساسان یسستو 

ان( یفه )مزدوران ساسانیحن یان بنیز در میامبر اسالم بر جنب و جوش خود افزود، نینمود و پس از وفات پ

 ین فتنه اساسا از سویا؛ ن قرآن کشته شدندیان و حافظیامبر و قاریاز صحابه پ یاریآن بس یکه ط رخ داد

و ران یافالت ان مردم یاسالم که در م یدیبه منظور مقابله با جنبش توح ،ت آنانیا تحت حمایو  ،انیسانسا

خته شدیبود، برانگافته یهواخواه ز ینن ین النهریب
187

ل عرب در یاز قبا یگروهامبر ی، پس از وفات پیبار. 

دولت با  یساسود عنو  لمهیمس، سجاح، حهیطلن: یامبران دروغیپ یرهبرتحت من یحجاز و عراق و 

ن ین النهریب یشد و بسومقابله و به فتنه و آشوب پرداختند. خالد از جانب ابوبکر مأمور در افتادند نه یمد

رها شد. آنها از آشوب ره یمان صلح بست تا سواد و حیگر پید یو با برخد یجنگ یحرکت کرد؛ با برخ

 – ۳۵۲، فتوح البلدان، ص یبستند )بالذر یمان صلح و همکارین پیره و انبار با مسلمیس و حیمردمان ال

عرب  یل شورشی، از قباندبا اسالم را آغاز کرده بود یز دشمنیکه از زمان خسرو پروان یساسان(. ۳۴۷

و ان یساسان ینیددولت  یشد که به سرنگون ییها و جنگهایریکرد سرآغاز درگین روی؛ اندکرد یبانیپشت

و  یت ارتجاعیبود که چون بنا بر ماه یساسانبحران زده ن دولت یاد. یران انجامیشرفت اسالم در ایپ

ش افروز جنگ شگام و آتیتوانست برتابد، پ یخود نم یکیاسالم را در نزد یدیاستثمارگرانه اش جنبش توح

عمر را وادار کردند  یده ساسانینظام از هم پاش یایزدگرد و بقاید یم دیه خواهکن شد؛ و چنانیبا مسلم

                                                 
187

 (.۱۴۱۲، جلد چهارم، ص یمامه داشتند )طبریدر  یهزار مرد جنگ ۴۰فه یحن یلمه فرستاده شد، بنیمس یکه خالد سو یهنگام  
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 .شه کن کنندیو فتنه را ر دنران گام نهین ایان مسلمان به درون سرزمیاجازه دهد سپاهخود ل یمرغم یعل

انه، یجو یشتر آشتی، و بیگریس از دپ یکیرا ران یفالت ا یزدگرد بود که شهرهایب ین در تعقیمسلم

مشاهده من و ین و یبحر ییجداپس از ژه ی، و بوزیاز زمان خسرو پروان یساساند دانست که یباگشودند. 

و رو به گسترش بالنده  یانقالبن جنبش یبا ا یجدمقابله  یپ در ،اسالم یدین توحیآئران به یگروش مردم ا

  .بوده اند

 یافته و از خط و معرفت هم بیانشان انتشار یدر م یسیعن یآئدم عرب بودند، شتر مریره و انبار بیدر ح

صلح مان یپره و چند دهکده با خالد یح(. ۲۸۳ران بعد از اسالم، ص یخ این کوب، تاریزربهره نبودند )

 ۱۴۸۰، جلد چهارم، ص ی)طبررفتند یپذ هین جزیت و محافظت شدن از جانب مسلمیحما یدر ازاو بستند 

و فتح پارس ن یسرزمفکر حمله به  ؛جز مقابله با "اهل رده" نداشت یسپاه خالد در عراق هدف(. ۱۵۰۴و 

مامه فارغ شد و هنوز در عراق بود، ابوبکر یپس از آنکه خالد از کار  ؛افته بودیآن هرگز به مغز خلفا راه ن

همانجا، ص ) اندازد یدوست الفت وطرح گر که در قلمرو آنها هستند یان و اقوام دیبا پارسبدو نوشت که 

سخن گفت شان خته شدن نظام آنها و تفرقه یبه "شاهان پارس" نامه نوشت و از گسره یخالد در ح(. ۱۴۷۳

خود را  یکپارچگینزمان یدر ا یحکومت ساساندهد  یکه نشان م ینامه ا(؛ ۱۵۰۶ – ۱۵۰۷)همانجا، ص 

ظاهرا . ه شده استیتجزر فرمان شاهان کوچک یزه االت جداگانیآن به ا یاسیکامال از دست داده و قلمرو س

کسال پس از آنکه ی ؟بود!" پادشاه"خته ین نظام از هم گسیبر اه یرویر پسر هفت ساله شین هنگام اردشیدر ا

 هیهرمز جادو یبه فرمانده یان پادشاه شد و سپاهیساسان یایر بر بقایره آمد، شهربراز پسر اردشیخالد به ح

 یروزیو ناخشنود په دیان ستمدیرانیره و ایمردم سواد و ح. د که در بابل شکست خوردن فرستایمسلم یبسو

بن آدم در  ییحیدانستند.  یش میخو یه آزادیار خوش داشتند و آن را ماین جنگها بسیمسلمانان را در ا

اشراف که  ییها و ستمهایبد یادآوریفه آمده و با یسد که سران منطقه سواد نزد خلینو یمکتاب "الخراج" 

ن( ین النهری)بانرودان یاز مان یمسلمانان و رانده شدن پارس یروزیداشتند، از پ یدر حق آنها روا م یپارس

آنها  یساسانمرکز قدرت  یکیخالد در نزدسپاه حضور  (.۵۰کرده و سپاسگزار بودند )ص  یابراز شادمان

 یینبردها؛ کشاند ییارویروواکنش و ه ر بیناگزخود وحشت زده بودند  یکین در نزدیکه از وجود مسلمرا 

اسالم  یاسیران به قلمرو سیوست ایپو  یفرسوده ساسانده و یاز هم پاشنظام کامل  ینابودکه در ادامه به 

 یان فرود آمدن خالد در عراق و فرود آمدن سعد بن ابیم یر، فاصله زمانیو ابن اث یطبربگفته د. یانجام

(. ۱۳۵۷الکامل، جلد سوم، ص ؛ ۱۶۵۸، جلد چهارم، ص یطبرود )ب یه دو سال و اندیوقاص در قادس

ن یلشکر خالد در ان کوب "یزربه اعتراف نبود و ران یار یتسخز هرگز در اندازه یخالد ن یرزم یروین

شترشان به حجاز رفتند و در یکرده بودند ب یکه در دفع فتنه اهل رده با او همراه یار نبود. کسانیزمان بس
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 یخود نشان م ین معنیاد نبود با او همچنان همراه شدند. ایکه ظاهرا تعدادشان ز ی. اما عده انه ماندندیمد

شه فتح ی... در آنزمان اند ران نبودینقشه جنگ و به قصد حمله به ا یآمدن خالد به عراق جهت اجرادهد که 

بود که  یجه ایمر نتن ایکن ایگذشت ل یفه نمیشک به خاطر خل یب یران در جنگ منظم با دولت ساسانیا

که بعدها منجر شد به زد  یوست... کاریشرفت اعراب در حدود فرات و عراق به حصول پیرفته رفته از پ

 – ۲۳۶ص ران بعد از اسالم، یخ ایتار" )ران ...یاسپاه  یه ها و پادگانهایبا طال یسرحد یو خوردها

ن یمسلم ییو صلح جو ینگ و بردباردرز ینان و یساسان یجنگ افروز یایگون یهمچنتها یروا(. ۲۳۵

 یخت ولیانگ یوسته او را به جنگ بر میزد گرد پی؛ گذشت یه چهار ماه می: از ورود رستم به قادساست

 یچنانچه در خالل بررس(. ۱۳۶۷، جلد سوم، ص ریابن اث خواند )الکامل یسعد را به درنگ فرا م ،عمر

 یژگین ویوفادار بودند؛ ا یصلح و دوست یمانهاین به پید، مسلمانان همچنیم دیجنگها خواه یخیاسناد تار

بود،  یشرفت جنبش اسالمیپ یسبب کندو لذا  یساسانحکومت وسته سرداران یپ یمان شکنیگر چه عامل پا

را ی؛ زداشتاست سلطه گرانه و زورمدارانه یاز سشان  ییآنها و جدا یدتیعق یزه هاینشان از انگن یهمچن

 یاز سرشت سلطه گران جهان یصلح و دوست یمانهایبه پ ییوفایو ب یجنگ افروز از جهان باستان تاکنون

    . بوده است

 

 ن  یمسلمبا ان یساسان یجنگها یخیاسناد تار یابیارز

و  ،طرف هر دو یزه هایافت انگیدر، رانین در ایشرفت جنبش مسلمیپ ینه هایعلل و زم یبررس یبرا

در اسناد  یجز کاوش و موشکاف یتحول بزرگ راه برد، چاره ا نیکه به ا ییدادهایرو یتا بازسازینها

ت گوناگون از ین روایگاه چندکدام ، که هر را یخیکتب دست اول تارد یباپژوهشگر ست. یموجود ن یخیتار

ها، یو با زدودن جانبدار ؛کند یابیو ارز یبررس یقیروش تطبو  یشک علمبا داد ارائه کرده اند، یک روی

و با توسل به دستاوردها و  ن اسناد،یافته در ایراه  یهاییگزافه گوو  و بغضها، افسانه ها ها، حبیشداوریپ

خ اسالم، یپژوهشگر تار یعسگر یمرتض. سازدان ینمان باره یرا در ا ق پنهانیحقا ،یخیتار یتجربه ها

و  یله ایقب – یقوم یزه هایشک کرده است؛ و بر انگ "رانیفتح ا"مربوط به  یاز داستانها یاریدر بس

انگشت گذارده است )صد و  است، یان اصلیکه از راو ف بن عمریسژه ی، بودادهاین رویان ایراو یاسیس

سد: "در ینو ین باره میدر ا یخیمنابع گوناگون تار یپس از بررسز ینن کوب یزر(. یپنجاه صحابه ساختگ

ات اعراب عراق از گزاف و یروا .رفته است یاریبس یان مبالغه ها و خطاهایباره اخبار فتوح تاز

 ی". به گفته وستین یخال یت و بهانه تراشران از نفریا ینامه هایاخبار خداآکنده است چنانکه  ییخودستا

به است که  یو اشراف بازمانده ساسان موبدانت ایاحتماال روا یمنظور و، که "نامه هایخدا"ات یدر روا
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ه گانیبارز دارد و خواسته اند "فاتحان ب یجلوه ا یزینه ستگایت و بیروح قومافته است، یراه  یخیکتب تار

 یخیدر کتب تارموجود ات ی(. روا۲۸۴ران بعد از اسالم، ص یخ ای" )تارر جلوه دهندیاده پست و حقیرا ز

 یافسانه سازست. یبرکنار ن یزیگانه ستیو ب یقوم ییز خودستایو نمبالغه ، ییر گرایو تقد یاز افسانه ساز

توسط ان یپارسچون "مهر و موم کردن سالح  یدار دارد و سخنانیامروز کمتر خر ییرگرایو تقد

ث یحد"دن باد مخالف"، یان"، "کمبود آب"، "وزیب گویغ یرهایز و تعبیخسرو پرو یفرشتگان"، "خوابها

زرتشت" 
188

 ی. برترستینران یو ورود اسالم به اان یه" شکست ساسانیوجبر "ت ییجز کوششهاو ...  

ر یو تحق ییجو ی؛ برترزند ی" موج میرانیت اایو مسلمانان در "روااعراب و خوار کردن  یقوم ییجو

ان و یجنگجومربوط به در آمار و ارقام ها  ییگزافه گو یشه هایز از ریات اعراب عراق نیدر روا یقوم

به گزافه ها،  یو عرب یرانیت ایو قوم ینژادپرستهماهنگ کارکرد ، یبار .کشتگان جنگها گشته است

خوار کردن  یبرا یرانینژادپرستان ا. ده استین جنگها انجامیدر رابطه با ا یبزرگ یافسانه ها و دروغها

نمک از  یبجا یند که بموجب آن مسلمانان در پختن نان اشتباهیگو یمسخن  یتیار از روایبساعراب 

 یز مسواک را نمیان نیپارسموجود ت این روایند که بموجب همیگو ینم یاستفاده کرده بودند. ولکافور 

 یزیچ یدم کسید که ندیپاسخ شن، ستیمسلمانان چشام د که یشناختند؛ و چون رستم از جاسوس خود پرس

نجم، ص ، جلد پیطبرخ یتار) ؟مکند! یدن آنرا میخوابش از یپدارند که شب هنگام  ییچوبها !بخورد

راه  یروزیپس از پکه سپاه عرب  یوقت ،ینژاد – یقوم اتیروادست ن یاگر از ید یبرخبموجب  .(۱۷۰۸

  ؟وان آمدند"!یدارند که "د یرند، نگهبانان قلعه بانگ بر میگ یش میسفون را پیت

 یخیتار یوستگیرا ذکر پیدارد، ز یشتریب یارزش پژوهش یکتاب طبر، یخیان منابع دست اول تاریدر م

داد مشخص، و نقل کامل قراردادها و یک رویات گوناگون در رابطه با یروا یگردآورات، یاسناد و روا

  :دهد یت را مایاسناد و روا یو نادرست یدرست یبه پژوهشگر امکان بررس ،صلح یمان نامه هایپ

ریزنج موسوم بهجنگ 
189

خالد بن  یساسانمرزبان  هرمزآن  یبود که طدر عراق  ییاروین روینخست ، 

ار خشن، تند یافتاد. هرمز بسان یپارسکشته شد و شکست بر او بدست د را به جنگ تن به تن خواند و یول

ه مورد خشم و نفرت اعراب بود و در خباثت به او مثل کاند؛ چنبا اعراب معروف بود یخو و به بدرفتار

که به جنگ  یکشاورزان. (۱۴۸۵، جلد چهارم، ص یطبرخ یتارث تر از هرمز"! )یزدند: "خب یم

                                                 
188

ن ید یرد ولیگ یبزرگ فرا م یکشور را اضطرابصد سال بگذرد یکرده بود که چون س ینیش بیپ"زرتشت" ، انیبنا بر افسانه نو پرداخته زرتشت  

خ یبا تارنرا یو اروند ) یان مین و کشور هر دو از میو چون هزار سال از آن بگذرد د ،کنند!( یق میتطب ی)آنرا با حمله اسکندر مقدونماند  یبر جا م

 (.دهند! یمطابقت م یاعراب مسلمان بر ارتش ساسان یروزیپ

 
189

 !زندینگرآنها از جبهه جنگ  یروهاینر بسته بودند تا یسربازان( را با زنج یا پایو گرداگرد قرارگاه خود ) یا فرماندهان ساسانین جنگ گویدر ا  
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پس از (. ۱۴۸۷ش ماندند و در پناه مسلمانان قرار گرفتند )همانجا، ص یخو یامده بودند، در جایمسلمانان ن

از  یروزیداد که سرانجام پ یرو یس جنگ سختیخالد کرانه فرات را گرفته باال رفت و در آل یروزیپ نیا

خالد باز (. ۳۵۳، ص یران باستانیاا، یرنیپ) خته بودیو عرب آم یرانیاز ا یسپاه ساسانن گشت. یآن مسلم

 یروم یکسو و ساخلویاز ن یان مسلمیم یجنگنجا ید. در ایفراز رس یمود تا به شهر رویکرانه فرات را پ

ها آمده بودندیکه به کمک روم یو سپاه ساسان
190

 ز گشتندروین پیدر گرفت که باز هم مسلمگر ید یاز سو 

که خراجگذار شده بودند در پناه مسلمانان قرا گرفتند و  یکسان یمرز ین جنگهایدر ا)همانجا(. 

فه یخل یاز سوپس از آن خالد (. ۱۴۸۳، جلد چهارم، ص ی)طبرماند  یباقشان متعلق به خودشان یهانیزم

ان همراه بودند، یهم با پارس یحیاعراب مس ی، که بگفته طبرولحهدر جنگ فرا خوانده شد و رفت. 

به  یرانیاکه از جور و ستم دهگانان  ،عرببرزگران و کشاورزان  ؛ختیبگران یپارسسپهساالر  واندرزگ

ران بعد یخ ایتارن کوب، یزرصلح کردند و در پناه مسلمانان در آمدند ) ،بودند یراه نجات یستوه آمده و در پ

 یشان باقینهایبر زم یهمگ ؛شدت و آواره یع مالکخلنه و ر گشت یکشته و اس یکسنه ؛ (۲۳۳ص از اسالم، 

 یضبط مها یروزیپس از پ یشاهتنها اموال خاندان  ؛(۱۴۳۱، جلد چهارم، ص یو خراج دادند )طبرماندند 

از جانب  یجنگشده  یش طراحیاز پنقشه بدون هرگونه شرفتها ین پیهمه ا(. ۱۵۰۵د )همانجا، ص یگرد

خت؛ یشکست خورد و گر ید، ولین جنگیق پوران و رستم با مسلمیدر کسکر به تشو ینرس. بودن یمسلم

ش عمر فرستادند یپز یندادند و خمس آنرا  ین افتاد که از آن به کشاورزان آذوقه میمخازن بدست مسلم

، رستم یساسان ینیحکومت ددر  یو کشمکش درون یختگیبرون رفت از گس یبرا (.۱۵۳۶)همانجا، ص 

آنها را ؛ پس را گرد آورد یشاهزادگان ساسان یند نام همه زنان و معشوقه هاروزان از پوران خواستیو ف

شاه  یساسانخته ینظام از هم گس یایبند و بر بقااین خاندان بیاز ا یآزار دادند تا مگر پسرشکنجه و 

    .(۱۶۲۳)همانجا، ص  !گردانند

 یاسبها بهمن دراز ابرو یندهبفرما یارتش ساسان یجنگ یلهایبابل رخ داد که ف یکیدر نزد "جنگ پل"

د و یکوفه جنگ یکین در نزدیفرمانده مسلم یبانیش ید. سپس مثنین را رماند و به شکست آنها انجامیمسلم

وقاص  یو سعد ابشدند آزاد ها یرومسلطه از مسلمانان  یبه رهبرشامات مردم  یهجر ۱۴روز شد. در یپ

به بزرگ  یز سپاهیزدگرد نیگشت.  یارتش ساسانبر ن در براین النهریاز مسلمانان ب یبانیپشتآماده 

ان مسلمانان و یمها ییاروین روینگونه نخستیبد ن کرد.یروانه جنگ با مسلمرا رستم فرخزاد  یفرمانده

 یمرزها یبسون یمسلم یتجاوزکارانه از سو یآنکه نقشه جنگ ی؛ برخ دادن ین النهریبدر  یساساندولت 

                                                 
190

ز یهر دو در ست یاسین نامه سیکه با آئ ین اسالمین دو ابرقدرت فرسوده و رو به مرگ پس از قرنها جنگ، در برابر جنبش نویا سرانجام ایگو  

 .دندیبود، به سازش رس
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و مزدوران عرب آنها  ین در نبرد با سلطه گران متجاوز ساسانیش مسلمجنب. باشددر کار  یکشور ساسان

بودند استثمار دهگانان ستم و از  ییرها یار که در جستجوین دیکشاورزان ا یاز سون ین النهریبدر 

 یخ نگاریدر تار. دیگردآزاد  ینگونه از سلطه و ستم حکومت ساسانیبدن ین النهریب ؛شد یبانیپشت

 یبانیو پشتن یمبخش جنبش مسلیت آزادیشود که بر ماه یده مید یز گاه اعترافاتینگرا  تنژادپرستان زرتش

 ین جنگها عربهایاز ا یکید که در یگو یم شهمرداند یرشه کچنان؛ دهد یم یگواهدگان از آنها یستمد

نه و یک یتان زرتشیرانیهمان اندازه از ا یحیان مسیرانیکه "ایمان شدند در حالیبا مسلمانان هم پ یحیمس

مرز عرب، خواهان آن روم و چه در  چه در مرز یحیان مسیرانینفرت داشتند که عرب مسلم داشت. ا

 یی(؛ آرزو۳۷، ص انیان پس از ساسانیخ زرتشتیتارابد و نابود گردد" )یران شکست بیا یبودند که زرتشت

از اقوام ، چه عرب و چه انیحیمسرا یز رساند یرا م یدر حکومت ساسان ینیستم د یژرفاد یترد یبکه 

و دستگاه  "یبهن ید"چنان مردم را از  ینیگرد دیآزار و پ بوده اند.همراه ن نبرد با مسلمانان ی، در ایرانیا

خ گسترش اسالم، ص ی)توماس آرنولد، تار دانستند یبخش میزار کرده بود که فتح اعراب را آزادیب یساسان

ان تازه مسلمان شرکت داشته اند و یرانیار از ایبس ی، گروهین اسالمینخست یگمان در جنگها ی"ب(. ۱۴۳

؛ کرده اند" ید آماده میره شدن هواخواهان حکومت جدیچ ینه را برایدر همه جا ستون پنجم بوده که زم

 یشرفت اسالم بوده که میاز عوامل پ یکی یزراعت ینهایت زمیو صورت مالک یشک حکومت طبقات یب"

، یبار(. ۵۵، ص انیان پس از ساسانیزرتشت خیتارشهمردان، ) غاصبا" گفت الزرع للزارع ولوکان

راهنما  یمرام یده و در جستجویمبارزاتشان به بن بست رسکه  یرانیکشاورزان زحمتکش و آزادگان ا

ن ین نویآئبا  یخیتار یوندیمان و پیاسالم، پ یدیتوح یبا آموزه ها ییپس از آشناش بودند، یخو یآزاد یبرا

بزرگ در تمدن و فرهنگ  ینه انقالبیزمن منحط حاکم ید یو نف یحکومت ساسان یپس از سرنگونبستند و 

ن شورش یبدنبال ادند؛ یمردم در مدائن بر ضد رستم شور "جنگ پل"پس از ن را فراهم ساختند. یزمن رایا

، جلد ی)طبر روزانیان هواخواه فیفهلوجان طرفدار رستم شدند و پارسافتاد:  یدر لشکر ساسان یدوگانگ

      .(۱۶۰۱چهارم، ص 

ش توده مردم و یگرا است. هیقادسموسوم به جنگ ، یخین جنگ در اسناد موجود تارین کننده ترییتع

از خراسان زدگرد یران چنان بود که یا یو جنوبغرب یغرب یبه اسالم در نواح یساسانارتش سربازان 

، رستم یبرده باشد. بار یدین توحین نوییرا از آ رین تأثیکه ظاهرا کمترکرد ل یگسن یمسلم یلشکر بسو

ان ین سربازان هم که فرزندان روستائیهم یولگشت. خراسان مأمور جنگ با اعراب مسلمان از فرخزاد 

و نه دشمن دند یدان یرا دشمن ساساناسالم سپاه ، بودند یات ساسانیه" در ادبیا "کشاورزان فرومایمحروم، 

رستم  یحتگانه بودند. ینداشتند بلکه با آن  یاعراب مسلمان نه تنها دشمن یمانها. آنها با شعارها و آرخود
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م شد یتسلسرانجام زدگرد ید یو تهد یدر برابر پافشار یخواست به جنگ مسلمانان برود ول یز نمین

 یافسران لشکر ساسانبرس در راه (. ۱۳۵۳ر، جلد سوم، ص یابن اث؛ ۱۶۷۵، جلد پنجم، ص یطبر)

ت یمردم تجاوز کردند که آنها شکابه دختران و زنان اموال مردم را به زور گرفتند و  ،ردندک یخوارگیم

ت و یماهکه  یرفتار ؛(۱۳۶۴جلد سوم، ص  ،ریاثابن ؛ ۱۶۷۷جلد پنجم، ص ، یطبر) ش رستم بردندیپ

 یاسیخ سیتارن بار در ینخست یبود که برا یسپاه اسالم سپاه یول !داد ینشان من آنها را یراست یزه هایانگ

از  ییو انتقامجو ینه کشیو ک یقوم یزه سروریا به انگیک قوم یش قدرت ینما یبراکه گفت  یجهان نم

ن جهان به یا یتنگنارا از خته است که بندگانش یخدا ما را برانگگفت: " یگذشته آمده است، بلکه م روابط

گر به یکدی یو از بردگم یرهنمون گردم سالعدالت اان به یادداد یم و از ستم و بیرون ببریآن ب یفراخنا

 یمد"؟ یرستم که "چرا آمده ادر پاسخ به پرسش  یربعسد که ینو یم یطبر، یبار. "میخداوند ببر یبندگ

و  یسختو از  ؛میبرباو پرستش بندگان به پرستش از  هر که را خواهدتا خته یخدا ما را برانگد: "یگو

؛ چون "میبرسانت اسالم لاان به عدیو از ستم قدرتها و اد ؛مین برش آیو گشا یبه بهروزن جهان یا یناتنگ

امد ین یپاسخروز چهارم اگر که سه روز به او مهلت داد  یکند، ربعشه یاندن باره یرستم خواست در ا

)جلد پنجم،  آنروز هم مسلمانان جنگ را آغاز نخواهند کرد مگر آنکه رستم آغاز کندو  ؛جنگ است یبمعن

ان آغازگر جنگ با مسلمانان بودند؛ مسلمانان در مقام یشه پارسیهمت موجود، ایا بر روابن(. ۱۶۳۲ص 

رستم فرخزاد که ز در پاسخ یناز فرماندهان مسلمانان  زهره(. ۱۶۳۸، جلد پنجم، ی)طبر آمدند یدفاع بر م

 ی، و برادراو ریغ یخدا، رسالت محمد، آزاد کردن بندگان خدا از بندگ یگانگیاز ، ه بوددیپرساو ن یاز د

، یطبرخ یتاررد آنها باز خواهند گشت )ین اسالم را بپذیه خداوند سوگند خورد که اگر دبو  گفت؛انسانها 

از مسلمانان  یندگیبه نما نعمان. (۱۳۶۳، جلد سوم، ص ریابن اث الکامل؛ ۱۶۸۸ – ۱۶۳۰جلد پنجم، ص 

م یخواه یان شما بجایکتاب خدا )قرآن( را در مد یین ما در آیآئاگر به م گفت: به اسالزدگرد یپس از دعوت 

م گشت و شما را با ید. آنگاه از نزد شما باز خواهیآنرا بکار بر یم رهنمودهایخواه یگذاشت و از شما م

مسلمان نزد رستم آمده  یگروه یحت(. ۱۳۶۰، جلد سوم، ص ریابن اث )الکامل ختم سایکشورتان رها خواه

م و یرو یش مین خویسرزم یر و ما سوی. دعوت خدا را بپذان استیفرمانروا یه بقایما یستیهمزو گفتند: 

ره شود، ما یا بر شما چیقصد شما کند  ین خودت و کار بدست خودت باشد نه ما. اگر کسیتو به سرزم

 یاز اسالم پرده ا یان تو و بهره وریم بود. مبادا هالک قومت بدست تو باشد حال آنکه میاران شما خواهی

و  یسلطه گرو  یجنگ افروزپس (. ۱۷۰۰، جلد پنجم، ص یطبرخ یتار) یجز آنکه بدان بگروست ین

ن یگسترش ددفاع از خود،  یبرااساسا زه مسلمانان صدر اسالم نبوده است؛ و آنها یانگ ییکشورگشا

نبود؛ ز در کار یران نیچشمداشت به ثروت ا. دندیکوش یمبندگان او  یبراعدالت  ییبرپاو بخش اسالم یآزاد
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اند،  ینکه اعراب مسلمان همان اعراب جاهلیرستم که از سرنوشت جنگ نگران بود، به پندار ارا یز

 یرون آورد: "ما براین پندار نادرست بیزهره او را از اکه ه "زر" با آنها به سازش برسد ید بر پایکوش

رستم که از (. ۱۳۶۷لد سوم، ص ، جریابن اث م" )الکاملیامده ایبه نزد شما ن یتیگن یا یجستن زر و کاال

 یگانگیندگان مسلمان از یکه نماهم ن نداشت، هر بار یجنگ با مسلم یبرا یزه ایانگز ینروز نخست 

مردمان و بازگشت از جبهه جنگ در  یخداوند، خروج بندگان از پرستش مخلوق به پرستش خالق، برابر

ن ین نویآئرش یو به پذگشت  یو افزوده ما ید و سستیگفتند، بر ترد یسخن من ین آئیرش ایصورت پذ

؛ ۱۶۸۸ – ۱۶۳۰، جلد پنجم، ص یطبرخ یتارکردند ) یگر فرماندهان مخالفت میکه دشد  یل میمتما

حاکم بر مذاکرات  یفضا (.۵۰۱خ ابن خلدون، ص ی؛ تار۱۳۶۸ – ۱۳۷۰، جلد سوم، صریابن اث الکامل

 یبالندگبر ز یو ن ؛رانیزه در سپاه ایانگنبود و  یساسانکشور  یفرهنگ – یدتیعقانحطاط است بر  یگواه

ن کوب ین باره زریدر ا ان مسلمانان.یدر مو برادرانه  یی، روابط شورامان، ثبات قدمیا یرویناسالم و ن ییآ

 یه سخن میرایپ یپروا بودند، ساده و ب یآمدند، گستاخ و ب ین اعراب که به درگاه رستم میسد: "اینو یم

زه و یآمدند، از ن یش مید و غرور پیشد... با ام یده میم در اطوار و حرکاتشان دیان و تصممیگفتند و آثار ا

ات بر یدند. در آنزمان چنانکه از روایبال یش مین خویترس و مالحظه به د یزدند، و ب یر حرف میشمش

فات خاص یشرگانه با تیندگان و فرستادگان بیزدگرد ورود نمایز مثل درگاه ید در دستگاه رستم نیآ یم

ش و سالح ینشسته است ... سواران با آرا یم ییدان جنگ مثل پادشاه بر تخت فرمانروایهمراه بود ... در م

ان رستم یبرده اند ... سپاه یفات نزد سپهساالر میزده اند و فرستاده را با تشر یخاص بر سر راه صف م

 یر میدند آنها را در خور تحقید یآمد م ن فرستادگان ژنده پوش را بر درگاه سپهساالر در رفت ویکه ا

کردند یه میرزنان تشبیشان را به دوک پیا یزه هایافتند. نی
191

شان را به سبب یرهایدند. شمشیخند یو م 

ک کس را یدند... سعد )فرمانده سپاه اسالم( ید یشخند میهنه است در خور رنکه غالفهاشان فرسوده و کیا

ر شما در هر نوبت یست که امین رسوالن گفت سبب چیاز ا یکیرستم به  یفرستاد. روز یدر دو نوبت نم

ر ما ید؟ رسول گفت سبب آنستکه امیآ یک کس دو نوبت به رسالت نمیدارد و  یل میگر گسید یفرستاده ا

ک کس را دو بار زحمت دهد و یدارد که  یدهد و روا نم یان سپاه انصاف میو زحمت م در رحمت

ث یاز ح یران که حتیمسلمانان عادت بود در سپاه ا یکه برا یو برادر ین برابریاگران آسوده باشند. ید

 نمود. ین میشک در خور توجه و تحس ین آنها تفاوت مراتب وجود داشت بیز بین یدنیو پوش یخوردن

خ ی" )تارکند یخوددار یش و شگفتیتوانست از اظهار ستا ین احوال نمیگفته اند رستم از مالحظه ا یحت

                                                 
191

 .(۱۶۵۰جلد چهارم، ص ) کردند یهمانند م یسیزه مسلمانان را به دوک نخ ریر و نیان تی، پارسیبگفته طبر  
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به رستم سه روز مهلت نده مسلمانان ینما ینکته جالب آنکه وقت(. ۳۲۱ – ۳۲۲ران بعد از اسالم، ص یا

مسلمانان جنگ هارم هم همه مسلمانان تعهد داد که روز چ یرش اسالم داد و از سویدن در باره پذیشیاند

در پاسخ او ؟ و یمگر تو ساالر قوم د:یپرس ی، رستم با شگفتنخواهند کرد مگر رستم جنگ را آغاز کند

 "کند ینشان تعهد مینشان از جانب باالترین ترییکرند و پایک پیمسلمانان نسبت بهم چون  ی: "نه ولگفت

(۱۶۳۳، جلد پنجم، ص یطبرخ یتار)
192

 ی، رهبریدتیعق یزه هایانسان، حقوق برابر، انگ یارزش واال. 

هم نادر است، راز  یامروز یو مناسبات برادرانه که در حکومتها و ارتشها ییشورا – یجمع یو فرمانده

چ یز هیها نیژگین ویبا ا یشرفت و گسترش جنبشین در صدر اسالم است؛ پیمسلم یبرق آسا یهایروزیپ

خلوت کرد ارتش ن سخن با سران یدن ایز پس از شنیند رستم نیگو. نداردر و خشونت کاربرد زوبه  یازین

خواست رستم بعد )همانجا(. چون روز  د؟یده این مرد شنیرومندتر از سخن ایروشنتر و ن یا سخنیآو گفت: 

گفت:  امد،یما ن یروزید که چرا دوست دیآمد و رستم پرس فهیحذد، یاز مسلمانان سخن بگو ینده ایبا نما

ر نک نوبت من است؛ و باز رستم بیاو ان ما عدالت کند یم یو آسان یرمان دوست دارد که در سختیام

، جلد پنجم، ص یطبرخ یتارنند )یب یند، نمیب یکه چرا آنچه را او در مسلمانان مد یخروش یسران پارس

باز روز . هوده استیب یده ابالنو جنبش ن ین آئیدر برابر چن یداریرستم دانسته بود که پا یی(. گو۱۶۳۵

که  یهنگام ینده کردند. ویرا نما ره بن شعبهیمغمسلمانان نبار یابفرستند.  ینده ایغام داد تا نمایرستم پگر ید

ج رفت. یسرش گ ،دیو اطاعت را د یرستم رفت و شکوه تخت او و آن سلسله مراتب بندگ یبه مقر فرمانده

کراست به سمت تخت رستم رفت و کنار دست او یده گرفت و ینادرا  یو اشراف ینهمه سنن استبدادیبا ا

 ینجا سخنیره در ایاو را از تخت رستم دور کردند. مغو  برآشفتند یو یاز گستاخ یپارساشراف ! نشست

که  یکسان یبراران، یشرفت اسالم در ایان و پیسقوط ساسان ییل چرایبه تحلباز د که دقت در آن یگو یم

را از شما  یکس یده بودم ولیشما سخنها شن یکند: از خردمند یم یانی، کمک شاا هستندقت ماجریبدنبال حق

ستم یبه س یرد )ویگ ینم یرا به بندگ یگریاز ما د یم و کسینم. ما مردم عرب همه برابریب یخردتر نمیب

ر بود به من بهتد. یان خود چنان هستیز در میاشاره دارد(. پنداشتم شما ن یاطاعت کورکورانه ارتش ساسان

و کار من به نظر شما نارواست تا نکنم. با آنکه من خود  دیگرید یبرخ یاز شما خدا ید که برخیگفت یم

اکنون بدانستم که کارتان رو به زوال است و رو به مغلوب د. یامده ام و شما مرا فرا خوانده اینزد شما ن

نده یدار و پایت و اطاعت کورکورانه( پای، اشرافی)فردپرست ین رسمیبا چن یچ حکومتید که هیشدن دار

                                                 
192

چون از عمر در باره حق بنده در امان شان افکند؛ یر بسویدژ نوشت و با ت یاهال یبرا یمسلمان امان یبنده ا اجیشاپور،  یددر محاصره شهر جن  

ت ین حادثه را روایز این ریابن اثو  ی؛ طبر۵۴۴، فتوح البلدان، ص یبالذر) دند، گفت که امانش معتبر است و ذمه او ذمه مسلمانان استیدادن پرس

 .(کرده اند
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گفت که  یز گفتند: بخدا سخنید. مهتران نیگو ین مرد عرب راست میردستان گفتند: بخدا ای. زنخواهد بود

، یطبرخ یتارز انگارد نابود گردد )ین مردم را ناچیل خواهند بود. هر کس کار ایوسته بدان متمایبندگان ما پ

 یبرا یین سخنان و شعارهایداست که چنی(. ناگفته پ۵۰۱بن خلدون، ص خ ای؛ تار۱۶۳۵جلد پنجم، ص 

، (یاجتماع ریر ناپذییسلسله مراتب تغ)کاست مانند  یک سامانه طبقاتیطره مطلقه یر سیکه قرنها ز یمردم

اگر ؛ زاننده بوده استیار انگیبس ،زدند یخدا" و اطاعت کورکورانه دست و پا م –استبداد مطلقه "شاه 

! کردند یپرستش مهم جاندار را  یبتها یان جاهلیرانیدند، ایپرست یجان را میب یبتها یجاهلاعراب 

ست و جز ین یشما کاربالد ما را با د یریبپذرا  ن حقیاگر دکردند که:  ید میندگان مسلمانان به رستم تأکینما

نه یسه گزا یگو. جام کار چه شودد تا فریکار کنیا پید یدهه ید جزیوگرنه با م؛ییایبا اجازه شما بدان اندر ن

، جلد یطبرخ یتار)گذارده بود ز ینزدگرد ی یش رویرا نعمان په، و جنگ یرش اسالم، صلح و جزیپذ

د مگر آنکه همه تان را کشته یاید سوگند خورد که آفتاب فردا بر نیبه خورشرستم اما . (۱۶۵۴چهارم، ص 

و اتفاق و  یر و رازداریاز تدب یاز به سران پارسهر چند ب(؛ ۱۶۳۷، جلد پنجم، ص یطبرخ یتارباشم )

ندگان مسلمان یاز مذاکرات رستم با نما. (۱۶۳۸سخن گفت که آنها لجاجت کردند )همانجا، مسلمانان زه یانگ

 یزه هایافتن انگی یدر جستجو یفرمانده ارتش ساسانرستم بعنوان سر  ییگود که یآ ین بر میچن

ن یروان آئیبه جنگ با پ یلیان اعراب مسلمان بوده است تا خود را که تمایتجاوزکارانه و غارتگرانه در م

کشورش چشم طمع دوخته به "کند که  یگانه" ایبه جنگ با "دشمن ب ینداشت راض یدیتوحو بالنده ن ینو

و کشور خاک ان آنها به یدر م یچشمداشت یرومند اعتقادین یزه هایجز انگد یهر چه کاو ی؛ ول"است

رنج  یکشمکش درونکه . رستم دیدر آنها ند یو جنگ افروز یو سلطه گر ییا حس انتقامجوی و ؛شیثروتها

نظام ش به یخو یو وابستگ یمغلوب غرور فرماندهسرانجام بود، آزموده  یریم گیتصم یرا برا یآور

د یرا تهد فرستادگان سپاه اسالم را با خشم راند و آنهاشد؛ گر فرماندهان یل جنگ افروزانه دیو تما یساسان

م(  ۶۳۶) یهجر ۱۴در ه یقادسجنگ . (۱۳۷۳ر، جلد سوم، ص یابن اثالکامل ) کردو کشتار به جنگ 

 !کردندثبت را بنام خود  یروزیو پ ان را شکافتندین قلب لشکر ساسانیداد. در روز چهارم جنگ مسلم یرو

 یروزین پین در ااان مسلمیرانیاختند. ین هنگام گریروزان و هرمزان هم که حافظ قلب سپاه بودند در ایف

که پس از اسارت مسلمان  یسوار پارسک یاز  یطبر. رساندند یاریبه مجاهدان و  داشتند یدر خورسهم 

سنده ی، نود شهمردانیرش؛ (۱۶۸۵جلد پنجم، ص )د یگو یم، سخن گرفت یجاان شده و در کنار مسلمان

ان یخ زرتشتیتار)اد کرده است یکردند  ی" میساعراب "جاسو یمسلمان شده که برا یرانیاز دو ا ،یزرتشت

در و ر فرمان رستم بودند یکه زد یگو یم یلمیچهار هزار سرباز داز  یمدائنو  ؛(۳۸ان، ص یپس از ساسان

اما آنها . ه هم در فتح مدائن و جنگ جلوال شرکت جستندیو پس از قادسوستند یمسلمانان پخالل جنگ به 
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ان و سران پادگانها که دعوت مسلمانان یلمی: "دوستندین پیبه مسلم یساسانپاه از سنبودند که  یکسانن ینخست

برادران ما که از آغاز کار به ، گفتند: ده بودندیآنکه مسلمان باشند به کمک آنها جنگ یبرفته بودند و یرا پذ

مسلمان  ز آنها کهابند جیق نیان پس از رستم توفی. بخدا پارسدند بهتر و صائب تر از ما بودندیگرو یمسلمان

ز نشانگر ین سخن نیا(. ۱۷۴۱ – ۱۷۴۲، جلد پنجم، ص یطبرخ یتار)" شوند؛ و سپس مسلمان شدند

بگفته . ه آغاز شده بودیش از جنگ قادسیاز پ یساسانان یان لشکریگروش به اسالم در مآنستکه که 

وستند؛ و یودند به مسلمانان پب یکشاورز ینهایژه آنها که فاقد زمیبو یرانیاز اسواران ا ی، گروهیبالذر

 یاز جنگ دورز یش از آن نیرستم، که پرا آغاز کردند. ن یوست به جنبش مسلمیپز یبدنبال آنها سربازان ن

ب کرد و یاو را تعق هالل بن علقمهزد که یان دواب پنهان شده بود، به آب زد تا شناکنان بگریدر مکرده و 

ارتباط با  یبآمد ش تر یبا مسلمانان چنانچه پآنها  یهمکار یحتو  یساسان یروهاین یزگیانگ یبکشت. 

که  یام توفنده ایپنبوده است؛ امبر یبخش اسالم از زمان پ ییو رها یدیام توحیآنها از پ یشناخت اجمال

ده و تا یران را در نوردیافالت  یو مرکز ی، غربیجنوب یک دهه بخشهایامواج خروشان آن تنها در 

در جنگ با  یلیم ید و بیرا به ترد یفرمانده ارتش ساسان رستم فرخزاد سر یحتبود و ده یز رسیخراسان ن

 یرهایم زنجیجز تحک یجه ایدر جنگ با مسلمانان نت یرانیسربازان ا یروزیپ. مسلمانان کشانده بود

اق به یو اشت ،اکاریو موبدان رزراندوز از فرمانداران زورگو، اشراف  یزاریاسارت در بر نداشت. ب

آورد که آنها را به  ید میاسالم پد یبسو یدر آنان کشش ،یادیبه حقوق بن یابیو دستو عدالت  یآزاد

بدست مسلمانان  یانیدرفش کاوه یقادسشکست  یدر پ، یبارخت. یانگ یبا اعراب مسلمان بر م یهمکار

رفته مدائن  یسوبو دختران شاه را برداشتند و  یادوات جنگو  وریزر و زز ین یساسانان یسپاه ؛افتاد

ه ین در جنگ قادسیمسلم یروزیسعد پس از پ(. ۱۷۵۳، جلد پنجم، ص یطبرخ یتار)کردند آهنگ نهاوند 

دستور ن یا؛ و عمر به او دستور داد تابستان را در مدائن بگذراند یب کند ولیخواست لشکر رستم را تعق

زدگرد که از ی .کند یاثبات م یساسانت مسلمانان را در برخورد با دول یو نه تهاجم یدفاع یباز استراتژ

ه از دجله گذشت و مسلمانان یر سلوکیسعد پس از تسخخت و یک شدن مسلمانان به دجله باخبر شد گرینزد

 یخت، سال قحطیگرن یاز برابر مسلمغما رفته مردم یبه  یزدگرد با ثروتهایکه  یسال سفون شدند.یوارد ت

  (.۳۷۵، فتوح البلدان، ص ی)بالذر ته بودهمه اهل فارس را فرا گرفبود و طاعون 

 خسرو در نهاوند بود یرا گنجهایز ؛روزان به نهاوندیه، هرمزان به اهواز رفت و فیپس از شکست قادس

 یمملکت را غارت کرده و م یثروتها یسردمداران حکومت ساسان(. ۵۰۷ابن خلدون، ص خ یتار)

و ثروت آنها از خاندان خسروان  یچ نشانیازگشتند، هکه مردم مدائن به شهر ب یختند؛ چنانکه هنگامیگر

از آنجا  یه با او مصالحه کردند و سپاه کسری"زهره به ساباط آمد. مردمش با پرداخت جز ؛)همانجا( دندیند
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آنان بردارد او  یاریام فرستاد که از کشاورزان هر کس شما را اجابت کند و دست از ی"عمر پ ؛خت"یبگر

که در غرب  یهمه کشاورزانار بدست اوست. پس یرد اختیزد هر کس او را بگیکه بگرد و هر یرا امان ده

 " )همانجا(.ش بهره مند شدندیخو ییز همه اهل سواد در امان مسلمانان در آمدند و از دارایدجله بودند و ن

اختند، شنن مهر و داد یو اسالم را ددند، یدان یکه خود را آزاد از سلطه ساسانن ین النهریبمردمان 

چکس از مردم سواد نماند جز یه یعرب ینهایوستند: "از باختر دجله تا سرزمیپ یسرفرازانه به دولت اسالم

، جلد چهارم، ریابن اث از حکومت اسالم شاد و سربلند و بهره مند گشتند" )الکامل یافت و همگینکه امان یا

ان یسواد م ینهایزم(؛ ۱۸۰۷ن مضمون دارد، جلد پنجم، ص یبه هم یسخنز ین یطبر ؛۱۴۲۵ص 

مسلمانان ر، یبگفته ابن اث(. ۳۸۰، فتوح البلدان، ص ی)بالذر ن گشتیم نشد و ملک همه مسلمیمجاهدان تقس

سلمان ان گرفتند؛ ینند، مردم آنها را در میخود بب یرا رو در رو یآنکه کس یبه اعماق کوچه ها رفتند ب

دعوت سلمان (. ۱۴۳۰)الکامل، جلد چهارم، ص  خواند یم ش مسلمانان مردم را به اسالم فرایشاپیپ یفارس

د و ید و برادران ما باشینکه مسلمان شویخوانم که به صالح شماست. ا یز مینگونه بود: "شما را به سه چیا

م که خدا یجنگ یمنصفانه با شما مد، و گرنه یه دهیف شما همانند ما باشد، و گرنه جزیحقوق و تکل

وان ید فرود آمد و ای"سعد در کاخ سف (.۱۸۱۶، جلد پنجم، ص یطبرخ یتاردارد" )تکاران را دوست نیجنا

بگفته (. ۵۰۸خ ابن خلدون، ص ی" )تارر ندادییسها را تغیر و تندیک از تصاویچیهآنجا را مسجد کرد و 

 گذاشتند )جلد پنجم، یبود از مرد و اسب که سعد و مسلمانان آنها را بر جا یر گچی، در کاخ تصاویطبر

گرد آورده و ه یختگان قادسیاز گر ییرویزدگرد در حلوان نیسعد باخبر شد که  یپس از چند(. ۱۸۱۸ص 

هاشم بن عقبه و قعقاع بن عمرو را با گرد آمدند. سعد  یمهران رازان بر یسپاهدر صدد جنگ است. 

صلح کردند )همانجا،  اریانان آن دگدند، دهی؛ چون مسلمانان به مهرود رسدوازده هزار لشکر بدانجا فرستاد

خت؛ یروزان باز گری؛ مهران کشته شد و فروز شدندین پیکه در گرفت باز مسلم یدر جنگ سخت(. ۱۸۳۰

زدگرد به یرهسپار حلوان شدند؛  یروزیمسلمانان پس از پ. وارد آمد یبه لشکر ساسانهم  ینیتلفات سنگ

و  ی"بنا بر اعثم کوف(. ۴۲۶دان، ص ، فتوح البلیخت؛ و حلوان به صلح گشوده شد )بالذریاصفهان گر

ک شدند، ید که سپاه اسالم به آنجا نزدیخ منوچهر پورهرمز بر حلوان فرمانده بود. چون شنیناسخ التوار

زدگرد را یسعد خواست  (.۴۱ان، ص یان پس از ساسانیخ زرتشتیخت"! )تاریبدون جنگ از آنجا بگر

 یبراآن  یبجاب نکند و یرا تعقاو ما بس است؛  یبرا سوادباز عمر به او نامه داد که  یب کند ولیتعق

جبلان سواد و یمکاش  یو ا" ؛(۱۷۵۵، جلد پنجم، یمسلمانان خانه بسازد )طبر
193

آنها بود که نه  یسد 

                                                 
193

، یچون طبرستان، ر یشد و مناطق یران محدود میر بزرگ این و از خاور به کوین النهریب یکه از باختر به دشتها یپهناور یمنطقه کوهستان  

 ران است. یفالت ا یمه غربی؛ مراد نگرفت یجان را در بر مینور، حلوان و آذربایان، قم، اصفهان، همدان، نهاوند، دن، زنجیقزو
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 یزیم... من سالمت مسلمانان را بر هر چیداشت یشان میا یبسو یداشتند و نه ما راه یما م یبسو یراه

پس از  .(۱۴۴۰، جلد چهارم، ص ریابن اث " )الکاملدارم یم تر یمت گرامیدهم و از گرفتن غن یم یبرتر

ن یبگسترش اسالم در ساخت شهر کوفه و باز داشته شده بود، به  یشروین نامه سعد که از ادامه پیافت ایدر

ه "تجاوز اعراب به یفرض یادیبن ینف یایگو یبروشن ،سخن عمرم(.  ۶۳۸، یهجر ۱۶پرداخت )ن یالنهر

ران" استیا
194

از پس ران را یه ایسد: "شکست قادسینو یم یرانیز ایکه نژادپرست عرب ست یهنگام. 

د شهمردان، ی" )رشران نبودیبه استقالل ا یهنوز خطر ید کرد ولین ساحل راست فرات نا امیگرفتن زم

به  یچ تجاوزیکه هقت است ین حقیبه ا یضمن یاعتراف(، ۴۰ان، ص یان پس از ساسانیخ زرتشتیتار

ران" یز "خاک اا یعیطب یبخشهرگز نه تنها ن ین النهریرا بیز است؛ ران" صورت نگرفتهی"استقالل ا

؛ گانه بوده استیر سلطه متجاوزان بیزنسو یبه ا یرانگر کوروش هخامنشیبلکه از تجاوز و ،نبوده است

 یو راه سربلند ساختندآزاد گانه یب یحکومتهاخود را از سلطه ر پرچم اسالم یزار سرانجام یدمردم آن 

 یشرویپکسو و یو موبدان از  یشرافا یره هایزدگرد و تیکات یتحرن پس یاز ا ش گرفتند.یگذشته را پ

و  یساسان ینیدحکومت کامل  ینابودد آورد که به یرا پد یینبردهاناخشنود مردمان و ان جنبش مسلمان

د یازمند بخشیخاندان خسروان را به مردمان ن ینهایعمر زم. دیانجام یدولت اسالم یشرق یمرزهاگسترش 

مسلمانان شهر کوفه و ه یقادسنبرد پس از  یسال .(۱۴۶۷ – ۱۴۶۸جلد چهارم، ص  ر،یابن اث )الکامل

سعد با  .مدائن سکونت داشتند به آنجا منتقل شوند یکه تاکنون در خانه ها یمجاهدانتا  بصره را بنا کردند

داد.  ین را در آن  جایت المال مسلمیدر کنار مسجد بنا کرد و ب یکاخ روزبهبنام  یان همدانگک دهیکمک 

جلد پنجم،  یطبرخ یتار) کوفه فرستاد تا در کاخ را بسوزاند و برگردد یرا بسو محمد بن سلمهعمر 

رامون یو پ یا بر پا کرده یده ام که کاخیداد: شن ید و نامه عمر را بویدر کاخ را به آتش کش ی. و(۱۸۵۲

اخل شوند. که نتوانند د ینهاده ا یان خودت و مردم دریو م ؛نامند یکه آنرا کاخ سعد م یاده یآن حصار کش

آن  ین. اما برایت المال مسکن گزیکنار ب یتو است. آنرا ببند و در خانه ا یخردیبست؛ کاخ ین کاخ تو نیا

اهواز  ،نیمسلم)همانجا(. کن ندار سلب یدر ورود و درا مگذار که مردم نتوانند داخل شوند و حق آنها  یدر

 یانت کرد و قلمرو خود را برویته بود، خمان صلح بسیهرمزان که پ یولو مهرگان را با صلح گشودند 

خواستار صلح شد. باز ک فرستاد و یخت؛ پیهرمزان پس از شکست در اهواز به رامهرمز گر آنها بست.

ر، یابن اثرفت و چون کردان آهنگ نبرد با او کردند، مسلمانان از هرمزان پاس داشتند )یعمر هم پذ

ن بجنگد؛ یبا مسلمباز زدگرد به شوشتر رفت تا یک یتحر بهمان شکن یپهرمزان  یول(. ۱۴۶۳ص الکامل، 
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 یعمر در وجود سد یده اند آرزویکند، کوش یم یاد آنها را نفیبن یه بیعمر که آشکارا فرض یانیو حذف جمله پا یبا دستکار یرانیپرستان انژاد  

 ر کنند.  یان" تعبیرانیان سواد و جبل را "نفرت از ایجدا کننده م
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مسلمانان را ه( یدادوپسر به ی)نساز مردم شهر  یکید و مردم شهر به ستوه آمدند، یچون جنگ به درازا کش

، جلد یطبرخ یتار؛ ۱۴۷۲، ص ریابن اث الکاملز به درون شهر برد و درها گشوده گشت )یاز راه کار

اسالم در آنجا نزد عمر بردند؛ ر و یاس، کرده بود یمان شکنیکه بارها پرا (. هرمزان ۱۸۳۷پنجم، ص 

به کند! سپس  ید تا زندگیش بریبه مبلغ دو هزار درم برا یانه اینه و ماهیدر مد یخانه اهم آورد و عمر 

گفتند:  کنند. یم یمان شکنیوسته پیشان پیکنند که ا یم ید مسلمانان با اهل ذمه بدرفتاریفرماندهان گفت شا

 یو خواسته ا یباز داشته اان یار پارسیددر  یشرویپتو ما را از  ید؛ ولیاینبر  یکوکارینوفا و از ما جز 

 کنند یم یمان شکنیوسته پیشان پیاکند  یفتنه مپادشاه آنها در کشور است که و تا م؛ یم بسنده کنیبه آنچه دار

، جلد یطبرخ یتار؛ ۱۴۷۳ – ۱۴۷۵، ص ریابن اث الکامل) میرون کنین پارس بیمگر آنکه او را از سرزم

زدگرد یز یک آمیتحر یامهایبستند، با پ یمان صلح میکه با مسلمانان پ یرانیابزرگان  .(۱۳۰۳پنجم، ص 

عمر به عتبه نوشت: (. ۱۵۳۳ص الکامل، ) دندیجنگ یبا مسلمانان مکرده و  یمان شکنیوسته پیپ یفرار

به حقوق آنها بخت از شما  یا تعدیانت ینکه به سبب خید از ایزیبپره د ویمردم را از ستم بازدار؛ بترس

ار و مددکار شما یتا د یمان خدا وفا کنیخدا بوده؛ پس به پ یارید بیبرگردد؛ هر چه تاکنون بدست آورده ا

 یایگو یلشکر ساسانسردار ه( یروی)ش یاسواراه یسرفتار (. ۱۸۸۳، جلد پنجم، ص یباشد )طبر

 یان آنها بود. ویاسالم در م یدتینفوذ عقو  یساسان ینیداز حکومت  یلشکر یروهاین یزاریو ب یناخشنود

زدگرد به اصفهان رفته بود تا هر چه بتواند سرباز جمع کرده به خوزستان ببرد و از پشت به یکه بفرمان 

هرمز و شوشتر انه رامیم ییجادر  یبا هفتاد هزار سپاهمسلمانان که شوش را در محاصره داشتند بتازد، 

ان یلشکرکه شوشتر روان بودند  یمسلمانان بسود. مان صلح بستنیبا مسلمانان پشوش مردم ثابت ماند تا 

 ؛ندشدان ینبرد با ساسانخواهان و  نددی، به اسالم گرونددیافته دیان یرا پا یکار حکومت ساساناه چون یس

ن گروه ی. ا(۵۲۴خ ابن خلدون، ص ید )تارشرکت کردنشوشتر رفت و آنها در فتح یمان را پذین پیعمر ا

 ییایدند تا مزایبه اسالم گروان یالرحمن ساسان یداست نه از سر اخالص بلکه با بلند شدن بویه پکچنان

. (۱۳۰۵، جلد پنجم، ص یطبر)داشته باشند  یشتریرفت که آنها حقوق بیپذناباورانه بدست آورند؛ عمر هم 

چون  یگر از فرماندهان ساسانید یبرخ. ، فتوح البلدان(ید )بالذردنیسپس در کوفه مسکن گزن گروه یا

 یاختند و خواربار فراهم مس یآنان پل م یکردند و برا یسپاه عرب کمک مه بم شدند و "یز تسلین بستام

 یجند یراهاز شوش مسلمانان (. ۴۱ان، ص یان پس از ساسانیخ زرتشتید شهمردان، تاری" )رشنمودند

(. الکامل، جلد چهارم، جلد پنجم؛ یطبر)مان صلح بستند یو پمردم شهر امان دادند شاپور شدند و به 

 روزان در نهاوند گرد آورد.یف یانش را به فرماندهیزدگرد تتمه سپاهی

استفاده کرد و از ن ین النهریبن در یاز توقف مسلم یزدگرد با مسلمانان بود. وین جنگ یآخر جنگ نهاوند
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ن یهزار نفر تخم ۱۵۰ ییبا گزافه گو نیمورخ که آراست دیزر خر یلشکرشت نفوذ داکه هنوز  یمناطق

ار یبس ینکه لشکر ساسانینهاوند آمدند. با ا ینعمان بن مقرن بسو یبفرمانده ین هم با لشکریمسلمزده اند. 

زد و  یسازماندهآمدند! سواران مسلمان با  یرون نمیخود ب یاز پشت سنگرهاآنها  یشتر بود، ولیب

را از پشت سنگرها  یو تن پرور ساسانزه یانگ یبان یلشکردند یدر دشت کوشپراکنده  کوچک یهاخورد

گمان رون جسته به یروزان از سنگرها بیلشکر فتا نعمان عقب نشست سرانجام  !ده بودیفایب ؛رون بکشانندیب

ناخت فرمان نبرد داد: ر ببارند. نعمان چون هنگامه کارزار را شیزند بر آنها باران تیگر یمن یمسلمآنکه 

جز ده بودند. یراسناکتر از آنرا ندهبپا کردند که گزارشگران هرگز مانند آن و  یکار سختی"چنان پمسلمانان 

 افتند"یان شکست یدند و پارسیورز یدارید. مسلمانان شکوهمندانه پایرس یبگوش نم یچکاچک آهن آواز

ان یشترشان در آن افتاده از میخته و بیگر یکوه شکاف یبسو یلشکر ساسان یای(. بقا۱۵۱۴ص الکامل، )

 یافتادند و نابود م یاو م یک بر رویکایگر یافتاد و شش تن د یشان به درون مغاک میاز ا یکیرفتند: "

 یخت ولیکوه گر یروزان بسویفر بسته بودند" )همانجا(. یک زنجیبه را نرو که هر هفت کس یگشتند از ا

از  ناریدافت. در جنگ نهاوند یز صلح کرد و امان یهمدان رفتند؛ همدان ن ان تا شهریر شد. فراریدستگ

را گرفت؛ نهاوند ت ماه یافت و رها گشت و والیر شد و چون خواهان صلح گشت امان یخاندان قارن اس

(۱۳۵۸، جلد پنجم، ص یداد و روابط دوستانه با مسلمانان داشت )طبر یخراج آنرا م
195

کار ی"مسلمانان پ. 

گسسته کار  یوستن رشته هایان توان پیگر پارسین جنگ دیرا پس از ایدند زینام ینهاوند را "فتح الفتوح" م

اسبان  یر پایرا زشان ینرو مسلمانان سراسر خاک ایامدند و از ایگر فراهم نیکدیافتند و در کنار یخود را ن

دفاع د در یو ترد ی، سستدر نهاوند نیمسلم یروزیپس از پ(. ۱۵۱۸ص الکامل، ر، یابن اثخود انداختند" )

و ان یو لشکر یرانیاقوام اوست یگرفت؛ پ یفزون یساسانگاه یپا یده و بیاز هم پاشحکومت  یایاز بقا

بر  یزدگرد هر سال جنگید یز که دیمر ن؛ عافتی یشتریشتاب و گسترش بن یمسلمبه  یساسانکارگزاران 

گام "کشور پارس" به درون  یب شاه فراریدر تعقمجاهدان اندازد، سرانجام اجازه داد  ین راه میضد مسلم

ش یو گراان، یاز ساسانران یمردم ا یسراسر یزاریل بینکار بدلیا یول؛ (۱۳۶۱، ص یطبرخ یتار)نهند 

، اهل حجاز به حجاز و اهل یروزیپس از پرا یازمند نبود؛ زین یرایبه سپاه بس ،نیآنان به اسالم و مسلم

مردم . (۴۶۰ص  فتوح البلدان، ،ی)بالذرند ه بودبصره به بصره بازگشتند و تنها اهل کوفه در نهاوند ماند

 ین مینده تأمیفزا یرا با رنج و فقرو موبدان شاهان و اشراف زرق و برق  پر ینه زندگیکه هزران یا
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د و چهار خصلت ید. آنگاه دگرگون شدیک بودین ید، مردمیه، به مردم کوفه گفت: شما اول بار که بر ما گذشتیمعاو یینروانار هنگام فرمایند دیگو 

از  یجین خصلتها در شما نبود و چون دقت کردم بدانستم از کجاست: گیک از ایچی. هیو کم حوصلگ یو بخل و نامرد یجیافت: گیدر شما رواج 

 (.همانجا)از اهواز  یاز خراسان است؛ و کم حوصلگ یان؛ نامردیان است؛ بخل از پارسینبط
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 یو برادر یو آن برابر ،دندید یمرا ه سران و فرماندهان مسلمان یرایپ یساده و ب یزندگاه که آنگکردند، 

گروه گروه دند و ید یش میخو یآرزوآرمان و ن را ینونظام دند، یسنج یش میرا با نظام کاست مانند خو

. شناخت یمن یاسیو س ی، قومیدا، نژیچ مرز طبقاتیه یاسالم یو برادر یبرابردند. یگرو یبدان م

 یآشت یله بگونه ایتا زوان برقه یمکردند و همه مناطق " یشرویران پیدرون ا یشهرها یمسلمانان بسو

و م شد یز تسلیندر اصفهان  یارتش ساسان؛ (۱۵۲۳، ص ریابن اث الکاملانه بدست مسلمانان افتاد" )یجو

و  یجان و همدان و ری. آذربافتایو امان  مان صلح بستیشهر اصفهان با مسلمانان پفرمانده  انیپادوس

اسپهبد  فرخان !گشوده شد یبه آسان یگریپس از د یکیلسان و قومس و زنجان ین و طیقزوو گرگان 

تا چند سده مازندران الن و یگخطه  (.۱۳۷۰ص ، یطبرخ یتارز با مسلمانان صلح کرد )یطبرستان ن

ر یداشت و ز "مجوس"مشرک ان یفرمانرواست؛ یز یجداگانه مبلند البرز  یدر پناه رشته کوههاهمچنان 

گشته  یران هم که پناهگاه امن مبارزان علویخطه شمال ااما چون اسپهبدان بود.  یاشراف یره هایسلطه ت

که دهد  ین رخداد باز نشان می؛ ادیجدا و به اسالم گروکهن ن یآئآنان از  یفرهنگو  یاسیسبا کار بود، 

همان سنا ین مزدیران نداشته است و آئیفت و گسترش اسالم در اشریدر پ ین کننده اییتع نقش "جنگ"

آنچنانکه کوه البرز را هم شکافت و  ؛ا بودین اسالم بالنده و جوان و پویده بود که آئیاندازه فرسوده و پوس

 یا می یچ زد و خوردیه یب یساسانکشور فرمانداران و مرزبانان  ،خیبگفته ناسخ التوار، یبار ش رفت!یپ

رون آمد و به یبن یمسلمشواز یک منزل به پیبستند؛ چنانکه فرمانده گرگان  یمان صلح میا پیند و ختیگر

ر ید و شکست خورد و اسیجان جنگیدر کوهستان آذربا( فرخزاد )برادر رستمار یاسفند. وستیش اسالم پیک

جان را به یرباآذست، گفت مرا نگهدار تا مردم ین خواهان جنگ نیچون دانست فرمانده مسلمپس گشت؛ 

جان به یبدان گردن نهادند. آذربا یجان همگیمان صلح بست و مردم آذربایپ یپس با وزم: "یصلح برانگ

ن یمان نامه ها، حفاظت و تأمیدر پ. (۱۵۳۳، ص ریابن اث الکاملانه بدست مسلمانان افتاد" )یجو یوه آشتیش

مانان یپهم  ؛استشرط با دشمن  یهمکارعدم  ؛گریدطرف بر گردن ه ین است و جزیمسلمبر عهده ت یامن

در حد توان است و بر کودکان و سالخوردگان هم ه یار دارند. جزیش اختیار خوین و رسوم و مال و دیبر د

مسلمانان (. ی)طبر شود یه از او برداشته میکند جز یست. آنکس هم که سربازیه نیجزان ماریبو و زنان 

ش از یکه پ بود یسرانه ا یاتهایسبکتر از مالار یبسز یه نیان جززیکردند و م یل نمیط صلح را تحمیشرا

جز به آن پس از جنگ نهاوند  یرین و فراگیجنبش مسلمع یسرشرفت یپ کردند. یان پرداخت میآن به ساسان

 یمختصر گشوده م یا پس از جنگیا به صلح و یشهرها ران ممکن نبود. ینده مردم ایفزا یبانیو پشت یاری

مرزبان اصفهان برحذر  یارین به مردم شهر نامه نوشت و آنها را از یح اصفهان، فرمانده مسلمدر فتشدند. 

خت و مردم اصفهان صلح یر انداز خود از شهر گریت ینداشت، با س یمردم یبانیداشت. مرزبان هم که پشت
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اشراف از  یگروه یوست؛ حتیپ یکردند. مرزبان هم سپس صلح کرد و سراسر اصفهان به دولت اسالم

، فتوح البلدان، یدند )بالذریکردند، به اسالم گرو یم یخود زندگ یز که در پناهگاهها و دژهایاصفهان ن

بود؛ ان یاز جور و ستم قدرتها و ادشدن و آزاد به اسالم شنهاد اعراب مسلمان گروش ین پینخست(. ۴۴۱ص 

با  آنها یمانیهم پبه نشانه که ه( ی)جز تیو گزبود صلح رفتند، یپذ یکه اسالم را نم یمردم یبرانه دوم یگز

نت و یاز ام یبرخوردارز ینو  یخدمات نظامو  یاسالم یاتهایت از مالیمعاف یدر ازا ید اسالمایدولت نوبن

هم هر گاه دادند.  یر بدان تن میناگزکه مسلمانان بود  ینه این گزیجنگ آخر شد. یپرداخت م ینید یآزاد

و در راه خدا با منکران د یگفت: "بنام خدا حرکت کن یش از اعزام به آنها میفه پیشد، خل یل میتشک یسپاه

د. ید. به اسالمشان بخوانیز بخوانید، آنها را به سه چید؛ و چون با دشمنان مشرک خود روبرو شدیخدا بجنگ

ند با ش زکات دهند و اگر بخواهید از اموال خویبا یش بمانند میخو یاگر اسالم آوردند و خواستند در جا

رفتند با دشمنان یه دهند، اگر پذید جزییاوردند بگویند. اگر اسالم نیف همانند شمایند در حقوق و تکالیایشما ب

رفتند، یه نپذید. اگر جزیل نکنیش از توانشان بر آنها تحمید و بیجشان واگذاراد و آنها را با خریآنها جنگ کن

د و یانت نکنید و خینکن یدند، نامردید. اگر با شما جنگده ید که خدا بر آنها نصرتتان میبا آنها جنگ کن

از جنگ امان  یریشگیپ یعمر برا(. ۲۰۲۲ص ، یخ طبریتارد" )ید و مولود مکشیکشتگان را نبر یاعضا

 یایدر بقارفت. یپذ ینامعقول و ناعادالنه دشمن را هم م یخواسته ها یحتمسلمان به دشمن و بندگان 

ا صلح ی ؛نبوداسالم  یدیتوحجنبش در برابر  یداریپا یبرا یزه ایانگچ یگر هید یساسان یروهایپراکنده ن

آنها از  یلمید یروهاینداشتند؛ چنانکه ن یآمدند توان انجام کار یگرد م ییا اگر در جایکردند و  یم

باور  دن دانستند که گمان ویان به هنگام جنگیلمیدسرود: "ن باره یدر ا یامدند؛ و مسلمانین نییکوهستان پا

م و یدیسخت گذر را درنورد یره کوهستانهایت ی( دروغ است. چه بسا که در دل شبهاگبرانمشرکان )

ان بنا بود یلمید. (۱۵۲۷ص ، ریابن اث الکامل" )(!میدیدر برابر خود ند ی)کسم یمودیاد را پیفر یب یدشتها

و دند خواهان صلح شدند ین بدیا اهینیامدند؛ و چون قزوین نییهرگز از کوه پا یها کمک کنند ولینیبه قزو

 (. ۴۵۱ص فتوح البلدان، ، ی)بالذرمسلمان گشتند سپس 

؛ اشراف با گنجها و دیرس یمخود  یخیتاربه فرجام ن یشرفت جنبش مسلمیو پام مردم یقبا ان یکار ساسان

 یلشکر یروهایمردم شهرها و ن ؛شدند یمهندوستان ترکستان و غارت کرده دسته دسته رهسپار  یثروتها

شد و دروازه ها  یوستند؛ قلعه ها گشود میپ یبا فرماندهان سپاه اسالم به آنها م یپس از مذاکرات پنهان

آنها که به زور به جنگ آمده  !شوندشهرها دردسر وارد  ین بید تا مسلمیچرخ یپاشنه ها م یآهسته برو

مسلمانان دند. ید یو خود را آزاد م وستندیپ یداد به مسلمانان م یکه دست م ین فرصتیبودند، در کوچکتر

برخورد نکردند؛ در خطه شمال هم جز کوه البرز سد  یالن و مازندران با سد و مانعیچ کجا جز گیدر ه
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جنگ  ینه تنها بخاطر کمبود و ناکارآمدد یکش یطول م یآنها نبود. اگر گاه محاصره و فتح شهرها کم

وند با یدر پمسلمانان ضرورتا  یبود. روش جنگ لمانانمس یژه جنگیل روش ویبه دلافزارها که اساسا 

تجاوزکارانه همراه  یگهابا توحش و شتاب معمول در جنتوانست  ینمبود و هرگز آنها  یدتیعقاهداف 

 یپارسفرماندهان سران و  یران و رهنمودهایده ایبه مردم ستمدء ده و آرام و با اتکایار سنجی. آنها بسباشد

روش . اسالم را گستراندندت یحاکمو کردند  یشرویران پیافالت گام به گام در  ،ودندوسته بیکه به آنها پ

 یفرارزدگرد یکرد.  یرا کندتر م یشرویآنها شده و پ یرانیمانان ایانت هم پیگاه سبب خن البته یژه مسلمیو

خت یگربلخ به  ،دنکرد یز با او بدرفتاریکرمان نو  یان رفرمانده ی؛ و حتان مردم رانده شده بودیکه از م

عمر به احنف نوشت از نهر عبور نکن و و از نهر گذشت؛ باز  ن شکست خوردیهم از مسلمدر آنجا  یول

از ترکان در مرو رود در برابر  یزدگرد با سپاهی. (۱۳۳۳، ص یطبرخ یتار) آن بسنده کن ینسویبه ا

گرداند؛ چون روز شد مسلمانان  ی. با کشته شدن سه سوار ترک، خاقان از جبهه جنگ روستادیمسلمانان ا

مرو جمع در ان را یپارس یهمه گنجهازدگرد ی(. ۲۰۰۱، ص یطبرخ یتاردند )ید یاردوگاه ترکان را خال

ن آهنگ زشت یا: ان گفتندیپارس یول د،ون ریبه ترکستان چخواست ر فرمان خود یز یروهایهمه نکرد و با 

 یشان از در آشتین مردم )مسلمانان( برگردان تا با ایا یسوما را بنه ها را بگذار و یگنجاست.  یو نادرست

رفت و یزدگرد نپذی(. ۲۰۰۲، یطبرخ یتار؛ ۱۵۴۲، ص الکاملندارند )یوفادار و د یم که مردمییدر آ

نه ها و خزائن یاو را در هم شکستند و بر گنج یروهاین ؛کار کردندیان از او کناره گرفتند و با او پیپارس

ن بماند یدر ترکستان چ یو چنداز رود مرو گذشت ترک ؛ با خاقان ختیزدگرد گریچنگ انداختند. 

خود بازگشتند و  یرا به او سپردند و به شهرهات المال( ی)بها ییان نزد احنف رفته و "دارای)همانجا(. پارس

ت فته حکومیان شیبه روزگار خسروان بهتر است. پارس یگریشان از هر زمان دیا یهاییدند که داراید

به  ینده اینما ،نبرد یز سودیکه از کمک خاقان ترک نزدگرد ی(. ۱۵۴۲الکامل، ص " )مسلمانان گشتند

زدگرد به شمار اندک یک ین که از گزارش پی. پادشاه چن کمک خواستیپادشاه چ فغفورن فرستاد و از یچ

د؛ و چون دانست ین پرسمسلمانا یهایژگیبرد، از و یان پیساسانشتر یبار یبس یروهایمسلمان و نان یسپاه

وفادارندصلح  یمانهایکه به پ
196

برخوردارند و  یمحکم یت درونادارند و از مناسب یاعتقاد یزه هایانگ، 

، ص الکاملروز خواهند بود )یوسته پین مردم پین باشد ایدارند، گفت: پس تا چن یناروا را هرگز روا نم

شاهنگان آن در مرو یکه پروانه سازم  یتو لشکر یخواستم برا یزدگرد نوشت: می یبراسپس " ؛(۱۵۴۳

که فرستاده  ین مردمیا یفه ام نبود. ولیاز وظ ین. آنچه مرا بازداشت ناآگاهیاله داران آن در چباشند و دنب

                                                 
196

ش از توانش بر او بار یستم کند و ب یمانیشه داشت که: هر کس بر هم پیامبر ریث پیمان در حدیدر باره هم پمسلمانان  یو دادگر یمان دوستیپ  

 .، فتوح البلدانیبالذر –خواهم کرد  یز من در باره او داوریکند، در روز رستاخ
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بجنبانند و اگر سرانشان به  ی، اگر آهنگ کوهها کنند، آنها را از جاشمردمن  یشان را برایا یهایژگیات و

کنند. با  یها را نگهداریژگین ویاست که ا ین هنگامیند؛ و ایتختم بزدا یشان دستور دهند مرا از رویا

خ یتار؛ ۱۵۴۴، ص الکامل" )کنند یستیخرسند باش که با تو همزن یشان بدیو از ا یدرآ یشان از در آشتیا

خاقان ترک در فرغانه ماندگار شد. مردم  یبانیمان و پشتیبا پش خاندانهمراه بزدگرد ی. (۲۰۰۵، ص یطبر

 یبانیا پشتیزدگرد که گوی(. ۱۵۵۲، ص الکامل)افتند یش آراممان صلح بستند و یپهم با مسلمانان ستان یس

و خت یگرهم مرو آگاه شد از آنجا فرماندار  هیماهوسه یدسخاقان را هم از دست داد به مرو آمد؛ و چون از 

ه شد تا کشتابان ین آسیسرانجام ده سال پس از جنگ نهاوند بدست او  ؛پناه برد یابانیمرو به آس یکیدر نزد

سال آن به  ۱۶زدگرد ی یسال پادشاه ۲۰از م(.  ۶۵۲، یهجر ۳۱ربوده گردد )لباس فاخرش جواهرات و 

ن ین سرزمیا یچ کجایکه در هیبرابر مسلمانان گذشت؛ در حالاز وسته یز پیو گر یبا جنبش اسالمز یست

مرزبان کرمان ! بودنگرفته  یجه اینتز یگانگان نیبه دربار ب یوزگیافته بود و از دریامن ن یپهناور پناهگاه

 ی، پادشاهیرا هم ندار یه ایحکومت بر قر یستگیگفت: تو شا یبوو  رون کردیرفت و از آنجا بیاو را نپذ

ستان یستان رفت؛ و چون شاه سیزدگرد به سی(. پس ۴۴۳، فتوح البلدان، ص ی)بالذر !خود دارد یکه جا

زدگرد روانه خراسان یگردان شد؛ و یروزدگرد یبه او پناه داد، آزمندانه از او خراج خواست! او هم از 

بر  زک ترخانینبا  ید، او را راند و حتیاو را بد یه مرزبان مرو که تکبر و آزمندیز ماهویگشت. در آنجا ن

 یاجتماع – یاسیشرفته" سینظام "پن چه یا یبراست(. ۴۴۳ – ۴۴۴مرگ او همداستان شد... )همانجا، ص 

وستند؛ ی؛ مردم دسته دسته به "مهاجمان" پختیفرو رتلنگر ک یبا  نینچنیکه ابود  یت "پرشکوه" یو مدن

پناه و دربدر و آواره  یو پادشاه شکست خورده اش به شدند؛ یبزرگان شهرها آماده صلح و پرداخت جز

را افغانستان(  یقلمرو )شمالشرق آن یپادشاهبر ترکان  یروزیپس از پ .م ۶۶۱ن در سال یدولت چ؟ گشت

خت و به یا هم نتوانست بماند؛ گرجدر آنروز یفن یمسلم یشرویبا پ ی! ولسپرددگرد زیروز پسر یبه ف

فغفور پادشاه  یبسو یاریز همچون پدر دست یروز نیف(. یران باستانیاا، یرنیپ)عقب نشست ن یچتخارستان 

که ت داد ین رضایکرد؛ تنها به ا یم یاو همچنان از برخورد با مسلمانان خوددار ین دراز کرد ولیچ

فرزندان  ن گردد! سرنوشتیچ یبر پا کند و فرمانده استان مرز یابد؛ آتشکده ایدر ترکستان ب یروز مکانیف

   ن بود!یدر دربار چ یکارخدمتداشتند"  یزدان جایان ایکه "در م یشاهان
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 ران؛ یدر اشرفت و گسترش اسالم یپ

  دند؟ یران به اسالم گرویچرا و چگونه مردم ا

اعراب مسلمان به شهرها و زدگرد یز یو گردر نهاوند  ین ارتش ساسانیبا شکست سنگم، یدیچنانکه د

جان و گرگان و یو آذربا یستان و رید که اصفهان و مکران و سینکش یطول ؛ران داخل شدندیااالت یا

داد یته و ستم و بافی یشتریب ییکشور، که مردم با اسالم آشنا یو غرب یجنوب یدر بخشها آزاد شد.خراسان 

شه وران یکارگران و پو  ژه کشاورزانیمردم، بو ؛صورت نگرفت یده بودند، مقاومتیشتر چشیرا ب یساسان

با جان و اعراب مسلمان را حکومت  ،را بر گرده داشتند یان ساسانیاشراف و دربارو  داد مغهایکه ستم و ب

و  یشرق یدر بخشهاگاه . مقاومت نشان دادند یردایالت پایانداران و سران یزمدر برابر، رفتند. یپذدل 

ان بودند. یستم ساسانر یکمتر زد یشابا اسالم داشتند و هم  یکمتر ییشد که هم آشنا یده میکشور د یشمال

 یره هایتر سلطه و ستم یز یر زمانیتا دن یپس از صلح با مسلمطبرستان الن و یاالت چون گیاز ا یبرخ

ده یران دیافالت ه و نهاوند در یقادسدر  یارتش ساسان یهاآنچه پس از شکستند. ماند یو موبدان باق یفااشر

. زحمتکشان استن ین سرزمیده ایاز مردمان ستمدیخواست و نه یبر پا یجنبش اسالمشرفت یپ ،شود یم

و  خسروان ییبه جنبش درآمدند و در صدد مصادره دارادند یرا د یحکومت ساسان یینهاشکست ران که یا

که چگونه م یدیشتر دیپغما رفته خودشان بود، بر آمدند. ی، که در واقع دسترنج به آزمندون یو روحان اشراف

 یرازه هایکه شاما آنگاه ؛ را در موج خون شست ییروستاروان "دادگر"! جنبش زحمتکشان یانوش

ران را یا یهاشهردر  یمانده نظام ساسان یباق یگاههایپاگسسته بود و سربازان مسلمان  یحکومت ساسان

غما رفته خود را باز یاز دسترنج به  یبپا خاستند تا بخشز ین ، آنهاکردند یر میتسخ یگریپس از د یکی

خود را برداشته بودند که دسته دسته اموال  یاسانسدوره شه و غارتگر ین اشراف ستم پینبار اما ایاستانند. 

ات یبنا بر رواز ین نیش از ایپزدگرد یهان فرماند. ختندیگر یمن یچو هندوستان ترکستان و  یو بسو

 ییرهایگر با بستن زنجید یو از سو ؛میو بخشش زر و س یکسو با گشاده دستیاز ه بودند دیکوشموجود 

ره یبر روح سرکش آنها چتوسل به زر و زور، با  یعنیز را بر آنان ببندد، یرامون پادگان که راه گریپ

 یساسانده یو از هم پاشده یدستگاه پوس ینابودتوانست از شکست و ر ینه جواهرات و نه زنج یگردند. ول

ه یهر سه پاگشت.  ین آماده میران زمیدر تمدن و فرهنگ ا یادیک تحول بنی ینه های. زمکند یریجلوگ

دوباره  یو بازسازو اشراف از حفظ وضع موجود  : دربار و ارتش، موبدانیساسانکشور قدرت در  یاصل

جنبش جنگ با فرمانبر کردن توده در  یبرا یچ برگ کارآمدیناتوان گشته و ه ینظام متمرکز ساسان

افته بود، از ی ییکه با اسالم آشناز ینرستم فرخزاد  ی. حتدر دست نداشتند یاسالمخواهانه بخش و عدالتیآزاد
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ستم ر ،داد یت را بوین مأموریزدگرد ایکه  یو هنگام ؛مناک بودیار نگران و بین جنگ بسیسرانجام ا

ده و ینه د ین جنگیاش چن یمطمئن بود. رستم در سراسر زندگد نشان داده از سرنوشت جنگ نایردقا تیعم

 یانقالب یکه شعارها یرومند اعتقادین یزه هایو با انگزات یتجه ینامنظم و ب یده بود؛ جنگ با سپاهینه شن

 ،یقوم یو توسعه طلب ینه سرور و ،اسالم یدین توحید یو سربلند یروزیپ یداد و برا یبخش م یو آزاد

خ ابن خلدون، ی)تار "مهتران یپافشار" یرستم افزود ول ید و نگرانیره بر تردینکه سخنان مغیآمده بود. با ا

جه ماند. رستم ینت یماه مذاکره ب ۴گشت و  یاو به نظام مانع صلح و آشت یغرور و وفادار( و ۵۰۱ص 

 یاسیک تحول سیرش یر از پذیباشد که ناگز ین کسید آخریبا یفرخزاد بعنوان سرفرمانده ارتش ساسان

از اسالم  یو نه نشان داد یماکانش نشان ین نیدر حفظ د ینه تعصب یو یشود، ول یدر جامعه م یادیبن

رستم و د و تزلزل یه آمده بود. تردیزدگرد به قادسیاو به فشار  ؛دش یده میدر گفتار و رفتار او د یزیست

از جنگ  یگر بودند ولیکدیماه در برابر  ۴ش از یچنان بود که دو لشکر بن یمسلم ییو صلح جو یبردبار

 شد.  یز میپره

شه یر یساسان ینیدحکومت  یدر سرنگون یو همکار یجنبش اسالمشه وران به یکشاورزان و پن وستیپ

 یباال یه هاافسران، دهگانان و رد یعادالنه آنها داشت. گروش و همکار یو خواستها یطبقات یدر ستمها

ت یحفظ موقع یحکومت و کوشش برا یو بازساز یآنها از ماندگار یدیشه در نومیز رین یحکومت

ن آشکارا بر یوستن به سپاه مسلمیت خود را بهنگام پین نیدر حکومت اسالم داشت. آنها اشان  یاجتماع

آنها به اسالم گروش ه با بود ک یت دهگانان در روستاها بگونه ای. موقع(یاه اسواری)س راندند یزبان م

ان مردم یدر م ین بهیدشه بودن یر یببر ن حال یدر عکه  یروندشدند؛  یز مسلمان میان نیروستائ

ن نبودیر دییتغ یبرا یلیدل یاسینظام س یوگرنه سرنگون ؛داردداللت ران یزحمتکش ا
197

ژه آنکه یبو ؛

آنها که از "شکست . کردند ین خود و اسالم آوردن نمیدن از دیرا وادار به دست کش یمسلمانان هم کس

ن خود را ید یشود ملت یهرگز موجب نم یشکست نظامد دانند که یند بایگو یان" سخن میران از تازیملت ا

فاتحان در ن یدبه ران یز مردم اینو مغول با فتح اسکندر که رد؛ چنانیبپذرا روز یپطرف ن یرها کرده و آئ

نستکه یروند ا یآن طفره م یاز پاسخ منطق یپارس – ییایآر یکه نژادپرستان باستانگرا یپرسشامدند. ین

 یخیمسلمانان طبق اسناد مسلم تارنکه یابا  ،دندین اسالم گرویچند قرن به د یطدر ان گروه گروه یرانیچرا ا

                                                 
197

نکه یشکنجه بود... پس از ا یبرا یپادشاهان ساسان یو آمادگ یولتون دستگاه دیگاه خود را مدیبرگ "جایک ساموئل نیسنا بگفته هنرین مزدید  

کرم خورده فرو افتاد"  یوه ایک تکان همچون میه کرده بود، با یدولت تک یرویکسره به نیبا یکه تقر یخت، مزداپرستیدر هم ر یساسان ییفرمانروا

 (. ۴۲۳ران باستان، ص یا ین های)د
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"اهل کتاب"ز همچون ین"مجوس" با 
198
ر یشمندان اسالم در فقه و تفسیاز اند یاریکردند؟ چرا بس یرفتار م 

 یر" به مردمیکه به "زور شمش ین و فرهنگیا دیآبوده اند؟  یرانی، اات عربیادب یحتخ و یو فلسفه و تار

دان مسلمان و  یجغراف ی؟ اصطخرابدیب یان آنها چنان خادمان و عاشقانیتواند در م یل شده باشد میتحم

گبر و شتر مردم فارس یب، یقرن چهارم هجر یعنیند که در زمان آنها، یگو یگر میو مورخان د یز طبرین

لم و یخراسان و طبرستان و ددر ز ینآنها از  یاریبوده اند؛ و بس ("یزرتشت"به زبان امروز مجوس )

رش یران را وادار به پذیمسلمان هرگز مردم ااعراب ات گواه است که ین روایاکردند.  یم یگزندکرمان 

 یپ یشه اسالمیاند یت و برتریران بوده اند که آزادانه و آرام آرام به حقانین مردم ایاسالم نکرده بودند؛ ا

ن خود را نگه دارند و فقط یئهود اجازه داشتند آی، "گبر و ترسا و ادوارد براونبگفته  دند.یبرده بدان گرو

ر مسلم خلفا از یرا اتباع غیز ب کامال عادالنه بودین ترتیاات سرانه( بودند؛ و یه )مالیمجبور به دادن جز

"مسلم است که  ؛"ت داشتندیامبر فرض بود، معافیت پشرکت در غزوات و دادن خمس و زکات که بر ام

ات یخ ادبی)تار "ار و اراده خودشان بودیخاطر و به اختب یبه طد ر مذهب دادنییکه تغ یکساناعظم قسمت 

، مثال در مورد یژه در دوران امویاعراب، بو یست از سویناشا ید رفتارهایترد یب(. ۲۳۷ران، ص یا

به اسالم  ینها ربطیا یست؛ ولیر عرب قابل کتمان نیخواندن تازه مسلمانان غ " )بندگان آزاد کرده(ی"موال

ت ینه به عربتوده مسلمان نکه ی؛ کما اقت را بدانستندین حقیز ایران نیت و مردم انداشان مسلمانو همه 

را در تضاد با  ینژاد – یقوم یهاییجو یبرتراساسا ان؛ و یشعوب یزیان گردن نهادند و نه به عرب ستیامو

اسالم به شرفت و گسترش ی"پ یز تئورین گوستاو لوبون، ی. بارافتندین یو حقوق مسلم یاسالم یشه هایاند

کردند مردم آنجا  ین بود که هر کجا را فتح میرسم عربها اداند: " یاد و نادرست میبن یرا بر" یزور شمش

 ین اسالم میداشتند و به د ین خود دست بر میاز د یحینکه مردم مسیگذاردند؛ و ا ین خود آزاد میرا در د

را که از  یبدان جهت بود که عدل و داد دادند، یح میخود ترج یدند و زبان عرب را بر زبان مادریگرو

کرده که ن مطلب را ثابت یخ ایده بودند. تارین خود ندیشیدند مانندش را از زمامداران پید یفاتح م یعربها

 یاسالم با آن فلسفه غن(. ۱۴۴ – ۱۴۵ند" )تمدن اسالم و عرب، ص اشرفت نکرده یر پیان به زور شمشیاد

گسترش  یبرار یشمشزور به  یزایبخش و عدالت خواهانه اش نیآزاد یو منطق استوار و هدفها یدیتوح

" ندارند و یزرتشت"نه یهم گز یدر مبارزه با حکومت عرب مدار امو یران حتیامردم  نداشته است.خود 

ان یرانیکنند که ا یادعا م یرانیا"مسلمان" نژادپرستان زنند!  یان حلقه میو عباس یعلوان یعیشرامون یپ

خود ع و تصوف" ی" را با "تشی" خود، "اسالم خشک عربیذات یو آزادگو خرد شه ی"اند یاریسرانجام ب

                                                 
198

 .، عمر مجوس را هم "اهل کتاب" شمردیاسیس یزه هایبه انگ، و یثیز حدیستاوبه دگفته شده است که   
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دند مذهب اهل یگرو یکه به اسالم ممسلک  یگبران یرانیشتر ایبم که یدان یم ی! ول؟ر ساختندیدلپذف و یلط

قرن پس  ۳ یعنیه یدر روزگار صفو "عیتش"(؛ و ۴۸کارنامه اسالم، ص ن کوب، یزردند )یگز یسنت بر م

شه یاند"از  یهم اتفاقا نشان یع صفوین تشیاو  !شدن کشور یاج یو را یران مذهب رسمیاز ورود اسالم به ا

رانگر یان نداشته است؛ ضمن آنکه آنهم ویرانیاختصاص به از ین"تصوف" ! شتندا "یو خرد و آزادگ

م که یدان ینرا هم میو باز ا" نداشته است! یشه و خرد و آزادگیاز "اند یتمدن و فرهنگ بوده و نشان

داشته است  یشه اسالمیبر اند یمنف یریثأتان باستان یرانیا( ی)شاه یو استبداد یو خراف یفرهنگ اشراف

                             !سف و نه افتخار داردأت یکه جا

و  ؛هزار( ۳۰ یت طبری)و به روا هزار ۱۰تا  ۳شمار مسلمانان  یت بالذریه بنا به روایدر جنگ قادس

، یزات جنگیرو و تجهیبا وجود کمبود نپس ده است. یرس یست هزار میکصد و بیران به یشماره لشکر ا

ان یچگونه رومروز گشتند؟ یپ یرومند و مجهز ساسانیفرسوده و ... مسلمانان چگونه بر ارتش ن یسالحها

را فتح کنند که اعراب مسلمان  ینیسرزمخ بدان شهره هستند، نتوانستند ی، که در تاریرزم ییبا آنهمه توانا

ران در زمان یت ایهب جهان" جمعاان و مذیخ ادیدر کتاب "تار یآبادان یمبلغدند؟ یسه سال در نورد یط

نصورت داستان به زور یکه در ا ؟ون برآورد کرده است!یلیم ۱۴۰و آنرا  !کرده یان را سرشماریساسان

ست که یشک ند: "یگو ین کوب میزر. شود یمل یتبدخنده دار  یبه داستانان یرانیردن ار مسلمان کیشمش

و تفوق  یشتر به سبب قوت معنوینگونه، فاتحان بیاز ا یگرید یز درست مانند جنگهاین جنگ نیدر ا

فائق  –اما متزلزل و مردد  –ک سپاه انبوه یغالب آمده اند و قلت عدد مانع از آن نشده است که بر  یاخالق

(۳۱۸ص ن بعد از اسالم، رایخ ایتارند" )یآ
199
که ن، چناجنگها یخیاسناد تار یقیو تطب یعلم یبررس .

شرفت یو پ یران در شکست ارتش ساسانیا یده و ناراضیمردم ستمدن کننده و برجسته یینقش تع ،گذشت

مناسب به  یدر فرصتهاز ینان یسربازان و لشکرنه تنها توده محروم، بلکه  دهند. یرا نشان مسپاه اسالم 

ها ین همکاریز از این یحکومت. فرماندهان و کارگزاران کردند یم یوستند و با آنها همکاریپ یمسلمانان م

 یند. پادگان جران به مسلمانان کمک کردیا یاراضز مردم نیدر شوشتر و سمرقند و ... نبر کنار نبودند. 

بر ! ی... آرگشتم یر بکشد تسلیآنکه شمش یدر آن مستقر بود، ب ین لشکر ساسانیرومندتریاصفهان که ن

در  یاسالمجنبش است که  انیساسان یو طبقات ینی، دیاسیسداد یاز ستم و ب ییران به رهایاز مردم ایه نیپا

و  دا" رخ دیهم که پس از آن در "حکومت اسالم یراتییتغ .اعراب"و نه "توحش کرد شرفت یپران یا

ن مجاهدان ینخست یزه هایانگبه  یربط آلودند، یقوم ییجو یو برتر یان آنرا به استبداد پادشاهیامو

                                                 
199

 (.۲۴۳ه یداران است" )سوره بقره، آیره شدند و خدا با پایار چیبس یاندک به اذن خدا بر گروه ی"چه بسا گروه  
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و  یفرصت طلب یر مسلمان شدند و نه از روینه به زور شمشران یتوده مردم اندارد. ران یمسلمان و مردم ا

"یپرستگانه یا "بی
200

کشور چند  یو شمال یژه در صفحات شرقیران به اسالم بویند گروش مردم ایفرا. 

ها در روند جنگگاه ز یاعراب ند یشا... و آرامش است یدر آزاد ین نشان از تحولیاو  ؛دیکش ارن به درازق

، که برخالف یناپسند جنگ ین رفتارهایابعاد امسلما  یول ؛ندده ایازیدست  یرانیکشتار و غارت و وبه 

 یقدرتهاگر یان و دیساسان یجنگزشت  یان اسالم بود، بمراتب کوچکتر از رفتارهایشوایخواست قرآن و پ

ران یاگر مردم ا، یان مسلمانان و سپاه ساسانیم یش و پس از آن واقعه بوده است. در روند جنگهایبزرگ پ

و  یاز تعد یز با آن همه امکانات مادین یساسانان یلشکرد دانست که یده باشند، بایدآزار گانه" ی"خصم باز 

رستم از لشکر  یم، گروهیدیه دیجنگ قادس یه در بررسکچنان :نداشتند ییهنان خود ابایتجاوز به هم م

را ربودند و ؛ اموال آنها و به جان مردم افتادندکردند  یبدمستک ساباط مدائن یدر حدود برس نزدفرخزاد 

دند و او ی"مردم به نزد رستم نال بردند:ت نزد رستم یتجاوز کردند که داد مردم در آمد و شکاانشان به زن

 یمان ما را بدست دشمن نمیگفت، بخدا که جز کارها ین مرد عرب راست میبخدا که ادم مر یگفت: ا

ر، جلد ی" )ابن اثکنند ین مردم رفتار میبخدا که عربان گر چه با شما در جنگند بهتر از شما با اسپارد. 

پس از  یاز سرداران ارتش ساسان یبرخن یهمچن(. ۱۶۷۷جلد پنجم، ص  ،یطبر؛ ۱۳۶۴سوم، ص 

آوردند: "هرمزان رو به اهواز نهاد و آنرا فرو گرفت و بخورد  یه به غارت و چپاول رویت در قادسشکس

خسرو  یداد. گنجهاچپاول ش ساخت و به باد یخو ینهاوند رهسپار گشت و آنرا سپر بال یروزان بسویو ف

، یساسانت یو اشراف ینیوند مردم با استبداد مطلقه دیپ. (۱۴۲۲الکامل، جلد چهارم، ص " )نجا بودندیدر ا

 دربرابر مسلمانان از ز یگرزدگرد پس از یده بود که یهم بود، تا آنجا برو تشتت  یدگیت پوسیکه در نها

 و ن و ترکستانیگانگان )چیب یبسو یاریو دست افت ین ین پهناور نقطه امنین سرزمیا یچ کجایه

کرده بود کشته شد و از ادامه  ییرا شناسا که او یابانیو سرانجام در مرو بدست آس ؛کرد( دراز ارمنستان

  . باز ماند ؟"!یهنیم – یملمقاومت "

انه اسالم بسته بودند تا از یبخش و مساوات جویآزاد یران دل به شعارها و آرمانهایده ایاما مردم ستم کش

به ز اندک اندک ین یاست اسالمیصورت گرفت که س ین گروش به اسالم هنگامیا ؛داد برهندیستم و ب

ت و یو اشراف یخود را به زورمدار یجا ییو حق جو یزیو ستم ست یید و مردمگراییگرا یانحراف م

مردم  ره شد.یچ یدستگاه حکومتبر ت یت و عربیاشراف، انیکه در دوره اموییتا جا ؛سپرد یم یت عربیقوم

ز تن ینت یعربت و یشرافبه االبته ده بودند، یو عدالت به اسالم گرو ید آزادیران که به امیده ایرنج کش

                                                 
200

ران را با خود اشتباه گرفته اند ینها مردم ایا یعتیاد شریچرخد. بگفته زنده  ین محورها میبر ا یپارس – ییایآر یباستان گرال نژادپرستان یتحل  

 .زورم یشوند و تسل یم زربنده  یکه به آسان
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ندادند
201

"حماسه ، یرانیا یرسم یخ نگاریآنچه در تارآوردند. اما  یرو یو به نبرد با طبقه حاکمه عرب 

ت یبازمانده اشراف یره هایجز تالش ت یزیچخوانده شده است، ان" یرانیا ی" و "مقاومت ملیقهرمانان مل

 یش از اسالم قدرت و ثروت را در دستان خود متمرکز و انحصاریکه پ ی)همان هفت خانواده ا یرانیا

خود  یت خانوادگیحکومت و مالک یریبازپسگ یکردند( برا یرحمانه استثمار میکرده بودند و مردم را ب

مردم  یبا خواسته ها و آرمانها یچ ارتباطیهار ... ین و مازیو افشج یچون مرداو یکوشش عناصر ؛نبود

اسالم گشته انقالب مال یش بودند که پایخو یخانوادگ یحکومتها یبازستان ینان در پیران نداشته است. ایا

که بود  یاشراف یطبقات – یاسیت و اهداف سیماه یپرده پوش یبراتنها  یت و استقالل طلبیمل ی. ندابود

ت ی" سرانجام با اشرافین "قهرمانان ملی، ایکردند. بار یرحمانه استثمار میش از اسالم توده مردم را بیپ

فه یآن بنام خل یخود را پس گرفتند و در ازا یمحل یاز در سازش در آمدند؛ حکومتهاان( ی)عباس یعرب

 یاز خلفا یبانیو پشت یدر هماهنگ یحت ؛ان(یان، صفاریان، طاهریخواندند و سکه زدند! )سامانخطبه 

ن رخدادها یا مبارز را سرکوب کردند و ژاندارم منافع آنها گشتند! یمردم و گروهها یجنبشها ،عرب

 که توده مردم گروش به اسالم را آغاز کرده بود...وست یپ یبوقوع م یهنگام

 

  رانین با مردم ایصلح مسلم یامه هامان نیام پیپ

منطبق است و از اعتبار  ین اسالمیشتر موارد با روح قوانیصلح، که در ب یمان نامه هایپ یلیتحل یبررس

 ند: اینما یقت را میبرخوردار است، چند حقت مربوط به جنگها اینسبت به رواز ین یشتریب

در  یت و آزادیو امنصلح و امان و پناه . ۲اسالم،  رشیپذ. ۱: مسلمانان یشنهادینه پیان سه گزی( در م۱

خلفا در . رفته اندیپذ شتریران بیا یمردمان بومو  یمحل یدولتهارا نه دوم یگز، . جنگ۳ه، و یجز یازا

را ار توافق با دشمن ینه اختین زمیکردند؛ و فرماندهان مسلمان در ا ینم یات صلح نامه ها دخالتیجزئ

 ر دهند. ییتوانستند تغ ینم یده خراج را حاکمان بعدن شییمقدار تعداشتند. 

 یز از آموزه هایمسلمانان ن یاسیس یامبر، اهداف و روشهای( با دور شدن و فاصله گرفتن از زمان پ۲

سوگند  یک فرمانده اموی ،یت طبریبنا بر رواان، یچنانکه در دوره امو؛ شد یدور م یو سنن نبو یقرآن

اب را به گردش در یزد که آسیخون بر یروز شود، بقدریپ ده بودند،یکه شور ،هایاگر بر گرگانکه خورد 

                                                 
201

م دل یچگاه از صمیش هیقربت پرست همچون اشراف  یرانیامسلک  یگبربه اسالم خالصانه و صادقانه بود، اما اشراف ران یاگروش توده مردم   

ده و یهوده دیان مردم را بین در مینو نیآئکهن و مقاومت در برابر گسترش روزافزون ن یآئاز  یدند، بلکه آنگاه که پاسداریو باورمندانه به اسالم نگرو

ن خود بهره یشیت پیموقع یابیباز یروز در راستایپ نیآئدند از یبه اسالم کوش ییایافتند با تظاهر ری یران قطعیرا در جامعه ا ینیو د یاسیتحول س

 کنند. یاسیس یبردار
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(، جلد پنجمیطبرخ یتارآورد )
202

در ن یش از ایپچگاه یه یروزیپس از پ یزیخونرشه یاندکه یدر حال ؛

 یداریکه معاندان اسالم توان پا یز پس از اندک زمانین)جنگ( نه سوم یگزذهن فرماندهان شکل نگرفت. 

 رخ داد. بعد  یوش به اسالم در سالهاشد. گر یل مینه دوم تبدیدند، به گزید یدر خود نم

ف یلاو تک حقوقه یکلدر شدند و  یه مبرادران اعراب شمردها و...(  ینیشدند )قزو یسلمان ممآنها که  (۳

 .با آنها برابر بودند

ر یغت یکنند و امنحفظ را و کاخها معابد ساها و یکلشوند که  یصلح مسلمانان متعهد م ی( در قرارداد ها۴

  (.ی، طبریند )بالذرین نمایگر رسوم و جشنها تأمیو د ینیمراسم د یرا در برگزارمسلمانان 

ت کنند و یشان حمااندشمنرا در برابر ه دهندگان یجزشود که مسلمانان  یرداخت مپ یه تنها هنگامی( جز۵

 . ندین نمایآنها را تأم یت و آزادیامن

ها، زنان، کودکان، پرستشگاه)راهبان و ساکنان درآمد  یات بر درآمد است؛ لذا افراد بیمال یه نوعی( جز۶

نار یک تا چهار دیانه از یه سالیجزن کوب، یفته زربگ. ستندیموظف به پرداخت آن نره( یو غر ینگیزمافراد 

 گرفتند یه نمیران و بردگان جزیان، ناتوانان، فقینایران، نابینبود؛ و از راهبان، زنان، نابالغان، پتر شیب

  .(۴۷)کارنامه اسالم، ص 

صلح نامه  گذاردند، پس از شکست یرپا میرا زمفاد صلح نامه ده و یشورر مسلمان یغان یرانی( گاه که ا۷

 شد.  ینگاشته م یدیجد

شتر یکرد، ب یم یوسته جنگ افروزیکه پ زدگردیب یتعقدر ، در جنگ نهاوند یروزی( مسلمانان پس از پ۸

ه یپا یزیفروربر ع و آسان تنها یش سرین گشایابس کوتاه گشودند؛  یو در زمان یران را به آسانیمناطق ا

رتر گشوده شد یدهد. خراسان د یم یگواهبه تحول ران یمردمان ا یو آمادگ یساسان ینیدحکومت  یها

 نیمسلم یشرویر پیه صلح نامه ها، خط سیبر پابه آنجا رفت.  یزدگرد فراریبود که  یین جایرا آخریز

جبل، گرگان، طبرستان، فارس، عراق، اهواز، ، رهیحب یبه ترت؛ بود زدگردیز یر گریمنطبق بر خط س

دند، یزدگرد به مرو رسیب یان مسلمان در تعقیکه سپاه یهنگام. و خراسانستان یمنستان، سجان، اریآذربا

انه به احنف فرمانده یجوصلح  ی(؛ و مرزبان مرو نامه ای، طبریدر آمدند )بالذر یمردم مرو از در آشت

مرو رود در خاندان آنها  یپرداخت شصت هزار درهم خراج، مرزبان یسپاه مسلمانان نوشت که در ازا

جز آنکه رفت یپذط را یشراز حفظ شود. احنف یده نیاو بخش یکه خسرو به جد پدر یینهایمزبماند و 

                                                 
202

خون و گردش  یدر براه انداختن جو یاریبس ی، داستانهارخدادک ی ی، و نه حتیاموک ی سوگنداست از  یتی، که رواتیروان یه همیبر پا  

ا عمروعاص یه، که گویکتابخانه اسکندر یه داستانهاینکه بر پایکما ا ؟ر خواند، روضه الصفا(!یاند )م ان رواج دادهیرانیعرب به خون ا یابهایآس

 پرداختند!افسانه کتابخانه مدائن را گران یو دون فرخ یم کرده بود )!؟(، هماین سوخت تقسیتأم یشهر برا یان حمامهایآنرا م یکتابها

 

www.ParsBook.org



 

298 

 ین از آن خدا و رسولش میرا زمیبماند "ز یباقت مرزبان یظالم" در مالک یده شده "کسریبخش ینهایزم

(. یذرو بال ی)طبر "استه نداشت ین حقیچن یگذارد؛ و کسر یو خداوند به هر کس بخواهد به ارث مباشد 

 مان صلح بستند.یز با احنف پیاهل بلخ ن

ک حکومت ی ینبود، بلکه حت یپر جالل و شکوه" خبر ینه تنها از "امپراتورران یدر ا ،ن هنگامیادر ( ۳

نکه فرمانداران و بزرگان شهرها و استانها بطور مستقل با مسلمانان یاوجود نداشته است. ساده هم  یمرکز

 . دهد یمخبر  یبندند، از نبود حکومت مرکز یصلح م وارد گفتگو شده و قرارداد

 

 ران" یرانگر اعراب مسلمان در این و ویخون یه "جنگ هایو فرض 'یباستان شناس'

کشتارها و از  یباستان شناخته یدییتأچ یهد گفت که یبا یخیت موجود تارایاسناد و روا یپس از بررس

اعراب مسلمان را  یدر حال یرانیان انژادپرست. ستیت ندر دسران یدر امسلمان اعراب  ییادعا یهایرانیو

ر و یصغ یای، آسانهیو م کینزدش از اسالم در خاور یپ یکنند که همه آثار تمدن یمتهم م یرانگریبه و

 یبودند، م یبشر یرانگر و دشمن دستاوردهایاگر آنها ود. یحفظ گردقا و ... در حکومت اسالم یشمال افر

اد یدر مناطق و...  یو روم ی، سلوکیونانی یفراعنه، آثار معمار یادمانهایو مقبره توانستند اهرام مصر، 

ان بردارند. یاز م غلبه اسالماز پس د کننده از سراسر جهان دارند، یانه هزاران بازدیکه امروز سال ،راشده 

نده از امبجا  آثارجز ران یان یبلکه در سرزم ؛فرهنگ نبودند یبو هنر  یرانگر و خشن و بیآنها و یول

کاخ شکوهمند تمدن و " یه هایستون پاکنند؛  یکه بخواهند از آنها نگهدارنبود  یگریز دیران باستان چیا

  ست.یناستوار بر دروغ و افسانه جز  "یفرهنگ ساسان

 

 ران یا یبرااسالم  یخیتار یهاارمغان 

ت که عمدتا در سه بعد برجسته تر ران همراه گشیدر جامعه ا یژرف یهایران با دگرگونیورود اسالم به ا

  :بود

)موبدان و مغان( از سنا ین مزدیدت دغلکار یت استثمارگر و روحانی، اشرافیاستبداد مطلقه شاه( ۱

در ؛ و همگان ختیرا فرو ر یر اجتماعیناپذ استوار طبقات نفوذ یوارهاین دین نوییآ ؛ندبر افتادت یحاکم

 یان رفت و نحوه شهر سازیمدر شهرها از  یر و غنی، محالت فقمتز آدامبگفته  برابر گشتند! یادیحقوق بن

پرشمار و دودمان دانست،  یم یضرور یگذران زندگ یشه را برایر کرد؛ و از آنجا که اسالم کار و پییتغ

خود بازماندند )تمدن  ین زندگیگران خو کرده بودند از تأمیکه قرنها به مصرف دسترنج د یمفتخوار ساسان
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ت خود را در سلسله یاهم یخون، نژاد و اصل و نسب دودمان ، جلد اول(.یر قرن چهارم هجرد یاسالم

ازات یختن امتیفرو رر گشت. یامکان پذ یطبقات ییجابو جا ییایپوو  ؛از دست داد یمراتب اجتماع

. اقشار به ارمغان آورد یو فرهنگ یاسیس ییایو پو ی، شادابیطبقات ییجابجاامکان ز ینو  یانحصار

به دانش و روستا زادگان استعداد و عالقه پرداختند و  یاست و حکمرانیاز مردم به امور س یگسترده تر

ختگان یفره یپژوهش در زندگ. دیشد، در اسالم شکوفا گرد یتاکنون سرکوب مکه ، استیو س فرهنگ

ن روستا زادگان یا. ان برخاسته بودندیان روستائیدهد که آنها از م ینشان م یدو قرن نخست اسالم یرانیا

چون  یدرخشش ستارگانن گشتند. ین نویدر آئ یشگامان سازندگیاز پ یگوناگون فرهنگ ینه هایدر زم

، یی، کساهیبویشاکرها، س یسان، بنی، مسلم، طاووس بن کیر، بخاری، نافع، ابن کثینوریفه دیابوحن

 یران اسالمیخ و فرهنگ ایتارو... در آسمان  یب سرخسی، ابوالطی، ابومعشر بلخیده، بالذریابوعب

شتر یجالب آنکه ب است. ینیبهد – یو فرهنگ بسته و راکد ساسان یجامعه طبقات یادیبن یروشنگر دگرگون

ران که در حجاز و عراق و مصریا ییایز نه در حوزه جغرافین استعدادها نیا
203

شکوفا شدند که نشان از  

ران که در یاسالم نه تنها در ا یاجتماعو  یاسیس یآرمانهابود.  یعرب ینهایو سرزمات یا به ادبآنهعالقه 

در ساختار ها یدگرگون ید ولیست جامه عمل نپوشیناشا یهایل رهبریبدل یاسالم ینهایک از سرزمیچیه

و  یاظ اداربلحز ینحاکمان عرب ؛ هر چند عمدتا مثبت و بسود توده مردم بود یو اقتصاد یاسیقدرت س

 یینظام کاست مانند که در آن مردم از ابتدا یزیبا فرورکردند. ه یتک یجامعه ساسانانان" گبر "ده یاتیمال

نش یبکرد. ل یتعدرا  یطبقات یشکافهاکه ار شد دیپد ین حقوق خود محروم بودند، جنبشیتر یعین و طبیتر

گانه بودیب یر طبقاتت و تفکیران آمد در اساس با اشرافیکه به ا ینیو فرهنگ نو
204

 ی؛ هر چند پس از چند

 یادیتحول بنک ی یایگو کسویاز سرنوشت کاخ مدائن قرار گرفت.  یرانیدار اشه یت ریر اشرافیثأر تیز

 یت پارسیبه اشراففرماندهان سپاه اسالم از  یبرخش ینشانگر گراگر ید یاز سوو  است؛ یرانیدر جامعه ا

                                                 
203

 .مصر شد یث بن سعد که مفتیمثال ل  

 

 
204

انحراف "حکومت  یشه هایگردد. پژوهش در ر یرانیا ین اخالق اشرافیگزیجا یاسالم نتوانست بخوب یو مردم یدیشوربختانه اخالق توح  

ت و یر)جبا یروم – یونانیو  یرانیدهد که نفوذ عنصر ا ینشان م یبخوب یو عباس یامو ین" به حکومتهایراشد ی" از دوران "خلفایاسالم

عمر بن خطاب در آغاز خالفت  ین انحراف اسفبار است. عرب مسلمان چنان بود که وقتیاز علل ا یکیاعراب  یاسیت( در جامعه و ساختار سیاشراف

ن یم. با اده ینه! تذکر نمپروا پاسخ داد: " یده و بیرون کشیر خود را بید"، شمشیروم به من تذکر ده ید که دارم کج میدی: "اگر دگفت یبا فروتن

 یز فرهنگ اشرافیران نیمردم ا ید! برایدان یکه هر طور صالح مافت، گفت ی یا و جدیر یاو را ساده و ب"! و عمر که آورم یر به راهت میشمش

 یفرمانبرش و یان در کرنش، ستایرانینه ایریر از عادات دیثأت ی" بیش و پس از اسالم داشت. ستم حکام عرب بر "موالیپ یرنج آور یدستاوردها

در نوروز و مهرگان " و "انیکردند که با مرزبانان عهد ساسان یبا حکام عرب همانگونه رفتار م ین موالیاز ا یرا در واقع بعضیز"بزرگان" نبود. "

اب و خشونت رفتار د کبر و غرور اعریتوانست از اسباب مز یم یبخوب یو فرودست یه خاکسارین مایبردند و ا یشکشها میه ها و پیآنها هد ی... برا

ن مردم روبرو یز ایش آمیز به هنگام عبور از شهر انبار با رفتار ستاین)ع(  یامام عل(. ۳۸۰ران بعد از اسالم، ص یخ ایتارن کوب، یزرآنها باشد" )

ت یش شخصیو ک یت خودکامگیوز و رنج افزا که عامل تقیشه و رفتار شرک آمین اندیکوشد آنها را از ا یخود م یدینش و منطق توحیشود که با ب یم

بزرگان را از جانب  یش و فرمانبریو کرنش و ستا یدر مباحثه با اعراب، اشراف منش یان شعوبیرانینجاست که ایدر جامعه است باز دارد. جالب ا

 شمردند!؟ یش نسبت به اعراب میقوم خو یفرهنگ یخود نشانه برتر
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نکه به خواست یپس از اشتر گفته شد، یچنانکه پ، یمعمار همدانروزبه کشور آنها. پس از ورود به 

 یسعد بن اب یهمان مسجد برا یکیز در نزدین یه )کوفه( ساخت، کاخیدر قادس یمسجد بزرگان مسلمان

، محمد بن مسلمه را رهسپار کوفه کرد تا در کاخ دیبه عمر رسن خبر یچون ا بنا کرد. "رانیفاتح ا"وقاص 

بر  یکه تو کاخده ام یشنداد: "او محمد بن مسلمه نامه عمر را به رون آمد و یرا در هم بکوبد! سعد ب

 یاست که ب یان تو با مردم درینامند و م ی. مردم آنرا "کاخ سعد" میو آنرا دژ خود ساخته ا یافراشته ا

است. از آنجا فرود تو  یوانگیو د یو تباه یست، کاخ نابودین کاخ از آن تو نید. ایاجازه نتوانند به تو رس

م تا یبگمار یدر کاخ را ببند وگرنه بر در کاخ کسن و یبرگزکوچک  یت المال خانه ایب یکیو در نزد یآ

 ۵۰کاخ تا سال شکسته در  .(۱۴۵۰" )الکامل، جلد چهارم، ص کند یریآمد و شد به درون آن جلوگاز 

اد آماده شد! یز یماند و کاخ برا یت کوفه را بر عهده گرفت بر جایه والیاد از طرف معاویکه ز یهجر

ان مردم بستند؛ و چون ادعا کرد یبفرمان عمر در مو او را  المال دست بردت یدر اموال بز یند یخالد بن ول

زرپرستان بخشش کرده است، او را نزد عمر فرستادند. عمر گفت و اش به آزمندان  یشخص ییکه از دارا

سهم خودم در غنائم؛ و عمر در ثروت او جستجو کرد  ؟ خالد گفت ازیاز کجا بدست آورده ا یینهمه دارایا

برکنار کرد )الکامل،  یت المال برگرداند و او را از فرماندهیشتر است؛ آنرا به بیهزار درم ب ۲۰نست و دا

اهواز سکونت کرده بود،  ین به حرقوص که در منطقه کوهستانیعمر همچن(. ۱۴۵۳جلد چهارم، ص 

 یذمه اچ مسلمان و اهل یدارت را بر هیو در دشت سکونت کن. د یاز فراز کوهستان فرود آنوشت: 

رون یهم از دستت ب یره گردد و آن سرایتو ت ین سرایرد که ایفرا نگ یو تندرو یدشوار مساز. ترا کندرو

ت از خدمات یو معاف یمذهب یت و آزادیه از امنیپرداخت جز یاهل ذمه در ازا (.۱۴۶۳رود )همانجا، ص 

تب بهتر از گذشته اان را بمریوستائژه ریشدند که روزگار آنها بو یبرخوردار م یاسالم یاتهایو مال ینظام

ان از آنها که از طبقه نجبا نبودند، یبود که در عهد ساسان ین کوب باجیه بگفته زریکرد، چرا که جز یم

ه مجوس به یجزحال آنکه  .پرداختند یش همان بود که در گذشته میز کمابین نیشد و خراج بر زم یگرفته م

 یش از آن به حکومت خودیبود که پ یات سرانه ایاز مال بمراتب سبک تر و آسانتر یدولت اسالم

  (.  ۲پرداختند )کارنامه اسالم، ص  یان میساسان

 ی، که اجبارد. سنت زشت ازدواج با محارمیگرد یادیبن یهایو نهاد خانواده دستخوش دگرگون ییزناشو( ۲

کنار نهادند، بلکه امروز هم را  ن رسمیپس از اسالم ا ینیبهدروان یپچنانکه نه تنها ؛ بر افتادهم بود، 

 یازدواج ها !؟شوند ین رسمیمنکر وجود چن یبکل یبازلغت کوشند با  یباستان گرا م یستهایونالیناس

له و طبقه یرون از دودمان و قوم و قبیگانه" )بیاز رونق افتاد. ازدواج با "بز ین یو طبقات یدودمان

لذا زنان شد؛  یق میتشوان یشوایامبر و پیث پیاحادبموجب  بلکهدر اسالم نداشت،  یمنعنه تنها ( یاجتماع
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در  یگام بزرگ ت ازدواج با محارمیممنوعدا کردند. یشاوند پیگانه و ناخویل به ازدواج با مردان بیتما یرانیا

 یه هایبزرگ در سست کردن پا یگامبود؛  یرانیاشه دار یرت یاشراف یزنان و نف یجهت حقوق و آزاد

 .بر "خون" و "نژاد" یمبتن یت اشرافیو مالک یپدر شاه – یره اینظام عش

موسوم ران رخ داد. زبان و خط یدر جامعه ا یادیبن ییهایز دگرگونینو هنر نه دانش و فرهنگ یدر زم (۳

 یبشمار م یو علم یکار ادب یکه از موانع اصل (سناین منحط مزدیسلطه ظالمانه د)همچون  "یپهلوبه "

 یشه لغات عربیاز ر یریبا بهره گ "یدر یفارس"کنار رفت! روزگار از صحنه و  دیگردرفت، متروک 

نش یدر آفر یرانیاان یسرا و سخنشمندان یاندو به  ؛را رفع کرد یزبان یها و کمبودهایتنگناها، دشوار

" یارسفران باستان موجود نبود و "شعر یدر ااساسا شعر . رساند یاری یادبو  یعلمبزرگ  یشاهکارها

دن و یشیدر اند ینینو یه هایاسالم ما یدیتوح ینیجهان ب. شد یه گذاریپا یتوسط رودک یره اسالمدر دو

 ؛فراخواندو جامعه خ یعت و تاریدر طبهده و تجربه اقرآن به مش یروش شناس ؛به ارمغان آورد یخردورز

جامعه در  یگاهیجا ینظر، دانش و پژوهش یق جهانشناختیافت حقایدر در یبه خرد انسان یبا ارجگذار و

علوم و هنر و ادب و فلسفه از  یزیچ یساسانکشور در  .نداشتهرگز ن یش از ایبدست آورد که تا پ یرانیا

 یب یجهش ،تیفیت و کیدر کم ،یاسالمنخست  یران در سده هایا یفرهنگآثار که یشد؛ در حال یافت نمی

دست به دامن افسانه و  یفرهنگم یعظشکاف ن یاپر کردن  یان برایباستان گرادهد.  یر را نشان مینظ

 ین آثار بدست اعراب "بیان و آتش زدن ایساسان یفرهنگ یکارها یشماریکسو از بیدروغ شده اند. از 

پرداخته  یدوره اسالم یفرهنگ یگر به مصادره کارهاید یند؛ از سوته ابافو افسانه ها فرهنگ" دروغها 

 یو برهان یخیتار یآنکه در هر مورد سند یب ؟ند!ته افایدر آنها  "یزرتشت – یساسان یشه هایر"و 

و کجا  یست کی، که روشن نیساساندوره کم ارزش بشقاب و در شرح چند کاسه . داشته باشند یعقالن

ز یدل انگفرهنگ و هنر ، اورال دانسته بود یاز کوهها ییافته هایآنها را رشمن هم یگ یکشف شده اند و حت

ک پارچه ی یحت ؟کنند! یم یابیران باستان" ارزیا یمرهون "الگوهاانه سبک سررا  یاسالم یبایو ز

مربوط است، "احتمال"  یتمدن اسالم یو به بخش غرب ،افته شده استیکه در جنوب فرانسه را  یشمیابر

 – ۳۴۰ران، ص یسال هنر ا ۷۰۰۰) ؟!باشد" ساخته شده یرانیا یک "کارگاه بافندگیدهند که در  یم

ش از یران پیدند ایکوش یو اربابان آنها با دروغ و افسانه ساز یم پهلویرژ یزان فرهنگیبرنامه ر . (۳۳۸

ند و اسالم و عرب یوا نماحکمت و دانش هنر و و سرشار از ادب و  یاسالم را غرق در رفاه و شکوه ماد

و شرفت یپ ،یسو زبان شناخ یتار و یسباستان شناعلوم  یبنا بر دستاوردهاکه یرا نابود کننده آن؛ در حال

: نوشت یل دورانت بدرستیو. ن همراه استین سرزمیران با ورود اسالم به ایتمدن و فرهنگ ا ییشکوفا

شان همچون یات در نظر ایآموختند. ادب یبه فرزندان خود نم یچ هنریه یم جز هنر زندگیان قدیرانی"ا
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دانستند که وارد کردن آن از بابل  یم ییازمند بودند و علوم را همچون کاالیبود که به آن کمتر ن یتجمل

و مطالعه کتاب  ییو تنها یرا برتر از خاموش ییفه گویو لط یر بود. لذت سخن گفتن و نکته پردازیامکانپذ

گر یش ساخته بودند و دیخو یان تمام همت خود را متوجه ساختن کاخ امپراتوریرانیادانستند. چون  یم

ان قسمت ی. در مورد هنر مانند رومکرد یت نمیو کشتار کفاجز جنگ  یکار یشان برایا یرویوقت و ن

که با ورود اسالم در  یه تحول بزرگیشد". در سا یران وارد میبود که از خارج ا یزیعمده توجه آنها به چ

رشد کرد و فرزانگان مسلمان  یهنر و علوم نظرو ادب و  ن رخ داد، فلسفهین سرزمیتمدن و فرهنگ ا

چنانکه ز یشدن آموزش و پرورش ن ینمودند. همگان یو فلسف یعلم یوقف پژوهشها خود را یزندگ یرانیا

دانش و فرهنگ از و آموختن  یریحق فراگرون آمدن یکرد. با ب ین راستا بازیدر ا ینقش بزرگم یدید

ز از حق یون( فرزندان طبقات محروم نیان و روحانیر )اشراف و درباریانحصار اربابان زر و زور و تزو

. اسالم امکان ان آنها برخاستیپرفروغ از م یشتر آمد ستارگانیپکه ؛ و چنانل برخوردار شدندیتحص

و  یماد یو اندوخته ها ؛را فراهم ساخت یبزرگ تمدن جهان یدر کانونها یو غرب یبرخورد آزاد ملل شرق

 یرانیامسلمان  ونان و روم و ... در دسترس دانشمندانیهند و و  نین النهریدر مصر و برا آنها  یمعنو

که توانست عناصر پرورد  یقوم فرا یانسان یشه هایارزشها و انداسالم  یدیتوح ینیجهان بگذارد. 

درخشان تمدن و  یدستاوردهاسازد.  یگانه و غنیزد و آنها را یرا در هم آم یفرهنگ – ینامتجانس قوم

کتور هوگو ی، که وقصرالحمراء یاز به خود اسالم تعلق دارد؛ وگرنه نه بنیش از هر چیپ یفرهنگ اسالم

، تاج محلداشت و نه ا یاسپاندر غرناطه  ینه ایشیآنرا ساخته اجنه دانسته است، پ یو شگفت ییبایاز فرط ز

داشته  یشه ایگذشته هند ر یداند، در معمار یم یسته نابودیجز آنرا شا یل دورانت هر ساخته ایکه و

که الهام گرفته ات و حکمت یچون هنر و ادب یفرهنگ اسالم گر تمدن وید ینگونه است شاخه های. هماست

 یارزشها، یدتیعق یوند و همبستگیاسالم پآنست.  یفرا قوم یت انسانیو معنو یدیتوح ینیاز جهان ب

نه ی؛ و زمجهان باستان کرد یقوم یهایو مرزبندکور ن تعصبات یگزیرا جا یجهان وطنو  یانسان

 ینیب ه جهانین فرهنگها بر پایند ایبرآ را فراهم ساخت. یانسان یبستگو هم یانسان یاستعدادها ییشکوفا

ر ساخت که یامکانپذ بود، یجهان ی، که فرهنگرا یو بالش فرهنگ درخشان اسالم ییدایاسالم، پ یدیتوح

درگسترش اسالم  یرانینهمه عشق و کوشش ای؛ و شگفتا که اآن داشتندپرورش در  ییز سهم بسزایان نیرانیا

 یرانیشود، هنوز واژه "ا یده مین هم دیآن تا هند و چ ی، که نشانه هایفت فرهنگ و علوم اسالمشریو پ

 "معنا" نکرده است!  یپارس – ییایآر یگراباستان نژادپرستان  یمسلمان" را برا

در  یمانع، ه(ی)شعوب یدر دوره عباس یرانیو بدنبال آن ا، یدر دوره امو یعرب یقوم یت هایرشد عصب

 جاد کرد.یاآنها  یو فرهنگ ی، نژادیزش قومیو آم یشرق اسالم یسازنده تر ملتها یوندهایستدها و پداد و 
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فرهنگ تمدن و رکود  یاز عوامل اساس( ی)فرقه ا یو مذهب یقومطلبانه  ییجدا یشهایگراتعصبات و 

و سلطه  یرگیچار استعمار در یدستز یندر سده گذشته  یمذهب ییت و فرقه گرایقوم. بود یاسالمدرخشان 

   !بود یاسالم یبر کشورها
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