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  کلیاتی در مورد اقوام هند و اروپایی و برخورد آنها با دیگر اقوام

  ها و اعراب.  یل و یهود، آرامیها، بنی اسرائ ها، فینیقی ملل سامی نژاد عهد قدیم عبارتند از: کلدانیها، آسوري

  هشت شعبه مردمان هند و اروپایی: 

هـا اروپـاي    سلتی (بـومی  -6 الیاییتای -5 آلبانی (در شبه جزیرة بالکان) -4ارمنی    -3یونانی و مقدونی    -2 آریانی -1

  لیتوانی و اسالوي.  -8ها و...)    ها، آنگلوساکسون ژرمنی (آلمان -7 غربی)

 -1هـا بـه سـه گـروه تقسـیم شـدند:        کردند. آریـان  در چهار هزار سال ق. م در یک جا با هم زندگی می این هشت گروه

  ها  سکایی -3ها  ایرانی -2ها  هندي

ها به ایران در مغرب ایران مردمانی بودند موسوم به کاس سو (کاسی)، در مازندران کنونی تپوریها و در  هنگام ورود آریایی

  وجود داشتند.  ها  جنوب غربی عیالمی

  نامیدند.  ها مردمان بومی ایران را، دیو یا تور می آریان

رسانیدند و از طـرف   ها و ذخایر طبیعت را به انسان می ها معتقد به یک عده از وجودهاي خوب و خیر بودند که گنج آریان

  . اي از وجودها بدو شر معتقد بودند که با وجودهاي خیر در جنگ بودند دیگر نیز به عده

تر بودند از همسایه هاي خود بابل و آشور، ولی در اخالق از  هاي ایران، وقتی که به ایران آمدند از حیث تمدن پست آریان

  ها ملوك الطوایفی بوده است.  ها برتر بودند. شکل حکومت آن آن

هـا بلـوك    محـل سـکونت آن  آمد که  محل سکونت تیره ده (ویس) بوده، از ترکیب چند تیره، عشیره یا قبیله به وجود می

ها والیت (دهیو) بوده است. رئیس تیره را  دادند که محل سکونت آن (گئو) بوده و چند عشیره قوم یا مردمی را تشکیل می

شـود و قبـل از    هاي ایرانی از قرن هفتم ق. م شروع می نامیدند. تاریخ آریان ویس پت و رئیس قوم یا مردم را دهیوپت می

هـا   آید چهار دولت را تشکیل داده اند: دو دولت را بایـد موافـق داسـتان    ظلمت است و چنانکه بر می این هم در پس پردة

  ها بوده اند.  ها و زابلی ها بنامیم و دو دولت دیگر منوچهري ها و فریدونی جمشیدي

  شوند.  مردم در درجۀ اول با زبان، از یکدیگر شناخته می

ها و ناآگاهی از خارج است. سرشـت   ها و از یکدیگر جدا بودن آن واحه بودن آبادي صفت کلی و بارز زندگی در ایران همانا

رسـد، در سراسـر تـاریخ ایـران آشـکارا دیـده        انفرادي ایرانی و نبودن یگانگی و اتحاد در ایران که گاهی به اوج شدت می

  شود.   می
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رزان بوده است. بررسی ما در مـورد دوران پـیش از   ها و کشاو از آغاز تاریخ مدون ایران پیکاري پیوسته میان مردم چراگاه

ها پیش از پراکندگی به  اي و قواعد مربوط به آن باشد. تمدن هند و اروپایی تاریخ ایران باید متکی بر زبان شناسی مقایسه

جـو و خشـن   ها همه جنگ ها اسب را به فرمان درآورده بودند و با کشاورزي آشنایی داشتند، آن عصر فلزات رسیده بود. آن

بودند، به احتمال قوي خانواده براساس پدر ساالري بود و واحد اساسی در اجتماع شاید خانوادة گسترده یا خانواده بزرگ 

  ها با دین همبستگی بسیار داشتند.  بود، آن

  خدا در نظر هند و اروپاییان مفهومی طبیعی و اجتماعی است که نیرویی سحرآمیز با نام وي پیوند دارد. 

تـوان   هاي هند و اروپایی براي مفهوم رسم یا رسوم و کاهن یا قربانی نیسـت از اینجـا مـی    ون واژه هاي یکسانی در زبانچ

توان گمان بـرد کـه آریاهـا     نتیجه گرفت که هر قبیله از هند و اروپاییان رسومی خاص خود داشته اند. از مآخذ میخی می

ة هفدهم ق. م به بین النهرین (میان رودان) آمدند که مصادف بود نخست دسته جمعی و پس از مرگ حمورابی یعنی سد

  ي مهمی بنام میتانی بنیان نهادند.  امپراتوربا گسترش هوریها. آریاها در اینجا 

ق. م  1370پادشاه میتانی در سال » ماتی وازا « پادشاه هیتیان (حتی، ختیان) و » سوپیلولیوما « اي که میان  در معاهده

  از خدایان آریایی همچون میترا، وارونا، ایندرا و ناسیتاها نام برده شده است. بسته شد، 

  النهرین مستحیل شدند.  هاي پیشتاز آریایی بودند که گویی در جمعیت بومی مغرب ایران و بین ها دسته میتانی

ن) از احشام همچون سـر  هم در گاتها (بخشی قدیمی اوستا کتاب مقدس زرتشتیا ن) و هم در وداها (کتاب مقدس هندیا

اسـب و    هـا)  شـناختند (هنـد و ایرانـی    را مهم گرفته اند. فلزات را می چشمۀ خوراك و ثروت یاد شده و از لحاظ دینی آن

گردونۀ جنگی بسیار در کار جنگ مهم بودند، از لحاظ سازمان اجتماعی زندگی شبانی بود و کالن مهمترین واحد آن بـه  

  رفت.          شمار می

توان دریافت که آریاها حتی پـیش   یابیم که پیرو دین ودا نیستند و از همین جا می ها را می ر هندوستان بعضی از آریاند

  از جدایی نیز، همه یک دین نداشتند. 

هـا مشخصـات برجسـتۀ دیـن      ها و مانند این نماید که رسوم و تابوهاي زناشویی و تشریفات پاك شدن از آالیش چنین می

هاي مختلف. برخی از خداها ممکن است تجسم  کردند اما به گونه رفت. نیروهاي طبیعت را پرستش می شمار می آریاها به

  میترا تجسم پیمان بود که نگهبان همان مفهوم متصور نیز بودند.  آید، مثالً همان مفهومی باشند که از نام ایشان بر می
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  خورشید در شمار بزرگترین خدایان بود.  سال ق. م در تمام فالت ایران 3000تا  3600در حدود 

  آگاهی پیدا کرده بودند. » مس« ق. م مردم ایران به وجود  3000در حدود 

  ها پس از اختالط با بومیان ایران از راه و رسمهاي اجتماعی آریایی منحرف شدند.  ایرانی

ن ایرانیـان شـرقی اسـت کـه در طـی آن      دوران کیانیان در حقیقت دورة اولین تجربۀ خویش خوتائیـه (اسـتبداد) در بـی   

کند. با آنکه جامعۀ کیانی هنـوز   توجیه می _فرة کیانی  _یید الهی أفرمانرواي کیانی حق سلطنت خویش را به اتکا یک ت

  کرد. کیانیان ظاهرا نظامات دینی مرتبی در امر حکومت و اداره به وجود آورده بودند.   بین زندگی شبانی و کشاورزي سیر می

  شتزرت
آید که او یک تن نبوده و در یک زمان نزیسته، بلکه اطالعات صریح در بارة این پیامبر و زمان او در  از شواهد چنین بر می

دست نیست، اما در اینکه او یک شخصیت تاریخی بوده، شکی وجود ندارد. از منابع کهن یونانی هیچ تاریخ دقیقـی نمـی   

  زیسته است.  بسیار کهن می توان در آورد جز آنکه زرتشت به روزگار

اند و سـن او را هفتـاد و هفـت سـال      سال قبل از اسکندر را براي او ذکر کرده 258در مورد زمان زندگی او منابع پهلوي  

دانند. بیشتر محققان برآنند که زادگاه زرتشت در شرق ایران بوده ولی روایات اخیر زرتشتی زادگاه او را در آذربایجـان   می

ایران نسبت داده اند  است. ولی افق جغرافیایی اوستا محدود به شرق ایران است و اینکه بعدها زرتشت را به غرب قرار داده

  است.  ناشی از دالیل سیاسی بوده

ثیر مردم بومی و فرهنگ کهن بین النهرین قرار گرفته باشند موبدان کاهنان أموبدان شاید در اجراي مراسم تحت نفوذ و ت

  دند که اجراي آداب و مناسک مذهبی این را بر عهده داشتند. دین زرتشتی بو

زرتشت از روحانیان دین کهن آریایی بوده زیرا او خود را در گاتها زوتر (زئوتر) که به روحانیان مردم آریایی مشـرق ایـران   

  نامد.  شده، می اطالق می

تها خود زرتشـت اسـت) و خـدا (اهـورامزدا در     یک جنبۀ عمدة دین زرتشتی این است که رابطۀ میان ستایشگر (که در گا

کند خدا و پیامبر او (زرتشـت) در یـک مقـام مسـاوي و برابـر قـرار دارنـد         دین زرتشتی) طوري است که انسان گمان می

  » اي اهورامزدا  پرسم، درست به من بگو، این از تو می« گوید خطاب به اهورامزدا که:  چنانکه زرتشت می

نماید، همان دوگانگی نیک و بد است و اهمیت بسیاري که بـراي داوري آدمیـان در    برجسته می آنچه در سخنان زرتشت

میانۀ این دو قایل است و امتیاز دین زرتشتی همانا آگاهی از آغاز حتمی آخرین دوران جهان است که در آن نیک و بد از 
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  شوند.  یکدیگر جدا می

  به قرار زیر: اوستا کتاب مقدس زرتشتیان شامل پنج قسمت است 

  یسنها: که قسمتی از آن یعنی گاتها سروده هاي خود زرتشت است. 

 وندیواد (وي دئودات): قانون ضد دیو  -3یشتها، 

  خرده اوستا: دعاها و نیایشهاي روزانه است و مقدمات مربوط به اجراي مراسم دینی را در بر دارد. 

 ویسپرد  

کی گشتاسب با شفا دادن اسب زیباي او که ناگهان فلـج شـده بـود، در     زرتشت در حدود چهل سالگی توانست در قلمرو

  وجود ویشتاسپ و زنش هوتئوسا (آتوسا) حامیان پر شور و قابل اعتمادي به دست آورد. 

که تمام بدیها را بتوان به او نسبت داد ظاهراً از وقتی در نـزد  » شر « در واقع تصور وجود یک اصل مستقل جداگانه براي 

یان باستانی قدرت گرفت که با جدایی از آریانهاي و دایی، خدایان آنها هم به عنوان دیو در نزد اینـان طـرد شـدند و    ایران

« توان این گفتـه را قبـول کـرد کـه      رفته رفته تمام شرها و بدیهاي گیتی به آنها نسبت داده شد. بنابراین به دشواري می

امـا زرتشـت بـا آنکـه ایـن      » اخالقی نسبت به اعتقاد به توحید بوده است  ثنویت ابداع زرتشت بوده یا اعتراضی فلسفی و

ثنویت (دو گانگی) را که قبل از او در نزد قوم به وجود آمده بود نفی نکرد، اهورامزدا خداي بـزرگ خـویش را برتـر از آن    

دگار شر همـزاد شـمرده شـد،    شناخت که اصل شر را نیز به نحوي مخلوق او نشمارد. این هم که آفریدگار خیر با آفری می

ظاهراً بیشتر از آن رو بود که در دوران همزیستی اقوام هند و ایرانی، هر دو دسته خدایان به یـک آیـین مشـترك واحـد     

  تعلق داشته اند. 

شدند و از لحاظ دیگر اوج کمال اوصاف انسـانی و از همـین    امشاسپندان در واقع از یک لحاظ صفات خدایی محسوب می

  شدند.  یر بود که گه گاه همچون مفاهیم انتزاعی و مجرد تلقی میلحاظ اخ

   اینکه ستایش میترا (مهر) و خدایان دیگر و حتی نیایش هوم (شربت مقدس) و رسم قربانی دوباره در اوسـتا و در جامعـه

  شده است.  دهد که نوآوریهاي زرتشت تدریجاً مغلوب سنت گراییهاي جامعۀ کاویان مزدیسنان راه یافت، نشان می

کند و آزادي ارادة انسان را نیـز   زرتشت در عین اینکه ثنویت را نفی نمی کند به کلی آنرا در نوعی نظام توحیدي وارد می

  دارد.  با آن مربوط می
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اي که دیگر شور و اصرار خود وي در نشر و تعلـیم آن در کـار نبـود آن دسـته از پیـروانش کـه        بعد از زرتشت و در دوره

اي  از نوشابۀ سکرآور (هوم) و احتراز از مجالس نوشـخواري و جشـن و قربـانی را کـار آسـانی نمـی دیدنـد، پـاره        اجتناب 

محدودیتهاي آنرا نادیده گرفتند و حتی تدریجاً با عقاید و آداب قبل از زرتشت هم تجدید عهد کردند و بدینگونه در عین 

  قاید و مراسم قبل از زرتشت را نیز در آیین خویش وارد کردند. خواندند، اندك اندك ع آنکه خود را همچنان زرتشتی می

هـا   بازگشت این عناصر در تعلیم اوستا در واقع تا حدي نیز ناشی از آن شد که والیات شـرقی در جـرو قلمـرو هخامنشـی    

هخامنشیان براي  درآمده بودند. با این دین و ملک که در دنیاي کیانیان با هم متحد بودند، از هم جدا شد و چون تسامح

نشر و ترویج آیین تازه به شور و تعصب پیـروان میـدان نمـی داد، دوبـاره عناصـر قـدیم آریـایی در مجموعـۀ نیایشـها و          

سرودهاي دینی به هم درآمیخت تا هم مغان را همچنان مجري تمام مراسم و آداب دینی نگهـدارد و هـم از طریـق آنهـا     

وجود بیاورد. البته خدایان باستانی ایران وئجه که بعد از عهـد زرتشـت دوبـاره     نوعی وحدت در بین شرق و غرب ایران به

وارد آیین او شدند، ایندفعه تا حدي با افق گاتها هم سازگاري یافته بودند، میترا دیگر خداي قربانی هاي خونین نبـوده و  

  یک گیاه مقدس بود و رمز باروري بود.   اي مقدس شد که در آن تخمیر صورت نمی گرفت و فقط شیرة عادي  هوم نیز نوشابه

  عیالم

شد: خوزستان، لرستان، پشت کوه، کوههاي بختیـاري. عـیالم بـه معنـی      عیالم قدیم و مورد نظر ما شامل این مناطق می

  کوهستان است. 

  ایتی آورده بود. قبالً تنها اطالعی که راجع به عیالمیها بود، توسط تورات بود که اسم کدرالعمر پادشاه عیالم را ضمن حک

اول کسی که تحقیقات علمی راجع به شوش نمود لفتوس انگلیسی بود، ولی حفریات متمادي علمی به دسـت دو هیئـت   

ق. م و بعد ژان دمرگان، کـه هـر دو معتقدنـد کـه بومیهـاي       1884علمی فرانسوي به عمل آمد، اول مارسل دیوالفوا در 

  سرزمین عیالم حبشی بوده اند. 

  نامیده اند. » انزان سوسوکنا « م مملکت خود را اهالی عیال

  ترین زبان اهالی عیالم زبان انزانی بوده است، عقیدة پرشیل این است که این زبان به زبان اورال و آلتایی نزدیک است.  قدیمی

  خط عیالمی، خط میخی است که از سومریها اقتباس کرده اند. 

  نامیدند.  عیالمیها خداي بزرگ خود را شوشیناك می

عهدي که تاریخ عیالم ارتباط کاملی بـا تـاریخ سـومریها و اکـدیها      -1شود:  قرون تاریخی عیالم به سه قسمت تقسیم می
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  ق. م)  2225دارد (از زمان بسیار قدیم تا 

  ق. م)  745تا  2225عهدي که گذشته هاي عیالم با تاریخ دولت بابل مربوط است (از  -2

  ق. م)  645تا  745م دولت آشور است (از اي که طرف عیال دوره -3

  اور و نیپ پور از شهرهاي مهم سومریها بودند و سیپ یار، کیش و بابل از شهرهاي مهم اکدیها بودند. 

رب النوع آنو (آقاي آسمان)، ا آ (صاحب دورة عمیق) و بل (رب النوع زمین) از خدایان سومریها بودند. آنها رئیس شهر را 

  دند. نامی پاتسی می

  دانند.  خط سومري، خط میخی است و آنها را مخترع این خط می

از پاتسی هاي سومري که با عیالم جنگیده اند ان ناتوم اول و ان ناتوم دوم بوده اند که حمالت عیالم را به سرزمین سومر 

  دفع کرده اند. 

کد پاتسی شد و سلسلۀ کـیش را تاسـیس   ق. م شخصی سامی و موسوم به مانیشتو در ا 2800اکدیها و سلسلۀ سامی: در 

کرد و پادشاه عیالم را اسیر کرد و عیالم را با جگذار کرد. پادشاه دیگر آنها سارگن به مملکت خود توسعه داد. از کارهـاي  

او این بود که به حکم او کلیۀ نوشته هاي راجع به مذهب و قوانین و سحر و غیره به زبان سـامی ترجمـه و در معبـد ارخ    

  شد.  ضبط

ق. م سومر باز توسط پادشاه بزرگی بنام  2500نرام سین از پادشاهان اکد در بلوك لولوبی فتوحاتی کرده است. در سال  

ق. م پادشاه عیالم کودور ناخوندي  2280قدرتمند شد، در این زمان عیالم کامالً جزء سومر بوده است. در سال » گودآ « 

نامیدند  لۀ پادشاهان آنرا برانداخت و مجسمۀ رب النوع این شهر را که نانا یا نه نه میشهر اور را گرفته و غارت کرد و سلس

  به عیالم آوردند. 

از جمله خدمات بشري سومریها عبارتند از: اختراع خط میخی، وضع قوانینی که پایۀ قانونگذاري حمورایی گردید و علـوم  

  و صنایعی که از سومر شروع شد. 

ق. م) همسایه و طرف عیالم دولت قوي و بزرگ بابل بود که به دست مردمان سامی نـژاد   745تا  2225در دورة دوم (از 

ق. م ریم سین پادشاه  2093ق. م سلطنت کرد. او در سال  2080تا  2123تاسیس شد. حمورابی ششمین پادشاه آنها از 

  عیالم را از شهر الرسا بیرون کرد. 
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هـا بـا    ها شد و منقرض شد. دوم رویداد مهمی نـدارد و هیـت   مالی موسوم به هیتسلسلۀ اولی بابل دچار حمالت مردم ش

ق. م)  1185تـا  1760هجوم کاسیها اخراج شدند. آنها بابل را تسخیر و سلسلۀ دوم را تاسیس کردند کـه شـش قـرن (از    

  طول کشید. 

بـل  « رین آنهاست و رب النـوع بـابلی   ق. م) معروفت 1190ازپادشاهان عیالم که بابل را تسخیر کردند شوتروك ناخونته (

  را به عیالم برد. بعد از او در عیالم شیل خاکین شوشیناك به تخت نشست. » مردوك 

  باشد.  ق. م تاسیس شد. از معرفترین پادشاهان آن بخت النصر اول می 1184سلسلۀ چهارم یا پاشها در 

  ق. م) 1032تا  1052سلسلۀ ششم یا بازیها (

ق. م) طرف عیالم آشور است. پایۀ دولت آشور بر طبقۀ زارعین آزاد بنا شده بود. ایـن دولـت    645تا  745در دورة سوم (

  در نهایت به دست دولت ماد منقرض شد. زبان بابلی و خط آن خط میخی بابلی بود. 

. در ایـن زمـان   ق. م) بود که از این زمان درگیري آشور و عیالم شروع شد 705 -722پادشاه معروف آشور سارگن دوم (

جنگ بین آنها موسوم به جنگ دوري لو با شکت آشوریها پایان یافت. بعد از سـارگن دوم، سـنا خریـب بـه تخـت آشـور       

ق. م به تخت نشست. در جنـگ تـوللیز بـین     669نشست و بعد از او آسور حیدون به تخت نشست. آشوربانیپال در سال 

  ق. م) 659ها شکست خوردند (آشور بانیپال وت اومان پادشاه عیالم، عیالمی

عیالم از آشور شکست خورد (در زمان آشـوربانیپال) عـیالم    645خوم بان کالداش آخرین پادشاه عیالم بود، وي در سال 

سال در عیالم بود به شهر ارخ برگرداند. آشور بانیپال معـروف اسـت    1635منقرض شد. آشوربانیپال مجسمه نه نه را که 

  ق. م عیالم را به کلی از بین برد.  636ها ترتیب داده است. آشوربانیپال در سال  اي از لوحه نهدر تاریخ که کتابخا

  نکاتی مهم در مورد روابط دولتهاي موجود تا شکل گیري دولت ماد
ها مدتی بود قدرتشان زوال یافته بود، تروا در آسـیاي صـغیر بـه دسـت      مقارن ورود آریاهاي ایرانی به داخل فالت، هیتی

جنگجویان یونان منهدم شده بود، بابل و عیالم روزهاي خوش را پشت سر گذاشته بودند، اورارتو به وسـیلۀ آشـور در بـن    

  بایست چشم به راه نیرویی تازه باشد.  رفت که ناچار شرق می بست افتاده بود و خود آشور هم چنان به سوي سقوط اخالقی می

  ق. م) حوزة فرمانروایی خویش را مرکز یک قدرت جهانی عصر ساخت.   884 - 859دوم (در بین فرمانروایان آشور، آشور نصیرپال 

ق. م توسط آشـوربانیپال سـقوط کـرد،     636عیالم از قرنها پیش تمدن سومري را با خط میخی جذب کرده بود. در سال 

عیالم را از سر بگیرد. بعد از غلبه  اي به آشوربانیپال داد تا جنگ با بروز جنگ خانگی در بین خانوادة سلطنتی عیالم بهانه
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بر عیالم تنها رقیب قدرتمند او اورارتو بوده آن هم با وجود طوایف آریایی گیمري و سـکایی کـه در فاصـله بـین ایـن دو      

  قلمرو پیدا شده بودند، دیگر جاي نگرانی نداشت. 

خواندنـد، بـه    نیلـی مـی   -رزمین خود را غالباً بیاياورارتو ظاهراً از بقایاي طوایف و اقوام هوري به وجود آمد و مردم آن س

کردند، خـداي بـزرگ آنهـا خالـدي نـام داشـت.        گفتند، خدایان متعدد را نیایش می زبانی از لهجه هاي قفقازي سخن می

  خدایان دیگر از جمله تشبا: خداي طوفان و رعد، اردینی: خداي آفتاب بودند. 

که ظاهراً ایرانی بود و معبدي هم در مصیصر داشت. عالوه بر مصیصر، توشـپه یـا   در بین خدایان دیگر بغ مشتا (بغ مزدا) 

  توروشپه تخت گاه پادشاهان آشور بود که در کنار دریاچۀ وان قرار داشت. قبل از توروشپه، ارزشکون پایتخت بود. 

طیـع شـدند. وي بـا تحریـک     ق. م) پادشاه اورارتو بنام روسا سرکردگان نواحی مجاور م 722 -705در عهد سارگن دوم (

  شود.  طوایف ماناي و ماد توانست آشور را با دشواري مواجه کند و در طی همین حوادث بود که دیااکو وارد تاریخ می

  شکست اورارتو و فریگیه راه را براي هجوم سکاهاي گیمري به قلمرو آشور باز کرد. 

اي دولتهاي کوچک بومی مستقل یـا نیمـه مسـتقل     زاگرس پاره مقارن ورود ایرانیان به نواحی غربی فالت هنوز، در حدود

باقی بودند، اینها شامل الیپی، خار خار (کرکر) و نمري بودند که اتحادیه عناصر قفقازي و آریایی نواحی زاگرس (اتحادیـه  

  شد.  طوایف ماناي) هم به جمع آنها افزوده می

په حسنلو در جنوب غربی ارومیه، تپه مارلیک در درة گـوهر رود در  تپه هاي باستانی کوي تپه در مشرق دریاچۀ ارومیه، ت

  شمال غربی رشت، تورنگ تپه در استرآباد، تپه حصار در دامغان، خوروین در قزوین قرار دارند. 

  اي از طوایف و شهر هاي مختلف در بین ارومیه و خزر بود.  به هر حال کشور ماناي اتحادیه

شور، ماناي گاه طرفدار یکی و گاه دیگري بود. طوایف ایرانی در بین اتحادیه مانـاي کـم کـم    در کشمکشها بین اورارتو و آ

  نفوذ خود را افزایش دادند. 

  ق. م در کتبیه هاي آشوري آمده است.  836ق. م و ماد در  844ذکر نام پارس در 

ئی (مـغ) طوایـف کشـاورز پـارس:     شش طایفۀ ماد: بـوزایی، پریتـه کینـویی، اسـتروخاتس، اریزانتـوئی، بودیـوئی و مـاگو       

پاسارگادائی، مارافیوئی، ماسپی یوئی، پانتی االیوئی، دروسیایوئی و گرمانیوئی طوایف کوچ نشین پارسی: دائوئی، مـاردوئی،  

  دروپیکوئی، ساگارتیوئی  
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ل چـپ  ق. م در سـاح  692احتمال دارد هخامنش سر کردة پارسیها نیز در جنگ معروف به خلوله که، سـینا خریـب در   

دیاله از یک عده سرکردگان متحد مخالف چشم زخمی سخت خورد، با سایر این متحدان و در کنار عیالم و بابل با آشـور  

  جنگیده باشد. 

اي الهی در نزد  سال). اسب نشانه 576تسلط کاسیان طویلترین فتح خارجی است که در بین النهرین شناخته شده است (

  اشو موجب تسمیه نام آنها (کاسی) گردیده است. کاسیان بوده است. خداي آنها ک

قدیمترین مرجعی که در آن از کاسیان نام برده شده، متون مربوط به قرن بیست وچهارم ق. م است که متعلـق بـه دورة   

این شوشیناك است. اسم کاسی به شکل کاسایویی توسط استرابون یاد شده است. نام همدان پیش از عهد مادها  _پوزور 

  یا بوده است. اکسا

انقراض کاسیان به دست عیالم بود که دوران حکمرانان عالیقدر عیالم مانند شوتروك ناخونـه، کویترناخونتـه و شـیلهاك    

  عیالم را به وجود آوردند. » عهد طالیی « اینشوشیناك 

مجسمۀ مردوك خداي ق. م) به اوج قدرت خود رسید. این پادشاه  1207 - 1171عیالم در زمان شوتروك ناخونته اول (

  ملی بابل به شوش انتقال داد. 

در هزارة اول ق. م، دو واقعۀ بسیار مهم در تاریخ ملل آسیاي غربی موثر بوده است. مهاجرت هندو اروپاییـان و اسـتعمال   

  روز افزون آهن. 

  اي که مهاجمان آریایی به ایران طی کردند قفقاز و بین النهرین بودند.  دو جاده

ق. م) در قشون آشور سواره نظام وجود نداشت. سـالنامه هـاي شالمانصـار     884 – 860سلطنت آشورنصیریال (تا قبل از 

  سوم نخستین بار از ایرانیانی که در راه قشون آشور در سفر هاي جنگی شان به زاگرس قرار داشته اند، یاد میکند. 

  دهد.  نشان می پایان قرن نهم و نیمۀ اول قرن هشتم ق. م انحطاط قدرت آشور را

  پارسیان پس از ورود به ایران تحت نظر اورارتوییان قرار گرفتند و از تمدن آنها بسیار بهره بردند. 

  با جلوس تیگالث پیلسر سوم آشور قدرتی دوباره یافت و شاردوري دوم پادشاه اوراتور را شکست داد. 

ؤساي قبایل کوچکی در طول ثغور وي بود، شکست سابق کوشش کرد که به اتکاي ر» روساي اول « پادشاه جدید اوراتور 

اي از رؤساي ماد فایق آمد کـه در میـان    اي درآورد و بر عده را جبران کند و در صدد برآمد که ایشان را به صورت اتحادیه

سـان شـد   ق. م با خـاك یک  689آید. هنگامیکه بابل به دست سیناخریب در سال  آنها نام دیااکو نخستین بار به میان می



 مجموعه تاریخ»   20«

  
 
 

 
پیکرة بزرگ شهر مردوك خداي بابلیان را به آشور بردند و آیینهاي او هم با این انتقال به آشور برده شـد. دسـتگاه اداري   

  رود.  بین المللی و سپاه جهانی دو میراث بسیار مهم آشوریان به شمار می

  ي آشور نیز الهامی شد براي آیندگان. امپراتورهنر 

شناختند که نام قومی بود کوهستانی در شرق شوش که شاید  ) میHuja) یا هوجه (Ujaا نام اوجه (ایرانیان عیالمیها را ب

نامیدند. عیالمیـان همچـون رابطـی بودنـد میـان کـوه        اي می با عیالمیان پیوندي استوار داشتند و یونانیان آنها را اوکسی

  اثیر پذیرفتند. نشینان و دشت نشینان، آنها بیشتر از سومریان و بعد از اکدیان ت

  یافت.  تاثیر زنان در جامعۀ کهن عیالم بر مردان برتري داشت، زیرا حق رسیدن به پادشاهی از طریق مادر انتقال می

ق. م شوتروك ناخونته شهر بابل را گرفت و لوح قوانین حمورابی، مردوك خداي بابل و نه نه الهۀ اروك را  1175در سال 

  به شوش غنیمت برد. 

  تاییعصر اوس
در حدود سه هزار سال پیش از میالد شعبه آریاهاي ایرانی از دسته نژاد هندواروپایی جـدا شـده و پـیش از انقسـام بـدو      

دسته نژاد هند و نژاد ایرانی و جدایی از یکدیگر دیرگاهی با هم در آسیاي وسطی، و بیشتر بین رود سیحون و جیحـون و  

هاي مشترکی داشتند، و خود را آریا یعنـی   ته و زبان دین و عقاید و داستانهاي هندوکش(هندوکه) میزیس هاي کوه دامنه

هاي  توان آن دو را لهجه هاي مختصري با یکدیگرند چنانکه می نامیدند. زبان و داد و اوستا داراي تفاوت شریف و نجیب می

امروزه اثري از آن در دست نیست. پس دوگانه از زبانی اساسی و اصلی دانست که آن زبان را باید زبان هندوایرانی گفت و 

آید که آنرا بنام کتاب اوستا کـه منصـوب بـه زرتشـت پیغمبـر       اي می از عصر ودائی در حدود هزار سال قبل از میالد دوره

  قدیم ایران است و تنها سندي است که از آن عصر باقیمانده دوره یا عصر اوستایی گویند.

(ایران ویج) آمده اسـت کـه    Aeryana Vaejaاهاي ایرانی در اوستا ائریانا و ئجا ـ نام سرزمین اصلی آریمهاجرت آریاها

سال قبل از میالد  1400بیشتر خاورشناسان این سرزمین را در خاور ایران و بعضی در خوارزم قدیم دانسته اند. در حدود 

دیگـر هـم نـژادان خـود جـدایی گزیـده از       بنا به موجبات و عواملی که بر ما معلوم نیست آرایاهاي ایرانی ناگزیر شدند از 

هـاي غربـی مهـاجرت نماینـد. طبـق خـط        مسکن اصلی خویش که ائریانا و ئجا(ایران ویج) نام داشت بتدریج به سرزمین

سیري که از مهاجرت آنان در کتاب اوستا نشان داده شده، ایشان بسغد و مرو و بلخ و هرات و کابل رفته و پس از آن بـه  
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ند رهسپار شدند و چون دریاچه زرنکا مانع عبور آنان بود به آن طرف نگذشته و پس از اشغال سیستان طرف رخج و هیرم

ي دماوند و ري را اشغال کردنـد و بعـداً در نـواحی دیگـر پراکنـده       بسوي مغرب رفتند، و والیات جنوبی خراسان و صفحه

ند آماردها(آملی ها) و تپوري ها(طبرسـتانی هـا) و   هاي خود با اقوام بومی این سرزمین مان شدند. چون در ضمن مهاجرت

ها و قبایل زشت روي سیاه پوست روبرو شدند نـاگزیر بـه جنـگ و سـتیزه بـا ایشـان        ها و عیالمی کادوسیان یعنی طالش

هاي حماسی ایـران   گشتند. شرح این محاربات از صورت حقیقت تاریخی خارج گشت و جامه افسانه پوشیده و در داستان

  هنامه به جنگ ایرانیان و دیوان مشهور شده است.چون شا

در همین عصر یکدسته بزرگ از نژاد هندواروپائی بنام سکا (سیت) و بعضی دیگر از نژادهاي آریائی که هنگـام مهـاجرت   

آریاهاي ایرانی از نژاد مزبور جدا گردیده و در آسیاي مرکزي و سواحل شمالی دریاي خزر و دریـاي سـیاه تـا حـدود رود     

کردنـد.   دانوب پراکنده بودند، بر اثر تنگی جا یا علل دیگر پیاپی از آسیاي مرکزي به مرزهاي شمال شرقی ایران حمله می

ها از این مهاجمین بنام تور یاد شده  هاي ایرانیان در برابر این مهاجمین دیرگاهی در خاطرها باقی ماند و در داستان جنگ

تورانیان آمده است. داستان زندگی آریاها در این دوره در کتاب اوستا مسطور است  هاي ملی جنگ ایرانیان و و در حماسه

و چون اوستا کتاب آسمانی زرتشت پیغمبر ایران است از این رو نخست به شرح حال زرتشت و بحث در کتاب او پرداخته 

  دهیم. ي اوستائی مورد مطالعه قرار می و سپس زندگی آریاها را در دوره

روحانیون عصر ودائی ریشی نام نداشتند. بلکه ریشیها حافظ سنن و آداب و رسوم و عقاید ملی آریـائی  تشت زندگانی زر

بودند و از خانواده گرفته تا عشیره و قبیله و قریه و شهر و دربار پادشاهی در همه جا نفوذ داشتند. زرتشـت اسـپیت مـان    

رفت. بعدها که بر اثر مهاجرت آریاهـاي ایرانـی و پیـدا شـدن      می پیغمبر بزرگ ایران در آغاز یکی از این ریشیها به شمار

جامعه جدید و موجبات تازه الزم آمد که در سنن قدیم ودائی تجدیـدنظر شـود، زرتشـت بنـام یـک مصـلح و پیغمبـر از        

حمـد  دانسـت اخـذ کـرد و تغییراتـی در آن م     مقررات و سنن قدیم ودائی آنچه که موافق زمان و جامعه جدید آریائی می

کند که زرتشت اسپیت مان کتابی آورد که در دوازده هزار پوست  جریرطبري مورخ معروف اسالمی روایت قدیمی نقل می

  گاو نر نوشته شده بود، گشتاسب بفرمود که آنرا در دژنبشت در استخر نهادند.

آورده شده بـود پراکنـده و بـی    ي عرب به ایران بیست و یک نسک اوستا که به روزگار ساسانیان مجدداً گرد پس از حمله

اي از آن در کتاب دینکرد و برخـی از کتـب پهلـوي     ترتیب شد و بتدریج قسمت بزرگی از آن از میان رفت و تنها خالصه

  باقی ماند.
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شود از اینقرار: یشتها، یسنا، ویسپ رد، وي دیوداد(و ندیـداد) خـورده اوسـتا کـه امـروز       اوستاي موجود به پنج قسمت می

  دس زرتشتیان ایران و پارسیان هند است.کتاب مق

کنند یکی نیروي نیکی به نام اسپنت مینـو(خرد و   ـ در اوستا دو نیروي عظیم و متضاد همیشه تظاهر می  آیین اوستایی

معناي مقدس) و دیگري انگره مینو(خرد و معناي خبیث) که بعدها آن دو را به یزدان و اهریمن تعبیـر کـرده انـد. بشـر     

که از این دو نیرو یکی را بر گزیند اگر نیکی را اختیار کند مستوجب بهشت و اگر بدي را اختیار کند مستحق  مختار است

دوزخ خواهد بود. سعادت و نیک بختی عبارتست از تشخیص نیکی و بدي و پیروي از اصول و دسـتورات نیـک. بنـابراین    

وي این فکر بزرگ خـود را در طبیعـت مختـار و آزاد حـس     یک فرد زرتشتی در انتخاب این دو اصل آزاد و مختار بود و ر

توانـد   دانست که سعادت و شقاوت بدست خود اوسـت کـه مـی    جست و می کرد و از افکار جبري و صوفیانه احتراز می می

خویش را نیکبخت یا بدبخت سازد. چون دین مزد یسنی(خداپرستی) یا زرتشتی بر اصول اخالقی استوار بود از اینرو براي 

یـا سـه راه نجـات گفتـه انـد و آن سـه را       » بوخت«شد که آنها را سه نجات و خوشبختی سه اصل در آن دین مراعات می

هومته(پندار نیک) هوخته(گفتار نیک) هوورشته(کردار نیک) گویند. اهورامزدا سرسلسله و آفریدگار کائنات و مظهر نیکی 

  و عدالت است.

باشند و جمع آن یزتان و ایزتان نامیـده   ي خدائیشان غلبه دارد یزته می نها بر جنبهي فرشته بودن آ ارباب انواعی که جنبه

ي معنوي دارد. امشاسپندان گویند که به معنـی مقدسـات نـامیرا     شود. ایزدان و ارباب انواع جاویدانی را که تنها جنبه می

  باشند و آنها شش روانند از این قرار: می

  ندیشه نیک)(بهمن یا ا Vohumanaـ وهومنه 1

  یعنی اردیبهشت و بهترین پاکی Ashavahishtaـ اشاوهیشته 2

  یعنی شهریور(دولت یا حکومت خوب) Xshtra Vairiya. خشتراوئیریا 3

  یعنی اسفندارمذ یعنی عدالت و گذشت و جوانمردي. Spanta Armaiti. اسپنتا ارمئی تی 4

  خرداد یعنی تندرستی و نیکبختی hourvatatـ هئوروتات 5

  امرداد یعنی جاودانی و فناناپذیري. Amertatـ امرتات 6

کنند. آفتاب و  پایین تر از امشاسپندان وجودهاي مجري هستند که یزته نام دارند که هر کدام از آنها چیزي را حمایت می
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فرشـته حـامی    Atarباشند. مـثالً آتـر    ها می ماه و ستارگان و آب و آتش و خاك و هوا هرکدام تحت حمایت یکی از یزته

هــاي حــامی بــاد و زمــین و آســمانند. پــس از یزتــه فــره  (زمــین) و آســمانه. یزتــهZamaبــادا وزمــا  Vataآتــش ووات 

(فروهران) یا ارواح مجردي هستند که حافظ انسانند و پیش از تولد او در آسمانند و پس از فوت انسـان  Faravashiوشی

  روند. با روح او به آسمان می

نیک و بد و خیر و شر با هم همواره در جنگ اند و سرانجام هرمز با ایزدان خود بر اهریمن و لشـکریان   اهریمن و یزدان و

  او چیره خواهد شد و جهان بخیر و نیکی محض تبدیل خواهد گشت.

ست ـ در اوستا بسیاري از کلمات با مختصر اختالف لهجه با الفاظی که در ودا آمده ا  ي آیین اوستایی با ودائی مقایسه

  شود.  تبدیل می» ها«یکی است و غالباً حرف سین ودائی یا سانسکریت در زبان اوستائی و فرس باستان به

در اوستا چهار بار از هند یاد شده و عالوه بر تشابهی که بین زبان سانسکریت یعنی زبان کتاب ودا با اوستاست، بین ارباب 

است. مثالً و وارونا یا رب النوع آسمان پرستاره و رب االرباب ودائی در  انواع ودائی و ایزدان اوستائی شباهت بسیار موجود

اوستا تبدیل به اهورمزدا شده و صفت جدیدي که در اوستا به او داده شده است داناي توانا است. در ودا نام دیگري از رب 

نکـه میتهـرا بـا میتـرا درودا و اوسـتا      باشد و در اوستا تبدیل به اهورا گردیده اسـت. چنا  االرباب موجود است که اسورا می

که در کتاب ودا اطالق بـا ربـاب انـواع مفیـد و      Devaاختالف جزئی در تلفظ دارند و هر دو رب النوع آفتابند و حتی دوا 

در آمده و مفهوم مخالف پیدا کرده و به معنی شیطان و خبیث و رب النوع بـد و   Deavaشد در اوستا به شکل  نورانی می

(شراب مقدس آریائی) و آگنی و آتر را کـه در هـر دو   Haomaتوان سوما وهئوما  ر معنی داده است. همچنین میدیو تغیی

ها که در  دین ایزد آتش بودند با هم مقایسه کرد. اختالف اساسی آریاهاي زرتشتی با ادیان هندي از اینجا است: اوالً اسوره

اند در کیش زرتشتی مبدل به یک خداي قادر دانا که اهـورا   ها بوده از آن دین ودا نام هفت رب النوع بوده و وارونا و میترا

اند. لیکن نباید تصور کرد  ها تبدیل به ارواح بد و اهریمنی شده است شده اند. ثانیاً دیوها یا ارباب انواع خیر و نورانی هندي

بعضی از دیوهاي ودائی مورد ستایش و احترام آید که  که کلیه دیوها در مذهب زرتشت مردود شده اند زیرا از اوستا بر می

که صفت این دو را رب النوع رعد و جنـگ بـود و اژدهـائی را کـه      Verathrahenآریاهاي ایرانی بوده اند مانند وراتراهن 

ش نام داشت بکشت و نام او در اوستا و راتراغن آمده و بجاي رب النوع جنگ یعنی ایندرا(تندر) مورد ستای Vratraوراترا 

شـود.   و احترام ایرانیان بوده و نام دیگر آن بهرام است که ایزد پیروزي است و از آن در زبان التین تعبیـر بـه مـارس مـی    

ها درودا بغیر از وارونا شش تا بوده است در  ي اسوره گفتند. عده ها و ایرانیان هر دو اتروان می موکل آتش مقدس را هندي
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رسیم که آریاهاي ایرانی در قـرون   ز هرمزد شش است. از آنچه گفتیم به این نتیجه میي امشاسپندان پس ا اوستا نیز عده

ها در یک جا زندگی کرده و داراي معتقدات واحدي بودند، بعدها بین آنان جـدایی افتـاد و    ها با هندي قبل از تاریخ مدت

پایتخت  peteriaدر بوغاز کوي(در محل  1907معلوم نیست این افتراق در چه زمان بوده است. در لوحه سفالینی که در 

ها که هـر دو آریـائی    ها و پادشاه میتانی قدیم هیت ها) پیدا شد و موضوع آن معاهده نامه ایست که در میان پادشاه هیت

دهـد   نژاد بودند انعقاد یافته، نام میتر اوواروناو ایندرا یاد شده است و این خدایان نگهبان آن عهدنامه گردیدند و نشان می

قبل از میالد هنوز جدایی مذهبی بین آریاهاي ایرانی و هندي روي نداده بوده است. بعدها دو تیرگی مـا بـین    1350در 

ها مبغوض آریاهاي ایرانی گردید و بعکس ارباب انواع بـد   آریاها حاصل شد بدین معنی که ارباب انواع خیر و خوب هندي

ي توحید رسید و با پیدایش زرتشت توحید تثبیت گردید  دامه یافت تا بدرجهآنان مقبول اینان شد. این تیرگی همچنان ا

  و به صورت آیین مزدیسنا درآمد.

شـود پراکنـده شـاهی(ملوك الطـوایفی) بـود.       شکل حکومت به طوریکه از اوستا دانسته مـی  خانواده و حکومت اوستاـ

ند) پدر رئـیس خـانواده وزن کـدبانوي آن بـود. از چنـد      گفت آمده و خانه راهمان می Nafaاصطالح خانواده در اوستا نافه 

شد  گفتند از چند تیره، عشیره تشکیل می شد و محل نشیمن آن ده بود که آنرا ویس می خانواده تیره یا تئوما تشکیل می

دادند  ل میگفتند. چند عشیره یا قوم مردمی را تشکی خواندند و محل سکناي آن بلوك بود که آنرا گئو می که آنرا زنتو می

ها رئیس عشیره را انتخـاب   ها رئیس تیره یاویس پت و ویس پت که محل نشیمن آنان دهیو یا والیت بود. رؤساي خانواده

شـدند او را شـاه    کردند. خود دهیویت یا رئیس والیت هم انتخابی بود چون چند قوم در زیر اداره یک شخص واقع می می

کردند. اقتدار شـاهان محـدود بـود     پادشاهان محلی بودند که از شاه بزرگ اطاعت میها امرا و  خواندند دهیوپات بزرگ می

  واسطه آنکه در موقع جنگ فرماندهی را نیز عهده دار بودند به اختیارات خود افزودند. هولی بعدها ب

محـض پـدر بودنـد    پدر رئیس خانواده و مراقب اجاق(دودمان) خانواده بود تا نگذارد آتش آن خاموش شود فرزندان تـابع  

  شد. ي شوهر می دادند آن دختر از خانواده و تیره پدر خارج شده داخل خانواده و تیره وقتی دختري را شوهر می

معمول نبود و پـس از مهـاجرت بـه     Chassteـ تا زمانیکه آریاها در سرزمین اصلی بودند رسم طبقاتی یا کاست طبقات 

ي نژاد ایشان رسـم طبقـاتی نیـز در میـان آنـان معمـول        دو کشور و نیز توسعه هند و فالت ایران و برخورد با بومیان آن

گردید. نزد ایرانیان مردم به چهار گروه یا پیشترا که همان طبقه باشـد منقسـم گردیدنـد کـه نخسـتین گـروه موبـدان و        
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وه دوم جنگجویان و سپهبدان هیربدان و آموزگاران و همه اهل هنر و دانش بودند که در اوستا اتروان خوانده شده اند. گر

شدند. گروه سوم کشاورزان بودند  ي جنگی) خوانده می ي گردونه و عرابه و دالوران بودند که رته ئشتر(ارتش داران: دارنده

  وران و کارگران بودند که آنان را هوئیتی(هوتخشان) نامیده اند. (برزیگران) نام داشتند. گروه چهارم پیشه که واستر یا

هاي پهلوي این چهار طبقه اثورتان، ارتشتاران، وستریوشان، و هوتخشان آمده است. در کتاب ودا نیز هنـدوان را   هدر نوشت

کـه   Vaisiyaي جنگجویـان و رزمیـان هسـتند. وئیسـیا      قسمت کرده اند، از این قرار: که طبقـه  Varanaبه چهار طبقه 

  دست ورزان و کارگران هستند.ي  که طبقه Sudraي کشاورزان و برزیگرانندـ سودرا  طبقه

  هاي قدیم پادشاهان داستانی به روایت اوستا و شاهنامه
  ي آفرینش چنین آمده است: ي آفرینش ـ در کتاب بندهشن که از کتب معتبر زبان پهلوي است درباره افسانه

ن او و اهـریمن روي  دانست بوجود اهریمن نیز آگاهی داشت و پی برده بـود کـه جنگـی میـا     هرمزد چون همه چیز را می

خواهد داد. از این رو آغاز به آفرینش جهان کرد. جهان در مدت سه هزار سال تنها عالم ارواح بود پس اهریمن روشـنایی  

ها را بیافرید. هرمزد به او  را دید و به آن حمله کرد و شکست خود و در تهیه جنگ جدیدي با هرمزد شد و دیوها و دروج

هریمن نپذیرفت ولی راضی شد که موعدي براي جنگ معین شود. این موعد سه هـزار سـال بعـد    گفت بیا تا صلح کنیم ا

ي او خواهد گذشت و در سه هزار سال دوم  دانست که سه هزار سال نخستین بخواست و اراده معین گردید هرمزد دانا می

ی خود را از دست خواهد داد. پس هرمزد هم خواهد آمیخت و در سه هزار سال سوم اهریمن توانایه ي او و اهریمن ب اراده

کلمات یتااهووائیریو را که همان سرود اهونور است و اساس کتاب اوستا است بسرود و در اثر آن اهریمن بترسید و بـاز در  

تاریکی افتاد و سه هزار سال بدون نیرو و اراده گردید. پس هرمزد به آفریدن جهان مـادي پرداخـت و در آغـاز آسـمان و     

نا(اندیشه نیک) و روشنایی مـادي و دیـن مزدیسـنا و امشاسـپندان را آفریـد. پـس از آن آب و زمـین و درختـان و         وهوم

چارپایان و در پایان آدمی را آفرید. اهریمن نیز مشغول آفرینش چیزهاي بد شد از آفرینش هرمزد نخستین حیوان گـاو و  

ي فناپـذیر. چـون سرشـت     آمده یعنی زنـده  Gayamarethna نخستین انسان گیومرث بود که در اوستا نام او گیه مرتنه

کـه   Jehگیومرث پاك بود اهریمن سست شد و بی حرکت ماند و از ترس گیـومرث سـر بـر نمـی داشـت تـا آنکـه جـه         

اي پدر ما برخیز تا چنان جنگ و ستیز در جهان برپا کنیم که اندوه  اي پلید بود پس از سه هزار سال فریاد برآورد: عفریته

  تیرگی آن هرمزد و امشاسپندان را بیچاره کند. و

اي پدر ما برخیز در این جنگ چنـدان بـدبختی بـر سـر آدم       چون این سخن در اهریمن اثر نکرد دوباره جه بانگ برآورد:
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نیکوکار و گاوکار کن بریزیم که از زندگانی خود سیر شوند. این بار سخن جه در اهریمن اثـر کـرد و بـا شـور و شـادي از      

سستی برست و با همه دیوان به جنگ روشنایی شتافت نخست به آسمان حمله برد و آسمان از وحشت او بلرزید و چـون  

اژدهایی از آسمان به زمین جست و به آب گیاه و آدم و آتش حمله برد و به سوي نیمروز(جنوب) رخت بربست و جهـان  

رنده و زهردار چـون مـار و کـژدم و وزغ را در زمـین پراکنـد      در تاریکی اندر شد که گویی شب دیجور شد. او جانوران آزا

چنانکه بقدر سر سوزن جایی خالی نماند. سپس بر گاو و گیومرث تاختن آورد و آز و نیاز و رنـج و تشـنگی و ناخوشـی و    

در او ایجـاد   خواب را بر آنها چیره ساخت. گاو ناتوان و بیمار گشت و بمرد و پیش از آنکه به گیومرث پردازد هرمزد عرقی

اي درخشان بوجود آمد. پس از آنکه عرق گیومرث خشـک شـد دیـد کـه جهـان پـر از        کرد و از عرق او جوان پانزده ساله

موجودات موذي است و آسمان میگردد و آفتاب و ماه در حرکتند. اهریمن هزار دیو مرگبار بر گیومرث چیره ساخت ولـی  

ي اهـریمن بـه وي قـرار داده بـود. آنگـاه       و را هرمزد سی سال پیش از حملهچون اجلش فرا نرسیده بود نمرد. چه مرگ ا

گیومرث گفت اگر چه اهریمن زیانکار هجوم آورده است اما آدمیان همه از نسـل مـن خواهنـد بـود و بـه کارهـاي نیـک        

سـتارگان بکـره   خواهند پرداخت. سپس اهریمن به آتش پرداخت و آنرا با دو تاریکی بیامیخـت و در اثـر فسـاد دیـوان و     

آسمان برخوردند و اختالل عظیمی در همه جهان پدید آمد. نود روز ایزدان آسمانی بـا دیـوان در جنـگ بودنـد تـا آنکـه       

دیوان شکست خوردند و به دوزخ و تاریکی افتادند و آسمان سنگري در مقابل آنان گردید تا دیگر نتواننـد بـدانجا داخـل    

ي او بـه مـاه    ه گیاه و دوازده گونه درختی که پزشکی را به کـار آیـد بروئیـد. تخمـه    گون 55شوند. پس از مرگ گاو از تن 

حیوان بوجود آمدند پرندگان در هوا و ماهیان در  272اي و از هر کدام  سپرده شد و پس از آنکه پاك گردید گاو نر و ماده

نریـو سـنگ و یـک ثلـث آن بـه ایـزد       ی پاك شد دو ثلثش بـه  یي روشنا ي گیومرث پس از آنکه بوسیله آب ماندند تخمه

نگهبان زمین اسفندارمذ رسید و در مدت چهل سال مشیک و مشیانک که آدم و حواي ایرانیان باشند از خـاك روئیدنـد.   

شد هرمزد بـه   ها دمیده می هم چسبیده بودند که مرد از زن شناخته نمی شد. پس از آن روح در آنه در آغاز آنها چنان ب

مید. شما نیاکان بشر هستید باید نیکو کردار و نیک اندیش و نیک گفتار باشید و دیوان را نیز نپرستید. ها گفت شما آد آن

پس از آن در دل ایشان گذشت که هریک پسند دیگري است. نخستین چیزي کـه گفتنـد ایـن بـود: آب، زمـین، گیـاه،       

ان را تیره کرد و آنها فریاد زدند کـه ایـن چیزهـا    ي هرمزد است، ولی اهریمن دل آن ستارگان، ماه، آسمان، آفتاب، آفریده

ي اهریمن است. اهریمن از این دروغ گوئی شاد شد و بر اثر آن هـر دو فاسـد شـدند و روانشـان تـا روز رسـتاخیز        آفریده
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سزاوار دوزخ گردید. پس ایشان آتش روشن کردن و لباس دوختن را آموختند و تبري از آهن ساختند. از درختان جنگـل  

 50اي بنا کردند و کشتن گندم را یاد گرفتند. پنجاه سال مشیک و مشیانک به یکدیگر تمایل نداشتند و پـس از آن   بهکل

ي گوشت طفل را از  سال یک پسر و یک دختر همزاد آوردند و یکی را پدر و دیگري را مادر خورد و پس از آن هرمزد مزه

رند. پس از آن هفت جفت فرزند توأم آوردند که در هر جفتی یک پسر و گان خود را نخو کام ایشان زایل کرد تا دیگر بچه

یک دختر بود. این هفت پسر و دختر نیاکان نژادهاي گوناگون بشر بودند از تاز و تازك که از فرزندان آنان بودنـد تازیـان   

چینی) و نژاد دائـی هـا(مردم هـا) و    وجود آمدند. از فرواك و فروا که این مازندرانیان و سغدیان و تورانیان و نژاد سینی( هب

  سندي ها (هندي ها) و غیره از هوشنگ و گوزگ ایرانیان بوجود آمدند.

در روایات دیگر پهلوي آمده که چون گیومرث پدید آمد هرمزد او را بسوي اهریمن فرستاد و با اهریمن جنگ کرد و بر او 

هریمن از او پرسید که چه چیز در پیش تو بسیار زشـت  چیره شد و بر وي سوار گشت و در هر سوي گیتی همی تاخت. ا

است گیومرث گفت که دوزخ. پس اهریمن او را تا دوزخ برد و به صد فریب خویش را از دست او آزاد ساخت و بر او سوار 

یـر در  دانست که کار اهریمن وارونه است، گفت از پایم فرو بر که زمـانی د  گشت و پرسید ترا چگونه فرو برم، گیومرث می

ي گیومرث به زمین افتاد و پس از چنـدي   گیتی بمانم اهریمن او را از سر فرو برد چون زیر نافش رسید دو قطره از نطفه

  به شکل ریباس از زمین برویید و پس از آن به پیکر زن و مردي گشت که مشیک و مشیانک بودند.

یکی است مورخان اسالمی » الم«و» را«ر پهلوي اماليلقب گیومرث در زبان پهلوي گرشاه است یعنی پادشاه کوه. چون د

  آنرا گلشاه خواندند و ملک الطین ترجمه کرده اند! فردوسی گیومرث را پادشاه کوه دانسته است چنانکه فرماید:

  کوه اندرون ساخت جاي هنخستین ب جهان کدخدايگیومرث شد بر 

به دست دیوان کشته شد. بنوشته بندهشن یکی از آن هفت  در شاهنامه آمده که گیومرث را پسري به نام سیامک بود که

  جفت فرزندان مشیک و مشیانک، سیامک و نشاك نام داشتند. از آنان فراواك و فراواکیین بوجود آمدند.

باشـد.   آمده و بقول یوستی معنی نام او فراهم سازنده منازل خوب می Haosanghaـ نام او در اوستا هئوشنگه   هوشنگ

  »اند مرکب از هوش و فرهنگ نیست و منشأ این لغت سازي از شاهنامه است: انکه برخی از فرهنگ نویسان پنداشتهاسم وي چن

  تو گفتی همه هوش و فرهنگ بودهوشنگ بود  گرانمایه را نام

باشـد عنـوان پیشـداد در     (پیشداد) آمده که به معنی قـانون نخسـتین مـی   Paradhataدر اوستا هوشنگ با صفت پرداته 

ي جهـان بـود و    گردد در دین کرد آمده که هوشنگ خواجه هنامه از هوشنگ تازاب به پادشاهان یک سلسله اطالق میشا
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ثلث دیوان را بکشت و رسم و کشاورزي را به مردم بیاموخت. در بندهشن آمـده کـه هوشـنگ و گـورك نخسـتین مـادر       

ن از خونیرث(کشور مرکزي آریاها) به کشورهاي خارجی در ایرانیان بودند بنا به زات اسپرم از کتب پهلوي مهاجرت ایرانیا

ي گاو نري موسوم به سر سئوك انجام گرفت. سه آتش برروي این گـاو   زمان هوشنگ روي داد و این مهاجرت روي گرده

ه شـد  ها به دریا ریخت و گوهر آنها یکی بود و به سه بهر خواستند از دریا بگذرند این آتش روشن بود و چون مهاجران می

و دوباره در سه جاي فروزان گشت و به آذرفرنبغ(آتش موبدان در فارس) و آذرگشنسب آتـش پادشـاهان وارتشـتاران(در    

آذربایجان) و آذر برزین مهر(آتش کشاورزان در خراسان) موسوم گشت در بندهشن آمده که هوشنگ پسـر فـرواك پسـر    

  یومرث بود.کسیامک پسر مشیک پسر 

سال پادشاهی کرد و انتقام پدر خویش سـیامک   40پادشاهان پیشدادي است که پس از گیومرث  در شاهنامه هوشنگ از

را از دیوان بکشید و آتش را او پیدا کرد و جشن سده را که در دهم بهمن و پنجاه روز به نوروز مانده است او بنیـاد نهـاد.   

داخت آن سنگ بر سنگ دیگر آمد و اخگري از آن داستان چنین است که روزي ماري را دید و شاه به سوي وي سنگی ان

آن برجست و به گیاهان خشک که در گرد آن بودند رسید و آتش گرفت شاه به این واقعه فـال نیـک زد و جشـنی بنـام     

  سده برپا کرد فردوسی فرماید:

  فروغی پدید آمد از هر دو سنگ                   دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

  ن زر از                       پدید آمد آتش از آن سنگ بازنشد مار کشته و لیک

  هر آنکس که بر سنگ آتش زدي               ز او روشنایی پدید آمدي

نـام   Paralatosنویسد که پـر ذاتـه بـا کلمـه پـاراالتس       کریستنسن دانمارکی در کتاب نخستین بشر و نخستین شاه می

داند که نخستین بشـر سـکایی اسـت و     می Targiatosشنگ را همان تارگیاتس سکایی برابر و از یک ریشه است. وي هو

پدر خاندان پاراالتایی است که همان پیشداد باشد و معتقد است که ایرانیان پیش از ظهور زرتشت این افسـانه را از قـوم   

  سکاها که قومی آریایی بودند گرفته اند:

آمده که جزء اول آن به معنی نیرو و قوت اسـت چنانکـه کلمـه     Taxmourupaـ نام او در اوستا تخمواوروپه   طهمورث

تهمتن لقب رستم به معنی قوي تن است. در کتب تاریخ دو صفت به طهمورث داده اند یکی دیوبند که معنی آن معلـوم  

ایزدهـوا  ي زین و سالح است. در اوستا آمده که طهمورث زیـن آونـد ازوایـو     است و دیگري زین آوند که معنی آن دارنده
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درخواست کرد که وي را به همه دیوان و پریان و مردمان چیره سازد و اهریمن را به شکل اسبی در آورد تـا بـر او سـوار    

ي زمین همی تاخـت. در   شود. باري اهریمن به پیکر اسبی در آمد و مدت سی سال طهمورث بر او سوار شد و به دو کرانه

یمن را سی سال در بند داشت و بر او زین نهاد و هر روز سه بار گـرد گیتـی   بندهش آمده که طهمورث برادر جمشید اهر

نمود و او جز زخـم   گشت او را در بند می کوفت و چون از گردش گرد جهان باز می گشت و بر سر وي گرز پوالدین می می

ید. طهمـورث گفـت   ي اسب بی خواب و خوراك را از شوهرش پرس گرز گران خواب و خوراکی نداشت. زن طهمورث واقعه

گوید که خوراك من از گناه است، هرچه از مردم بیشتر گناه سر زند من خوشـنودترم. اهـریمن روزي بـه زن     اهریمن می

طهمورث وعده آوردن انگبین و ابریشم را داد، به شرطی که او از شوهرش بپرسد کـه در هنگـام تاخـت و تـاز بـر فـراز و       

گیرد. زن چون این پرسش را از شوهر کرد طهمورث گفت  مورث را ترس فرا مینشیب البرز در کجا از سرعت سیروي طه

کـوبم تـا از گزنـد او     گیرد و گرز پیاپی به سرش می نهد بیم مرا فرا می هنگامیکه او از البرز به تندي روي سوي نشیب می

روز دیگر طهمورث بر اهـریمن  برهم. زن طهمورث آنچه از شوهر شنیده بود به اهریمن باز گفت و عسل و ابریشم بگرفت. 

تاخت تا بر فراز البرز آمد و از آنجا روي به شیب نهاد. آنگه اهـریمن سرکشـی آغـاز     اسب پیکر بر نشست و گرد گیتی می

زد سودي نبخشید. اهریمن او را به زمین افکنـد و دم در کشـید را فـرو     کرد و طهمورث گرز نواخت و بر مرکب نهیب می

ي او را از شکم وي بیـرون آورد   هاد. سروش جمشید را از مرگ طهمورث آگاه ساخت با تدبیري الشهبرد و روي به گریز ن

  به استودان نهاد. در دینکرد نام پدر طهمورث و یونگهان آمده و تواریخ اسالمی آن را نونجهان و ویونجهان ضبط کرده اند. 

پدر بتخت نشست و بدان و دلیران را گفت که جهـان  ي فردوسی آمده که طهمورث پسر هوشنگ بود، پس از  در شاهنامه

را از دیوان پاك کند. وي پشم ریسیدن را به مردم آموخت و یوزوقوش شکاري و خروس را براي خبر دادن وقت بامدادات 

شـاه  اهلی کرد. وزیري به نام شیداسپ بود. طهمورث را فرایزدي بود از این رو بر اهریمن سوار شد روزي دیوان از غیبت   

استفاده کرده بشوریدند شاه با گرز گران بسیاري از آنان را بکشت و دیگران پوزش خواستند و وعده کردند کـه نوشـتن و   

هاي رومی و هندي و چینی و تازي و پهلوي و پارسـی را بـه او یـاد     خواندن به او بیاموزند. سی خط به او آموختن و زبان

ري و خوارزمی نوشته اند که در زمان طهمـورث بوداسـپ نـام در هندوسـتان     ي اسالمی چون طب دادند. نویسندگان دوره

پدید آمد و کیش صابئین آورد بقول بعضی طوفان معروف در زمان اوروي داد و طهمورث دژي در جی اصفهان بساخت و 

رث را همـان ارپـورك   ها را در آنجا گرد آورد تا از بین نرود. بناي مرو و بلخ را به او نسـبت دادنـد. کریسـتن طهمـو     کتاب

دانـد و گفتـه اسـت ارپـوك زائـیس در داسـتان        دانسته و پسر تار گیاتس نامبرده در پیش می Arpoxaisزائیس سکائی 
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  شده است. Arpaسکائی نام نخستین پادشاه ملتی به نام ارپا بوده است که در اوستا اریپا 

شنده و نورانی آمده کـه جـزء اخیـر صـفت اوسـت.      یما خشئیت یعنی جم درخ Xsbaela Yimaجمشید در اوستا نام او 

 Vivang havantسریره است که به معنی زیبا و خوشـگل اسـت و پسـر و یونـگ هوانـت       Sriraصفت دیگر او در اوستا 

شود. پس از تهمورث به تخت نشست. مردم در روزگار او آسـوده خـاطر بودنـد     است که به فارسی و پهلوي و یونگهان می

ي گیتـی افـزون شـد.     گرسنگی و تشنگی و رشک و حسد در زمان وي وجود نداشت. از ایـن رو سـکنه   بیماري و مرگ و

باشد. در ادبیات سانسکریت  جمشید تنها از پهلوانان اساطیري و ملی ایرانیان نیست بلکه متعلق به آریاهاي هندي نیز می

دا و مهابهاراته داستان یم شباهت بسیاري به است. در و Vivasvantآمده و نام پدرش ویوسوانت  Yamaنام جمشید یما 

یماي اوستایی دارد. این پهلوان داستانی بین دو ملت آریایی هند و ایران مشترك است شاید او کسی بوده که در تحکـیم  

هـاي   شـود کـه داسـتان جمشـید از دوره     مبانی مدنی نژاد ایرانی زحمات بسیار کشیده است. از کتاب ریگ ودا معلوم می

اي خرد پاك در  ر قدیم و قبل از مهاجرت آریاهاي ایرانی به ایران است. در وندیدا آمده که زرتشت از اهورمزدا پرسید:بسیا

میان نوع بشر بجز من براي نخستین بار با کدامین کس مکالمه نمـودي و دیـن اهـورایی را بـه کـه سـپردي. اهـورامزدا        

ي خوب مکالمه کردم و دین اهورایی را به او سـپردم،   ي رمه با و دارندهاي زرتشت من بغیراز تو نخستین بار باجم زی گفت:

اي اهورامزدا من از بـراي اینکـار سـاخته     سپارم جم گفت اي جم زیبا پسر ویو نگهبان من آیین خویش را به تو می و گفتم

یرایـی و بـه گیتـی فـزایش و     نشده ام پیغمبري و دین گستري از من نیاید. من به او گفتم که تو آن به که جهان را بـه پ 

گشایش دهی. جم زیبا گفت پذیرفتم به شرط آنکه در هنگام پادشاهی من باد سرد و گرم نوزد و مرگ و ناخوشی نباشد. 

آنگاه من به جم دو چیز دادم یکی نگین زرین و دیگري عصاي زرنشان. سیصد زمستان از پادشاهی وي گذشت زمـین از  

و جاي بر همه تنگ گشت. پس به خواهش وي اسیندارمذ فرشته موکل زمـین یـک ثلـث    چهارپایان خرد و بزرگ پر شد 

ها  زمین را بزرگتر کرد. سیصد زمستان دیگر از سلطنت او گذشت زمین بار دیگر از چهارپایان خرد و بزرگ و مردم و سگ

ثلـث دیگـر بـر زمـین      هاي آتش پر شد و جاي بر همه تنگ گشت. باز به خـواهش وي اسـپندارمذ یـک    و مرغان و شعله

بیفزود. سومین بار جم به ترتیب مذکور یک ثلث دیگر زمین را فراخ تر نمود و در ایرانـویج اهـورامزدا بـا ایـزدان مینـویی      

انجمنی بیاراست و جم را گفت به جهان زمستان سختی خواهد رسید و برف به چندین ارش ببارد یـک ثلـث از جـانوران    

بنا کنـی کـه از هـر چهـار سـوي بـه        Varaن و بقاي نسل جانداران باید باغی به نام وره هالك شوند براي جلوگیري از آ
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هـاي سـرخ آتـش را گـرد آوري،      ها و مرغان و شعله بلندي یک میدان اسب باشد، در آنجا چهارپایان خرد و بزرگ و سگ

هم نمایی و مردان و زنانی را که در اصطبلی به بلندي هزار گام براي ستوران بسازي و در آنجا آب روان کنی و چراگاه فرا

روي زمین بهترین و زیباترین هستند در آنجا جمع کنی و اشخاص و حیوانات نـاقص الخلقـه را در آنجـا راه نـدهی. جـم      

هاي خویش گل بساز.  ي پاي خویش نرم کن و با دست پرسید که این باغ را چگونه بسازم اهورامزدا گفت خاك را با پاشنه

کردند و به  رتیب باغ ساخته شد و در هر سال یک بار ستارگان و  ماه و خورشید و در آنجا طلوع و غروب میآنگاه بدین ت

نظر ساکنان و ره یک سال مانند یک روز بود و در هر چهل سال از هر یک جفت مخلوقات وره یـک جفـت دیگـر بعمـل     

که جم کرده است.پس از برطرف شـدن طوفـان سـرما    گفتند یعنی وری آمد. این باغ را به زبان پهلوي وره جم کرت می می

جم و ساکنان وره بیرون آمده زمین را دیگر باره آبادان نمودند در کتاب سوم دینکرد آمده جمشید مردمـان را بـه چهـار    

ي روحانیون، جنگجویان، کشاورزان و پیشه وران تقسیم کرد. این چهار طبقـه را فردوسـی کاتوزیـان و نیسـاریان و      طبقه

  نویسد. ودي و اهنو خوشی مینس

تخت نشست و به ساختن آالت جنگ پرداخت و ذوب آهن را بـه  ه ب پس از او و بقول شاهنامه جمشید پسر طهمورث بود

مردم بیاموخت. خود وزره ساخت و در این کار پنجاه سال رنج برد پنجاه سال دیگر رشتن و بافتن و دوختن جامـه را بـه   

هـا نیـز پنجـاه     ن را دیوان به امر او معمول کردند. کشتی رانی رابه مردمان آموخت و در اینآدمیان آموخت و خانه ساخت

خواست دیو برمی داشت و از هامون به گردون برمی افراشت و در روز هرمزد از  سال رنج برد و تختی ساخت که چون می

گرفتند. جمشید  سر هر سال در آنروز جشن می ماه فروردین بر تخت بنشست و مردم آنروز را نوروز خواندند و از آنگاه در

در آخر کار از فرط عزت مغرور شد و خویشتن را خـداي جهـان دانسـت و چـون چنـین گفـت فرکیـانی از او دور شـد و         

سرانجام ضحاك تازي بر ایران چیره شد. جمشید از ضحاك زخم برداشت و صد سال متواري بود تا اینکه در کنار دریـاي  

دست یافت و او را با اره به دو نیم کرد و دو خواهر جمشید را که یک ارنواز و دیگري شهرناز نام داشت  چین ضحاك بر او

ـ  650هـا   به زنی گرفت و بعدها فریدون آن دو را از چنگ ضحاك نجات داد. سلطنت جمشید در داستان  700قـولی    هو ب

  سال نوشته شده است.

 Bavriت که به معنی اژدهاي ده عیب است در اوستا اژیدهاك از مردم باوري ـ نام او در اوستا اژیدهاکا آمده اس  ضحاك

ي هزار گونه چاالکی بـود و نیـز از شکسـت     است که همان بابل باشد و او داراي سه پوزه و سه سر و شش چشم و دارنده

ي هوا قربانی کرد و  یو فرشته(کرند) براي واKivirintaي او فریدون یاد شده و نیز آمده که اژیدهاك در کوي رینتا  دهنده
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از وي درخواست نمود تا او را یاري دهد تا هر هفت کشور را از آدمی تهی سـازد. ولـی وایـو خـواهش او را بـر نیـاورد در       

آمـده اسـت و لقـب     Odhagبندهش و کتب مذهبی زرتشت نام پدر ضحاك ارونداسب یا خروتاسب و نام مـادرش اذاك  

  رسد. ده هزار اسب و نسب او به عرب می ضحاك بیوراسب است یعنی صاحب

به روایت فردوسی بروزگار جمشید در دشت سوران نیزه گزار(عربستان) نیکمردي به نام مـرداس بـود کـه پسـري زشـت      

گفتند. به فریب ابلیس در سر راه پدر چـاه   سیرت و ناپاك اما دلیر و جهانجوي به نام ضحاك داشت که او را بیوراسب می

بکشت و به شاهی نشست آنگاه اهریمن به صورت جوانی خوب روي ظاهر شد و خوالیگر او شد و روزي کتـف  کند و او را 

هاي وي بروئید. چون آن مارها باعث رنجوري او شدند اهریمن به صورت پزشـکی   او را ببوسید و در اثر آن دو مار از دوش

غز سر آدمی و باید دو تن از آدمیان را هر روز کشت و ي آن دو مار سیر داشتن آنهاست با م درآمد و ضحاك را گفت چاره

خواست نسل آدمیان را براندازد. ضحاك پـس از کشـتن    از مغز ایشان خورش به این دو مار داد و به این حیله اهریمن می

ز آنـان  کشت و مغ نمود و هر روز دو تن از جوانان را می جمشید هزار سال و یک روز کم پادشاهی کرد و بر مردم ستم می

  داد. را به ماران می

دو مرد گرانمایه و پارسا که از گهر پادشاهان و به نام آرمائیل و کرمائیل بودند بر آن شدند که به خوالیگري(طبـاخی) بـه   

خدمت ضحاك روند تا مگر از این راه هر روز یک تن را از مرگ برهانند. به جاي آنه هر روز دو تن را براي خورش مـاران  

یافتند و آن سـی نفـر را بـه صـحرا بـه       تن را بکشند چنانکه هر ماه سی تن به همت ایشان از مرگ نجات میبکشند یک 

ي آهنگر که ضحاك یازده پسـر او را کشـته بـود و     فرستادند و نژاد کرد از ایشان پدید آمده است. تا روزي کاوه شبانی می

ود را بر سر نیزه کرد و مردم را بر ضـحاك بشـورانید   خیال کشتن پسر دوازدهم وي را داشت پیش بند چرمی آهنگري خ

این پیش بند بعدها به اسم درفش کاویان نامیده گردید. کاوه فریدون را به شاهی برگزید به قـول بندهشـن فریـدون بـر     

ضحاك دست یافت و خواست او را بکشد هرمزد او را گفت که اگر توضحاك را بکشی زمین پر از مخلوقات موذي و زیـان  

ي هوشـیدر   ور خواهد شد. پس او را بر بسته به دماوند کوه برد و در غاري بیاویخت. در سنت زرتشی است که در هـزاره آ

ماه دومین موعد مزدیسنی، ضحاك در دماوند زنجیر خود را گشوده و یک ثلث از مردان و ستوران را نـابود خواهـد کـرد.    

  ه آن نا به کار را نابود خواهد ساخت. آنگاه هرمزد گرشاسب را از دشت زابلستان برانگیخت

آورد. از مجموعـه ایـن روایـات بـر      ها را بر ایران در روزگاران قدیم به یاد می ي تسلط سامی داستان ضحاك ظاهراً خاطره
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آید که اژیدهاك از مردم همالک غربی ایران، بابل یا آشـور بـوده و علـی الظـاهر از آشـور یـا کلـده بـر ایـران تاختـه            می

هاي ماد و هخامنشی ایران چند بار دچار مهاجمین و سفاکی لشکر آشور شد  دانیم پیش از تشکیل دولت چنانکه میاست.

شـد و باعـث پدیـد آمـدن      و از این مهاجمات خاطراتی در ذهن ایرانیان باقی ماند و این خاطرات سینه به سینه نقل مـی 

ه و آشور را فراموش کرده بودند ضحاك را به نژاد عرب کـه از  که ایرانیان تاریخ کلد داستان ضحاك گشت و در روزگارانی

  قبایل سامی و با آشوریان و بابلیان از یک نژاد بودند نسبت دادند.

(اپتیه) و بـه  Aptya(اثویه) بود که در کتاب ودا Athviaثرائه تئونه و نام پدرش  Thraetaonaـ نام اودر اوستا   فریدون

و در پهلوي اسـپیان و بـه فارسـی و     Athvianaو در اوستا در نسبت به پدرش(اثویانه)  فارسی آتبین یا آبتین شده است

یعنی در صفحات گیالن بود. در  Varenaعربی اثفیان شده است یعنی پسراثویه. زادگاه فریدون بنا به قول اوستا در ورنه 

  رسد و پانصد سال پادشاهی کرده است. بندهشن نسبت فریدون به جم می

(ترائی تنه) یا فریدون اژدهایی را کـه سـه   Traitanaشکل خاصی موجود است بدین ترتیب که ه ریدون درودا بداستان ف

رسـاند کـه    سروسه چشم داشت بکشت. این اژدها، داسه نام داشت که همان ضحاك است. وجود نـام فریـدون درودا مـی   

  یرانی از هم جدا نشده بودند.اي است که هنوز دو قوم آریایی و هندي و ا داستان او متعلق به دوره

و بـه فارسـی ایـرج، وس ئـی دي مینـه       Erechبـه پهلـوي ارچ    Airyaبقول اوستا فریدون را سـه پسـر بـود: آئـی ریـه      

Sairimyama  به پهلوي سرم و به فارسی سلم، توریهTuirya          به پهلـوي تـوچ و بـه فارسـی تـور در دینکـرد آمـده کـه

  ) کشور خونیرث را میان سلم و تور و ایرج تقسیم کرد.فریدون پادشاه خونیرث(ممالک مرکزي

به قول شاهنامه فریدون از نژاد جمشید پسر آبتین بود و مادرش فرانک نام داشت. آبتین را ضحاك بکشت و مغز او را بـه  

پرمایـه بـزرگ    اي گریخت و فریدون را به نگاهبانی گاوي که پر مایه نام داشت سپرد. او با شـیر  ماران داد. فرانک به بیشه

شد چون ضحاك از داستان او آگاهی یافت فرانک فریدون را برداشته از ایران گریخت. ضحاك پرمایه را کشت و فریـدون  

چون بزرگ شد بر ضحاك بشورید و به شاهی نشست و به جایگاه ضحاك هجوم بـرد و از دجلـه بـی کشـتی بگذشـت و      

جمشید شـهر نـازوار نوازرارهـا کـرد و ضـحاك را در بنـد نمـود.        بدژهوخت گنگ تاخت و بر آن دست یافت و دو خواهر 

فریدون سه پسر داشت ایرج، سلم و تور، وي دختران سر و شاه، ملک یمن را بزنی براي آنان گرفت و کشور خـود را بـین   

ردي کشتند و فریدون به آنان تقسیم کرد. ایران را به ایرج و توران را به تور، وروم را به سلم داد. تور و سلم، ایرج را به نام

  دست منوچهر کین ایرج بخواست.
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زیسـتند.   شود که هنوز آریاهاي ایرانی و هندي با هم می داستان فریدون چون در اوستا وودا هم آمده مربوط به زمانی می

مردمـانی از   راجع به تقسیم مملکت فریدون بین سه پسر او باید آئیر یا همان آریاهاي ایرانی، س ئی رمینه(سرم یا سلم)

نامیدند. توئیریا، یـا   زیستند که یونانیان قدیم آنان را سرمت می ي آرال و جنوب روسیه می سکاها باشند که مابین دریاچه

کردند که از آنها به تورانیان نیز تعبیـر شـده اسـت.     تور نیز قومی سکایی بودند که در نواحی سیحون و خوارزم زندگی می

ام سه قوم و مردم است نه اسم سه شخص و مقصود از جنگ بین سلم و تور با ایرج جنگ اقـوام  بنابراین سه اسم مذکور ن

هـا   یا تاخت و تاز همسایگان آریایی نژاد ایرانیان چون سکاها است به ایران. در اینجا باید متذکر شویم که منظور از تورانی

ند چه قوم ترك در قرن دوم قبل از میالد از نـواحی  اقوام ترك نیست که در قرون بعد در نواحی پشت جیحون پیدا شده ا

چین به نواحی مزبور مهاجرت کردند و در آن عصر داستانی و قبل از تاریخ در نواحی سیحون و جیحون هیچگـاه ترکـان   

شاخ سکنی نداشتند. بنابراین جنگ ایرج و سلم و تور جنگ اقوام آریایی نژاد است با یکدیگر که بعدها در زمان ساسانیان 

  هاي اساطیري در آمده است. و برگ پیدا کرده و به صورت داستان

یعنی از نژاد و پشت منوش در بندهشن نسـب منـوچهر بـه     Manush Chithraـ نام او در اوستا منوش چیثرا   منوچهر

داشت آمده است و نوشته است که ایرج دو پسر  Manush Karnarرسد و نام پدر او منوش کرنر  شش پشت به ایرج می

و دیگري واناستوخ و یک دختر به نام گوزك داشت. پسران ایرج را سلم و تور کشتند ولی فریدون  Vanitarیکی وانی تار 

دختر ایرج را نجات داد و از این دختر دختري پیدا شد ولی سلم و تـور از وجـود او آگـاهی یافتنـد و مـادرش گـوزك را       

وجود آمد و انتقام ایرج را  هفرزندان او را تا ده نسل حفظ کرد تا منوچهر بکشتند. فریدون دختر گوزك را پنهان ساخت و 

  از سلم و تور بگرفت و آنان را بکشت پس افراسیاب تورانی آمد و منوچهر را شکست داد و سرانجام در میان ایشان صلح افتاد.

دختـري آورد کـه فریـدون او را بـه     بنابر روایت فردوسی پس از کشته شدن ایرج یکـی از کنیزکـان او بنـام مـاه آفریـد      

وجود آمد که منوچهر به یاري پهلوانانی چون گرشاسب و سام و نریمان و  هي خود پشنگ داد و از ایشان پسري ب برادرزاده

ي ضحاك در دژهو ختگنـگ   قارن پسر کاوه نخست تور را بکشت و سرش را نزد فریدون فرستاد. در این گاه کاکوي نبیره

گریخت به قتل رسید. پس از آن  دست منوچهر کشته شد و سلم نیز هنگامیکه بجانب دژ آالن میه ولی ببیاري سلم آمد 

سال پادشاهی کرد در ایام پادشاهی او سام سوار به مازندران رفت و با  120فریدون منوچهر را به شاهی برگزید. منوچهر 

  گرگ ساران و سگ ساران بجنگید و آنان را شکست داد.
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جنگ با افراسیاب منوچهر به مازندران پناه برد و آمل را پایخت خویش سـاخت و پیمـانی بـین او و افراسـیاب     گویند در 

بسته شد باین ترتیب که یکی از دالوران ایران تیري افکند و هرجا که تیر او افتد آنجا سرحد طرفین باشـد. آرش شـوانیز   

ي دماوند باال رفت و تیري بیفکنـد کـه از    آمده بر قله Arexshاوارخش یا کمانگیر که از پهلوانان ایران بود و در اوستا نام 

  کرد و سرانجام در کنار جیحون به زمین افتاد و این رود مرز بین ایران و توران گردید. بامداد تا نیمروز پرش می

ه فارسی نـوذر شـده اسـت    آمده و او پسر منوچهر است و در پهلوي نوتر آمده که ب Naotaraنوذرـ نام او در اوستا نئوترا 

  شود یعنی نوذریان. خوانده می Naotariyaمؤسس خاندانی است که در اوستانئوتریا 

بنا به روایت فردوسی نوذر که پسر منوچهر بود پس از پدر به شاهی نشست و خیالی جز گرد کردن مال نداشت و همواره 

از او بیزار شدند. اما سام به انـدرز خـود او را بـراه بـاز آورد.     نمود. مردم  در کاخ خود تنها میزیست و از دادرسی امتناع می

چون پشنگ شاه توران از مرگ منوچهر آگاه شد دو فرزند خود افراسیاب و اغریرث  را با سپاهی عظـیم بـه جنـگ نـوذر     

و پسر به نـام  سال پادشاهی کرد. نوذر د 12فرستاد. افراسیاب نوذر را شکست داد و او را بکشت خود به جاي او نشست و 

آید که  طوس و گستهم داشت که بعدها از پهلوانان ایران شدند. نوذر هفت سال پادشاهی کرد. از این داستان چنین بر می

  ایرانیان از سکاها شکست خوردند و خود شاه اسیر شد و بعدها کشته آمد.

ي اسبان فربه و در پهلوي نام او هوزوب  ندهیعنی دار Tumaspaو نام پدرش توماسپه  Uzavaـ نام او در اوستا اوزوا   زاب

و به پارسی زاب یازو و به پهلوي نام پدرش توماسب است که همان طهماسب فارسی اسـت در بندهشـن آمـده کـه زاب     

  ي پسري نوذر بود. افراسیاب را بر اندو پنج سال پادشاهی کرد و او نواده

گسـتهم لیاقـت پادشـاهی را نداشـتند ایرانیـان زاب را کـه از       به روایت فردوسی چون افراسیاب نوذر را کشت و طـوس و  

ي فریدون بود اگرچه سالخورده بود به شاهی برداشتند وي پنج سال پادشاهی کـرد و بـه یـاري پهلوانـان ایـران بـا        تخمه

لح کردنـد  سالی ایرانیان و تورانیان را به رنج آورده بود هر دو جانب پس از پنجسال ص افراسیاب جنگ نمود و چون خشک

  سالگی بمرد. در واقع این صلح با پادشاه سکاها بوده است. 86و زاب به 

گرشاسب ـ از این پادشاه ذکري در اوستا نرفته است به روایت فردوسی پس از مرگ زاب گرشاسب جاي او را گرفت و نه  

در این اثنـا بـه امـر زال پهلـوان     سال جهانداري کرد. در آخرین سال پادشاهی او افراسیاب به ایران حمله آورد گرشاسب 

ایران پسر خود رستم را به البرز کوه فرستاد تا کیقباد را که از نسل فریدون بود به شاهی ایـران دعـوت کنـد، گرشاسـب     

رسد. مدت سـلطنت   آخرین پادشاه پیشدادي است و پس از ایشان در تاریخ داستانی و حماسی ایران نوبت به کیانیان می
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  هاي ایران چنین آمده: ي در داستانپادشاهان پیشداد

سـال، منـوچهر    500سال و یکروز کم، فریـدون   1000سال، ضحاك  650سال، جمشید  30سال، تهمورث  40هوشنگ 

  سال و یک روز کم. 2361سال، جمع  9سال، گرشاب  5سال، زاب  7سال، نوذر  120

  خالصه و تجزیه و تحلیل عصر پیشدادي
شـود از آغـاز پیشـدادیان تـا منـوچهر و از او تـا        از تاریخ است و به دو قسمت تقسـیم مـی  ـ این عصر شامل قرون قبل 1

  پادشاهی کیقباد.

زیستند و جمشید و فریدون یا به تعبیـر بهتـر    هایی است که آریاهاي ایرانی و هندي با هم می ـ قسمت اول شامل دوره2

  ها از این ادوارند. ها و فریدونی ي جمشیدي سلسله

  ها از این عصراند. ها و زابی ي منوچهري وم شامل عصري است که آریاهاي ایرانی در ایران برقرار شده و سلسلهـ قسمت د3

ـ جمشید و فریدون از نظر آنکه نام آنها در کتاب وودا ذکر شده بر هوشنگ و طهمورث که تنها نامشان در اوسـتا آمـده   4

  از حیث زمان مقدم بودند.

  فشار اقوام آریایی نژاد واقع شده منقرض گردیدند. ها در  ي جمشیدي ـ سلسله5

ها گفته شده طوالنی نبوده و ظن قـوي اینسـت    اي که در داستان ي این اقوام مهاجم(ضحاکی ها) به اندازه ـ مدت سلطه6

  که حکومت آنان از دو قرن تجاوز نمی کرده است.

  هاي متمادي منقرض شدند. ها نیز در فشار مردمان آریایی واقع شده پس از جنگ ـ فریدونی7

رود که پایتخت این دولت در آمل مازندران بـود و   ها دول شرقی ایران تشکیل شد. ظن قوي می ي منوچهري ـ با سلسله8

  آنان تکیه به استحکامات طبیعی البرز داشتند.

  ـ سکاها باز این دولت را در فشار گذاشته آنان را منقرض کردند.9

ها باید نامید. این دولت موقتاً قراري با سکاها بست ولی صلح طـولی نکشـید    ه آنرا دولت زابیـ بازدولتی تشکیل شد ک10

  ها نیز منقرض شد. زیرا دولت شرقی در حال انحالل بود و باالخره در تحت فشار سکاها دولت زابی

ي آشـوري بـر ایـران     سلطه ـ وقایع عهد پیشدادي در هر دو قسمت وقایع قبل از تاریخ است به استثناي سه فقره: اول11

ي جمشیدي و ضحاك مربوط نموده اند. دوم خالصی ایران از قید آشـور کـه    که داستان گویان ادوار بعد آنرا به آخر دوره

قرن پیش برده انـد. سـوم    6قرن و دومی را  8ي فریدونیان منتقل گردیده است یعنی واقعه اولی را تقریباً  به ابتداي دوره
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ـ  آمدن سکاها به م واسـطه شـباهت آن بـا اسـتیالي سـکاها از طـرف مشـرق بـا          هاد، در زمان هوخشتره که خـاطره آن ب

  هاي یک قرن قبل از این مخلوط شده است. خاطره

ـ زمان آمدن آریاهاي ایرانی به مشرق ایران مقارن اول قرن نهم قبل از میالد یا در حـدود آن اسـت و در اواخـر قـرن     12

اهاي ایرانی خاموش گردید و پس از آن مشرق ایران نیز چون مغرب ایـران در قـرن هفـتم    هشتم کانون شمال شرقی آری

  قبل از میالد به دست آشورها و بعدها به دست مادها افتاد.

  کیانیان
ي معینی از پادشان  باشد در تاریخ باستانی ایران عنوان دسته و در پهلوي و فارسی کی می Kaviي کی که در اوستا  کلمه

. در گاتاي زرتشت لقب کوي به امراي دشمن آن پیغمبر اطالق شده و در عین حال ویشتاسب حامی او نیز بـه  شده است

شود که کوي در اوستا به معنـی مطلـق شـاه و امیـر      ها یاد شده است. از این تضاد نتیجه گرفته می همین عنوان در گات

زیرا هیچ یک از پادشاهان ایران غربی یعنی پادشاهان ماد  آمده است. محیط استعمال این عنوان محققاً ایران خاوري بوده

و هخامنشی هرگز به این لقب خوانده نشده اند بنابراین عنوان کی در ایران شرقی به معنی مطلق شاه بوده است فردوسی 

  فرماید: می

  بخورد آفرین کرد بر شاه کی                        تهمتن همیدون یکی جام می

  اي از کی به معنی مطلق شاه باشد منوچهري فرماید: ي کیا که لقب شاهان مازندران بود هم لهجه مهدور نیست کل

  چون قصد به ري کرد و به گرگان و به آمل          بگذاشت کیا مملکت خویش و کیایی

ن بسیار سخن رفته هاي حماسی ما از آ ـ بی مناسبت نیست که در باب فرکیانی که در تاریخ اوستایی و داستان  فرکیانی

و در پهلوي خره و در پارسی فروفره آمده است. این  Xvarenoي فردر اوستا خور نو  است مختصري نیز بیان نماییم کلمه

کلمه به معنی شکوه و جالل و در اصطالح اوستایی حقیقتی است الهی و کیفیتی است آسمانی که چون کسی را حاصـل  

ـ   ي تقدس و عظمت معنـوي مـی   و به مرحله آید او را به شکوه و جالل پادشاهی ي همـین فراسـت کـه     وسـیله  هرسـاند. ب

رسند و تا هنگامیکه این نیرو با او یار است او پادشاه است. چنانکه در شرح حال جمشید دیدیم  پادشاهان به پادشاهی می

شد، که در فارسی  میده مینا Xuareno Kavaenemگرفت در اوستا خورنو کوئنیم  فره یاخره چون به پادشاهی تعلق می

شکل مرغ و شاهین در ادبیات پهلوي بـه شـکل خـروس یـا بـره و غیـره       ه فر، ب شود. معموالً در اوستا فرکیانی نامیده می

  مجسم گردیده است.
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باشـد. در دینکـرد    آمده و در پهلوي کی کوات و در پارسی کیقباد مـی  Kavi Kavataـ نام او در اوستا کویکوات   کیقباد

که فرکیانی از گرشاسب به کیقباد رسید او کیان نیاك یعنی جد کیانیان است. در اوستا او از اعقاب منوچهر شمرده  آمده

لرزیـد.   شده است در بندهشن آمده کی کوات کودکی خرد بود که او را در صندوقی نهاده بر آب افکندند و او از سرما مـی 

ذیرفت و وي را کوات نامید در روایات مذهبی پدر کیقباد معـین نیسـت   زاب او را دید و از آب بیرون کشید و به پسري پ

ي مورخان اسالمی بوده نسبت او چنین آمده است: کیقباد پسر رگ پسر نـوتران یـا    ولی در روایات ملی که مورد استفاده

نام و نشان کیقباد نوترگان پسر منوش پسر نوتر(نوذر) در شاهنامه آمده که چون تخت شاهی از گرشاسب خالی ماند زال 

ي فریدون بود از موبدان بپرسید، پس رستم را نزد او به البرز کوه فرستاد و وي کیقباد را بیاورد و بر تخـت   را که از تخمه

  شاهی ایران نشانید. فردوسی از قول رستم گوید:

  ام در میان گروه قباد گزین را ز البرز کوه                   من آورده

ه شاهی ایران رسید به جنگ افراسیاب شتافت وي تاب مقاومت نیاورد از پشنگ پدر خـود درخواسـت کـه    چون کیقباد ب

  تقاضاي صلح با ایرانیان کند و قرار شد که جیحون مرز ایران و توران باشد.

جهـان   کیقباد پس از آن به پارس روي نهاد و استخر را به پایتختی برگزید و بسیار شـهر و آبـادي سـاخت و آنگـاه گـرد     

 Kaviبگشت و باز به پارس آمد و بر اینگونه صد سال پادشاهی کرد کیقباد را چهار پسر بـود از ایـن قـرار کـوي اوسـن      

Ussan  یا کیکاووس، کوي آرشانKavi Arshan   یا کی آرشن، کوي پیسـیناPissina       یـا کـی پیشـین، کـوي بیارشـن

Byarshan .یا کی آرمین  

ي سلطنت اجـداد   هاي پسرهایش با دوره اظ که در پارس مسکن داشته و نیز از روي نامبرخی سلطنت کیقباد را از آن لح

پشین و آریـارام نـه را    پیش را با کی اند و کمبوجیه را با کاووس و کورش را با کی آرش و چایش کورش کبیر تطبیق کرده

  اند. ارمین مطابق دانسته باکی

هـاي   آمده که به قول یوستی در کتاب نـام  Kavi usathanاوسذن  يیا کو usan Kaviاوسن  ـ در اوستا کوي کیکاووس

ایرانی به معنی آرزومند است این نام در پهلوي به کیوس و به فارسی به کیکاووس تبدیل یافته است. در دینکرد آمده که 

فت و بر البـرز کـوه   کیوس از سه برادر دیگر خود به سال، بزرگتر بود و بر هفت کشور و دیوان و آدمیان سلطنت مطلق یا

هـا   هفت کاخ بساخت: یکی از زر، دو از سیم، دو از پوالد، دو از آبگینه. و هر که از ضعف پیري در رنج بود چون بدان کاخ
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آید کـه جـم و کـاوس هـر دو      شد. از تفسیر پهلوي و ندیدات چنین برمی گشت و پانزده ساله می رفت به جوانی باز می می

هاي کاوس آن بـود کـه بـر     ند ولی بر اثر خطاهاي خود فناپذیر شدند. بنا به کتب پهلوي از خبطجاودانی آفریده شده بود

 Oshnarآن شد که بر آسمان و جایگاه امشاسپندان دست یابد و چون به آسمان رفت سرنگون بیفتاد. دیگر آنکه اوشـنر  

است که حافظ مرز ایران و توران بود. هرمزد آن هاي او کشتن گاوي  دانا وزیر نیکو کار خود را بکشت و دیگر از تباهکاري

گاو را براي آن آفریده بود که هرگاه جنگی میان ایرانیان و تورانیان در گیرد او سم خویش بر مـرز واقعـی ایـران و تـوران     

یعنی سال بود وي با سمبران شاه(شاه هاماوران)  150بکوبد و جنگ را از میان ببرد. در بندهشن آمده که سلطنت کاوس 

یمن جنگید و در آنجا به بند افتاد و دیوي بود زنگیاپ نام که زهر به چشم داشت و از کشـور تازیکـان آمـده بـود تـا بـر       

ساخت. ایرانیان افراسیاب را به کشـور خـود خواندنـد و او     نگریست هالك می ایرانشهر پادشاهی کند و هر که را بدیده می

و ایران را ویران کـرد تـا روتسـت تخمک(رسـتم) از سیسـتان لشـکز بیاراسـت و        زنگیاپ را بکشت و پادشاه ایرانشهر شد 

سمبران شاه را بگرفت و کیوس و دیگر ایرانیان را از بند بگشـاد و بـا افراسـیاب نزدیـک سـپاهان کـارزار کـرد و او را بـه         

مازنـدران کـرد    ترکستان براند. بنا به شاهنامه پس از کیقباد پسرش کیکاوس به تخـت نشسـت نخسـت آهنـگ گشـادن     

وارژنگ، شاه مازندران از دیوسپید درخواست کمک کرد و او بجادویی، کاوس و لشکریانش را کور کرد و به بند افکند. این 

خبر به زال رسید و او رستم را به مازندران گسیل کرد رستم دیو سپید را بکشت و جگر او را بر چشـم ایرانیـان کشـید و    

  س مازندران را به اشارت رستم به اوالد سپرد و به ایران بازگشت.همگان را بینا ساخت. کیکاوو

پس از چندي به توران و چین و مکران رفت و پادشاهان این نواحی فرمانبردار او شدند سپس به بربر لشکر برد شاه بربـر  

ه کاوس سودابه دخـت  به یاري پادشاه مصر و شاه هاماوران(حمیرویمن) با او به جنگ برخاست و آنان شکست یافتند آنگا

شاه هاماوران را به زنی خواست شاه هاماوران به حیله کاوس را با جمله ایرانیان همراه او به بند افکند. و چون ایـن خبـر   

شایع شد اعراب به ایران تاختند. افراسیاب با تازیان جنگ کرد و ایشـان را از ایـران بیـرون رانـد و خـود بـر ایـن کشـور         

تم به هاماوران رفت و کاوس را رهایی بخشید و با سودابه دخت پادشاه هاماوران و پهلوانانی چون پادشاهی یافت. پس رس

گیو و گودرز و طوس به ایران بازگشتند سپس رستم افراسیاب را از ایران براند. کاوس کاخی بلند در البرز کوه برافراشـت  

یی نزدیک چین به زمین افتاد کاوس تا آن زمـان کـه    و پس از چندي به فریب دیوان به آسمان رفت و سرنگون در بیشه

سال پادشاهی کرد و چـون در پایـان عمـر فرکیـانی از او جـدا شـده بـود         160کیخسرو افراسیاب را کشت زنده بود. وي 

افراسیاب به ایران تاخت و بیدادها کرد و هفت سال باران از ایرانشـهر ببریـد. کـاوس مـردي تنـدخو و خودکامـه و حـق        
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نظیر چون رسـتم داشـت از کـاوس غیـر از سـیاوش       بود اما در قدرت و شوکت همانند جمشید بود و پهلوانی بی ناشناس

آمده، بایستی که شهرت و  Ussana Kavyaودا نام کاوس اوسنه کاویا  پسري دیگر به نام فریبرز مانده بود. در کتاب ریگ

ي پهلوانـان ودایـی در    ي سـند گردیـد وي در زمـره    در درهقدرت کاوس در نواحی شرقی ایران باعث پراکنده شدن نام او 

ها آمده که کاوس در بلخ سکونت داشت بعضی کیکاوس داستانی را از نظر بوالهوسی و خودرأیی  آمده باشد در سیرالملوك

  ند.ا اند و آن دو شخصیت را یکی دانسته و لشکرکشی وي به مصر و بربر و سومالی با کمبوجیه پسر کورش تطبیق کرده

شود کـه   وخش و به فارسی سیاوش می (کوي سیاورشن) که در پهلوي سیاهKavi Siavarshanـ نام او در اوستا  سیاوش

نویسد که سیاوش دلیر به خیانت کشته شد و پسرش کیخسـرو انتقـام    ي اسب نر سیاه است. در اوستا می به معنی دارنده

دهشن آمـده کـه سـیاوخش بـا افراسـیاب جنـگ کـرد و بـه خیانـت          اش افراسیاب تورانی گرفت و در بن پدر را از کشنده

سوتاپک(سودابه) زن کیوس(کیکاوس) دیگر به ایرانشهر نیامده و او را افراسیاب پیش خود بـه زینهـار پـذیرفت. و دخـت     

اوش افراسیاب به زنی گرفت و از او کیخسرو بزاد. سیاووخش را در ترکستان بکشتند و در کتب پهلوي نوشته شده که سی

بـود و   Vurukashaآمده کـه در آن سـوي دریـاي ورو کشـه      Kanghaبانی گنگ دژ بود. در اوستا نام گنگ دژ، کنگهه 

خورشید چهریکی از پسران زرتشـت در آن سـکونت دارد و از آنجـا لشـکر پشـوتن را بواپسـین نبرد(جنـگ آخرالزمـان)         

اسـت گنـگ دژ  را هفـت دیـوار اسـت: زریـن، سـیمین،        ه راهنمایی خواهد کرد این پشوتن پسر گشتاسب و از جاویدانی

پوالدین، برنجین، آهنین، آبگینین، کاسیکنین(مرصع به جواهر) با هفتصـد فرسـنگ راه انـدر میـان و پـانزده دروازه دارد      

پـس از  ساکنان آن همواره خرم و سرافراز و دیندار و نیکو کار بودند و به ایرانشهر باز نخواهند گشت مگر آنگاه که پشوتن 

شـود کـه گنـگ دژووره جمکـرد بـا هـم        ي این روایت چنین معلوم مـی  پیروزي با دشمنان آنانرا به ایران آورد. از مطالعه

  شباهت دارند.

  گنگ دژ را فردوسی چند بار سیاووش کرد خوانده است:

  چو آمد دو تن را دل و هوش گرد    برفتند سوي سیاووش کرد  

عبـارت دیگـر نخسـت    ه ي کاخ کاوس است ب ي گنگ دژ زماناً مقدم بر افسانه افسانه توان پنداشت که همین جهات میه ب

  ي کاخ کیوس از داستان گنگ دژ گرفته شده است. هاي گنگ دژ از روي داستان وره ساخته شده و آنگاه قصه افسانه

ان زمین دختري یافتند در شاهنامه داستان سیاوش چنین آمده که روزي توس و گودرز و گیو در شکار گاهی نزدیک تور
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ـ     خویشـتن مخصـوص کـرد و از او     هاز خویشان گرسیوز(در بعضی نسخ دختر گرسیوز) او را بـدرگاه آوردنـد کـاوس او را ب

فرزندي به نام سیاوش آورد که نزد رستم تربیت یافت و چون بزرگ شد رستم او را از سیستان نزد پدر برد سودابه دختـر  

ش که زن کاوس بود دل به این پسر باخت اما سـیاوش بـه خـواهش او تـن در نـداد. پـس       شاه هاماوران و نامادري سیاو

سودابه او را نزد پدر متهم ساخت و خیانت کار خواند قرار شد براي اثبـات اتهـام، سـودابه بـا سـیاوش از میـان دو آتـش        

بی گناهی خود از معبر تنگـی کـه   بعمل آید سودابه ترسیده و ابا کرد سیاوش از پی اثبات  ي وریه محاکمهبگذرند یعنی 

گناه شناخته شد پـس از چنـدي بـا سـپاه بـه جنـگ        در میان دو آتش بود سواره بگذشت. هیچ گزندي بوي نرسید و بی

افراسیاب رفت افراسیاب التماس صلح کرد قرار بر صلح نهادند اما کاوس تندخو به اینکار تن در نداد و سیاوش را در نامـه  

ي ایرانی از پدر برنجید و بتوران زمین رفت نزد افراسیاب. افراسیاب و پیران ویسه مقـدم وي را   ادهخود سرزنش کرد شاهز

شمردند و پیران دخت خود جریره را به او داد. افراسیاب فرنگیس را، پس از چندي سیاوش به اجازه افراسـیاب   گرامی می

زیست تا گرسیوز بر او رشک بـرد و   د. روزگاري شادان میسوي ختن رفت و در آنجا زمینی را بر گزید و گنگ دژ را بر آور

ي بـزرگ   افراسیاب را بکشتن او برانگیخت چون خبر کشته شدن پسر کـاوس یعنـی سـیاوش بـه ایـران رسـید هنگامـه       

برخاست رستم سودابه را به کین سیاوش کشت و بتوران تاخت و آنرا یکباره ویران کـرد. از سـیاوش دو پسـر یکـی بنـام      

  از فرنگیس دخت افراسیاب و دیگر فرود از جریره دخت پیران ویسه بازماند.کیخسرو 

و به پهلـوي کیخسـرو یـا کـوي خوسـروك و بـه فارسـی         Kavi Hausravahنام او در اوستا کوي هئوسروه  کیخسروـ

زد آب نزدیـک  ي شاهنشاهی ایران براي اردویسور آناهیت ای کیخسرو آمده است. در اوستا یاد شده که کیخسرو پدیدآرنده

ي چی چست، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی کـرد و از او در تسـلط بـر دیـوان و آدمیـان زیـادي        دریاچه

ـ   ویـژه افراسـیاب تـورانی و     هخواست وي از بیماري و مرگ بر کنار بود و فر کیانی داشت و پیروزگر بود و دشمنان خـود ب

  بکشت.گرسیوز را به انتقام خون پدرش سیاوش 

ي چی چست(در شاهنامه در دژ  ي بددینان را که بر کنار دریاچه در ادبیات پهلوي مولد کیخسرو گنگ دژ آمده وي بتکده

بهمن) بود ویران کرد و آذر گشنسب آتش پادشاهان را بر کوه اسنوند که نزدیک آن بود بنهاد و گنگ دژ را که در آغاز بر 

ي چـی چسـت بکشـت و چـون روز      شاند و افراسیاب و گرسیوز را بـر کنـار دریاچـه   سر دیوان بود کیخسرو آنرا بر زمین ن

آورد و بـر او   رستاخیز نزدیک شده کیخسرو و ایو فرشته و رهبر مردگان و هوا را خواهد دید او را به صورت شتري در مـی 
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کنـد کیخسـرو    اند راهبري مـی  تهاپیوه خف شود پس از اینکه وایو او را در جائیکه پهلوانان ایران چون طوس و کی سوار می

رسد طوس از  شناساند. آنگاه گرشاسب با گرزي در دست فرا می بیند و خود را به او می سوشیانس موعود آخرالزمان را می

شـود. در بندهشـن    خواند و جنگ آخرالزمان از این هنگام آغاز می خیزد و گرشاسب را به آیین مزدایی می جاي خود برمی

هـا اسـت. در شـاهنامه داسـتان      سال آمده کیخسرو در اوسـتا و ادبیـات پهلـوي از جاویـدان     60خسرو مدت پادشاهی کی

کیخسرو چنین آمده که پس از کشته شدن سیاوش فرنگیس زن او پسري آورد به نام کیخسرو، و افراسیاب فرمان داد که 

یسه چنین کرد و او را بشـبانان سـپرد و چـون    وي را نزدیک شبانان به کوه فرستند تا از نژاد خویش آگاه نباشد. پیران و

دژ فرستاد تا سـرانجام   چندي برآمد پیران او را نزد خویش آورد آنگاه به اشارت افراسیاب او و مادرش فرنگیس را به گنگ

گیو پسر گودرز پس از هفت سال جستجو در توران وي را بیافت و با مـادرش فـرنگیس بـه ایـران آورد پـس از رسـیدن       

به ایران بر سر جانشینی او و فریبرز پسر کاوس میان پهلوانان اختالف افتاد و سرانجام قرار بـر آن شـد کـه هـر     کیخسرو 

کس دژبهمن را بگشاید سزاوار سلطنت است. اینکار تنها از دست کیخسرو که فرکیان بـا او بـود برآمـد. آنگـاه کیخسـرو      

هـا جنـگ، افراسـیاب را کـه بغـاري در نزدیـک        الباشارت کاوس به خونخواهی پـدرش سـیاوش برخاسـت و پـس از سـ     

ن پـدرش در نزدیـک   یاري نیک مردي به نام هوم به چنگ آورد و برادرش گرسیوز را بکیه (تفلیس) پناه برده بود بعهبرد

سال پادشاهی بمرد کیخسـرو   160آب زره بکشت پس از قتل افراسیاب کاوس سلطنت را به کیخسرو داد، و خود پس از 

جهن پسر افراسیاب را از بند برآورد و پادشاهی توران داد و خود پـس از چنـدي از کـار جهـان غمگـین شـد و لهراسـب        

ـ  پسرعم خود را بجاي خویشتن به سلطنت نشاند اي  کـوه بلنـدي رفـت و در چشـمه    ه و خود با طوس و گودرز و فریبرز ب

خواستند باوي باشند در زیر برف زیادي مانده مردند و در آسمان  ها ناپدید شد، همراهان او که می شستشو کرد و از دیده

  به او ملحق شدند.

  اند: شاه تطبیق کردهدالیل زیر با این پاده کیخسرو از نظر شباهت کارهایش کورش کبیر، او را ب

  ـ مادر هر دو نسبت به قومیت پدرشان اجنبی هستند. مادر کیخسرو دخت افراسیاب و مادر کورش دخت پادشاه ماد بود.1

  ـ هر دو دور از دربار پدر بزرگ شدند. کیخسرو در دربار تورانی و کورش در دربار ماد.2

کند کورش نیز پس از  راند و دست آنان را به کلی کوتاه می ن میهاي متمادي تورانیان را از ایرا ـ کیخسرو پس از جنگ3

چندین سال جنگ سکاها را از ایران رانده و مرز ایران را تا سـیحون پـیش بـرد و شـهري در کنـار آن رود بـه نـام شـهر         



  »43«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

  کوروش بنا کرد.

سـانه ممکـن اسـت کنایـه از یـک      ها آمده که کیخسرو اژدهایی را مابین اصفهان و فارس از بین برد این اف ـ در داستان4

ي تاریخی باشد چه اصفهان از والیات ماد بود و چوانا بنا به روایات یونانیـان آخـرین پادشـاه مـاد آسـتیاك یـا آژي        واقعه

هـا   دهاك نام داشت و وي در بین اصفهان و فارس با کوروش جنگ کرده و منجر به شکست او شده ممکن است پارسـی 

مناسبت نارضامندي به ایختوویکو آخرین پادشاه ماد داده بودند سبب نزاع این افسانه شده باشد  دهاك را که به لقب اژدي

  اند. سرایان به کیخسرو داستانی نسبت داده و بعدها آن را داستان

ـ همینطور که کیفیت مرگ کیخسرو مجهول است چگونگی مردن کورش درسـت معلـوم نیسـت مورخـان قـدیم را در      5

  تالف است و ممکن است مبین ابهام سبب ایجاد این افسانه شده باشد.کیفیت فوت او اخ

  ـ دیگر عقل و درایت و عدالت کیخسرو است که با تدبیر و دادگري کورش قابل مقایسه است.6

  خاندان اَسپَه

اسـب در   باشـند. چـون   ي کیانی مـی  ي دوم از سلسله ي اسپ افزوده شده و آنان طبقه این پادشاهان به آخر نامشان کلمه

زندگی آریاهاي ایرانی و جنگاوران شرقی در روزگار قدیم نقش بزرگـی را داشـت و سـواري از افتخـارات ایشـان شـمرده       

شـود ماننـد لهراسـب،     ي اسـب خـتم مـی    بینیم کـه بـه کلمـه    هاي کسان بسیاري را در آن زمان می شد. از این رو نام می

  گشتاسب، ارجاسب، جاماسب.

  گفتند. بلخ بود از این جهت آن شهر را زرسپ یعنی اسب طالیی میچون پایتخت ایشان در 

ي اسب تندرو است به روایت فردوسی پس از کیخسرو به تخت نشسـت. او   لهراسب: لهراسب که در اوستا به معنی دارنده

درش لهراسـب  را دو پسر به نام زریر و گشتاسب بود. گشتاسب به روم رفت و کتایون دختر قیصر را به زنی گرفت. چون پ

  ي پادشاهی دید از شاهی کناره جست و وي را بر تخت نشاند. او را شایسته

ي اسـب سـرکش و رمنـده اسـت بـه روایـت        گشتاسب: گشتاسب که نام او در اوستا ویشتاسب آمده و بـه معنـی دارنـده   

ن مزدیسنی یـا خداپرسـتی را   شاهنامه، پادشاهی زیباروي و دلیر بود و پس از رستم همتا نداشت.به روزگار او زرتشت آیی

سب دین او را پذیرفت اما ارجاسب تورانی که از پیروان دین اهریمنی و دشمنان زرشت بود بر سر این کار با او اآورد. گشت

هاي او در داستانی به نام یادگار زریران آمـده، کشـته    به نبرد پرداخت. در این جنگ زریر برادر گشتاسب که شرح پهلوانی

اي منـزوي شـده و بـه عبـادت      جاسب به بلخ حمله آورد و آن شهر را بگرفت و لهراسـب را کـه در آتشـکده   شد. سپس ار

  پرداخت و براي دفاع از شهر به جنگ بیرون شده بود بکشت. می
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زرتشت نیز در این جنگ کشته شد. گشتاسب در آغاز شکست خورد ولی سرانجام بـه تـدبیر وزیـرش جاماسـب پسـرش      

اثر نافرمانی از پدر در بند کرده بود آزاد ساخت و به وي وعده داد، اگر ارجاسب را شکست دهـد تخـت    اسفندیار را که بر

  پادشاهی را به او واگذارد.

اسفندیار جاسب را شکست داده بکشت. چون گشتاسب به هیچ بهانه از دست اسـفندیار و پافشـاري او در گـرفتن تخـت     

فرستاد. این شاهزاده که رویین تن بود به اصابت تیر به چشمانش به دسـت   شد. او را به جنگ رستم پادشاهی آسوده نمی

  پهلوان سیستانی که مذهب زرتشت را نپذیرفته بود کشته شد.

گـردد و بـا تـاریخ     ي روایات ملی ما از اوسـتا جـدا مـی    بهمن: نام بهمن در اوستا نیامده و این نخستین بار است که ریشه

فردوسی در جنگ با رستم دو تن از پسران اسفندیار کشته شدند و بهمن بماند. اسـفندیار  آمیزد. به روایت  هخامنشی می

  در هنگام مرگ بهمن را به رستم سپرد تا وي را رسم شاهی بیاموزد.

  چون گشتاسب نوه ِ خود بهمن را برومند یافت، تخت پادشاهی را به او سپرد و از پادشاهی کناره گرفت.

ي پهلوانان سیستان را بکشت و رستم در این میان  انتقام خود از دودمان رستم بود. وي، همهنخستین کار بهمن، کشیدن 

  ي برادرش شغاد در چاهی افتاد و درگذشت. به حیله

ي پادشـاهی دیـد    بهمن را پسري به نام ساسان و دختري به نام هماي ملقب به چهرزاد بود. چون بهمن هماي را شایسته

  اند. ها اردشیر درازدست نیز گفته رگزید و درگذشت. بهمن را در داستاناو را به جانشینی خود ب

هماي و داراب: هماي پس از پدر بر تخت پادشاهی نشست. او را پسري به نام داراب بود که پـس از وي شـاه شـد. او بـا     

  فیلیفوس(فیلیپ) پادشاه یونام رزم کرد و ناهید دختر او را به زنی گرفت.

زاییده شد ولی پیش از آنکه دختر فیلیفوس بزاید شاه او را رها کرد و نزد پدرش بـه یونـان فرسـتاد.     از این دختر اسکندر

هاي ملی ایران پسر داراب است، بدیهی است این نسبت با تاریخ واقعی مطابقت نـدارد و از   اسکندر مقدونی موافق داستان

اند بگویند هرچه باشد او پسر پادشاه  شاق بوده و خواسته این جهت جعل شده که بر ایرانیان قدیم تسلط اسکندر بر ایران

  ایران است.

هاي پهلوي، دارا پس از داراب بر تخت نشست و به فرمان او از روي کتاب اوستا دو نسخه برداشـته و   دارا: به روایت کتاب

  ي رضائیه، نهادند. هیکی را در دژنپشت در استخر فارس و دیگري را در گنج شیزگان در شهر شیز، در کنار دریاچ

ي  ي خراج کرد. ایـن اقـدام بـراي اسـکندر بهانـه      فردوسی گوید: دارا، مردي تندخو بود و از اسکندر پسر فیلیفوس مطالبه
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جنگ با ایران گردید. دارا، لشکري آراست و با اسکندر بجنگید و شکست خورد و به کرمان گریخت و به دست دو سـردار  

  خواستند در نزد اسکندر به جاه و مقامی برسند کشته شد و کشور ایران به دست اسکندر افتاد. میخود ماهیار و جانوسیار که 

ي  یعنی اسکندر رومی آمده است. چون ایرانیـان از سـلطه  » الکساندري ارومیک«هاي پهلوي نام اسکندر اسکندر: در کتاب

اند. در شاهنامه، اسکندر در شمار پادشاهان  ر خواندهاسکندر بر ایران ناخوشنود بودند او را گجستک یعنی ملعون و ویرانکا

ي  هاي پهلوي مردي بزرگ خوانده شده، و نظامی نیز مانند فردوسـی در اسـکندرنامه   کیانی آمده و در آنجا برخالف کتاب

اي پهلـوي  هـ  خود از وي به نیکی یاد کرده است. ظاهراً مورخان ایرانی داستان اسکندر را از عربی و منابعی غیـر از کتـاب  

  گرفته باشند.

ي کیانی با خاندان هخامنشـی قابـل تطبیـق اسـت. ظـاهراً       تحلیلی تاریخی از خاندان دوم کیانیان: چنانکه گفتیم سلسله

انـد. و   مـغ و دیگـري داریـوش اول پنداشـته     لهراسب را از جهت کارهایش جانشین دو شخصیت تاریخی، یکـی گئوماتـاي  

اند. بهمن و داراب و دارا که اولـی را لقـب اردشـیر در از     در داریوش بزرگ یکی دانستهگشتاسب را با ویشتاسب تاریخی، پ

  اند. ي هخامنشی نشسته دست است، همان شاهان تاریخیند ولی به جاي سه اردشیر و دو داریوش در دوره

ا تا آمدن اسکندر به ایران امور شمال شرقی ایران به قدري مورد توجه آرایاهاي ایرانی بوده که حوادث حدود غربی ایران ر

ي شاهان هخامنشی جز چهار تن: گشتاسب، اردشیر، داراب و دارا فراموش شده است. جمع مدت  فراموش کردند. نام همه

  سال است. 718هاي ملی  پادشاهی شاهان کیانی در داستان

هـاي   برادران هندي خود از کوه به طوري که گفتیم آریاهاي ایرانی پس از جدا شدن از گشترش آریاها در فالت ایران:

هندو کوش گذشته، به سوي فالت ایران سرازیر شدند. بتدریج در طـی چنـد قـرن سراسـر ایـران زمـین را فـرا گرفتنـد.         

ي کوچکی از سواران آریـایی نیـز    ي اقوام آریایی از طرف شمال شرقی به سوي مغرب ایران بود ولی دسته مهاجرت عمده

هـاي زاگـرس    از راه در بندهاي قفقاز در داخل فالت ایـران نفـوذ کردنـد و بـه آذربایجـان و دره     دریاي خزر را دور زده و 

  درآمدند.

  اما ایشان در مقابل اقوام بومی آن نواحی نتوانستند مقاومت کنند و به سرعت از میان رفتند و یا با آنان در آمیختند.

ها را به دو قسمت کرده قسـمتی را   ساختند و درون آن ژهایی میرسیدند، پس از برانداختن بومیان، د آریاها، به هر جا می

  دادند. هاي خویش اختصاص می به خود و بخشی را به دام

ي فراوان بودند. ایشان، نخستین قومی بودند که اسب را رم کرده و با خـود بـه    آریاها، پرورندگان اسب و داراي گله و رمه
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هاي جنگی خود را  ستفاده از این حیوان تندرو بود. پیش از ایشان آشوریان ارابهآسیاي غربی آوردند و راز پیشرفت ایشان ا

  شناختند. بستند زیرا هنوز اسب را نمی به خر می

خواندند. محل  می Nafoaدر اوستا، اساس تشکیالت آریایی بر خانواده قرار داشت که آنرا نافه  اساس تشکیالت آریاها:

آمد که در یک ویس یـا ده   ي خویشاوند، یک تخمه یا عشیره فراهم می د. از چند خانوادهیا خانه بو Nmanaنافه در نمانه 

کردند. از مجمـوع   شد که در شهر زندگی می تشکیل می Zantuسکنی داشتند. از چند عشیره یا تخمه یک قبیله یا زنتو 

خواندنـد. پـدر، سرپرسـت     ت مـی گفتند و رئـیس آن را دهیوپـ   می Dahyuشد که آن را دهیو  چند شهر والیت ایجاد می

ي طبقـات آریـایی از اهـل خـانواده      کردند. همه خانواده و نگاهبان آتشگاه خانه بود و فرزندان و اهل خانه از او اطاعت می

  کردند. گرفته تا اهل والیت از دهیوپت که به معنی شاه بوده فرمانبرداري می

شدند. مغان یا مالیان مأمور قربانی و حفاظت آتش  برزگران تقسیم میي مغان، جنگاوران و  قوم آریایی ایرانی بر سه طبقه

و اداي مراسم دینی بودند. در این مهاجرت بزرگ آریاها، سـه قـوم نـامبردارتر از دیگراننـد و سـرانجام هریـک از آنهـا در        

  ایران جاي گرفتند.ها در جنوب  ها در مشرق و پارسی ها در مغرب و باختري اي از ایران مستقر شدند. مادي ناحیه

  تاریخ ماد (دیاکونوف)  

پارسوا) با (پارس) (پرسید) این است که هر دو اصـطالح بـه معنـی مـرز و      عقیده رایج تنها وجه مشترك لفظ (بر خالف 

 باشند. هیچ دلیلی بر اینکه (پارسوا) میهن پارسیان بوده و آن قوم از پایان قرن هشتم تا اواسط قرن نهـم ق. م از  کنار می

اي زارعی بوده و مردم آن اسکان یافته  آن خطه هجرت کرده باشند در دست نیست. باید در نظر گرفت که (پارسوا) ناحیه

کیلومتر با آنجـا فاصـله داشـته     600بودند و فرض اینکه ساکنان آن سرزمین خویش را رها کرده و به پارس (پرسید) که 

کن و اشـخاص در سـرزمین (پارسـوا) بـه هـیچ وجـه ایرانـی نیسـت.         است کوچ کرده باشند بسیار دشوار اسـت. نـام امـا   

اي بدین منظور بود کـه   لشکرکشیهاي آشوریان با اینکه جنبه غارتگري و کسب غنایم و برده داشت در عین حال تا اندازه

ریـق چنـدان   سرزمین منظور را کامالً تحت اطاعت در آورند تا وصول خراج از آن مقدور گردد ولی تا آن زمان در ایـن ط 

  موفقیتی کسب نکرده بودند. 

نراري سوم که کودکی خردسال بـود وارث تخـت و تـاج آشـور      –ق. م در گذشت و آداد  810شمسی اداد پنجم در سال 

  کرد.  گشت. در واقع ملکه بیوه او سامورامت که در تاریخ به نام سمیرامید (سمیرایس) مشهور است امور ملک را اداره می
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حوال زندگی شرق قدیم عادتا ساختمان قلعه گواه بر آن بود که سرزمین مورد نظر مبـدل بـه حـاکم نشـین     در اوضاع و ا

هاي هشتم و نهم ق. م در آشور و اورارتو هنوز رسم بوده حـاکم یـا جانشـین پادشـاه را بـراي       شده است. مع هذا در قرن

  داشتند.  ظ و برقرار میکردند ولی پادشاهان محلی را هم محفو اي معین می حکومت بر ناحیه

ق. م به آنـان وارد   743هاي اورارتوییان علیه مانا بعدها بر اثر شکستی که از طرف تیگلت پیلسر سوم در سال  لشکرکشی 

  آمد؛ متوقف گشت. 

ده ورزیدند. مع هذا در هیچ یک از بخشهاي سرزمین ماد آین ساکنان ماننا مانند دیگر نواحی بیشتر به دامداري اشتغال می

زراعت، در ردیف دامداري چنان اهمیتی را که در ماننا واجد بود، نداشته است. در ماننا مردم علیه یکـی از پادشـاهان آن   

  اي بی نظیر بود.  پدیده –در آن عصر و دوران  –کشور شورش کردند و این در تاریخ مشرق زمین 

د که شاه و شوراي شیوخ مرکب از بزرگان اصیل متفقاً می توان گفت که دولت ماننا در مرحله نخستین جامعه طبقاتی بو

اي ابراز  کردند و عامه مردم آزاد که با حکومت خاندانهاي عمده در مبارزه بودند، هنوز فعالیت قابل مالحظه آن را اداره می

  داشتند.   می

ـ   رده داري شـمرد. حـدس زده   شکی نیست که بردگی در ماننا رایج بوده جامعه ماننا را میتوان منسوب به دوران بـدوي ب

شود که برده دراي (بردگی) در آن جامعه تکامل و رونق چندانی نیافته بود و غالباً به ظن قوي از حـدود بردگـی پـدر     می

  کرده است.  شاهی و خانگی تجاوز نمی

از  این مسلم است که دیوك نمی توانست بر خـالف آنچـه هـرودوت نوشـته پادشـاه سراسـر مـاد باشـد. وي فقـط یکـی          

فرمانروایان کوچک و متعدد مادي بود ولی درخشش تاریخ اخالف بر سیماي او پرتو افکنده و منعکس شده است. او حتی 

ق. م دیـوك را حـاکمی از جانـب ماننـا      715فرمانرواي مستقل یک ناحیه بزرگ هم نبود. منبع آشوري در وقـایع سـال   

  دهند.  ه به این و آن کرامت خاصی نشان میخواند و حال آنکه متون آشوري در دادن لقب پادشا می

( نمانا) به معنی خانه و مسکن است ولی خاندان و خـانواده نیـز تعبیـر     -1وضع اجتماعی مادها قبل از تشکیل حکومت: 

ویس  -2شود یعنی خانواده پدرشاهی که بردگان را نیز شامل است: در راس آن پیر یا پدرشاه و یا خانه خدا قرار دارد.  می

نقطه مسکون یا دهکده یا اصـل همـان معنـی نخسـت اسـت و سـپس        -عشیره و تباره ب -این کلمه دو معنی دارد الف

پدید آمده بود. سـالمندترین   -عشیره پدرشاهی (پدر ساالري) است که از نیاي مشترکی که غالباً واقعی بوده نه اساطیري

رخاندان شـاهی ایـران در عهـد ساسـانی الزم نبـود رئـیس       عضو خاندان علی الرسم رئیس آن بود. جالب توجه است که د
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ها به صورت جماعت پدرشاهی مفهوم واقعی خـویش   گرچه عشیره علی الرسم مدت -زنتو -3خاندان شخص پادشاه باشد 

را حفظ کرد ولی قبیله پس از پیدایش جامعه طبقاتی و تقسیمات ارضی (بجاي تقسیمات قبیلـه اي) بـه سـرعت مفهـوم     

دنگهو، دهیو و اصطالحی که مفهوم دولت را برساند نیسـت. برخـی از    -4خص پیدا کرد و ظاهري بیش نبود شممبهم و نا

  آوردند.  سران قبایل و یا فرمانروایان چند نگهو را تحت حکومت خویش در می

ر فرد آزادي کـه  اي بود نه نوع سالح. ه به گفته هرودوت در قرن هفتم ق. م تقسیم بندي ارتش ماد از روي بستگی قبیله

  شد.  قادر به حمل سالح بود سپاهی شمرده می

می توان گفت که ساختمان اجتماعی سرزمین اتحادیه ماد در قرن هشتم ق. م در مرحله انتقال از جماعت بدوي بـه دور  

هـا   آن سأبنده داري بود. تقسیم جامعه از روي مبادي ارضی در شرف آغاز بود و کشورهاي کوچـک کـه فرمـانروایی در ر   

اي نیز هنـوز بـه خـوبی محسـوس بـوده قشـون        قرار داشتند، ایجاد شده بود ولی در عین حال تقسیمات عشیرتی و قبیله

آمد. بسیاري از فرمانروایان عمالً همان سران قبایل بودند دیگر مقامات سازمان جماعت بـدوي   گیري از قبایل به عمل می

  ها.  شوارهاي شیوخ و بزرگان خاندان نیز وجود داشتند مانند مجمع خلق و محتمالً

ق. م کـه بـه قسـمت ماننـا و مادهـا       678تـا   744ق. م و دوم از  788تـا   834دو دوره تجاوزات آشور عبارت از: اول از 

  لشکرکشی کردند.  

  ق. م  737ق. م تیگالث پیلسر سوم حمله کرد و همچنین در سال  744در سال 

 به حدود ماد مختلف بود. نخست اینکه مبناي اصالحات وي این بود که ارتش دایماًعلل واقعی حمله تیگالث پیلسر سوم 

در حال عملیات جنگی باشد و با غارت و دزدي ثروت اندوزد. بدین سبب توسعه حدود آشور به وسیله لشکرکشـی امـري   

ه را به طـور دایـم بـا مـردم     ضروري بود. دیگر اینکه اصالحات او مستلزم این بود که جاي خالی ساکنان نواحی ویران شد

هاي تازه فتح شده. بنابراین وجـود یـک عـده     هاي مفتوح پر کند و اراضی مردم اخیر الذکر را با ساکنان سرزمین سرزمین

هاي مادهـا را   افراد آماده براي مهارجت و انتقال دائم ضرورت داشت اما علت مهم و حتی مهمترین علت این بود که ثروت

توانگرتر شود و اسبان فراوان به دست آورد زیرا سازمان ارتش آشور تجدید شـده بـود و بـراي عرابـه     تصاحب کند و خود 

خصوص سواران احتیاج مبرمی به اسب داشت و در آن عصر پرورش اسب فقط در نقاط کوهستانی، یعنی  ههاي جنگی و ب

لیه قبایل ماد ممکن بـود بـه منظـور تـامین     کرد سرانجام لشکرکشی ع ماد و اورارتو آسیاي صغیر، با موفقیت پیشرفت می
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  جناح در مبارزه جدي آتی با اورارتو باشد. 

میان فتوحات آشور و اورارتو یک تفاوت اصلی و کلی وجود داشته، آشوریان در ترقی تولیـدات کشـاورزي نـواحی مسـخر     

اي داشـتند بـر عکـس     پیشـرفته ي خویش کشـاورزي بسـیار   امپراتورهاي قدیمی  شده کمتر ذینفع بودند زیرا در سرزمین

ها که سر و کارشان بیشتر با نواحی عقب مانده کشاورزي بود به تکامل و پیشرفت زراعت توجه خاصـی مبـذول    اورارتویی

  داشتند.   می

  ) 73/1ها فرا گرفته اند ( گوید تیراندازي را مادیها از اسکیت هردوت می

توان چنـین اسـتنتاج    یی سیاه کوچ کرده در آسیاي غربی نفوذ نمودند. میکیمیرها، تررینها و اسکیتها از نواحی کرانه دریا

نمود: کمیریان به آسیاي صغیر (فریجیه، پافالگونیه، ویفینیـه، میسـیا، لیـدي، ائولیـد و یونیـه) در زمـان هـومر دسـتبرد         

اس آخرین شاه آن در حـدود  زدند (نه دیرتر از قرن هشتم ق. م) ظاهراً ایشان در قلع و قمع پادشاهی فریجیه، که مید می

ق. م) مسخر سـاختند.   654ق. م در گذشت شرکت جستند. نخستین بار سارد را در عهد گیگ (سال  676 – 674سال 

ها گشتند. پـس از آن   ها مصادف شدند و محتمالً بمانند ترریال مغلوب (مادیا) پادشاه اسکیت سرانجام کیمریان با اسکیت

یمیریان در سواحل شمالی آسیاي صغیر نزدیک سینوپ متمکن گشـتند و در پایـان قـرن    گوید ک به طوریکه هرودوت می

  هتفم ق. م به طور قطع مغلوب آلیات شاه لیدي شدند. 

نام قبیله اشکیتا (اسکیت) نیز مانند بسیاري دیگر از اسامی قبایل تا کنون از لحاظ اشتقاق روشن نشده اسـت فقـط یـک    

ها  خویشاوندي سکایان یا اسکیت –از اصطالح (سکا) کامالً مشخص و متفاوت دانست زیرا نکته روشن است که باید آن را 

هـا)   به هر صورتی باشد کلمه اسکیت از لحاظ زبانشناسی هیچ وجه مشترکی با (سکا) ندارد. پارسـیان (و محـتمالً مـادي   

  خواندند.  یت) و بابلیان (گیمی ري) مینامیدند، همچنانکه یونانیان ایشان را (اسک تمام صحرانشینان را (سکاییان) می

هـا بـه    اي بود که مادي شایاناي ایرانی یعنی (سرزمین زیستن سکایان) نام رسمی -می توان حدس زد که (سکانسا) (سکا

ها نهاده بودند و ما باید سرزمین مزبور را میـان رود کـورا (کـر) و ناحیـه      مرکز و هسته سرزمین پیشین پادشاهی اسکیت

  ی روف آباد (گنجه) و اراضی اطراف دریاچه ارومیه متعلق به ماننا در جنوب ارس جستجو کنیم. شمالی ک

بطور خالصه میتوان گفت که در آغاز قرن هفتم ق. م چند عامل بسیار موثر در تاریخ روابط خارجی مـاد ظهـور کـرد اوالً    

ربی و شاید مرکزي قفقاز نفوذ نمودند و نخست کیمریان بودند که در قرن هشتم ق. م از آن سوي جبال قفقاز به بخش غ

با اورارتو درگیر شدند و سپس در حدود دهه هفتم قرن هفتم ق. م با روساي دوم پادشاه اورارتو عقد اتحاد بسته، فریجیه 
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 کرد تـار و مـار کردنـد. چـون اصـطالح      را که در آسیاي صغیر دولتی سرشناس و رهبر بود و مدتی در آنجا فرمانروایی می

باشد معلوم نیست که آیا یکی از دسته هاي کیمري در قفقاز بـاقی مانـده    (کیمریان) مربوط به دیگر صحرانشینان نیز می

هـا در میـان اسـت نـه کیمریـان       سپس در خاك ماننا و حتی ماد نفوذ کـرد و یـا در مـوارد مربـوط صـحبت از اسـکیت      

اشکیدا که یکـی از قبایـل ایرانـی آسـیاي      –ها  ند. شاید اسکیتاشکیدا عامل نوینی بود –هاي  باالختصاص و ثانیاً اسکیت

دادند از طریق معبر در بند وارد قفقاز شرقی شده و احتماالً در جلگه میان ناحیه کی رو آباد (گنجه) و  میانه را تشکیل می

در تاریخ قرن هفـتم ق. م  تر تا (ارومیه) یک اتحادیه نیرومند سیاسی (پادشاهی) که  ارس و به هر تقدیر در نواحی جنوبی

اشکیدا و ماننا اهیمت فراوان داشـته اسـت در    –کرد قرار گرفتند. بخصوص اتحاد بین اسکیتهاي  نقش مهمی را بازي می

ق. م  674ق. م کیمریان به حدود آشور دستبرد زدند در زمان سلطنت اسرحدون جانشین سناخریب در سـال   679سال 

شـدند   ق. م متحـدان طبیعـی محسـوب مـی     674ها قبل از سـال   ور نبوده ظاهراً اسکیتماننا دیگر خراجگزار و متحد آش

ها متفق بودند مدارکی موجود اسـت کـه عـیالم نیـز حاضـر بـه یـاري بـه قیـام           الخصوص که مانناییان نیز با اسکیت علی

دي تشکیل داده و آماده خروج کنندگان بود بنابراین تمام اقوام ساکن اراضی پهناوري از رودکوراتا خلیج فارس جبهه واح

  علیه یوغ منفور آشور بودند. 

ق. م وقوع یافت. خداوند  673ها در پیرامون نوروز آشوري سال  جریان قیام خشتریتی در ماد: به احتمال قوي قیام مادي

گشت و مردم ق. م سرزمین وسیعی طعمه عصیان  673ده کارکاشی رهبر و الهام بخش آن بود. به هر تقدیر در آغاز سال 

ها روش تهاجم پیش گرفته در آن واحد، بسیاري از قـالع   سراسر ماد مرکزي قیام کردند (به کمک متحدانشان) و شورشی

کردند. آشور سراسر سرزمین ماد را که در تصرف داشـت بـه اسـتثناي زامـوا و      آشوریان را به محاصره و سقوط تهدید می

شـود در معـرض تهدیـد قـرار      هایی را که به جلگه بین النهرین منتهی می ردنهپارسوا، از دست داده و خشتریتی آخرین گ

نیقیه وقایع تشویش انگیزي در شـرف  یداده بود. وضع به حال آشور فوق العاده نامساعد بود بخصوص که از پشت سر در ف

د، موارد اعتراض اجتماعی عامه مردم ها ظاهراً بر اثر وقایع ما وقوع بود و جنگ با مصر هنوز پایان نیافته بود. گذشته از این

ق. م آشوران کوشیدند تا بـا خشـتریتی وارد مـذاکرده شـوند و      672در خاك اصلی آشور نیز مکرر شد. در آغاز سال تازه 

کردنـد.   کوشیدند تا در میان متحدان تخم نفاق بپراکنند و بدین ترتیب با هر یک از آنهـا جداگانـه مـذاکره مـی     ضمناً می

پادشاه اسکیتهاي اشکوزا به پیشنهاد آشوریان حاضر شد وارد مذاکره شود و ازدواج بـا دختـر اسـرحدون را بهـاي     پارتاتوا 
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  دوستی و اتحاد خویش با آشوریان قرار دارد از آن تاریخ به بعد پادشاهی اسکیت متحد و وفادار آشور گشت. 

هـا و   گویند که قیام به شکست مـادي  بعضی از محققان می تاسیس پادشاهی ماد: موفقیت بر اثر رفتن پارتاتوا ناتمام ماند.

مرگ خشتریتی منجر شد ولی تایید این مطلب در منابع دیده نمـی شـود. سـبب ایـن گفتـه متابعـت کورکورانـه و غیـر         

توان گفت  معتقدانه از منابع رسمی آشوري و اعتقاد دانشمندان غربی به شکست ناپذیري ارتش آشور است و به جرأت می

با موفقیت کامل قرین گشت و قـدرت آشـور    –یعنی ایاالت بیت کاري و مادي و ساپاردا  –قیام در کانون بدوي خود  که

در آنجا سرنگون گشت و منابع تاریخی بعد از آن تاریخ به جاي نام سه ایالت مزبور از پادشاهی مستقل ماد یـاد میکننـد   

هـا خشـتریتی، مـامی تیارشـو و دوسـانی بودنـد) ایالـت         یـن ایالـت  ق. م بوده است (حاکم ا 673که خود زاده قیام سال 

خشتریتی موسوم به بیت کاري که مرکز آن دژ کارکاش (منزلگاه کاسیان) بوده در ناحیه همدان کنـونی قـرار داشـته. در    

اسـت بایـد    که به میانه نزدیکتر از همـدان  –اي از دره قزل اوزن  ق. م در نقطه 711تا  717صورتیکه محل دیوك را در 

  جستجو کرد.  

  منزلگـاه کاسـیان)    قومی ساکنان آن بسیار رنگارنگ بود، دژ خشتریته ( أاي که مرکز دولت جدید شد از لحاظ منش ناحیه

خواندند در آنجا به پرستش خدایان بابل سرگرم بودند ایـن ناحیـه در    ) نیز می دژ بابلیان  شد، و محتمالً آن را ( نامیده می

) و در نزدیکـی آن   اي یـا مهرانـی   لولـوبی  –اي گـوتی   هـاي قبیلـه   یی زبانهاي ایرانی و کاسی قرار داشت (زبانمرز جغرافیا

نواحیی که ساکنان آن کاسی و عیالمی (در جنوب) و آرامی (آشوري و مادي) و از مهاجران آشور (در مغرب) بودنـد قـرار   

خوانند زبان مشترك بـین   انی که مولفان باستانی مادي مییعنی آن زب -داشته طبیعی است که زبان رسمی پادشاهی ماد

القبایل شد این موفقیت درخشان خشتریته (کشتریتی) که توانست مهمترین نواحی ماد را از زیر یوغ آشور نجات دهـد و  

هاي  ن سالکرد. بنابراین بی دولت واحدي تاسیس نماید مسلماً بر اثر هواداري عامه مردم از نهضتی بود که وي رهبري می

ق. م نه تنها بنیان دولت ماد نهـاده شـد بلکـه آن     615تا  625هاي  ق. م و آغاز جنگ آشور و ماد یعنی حدود سال 673

هاي کوچک نیز که تا آن زمان معرف سرزمین ماد بودند کامالً نابود و جذب گشتند. بدیهی است که این مقصود  پادشاهی

محلی مزبور و کسان ایشان و به دیگر سخن بـدون پایـداري اشـرف عشـیرتی     بدون مقاومت سخت فرمانروایان کوچک و 

  دهد با اعتماد کافی بگوییم که شاهان ماد به توده هاي وسیع مردم آزاد متکی بودند.   حاصل نگشت و این خود به ما اجازه می

  ماد و ماننا و پادشاهی اسکیت بعد از قیام
ي هر یک از پادشاهیهاي جزو کشور آینده مـاد از چـه قـرار بـود؛ پادشـاهی      ق. م برا 672تا  674هاي  عواقب وقایع سال
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را به نام کشور ایشـکوزا بـه    ي زمان یعنی آشور آنامپراتوراسکیت سیاستاً استوار گشت و استحکام پذیرفت و مقتدرترین 

ورد. آخـروي پادشـاه ماننـا    رسمیت شناخت و پارتاتوا با دختر شاه آشور ازدواج کرد. ماننا نیز نیروي بسـزایی بـه دسـت آ   

  توانست خویشتن را در ردیف روساي دوم اورارتویی، شاه کشور بزرگی بداند.  باالستحقان می

لیفات مربوط به شـرق باسـتان غالبـاً    أق. م سلطنت کرد. در ت 652سال یعنی تا  22به گفته هرودت فرائورت (خشتریته) 

  این گفته به کلی بی پایه است.  گفته شده است که خشتریته در طی قیام کشته شد و

  ها را خراجگذار خود کردند.  ق. م به ماننا حمله کردند و با شکست ماننا، آن 659و  660آشوریان در سال 

  فرمانروایی مطلق و موقت اسکیتها: 

ي ایـن  ي آشور وارد خطیرترین بحران سیاسی تاریخ خویش گردید. علـت ظـاهر  امپراتورق. م  653 -52در پیرامون سال 

قدرت قیام (( شاما شوموکین)) برادر آشور بانی پال پادشاه بود که از طرف آشور به شاهی بابل منصوب گشته بود (قبل از 

ي امپراتـور آن نیز ضربه مهمی به قدرت آشور وارد آمده، مصر از آن منتزع شده بود) متحدان کثیـري از داخـل و خـارج    

سال بود که  22) آمده است. در آن زمان  گوتیوم  ها ( مله ماد که در متون آشوريآشور به این قیام ملحق شده بودند از ج

کرد البته اینکه در نوشته هـاي آشـور بـانی پـال هـیچ گونـه        در آنجا حکومت می –کشتریتی یا به قول هرودت فرائورت 

ر خشتریته (فرائورت) کـار خـود   شود توجیه آن این است که پیروزي ب تذکري درباره پیروزي ارتش آشور بر ماد دیده نمی

ها) گـاهی بـه    ها به دست آمد و آشوریان ایشان را (اسکیت آشوریان نبود بلکه بر اثر مساعی متحدان ایشان یعنی اسکیت

تـا   653 – 2سـال (  28ها مادها را شکست دادنـد و   انداختند. اسکیت جان این و زمانی به جان آن قوم مجاور خویش می

سال حکمرانی  40یعنی  585سال شاه شد و تا  28کمرانی کردند و کیاکسار (هوخشتره) بعد از این ق. م) بر آن ح 625

داند) ولی نباید پنداشت کـه هـدف    سال حکمرانی سکاها را جزو ایام شاهی کیاکسار می 28کرده (هرودت اشتباه کرده و 

نیز مانند ماننا (بعد از شکست از آشور) کماکان بـه   ها نابودي یا بلع دولت ماد بوده است. پادشاهی ماد فرمانروایی اسکیت

هـا فقـط    تر از پیش نبود. ظاهراً اسکیت موجودیت خویش ادامه داد و در پایان دوران حکومت اسکیتها به هیچ وجه ناتوان

ت بـراي  ها از بعضی جهـا  ایی اسکیتوداشتند. فرمانفر خراجی کم و بیش سنگین و یا اسمی (نه واقعی) از ماد دریافت می

ها اهمیت داشت: از یک سو با فن و تاکتیک سواري و تیر اندازي اسکیتها آشنا شدند و حتی بعد از سقوط حکومـت   مادي

سپردند. از دیگر سو سراسـر خـاك آن    ها می ها فرزندان خویش را براي آموختن تیراندازي به اسکیت ها نیز، مادي اسکیت
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ها را به مهمانی دعوت کردند و مسـت کـرده کشـتند. امـا      ها، اسکیت و ماديسال کیاکسار  28کشور بسط یافت.  پس از 

توان از روي مدارك موجود داوري کرد کـه بـه گفتـه ارمیـاي نبـی       طور مستقیم میه ها را فقط ب سرنوشت بعدي اسکیت

کند  یید میأنیز تهنوز در دهه نهم قرن ششم ق. م پادشاهی اسکیت کماکان در آذربایجان وجود داشت و این را هرودوت 

  ق. م جنگ در گرفت.  590لیدي در  و گوید که به خاطر ایشان میان ماد و می

  ماد و آشور در پایان قرن هفتم

ها، آزاد شد و بار دیگر به صورت نیروي سیاسی  ق. م پادشاهی ماد از تحت تسلط اسکیت 625به هر تقدیر در حدود سال 

را باید بیشتر به حساب کیاکسار (هوخشتره) گذاشت و فتح ایاالت مختلف مرکـز   و جنگی مهمی در آمد. امر انقیاد پارس

هاي حکومت او دانست، فتوحـات خـارجی ظـاهراً     و شرق ایران را هم به احتمال قوي باید بیشتر مربوط به نخستین سال

اقوام تابع ایشان در جنگ ها و  ممکن است فقط پس از طرد اسکیتها در عهد کیاکسار صورت گیرد. قبل از کیاکسار مادي

جستند و کیاکسار به متابعت از همسایگان خویش یعنی آشوریان براي نخستین  اي شرکت می به صورت دسته هاي قبیله

شـد و ایـن تقسـیمات مبنـی بـر روابـط        بار ارتش منظم ایجاد کرد که به واحدهاي سوق الجیشی و تاکتیکی تقسیم مـی 

گرفته و وي تقسیم لشکر را از روي نوع سالح منظم کرد هر  تیاجات نظامی دولت ریشه میاي افراد نبوده بلکه از اح قبیله

قبایل مجاور از این جهت نیـز   يها و انقضا رود که جنگ با اسکیت چند این ارتش هنوز تجربه اندك داشت ولی گمان می

ع آشـوریان و فـن سـواري و تیرانـدازي     براي آن آموزنده بود. ارتش مزبور مسلماً با تاکتیک پیادگان و فـن محاصـره قـال   

ها نیز آشنا بود. در حدود قلمرود آشور شمار آرزومندان نابودي آن دولت بسیار بود علت اصلی جان سختی آشـور   اسکیت

هاي مکرر آشور موجب شد کـه   تا آن زمان فقدان وحدت الزم و نیروي جنگی کافی در صف مخالفان آن بود ولی موفقیت

ور خطر خارجی را کوچک انگارد و اختالف و جدال میان دسته هاي مختلف آن شدیدتر شود. صـفوف  طبقه حاکم آن کش

ارتش آشور پر از افراد عناصر بیگانه بود که از بین اقوام گوناگون مغلوب، گرفته بودند و سـرانجام روحیـه خصـومت آمیـز     

  را ناتوان نسازد.  آن تمام مردم ممکن نبود در ارتش و میزان آمادگی جنگی آن منعکس نشود و

  جنگ بابل و ماد علیه آشور  
ها را از لحـاظ نظـامی و اداري متحـد سـاخته      ي آشور به زور آنامپراتوربخشهاي گوناگون آشور، منابع مختلف داشتند و 

   هاي جنگی بود. تحت اداره یک دولت در آورده بود و وجود یا انقراض دولت مزبور بسته به تصادف، شکست یا پیروزي

الکلمه و واحدي از دشمنان آشور پدید آمد کـه از لحـاظ نظـامی و سـوق الجیشـی نیرومنـد بـوده،         همینکه ائتالف متحد
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انقراض دولت آشور قطعی گردید و در پادشاهی ماد وحدت نظر کاملی حکمفرما بود، در عین حال پادشـاهی مـاد متحـد    

ق. م طغیـان بـرادرش شاماشـوموکین در بابـل را      648ی پـال در  نیرومندي که همانا بابل باشد پیدا کرده بود. آشور بـان 

ق. م در گذشت و پسرش آشـور اتلـی النـی جانشـین او شـد.       633ق. م عیالم را از بین برد و در  645سرکوب کرد، در 

، او آخرین شاه آشور سین شارش کون پسر دیگر آشوربانی پال بود و در همین زمان بود که نبوپلسر حاکم بابل شده بـود 

بیشتر بین منافع محافل تجار و ریاخوران و برده داران بابل بود که با کاهنان جوش خورده و از دیربازي با نظامیان آشـور  

ورزیدند. بنا به گفته بروس، نبوپلسر از آغاز امر و قبل از اینکه علیه آشور اقدام کند با کیاکسار عهدي بسـت و   دشمنی می

راي پسر خود نبوکد نصر به زنی گرفت.  به ظن قومی مادها در طـی چنـد سـال اول در جریـان     را ب  آمی تیدا)  دختر او (

کوشـیده بابـل    وقایع سهم مهمی نداشتند و خود نبوپلسر نیز هنوز تخریب قطعی دولت آشور را در نظر نداشته و فقط می

آشور فـراهم شـد. در جنگـی کـه میـان       را تصرف کند. ولی بعد، اوضاع و احوال مناسبی براي وارد آوردن ضربه قطعی به

آشور و بابل و ماد آغاز شد دولت آشور نتوانست به تنهایی پایداري کند و ناچار در صدد یافتن متحدانی بر آمـد از جملـه   

رسـاند کـه وضـع در نظـر آن      دهد بلکه مـی  ماننا، اورارتو و مصر به او یاري رساندند و این نه تنها ضعف آشور را نشان می

بسیار وخیم بوده است. به ظن قوي در نظر مقامات دولتی آشور وخامت وضـع بـدان سـبب بـود کـه عمـوم مـردم        دولت 

ق. م نبرد در گرفت و در این زمان مـاد وارد جنـگ    616کردند. در بهار سال  ت ضد آشور پشتیبانی میضي از نهامپراتور

هـا آمـده بودنـد)     آشور و ماننا (که به کمـک آن  نشده بود که این جنگ منجر به شکست آشوریان و اسارت سران جنگی

نبرد دیگري میان بابلیـان و آشـور رخ داد کـه بابلیـان، آشـوریان را بـه رود ذاب کوچـک ریختنـد و          615گشت. در بهار 

سرحدات ماننا را فاقد دفاع ساخت و احتمـاالً خـاك    616سرزمین ایشان را تصاحب کردند قلع و قمع مانناییان در جنگ 

ماد ملحق گشـت و بـه ایـن ترتیـب کیاکسـار بـه        امپراتورق. م توسط کیاکسار اشغال و به  615و  616در سالهاي  ماننا

ق. م  614دار وظیفه رهبري را به عهـده گرفـت. در سـال     طرفداري بابل وارد جنگ شد و چیزي نگذشت که در آن گیرو

ه عمل آورده و این مانور با تسخیر شهر مقـدس آشـوریان   لشکریان ماد به فرمان کیاکسار راهپیمایی و مانور در خشانی ب

هـاي آشـور قـدم نهـاد و در آنجـا       یعنی آشور، پایان یافت. معابر آشور غارت شد. بنوپلسر که بعد از جنگ رسید به ویرانه

  شد. نبوپلسر و کیاکسار عهد دوستی بستند و این دوستی محتمالً در همان زمان با ازدواج سیاسی، مسجل و مستحکم 

  سقوط و پایان پادشاهی آشور
ق. م نیروهاي متحد بابـل و   612از شهرهاي بزرگ جز نینواوکلخو چیزي براي ساراك (پادشاه آشور) باقی نمانده بود. در 
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ماد نینوا را محصور کردند و پس از مدت کوتاهی نینوا را فتح کردند به این صورت که با طغیان مصنوعی آب حصار گلین 

ب کردند و پیروز شدند و سپس شاریشکون ساراك، شاه آشور خود را در آتش انداخت. فاتحان همان گونـه بـا   شهر را خرا

هـا و متحـدان    آشوریان رفتار کردند که آشوریان با مغلوبان. با وجودي که اطالعات موجود نشان میدهد که رفتـار مـادي  

سازد که بزرگان و  ش آشوریان بود. تاریخ گد خاطر نشان میایشان با آشوریان مغلوب به مراتب مالیمتر و بهتر از روش پی

به کلی محروم نشد و به قول کتسیاس زندگی در  اعیان و متشخصان بیشتر در معرض کشتار قرار گرفتند. ولی واقعاً آشور

  ها بعد هم خدایان آشور را پرسش میکردند.  آشور ویران شده و دیگر شهرها دوام داشت و قرن

یمًا قهایی که در مرزهاي آشور مسکن داشتند مست احتمال قوي بسیاري از اقوام آسیایی مقدم و به خصوص آندر واقع به 

به سود ماد در جنگ شرکت کردند. ممکن است دسته هاي جنگی دیگر اقوام مثًال مانناییـان و اسـکتیان و غیـره نیـز در     

توان پیروزي تمام اقوام و  ب پیروزي ماد را به ظن قوي میاند و بدین سب ق. م جزو لشکریان پیروزمند ماد بوده 612سال 

هـایی از لشـکر آشـور بـه      ق. م جنگ پایان نیافت. قسمت 612عامه مردم آسیاي مقدم بر ستمگران آشور شمرد. ولی در 

آن شـهر  (ظاهراً برادر کوچک آشوربانی پال، عموي ساراك) توانسـتند هنگـام حملـه نینـوا از       ( آشور و بالیت) سرکردگی 

ق. م عملیات جنگی تابستانی نیوپلسر مصروف استقرار آرامش در ایاالت اصلی  610خارج شوند و به حران بروند. در سال 

ها به لشکریان بابل پیوستند و به طرف حران حرکت کردند و حران را بـه راحتـی    آشور گشت. در ماه اکتبر و نوامبر مادي

ها به میهن خویش بازگشت. حران نصیب ماد و غنایم  و پس از آن نیروي اصلی ماديفتح کردند و آشور و بالیت فرار کرد 

ق. م دوام داشته است فرعـون نخـائو بـه یـاري      609رود که عملیات جنگی بالقطع تا سال  آن نصیب بابل شد. گمان می

شور را مطیع کردند بـدین ترتیـب   آشور و بالیت آمد و حران را محاصره کردند. در همین زمان مادها، اورارتو، از متحدان آ

  یش از بین رفت. امپراتورعظمتش فرو ریخت و براي همیشه  609آشور در 

  ماد پس از تقسیم پادشاهی آشورا
هـاي ماننـا،    ق. م پادشاهی ماد نه تنها پادشاهی آشـور را از پـاي در آورد بلکـه پادشـاهی     590ق. م تا  610طی سالهاي 

مطیع شده بودند چون در واقع ممکن نبود کیاکسار  590ها قبل از  طیع کرد. به این دلیل ایناسکیت و اورارتورها را نیز م

هاي نیم مطیع در پشت سر خویش در آسیاي صغیر به جنگ پردازد. فراریان اسکیت (از نزد کیاکسـار   با داشتن پادشاهی

ق. م) از  561تـا   617ن جمله آلیـات (تقریبـاً از   فرار کردند) به نزد آلیات پادشاه لیدي رفتند زیرا پادشاهان لیدي و از آ

دیربازي با اسکیتان روابط دوستانه داشتند زیرا کـه دشـمن کمیریـان بودنـد. چـون کیاکسـار تسـلیم اسـکیتان را از وي         



 مجموعه تاریخ»   56«

  
 
 

 
ق. م) پـیش   585 - 590سال طول کشید ( 5خواست او امتناع ورزید. پس از آن جنگ میان ماد و لیدي آغاز و بیش از 

جنگ و پس از تقسیم میراث آشور روابط میان ماد و بابل مدتی وخیم بود. در آن زمان واقعاً در بابل از نقشه هـاي   از این

ماد سخت نگران بودند. در همان زمان نبوکدنصر دوم (بخت النصر) با عجله بـه دور بابـل اسـتحکامات و حصـار حصـین      

ور را بین خود تقسیم کردند. به رقابت با یکدیگر بر خاسـتند.  کشید. در واقع هر دو پادشاهی بزرگ پس از آنکه خاك آش

هاي تاور) بود و به اراضی اورارتو دست یافت و در آنجا میان منافع آن دولت و دولـت   لیدي مدعی حاکمیت در تابال (کوه

مـاد پشـتیبانی    ها علیـه  یعنی اسکیت -ماد تصادم وقوع یافت. بدین سبب بود که آلیات پادشاه لیدي از متحدان خویش 

 28شـد. در   کرد و میان او و کیاکسار جنگ در گرفت. در این مبارزه پیروزي گاهی نصیب این و زمانی نصیب آن مـی  می

ق. م بر اثر خورشید گرفتگی جنگ به صلح خاتمه پیدا کرد به وساطت بابل وکیلیکه منعقد شد و مرز میان  585مه سال 

الیس (قزل ایرماق) معین شد. این پیمان با ازدواج آستیاك پسـر کیاکسـار و آریانیـا    لیدي و پادشاهی ماد در امتداد روره

  دختر آلیات استوارتر گردید. کیاکسار در همان سال مرد. 

  جامعه و دولت پادشاهی ماد
از دیگـر  جامعه: مسلماً مانناي پیشین (آذربایجان ایران) مرکز اقتصادي و فرهنگی پادشاهی ماد بوده است. این ناحیه  -1

هـا وجـود داشـت. کتیبـه      هـا و بیشـه   تر بود و در آن ثروتمندترین کشتزارها و تاکسـتان  نواحی از لحاظ اقتصادي پر رونق

بیستون نشان میدهد که ترکیب جامعه ماد مشابهت بسیار با ترکیب جامعه پارس داشته است. شکی نیست کـه نـه تنهـا    

ز تحت نفوذ و تاثیر شدید نظامات مادي بوده است فقط دستگاه اقتصادي سازمان دولتی بلکه ساختمان اجتماعی پارس نی

خانگی کیاکسار و آستیاگ را باید اندکی کوچکتر از دستگاه داریوش اول و خشایار شا در نظر گرفت. راجع به کاخ و قلعه 

مزبور نیز ماننـد قصـرهاي    ها دهد. شکی نیست که ساختمان باشکوه اکباتان که پولی بی، درباره آن اطالعاتی به دست می

هاي صنعتکار اتباع پیشـین آشـور و ماننـا. ظـاهراً      ها ساخته شده بوده منتهی به دست آدم استخر به دست مانیه کورتش

هاي ماد به دست استادانی که قبالً در آشور ماننا کارکرده بودند ساخته شده بود و در واقع قصور مزبور از لحاظ شیوه  کاخ

ي بودند میان هنر آشور و هنر هخامنشی. هنگامیکه اراضـی دولـت آشـور بـه دسـت دولـت مـاد افتـاد،         ا معماري واسطه

ها در نقاط دیگر نیز مسـخر کردنـد،    بایست به مالکیت شاه ماد درآید. مسلماً بسیاري از اراضی که مادي هاي آن می زمین

خودي خود به صورت و صفت بردگان دولتی و چنین وضعی داشته است. بدین سبب بخش مهمی از اهالی نقاط مزبور به 

یا کشاورزان سلطنتی که شخصاً آزاد بودند درآمدند و ساکن اراضی پادشاهی گشتند. هـر مـرد جنگـی از لحـاظ نظـري،      
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کشاورزي بود عضو جماعت روستایی و پیش از همه چیز پیشه زراعت داشت. در ماد قدیم انتساب به جماعت کشـاورزان  

وجودي فرد کامل الحقوق جامعه بود. ولی هر بزرگ و اعیانی سلحشور بود و بدین سبب محتمالً بزرگان ظاهراً شرط الزم 

) بودند. گرچه از لحاظ اجتماعی مقام و موقع خاصی داشتند. به روایت کتسیاس در ماد قـانونی   کاره  ظاهراً و رسماً جزو (

ا به آدم متمولی که تغذیه وي را تعهـد نمایـد نثـار کنـد.     توانست وجود خود ر یا رسمی وجود داشته که مرد مستمند می

توانسـت   کرد با این تفاوت که اگر از خوراك و تغذیه خویش راضی نبود، می چنین مرد مستمندي وضع بردگان را پیدا می

کشور ماد را  ارباب را ترك کند. ثروت بزرگان ماد در میان اقوام عهد باستانی ضرب المثل بود. قلع و قمع آشور بطور کلی

کیاکسار ها، تمول سرشار به هم زدند. عصر حکومت  ها و عشیرت ثروتمند نساخت بلکه فقط سران نظامی و بزرگان خاندان

  را باید دوران ثروت اندوزي بزرگان ماد و پیدایش اختالف شدید مالی در آن جامعه و افزایش سریع تضادها شمرد.  

  دولت و تقسیمات اداري

کی از پادشاهیهاي باستانی بود که نام سازمان نااستوار نظامی و اداري بیش از آشور در مـورد آن صـادق و   پادشاهی ماد ی

هاي تصادفی نظامی بسته بود. هسته اصلی پادشاهی مزبور سـرزمین   ها و یا شکست تیموجودیت آن دولت بیشتر به موفق

بعدها در عهد هخامنشیان ساتراپ نشین ماد را تشکیل ماد به معنی خاص و محدود بود و محتمالً همان قلمروي بود که 

هاي قدیم ماد (ماد مرکزي و شرقی) و ماننا و اسکیت تشـکیل شـده بـود ولـی      از پادشاهی –پادشاهی ماد  –داد. ماد  می

ده آید که شهر آشوري اربل نیز جـز مـاد بـو    خاك ماد از اراضی سه پادشاهی وسیعتر بوده. از کتیبه بیستون چنین بر می

است. از گفته هاي گزنفون (آناباسیس) میتوان چنین نتیجه گرفت که اراضی اصلی آشور جزو خاك ماد شده بود. مـاد از  

  سوي شمال غربی نیز تا حدي بسط یافته بود. تعیین مرزهاي شرقی ماد دشوارتر است. 

پـارت را نیـز ضـمیمه خـاك مـاد       به نظر ما محتمل است که مرزهاي مزبور به وضعی بوده که بخشی از سرزمین آینـده 

هایی که توسط مـدیران   ها و قبایل و حاکم نشین هایی کم و بیش خودمختار و پادشاهی ساخته در اطراف ماد سرزمین می

توان گفت  شدند ولی جزو ماد نبودند، وجود داشتند. به هر تقدیر بطور کلی و تا حدي با اطمینان خاطر می مادي اداره می

ومت آستیاگ (ایشتوویگو) پادشاهی ماد گذشته از سرزمین اصلی ماد و پارس شامل ساتراپ نشین هاي که در دوران حک

زیر بوده است؛ ارمنستان، درنگیانه و سواحل کرمان و جزایر خلیج فارس، سکایان، پاریکانیان جشیان آسیایی یا مکـران و  

  ارزم به ظن بسیار ضعیف بین النهرین شمالی. بلوچستان کنونی، پارت و هر کانه و احتماالً هریوه (هرات) و خو

پارس در عهد کیاکسار (هوخشتره) تحت انقیاد ماد در آمده بود ولی پادشاهان آن همچنان باقی بودند. پارس کشوري بود 
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فقیر و از لحاظ اجتماعی و اقتصادي عقب مانده و ظاهراً در سیاست ماد نقش مهمی نداشت شاید در عهد ماد ارمنسـتان  

قعاً ساتراپ نشین نبوده و از خود پادشاهی داشته است که تـابع مـاد بـوده اسـت بـر روي هـم در وراي مرزهـاي ویـژه         وا

هاي خود مختار و قبایل نیمه مستقل وجود داشـتند. بـه ظـن قـوي بالفاصـله پـس از        طور کلی پادشاهی هپادشاهی ماد ب

ن صورت را داشته و اصطالح مزبور خودگواه بر ایـن مـدعی   ي ماد در زمان کوروش نیز دستگاه اداري همیامپراتورسقوط 

هاي باستانی بجز عیالمی این کلمه را از مادي به گرفته انـد نـه پارسـی. سـازمان اداري پادشـاه مـاد        است زیرا تمام زبان

  محتمالً همان دستگاه آشور و اورارتو بوده منتهی کامل تر. 

  معتقدات و فرهنگ پادشاهی ماد  

شود یکی مربوط به دوران متقدم ماد و قبل از اسـتقرار سـلطه کـیش     دانیم به دو گروه تقسیم می نگ ماد میآنچه از فره

    شود. مغان و دوره دوم مربوط به زمان مغان مانند دولت ماد که دو دوره قبل از تشکیل پادشاهی بزرگ ماد و بعد از آن تقسیم می

  اطالعاتی چند دربارة فرهنگ مادي ماد -1

یهاي ساختمانی مادها احتماالً عبارت بوده از عمارتی یک طبقـه و قـائم الزاویـه و در اکثـر مـوارد بـا بـام مسـطح و         ویژگ

ها بر روي نیم تنه پوستی افکنده بر شانه چـپ   هاي چوبی (یا سنگی) تکیه کرده آن اي بر روي جلوخان که برستون دامنه

م و نوك برگشته بوده، در آغـاز هـزاره اول ق. م نیـزه و سـپر مربـع      هاي نر کردند. پاپوش مخصوص ایشان موزه استوار می

ها بود بعدها تسلیحات ایشان تا حدي متنوع گشت و از آن جمله شمشیر کوتاه اسکیتی کـه   بافته، جزو سالح عادي مادي

بـود. در قسـمت   هاي جدید ایشان افزوده شد. در آن عهد اسب ثروت عهده قبایـل مـاد    نامیدند به دیگر سالح آکیناك می

تراشی و صنعت سفالینه سازي و محتمالً نسـاجی نیـز    ها هنر نمایی بر مفرغ و آهن به درجه عالی رسیده بود. سنگ پیشه

  نهادند.  پیشرفت کرده بود. بعدها منسوجات مادي را بسیار ارج می

  شکل خط و کتابت مادي -2

طور غیر مستقیم از بعضـی مـدارك موجـود     هود داشته است بمسلماً در هزاره اول ق. م خط و کتابت در سر زمین ماد وج

رود  آید که مانناییان از خود خط و کتابتی داشتند که به ظن قومی از اورارتویی ماخوذ بوده است. گمان مـی  چنین بر می

  خط مزبور نوعی از خطوط میخی بوده است. 

ودند و این خط همان است که امروز خط باستانی پارسی به نظر ما مسلماً مادها در قرن هفتم ق. م داراي خط و کتابت ب

باشد به دالیل زیر اکنون دانسته شده که خـط   خوانیم که از لحاظ اصل و منشا مادي می یا خط هخامنشی ردیف اول می
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میخی فارسی باستان در زمان کورش دوم و اواسط قرن ششم ق. م بسیار متداول بود. و این نکتـه مسـلماً غیـر محتمـل     

ست که پادشاهی بزرگ ماد فاقد کتابت بوده و پارسیان خط داشته اند. گذشته از این خط میخی فارسی باستان یا خطی ا

میخی بابلی و عیالمی تفاوت بسیار دارد و با اینکه محتمالً با دیگر خطوط میخی آسیاي مقدم منشاء مشترکی دارد ولـی  

تعبیر این کالم آن است که چند حلقه فاصل بر ما مجهول است و بیشـتر  ها شمرد.  خوذ از آنأآن را نمی توان مستقیماً م

رود که خط میخی ماد و ماننایی جزو این حلقه هاي فاصل و مجهول بوده اند اما بعد ساختمان و سبک تحریـر   گمان می

ین و چنـان  کتیبه هاي فارسی باستان (بخصوص تقسیم متن به چند بخش و شروع هر بخش با کلمات: فالن پادشاه چنـ 

رساند که حلقـه هـاي فاصـل در اینجـا هـم       ) از بابل وعیالم اخذ نشده بلکه از اورارتو گرفته شده و این خود می.گوید می

هایی فقط ممکن است الواح پادشاهان ماننایی و مادي باشد و پس شواهد فـوق   وجود داشته اند و دیگر اینکه چنین حلقه

ها اخذ کردند. امال و قواعد دستوري کتیبـه هـاي هخامنشـی ردیـف اول      از مادي نشان میدهد که پارسیان خط میخی را

ثابت میکند که زبان ادبی دیربازي پیش از نوشتن کتیبه هاي کوروش دوم و داریـوش اول تکـوین و تـدوین شـده بـوده.      

فته تا بدان پایه رسـیده  سبک انشاي کتیبه هاي داریوش نیز حاکی از آن است که پیشتر ادبیاتی وجود داشته و تکامل یا

آید که زبان ادبی کتیبه هاي هخامنشـی در تحـت تـاثیر شـدید زبـان مـادي        بوده است. بر روي هم این اندیشه پدید می

مدون گشت. در ماد اوضاع و احوال براي رشد و ترقی ادبیات مساعد نبوده و به احتمال قوي نوع کتابت واحـدي در دبیـر   

  فرما بوده است.  هاي محلی حکم ها و خط ود و در هر جایی زبانها هنوز تدوین نشده ب خانه

  کیش مادیها، مغان -3
گیرد، دین قبـل از قـرن هفـتم از روي متـون آشـوري       این نیز دو دوره متفاوت قبل از قرن هفتم و بعد از آن را در بر می

اي  بیشتر با دین هوریان و تا انـدازه هاي غربی ماد قدیم  دهند که کیش سرزمین شود. مدارك موجود نشان می قضاوت می

) ادیـان  .شـود  هاي تقریبـاً مجـزا از هـم مـی     آشوریان از یک نوع بوده است. (قبل از قرن هفتم سرزمین ماد شامل قسمت

قدیمی کوتیان، لولوبیان و کاسپیان کماکان وجود داشتند و تقریبـاً بالتغییـر میـان بخـش غیـر ایرانـی سـاکنان مـاد در         

و هشتم ق. م رایج بودند. کیش کاسیان و دین خاص بابلیان تا حدي در اعماق ماد نفوذ کرده بـود. یکـی از   هاي نهم  قرن

شـده و چنانکـه از    ) خانه ایشتار (الهه بابلی عشق و حاصلخیزي) نامیده می ( بیت ایشتار کشورهاي غربی و یا مرکزي ماد 

اکباتـان بعـد آشـوریان در     –اي اوستا یکی دانستند. در مرکز ماد آید بعدها آنرا با آناهیت خبر منقول توسط هرودت بر می

بابلیان یا کوچ نشین کاسیان مصادف شدند بلکه شاهد پرستش مـردوك خـداي بابـل     طی پیشرفت خویش نه تنها به دژ
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ن موسوم بوده اند. هاي اکدي و از آن جمله به اسامی خدایا نیز بودند. در ماد غربی فرمانفرمایان در بسیاري از موارد به نام

هاي خاصی که در منابع آشـوري محفـوظ مانـده     هاي ایرانی ساکن اقصی نقاط شرق آن کشور جز نام در باره کیش مادي

گري در میان صـاحبان اسـامی مزبـور     یمدارك دیگري در دست نداریم. میر به این نتیجه رسیده که کیش مزدا یا زرتشت

کند که تـا حـدي    قرنهاي نهم تا هفتم ق. م گواه اعتقاد به مزدا و اهورا بوده ثابت میرایج بوده است. نامهاي ایرانی مادي 

ها رابط آشکاري با معتقدات اوستایی وجـود نـدارد ولـی     مفهومات دینی در میان اقوام ایرانی رواج داشته است در این نام

هـایی پدیـد آمدنـد کـه      قرن ششم ق. م نـام عناصري که آشکارا وجود رابطه مزبور را رد کند نیز دیده نمی شود فقط در 

هاي هفتم و ششم ق. م سـرزمین مـاد مرکـز اشـاعه      ها را مستقیمًا با تعلیمات زرتشت مربوط دانست. در قرن توان آن می

هاي معینی در زمینه فرهنگی و دینی بوده است. اکثر مسائل تاریخی فرهنگ ماد مربوط به شکل کیش مادیهـاي   فعالیت

هـا اطالعـات خاصـی     شود. هرودت در مورد کیش مادي بزرگ ماد و روابط متقابل کیش مزبور با اوستا میعصر پادشاهی 

برد. او مغـان را یـک تیـره یـا طبقـه و یـا گـروه         دهد و فقط منحصراً مغان را چون غیبگویان و کاهنان مادي نام می نمی

مین قبیله مغان ناحیـه رغـه (ري) کـه یکـی از شـهرهاي      داند. محتمالً سرز ها می اي از مادي اي نشمرده بلکه قبیله حرفه

رفته بوده است ولی بعدها چون متصرفات و امالك و اراضی متعلق به معابد زرتشی پدید آمد ظاهراً  عمده ماد به شمار می

دنـد کـه   اي بو رود مغان قبیلـه  سیس شد. گمان میأدر نقاط دیگر و از آن جمله آذربایجان باستانی نیز کلنی هاي مغان ت

ها قبل از دیگران فایق گشته و رواج یافت و پس از آن، واحد سازمان دینی و دنیـوي واحـد    تعلیمات زرتشتی در میان آن

اي بود که کاهنان قبیله مغان خود براي خویش پذیرفته بودند. قبیلـه مـادي مغـان نخسـتین      گشت. اثروان عنوان رسمی

به دو علت از مغ نام برده نشده در قدیمترین بخش آن گاتها به همـان سـببی   پیروان کیش زرتشت بودند (؟)... در اوستا 

که از کشور محل فعالیت زرتشت نامی برده نشده درباره کلمه مغ نیز سخنی نیست و چون کشور و قبیله مزبور را مغـان  

کر آن نامها وجود نداشـت.  آمده علتی براي تذ شناختند و مواعظ دینی و فلسفی و تبلیغاتی به طور شفاهی به عمل می می

اما در خود اوستا نیز یادي از مغ نشده اوالً به این سبب که این کلمه نام رسمی ایشان نبوده (نام قبیله بوده) ثانیاً گمـان  

اي از ویژگیهاي زمان تدوین کتبـی کـه بعـدها جـزو اوسـتا       رود چون مبارزات شدید اجتماعی و مذهبی و داخل قبیله می

  در چنین محیط مشوشی کلمه مغان غالباً حاکی از دشمنی و شاید تحقیر بود. شده بوده است 

  مشکل اوستا و ماد -4
باشند. خطـی کـه اوسـتا بـه      اقوام صحرانشینی که در اوستا نام برده شده ظاهراً از ساکنان آسیاي میانه و شرق ایران می
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هاي ایرانی) در زمان داریوش اول یعنی پایان قـرن   اش بدان نوشته شده (یعنی خط آرامی معمول در زبان صورت باستانی

ها ادبیات مکتوبی به زمان اوستایی تدوین گشته  رود باید اذعان کرد که اگر در زبان پارت ششم ق. م ایجاد شد. گمان می

ت مکتـوبی  ها پیش از آن دوران به آن زبـان (اوسـتایی) ادبیـا    بایست که مدت و یا حتی از نو تحریر و انشاء شده باشد می

گیریم که تحریر ادبیات اوستایی و تثبیت آن به وسیله کتابت باید قبل از نفوذ فرهنـگ   وجود داشته باشد. پس نتیجه می

ها چیزي بینابین دعا و موعظه است. گاتها جز سروش که روحی است  و تمدن یونانی آغاز شده باشد. اکثر سرودهاي گات

نمی کند. تعالیم زرتشت نیز مانند دیگر معتقدات متشابه با اینکـه تـا حـدي آرزوهـاي     خادم اهورامزدا از ایزدان دیگر یاد 

رفت. علـت عقـب مانـده     کرد و (نیرو و ضامن موفقیت آن همین بود) ماهواً ضد پیشرفت به شمار می مردم را منعکس می

ضع مردم پیروان خود را به عدالت خاطر بهبود وه بودن تعلیمات مزبور بیشتر از آن جهت است که به جاي مبارزه واقعی ب

کند و این خود سرانجام به استواري نظامات موجـود و کنـدي فعالیـت اجتمـاعی      و اخالق تشریفاتی و ظاهري دعوت می

گردید. گاتها قبل از دوران هخامنشیان پدید آمده و چنانچه در ماد شرقی تدوین شده باشد مسلماً قبل از  مردم منجر می

اد بوده است باید اذعان کنیم که تاریخ پیدایش (نه نگارش) گاتاها از پایان قرن نهم و آغاز قرن هشتم تاسیس پادشاهی م

  ق. م قدیمیتر نبوده است. 

رود که کیاکسار (هوخشتره) و شاید اسالف او پیرو تعلیمات زرتشت بودند آن هم به صورتی که حاکی  به نظر ما گمان می

بینیم که در دربار پادشاهان مـاد سـمت نماینـدگی     بود. در آغاز ششم ق. م مغان را می از دوران تکامل قبلی و طویل آن

مذهبی را پیدا کرده اند. ولی آیا میتوان گفت که دین زرتشت به آن صورتی که در گاتها آمده از طرف دولتی چون دولت 

کـامالً مثبـت اسـت و حتـی بـاالتر از ایـن       ماد رسماً شناخته شده باشد و آیا مغان مبلغ چنین تبلیغاتی بوده اند؟ جواب 

هـاي   خواسـت در کنـار دولـت    چیزي چون دین مزبور براي آن دولت جنبه هاي ضرورت حتمی داشته است. ماد اگر مـی 

بایست در همان زمان که تازه قدم در راه تکامل طبقـاتی گـذارده بـود،     قدرتمند همسایه با حقوق مساوي زندگی کند می

نتی نظامی گردد و سیاست امحاي بزرگان محلی تجزیه طلب را به سرعت و با عزمی راسخ اعمـال  پادشاهی متحد و سلط

نماید. اجراي این مهم بسیار دشوار و در صورت فقدان شعارهاي مناسب عقیدتی محـال بـود و گاتهـا بهتـرین شـعارهاي      

و دربـار مزبـور، آن کـیش را رسـمیت داد.      توان گفت که مغان تعلیمات گاتها را به دربار ماد آوردند عقیدتی بود. پس می

تعالیم مغان از قرن هشتم تا ششم ق. م یک جریان معین دینی بوده ولـی بـا ایـن حـال مـرز مشخصـی میـان مـومن و         

غیرمومن یا متدینان به ادیان دیگر وجود نداشته، بهترین دلیل این است که پارسـیان بـا اینکـه رهبـري دینـی مغـان را       
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  موارد بسیار نیز به تعلیمات و مراسم مغان بی اعتنا بودند. پذیرفته بودند در 

پیشرفت تعالیم مزدیسنا در عهد هخامنشیان در دو جهت صورت گرفت. از یک سو چون این دیـن در میـان تـوده هـاي     

سـاخت، از دیگـر سـو در زمـان      یافـت معتقـدات و مـذاهب باسـتانی را در خـود مسـتحیل مـی        وسیعتر ساکنان رواج می

شیان تعالیم زرتشت را با افکار فلسفی آمیختند. نتیجه کلی در مورد دین مادها: تقریباً همزمان با تاسیس پادشاهی هخامن

دادند در آن سرزمین رواج یافت. تعالیم مزبور بـه   گشت و به زرتشت نسبتش می ماد تعالیم مزدسینا که به گاتها منجر می

ه از قبیله ایرانی و شرقی ماد موسوم به مغان بودند اشاعه یافت. تعـالیم مغـان   زبان ایرانی و به وسیله کاهنان و مبلغانی ک

مورد پشتیبانی جدي شاهان ماد قرار گرفته بود و آنان در مبارزه خویش علیه تجزیه طلبی بزرگانی محلی از آن اسـتفاده  

تقدیر در آغاز قـرن ششـم ق. م آن    شده به هر کردند. تعالیم مزبور محتمالً حتی تا حدي به عنف بر مردم تحمیل می می

تعالیم در سرزمین ماد رسمیت یافته بود گو اینکه که البته همـه پیـرو آن نبودنـد و بسـیاري از مراسـم و دسـتورات آن       

هـا   ق. م بی شک در سرزمین ماد رسم نبود نعـش  6و  7هاي  خصوص در قرن هراحتی پیروان آن نیز مراعات نمی کردند ب

ها تصویر مغ  ن ها یافت شده که در برخی از آ دهند تا طعمه پرندگان و سگان شوند....... بسیاري در صخره ها قرار را در برج

گرد که شاهان ماد و اعیان متشخصان براي اجتناب از ملوث ساختن خاك با نعش وسیله دیگري  شود و ثابت می دیده می

  یافتند. اجراي مراسم تدفین را خود مغان بر عهده داشتند.  

  هنر مادي -5

درباره ادبیات و علوم و غیره ماد هیچ اطالعی درست نیست فقط اطالعات چندي درباره هنر آن سرزمین داریم و آن هـم  

سیلک  Bق. م است از این جمله آثار مکشوف در تپه گیان و گورستان  7بیشتر مربوط به دوران متقدم یعنی قبل از قرن 

کنند آ. گودار ناشر کتاب گنجینه زیویه سرزمین ماد را زادگـاه (   ماننایی را معرفی می باشد که بیشتر هنر و گنچ زیویه می

داند. هنر ماننایی بـه اورارتـو و آشـور شـباهت      هاي اسکیت رواج داشته، می ق. م در دشت 6سبک ددي) که از آغاز قرن 

ها که ظاهراً مربوط به  عقیدتی مقابر صخرههاي لرستان شباهت دارد از لحاظ هنر  بسیار دارد و نوعی از آن به سبک مفرغ

دهـد از ایـن جملـه قبـري نزدیکـی       خصوص معماري آن زمان به دسـت مـی   هباشد تصویر ناقصی از هنر و ب این زمان می

) در دره  کـورخ و کـیچ    و (  قیزقاپـان)   اي دکان داود در جاده همدان بابل و دو مقبره موسوم بـه (  میاندوآب مقادیر صخره

  باشند. حدس زده شده که قیزقاپان قبر هوخشتره و دکان داود قبر آستیاك باشد.  ور نزدیک سلیمانیه میشهر ز

ها منقوش است، آشنایی استادان آن سرزمین با هنر متشابه آشـور   بر روي هم در هنر تصاویر برجسته مادي که بر صخره

سـلماً از سـنن دیـرین لولوبیـان و گوتیـان ریشـه       و عیالم نیک مشهود و محسوس است و هنر برجسته نگـاري آن نیـز م  
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گوید: دژ مرکزي اکباتانه (همدان) با هفت دیوار متحدالمرکز محاط بوده که هر یک بلندتر از قبلی و  گیرد. هرودت می می

شـهر   اي و کنگره هاي نقره فام و زرفام بودنـد) سـاکنان   به رنگهاي مختلف ملون بوده (سفید، سیاه، سرخ، آبی، زرد، قهوه

  کردند.  خارج از حصارها زندگی می

  ماد در تحت حکومت شاهنشاهی هخامنشیان 

  تاسیس دولت ماد آتروپاتن  

تصرف دولت ماد توسط کوروش پارسی: به عقیدة اکثر محققان، کتسیاس روایت مادیی دیگر را کـه بـر ضـد کـوروش      -1

ي فرهنگ عامه را بدان آمیخته است. درباره سـلطنت  کند که هرودت نیاورده ولی بیش از هرودت افسانه ها است نقل می

آستیاگ هرودت چیزي ارائه نمی کند. کتسیاس و گزنفون نیز قابل اتکا نیستند، آسـتیاگ در سیاسـت خـود از تعـالیم و     

کرد. در مدت پادشاهی آستیاگ جنگ بزرگی در نگرفت و جایی فـتح نشـد و در نتیجـه بزرگـان و      دین مغان استفاده می

شکري غنیمت و درآمدي از این راه به دست نیاوردند به یقـین باعـث تشـدید سـردي روابـط شـاه بـا ایـن گـروه          خدام ل

شود که کوروش زمـانی در دربـار آسـتیاگ توقـف      داران گشت. از نوشته هاي هوردت و کتسیاس چنین استنباط می برده

در آن زمان کوروش پادشاه پارس نبوده کـه ایـن   شود که  داشته ولی در موقع شورش در پارس بود و از این رو نتیجه می

ق.  550تا  553نادرست است و چون طبق مدارك منابع مستقل و معاصر وقایع (منابع بابلی) جنگ میان ماد و پارس از 

سـال (بـه گفتـه کتسـیاس و      30سال (به گفته هرودت) و یا  28ق. م بعد از  529م به طول انجامید و کوروش در سال 

گذشت مسلم است که در آغاز جنگ چند سال بوده که بر سریر پادشاهی پارس مستقر و جانشـین کمبوجیـه    دینون) در

اول گشته بوده مع هذا بسیار محتمل اسـت کـه قبـل از بیمـاري و مـرگ پـدر واقعـاً مـدتی در دربـار مـاد زیسـته و در            

ت بزرگان ماد است که هارپاگه در راس هاي ماد شرکت کرده باشد. توجیه حقیقی پیروزي کوروش همان ضیاف لشکرکشی

ایشان قرار داشته و هرودت گفته است. توطئه چینی داخلی بزرگان ماد به دست هارپاگه و از دیگـر سـو تحریـک قبایـل     

مختلف به شورش به احتمال قوي توسط ایبار. دوره دوم به میدان آمدن کورش و لشـکریان پـارس شکسـت پارسـیان و     

ق. م مطابقت دارد ضمناً جنگ چندان جدي بوده  553ها تا پاسارگاد. ظاهراً این دوره با این سال  تهاجم و پیشروي مادي

که مادیها ناگزیر، لشکریان خویش را از مرزها احضار کردند و غیبت ایشان به نبونید پادشـاه بابـل اجـازه داد تـا در سـال      

رین تصرف کند. دوره سـوم کـه دو سـال طـو ل کشـید      ها تعلق داشته در شمال بین النه شهر حران را که به مادي 553

شده و پارسیان نتوانستند پیروزي قطعی  ها و زمانی پارسیان می ها متناوباً گاهی نصیب مادي جنگ دوام داشته و موفقیت

یـان و  گردد و هرکان ها رپاگه و پیکار قطعی آغاز می ق. م با خیانت 550به دست آورند و سرانجام دوره چهارم که از سال 
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پارتیان به طرف پارسیان روي آوردند و آستیاگ تشبثی به عمل آورد تا تهـاجم پارسـیان را متوقـف سـازد و سـپس بـه       

شود که بخشـی از کاهنـان مـغ بـا پارسـیان       کنند. حدس زده می گریزید و پارسیان پایتخت ماد را تصرف می اکباتانه می

م که بعد از آن وقایع مغان در دربار کوروش و فرزنـد وي، از احتـرام وافـر    بینی اي برقرار ساخته بودند زیرا می عاصی رابطه

برخوردارند. نحوه پیروزي کوروش بر آستیاگ به کمک بزرگان مادي مستلزم آن بود که نظامات جدید حکومـت کـوروش   

ماننـد   -هـا  ها و پارسی مادياي با مادیها باشد. اولین ساتراپ ماد اویبار بود. (ظاهراً در میان  به ظاهر متضمن سازش گونه

رسید بدین سبب پادشاهان غالباً بـا خـواهران    مصر رسم بود که پسر و دختر یا داماد پادشاه پیشین قانوناً به پادشاهی می

کردند و این رسم خارج از خاندان سلطنتی نیز در ایران باستان و آسیاي میانه جاري و ظاهراً گرایشی بود  خود ازدواج می

  ال و منال زن در داخل خانواده پدرشاهی و جلوگیري از خروج آن) به حفظ م

  کودتاي گئومات

وضع مردم ماد در عهد هخامنشیان سخت به بدي گرایید و ایشان به نتیجه ناراضی شدند درباره شـورش گئومـات چهـار    

ا داریم. بردیاي دروغین بـه  منقول از دینون) و کتسیاس ر -منبع، کتیبه بیستون، هرودت، ژوستین (منقول از ترك پومپه

آسانی موفق شد و مردم تمام نواحی شاهنشاهی وسیع وي را به شاهی شناختند. سبب آن چه بود؟ مسلماً بدنامی فرزنـد  

مستبد و بیخرد کوروش و ناکامیهاي نظامی او در اتیوپی (حبشه) در این مورد دخیـل بـود و اینکـه بـه عـادت پارسـیان       

ار و بخش عمده دستگاه اداري مرکزي کشور و در لشکرکشی با پادشاه بوده اند نیز کار یـاغی  نیروهاي اصلی جنگی و درب

ي چیزي وعـده داده بـود کـه در عهـد سـلطنت      امپراتورکرد دلیل مهمتر این بود که گئوماته به مردم ساکن  را آسان می

اه حکومت جدید وي ساخت از گفتـه  کوروش و کمبوجیه محال بود نصیب ایشان شود و این خود بیدرنگ مردم را هواخو

گوید که او مردم را  کرد اما کتیبه بیستون می آید که مغ سیاست بهبود وضع عامه مردم را تعقیب می هرودت چنین بر می

از برخی حقوق مالی و غیره محروم نمود و خلق از وي بیمناك شد ولی در واقع این دو خبر را نمی توان بالکـل متنـاقص   

زیرا هر کدام مردم مورد نظر خودشان را مدنظر داشتند. نظر ما این است که گئومات معابر خـدایان قـدیم   یکدیگر شمرد 

هاي محلی بود. ما نباید گئومات را کمال مطلوب مردم دوستی بشـماریم   محلی را خراب کرد که تکیه گاه بزرگان خاندان

ت مردم نبـوده تحـولی دربـاري    ضادي ماد پنداریم. کودتاي او نهو از جهت دیگر نیز نباید او را پهلوانی انقالبی به خاطر آز

خوانده و به همین دلیل به هیچ وجه صحبت از بازگردان استقالل  بوده و خود گئومات خویشتن را پارسی و هخامنشی می

هـا و   و دامرسیم که صحبت بـر سـر مراتـع     پیشین ماد در میان نبوده در مورد اموالی که گئومات گرفت به این نتیجه می

بردگان خانگی بزرگان عشیرتی محلی است همچنانکه باالتر از آن در کتیبه حرف بر سر معابد بزرگان محلی مزبـور بـوده   
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رود گئومات به بزرگان درباري و سران کالن لشکري دست نزد زیرا که اوالً اینـان نقطـه اتکـاي سیاسـت      است. گمان می

ها بود و ثانیاً بسیار نیرومند بودند و با وضعی که گئومات داشت تحریک ایشان  آن مرکزیت کشور بودند و گئوماته نیازمند

  خطرناك بود. 

  قیام فرورتیش دیگر قیامهاي که علیه هخامنشیان وقوع یافت
ابتدا در عیالم آشین و در بابل نی دین توبل قیام کردند و قیام عمومی زمانی رخ داد که داریوش مشغول سرکوب کردنـد  

  بود. بابل 

از جمله شخصی مادي بنام فرورتیش در ماد، یک پارسی و هیزداته نام در پارس که هر دو شـوروش بـه صـورت نهضـت     

خلق در آمدند و به فرورتیش ساکنان ماد و پارثه و هر کانه پیوستند و شاید ارمنستان. و به وهیزداته نیز ساتا گیدیه و آرا 

. در عیالم و پارس غربی قیام دوم به رهبري مرتیه بود کـه توسـط قـواي محلـی     خوسیه پیوستند. در مرو، فرادا قیام کرد

آورد. دادار شـیش پارسـی سـاتراپ     سرکوب شد. کتیبه بیستون سوریه (آشور) مصر و سکاییان را هم جزو شورشـیان مـی  

عمل شد. دادار شـیش ارمنـی،   باختر، فرادارا منهزم کرد. ویوانه ساتراپ آرا خوسیه مستقالً عیله طرفداران و هیزداته وارد 

علیه ارمنستان عمل کرد و ویدارنه به جنگ فرورتیش رفت. ویشتاسپ پدر داریوش نیز در پارت علیـه شورشـیان مبـارزه    

کرد. آرتاواردي قیام و هیزداته را سرکوب کرد بار دیگر چیتران تخمه در ماد قیام کرد که بـه فرمانـدهی تهماسـپاداي     می

ها فقدان وحدت داخلی و خارجی بود از طرف دیگر داریوش در ماد و پارس  مده شکست شورشمادي سرکوب شد علت ع

عمده کافی هواخواه پیدا کرد. ماد بر اثر قیام فرورتیش مقام رسمی خویش یعنی اولین ایالت شاهنشاهی را از دسـت داد.  

هاي آن الاقل گاهی پارسی نبوده  اپظاهراً از یک جهت سرزمین ماد در شاهنشاهی هخامنشی وضع خاصی داشته و ساتر

بلکه از ساکنان اصلی آن کشور یعنی مادي بوده اند مثل هارپاگه در زمان اردشیر دوم و آتروپـات آخـرین سـاتراپ آن در    

کردنـد.   هـاي هخامنشـیان شـرکت مـی     دوران هخامنشیان که مادي بودند لشکریان مادي علی الرسم در تمام لشکرکشی

سکایان معتمدترین جنگ آوران هخامنشی بودند اما راجع به عامه مردم مـاد، بایـد گفـت کـه وجـود       ها به اتفاق و مادي

  شاهنشاهی پارسی هخامنشیان براي ایشان بار سنگینی بود. 
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  سیس دولت ماد آتروپاتن أانقراض شاهنشاهی هخامنشی و ت

ها و رباخواري، از قرن ششـم تـا    ي و مالیاتوضع مردم آزاد شاهنشاهی پارس در نتیجه تحمل بار سنگین بیغارهاي لشکر

چهارم ق. م سخت به بدي گرایید و این عوامل تاثیر مهمی در ترکیب ارتش داشتند و استعداد جنگی آنان را شدیداً تنزل 

هاي ارتش ایران را سپاهیان مزدور یونـانی تشـکیل میدادنـد. در     دادند، در فاصله قرن پنجم و چهارم جنگاورترین قسمت

ث آخر قرن چهارم ق. م جنگی که میان داریوش سوم و اسکندر مقدونی در گرفت منجر به انقراض سـریع شاهنشـاهی   ثل

  هخامنشی گشت. 

ق. م) آتروپـات فرمانـده نیروهـاي مـادي بـود و       331آتروپات در عهد داریوش سوم ساتراپ ماد بود. در جنگ گوگمـل ( 

به اتفاق مادها در مقابل اسکندر مبارزه کردند که به طور کامل شکسـت   کادوسیان، آلبانیان و سکسنیان نیمه مستقل نیز

خوردند. اسکندر در ري شخصی به نام اسکودات را که داریوش به سیاه چال افکنده بود به ساتراپی ماد منصوب کرد ولی 

اي  در ضـمن توطئـه    ندر)در ماد سفلی فرمانروایی واقعی، پارمینون سردار اسکندر بود (دومین سردار مقدونی بعـداز اسـک  

براي کشتن اسکندر که پسر پارمینون (فیلوت) در آن شرکت داشت هم پسر و هم پدر اعدام شـدند و سـه تـن از سـران     

رسـد کـه آتروپـات بـه حضـور       لشکر بنام کلئاندر و منید و ستیالک وظیفه او را در ماد بر عهده گرفتند. چنین به نظر می

ز داریوش نیز پشتیبانی نمی کرد و دلیل این گفته این است که شهر اکباتـان از خـود دفـاع    اسکندر نیامد گر چه ظاهراً ا

نکرد و کادوسیان که متحدان آتروپات بودند، از کمک به داریوش سرباز زدند ولی اکسادات انتظارات اسـکندر را بـر آورده   

از کار بر کنار کرد و آتروپـات را مجـدداً    نساخت و چیزي نگذشت که اسکندر به هنگام لشکرکشی به آسیاي میانه وي را

ق. م). آتروپات احتماالً به اسکندر اطمینان داد که بـیش از اکسـادات وفـادار و     328به سمت ساتراپ ماد منصوب نمود (

خدمتگزار است. آتروپات به این اکتفا نکرد و تمایل به همکاري خویش را تسلیم شخصی به نام باریاکس که لقب پادشـاه  

ق. م). اسکندر بعد از لشکرکشی هندوستان به پارس باز گشته  324س و ماد را بر خویشتن نهاده بود به اثبات رساند (پار

و سرگرم قلع و قمع و مجازات سرداران و ساتراپهاي خودکامه بود و کلئاندر، منید و سیتالک را که در خاك مـاد و فعـال   

داشـت. آتروپـات    گیر و دار از آتروپات راضی بود و مدتی او را نـزد خـود نگـه   مایشاء بودند نیز اعدام کرد. اسکندر در این 

دختر خود را به پردیکا یکی از سرداران اسکندر داد و با مقدونیان خویشاوندي برقرار کرد. در آن دوران اقدامات سیاسـی  

تفریح اسـکندر، گروهـی از صـد زن    ها توام بود. آتروپات در بعضی از جشنها حضور داشت و براي  اسکندر با بزمها و جشن

سوار کار را تقدیم وي کرد. شاید آتروپات در آن زمان تا حدي بر قفقاز شرقی (آذربایجان کنونی شـرقی) نظـارت داشـته    
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توانسـت کادوسـیان و آلبانیـان و     بود. قفقاز شرقی از زمان کهن نصیب ماده شده بود و به این سبب آتروپات آسـانتر مـی  

ع خویش سازد و او بی خردانه عمل کرد و کوششی براي الحاق مستقیم آن قبایل به قلمرو ماد به عمل سکاسنیان را مطی

ها و سرداران که پـس از   نیارود بلکه سعی کرد ایشان خود را متحدان ماد اعالم کنند. آتروپات در مجلس مشاوره ساتراپی

جلس مزبور ساتراپ نشـین مـاد بـه پیتـون مقـدونی      ق. م) شرکت نجست. در م 323مرگ اسکندر در بابل انعقاد یافت (

واگذار شد. پردیکا، داماد آتروپات نایب السلطنه دولت جدید بود. جالب توجه است که فقط آتروپات و اوکسیارت پـدر زن  

ق. م از میان غیر یونانیان و مقدونیان به سمت ساتراپی بـاقی ماندنـد. مـاد غربـی عمـالً در دسـت        323اسکندر در سال 

شـد   تروپات بود. به احتمال قوي پیتون در مجلس بابل فقط به حکومت آنچه به اصطالح ماد بزرگ (سفلی) نامیـده مـی  آ

گشت، نه سراسر ماد و بیشتر هم آتروپات بر بخش مزبور حکومت نداشت. به نظر میرسد کـه آتروپـات حتـی     منصوب می

فت و نبردهاي طوالنی و بی ثمري که میان لشکریان پیتـون،  یکبار هم در وقایع پر سر و صدایی که در ماد سفلی وقوع یا

آنتی گون و اومن و نیکاتور و سلوکوس و غیره جریان داشت شرکت نکرد. او در ایام اسکندر خود را ساتراپی وفادار وانمود 

رد و ایـن  هاي تقسیم مرده ریگ شرکت نکـ  کرد ولی در اقدامات مقدونیان شرکت نکرد بعد از مرگ اسکندر هم در جنگ

ق. م در تري پارادیس گرد آمـده بـه    321خود به مثابه اعالم استقالل بود. پس از مرگ پردیکا سرداران اسکندر در سال 

جـزو ایـن تقسـیم نبـود) از آن زمـان،       -ها پرداختند که، ماد کوچک (ساتراپ نشین آتروپات تقسیم مجدد ساتراپ نشین

قدیم که نیروهاي آتروپات نیز در اتکـا بـه کادوسـیان و دیگـر قبایـل شـمالی       توان آن را دولتی مستقل شمرد. ما معت می

هـا بـر سـر پـا بمانـد و قـدرت خـویش را در دوران         توانست به وسیله آن بعد از سقوط دیگر سـاتراپ  آذربایجان بود و می

اد آتروپاتن یا آتروپاتکـان  شود، مردم به حق به نام م جانشینان اسکندر حفظ کند. دولت جدید را که رسماً ماد خوانده می

نامیدند. ساکنان آن سرزمین از لحاظ قومیت گوناگون بودند. هر تسفلد معتقد است که اقوام لولوبی، اورارتو و عیالم همـه  

  از یک گروه نژادي و زبانی هستند به نام کاس یا کاسپی. 

را یـک   ت و قبیله بوده و در کتیبه هـاي اورارتـو آن  اي از چند مل آید که مانا ملتی یا اتحادیه از منابع آشوري چنین بر می

  شناساند.  دولت یا پادشاهی می

ق. م نابود شد و به جـاي آن در شـمال گرجیـان و در جاهـاي دیگـر ارمینـان را        600در هر حال اورارتو در حدود سال 

  بردند.  بینیم که زیر فرمان مادها روزگار به سر می می

هـا گذاشـته باشـند، ماننـد مسـجد       دیوارهاي پیرامون یک ایوان را بی آنکه ساروج میان آن در هاي بزرگ بکار بردن سنگ
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  سلیمان و تخت جمشید، از اثر نفوذ اورارتوییان دانسته اند. 

  اورارتوییان در فلزکاري مخصوصًا ساخت مفرغ نام آور شده بودند. 

ها به زبان آشوري است،  نهم ق. م است. پیش از آن کتیبهاي که از زبان اورارتو یافت شده متعلق به قرن  کهن ترین کتیبه

  پس شاید رسم الخط اورارتو از آشور اقتباس شده باشد. 
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 هخامنشیان  

  

  گذاري حکومت هخامنشیان: نحوه بنیان

یـا  وجود آوردند. آنان ازقوم آریایی پـارس   پس از بر افتادن حکومت مادها، هخامنشیان وسیع ترین شاهنشاهی ایران را به

زمان با مادها به  ها هم هاي آشوري از سده نهم پیش از میالد مسیح نام آنان آمده است. پارس پارسواش بودند که درکتیبه

نواحی غربی ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه ارومیه و کرمانشاهان ساکن گردیدند. باضعف دولت عـیالم، نفـوذ قـوم    

   .یافت گسترش یرانمرکزي فالت ا ونواحی پارس به خوزستان

ش، ششمین پادشاه این خانواده، به 700حدودسال  پ.م، هخامنش، از بزرگان پارس، خود را شاه اَنزان یا اَنشان خواند. کور

درپـی باِبـل را گرفـت و در انـدك زمـان       هـاي پـی   دالوري و مهارت خویش درفنون جنگ، مادها را برانداخت و در جنگ

شاهنشاهی عظیمی تبدیل کرد. بین النهرین، سوریه، مصر، آسیاي صغیر، بخش بزرگـی   پادشاهی کوچک پدران خودرا به

 .از شهرها وجزایریونان وسراسرفالت ایران و قسمتی از هند جزیی از این شاهنشاهی عظیم گردید

که به پیـروزي   درواقع، نخستین هدف بزرگ کورش .اند شرق با غرب تعبیر کرده پیدایش شاهنشاهی هخامنشی را به روبروئی

راه هـایی کـه    .گذشـت  انجامید در اختیار گرفتن راه هاي بازرگانی مهمی بود که داد و ستد جهان متمدن آن روز از آن مـی 

مشهورترین آن ها جاده ابریشم نامیده شده و از دورترین نقاط شرق چین کاالي بازرگانی را به سواحل دریـاي مدیترانـه و از   

گذشت. تنهـا یـک    رسانده است. این راه ها، همگی از حدودفالت ایران بزرگ می هاي یونان باستان میآن جا به جزایر و شهر

توانست درعین نگهبانی از چنین مسیر طوالنی و پر مخاطره بر نیروي سیاسی خود بیفزاید و بهـره   دولت مقتدر و متمرکز می

دولت هاي این مسیررا مطیع خود ساخت، اما از آن جا که  مادي برد. کورش این هدف بزرگ را به مهارت دنبال کرد و اغلب

 .گرفـت  مردم این نواحی از لحاظ فرهنگی متنوع و متفاوت بودند، به دوراندیشی و بزرگ منشی، با آن ها سیاست مدارا پیش

هـاي   نـگ ها و آداب مردم سرزمین هاي مغلوب موجـب شـدکه دانـش و تمـدن همـه فره      احترام به ادیان، زبان ها، فرهنگ

ها تمدنی بالنده پدیدآید. از همین رو، تمدن  باستانی که بسیاري از آن ها برتر از پارسیان بودند محفوظ بماند و از ترکیب آن

داد و  رفته زمان خود بود. استقالل وسیعی که کورش به کشـورهاي مغلـوب مـی    هاي پیش هخامنشی ترکیبی از همه فرهنگ

دنبال کرد، موجب شد که شاهنشاهی هخامنشی در برابر جهان متمدن غرب به عنـوان   وش بزرگاي که داری سیاست زیرکانه

 .قدرتی معتبر سر برافرازد
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هدف دیگر کورش بزرگ مطیع کردن اقوام مهاجر و مهاجمی بود که ازسوي شرق پیوسته به راه هاي بازرگانی و سرزمین 

شدند. اهمیت پیدایش و دوام شاهنشاهی هخامنشی  هاي بسیار می یانآوردند و موجب ز هاي داخلی فالت ایران هجوم می

هاي جیحون و سیحون را  در ایجاد آرامش و ثباتی بود که با وجود جنگ هاي مدام باز بیش از دوقرن نواحی بین رودخانه

ید. با تعقیب این دو درآرامش نگه داشت و فرصت داد که شهرها و مراکز مهم کشاورزي و بازرگانی درآن ناحیه به وجود آ

واز  هدف هخامنشیان ازسـویی تمـدنی کـم نظیـر و حکـومتی نیرومنـد ایجـاد کردنـد و از سـوي دیگـر عوامـل اخـتالف            

 .پاشیدگی را در درون قلمرو وسیع خود فراهم آوردند هم

دیل کردنـد. بـا   خود را به یک شاهنشاهی عظیم جهانی تبـ  هخامنشیان تنها در طول یک نسل، پادشاهی کوچک و محلّی

همه، شاهنشاهی هخامنشی، تنها درحدیک قدرت بزرگ نظامی باقی نماند و به تمدنی جهانی بدل شد. هخامنشیان با  این

توفیق در اداره سرزمین هایی چنین بزرگ و پراکنده و متنوع و فـراهم آوردن امکانـات بـراي رونـق اقتصـادي و تجـاري       

گـذاري امپراتـوري    در زیر به صورت اجمالی به بررسـی بنیـان   .کامالً دگرگون سازند توانستند کشورهاي زیر فرمان خودرا

 شود:هخامنشی تا پایان عصر کمبوجیه پرداخته می

  پ. م) 551-529کورش بزرگ (

کورش بزرگ هفتمین پادشاه هخامنشی و فرزند ماندانا دختر آخرین پادشاه ماد بـود. هخامنشـیان یـا پادشـاهان محلـی      

نژاد بودند و در مشرق شوشتر درحوالی کارون فرمان می راندند. دولت اَنشان ابتدا از عیالم و  ز قوم پارس و آریاییاَنشان، ا

کرد. در زمـان حکومـت مـاد، بـه تـدریج کـه قـدرت حکومـت و          آشور و سپس تا زمان کورش از حکومت ماد اطاعت می

سـرزمین جدیـد    خودرا بـه  تر راه جستند و نام هاي شمالی تعدادجمعیت هخامنشیان افزونی یافت، از خوزستان به سرزمین

 .دادند، آن را فارس یا پارس و پایتخت خود را پارساگاد (پازارگاد) خواندند

هـاي بسـیار نقـل شـده اسـت. وي درجـوانی، بـه         انـد، افسـانه   کورش، که او را سـیروس خوانـده   درکتب یونانی از کودکی

دهاك پدر بزرگ مادري خویش سرکشـی   اهی نشست. دیري نگذشت که بر اژيپ. م، به جاي پدر به تخت پادش559سال

مند و آباد بود، و بـه سـارد طالیـی     آغاز کرد و دولت ماد را برانداخت. پس از آن، در ترکیه امروز، سارد را که بسیار ثروت

زوس پادشاه سوریه نیز از کورش شکست خورد و تسلیم او شد.  رِ تصرّف آسـیاي صـغیر، کـه    شهرت داشت، تسخیر کرد. ک

مند یونـانی درسـواحل دریـا     هاي مهم دریایی داشتند هدف بعدي کورش بود. وي به شهرهاي ثروت ها درآن پایگاه یونانی
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توصیه کرد که بی قید و شرط تسلیم او شوند. سپس برخی را به زور اسلحه و برخی دیگر را با تطمیع حکم رانان آنان به 

ف شهرهاي یونان براي کورش اعتبار و شهرتی تازه فراهم آورد و شاهنشاهی بزرگ او را تحکـیم  اطاعت خود درآورد. تصرّ

کرد. این شهرها عالوه بر موقع مهم نظامی داراي مردمی پیشرفته در صنعت و سپاهی گـري بودنـد. ضـعف ایـن شـهرها      

  .ي مهاجم می گشودبیشتر ناشی از تفرقه میان آنان بود که راه را براي پیروزي و تسلّط نیروها

ل فزونی یافت. وي با شکوه و جالل تمام وارد این شهرشد، به پرستش ـردوك رفـت و درآنجـا     اعتبار کورش بافتح بابِ گاه م

اند، ازحقوق انسانی و برابري اقوام سخن گفـت.   را نخستین اعالمیه حقوق بشر نامیده اي، که آن تاج گذاري کرد و دربیانیه

از خون ریزي و غارت ومزاحمت کسان برحذر داشت و معتقدات مـذهبی مـردم را محتـرم دانسـت.     وي سپاهیان خود را 

ل که اسیر او شد به نیکی رفتار کرد و پـس از مـرگ او، در    ل که منجی آن خواند و با پادشاه بابِ کورش خود را نه فاتح بابِ

رش درکشورهاي مغلـوب بـه معتقـدات مـذهبی     سال بعد، در مراسم عزایش حضور یافت. سپاهیان ایران بنا به دستور کو

کردند و یونانیان که وي ممالک ایشـان را تسـخیر کـرده     گذاشتند. ایرانیان از کورش به عنوان پدر یادمی مردم احترام می

 .بود او را سرور و قانون گذار نامیدند

ل ل آورده شده بودنـد   اقوام اسیررا آزاد کرد. ازجمله اسرا پنجاه هزار یهودي بودند که کورش دربابِ خت نَصر به بابِ در زمان ب

و چهل سال بود که در اسارت می زیستند. کورش به آنان اجازه داد به سرزمین خود، فلسطین، باز گردند و شهر باستانی 

س خوداورشلیم را از نوبسازند. به هزینه دولت شاهنشاهی ایران،یهودیان معبد خـودرا دوبـاره سـاختند. بـه دسـتور      ومقد 

ل آورده شده بود بدان جا بازگردانده شد. در  کورش همه ظرف هاي سیمین و زرینی که از معبد یهودیان به غنیمت به بابِ

تورات که پس از این واقعه مهم دوباره جمع آوري شده از کورش تجلیل بسیار بـه عمـل آمـده و از او بـه عنـوان نجـات       

 .دهنده و یار مظلومان و اسیران یاد شده است

رسید و از مغـرب بـه    هاي قفقاز و دریاي خَزَر و رودسیحون (سیر دریا) می ر دوران کورش مرزهاي ایران از شمال به کوهد

داردانل و مدیترانه تا شمال افریقا. مرز جنوبی شاهنشاهی کورش عربستان و دریاي عمان بود و حد شرقی آن رود سند و 

ش. در این زمان شهرهاي شو شـی  کوه هاي هندوکُ نخامل و پاسارگاد هرچهار پایتخت شاهنشاهی عظیم ه ش، همدان، بابِ

هاي سلطنتی ماد محفوظ داشت. حدس زده اند که لوحه هـاي   کورش اسنادخاندان خود را به همدان برد و در خزانه .بود

سـیده اسـت. کـورش در    زرین با عالئم میخی به زبان پارسی باستان در باره پادشاهان اَنشان، بدین طریـق بـه همـدان ر   

هـا و معابـد    اي از قصـرها و آتشـگاه   اي وسیع را به صورت اردوگاه سـاخت و درون دیوارهـاي آن مجموعـه    پازارگادمنطقه
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زرتُشتی بنا نمود. گاوهاي بال دار عظیم در دوطرف در ورودي قصر و کتیبه اي بـه زبـان هـاي پارسـی باسـتان، بـابِلی و       

ده است. پازارگاد که آثار عظمت دیرین آن هنوز قابل مالحظه اسـت جلـوه وسـیعی از    عیالمی در زمان کورش ساخته ش

 .رود که به دست اقوام مختلف ساکن در قلمرو این پادشاه پدید آمده است شمار می هنر ایرانی به

نـواحی   کورش درپایان حیات خود درجنگ هاي طوالنی با سکاها درگیر شد. این اقوام نیمه وحشی چادرنشین درشـمال 

آوردند. کورش دریکی از این برخوردهـا زخمـی    کردند و پیوسته به داخل مرزهاي ایران هجوم می دریاچه آرال زندگی می

شـود بـه خـاك سـپردند. سـنگ       اي که امروز آرامگاه کـورش خوانـده مـی    وکُشته شد. پیکر اورا در پاسارگاد درون مقبره

کنار مجسمه آن پادشاه وجود دارد. کورش رهبري بزرگ، دانـا بـه فنـون    اي به خط میخی و زبان پارسی باستان در نوشته

هاي حکومت بر مردم بود. او با آن که نخستین پادشاه خاندان خـود نبـود، اسـاس شاهنشـاهی      کاري جنگ و آشنا با ریزه

 گسترده و مقتدري را برجاي گذاشت که تا زمان هاي طوالنی پس از او دوام یافت.

  سترش امپراتوريکمبوجیه و ادامه گ

جانشـینان بالفصـل او،    .اجراي سیاست گسترش امپراتوري و اصالحات نظامی پـس از مـرگ کـوروش نیـز ادامـه یافـت      

کمبوجیه دوم و داریوش یکم، امپراتوري را وسعت بیش تري بخشـیدند تـا حـدي کـه امپراتـوري ایـران بـزرگ تـرین و         

  اریوش قلمرو هخامنشیان به بیش ترین اندازه خود رسید.پهناورترین امپراتوري تا آن زمان بود. در زمان د

کمبوجیه، بزرگ ترین پسر کوروش، فقط مدت کوتاه هشت سال سلطنت کرد. بنابراین نتوانست دستاوردهایی بـه ماننـد   

کورش و داریوش کسب کند. با این حال دستاوردهاي کمبوجیه، گرچه از نظر تعداد اندکنـد ولـی از نظـر اهمیـت هرگـز      

یز نیستند. کوروش او را موظف کرده بود که خود را براي حمله به مصر آمـاده کنـد، و کمبوجیـه پـس از مـرگ پـدر       ناچ

از جمله این کارها می توان به تأسیس نیروي دریایی ایران اشـاره کـرد کـه یـک      . شاهکارهاي نظامی کوروش را ادامه داد

کمبوجیه به درستی استدالل مـی کـرد    .وفق به کسب آن شدندامتیاز تاکتیکی محسوب می شد و ایرانیان در آن زمان م

که ارتش او نمی تواند به آسانی از کویر لم یزرع که به منزله سدي میان فلسطین جنوبی و دلتاي حاصل خیـز نیـل قـرار    

نی را برآورده هایی داشته باشد که بتوانند از کناره ساحل عبور کنند و نیازهاي نیروي زمی داشت عبور کند، اما اگر کشتی

سازند این عبور ممکن خواهد شد. تبدیل ایران در آن روزگار از یک قدرت زمینی به ارباب دریاها و خشکی ها بر دامنه و 

  .فراخی فتوحات آینده آن افزود، چنان که به عنوان مثال هجوم هاي بعدي جانشینان کمبوجیه را به اروپا مقدور ساخت
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هـاي او مـی داننـد.    پیش از حمله به مصر، مرتکب عملی شد که آن را از جمله نقطـه ضـعف   ق.م کمی 526کمبوجیه در سال 

کمبوجیه به خاطر این عمل از لحاظ ستمگري و خشونت مشهور شد. او برادري داشت به نام بردیا که یونانیان بـه او اسـمردیس   

تر از کمبوجیه بـود. کـوروش پـیش از مـرگ      می گفتند. اسمردیس محبوب کوروش بود و در میان اشراف و عامه مردم محبوب

هاي غربی خواهد شد. در نتیجه کمبوجیـه   روشن ساخت که بردیا وارث ساتراپ هاي شرقی امپراتوري و کمبوجیه وارث ساتراپ

نگران بود که مبادا پس از عزیمتش به مصر برادرش سر به شورش بردارد و قلمرو غربی شاهنشاهی را نیز غصب کنـد. بنـابراین   

  :مخفیانه ترتیب قتل او را داد. هرودوت در این باره می نویسد

نما شد که از ایران قاصدي آمده و خبر آورده است کـه اسـمردیس    پس از رفتن برادرش به پارس، شبی کمبوجیه خواب«

د کـه  بر تخت پادشاهی نشسته، سرش به آسمان می ساید. از این رو نخست نگران شد و خواب خود را چنین تعبیـر کـر  

برادرش در اندیشه فنا و جانشینی اوست. کمبوجیه، پرگزاسپسرا که بیش از همه کس مورد اعتمادش بود مأمور کـرد تـا   

برادرش را معدوم کند. پرگزاسپس به پارس رفت و دستور اجرا شد. به روایتی او قربانی خود را در شکارگاه کشت و قـول  

  »خلیج فارس برد و در آن جا غرق کرد. دیگر حاکی است که با لطایف الحیل او را تا

ق.م با اطمینان خاطر، در رأس ارتش عظیم خود وارد مصر شد. آماسیس، فرعون مصریان که  525کمبوجیه در آغاز سال 

فرمانده جنگی قابلی بود به تازگی در گذشته بود و جانشین جوان و بی تجربه او پسامتیک سـومناچار بـود بـه مقابلـه بـا      

کننـد، امـا کمبوجیـه بـا کمـک از      کرد که ایرانیان از راه دریا به مصر حمله مـی نیان بپردازد. وي ابتدا تصور میتهدید ایرا

ها از طریق خشکی به مصر حمله کرد و دو سپاه در نزدیکی پلوزیو مواقع در ساحل شرقی دلتاي نیل در کنار دریا با  عرب

دان مصري خود را شکست دادند و فرعون جوان ناچار شد جان خـود را  رو شدند. ایرانیان جنگ آزموده هماور یکدیگر روبه

بردارد و بگریزد که توسط سپاهیان ایرانی دستگیر شد. پیروزي کمبوجیه چنان قاطع بـود کـه تمـام کشـور بـدون هـیچ       

ن قـرار  درگیري سخت دیگري به چنگش افتاد. بدین ترتیب آخرین قدرت بزرگ سابق خاورنزدیک نیز در اختیـار ایرانیـا  

  کمبوجیه حدود سه سال در مصر اقامت کرد. .گرفت

هرودت می نویسد که آیین شاهنشاهان ایران در همه جا چنین بود که شاه شکسـت خـورده را یـا یکـی از فرزنـدان یـا       

 نزدیکان وي را به فرمانروایی آنجا می گماردند، و کمبوجیه فرعون را نـزد خـود نگـاه داشـت تـا فرمـانروایی مصـر را بـه        

ي فرعون را ضبط کرد. بسـیاري از امـوال توقیـف شـده ي فرعـون را در گنجینـه ي تخـت         کمبوجیه گنجینه.اوبازگرداند

پس از مدتی همه ي مصر به پیروي کمبوجیه درآمد. در اسناد مصـري کمبوجیـه بنیادگـذار دودمـان      .جمشید یافته اند
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 .اي یگانگی مشروع با مصر برشمرده اسـت روزي خود را گونهاند و برپایه ي این اسناد وي پی بیست و هفتم مصر برشمرده

رسد کمبوجیه در مصر مانند جانشین فراعنه رفتار کرده باشد: وي به خدایان احتـرام گذاشـت، یکـی از عمـال     به نظر می

  عالی رتبه مصري را مأمور اداره مملکت کرد و بفرمود تا اصالحاتی به نفع ملت انجام دهد.

دتی به منظور توسعه تفوق پارسیان در جهـان سـه سـفر جنگـی را طـرح ریـزي کـرد: یکـی بـر ضـد           کمبوجیه پس از م

ي آمن که در سر جاده قورینائیه واقع بـود و  قرطاجنیان(کارتاژها) که به بحرالروم غربی تسلط داشتند، دیگري علیه واحه

یـک از هـدفهاي او   را ترك گفتـه باشـد و هـیچ   ي اقبال پدر، کمبوجیه رسد که ستارهسوم علیه حبشه بود. اما به نظر می

ي وي محقق نیافت. عملیات ضد قرطاجنه هرگز اجرا نشد زیرا فینیقیان از به کار بردن جهـازات خـویش ضـد    طبق نقشه

هزار نفـر   000/50اي که مردم آن با ایشان قرابت داشتند، خودداري کردند. طبق منابع یونانی سپاهی مرکب از مستعمره

هاي طوفانی مـوحش مـدفون   ي آمن فرستاده شد ولی هرگز بدین نقطه نرسید و همه لشکریان در زیر ریگاحهبه سوي و

حاصل نبود و یونانیان لیبی، قورنیا و برقـه اطاعـت خـود را    ها بی گردیدند. هرچند در این راه شکست خوردند اما اقدام آن

  ها تحت سلطه هخامنشیان درآمدند. ن آناعالم داشتند. بدین وجه نصف دنیاي یونانی و ثروتمندتری

کنند که سفر جنگـی بـه حبشـه کـه     منابع یونانی که شاید تحت تأثیر و تحریک منابع مصري قرار گرفته بودند، نقل می 

رساند پارسیان به نبطه رسـیده  شخص پادشاه فرمانده آن بود، نیز منجر به شکست شد. اما دالیلی در دست هست که می

آید. از طرفی دیگـر شـهري بـه نـام     س از این عهد دیگر ذکري از این حکومت در منابع تاریخی به میان نمیبودند زیرا پ

رساند که سفر جنگی مورد بحث آنچنان که مورخان یونانی مروئه(زوجه کمبوجیه) بنا نهاده شده است که این امر نیز می

  گویند، نکبت بار نبوده است.می

ا بپذیریم، اقامت کوتاهی که کمبوجیه پس از بازگشت از سفر حبشـه در مصـر کـرد، باعـث شـد کـه       اگر اقوال مورخان یونانی ر

سیاست مذهبی پدر خود را ترك گوید. وي دین مصري را مورد استهزاء قرار داد، معابد را خـراب کـرد و بـا خنجـر گـاو آپـیس       

  مقدس را به قصد کشتن ضربت داد.

رو شـد و پـس از آن بـه گفتـه ي هـرودت و       شورش برآمد که با شکست روبـه  در همین اوان بود که فرعون مصر درصدد

کتزیاس به دستور شاهنشاه خودکشی کرد. کمبوجیه یک هخامنشی به نام آریاند را به شهربانی مصر گماشت و خود پس 

ه بـود، ازسـوي   از سه سال ماندن در مصر به خاطر شنیدن خبرهاي ناخوشایندي از ایران که بردیاي دروغـین راه انداختـ  
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  .فلسطین و سوریه رفت تا از آنجا به ایران بازگشت

که در باال نیز ذکر شد، در نوشته ي مورخان یونانی کمبوجیه را بدسرشت و دیوانه برشمرده اند؛ که آیین مصریان را چنان

نه نبوده ، که وي آیـین  داشت.ولی از داده هاي باستان شناسی آشکار شده است که نه تنها رفتار وي بدین گو گرامی نمی

ویرانی هایی کـه بـر    چنین وي دستوربازسازي هاي مصري را به جا آورده و حتی کشتن گاو آپیسی هم در کار نبوده، هم

اثر جنگ پدید آمده بود را داده است. از سندهاي دیوانی سال نخست فرمانروایی کمبوجیه در مصر برمی آید کـه اقتصـاد   

هاي دینی خود آزاد گـذارد و بـه    ه است. کمبوجیه به پیروي از پدر، مصریان را در انجام آیینکشور کم ترین آسیبی ندید

  .اي وارد نیاورد فرهنگ کهن سال آنان خدشه

گرفـت و مرزهـاي    هاي جهان آن روز را در بـر مـی   ي پادشاهی در پایان شاهنشاهی کمبوجیه، فرمانروایی هخامنشی همه

رسید و از سوي دیگر شهرهاي یونانی را در همسـایگی داشـت.( بـراي     گردان و هند می بانایران از یک سودر خاور، به بیا

  »اقدامات کمبوجیه و داریوش در مصر مراجعه شود.«اطاعات بیشتر در مورد اقدامات کمبوجیه در مصر به سوال 

 574کرزوس در سـال   پیروزى کوروش کبیر در برابرسیاست هخامنشیان در یونان از داریوش کبیر تا اردشیر اول:

هاى یونان شد. در واقع سقوط کرزوس که »دولت شهر«ق.م. سبب ورود ایران به آسیاى صغیر و هم مرز شدن ایرانیان با 

شـد و ایـن   هـا محسـوب مـی   هـا و پـارس  ي عطفی جدید در روابط یونانیرابطه دوستانه محکمی با یونانیان داشت، نقطه

ت بود؛ تماسی که مقدر بود در طول تاریخ هرگز گسسته نشود. یونانیان از همان ابتدا سرآغاز تماس و برخورد میان دو مل

از ورود این میهمان ناخوانده ناخشنود بودند. چرا که لیدیه قدرتى متوسط و غیرخطرناك بود، حال آنکه امپراتورى ایـران  

ر کورش پوشیده نبود، از این رو، قبـل از اقـدام   ها بیک امپراتورى جوان بانفوس و قدرت رزم بسیار زیاد بود. اهمیت ایونی

ها از در سیاست درآید، اما در این مسیر تنها میلتوس آشـکارا  به لشکرکشی بر ضد کرزوس، شاه بزرگ ترجیح داد تا با آن

هارپـاگ   هایی که از در تسلیم در نیامده بودند بعد از سقوط سارد بـه انقیـاد  در کنار شاه پارسی قرار گرفت. یونانی نشین

ق.م علیه پارس ها شوریدند و در این  499فرمانده نظامی کورش درآمدند. بعد از سقوط  کوچ نشینان یونانى سرانجام در 

کشـتى   25کار خود از یونانیان اروپا نیز کمک خواستند. اسپارت ها از کمک به یونانیان مهاجر خوددارى کردند، اما آتـن  

، شهرهاى منطقه را گرفتند و در همان سـال سـارد را آتـش    »ایونى«یان به کمک مردم ها فرستاد. یونان نیرو به کمک آن

  زدند.

براى داریوش بزرگ که در آن زمان بزرگترین امپراتورى تاریخ را در اختیـار داشـت و مـاوراءالنهر، شـمال شـرق آفریقـا،       
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ها بسیار گسـتاخانه جلـوه    شت، اقدام یونانىمدیترانه شرقى، آسیاى صغیر، منطقه حاصلخیز و بین النهرین را در اختیار دا

سال کل منطقـه را مطیـع خـود کـرد و شـهرهاى       4کرد و با نیروهاى مستقر در منطقه، یونانیان را به عقب راند و ظرف 

ق.م در منطقه آسیاى صغیر دیگر دشمنى براى عرض اندام نمانده بود. اما داریوش هنـوز   492کشید. در  ایونى را به آتش

ها سربازان حرفه اى و قدرتمند سـاخته   ها از نظر جنگى مردمى ورزیده بودند و سال ها مزدورى، از آن بود. یونانىراحت ن

 بود. داریوش مى دانست در نبردهاى اخیر تنها با آتن طرف بوده، حال آنکه قدرت اصلى در اختیار اسپارت بوده است.

کوروش خیال خود را از جانب غرب راحت کند، باید آتـن و اسـپارت را    بنابراین اگر داریوش مى خواست مانند سلف بزرگ خود

  از بین مى برد.

ق.م نیروى دریایى ایران به فرماندهى داماد داریوش به سمت یونان حرکت کرد، اما گرفتـار   492نخستین جنگ مدى:در 

کست خورده دید، سفرایى را به توفان شدیدى شد و بسیارى از کشتى هاى ایران غرق شدند. داریوش که نقشه خود را ش

  ها را کشتند. اکنون به نظر مى رسید جنگ اجتناب ناپذیر است. آتن و اسپارت فرستاد، اما یونانیان آن

  

هزار سرباز راه یونان را در اروپا  100کشتى که اغلب متعلق به فینیقیان بود به همراه  600ق.م نیروهاى ایران با  490در 

مایلى شمال شرقى آتن 20بال آن سپاه ایران به راهنمایی یک یونانی به نام هیپیاس در ماراتن در در پیش گرفتند. به دن

بود. ایرانـى  » آریستید«و فرماندهى آتنى ها با » آرتافرن«براى مبارزه با یونانیان آماده شدند. فرماندهی نیروهاي ایرانی با 

نبرد با یونانیان شـدند و علـى رغـم درهـم کوبیـدن مرکـز و قلـب        روز، درگیر  9ها در جلگه ماراتن پیاده شدند و پس از 

  یونانیان به دلیل شکست از جناحین، مجبور به عقب نشینى به کشتى ها شدند.

ها که مى دانستند ایرانیان تیراندازان ماهرى هستند و اگر از  یونانی«:پیرنیا نیز در کتاب تاریخ ایران باستان خود مى گوید

ها را ندارند، خود را بى پروا به سپاه ایران زدند و جنگ تن به تن را آغاز کردند. سپاه آتنى  قت تیر آندور جنگ کنند، طا

سنگین اسلحه بود، یعنى اسلحه دفاعى (جوشن، خود و نیزه بلند) داشت، در صورتى که سپاه ایران فاقد تجهیـزات بـود و   

ال نتیجه جنگ عقب نشینى موقت از خاك یونان بود. اگرچـه  در هر ح»سپرهایشان نیز استحکام سپر یونانیان را نداشت.

  داریوش این شکست را مهم نشمرد و بالفاصله در کار تدارك سپاه بسیار بزرگى شد.

این در حالیست که یونانیان جنگ ماراتن را نقطه عطفى در تاریخ خود مى دانند. تمدن غرب نیز براى ایـن نبـرد ارزشـى    
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ا جایى که معروف ترین ورزش المپیک با نام دوى ماراتن مبـدل بـه سـمبل مسـابقات جهـانى      بیش از اندازه قائل است ت

  المپیک شده است.

  جنگهاى دوم مدى

داریوش براى فتح یونان نیازمند سپاهى سنگین اسلحه بود و اکنون تاریخ، دوباره تکرار شده بود. همانگونه کـه هوخشـتر   

هاى منظم و حرفه اى آشور تنها با سپاهیان آموزش دیـده مشـابه آن    ردن سپاهپادشاه ماد در دو قرن قبل پى برد نابود ک

ق. م)بـه ایـن    485سال به طول انجامید، در همین زمان داریوش فوت کرد. ( 3پذیر است. جمع آورى سپاه جدید  امکان

ماده هجوم به یونان شد. ترتیب خشایارشا وارث ارتشى بزرگ و آماده شد. خشایارشا پس از خواباندن شورش مصر و بابل آ

ادعا می کنـد، نمـی توانسـت بـه یـک      هرودوتاي را تجهیز کرد اما البته این نیرو آنقدر هم که  سابقه بدون شک نیروي بی

شـد،   که چنین تعدادي سپاه و وسایل اگر هم تجهیزش بـراي خشایارشـا ممکـن مـی    ارتش میلیونی بالغ بوده باشد، چرا 

میسر نبود. حال آنکه گـویى از جمعیـت دنیـاى قـدیم بـى       مقدونیهو  تراکیهي آن در سرزمینهاي ي وسایل و آذوقهتهیه

اطالع بوده است. اما باید اذعان داشت سپاه جمع آورى شده توسط خشایارشا تا آن تاریخ نظیر نداشته است. معهذا اینکه 

ي اند، ممکن است، درست باشد. بنا بـه گفتـه   مختلف درین سپاه وجود داشتهگوید چهل و هشت گونه اقوام  هرودوت می

به راه افتاد تا خود را به یونان برساند.به ابتکار خشایارشا پلـی از  لیدیپیش از میالد از  480خشایارشا در بهار سال هرودوت

ه ساخته شد که نیروي زمینی ایـران توانسـت از روي   فنیقی(هلس پونت)، توسط مهندسان مصري و داردانلقایق بر روي 

و  مقدونیهیونانی ها که در مقابل این سیل سپاه، ستیزه جویی را بیهوده یافتند در  شود. یونانآن عبور کرده و وارد خاك 

هـم در بـاب جنـگ تردیـد و تزلـزل در بـین        آتن(واقع در مرکز یونان) هیچ مقاومتی نشان ندادند و حتی در خود تسالی

ي لـوازم آن تحریـک کـرد، بـاالخره     قدم پیش نهاده مردم را بـه جنـگ و تهیـه   تمیستوکلبودولیکن شخصی از آتن به نام 

جمله بود، بر ضد ایـران در یـک    و سی شهر دیگر از آناسپارتطرفداران جنگ تفوق یافتند و شهرهاي دیگر یونانی هم که 

از    ر ایـن جلسـه بعـد     . د  ند  اد  ي مشورتی تشکیل د ي یونانی وارد شدند و به منظور جلوگیري قواي ایران یک جلسهاتحادیه

رفـت، جلـوي    ونیه به تسـالی مـی    و از مقد   که معبري باریک بودي ترموپیل  ر تنگه  تا د   شور بسیار، باالخره تصمیم گرفتند

و گروهـی     را به ترموپیـل بفرسـتند     تا گروهی از نیروهاي خود   ها تصمیم گرفتند ترتیب آن این . به  نیروهاي ایران را بگیرند

  .  میزیوم مستقر کنند ر آرت  یگر را با کشتی د  د
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نیان که مخالف جنگ بودند به ارتش خشایار شاه پیوستند از جمله مردم منطقه تسـالی  از طرف دیگر تعداد زیادي از یونا

هاي ایران خسارت وارد کرد . سـرانجام در دریـاي آرتمزیـوم بـین      اما در همین هنگام طوفانی سهمگین وزید و به کشتی

پیل در گرفت که علت تنگی جا کشتی هاي دو سپاه جنگ در گرفت و یونانیان شکست خوردند . نبرد دیگر در تنگه ترمو

ها و اسپارتی ها که براي نخستین بار با هم متحد شده بودند مواجه شد . سرانجام یک یونانی  نیروي ایران با مقاومت آتنی

. یونانیان بـا آگـاهی از ایـن خیانـت      فت ر به ایرانیان که در آستانه شکست بودند راهی را معرفی کرد که به پشت تنگه می

و فقط لئونیداس حاکم اسپارت به همراه سیصد اسپارتی که به اجبار مانده بودند همگـی کشـته شـدند . سـپاه      گریختند

ایران بعد از این جنگ آتن را به تصرف در آورد و کاخ آکروپولیس در زمان جنـگ نـابود شـد ولـی معبـد آکروپـولیس و       

 هاي شهر به دستور خشایار شاه به سربازانش سالم ماند . خانه

  نگ ساالمیسج

پس از آن یونانیان اقدام به مشورت نمودند یکی از بزرگان آتن به نام تمیستوکیلس معتقد بود که در جزیره ساالمیس بـه دفـاع   

بپردازند اما سایر یونانیان می گفتند که باید در تنگه کورینت مقاومت کرد . تمیستوکیلس که دید نمـی توانـد نظـر خـود را بـه      

امه اي به شاه ایران نوشت و خود را از طرفداران ایران نشان داده گفت که چون آنان قصد فرار دارنـد وقـت آن   دیگران بقبوالند ن

است که سپاه پارس آنان را یکسره نابود کند . خشایار شاه پیغام را راست انگاشته ناوگان مصري تحت فرمانـدهی ایـران جزیـره    

ه ساالمیس گیر افتادند که و بنابراین گفتند یا باید در همین جـا مقاومـت کنـیم یـا     یونانیان در جزیر پنسیلوانیا را تسخیر کرد . 

 نابود شویم و این همان چیزي بود که تمیستوکیلس می خواست .

نیروي دریایی ایران برخالف کشتی هاي یونانی که آرایش صف را اختیار کرده بودند به دلیل تنگی جا بطـور سـتونی اقـدام بـه     

ناگهان زیر آتش نیروهاي دشمن قرار گرفت . جنگ تا آخر شب ادامه داشـت و در ایـن جنـگ بـیش از نیمـی از      حمله کرد . و 

کرد . یونانیان که ابتدا متوجه پیروزي خـود نشـده بودنـد و     نشینی هاي ایران نابود شد و بنابراین سپاه ایران اقدام به عقب کشتی

ایرانی خبري نیست ! تمیسـتوکلس بعـد از ایـن پیـروزي گفـت : حسـادت        هاي در صبح روز بعد با شگفتی دیدند که از کشتی

  خدایان نخاسته که یک شاه واحد بر آسیا و اروپا حکمرانی کند .

در همین زمان خشایار شاه اخبار بدي از ایران دریافت کرد و بنابراین اقدام به مشاوره با سرداران خود نمود . نظر مردونیه 

یصد هزار سپاهی براي تسخیر کامل یونان در این سرزمین باقی بماند و شاه به ایـران بـازگردد .   این بود که خود وي با س



  »79«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

 شاه این نظر را پذیرفت ولی در  زمان بازگشت تعداد زیادي از اسبان و سپاهیان وي در اثر گرسنگی و بیماري مردند .

  نبرد پالته

هاد داد که تبعیت ایران را بپذیرند و گفت که در این صورت در امور بعد از بازگشت شاه به ایران مردونیه به یونانیان پیشن

داخلی خویش آزادند . اما آنان این پیشنهاد را رد کرده جنگ دوباره در گرفت . مردونیه آنان را باز هم به تسـخیر درآورد  

که ایرانیان پیروز هستند چرا که اما در محل پالته صد هزار یونانی در مقابل و ي صف آرایی کردند . در ابتدا تصور میشد 

نهایت دالوري را نشان دادند اما این گونه نشد . مردونیه در آغاز جنگ در اثر تیري که به وي اصـابت کـرد کشـته شـد و     

سپاه بی سردار ایرانی نبرد بی حاصلی را آغاز کرد که تنها سه هزار ایرانی از آن جان سالم به در بردند . نبرد دیگر جنـگ  

اغه میکیل است . ناوگان ایران که پس از نبرد پالته در حال بازگشت به میهن بود در این محل توسط سپاه دشمن در دم

 منهدم شد .

  

در اواخر عمر خشایارشا ، مصر شورشی جدید را آغاز کرد . اردشیر اول در یک شرایط بحرانی پادشاه کشور بـزرگ ایـران   

ش که والی ایالت بلخ بود روبرو شد و آن را سرکوب کرد و گویا تمام برادران خود شد. در همان ابتداي کار با طغیان برادر

را در اثر این طغیان کشته است . این موضوع نشان از یک تغییر جهت جدي در موضوعات اخالقی هخامنشیان بـه شـمار   

امید که بـا مشـغول داشـتن    ها کمک خواست به این می آید. سپس به مقابله با شورش مصر پرداخت.فرعون مصر از آتنی

نیروهاي ایران در مقابله با شورشهاي یونانیان بتواند قدرتش در مصر را استوار سازد. اردشیر براي جلـوگیري از همسـویی   

ها با شورش مصر، سرداري به نام مگاباز را از لیدي با اختیارات ویژه به اسپارت فرسـتاد. بنـابراین تحریکـاتی    آتن و یونانی

کـه  هایی که از سوي مگاباز به سران آتن داد، فرو خوابانده شد. چنانا درصدد انجامش بودند با تهدیدها و رشوههکه آتنی

هـا بـا   که شاهنشاه بر ضد آتن دست به اقدامی بزند یک هیئت به شوش فرستادند. در مذاکراتی که ایـن ها از بیم آنآتنی

ها نیـز بـه دربـار    ها یک دوست خوب است. آتنیشاه ایران براي یونانی سران ایران داشتند به ایشان اطمینان داده شد که

ایران قول دادند که درصدد دست اندازي به جزایر دریاي اژه و نا امن کردن منطقه برنیایند. دربار ایران نیز قـول داد کـه   

هاي مشخصی که مورد نظـر  ر منطقهها دها نیز قول گرفت که یونانیاقدام به ایجاد پادگان در خاك یونان نکند و از آتنی

شـان در دریـاي اژه و   دربار ایران بود اقدام به ساختن استحکامات نظامی و دفاعی نکنند و درصدد تقویت نیروي دریـایی 
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حـوروس  افزودن بر شمار ناوهایشان نباشند. اردشیر براي فرو نشاندن شورش مصر نیروهایی گسیل کرد. پادشـاه مصـر ان  

ان یونانی و لیبیایی تکیه داشت در برابر این سپاه به سختی شکست خورد و مزدوران یونـانی نیـز از دم   که فقط بر مزدور

تیغ گذشتند. پنجاه کشتی از مزدوران یونانی که پیش از این از آتن براي کمک بـه مصـر فرسـتاده شـده بودنـد، زمـانی       

هـا از پـاي درآمدنـد. اردشـیر سـپس بعـد از       اکثر آن رسیدند که شورش فرو خوابیده بود. بنابراین توسط نیروهاي ایرانی

هـا را فـراهم آورد. بـه    ها از جمله آتنـی تصرف مصر، در شهرها و جزایر یونان دست به اقداماتی زد و رضایت خاطر یونانی

ن برگشت؛ دنبال این اقدامات، سران آتن هیأتی را به شوش فرستادند تا پیمان دوستی ببندند. این هیأت با کامیابی به آت

ق.م) و آتن نیز قول داده بود که در آینده از یاري به هرگونه  449زیرا دربار ایران استقالل آتن را به رسمیت شناخته بود(

  شورشی در مصر و لیبیا خودداري ورزد.

ن نکـرد. در  ي بالکان و دریاي اژه را از سـر بیـرو  هایش براي تشکیل یک پادشاهی در دماغهگاه بلند پروازيولی آتن هیچ

ساله شد و قصـد داشـت کـه یونانیـان      30ق.م پریکلس، حاکم مقتدر آتن با شاه اسپارت وارد یک پیمان صلح 445سال 

جزایر دریاي اژه و سواحل غربی آناتولی را بر ضد ایران بشوراند و بر دامنه قلمرو خویش افزوده، تشکیل شاهنشاهی آتنـی  

ره میلتوس را در یک لشکرکشی غافلگیرانه متصرف شد ولی سـران جزیـره بـه    گیري برنامه خودش جزیبدهد. وي در پی

نفـري از مـزدوران    700ها استمداد کردند. یـک سـپاه   ساردیس گریخته از شهریار لیدیه(پشوتن) براي بیرون راندن آتنی

ران برگردانـده شد.(سـال   ها با دادن تلفاتی گریختند و جزیره به دامن ایـ یونانی به میلتوس گسیل شد که در نتیجه آتنی

-ق.م). پشوتن در جزایر دریاي اژه و همچنین شهرهاي یونان اروپایی که در قلمرو ایران بودند، اقدامات خشنودگرانه 441

یی انجام داد و براي خشنود و آرام داشتن آتن نیز هیئتی از ساردیس به همراه یکی از سران آتن که در خدمت ایران بود، 

تا به سران آتن اطمینان دهد که ایران درصدد گرفتن آتـن نیسـت ولـی آتـن نیـز نبایـد کـه درصـدد         به آتن گسیل شد 

-برانگیختن یونانیان بر ضد ایران باشد. به دنبال این رخدادها، میان اسپارت و آتن رقابت و اختالف افتاد و به زودي جنگ

را به تحلیل برد. دربـار ایـران در ایـن زمان(اردشـیر      هاي دراز مدت پلوپونزي آغاز گردید که نیروي این دو تا دولت شهر

کـه مـزدوران   رسد که به علت آنها بی طرف ماند و هیچ دخالتی در امور داخلی یونان نکرد. به نظر میاول) در این جنگ

حـال خـود    ها را بهیونانی در شورش مصر به خدمت مدعی فرعونی درآمده بودند، اردشیر از یونانیان در خشم بود، لذا آن

  ها به زمان شاهان بعدي هخامنشی نیز کشیده شد.شان را به دست خودشان ویران کنند. این جنگگذاشت تا سرزمین
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در دوره این شاه هخامنش بود که قرابت حقیقی فرهنگی بین ایران و یونان برقرار شد و این قرابت موجب گردید بعضـی   

کردنـد و  مورخان و دانشمندان یونانی در مصر، بابل و ایران مسافرت مـی  تحوالت در کارهاي هنري زمان وي ایجاد شود.

شناسانیدند. این دوره عصري است که هرودوت کتـاب خـود را تـألیف    گرفتند و میتاریخ، مذاهب و علوم شرقی را فرا می

  لمی فراوانی مبادله شد. هایی که ایران و یونان درگیر آن بودند، مبادالت عها و آشوبرود در پی جنگکرد و تصور می

  نتایج جنگهاي ایران و یونان در دوره داریوش اول و خشایارشاه

از قرائن چنین به نظر می آید که داریوش در قصد تخطّی به آتن یا اسپارت نبود بلکه در دربار ایران اشخاص زیاد عقیده  

هاي اروپایی داریـوش را مجبـور نمودنـد کـه بـه       داشتند که جنگ با یونان براي ایران بی نتیجه است ولیکن خود یونانی

طرف یونان قشون کشی کند. شرح واقعه از این قرار است : در این زمان یک ثلث اراضی یونانی نشین یعنـی مسـتعمرات   

ر یونانی در آسیاي صغیر و تراکیه و مقدونی تابع ایران و دو ثلث دیگر از دولت هایی ترکیب یافته بود که بعضی از آنهـا د 

واقع شهري و برخی بزرگتر بودند از دول مذکوره آتن و اسپارت معروف ترین آنها محسوب می شـدند در اولـی حکومـت    

ملی و در دومی حکومت اُلیگارشی یعنی حکومت عده قلیل بر قرار بود هر چند هر دو از همسایگی ایـران قـوي وحشـت    

متوسـل مـی شـدند و کلیـۀً از ایـن زمـان تـا اواخـر دوره          داشتند با وجود این در مواقع سخت هر دو به حکومـت ایـران  

هخامنشی همیشه در نزد والت آسیاي صغیر و در دربار ایران یک عده یونانی هاي فراري معروف اقامـت داشـته همـواره    

و  ایران را به تسخیر یونان یا به دخالت در امور آن تحریک می کردند؛ در مستعمرات یونانی دولت ایران دخالـت نداشـت  

اداره کردن آنها را به جبابره ي یونانی واگذار می نمود و هر زمان جباري مورد اعتماد دربار ایران واقع نمی شد، شخصـی  

) نـامی را کـه از خـانواده     HIPPIASق . م . هیپپیـاس (   510را از جبابره ي دیگر یونـانی معـین مـی کـرد . در سـال      

نْ والی لیـدي بـرد   پیزیسترات و جبار آتن بود مردم آتن اخ راج و حکومت ملی در آن شهر تأسیس کردند او پناه به اَرتافرْ

ها در گرفتـه بـود در تحـت     ي اشرافی اسپارت با حکومت ملی آتن و جنگی که بین آن ها از جهت ضدیت دسته بعد آتنی

الی مزبور فرسـتاده کمـک ایـران را    فشار دولت اسپارت واقع شده صالح خود را در نزدیکی با ایران دیدند و سفارتی نزد و

درخواست کردند والی گفت کمک می کنم به شرط اینکه مطیع ایران شده باج دهید سفیر پذیرفت، ولی پس از مراجعت 

ق . م . ) دو سال بعد باز آتنـی هـا سـفارتی نـزد والـی مـذکور فرسـتاده         508ها از گفته خود برگشتند (  او به آتن آتنی

پیاس حمایت نکند . او جواب داد که آتن باید او را باز بپذیرد و شهر آتن این مطلب را قبول نکرد . در خواستند که از هیپ
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ـار شـهر میلـت     این حیص و بیص اغتشاش و شورش در شهرهاي یونانی آسیاي صغیر درگرفت و محرك آن آریستاگر جب

س تیه حاکم سابق میلت چون در سفر داریوش بود که از طرف ایران در آنجا حکومت داشت توضیح آن که پدر زن او هی

به مملکت سک ها خدماتی کرده بود در ازاي آن داریوش ( میرسین ) یکی از شهرهاي تراکیه را به او داد که معلوم شـد  

او در آنجا استحکاماتی بنا می کند به دربار ایران احضار شد و محترمانه در آنجا متوقف بود . این شخص محرمانـه دامـاد   

خود آریستاگر مذکور را به یاغی گري تحریک کرد و براي اینکه نوشته هاي او افشـاء نشـود سـر غالمـی را تراشـیده بـر       

پوست سر او مطالب خود را نوشت و پس از اینکه موهاي سر غالم بلند شد او را روانه میلت کرد با این دستور که دانادش 

اثر این تحریکات شورش مذکور درگرفت و قشون ایران به واسطه کمی عده در هاي او را بخواند بر  سر او را تراشیده نوشته

مقابل شورشی ها عقب نشسته به شهر سارد پناه برد آریستاگر چون می دانست که قشون ایران از جاهـاي دیگـر خواهـد    

بـه او دادنـد و    رسید به یونان رفته کمکی درخواست کرد . اسپارت حاضر نشد کمک نماید ولیکن آتنی ها بیست کشـتی 

ها سارد را تصـرف   پس از آن شورش به تمام شهرهاي یونانی در آسیاي صغیر و جزیره قبرس و غیره سرایت کرد و یونانی

کرده خود شهر و جنگل مقدس آن را آتش زدند ولیکن به گرفتن ارگ آن از جهت استحکاماتی که داشت موفق نشدند . 

ل اغتشاش روي آورد و سفاین فنیقی از طرف دریا عرصه را بر شورشـیان تنـگ   پس از آن قشون ایران از هر طرف به مح

کردند؛ باالخره جنگی در نزدیکی میلت شد که یونانی ها مضمحل یا متـواري شـدند و آتنـی هـا بـه مملکـت خودشـان        

) معلوم است که ق . م .  496ها را سخت مجازات نمودند (  مراجعت کردند و شهر میلت را سپاهیان ایران گرفته شورشی

داریوش از دخالت یونانی هاي اروپایی به امور داخلی ایران فوق العاده مکدر شد و پس از آن به زودي جنگ اول ایران بـا  

ـاحی و مالیـات هـا را     یونان درگرفت.  قبل از جنگ داریوش براي رضایت یونانی هاي آسیاي صغیر امر کرد اراضی را مس

ـه و غیـره فرسـتاد بـا ایـن دسـتور کـه           تعدیل نمودند بعد داماد خود مردونیه را براي سرکشی به آسـیاي صـغیر و تراکی

اصالحاتی نماید. این شخص عالوه بر نجابت جبلی عقـل و تـدبیر داشـت و اول کـاري کـه کـرد ایـن بـود کـه بـه تمـام            

هرودوت در ایـن موقـع گویـد :     مستعمرات یونانی در آسیاي صغیر حکومت ملی داد تا آنها را از ایران راضی کرده باشد ؛

این قضیه تأییدي است از نوشته هاي من براي یونانی هایی که باور ندارند که بعد از کشته شدن بردیاي دروغی در میان 

  هم قسم ها مذاکراتی راجع به طرز حکومت پارس و حکومت ملی شده باشد؛ بعد به اروپا قشون کشی کرده تا کوه آُتـس

ق . م . ) ولیکن در ایـن حـین بـه واسـطه      492یش رفت و مقدونی را مجدداً به اطاعت ایران در آورد ( واقع در تراکیه پ
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طوفان دریا سیصد فروند از کشتی ها خراب و معدوم گردید رعب ایرانی ها در یونانی ها خیلی زیـاد بـود ولـیکن اقـدامی     

ضی که فرار کرده به دربار ایران پناهنده شده بودند حال براي تجهیزات نمی کردند و بسیاري از یونانی هاي اشرافی و نارا

یونان را براي داریوش توصیف می کردند و دربار ایران همه به این عقیده بودند که داریوش بی جنگ می تواند تمام ایـن  

خاك بدهند یعنـی  مملکت را مطیع نماید. بنابراین داریوش رسوالنی به یونان فرستاده اعالم کرد که یونانی ها باید آب و 

مطیع شوند اکثر از شهرهاي یونانی این تکلیف را پذیرفتند ولیکن در آتن و اسـپارت رسـوالن را بـر خـالف عـادات بـین       

ق . م . ) چنـان کـه هـرودوت گویـد ایـن دفعـه قشـون ایـران در تحـت           490المملی کشتند و جنگ از نو شروع شـد (  

چنین صالح دید که از راه دریا و جزایر سیکالد مستقیماً به طرف آتن برود . فرماندهی یک نفر مادي داتیس  نام بود و او 

رِتره را گرفته مردمان آن را به آسیا فرستاد بعد  فروند کشتی ایران به شبه جزیره ي آتّیک که  600قشون ایران اول شهر ا

کنند زیرا کمکی را که از اسپارت انتظـار  آتن در آن واقع است رسیده، لنگر انداخت در ابتدا آتنی ها نمی خواستند جنگ 

داشتند نرسیده بود و لیکن میلتیاد یکی از نجبا زادگان آتنی اهالی را بـه جنـگ تحریـک کـرد و قشـون آتنـی در تحـت        

اي هم از پالته ( یکی از شهرهاي یونانی ) به کمک آن رسـید و   ها بیرون آمد در راه عده سرکردگی او براي جنگ با ایرانی

نْ را که در طرف شمال و شرق شبه جزیره آتّیک بود اشغال نمود پس از آن میلتیاد جنگ را شروع کـرد .  سپاه  آتن ماراتُ

ها را نخواهنـد   ها تیر اندازهاي ماهري هستند و اگر از دور جنگ کنند طاقت تیر آن یونانی ها چون می دانستند که ایرانی

نگ تن به تن نمودند سپاه آتنی سنگین اسلحه بود یعنـی اسـلحه دفـاعی (    آورد خودشان را بی پروا به سپاه ایران زده ج

خود و جوشن و غیره ) داشت در صورتی که سپاهیان ایرانی فاقد این نوع اسلحه بودنـد و سپرهایشـان هـم بـه خـوبی و      

ن مزبور غلبه کـرد و  استحکام سپرهاي یونانی نبود با وجود این ایرانی ها قلب قشون یونانی را شکافتند ولی جناحین قشو

نفر تلفات به کشتی هـاي خـود عقـب نشسـته حرکـت کردنـد . سـپاهیان ایرانـی در ابتـدا           4000ها پس از دادن  ایرانی

هارا دریافـت و بـراي دفـاع آتـن بـه       خواستند از طرف دیگر که به آتن نزدیکتر بود حمله برند ولیکن میلتیاد نقشه آن می

ایرانی چون وضع را چنین دید جنگ نکرده به آسیا مراجعـت نمـود راجـع بـه ایـن       محل مزبور شتافت پس از آن سردار

جنگ الزم است بگوییم که کیفیات آن متناقض است : اوالً عده سپاهیان ایرانی را یونـانی هـا صـد و بلکـه سیصـد هـزار       

ا نمی توانسته حمل کنـد .  ه نفر با لوازم آن 30000کشتی عهد قدیم بیش از  600نوشته اند و حال آنکه محقق است که 

ثانیاً اگر سپاه ایران قلب لشگر یونانی را شکافت بعد قشون مزبور چه ترتیبی یافت که جناحین آن توانسـتند غلبـه کننـد    

هـا   بنابر این و ایرادات دیگر که در این مختصر نگنجد بعضی از محققین مانند ( نیبور )عقیده دارند که نوشته هاي یونانی
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گویی و داستان سرائی شبیه تر از تاریخ نویسی اسـت   جنگ و جنگ هاي دیگر ایران با یونان به شعر و افسانه راجع به این

ف مذکور گوید : آتنی ها به طور غیر مترقّب بهره مندي داشته اند ولی کیفیات را نمی دانیم . چهار سال بعد از ایـن   مصنّ

ق . م . ) بعضـی از مـورخین بـه ایـن      486می دید درگذشت ( جنگ داریوش در میان تهیه هایی که براي جنگ جدید 

  عقیده اند که اگر عمر او وفا می کرد جبران این عدم بهره مندي را می نمود و کار یونان خیلی سخت می شد .

نفر تلفات گردیدند و هفـت کشـتی خـود را از دسـت دادنـد.       6400ایرانیان در این نبردمتحمل » هرودوت«بنا به نوشته 

» میلیتـار «اکنون  .و تعدادي از سرداران یونانی از جمله آنان بودند» کالی ماك«نفر کشته بود که 192فات یونانیها فقطتل

به سرعت نیروهاي خود را به سمت آتن راند. او امیدوار بود بشارت اینپیروزي نیروهاي متزلزل یونانی را در آتـن وادار بـه   

دونده مشهور را براي ارسال این پیام بـه آتـن اعزامنمـود.    » فیلیپ پید« ازاین رو او مقاومت نماید تا ارتش یونان فرارسد. 

هنگامی که ارتش یونان به آتن رسید، نیروهاي ایران در حال نزدیک شـدن بـه سـاحلبراي پیـاده کـردن نیروهـا بودنـد.        

از پیـاده نمـودن نیروهـاي ایـران     » نآرتـافر «ایرانیان با مشاهده ارتش یونان دریافتند که خیلی دیرکـرده انـد. ازایـن رو    

کشـتی باقیمانـده بـه آسـیامراجعت      593خودداري نمود. سرانجامنیروهاي ایران پس از مدتی توقف در سواحل یونان بـا  

نمودند. تا نبرد ماراتن تصور می شد که ایرانیـان شکسـت ناپذیرنـد. پیروزییونـانی هـا درایـن جنـگ الهـام بخـش آنـان           

یرانیان وعقب راندن نیرویعظیم و هراس انگیز چهار میلیونی  خشایارشا وشکسـت بعـدي سـپاهیان    هاي آینده با ا درجنگ

  ایران بود.

 : دیدگاه مورخان درباره نبرد ماراتن

یک سري از مورخانی که بر اروپامحوري و برتري غرب نسبت به شرق تأکید دارند، معتقدند کـه نبـرد مـاراتن (مـاراتون)     

نوشت سازترینمحاربات بشر است . دراین جدال اگر سپاه عظیم وقدرتمند ایران فاتح می شد، چه یکی از قاطع ترین و سر

بسا کهتمدن غرب هرگز گسترش وتکامل نمی یافت وبه جاي آن حکومتی مستبد ونیمه شرقی ، نظارتجهان را بـه عهـده   

یش می رفـت، پیـروز گشـت و در اثـر ایـن      ها که در پیشاپیش سپاه آنان، نیروي دموکراتیکآتن به پ می گرفت. اما یونانی

پیروزي توانست تمدن درخشان خود را ازتباهی وفنا محفـوظ دارد ومهمتـر از آن اندیشـه آزادي ودموکراسـی را درعـالم      

هـا   هاي یونانی نوشته«از سوي دیگر مورخانی هستند که چنین نظري ندارند به عنوان مثال نیبرمی گوید: ». محفوظبدارد

 هاي دیگر ایران با یونان به شعر وافسانه گویی و داستان سرایی از تاریخنویسی شبیه تر است. ماراتن وجنگدرباره نبرد 



  »85«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

ده سال پس از نبرد ماراتون و چهار سال بعد از مرگ داریوش، جنگ گسـترده تـري بـه فرمـان خشایارشـا       480در سال 

ت و برنامه هاي دقیقتري آغـاز شـد.وي بـراي تضـمین     فرزند داریوش علیه یونان شروع شد.اردوکشی خشایارشا با تمهیدا

کرد، به حفر کانالی اقدام کرد.  را به قاره وصل می» آکته«عمل آزادي نیروي ناوگان خود، در پهناي برزخی که شبه جزیره

این ترعه که توسط متخصصان مصري و فنیقی با هنرمندي ساخته شده بود، چنان وسیع بود کـه دو کشـتی جنگـی بـه     

ی از کنار هم عبور می کردند. در مسیر لشکرکشی انبار علوفه و مراکز چاپار تاسیس شد. خشایارشا محـل اسـتقرار و   راحت

تجمـع نیروهـاي خـود را شـهر کاپادوکیـه درآسـیاي صـغیر انتخـاب کـرد. روي رودخانـه هـا و حتـی روي بغـار هلـس               

سپاهیان بی شماري از اقوام مختلف به خـدمت  پونت(داردانل) پل هاي متحرك نصب کردند. خشایارشا طی چندین سال 

گرفت.یکی از دالیل ناکامی داریوش و به ویژه خشایارشا، همان تنوع و تعداد افراد بـا ناهمـاهنگی هـاي فرهنگـی و عـدم      

 رغبت به جنگ و پیروزي بود.

و در طـول سـواحل    ها که همان مسیر مردونیوس را در پیش گرفتند، از طریـق شـمال یونـان    پارسی 480در پاییز سال 

تراکیه به سمت آتن حرکت کردند. آغاز جنگ براي یونانیان مصیبت بار بود.یونانیان نتوانستند دشمن را در برابر سـدهاي  

هاي کوهستانی به پشت گردونه  طبیعی متوقف سازند.بر اساس یک افسانه، یک مزدور محلی، ایرانیان را از طریق کوره راه

س ارتش زمینی ترموپیل هدایت کرد.خشایا را اشـغال کرد.بـه ایـن ترتیـب آتـن بـه دسـت        »آتیـک «و»به اوتی»رشا در راّ

ها افتاد وپس از غارت آن را به آتش کشیدند و اکروپل را که پرستشگاه معتبري بود نیز به آتـش کشـیدند. مـردم     .پارسی

 پناه بردند.» ساالمین«آتن به جزیره 

توانست ایرانیـان را شکسـت دهـد.زیر نظـر تمیسـتوکل جنـگ       » آرتمی زیوم«در این موقع نیروي دریایی آتن در دماغه 

جدیدي در ساالمین رخ داد و طی یک نبرد دریایی پیرامون جزیره ساالمین سرنوشت جنگ معلـوم شـد. علـت پیـروزي     

  یونانیان، داشتن کشتیهاي کوچک و سبکی بود که می توانست به راحتی مانور دهد.

منعقـد  » سیماخی دلـوس «اي یونانی و جزایر آسیاي صغیر تحت رهبري آتن اتحادي به نام میان پولیس ه 487در سال 

سیمون سردار آتنی و نماینده شوراي متحدان، ایرانیان را از کرانه هاي تراکیه دور کرد و تمام شهرهاي  470شد. در سال 

ست داد. خشایارشا پـس از ایـن شکسـت در دربـار     یونانی وابسته به ایران را به اتحاد خود درآورد و بقایاي ایرانیان را شک

  به دست فرزندش مهرداد و رئیس گارد سلطنتی، اردوان کشته شد. 465منزوي شد و در سال 

 آوریم:کوب براي تاخت و تاز و ناکامی خشایارشا را به اختصار می در اینجا دالیل دکتر زرین
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ري را به انجام برساند که پدرش نتوانسته بود بـه پایـان ببـرد.    ) خشایارشا هنگامی که شاه شد احساس کرد که باید کا1(

شاید اصرار مردونیوس و مخصوصاً تحریکات تبعیدیان آتنی مقیم دربار نیـز او را بیشـتر   «ي اصلی او بود و  انگیزه» انتقام«

  »مصمم کرد.

ي  نـان، خـواه نـاخواه، در حـوزه    پذیر بود و ضرورتی نداشت، چرا که بـدون ایـن جنـگ نیـز یو     اجتناب«) اما این جنگ 2(

افتاد و این کار، که بعدها در عهد داریوش دوم و اردشیر دوم خود به خـود   ي مغناطیس قدرت عظیم هخامنشی می جاذبه

  »انجام شد، نیازي به لشکرکشی نداشت.

غییـر تاکتیـک آن   کثرت سپاه ایران، حتی اگر سخن هرودوت نیز گزاف باشد، مانع از تحرك سریع ارتـش ایـران و ت  ) «3(

  »بود.

توانسـت در معبرهـاي    نظام ایران نمی ها چندان تعریفی نداشت و سواره ي دفاعی سربازان ایرانی در این جنگ اسلحه) «4(

  « النهرین و ماوراءالنهر هنرنمایی کند. هاي وسیع بین کوهستانی یونان هم مثل جلگه

تابع بود که گویی نومیدانه و غالبـاً در یـک محـیط اجبـار و فشـار       اي نامتجانس از اقوام سپاه عظیم خشایارشا توده) «5(

  ».  جنگید نظامی آن هم در بیرون از سرزمین خویش می

ي  انگیـزه «، و حال آنکه سپاه ایـران  »جنگیدند ها در وطن خویش و به خاطر حفظ آزادي و استقالل خود می یونانی) «6(

توان به طور دقیق ایرانی گفت، چون غالباً از اقوام دیگـري   آن را نمی ، چرا که حتی»چندان نیرومندي براي جنگ نداشت

  بودند و براي جنگ اجیر شده بودند.

) جنگی که خشایارشا برپا کرد، گرچه براي شاهنشاه تلفات بسیار داشت، براي یونانیان نیز سـخت گـران تمـام شـد و     7(

شان ویران شد. با این حـال، آنـان مـانع از ایـن شـدند کـه        آنان با توجه به جمعیت خود کشتگان بسیار دادند و سرزمین

ي عـادي در   جـز یـک حادثـه   «ایرانیان مدت بسیاري در آنجا بمانند و اگر این براي یونانیان پیروزي بـود، بـراي ایرانیـان    

   »شد. جویانه تلقی نمی ي توسعه هاي مستمر و حداکثر جز شکست موقت یک نقشه ي جنگ سلسله

آمیز برخی مورخان، اگر تمـام وقـایع مـاراتون و سـاالمیس و      برخالف ادعاهاي هیجان«گیرد:  او نتیجه می ) و سرانجام،8(

ي فرهنـگ و آزادي   ي بربریـت و مـانع از توسـعه    شد باز شکست یونان متضمن غلبـه  موکاله هم به زیان یونان منتهی می

ها هم باقی مانـد   ها بودند و فرهنگ و هنر آن یرانیها تحت حکومت ا شد چنانکه مستعمرات یونانی آسیاي صغیر قرن نمی
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هـا نبـود    اي ندید. در حقیقت آنچه در این احوال آزادي و فرهنگ یونانی را ممکن بود تهدید کند بربریـت پارسـی   و لطمه

بابـل  تسامحی و خشونت شخص خشایارشا بود که تلون مزاج و استبداد طبیعی او نه فقط در یونان بلکه نیز در مصر و  بی

ي وي، از اینکه عقاید و افکار اقوام تابع را تحقیر  هم براي وي موجبات بدنامی فراهم آورده بود. بدون شک طبع خودکامه

  »ها مواجه کرد. تسامحی بود که او را حتی در داخل کشور نیز با دشواري برد و این بی کند لذت می

  روابط ایران و یونان از مرگ خشایارشاه تا سقوط

پس از قتل خشایارشا اردوان خواست شخصی را بتخت بنشاند، که جوان و بی تجربـه باشـد و از ایـن نظـر     شیان:هخامن

بهمدستی مهردادخواجه ، اردشیر را، که خیلی جوان بود، بتخت نشانید. در مـدت چنـد مـاه اردوان راتـق و فـاتق و شـاه       

  .لی این دفعه گرفتار شدحقیقی بود، تا اینکه خواست اردشیر را هم از میان بردارد، و

غلبه بر ویشتاسپ : پس از قتل اردوان اردشیر به ویشتاسپ ، که والی باختر بود، پرداخت . توضیح آنکه قشونی بر ضـد او  

فرستاد، ولی جنگ، با وجود اینکه طوالنی و خونین بود نتیجه نـداد. بعـد اردشـیر قشـون بیشـتري جمـع کـرده بـاز بـا          

ق.م .). این فتح سلطنت اردشیر را بـر تمـام ممالـک وسـیعه ایـران       463ه غالب آمد (حوالی ویشتاسپ جنگید و این دفع

هاي خانگی مصون بماند و با این مقصود والُتی را، که بر علیه  مسلم کرد سپس اردشیر خواست اصالحاتی کند، تا از جنگ

تاد. بعد اصالحاتی نیز در مالیـه و قشـون اجـراء، و    او بودند تغییر داده کسانی را که طرفدار او و الیق بودند به ایاالت فرس

 هاي زمان پدر خود را ترمیم و از تعدیات جلوگیري کرد. خرابی

از وقایع سلطنت اردشیر اول در رابطه با یونان، آمدن تمیستوکل به دربار ایران است . اگر چه این واقعه در جنـب وقـایع   

داي سلطنت اردشیر روي داده و می خواهیم ، تاممکن است ، وقایع را بـه  دیگر اهمیتی ندارد، ولی چون این قضیه در ابت

  . ترتیب تاریخ ذکر کنیم ، این قضیه را هم ذکر کرده بعد به وقایع دیگر، که به مراتب مهمتر است ، خواهیم پرداخت

ا اول شـخص دولـت   پناهیدن تمیستوکل به اردشیر: تمیستوکل پس از جنگ ساالمین شهرتی تام در یونان یافت و بعـده 

) شخصـی بـود بسـیار جـاه طلـب و خودپسـند، یـا بقـول         38- 1آتن شد، ولی چنانکه پلوتارك گوید، (تمیستوکل ، بند 

هرودوت بی اندازه طماع . او پس از جنگ پالته امیرالبحر سفائن آتن در جزایري ، که جزو اتحاد دلـس بودنـد، گردیـد و    

داد، پـاك و اال   طرفدار ایرانند، بناي تعقیب این و آن را گذارد. هر کس که پول می درآنجا به این بهانه که اشخاصی باطناً

راُن نام گردید، و حـال   از مسکن و ماواي خود آواره می ک شد. تمیستوکل در این روش خود باالخره متعرض شاعري تی مو
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وکل با او از اینجا بود، که دشمن شاعر آنکه میهمان او بود و با او سابقه و دوستی مفصلی داشت . جهت پیچیدگی تمیست

ها  وقتی که تی موکران از قضیه آگاه شد، خشمگین گردید و کارهاي بی رویه او را به آتنی .سه تاالن به او وعده کرده بود

خواسـتند   اطالع داد. از طرف دیگر نفوذ تمیستوکل در آتن باعث حسد کسانی شد، که طرفدار حکومت ملی بودنـد و مـی  

کرد، زیرا تمیستوکل به  قـدري در هـر موقـع از خـدمات      شوند. رفتار خود تمیستوکل هم به مقاصد آن ها کمک میبلند 

هـا را   کشـید، کـه بـاالخره آتنـی     کرد و کارهاي خود را بچشم مـی  خود به آتن در مجالس خصوصی و عمومی صبحت می

ها (یعنی پارسی ها) داشته و داردو قـرار   اه با ماديخسته کرد و دشمنانش بناي ستیزه را گذارده گفتند، که تمیستوکل ر

دادند که از آتن اخراج شود. توسیدید گوید، که تمیستوکل بپارس وقتی رسید، که خشایارشا درگذشته و پسرش اردشـیر  

ن عقیده داشت ، که تمیستوکل خشایارشا را دیده بود. دیودور این قضیه را مربـوط   بـه  بتخت جلوس کرده بود، ولی دي نُ

  زمان خشایارشا دانسته . 

آنـدر    ،المپسـاك و میونـت ولـی     بروایت پلوتارك شاه براي تمیستوکل این سه شهر را به او اعطاء کرد: مـاگنزي بـر رود م ِ

سس می نامیدند، عالوه کرده گویند، این دو شهر هـم بـه تمیسـتوکل داده     بعضی دو شهر دیگر را که پرکت و پالس ْسپ ْ

هزارریـال   600کتاب اول خود مالیات ماگنزي را پنجاه تاالن نوشته ، که تقریبـاً معـادل    138د در بند شده بود. (توسیدی

هـا بـا    )بعد تمیستوکل زن ایرانی از یک خانواده اشرافی گرفت وبه امر شاه به آسیاي صغیر رفته مـدت . شود. م کنونی می

ره مورد مالطفت شاه و مانند یکی از رجال بزرگ پارس نهایت خوشی و اطمینان خاطر در آنجا بزیست در این مدت هموا

الت و حکام سکه زده است و دو نمونه از این سکه .، طرف توجه بود ها به  قابل ذکر است که تمیستوکل در ماگنزي مانند و

ن زمان اردشـیر  ) در ای80ها معلوم است که او استفاده هم میکرده (نلدکه ، تتبعات الخ ، ص  دست آمده . از یکی از نمونه

به امور آسیاي علیا (یعنی باختر. م .) اشتعال داشت و به امور یونان توجهی نمیکرد، ولی شورش مصر بـا کمـک آتنیهـا و    

پیشرفتهاي بحریه یونان در قبرس و کیلیکیه اردشیر را مجبور کرد، توجه خود را بطـرف مغـرب معطـوف و جلـوگیري از     

از دربار حکمی به تمیستوکل رسید، که ریاست دسته اي را ازقشون ایـران بـر عهـده    قوي شدن یونان کند. در این احوال 

ها داشت نمی خواسـت   هایی که ازیونانی ها بجنگد. تمیستوکل در موقع بدي واقع شد، چه با وجود رنجش گرفته با یونانی

صوص که فرمانـدهان قشـون آتـن    دست خود خط بطالن بر خدمات نمایان خود به یونان بکشد، بخ بر آنان قیام کند و به

ها بود. بنابراین تصمیم کرد خودرا بکشد و با این مقصـود دوسـتان    اشخاصی بودند مانند سیمون ، که اقبال همه جا با آن
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.  سـالگی درگذشـت   65ها وداع کرده خون گاو آشامید یا به قول بعضی زهري قوي خورد و در سن  خود را طلبیده و با آن

ر فوت تمیستوکل را شنید و جهت آن را دانست ، او را بیش اززمان حیاتش ستود و نسبت به خانواده و شاه ، وقتی که خب

  ها کرد. دوستان او نیکی

  روابط ایران و یونان مخاصمه یونان با پارسی ها:

  اتحاد دلُس

ها به مراتـب بیشـتر    جنگ اگر چه آتن و اسپارت هر دو در زمان خشایارشا با ایران می جنگیدند، ولی اهمیت آتن در این

بایست فتح کنند یا  رفتند می ها شجاع و دلیر بودند و موافق قوانین خود، وقتی که بجنگ می بود، راست است که اسپارتی

کـرد: در جنـگ    کشته شوند، ولی ، چنانکه از وقایع جنگهاي ایران و یونان دیده میشود، فکر آتنیها بیش از قـوه کـار مـی   

مندي آنان گردید، در جنگ ساالمین فکر تمیستوکل ، کـه   ها، که فکر میلتیاد آتنی بود، باعث بهره یمارتن طرز جنگ آتن

هـا را نجـات داد و نیـز، وقتـی کـه       بحریه قوي و بزرگ ایران را در جاي تنگی مانندساالمین بـه جنـگ کشـانید، یونـانی    

ب کردن پل شد، تا مبادا خشلیارشا جدًا پا فشـارد و  خشایارشا تصمیم بر مراجعت به آسیا کرد، آریستید آتنی مانع از خرا

جنگ به بهره مندي ایران خاتمه یابد. بنابراین آتن داراي سه مرد بود، که هر سه در تاریخ معـروف گشـته انـد: میلتیـاد،     

ر غنـائم  هاي ایران و یونان اوضاع داخلی آتن رونقی یافت ، توضیح آنکه بیشـت  تمیستوکل و آریستید. پس از خاتمه جنگ

جاي اینکه این ثروت را به مخارج شخصی برسانند، بمصرف کارهاي  ها، به ها شده بود و این بعد از جنگ پالته نصیب آتنی

عمومی رساندند و هم در این زمان به مساعی تمیستوکل دیوار آتن ساخته شد. این دیـوار را آتـن بـراي حفـظ خـود در      

ها طوري بـه چـابکی ایـن کـار را انجـام       نگریست . باالخره آتنی ظر بد به آن میدید،ولی اسپارت با ن مواقع جنگ الزم می

دادند، که اسپارت مجال نیافت ممانعت کند. سپس بنادر خودشان را هم محکم کردند، یعنی بندر جدیدي که هنـوز هـم   

ا قوت گرفتند در صدد برآمدند ه موسوم به پیره است ، ساخته آنرا با دیوارهایی به آتن اتصال دادند. پس از آن چون آتنی

ها بهره مند بیرون آمده و موقتاً ایـران را عقـب نشـانده بودنـد ولـی امیـدوار        که با ایران ستیزه کنند زیرا اگر چه از جنگ

خواستند به ایران مجال ندهند، که از نو جنگ تعرضی پیش گیـرد و همـواره او را    نبودند که این اوضاع دوامی بیابد و می

سواحل دریاها و متصرفاتش مشغول داشته از طرف دیگر بر مستملکات خودشان بیفزایند. از تمام این مالحظات به حفظ 

گذشته ، آتن دولت دریائی بود و میدانست که بحریه قوي الزم دارد، ولی میخواست تمام مخارج این بحریه به او تحمیـل  
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س گردید. زیرا مقـرّ آن  ها اتحا نگردد. با این خیال و براي حمله به ایران آتنی دي با سایرین بستند، که معروف به اتحاد دلُ

س بود. آتنی کننـد، تـا مسـتعمرات     گفتند،که این اتحاد را تشکیل می هاي دیگر می ها به یونانی در معبد آپلن در جزیره دلُ

ات را تابع خود گرداننـد. موافـق   یونانی را از قید ایران خارج کنند، ولی معلوم است ، که مقصودشان این بود، که مستعمر

هاي  بایست سپاه و پول و کشتی اي ، که آریستید آتنی ملقب به عادل براي این اتحاد نوشت ، شهرهاي متحد می نظامنامه

س برد و پس از آن طولی نکشید، که قوه حاضر شد .جنگی بدهند آریستید خزانه دار این اتحاد گردیده خزانه را بجزیره دلُ

راي داد، کـه جنـگ بـا ایـران شـروع شـود.        476آن با سیمون یا کیمون پسر میلتیاد گردید و اتحاد مزبـور در  و ریاست 

ها را از تراکیه و بحر الجزائر و مستعمرات یونانی  سیمون سردار قابلی بود و پیشرفت هایی حاصل کرد، توضیح آنکه ایرانی

در این احوال چون متحدین از دوام جنگ خسته شدند، آتـن قـرار   در آسیاي صغیر براند و مستملکات آتن را توسعه داد. 

داد، که بجاي سپاه و کشتی ها مبلغی به آتن بپردازند، تا خود آتن لوازم جنـگ را تهیـه کنـد. متحـدین ایـن تکلیـف را       

احوال یونـان ،  طور اجمال  پذیرفتند، یعنی در واقع باج گذار آتن شدند و این شهر پاي تخت دولت بزرگی شد. این بود به

وقتی که نوبت سلطنت به اردشیر رسید. اگر بخواهیم بیش از این از اوضاع آتن صحبت کنیم ، از موضوع خـارج خـواهیم   

اي  دوره  هـاي پلوپـونس    هاي ایران و یونان در زمان خشیارشا تا قبـل از جنـگ   شد، ولی باید بخاطر آورد، که پس ازجنگ

وره تاریخ آن است . در این دوره اشخاص نامی بسـیار در آتـن پیـدا شـدند و کارهـاي      براي آتن افتتاح شد، که بهترین د

درخشان براي آتن کردند، اسامی بعضی را باالتر ذکر کرده ایم . نامی ترین بعض دیگر سیمون وپریکلس بودند. از سیمون 

و را از جهـت وهنـی کـه بـه آتـن از      باالتر صحبت شد. بودن او در راس حکومت آتن چندان طوالنی نبود و پس از اینکه ا

طرف اسپارتی ها وارد شده بود تبعید کردند و هواخواهانش اقتداري را که داشتند از دست دادند، پریکلس روي کار آمـد.  

وي ابتدا آتن را اول دولت دریایی یونان کرد و پایه بحریه آن را بر مبنائی محکم نهاد بعد به مستملکات آتن توسـعه داده  

هاي آتن با ایـران در   ن را با عمارات و ابنیه تاریخی آراست و ادبیات و صنایع آن را تشویق کردکه قسمتی از جنگشهر آت

  زمان او روي داد.

  جنگ آتن با ایران

م عازم سواحل آسیا شد و یک صد کشتی هم از  هـاي   یونـانی   : در این زمان سیمون پسر میلتیاد با دویست کشتی تري رِ

) پارسی ها قبالً قواي بسیاري 60، بند 11ته شهرهاي ساحلی کاریه و لیکیه را تسخیر کرد (دیودور، کتاب دیگر آسیا گرف
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به سرداري تیت رس تس پسر خشیارشا، از زن غیر عقدي او، آماده کرده بودند و تالفی فریقین در نزدیکی جزیره قبـرس  

کشـتی از همـان نـوع     350ي رم و قواي یونانی عبـارت از  روي داد. در اینجا قواي بحري ایران مرکب از سیصد کشتی تر

هاي ایران را غرق کردند و یکصد فروند کشتی با سپاهیانی  ها فایق آمده عده اي از کشتی بود. پس از جنگی سخت یونانی

، پنهان شـدند و  ها کشتی ها راگذاشته ، که در سفائن بودند، گرفتند باقی سفائن فرار کرده بقبرس پناه بردند و بعد ایرانی

وري مـدن   سفائن مزبوره بدست یونانی ري ایران ، که در پام فیلیه در کنار رود اها افتاد. پس از این فتح ، سیمون بقواي ب

هـا   هـایی ، کـه از ایرانـی    کار برد، که باعث شکست ایرانی ها گردید، توضیح آنکه ، در کشـتی  اي به بود، حمله کرد و حیله

ها لباس پارسی پوشید و ایرانـی هـا، چـون فریـب خـورده پنداشـتند کـه در ایـن          یونانی نشانده به آن اي گرفته بود، عده

هـا تاختـه بقـدري پـیش      ها ناگهان بر ایرانـی  ها سپاهیان پارسی هستند بمقام مدافعه بر نیامدند. پس از آن یونانی کشتی

هایی که مقتول یا مجروح نشـده   دند و از قشون ایران ،آنرفتند، که به چادر فردات برادرزاده خشیارشا رسیده سر او را بری

). در نتیجه این جنگ ایرانی ها کشتی هاي خود را با غنـائم زیـاد از دسـت    61بند  11بودند، فرار کردند (دیودور، کتاب 

خشایارشا در ق.م . میدانند و چون معلوم نیست ، که  466دادند و بیست هزار نفر اسیر شدند.تاریخ این جنگ را محققین 

) این واقعه را بـه زمـان سـلطنت او و برخـی مثـل      15، بند 2کدام ماه این سال کشته شده ، بعضی مانند ژوستن (کتاب 

س        رسـوندیودور، چنانکه باالتر اشاره شد، بزمان سلطنت اردشیر درازدست مربـوط میدارند.سـال بعـد سـیمون بطـرف ح

اع کرد چون باید وقایع مرتباً ذکرشود، اکنون مقتضی است که موقتاً روابط ایران تراکیه رفته آن جا را هم از پارسی ها انتز

  هاي مصر نظر افکنیم. و یونان را به همین حال گذاشته به گزارش

 ق.م .) 454 _460شورش مصر (

بـه   مصریها در ابتداي سلطنت اردشیر شوریده قواي خود را جمع کردند و پادشـاهی بـراي خـود برگزیدنـد، کـه موسـوم      

اي  ) پسر پسامتیک و امیر لیبیا بود. این شخص عالوه بر قواي مصر قـوه 104ایناروس و به قول توسیدید (کتاب اول ، بند 

هم از سپاه خارجی ترتیب داد و داراي لشکري نیرومند گردید. بعد او سفیري به آتن فرستاده کمک آنـرا بـراي اسـترداد    

هـا را در   ) وعده داد، که اگر در این جنگ موفق شود، آتنی71، بند11(کتاب  استقالل مصر درخواست کرد و بقول دیودور

ها فوراً دریافتند که براي ضعیف کردن ایران ، باید بمصر کمک کنند و بنابراین به  اداره کردن مصر شریک خود کند. آتنی

ها فرستادند.اردشیر، چون از  صريقول توسیدید دویست کشتی تري رم ّ و بقول دیودور سیصد کشتی از نوع مزبور براي م
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شورش مصر آگاه شد، امر کرد سپاهیان بسیار در تمام ایاالت ایران بگیرند و نیز در صدد تشکیل بحریه بزرگی برآمـد. در  

ابتداء شاه میخواست خود براي فرونشاندن شورش مصر حرکت کنـد، ولـی پـس از اینکـه درباریـان حرکـت او را صـالح        

سـپاه ایـران مرکـب از سیصـد هـزار نفـر بـود و         رادر خشیارشا عموي خود را به سرداري معین کرد ندانستند، هخامنش ب

ها، اگر چه قوي بودند و سپاهیان  هخامنش ، همین که به ساحل نیل رسید، فرصتی براي استراحت بسپاه خود داد مصري

ها دررسـیدند و   نانیها برسد و پس از اینکه آتنیبسیار از لیبیا در قشون خود داشتند، با وجود این تعلل کردند، تا کمک یو

هـا   ها بود ولی باز آتنی مندي با ایرانی پنجاه کشتی از بحریه ایران تلف شد، مصري ها جنگ را شروع کردند. در ابتداء بهره

بـه  بکمک مصري ها شتافته پا فشردند،تا اینکه هخامنش کشته شد، لشکر ایران هزیمت یافته به طرف ممفـیس رفـت و   

الت ایران در مصر بود و آن را سخت محکم کرده بودند. از اینجا معلـوم مـی   شـود کـه    قصر سفید پناه برد. این قصر مقر و

، 11ها نشوریده بود و شورش به مصب نیـل و اطـراف آن محـدود بـوده . بعـد دیـودور گویـد (کتـاب          تمام مصر بر ایرانی

مون را  ): اردشیر، چون از عدم بهره مندي ایرانی74بند ـدمون با هدایائی فرستاد، تا اهالی الس د ان آگاه شد، سفیري به الس

ها مجبور شوند از مصردست کشیده براي حفظ خانه خود به آتن برگردند. این سفیر موفق نشد زیـرا   بر آتن برانگیزد و آن

تکلیـف اردشـیر را نپذیرفتنـد.     السدمونی ها هنوز لشکرکشی خشیارشا را به یونان فراموش نکرده بودنـد و از ایـن جهـت   

منـدي   ) او گوید که سفیر پول زیادي خرج کرد، ولـی بـی بهـره   11، بند1توسیدید اسم این سفیر را مگابیز نوشته (کتاب 

برگشت . پس از آن اردشیر اَرته باز والی کیلیکیه و مگابیز (بغابوخش ) والی سوریه را مامور کرد، که هر چه زودتر قشونی 

ه کمک ایرانی هاي محصور بشتابند این دو سردار لشکري از سیصد هزار نفر سپاهی ترتیب دادند ولی چـون  جمع کرده ب

هـا   بحریه نداشتند مجبور شدند یک سال تأمل کنند، تا سیصد فروند کشـتی در کیلیکیـه و قبـرس و فینیقیـه بـراي آن     

هاي جنگ آماده کردنـد.   ها را براي تحمل سختی بسازند و ضمناً در این مدت سپاهیان خودرا به مشق و ورزش داشته آن

در این احوال ایناروس جد داشت که قصر سفید را بگیرد، ولی ایرانیان با رشادت حمالت دشمن را دفع کرده مواقع خـود  

) سال دیگر همین که بحریه حاضر شد، ارته بـاز عـازم مصـب ّ نیـل گردیـد و مگـابیز       75، بند 11را نگاه داشتند (کتاب 

طرف منفیس پاي تخت مصر حرکت کرد. پس از ورود این قوه به مصر، قشون مصري و یونانی از منفیس بـه اسـتقبال    به

قشون ایران شتافت و پس از آن جنگ سختی شد، که ایرانیان غالب آمـده سـپاهیان اینـاروس را ریزریـز کردنـد و او بـا       

س که در جزیره پرس پی  تس واقع بود، پناه برد. یونانیها براي اینکـه کشـتی هایشـان از    یونانیها فرار کرده به شهر بیب لُ
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ها سالم بماند، سفائن خود رابیکی از دو شـعبه مزبـور نیـل کشـیدند و سـپاه پـارس بمحاصـره اینـاروس و          تعرض پارسی

صـر را بـه   همراهان او و آتنیها پرداخت . این محاصره یک سال و نیم به طول انجامید و در این مدت پارسـی هـا تمـام م   

اطاعت درآوردند. فقط آمیرته در دلتاي نیل مقاومت میکرد و پارسی ها بدین سبب ، که ایـن صـفحه تمامـاً بـاتالق بـود،      

پی تس طول کشید و پارسیها، چون دیدند با وسائل عادي نمیتوانند  .نمیتوانستند بر او دست بیابند محاصره جزیره پرس ُ

ردند به اینکه یکی از شعبه هاي نیل را بخشکانند، تا بی مانع داخل جزیره گردند. با داخل جزیره شوند، باالخره تصمیم ک

این مقصود نهرهاي زیاد کنده آب نیل رادر آن انداختند و کشتی هاي آتنی به خاك نشست . پس از آن پارسیها بجزیـره  

کرات ، خود او با همراهانش و پنجـاه نفـر   حمله کردند و ایناروس یگانه چاره رادر این دید که تسلیم شود و در نتیجه مذا

یونانی تسلیم شدند به این شرط که جان آنها در امان باشد، ولی بشوش رفتـه بعـد بـه امـر شـاه مـرخص گردنـد. بـاقی         

ها بدست ایرانیـان نیفتـد، سـفائن     هاي آن سپاهیان یونانی بعده شش هزار نفر نخواستند تسلیم شوند و براي اینکه کشتی

زدند بر اثر این اقدام چون ارته باز و مگابیز دیدند که آنهامصمم اند از جان گذشته بجنگند، راضی گشتند به  خود را آتش

ها ایـن شـرط را پذیرفتـه از راه سـیرن بـه یونـان برگشـتند.         اینکه با آنها مساعدت کنند، تا به اوطان خود برگردند. آتنی

). عده یونانی هائی که برگشتند، خیلـی کـم بـود و غالـب     110، بند1). توسیدید گوید (کتاب 77، بند11(دیودور، کتاب 

ها پنجاه کشتی آتنی بـه رود نیـل داخـل شـد،      ها و یونانی ها تلف شده بودند پس از تسلیم شدن ایناروس و مصري یونانی

مصر و یونانی خبـر  ها از تسلیم شدن قشون  ها فرستاده بود و آن ها و مصري توضیح آنکه آتن این سفائن را به کمک آتنی

ها حمله کرد، سپاهیان برّي هم کمک کردند و در نتیجه این پنجاه کشتی آتنی تلف  نداشتند. سفائن ایران در حال به آن

ق.م ). از شرح مذکور معلوم است که شورش مصر شش سال طول کشـیده و پـس از آن ایـن مملکـت قـدیم       454شد (

هـا و   ه (توسیدید، همان جا). بهره منـدي ایرانیـان در جنـگ دوم خودبـا مصـري     تاریخی از نو یکی از ایاالت ایران گردید

ها بر مـی آینـد، چـه تردیـدي نیسـت کـه        ها نشان داد که ایرانیان ، اگر سرداران الیق داشته باشند، از عهده یونانی آتنی

ن درمدت یکسال مشق کـرده  ها در این شورش از عدم ورزیدگی قشون ایران بود و همین که این قشو شکست اولی ایرانی

ها شد. بعضی مورخین جدید به این عقیده اند که اگر اردشـیر شخصـی    داراي سرداري مانند مگابیز گردید، تفوق با ایرانی

ها را از مستعمرات یونانی آسیاي صغیر هم رانده از نو حکومت ایـران   مندي آتنی بود با اراده ، می توانست پس از این بهره

هـا،   استوار و حتی خود یونان را تهدید کند. دنباله روابط ایران و یونان ، مخاصمه آتن با ایران :          آتنـی  را در آنجاها

هایشان را در مصـر از دسـت دادنـد و تیرشـان در ایـن مملکـت بـه سـنگ آمـد، خواسـتند بـه             پس از اینکه تمام کشتی
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دمونیمستملکات ایران در جاهاي دیگر دست اندازند. با این مقص ها براي پنج سال بستند، تـا تمـام    ود عهد صلحی با الس

م     حواسشان را به طرف ایران متوجه دارند. پس از آن سیمون پسر میلتیاد فرمانده بحریه شده با دویسـت کشـتی تـري رِ

م در آب  بطرف قبرس راند. در این وقت فرماندهان قواي پارس این هـاي قبـرس    ها بودند: ارته باز با سیصد کشتی تـري رِ

لنگر انداخته بود و بغابوخش با سیصد هزار سپاهی پیاده نظام در کیلیکیه توقف داشت . وقایعی که پـس از آن روي داد،  

) چنین بود: سیمون به قبرس رسیده دو شهرساحلی آن را موسوم بـه کـی تـی یـوم و     112، بند 1بقول توسیدید (کتاب 

ع بود دومی در ساحل غربـی ) و در حـین محاصـره درگذشـت . بعـد چـون       مالوم محاصره کرد(اولی در ساحل شرقی واق

): کـه پـس از آن ، چـون بـه     3، بند12ها آذوقه نداشتند، مجبور شدند محاصره را ترك کنند، دیودور گوید (کتاب  یونانی

نتیجـه بعـض   ها خبر رسید،که بحریه پارس به کمک جزیره می آید، به استقبال آن شـتافته جـدالی کردنـد کـه در      آتنی

هایی که فرار کرده بودند، پناه به جایی بردند، کـه بغـابوخش اردو زده بـود،     سفاین ایران غرق و برخی اسیر شدند. کشتی

هـا کشـته شـد،     ها در تعقیب کشتی ها به خشکی درآمده با ایرانی ها جنگیدند، و اگر چه آناکسی کرات سردار آتنی آتنی

ت . توسیدید گوید که : جدال دریایی و بري در یک زمـان روي داد.پـس از آن بقـول    ها گش ولی باالخره فتح نصیب آتنی

  ).ق.م 450هاي قبرس برگشتند. ( ها بکشتی هاي خود نشسته به آب دیودور آتنی

) آتنی ها شـهر نـامی قبـرس را موسـوم بـه سـاالمین       4، بند12سال بعد بگفته دیودور (کتاب  )ق.م 449صلح سیمون (

ون این شهر ساخلو کافی و اسلحه و آذوقه وافی داشت ، حمالت یونانی ها را دفع کـرد، در ایـن احـوال    محاصره کردند چ

طرفین متخاصمین خواهان صلح شدند اگر چه دیودور گوید، که اردشیر بواسطه شکسـت بغـابوخش در کیلیکیـه طالـب     

کنار بیاید، زیرا میدید، که در خـارج یونـان    صلح بود، ولی از جریان وقایع پیداست که آتن هم می خواست زودتر با ایران

جنگ با ایران به درازا میکشد و بواسطه وسائل بسیار، که در دست دولت ایران است ، باالخره از عهده ایران برنخواهد آمد 

قبـرس و   بنابراین ، از فتحی که در آبهـاي  .و نیز اوضاع داخلی یونان اقتضا میکند، که آتن قشون خود را از خارجه بطلبد

کیلکیه نصیب آن دولت شده بود، استفاده کرده یکی از رجال بزرگ خود کالیاس پسـر هیپونیکـوس را بـه دربـار شـوش      

فرستاد، تا عهدي بین دولتین منعقد کند سفیر مزبور قراري با ایران داد، که به عهد کالیاس موسوم است و صـلحی ، کـه   

) 4، بنـد 12کتـاب  (ف است به صلح سیمون . شرائط این معاهده بقول دیـودور  بر اثر آن بین ایران و آتن برقرار شد، معرو

چنین بوده : آتن جزیره قبرس را به ایران واگذارد و متعهد شد، که آتنیها هیچگاه بـا اسـلحه در متصـرفات شـاه اردشـیر      
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خودشان اداره شـوند و والت  داخل نشوند. ازطرف دیگر اردشیر قبول کرد، که تمام شهرهاي یونانی در آسیا موافق قوانین 

ها باید به مسافت سه روز راه از دریاي بحرالجزایر  یعنی لشکر آن( پارس با لشکرشان دورتر از سه روز راه بطرف دریا نروند.

فازلیس شـهري بـود     ق.م .) 449اردو زند.) و هیچ کشتی پارسی بین فازلیس و جزائر سی یانه بحر پیمائی نخواهد کرد (

یه و جزائر سی یانه (یاکیانه )را جزایر آبی نیز گویند. این جزائر در نزدیکـی بوسـفور تراکیـه (بوغـاز اسـالمبول      در پام فیل

اند. شرایط معاهده به قول مورخ مذکور چنین بوده ، ولی بعض مورخین و نویسندگان جدید این عهد را طور  کنونی ) واقع

شهرهاي یونانی را که در آسیاي صغیر واقع و جزو اتحـاد دُلـس ْ بودنـد،     دیگر نوشته اند. بعقیده آنها اردشیر استقالل آن

ه هاي جنگی ایران به آبهاي یونان نرود، این نظر با نوشته دیودور اختالف دارد. شناخته متعهدشد که کشتی ی باید گفت ،  کل

قعاً چنین عهد نامه اي به امضاي اردشـیر  که محققاً معلوم نیست مفاد عهدچه بوده . در این باب ونیز راجع به آنکه ، آیا وا

رسیده ، بین مورخین عهد قدیم و بعض نویسندگان جدید اختالف نظر دیده میشـود توضـیح آنکـه توسـیدید،که معاصـر      

اردشیر درازدست بود و از حیث درست نویسی درمیان مورخین یونانی درجه اول را حـائز اسـت ، ذکـري ازآن نکـرده ، و     

) اشاره به رفتن سفارت کالیاس به دربار ایران کرده ، 151در کتاب هفتم بند (ین واقعه بوده . هرودوت حال آنکه معاصر ا

ولی راجع به عهدنامه یا امضاي آن ساکت است . تئوپمپ یونانی اصالت چنـین عهـد نامـه اي را تکـذیب کـرده گویـد از       

زیسـته شـرح    دیودور، که تقریباً چهار قـرن بعـد مـی   قرارداد مذکور فقط سوادي موجود است . از مورخین قرون بعد فقط 

صریحاً رسـمی شـدن ایـن عهـد نامـه را تکـذیب کـرده .         ) ) ولی کنتکورث (کتاب سوم4، بند12مذکور را نوشته (کتاب 

 کنند. بنابراین روشن است ، که اکثر مورخین قدیم ساکت اند یا رسمیت یافتن چنین عهدي را تکذیب می

که بعکس عقیده دارد که  بعضی از محققین جدید د هم به این عقیده اند که چنین قراردادي به امضاي اردشیر نرسیده . نُل

 باید این قرارداد صحت داشته باشد.

عجالتاً باید گفت ، که عهد کالیاس ، چه به امضاي اردشیر رسیده و چه نرسیده باشد، بـراي ایـران مـوهن بـوده و ضـعف      

را هم باید گفت ، که چنین عهدي ممکن نبود پایدار باشد، زیرا عملـی نبـود دولتـی را، کـه      اردشیر را مینموده ، ولی این

تمام آسیاي صغیر را در تحت اقتدار خود داشت ، از تسلط بر یک نوار ساحلی در قسمتی از آن باز دارند، چنانکـه چیـزي   

رساند،  ردند. دیودور خبري را ذکر کرده ، که میهاي آسیاي صغیر را باز به اطاعت خود درآو نگذشت ، که ایرانی ها یونانی

اند از مستملکات یونانی در آسیاي صغیر صرف نظر کنند. مورخ مـذکور راجـع بـه     پارسی ها همان وقت هم خیال نداشته
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 پارسـی هـا دو   .ق.م .) گوید: تقریباً تمام ملل در صلح و مسالمت می زیستند 442سال سوم هشتاد و چهارمین المپیاد (

هاي آسیا و دیگري باالسدمونی  ها راجع به استقالل یونانی ها و متحدین آن ها بسته بودند: یکی با آتنی عهد صلح با یونانی

  )26، بند12ها در باب اینکه یونانی هاي آسیا در تحت حکومت پارسی ها خواهند ماند. (کتاب 

الت ایرانی در آسیاي صغیر، هـاي جزایـر بحرالجزایـر،     پس از این عهـد هـم ، از یونـانی    ازجریان وقایع نیز پیداست ، که و

الت ایرانی متوسـل مـی شـدند، تقویـت      آن حکومت ملی بوده با آتن ستیزه می کردند و به همراهی و هایی ، را که بر ضد

س با آتن مخالفت می ورز28 - 27، بند 12چنانکه بقول دیودور (کتاب  .کردند می یدند، پـی  ) وقتی که اهالی جزیره سام

  ق.م) 441داد ( ها می سوت نس والی لیدیه پول به آن

  روابط ایران و یونان پس از صلح سیمون

الت       چنانکه از منابع یونانی مستفاد میشود، پس از صلحی که بر اثر آمدن کالیاس به دربار ایـران برقـرار شـده بـود، بـاز و

اتحاد دلُس بودند، به ایران برگردانند مثالً بدستیاري و کمـک   ایران در آسیاي صغیر سعی داشته اند شهرهائی را، که جزو

س برقرار شـد. (  ه قلیل (اولیگارشی ) در جزیره سامق.م .). در  339 - 440پی سوت نس والی ایران در سارد، حکومت عد

س نکردند، مجددًا ها ک اي به اینجا نفرستادند، ولی بعد، چون ایرانی ها بحریه ابتداء از ترس بحرّیه فینیقی آتنی مک به سام

ن این شهر را بتصرف ایتـام نـس والـی ایـران      . ق.م 430ها درآمد. در  این جزیره به تسخیر آتنی طرفداران ایران در کلوفُ

دادند و در این موقع شهر نوسیوم هم ، که تابع شهر مذکور بود، به اطاعت ایران درآمـد و قشـونی ، کـه پـی سـوت نـس       

نجا اقامت گزید. قابل ذکر است ، که در جزو قشون ایران عده اي از یونانیهاي آرکادي بودند و ایـن اول  فرستاده بود در ای

شود و چنانکه بیایـد، از ایـن ببعـد ایـن موضـوع قـوت        دفعه است ، که ذکري از سپاهیان اجیر یونانی در قشون ایران می

هیان یونانی را در جزو قشون خشایارشـا و مردونیـه نبایـد    گردد. سپا گیرد و یکی از جهات سستی قوه نظامی ایران می می

شـمار مـی رفتنـد.     ها از شهرهایی آمده بودند، که تابع ایران ، یا چنانکه می گفتند، متحد ایران به حساب آورد، زیرا این به

س کمک طلبیدند و او، چون نتوانست با جنگ قشون ایران  سیوم از امیرالبحر آتنی پاخرا شکست دهد، هیپ بعد اهالی نو

پیاس رئیس سپاهیان آرکادي را نزد خود طلبید و بـرخالف قـولی ، کـه داده بـود، او را گرفـت . پـس از آن ناگهـان بـر         

ها وآرکادي ها را بکشد و هیپ پیاس را هم معدوم کرد، سپس هـر دو   ها تاخته موفق شد و تمام ایرانی استحکامات ایرانی

)، با وجود این زدوخوردها چون صالح آتن نبـود، کـه   34بازگشتند (توسیدید، کتاب سوم ، بند)  (اتحاد آتنی  شهر مزبور به
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در این زمان با ایران داخل جنگ شود، اینگونه اقدامات والت ایران را در آسیاي صغیر از امورمحلی شـمرده روابـط صـلح    

سال طول  27هاي پلوپونز که به مدت د که جنگدر اواخر سلطنت این پادشاه بو .کرد آمیز خود را با دربار ایران حفظ می

  کشید، آغاز شد.

  

روز به سلطنت نشست، عمر کوتاه سلطنتش در رابطه با یونان اطالعی به  45بعد از اردشیر اول خشایارشاي دوم به مدت 

کشته شـد   دهد. سغدیانس با کشتن خشایارشا دوم به مدت چهار ماه سلطنت کرد تا اینکه توسط داریوش دومدست نمی

  و خود به پادشاهی رسید. 

ق.م بر تخت نشست و خواهر خـود را کـه    423(اخس) یکی از پسران اردشیر و معروف به داریوش دوم در  :داریوش دوم

در داخل کشور شورش هاي پی در پی که تـوام بـا حیلـه و     .بانوي اول مملکت گردانید   همسرش نیز بود به نام پروشات

د وقت حکومت را می گرفت . اولین ماجرا از سوریه آغاز شد بدین ترتیب که فرزند مگـابیز سـاتراپ   توطئه و بی رحمی بو

سوریه مانند پدرش در گذشته دم از استقالل زد . فرماندهی که از مرکز براي نابودي وي روانه شد کاري از پیش نبـرد و  

نانی را که در اختیار ساتراپ شورشی بودنـد فریـب   سپاهیان یو  شکست خورد و چون کار باال گرفت با صرف پول و رشوه 

داد و این بار شکست در سپاه شورشیان افتاد . در این زمان جنگ هاي پلوپونز در یونان ادامه داشت و به قـول گیرشـمن   

ري همچنان طالي ایران براي اغواي آتن ضد اسپارت در این نبردها به کار می رفت بدون اینکه بین ایران و یونـان درگیـ  

در این زمان ساتراپ لیدي در سارد بر ضد حکومت مرکزي قیام کرد و چـون اتـن از وي پشـتیبانی مـی کـرد       رخ دهد .

در زمـان داریـوش دوم تیسـافرن     . اسپارت براي مخالفت با اتن جانب ایران را گرفت که البته شورشیان شکست خوردنـد 

هاي پلوپونز برعهده گرفت و ماننـد گذشـته    ش موثري در جنگنق "حکمران جدید ایرانی در مناطق ساحلی اسیاي صغیر 

. براي نمونه در نوزدهمین سـال جنـگ    با صرف طال و رشوه هریک از طرفین مخاصه را که ضعیف می شد یاري می داد

خود نسـبت  ها و تعهدات  هاي پلوپونز که بار دیگر اتن و متحدانش نیرومند شده بودند به این بهانه که اتن از پرداخت باج

تیسافرن سفري به اسپارت کرد تا با طالي خود اسپارتی ها را تقویت کند. او متعهد شد که مخـارج   "به ایران سرباز زده 

اسـپارت و   -1در همین سفر پیمانی بین دو طرف بـدین قـرار منعقـد شـد :      . جنگ اسپارت و متحدانش را برعهده گیرد

اسـپارتی هـا از ایـن شـهرها      -2غیر تجاوز و بـا انـان جنـگ نخواهنـد کـرد.      متحدانش به قلمرو هخامنشیان در اسیاي ص

مخارج سپاه ایران را تأمین خواهند کرد . اما چندي از عقد  "هیچگونه باجی نخواهند گرفت و در نبرد با اتن و متحدانش 
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سپاه خود کوشـیده بـود    این پیمان نگذشت که در نیمه دوم جنگ ها تیسافرن به اتن متمایل شد ولی اتن که در تقویت

روي خوشی به وي نشان نداد . پس از چندي الکبیاد(السبیاد) جبار اسپارت بار دیگر پیمانی با تیسافرن منعقـد کـرد . او   

ها بفرستد . در گیرودار نبردهاي اتن و اسپارت و مذاکرات گونـاگون   متعهد شد که کشتی هاي فنیقی را به یاري اسپارتی

شد جزیره کنیدوس از جزایر یونانی را که متعلق به اتن بود به تصـرف خـود دراورد. در ایـن زمـان در     او موفق   تیسافرن 

سرانجام برسـر ولیعهـدي بـین شـاهزادگان نبـردي نهـانی        . هایی مشاهده می شد ها و نابسامانی درون حرمسرا دگرگونی

نام داشت و در تاریخ به کـورش صـغیر معـروف    خواست فرزند خود را که او نیز کورش  . پروشات ملکه مقتدر می درگرفت

شد به این مقام برساند. در این زمان او به کمک مادرش فرماندهی کل قواي شبه جزیـره انـاطولی بـه انضـمام حکومـت      

فریگیـه و کاپادوکیـه را بدسـت اورد کـه از مهمتـرین مقامـات نـزد         "یعنی لیـدي   "بخش عمده اي از ان سرزمین مهم 

  .بود  هخامنشیان

هنگـام مراسـم    " ق.م)ملقب به ممنون ( در یونانی به معنی با حافظه ) فرزند ارشد داریوش دوم 358-404اردشیر دوم (

کورش ( کورش صغیر ) مورد سوءقصد قرار گرفـت   "تاجگذاري در معبد اناهیتاي شهر پاسارگاد از سوي برادر کوچکترش 

پروشـات   . ورش با وساطت مادرش پروشات از مرگ حتمی نجات یافـت هاي درباري اغاز شد . ک که نافرجام ماند و توطئه

نه تنها زندگی فرزندش را نجات داد بلکه او را در مقام فرمانروایی آسیاي صغیر ابقا کرد. کورش به محل ماموریـت روانـه   

یشـبرد نقشـه خـود    شد اما پس از ورود به لیدي اعالم استقالل کرد و همچنان مدعی مقام شاهنشاهی گردید . او براي پ

عالوه بر قوایی که در محل فرمانروایی داشت تعداد کثیري سپاهی یونانی داوطلب را که پس از پایان یـافتن جنـگ هـاي    

پلوپونز بیکار شده بودند گرد اورد . این سپاه را لیزاندر جبار اسپارت در اختیار وي قـرار داد. در شـبه جزیـره انـاطولی بـا      

تیسافرن که از زمان داریوش دوم سـاتراپ ایـاالت سـاحلی ایـن منطقـه بـود، همچنـان         "غیر وجود فرمانروایی کورش ص

حکومت خود را حفظ کرد و حافظ منافع اردشیر در این منطقه بود . وي شاهنشاه را از ماجراي شورش برادرش اگاه کرد 

مان وي بودنـد بـه راه افتـاد . بـه گفتـه      گرداوري سپاه از همه ساتراپیهاي اسیاي صغیر که در زیر فر  . سرانجام کورش با

پلوتارك ده هزار داوطلب یونانی و یک صد هزار غیر یونانی و به گفته گزنفون دویست هزار نفر به جانـب پایتخـت بـه راه    

 افتادند . او به آسانی اسیاي صغیر را طی کرد و از سوریه در امتداد فرات به جانب بابل راند . در کوناکسـا در کنـار دجلـه   

بین دو طرف جنگ در گرفت . هرچند در ابتدا پیروزي با کورش بود عاقبت او همراه با هشت تن از نگهبانانش کشته شد 
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به این ترتیب غائله کورش صغیر خاتمه یافت.  ده هزار  ". در حالی که اردشیر نیز زخم برداشته ولی جان به در برده بود. 

فرمانده شده بودند راه بازگشت را پیش گرفتند ولی تیسـافرن خویشـاوند و   سپاه مزدور یونانی در خدمت کوروش که بی 

فرمانده بزرگ اردشیر که از این نبرد بازگشته و بار دیگر فرمانرواي سراسر آسیاي صغیر شده بود به آنان اجازه گذر از این 

قیـه بـه فرمانـدهی یکـی از سـربازان بـه       منطقه را نداد و تعدادي از سپاهیان را همراه با فرمانده انان به قتل رسـانید و ب 

گزنفون (کسنفون) که از اهالی اسپارت و قبال شاگرد سقراط و مردي فهیم بود راه بازگشت را درپـیش گرفتنـد و بـا      نام

سختی بسیار و از راهی طوالنی تر از کنار دریاي سیاه و از طریق ارمنستان خود را به یونان رسانیدند . گزنفون چگـونگی  

برد و بازگشت را که به نام (اناباسیس) یا (بازگشت ده هزار نفري) معروف شد به رشـته تحریـر دراورد و مشـاهدات    این ن

خویش را در طول این راه دراز نگاشت و در ان از ضعفی که در قلمرو هخامنشی مشاهده کرده و از انظار بیگانگان مخفی 

براي هموطنانش و روشن کردن اندیشه آنان براي رویارویی با دشمن مانده بود پرده برداشت و توانست توشه راه مناسبی 

هـاي ایـن منطقـه     بزرگ خود فراهم کند . تیسافرن پس از بازگشت به اسیاي صغیر نتوانست به اشـفتگی هـاي سـاتراپی   

الس بدان حساس سر و سامان بخشد زیرا اسپارت که ان سپاه را براي کورش صغیر فرستاده بود سپاهی به فرماندهی اژزی

اردشیر تیسافرن  "سمت گسیل داشت که او طی نبردهایی در نزدیکی سارد به فتوحاتی نایل امد . به دنبال این شکست 

را به بهانه تعلل در جنگ و جلوگیري از دشمن به قتل رسانید و بار دیگر طالي ایران روانه یونان شد و ایرانی ها را اسوده 

ی این نبردها که در سارد به فتوحاتی دست یافته بود به اسپارت فراخوانده شد . او که در اژزیالس فرمانده اسپارت . ساخت

مرا ده هزار تیرانداز پارسی بیـرون راندنـد   «گرماگرم پیشرفت و پیروزي با نارضایتی آسیاي صغیر را ترك می کرد گفت : 

اس فرستاده اتن به دربار اردشـیر امـد و پیمـان    انتالسید»ولی تیراندازانی که بر سکه هاي طالي پارسی نقش بسته بودند.

صلحی معروف به (صلح شاه) بین دو طرف منعقد شد. برمبناي این معاهده همه شهرهاي ایونی در اسیاي صغیر و جزیره 

قبرس همچنان در دست هخامنشیان باقی ماند و مقرر شد که هنگام حمله دشمن به نیرو هاي هخامنشی در این قسمت 

اش شود . در همین زمان اردشیر دچار گرفتاري هاي شد  و چه در دریا اتن با ان نبرد کند و مانع پیشروي چه در خشکی

زد . در  ها شورش مصر بود مصر هرگاه که موقع را مناسب میافت دم از خودسري و استقالل می که مهمترین این گرفتاري

) به انان کمک کردند و بدین ترتیب فرعونی به نـام تـاخس   ها برخالف تعهد خود در قرارداد ( صلح شاه  این شورش آتنی

هاي دیگر نیز کشـیده شـد و سـاتراپ    توانست استقالل مصر را بدست اورد . به دنبال عصیان مصر که دامنه آن به منطقه

شـورش  هاي قبرس، سوریه و فنیقیه نیز اعالم استقال کردند و در پی ان ایاالت اسیاي صغیر یکی پس از دیگري سـر بـه   
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برداشتند حتی کار به جایی رسید که بعضی از ایاالت براي اولین بار به نام خود سکه ضرب کردند . اما اردشیر تعدادي از 

 . شورشیان را با تهدید و تعدادي دیگر را با تطمیع و روانه کردن سکه هاي طال به جانب انان به سکوت و تمکین واداشت

 .ق.م)359یت درامدند و شورش هاي ایاالت یکی پس از دیگري فرونشانیده شد.(ها به ظاهر دوباره تحت حاکم مصري

ق.م)که شاهزاده اي تندخو و خشن بود در ابتداي فرمانروایی خود براي تحکیم کامل قدرت و از  338-359اردشیر سوم (

کشتار دسـت کـم هشـتاد     بین بردن همه رقباي احتمالی که ممکن بود در اینده براي وي گرفتاري فراهم آورند دست به

خواهران و عموزادگانش بودند . اردشـیر تصـمیم گرفـت شـورش هـاي ایـاالت را        "شاهزاده زد که از جمله آنان برادران 

همچون مدعیان داخلی به شدت سرکوب و دوباره نظم و قدرت را در سراسر امپراتوري برقرار کند . او ابتدا طغیـان اقـوام   

رکوب کرد . در این نبرد داریوش شاهزاده اي که پس از وي به نام داریوش سوم زمام امور را کادوسی در شمال ایران را س

بدست گرفت شرکت داشت . اردشیر پس از اتمام این نبرد داریوش را ساتراپ ارمنستان کرد . انگاه به امور ساتراپ هـاي  

هـاي جنگـی یونـانی را کـه در      داد تا داوطلـب شبه جزیره اناطولی رسیدگی کرد . اردشیر براي کاهش نیروي انان دستور 

هاي خود بازگردانند که همه بجز ساتراپ فریگیه پذیرفتنـد امـا بـه دنبـال تهدیـد اردشـیر ان        خدمت داشتند به سرزمین

و خشونت آمیز اردشیر سراسر اسیاي صغیر تحـت تابعیـت     ساتراپ نیز گریخت و به مقدونیه پناه برد . با اقدامات مجدانه

حکومت هخامنشی در امد. سپس اردشیر به مصر پرداخت که فرعون تاخس در انجا اشوب ایجاد کـرده بـود . و نـه    کامل 

تنها خود ایجاد مزاحمت کرده بود بلکه منطقه را به شورش واداشته بود . در این میان شورش فنیقیـه (لبنـان) مهمتـر از    

دا را به آتش کشید و سـرانجام سراسـر فنیقیـه آرام شـد . بـا      همه بود که اردشیر به شدت با آن برخورد کرد. او شهر صی

لشکرکشی به مصر فرعون که تاب مقاومت نداشت به حبشه گریخت و اردشیر با خشونت همیشگی خود با قساوت هرچـه  

ن ایران ق.م مصر بار دیگر تحت تابعیت ایران درامد . به قول گیرشم 433ها رفتار کرد . سرانجام به سال  تمام تر با مصري

در این زمان از همه ازمنه پس از داریوش کبیر قوي تر بوده است . در همین زمان فیلیپ در مقدونیه روي کار آمد . ایـن  

ها آتـن و اسـپارت بودنـد اسـتفاده کـرد و در سـرزمین        فرمانرواي مقدونی از ضعف دولت شهرهاي یونانی که در رأس آن

-382به تصرف ایران درامده بـود نیرویـی قدرتمنـد بـه وجـود اورد . فیلیـپ(      شمالی یونان یعنی مقدونیه که در گذشته 

ق.م) دریافته بود که اتن و اسپارت دیگر ان قدرت را ندارند که چون گذشته سروري جهان هلنی را در اختیار داشته 336

بـه آن   "ا به زیر فرمان اورد باشند از این رو به فکر افتاد که با سپاهی کارازموده ولی گرسنه سراسر یونان تضعیف شده ر
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تعـدادي دولـت    . وحدت بخشد و سپس به اسیا حمله برد . بدین ترتیب قدرت فیلیپ از شمال به جنوب رو به توسعه بود

شهر با زور اسلحه و تعدادي دیگر با صلح و تطمیع تحت تابعیت درامدند . از سوي دیگر فیلیپ یک سپاه ده هـزار نفـري   

اد که به شهر هاي یونانی که زیر فرمان پارسی ها بودند حمله کنند و ان شـهر هـا را ازاد سـازند .    تدارك دید و دستور د

دولت شهر هاي یونانی که خطر را جدي یافته بودند حتی بران شدند که از اردشیر سوم طلب یاري کنند . او نیز که خطر 

غیر دستور داد تـا بـه ان گـروه کـه در برابـر سـپاه       را احساس کرده بود به ساتراپ قسمت یونانی نشین خود در اسیاي ص

خواستند با اردشیر قرارداد اتحـادي در ایـن زمینـه منعقـد      ها می مقدونی ایستاده بودند کمک کند . اما هنگامی که  آتنی

ن کنند پادشاه به دست خواجه سراي خود به نام باگواس که مصري االصل بود به قتل رسید . باگواس پـس از ان فرزنـدا  

شاهنشاه را نیز کشت و خونریزي شدیدي به راه انداخت . دو سالی ماجراي جانشینی اردشیر کار حکومت را مختـل کـرد   

 .در حالی که فیلیپ نیز سال بعد به قتل رسید

بـدین معنـی    "ق.م) در ابتداي فرمانروایی حساب خود را با اطرافیان تسویه کرد 330-338داریوش سوم ( :داریوش سوم

خواجه حرمسراي قدرتمند مصري االصل را که اردشیر سوم و تنی چند از شاهزادگان را بـه قتـل رسـانیده     "واس که باگ

بود با همان جام زهر کشت . در یونان پس از قتل فیلیپ فرزند بیست ساله اش اسکندر به جـاي او بـر تخـت نشسـت و     

بـدین ترتیـب    . هایی براي هردو حکومت پیش آمد تارينقشه از پیش طرح شده حمله به آسیا را دنبال کرد . همزمان گرف

که مصر بار دیگر برضد هخامنشیان عصیان کرد و اسکندر نیز سرگرم فرونشاندن شورشی شد که در شمال مقدونیه برپـا  

هـا و   گشته بود . داریوش به مصر رفت و با قدرت شورش را سرکوب کـرد و بـه پایتخـت بازگشـت . در ایـن زمـان آتنـی       

ی ها از وي کمک خواستند تا در مقابل خطر اسکندر ایسـتادگی کننـد . داریـوش و اطرافیـانش در حـالی کـه بـه        اسپارت

اهمیت موضوع پی نبرده بودند تنها کمک مختصري به انان کردند که کارساز نشد و اسکندر با فتح سراسر یونـان نیـروي   

و اندیشمندان یونانی که از نقشه اسکندر بـراي حملـه بـه     فرماندهان "برتر غرب شد . بدین ترتیب تعدادي از دولتمردان 

به خدمتش رسیدند و انتخـاب   "در تنگه پلوپونز مجمعی تشکیل دادند.اسکندر را فرمانده خود ساختند  "ایران اگاه شدند

منشـیان را در  بدین ترتیب اسکندر با تسلط بر یونان روي به شرق آورد و امپراتـوري هخا . او را به این مقام تبریک گفتند

 زمان داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی، پس از سه جنگ گرانیگ، ایسوس و گوگمل به زیر سلطه خود درآورد.
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 سیاست هاي اردشیر دوم در مناطق یونانی نشین

وش داریوش دوم از همسرش پریزاد، دو فرزند پسر داشت. اردشیر که قبل از به سلطنت رسیدن او تولد یافته بـود و کـور   

نمـود کـه    مند بود که کوروش به تخت بنشیند و به شاه توصـیه مـی   که در زمان سلطنت او به دنیا آمده بود. پریزاد عالقه

کوروش از این لحاظ که در زمان شاهی پدر به دنیا آمده بود به تخت سلطنت نزدیکتر است (مثـل انتخـاب خشایارشـاه)    

  که پس از پدر بر تخت شاهنشاهی هخامنشی نشست.  ولی داریوش اردشیر را ترجیح داد و هم او بود

کوروش این انتخاب را نپذیرفت و از آسیاي کوچک شورش کرد و در مراسم سنتی تاجگذاري برادر که به طور معمول در 

پروراند. توطئه بـه وسـیله تیـافرنس     شرکت جست و در همن زمان قصد قتل برادرش را در سر می شد، پاسارگاد انجام می

شد و شاه فرمان قتل برادر را صادر نمود ولی پریزاد با گریه و قسم جلوي این کار را گرفـت و اردشـیر، کـوروش را    کشف 

  بخشید و او مجدداً به آسیاي کوچک بازگشت. 

ق.م براي هم آزمایی بر سر تاج و تخت با برادر مهتر آماده شـد و بـه    403کوروش در بازگشت از آسیاي کوچک به سال 

هزار مزدور یونانی افزود. نیروهاي اسپارتی تحت امر کلئـارخوس نیـز بـه او     پارسی که در اختیارش بودند، سیزدهسپاهیان 

وفاداري نمودند. افسران اسپارتی به آموزش نظامی مزدوران یونانی که فقط خواستار خـوراك و جیـره بودنـد، پرداختنـد.     

ت شرق به راه افتاد. مقصد و علـت لشکرکشـی از نظـر همگـان     ق.م به سم 401آنگاه کوروش در رأس سپاه خود در بهار 

اردشیر دوم در دست اجراست. آنگاه همه   اي علیه شاهنشاه ایران، مخفی مانده بود. در تارس، سربازان دریافتند که توطئه

به کـار بردنـد و   ایم. ولی کوروش و کلئارخوس نیرنگی  رویم و براي این کار استخدام نشده گفتند که ما به جنگ شاه نمی

  دروغ گفتند و خوراك حقوق سربازان را افزودند تا آنان را آرام نمودند. 

ق.م واقع در شمال بابل رخ داد. کلئارخوس پارسیان را در  401تا این که نبرد بین اردشیر و کوروش در کوناکسا در سال 

رو شد به سوي او تاخت و اردشـیر   ا شاه روبهجناح راست شکست داد ولی کوروش، احتیاط را از دست داد و هنگامی که ب

  را زخمی کرد ولی به طرز فجیعی کشته شد. 

انداخت در کوتاه مدت نتایجی بد و در دراز مدت نتایجی بدتر به بار آورد. آنچـه در    کودتایی که کوروش علیه برادر به راه

ن بود که به رهبري گزنفون انجام شد. بعـدها یونانیـان   هزار نفر یونانی از ایرا نشینی معروف به ده کوتاه مدت رخ داد، عقب

ها کردند و آن را دلیل ضعف حکومت مرکزي ایـران بـه شـمار آوردنـد. امـا شکسـت        هزار نفر ستایش از واقعه بازگشت ده
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ه نتـایج  تواند عالم عمده ضعف باشد. آنچه در این امر موجب شدن ک نشینی آنان از ایران، نمی یونانیان در کوناکسا و عقب

حضور یونانیان بود که براي اولین بـار وارد مرزهـاي داخلـی امپراتـوري شـدند و بـراي         بدي را براي ایران به وجود آورد،

نخستین بار در آسیا، در برابر بزرگترین ارتش جهان قرار گرفته بودند. آنچه نتایج بدتري را پدید آورد این بود که بعـدها،  

کـرد و آن را   ن واقعه را همواره به خاطر داشت و جسارت وشهامت ده هزار نفر را ستایش مـی اسکندر در حمله به آسیا ای

  سرمشق خود قرار داد و اعتقاد داشت که براي شکستن ایرانیان، باید جنگ را به آسیا برد.

شـد. دولـت    ق.م، تیسافرنس مجدداً به آسیاي صغیر بازگشت و به سمت فرمانرواي کل آن مشغول کار 400در بهار سال 

شهرهاي کوچک یونانی که قبل از آن با کوروش، علیه شاه بزرگ همکاري نموده بودند از ترس انتقام ایـران بـه اسـپارت    

نمود. اسپارت به دشمن کمک کـرده بـود و اینـک نیـز، یونانیـان       ناپذیر می پناه بردند. جنگ بین اسپارت و پارس اجتناب

  متمرد را در پناه خویش گرفته بود.

زیالئوس، سردار اسپارتی به مقابله بـا تیسـافرنس شـتافت. سـواران پارسـی در دشـت هرمـوس در نزدیکـی سـارد از           هآگ

شـد و   اسپارتیان شکست سختی خوردند. اردوي تیسافرنس، پولهاي طالي ایران که صرف اختالف در میان یونانیـان مـی  

شان، شگفتی یونانیان را جلب نمود، به چنگ اسـپارتی هـاي   زیالئوس با به تماشا گذاردن شترهاي ارتش ایران که بعداً آگه

  پیروز افتاد.

خواسـت زبـونی دشـمن     تاز بود. در شوش، پریزاد مادر شـاه کـه مـی    ق.م اسپارت در آسیاي کوچک یکه 395در زمستان 

سـتی و  لیـاقتی، س  خویش را که باعث شکست کوناکسا و مرگ کوروش شده بود، ببیند، سـردار پارسـی را مـتهم بـه بـی     

گري نمود. شهرب فریگیه واریئوس دستور یافت سر تیسافرنس را از تن جدا کند و به شـوش بفرسـتد. پریـزاد بـه      شورش

  خواهی خود رسید ولی پارس، تواناترین تدبیرگر خویش را از دست داد. کین

ه با ایران داشت ـ در مقابـل   اینک اسپارت، شرمناك و سرافکنده از آتن و متحدین یونانی ـ به خاطر اتحادي که در گذشت 

نشین و سـپس بـه تصـرف آسـیاي      دولت پارس قرار گرفته بود و قصد داشت به جبران گذشته به آزادسازي جزایر یونانی

هـا را در مقابـل    توانـد آن  زیالئوس به مثابه قهرمانی که می کوچک بپردازد. یونانیان که درد تحقیر را چشیده بودند از آگه

  هاي پارسیان برتري بخشد، استقبال کردند. گري سلطهها و  طلبی قدرت

شعار این سردار اسپارتی، انتقام از ایرانیان و کشاندن جنگ به خانه آنان بود. دولت ایران بـراي مقابلـه بـا تجـاوز سـردار      

طـال) بـه    هـزار فرانـک   300اسپارتی با آسیاي کوچک، شخصی به نام تیموکرات از اهالی (ردس) را با پنجاه تاالن پـول ( 
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یونان فرستاد تا در شهرهاي یونانی، نظر فرماندهان و فرمانروایان را به طرفداري از ایران جلب کند و آتش جنگ را بر ضد 

اسپارت در یونان برافروزد. تیموکرات با زبردستی توانست مأموریت پنهانی خود را با صرف هزاران دریک طال انجام دهد و 

رگس را علیه اسپارت وادار به جنگ کند. به دنبال این سیاست جدیـد، سـردار اسـپارتی در    شهرهاي آتن، تب، کرنیت و ا

  ق.م به وسیله افورهاي اسپارتی از آسیاي کوچک فراخوانده شد. 394سال 

دیـد. امـا بـراي او     هاي تازه را تا کاپادوکیه می زیالئوس درست زمانی به اسپارت فرا خوانده شد که خواب تاخت و تازه آگه

تـر   کننـده  یک عامل عمده ناشناخته ماند و آن شناختی بود که پارسیان از دیرباز از یونانیان داشتند، آنان یک سستی تباه

گرفتنـد،   تر از شمشیر بود، در دنیاي یونانی به کار می یونانی را کشف نموده بودند و دیر زمانی آن عامل را که بسیار برنده

زیالئـوس ایـن    آورد و در سـخن کوتـاه و صـریح اسـپارتی آگـه      ین عملکرد را پدید میطال همیشه در بدترین شرایط بهتر

غـرض او از ایـن   » مرا ده هزار کمانگیر شاه از آسـیا راندنـد.  «گفت:  حقیقت آشکار نهفته است. او در هنگام ترك آسیا می

  ي شاه چون کمانگیري نمایانده شده بود. هایی بود که رویش انگاره گفته سکه

دوم موقعیت دنیاي یونانی را به درستی فهمیده بود. زمانی آتن در مقابله با اسپارت و با کمـک نظـامی ایـران و در نبـرد      اردشیر

هـا انجامیـد.) از ادعاهـاي خـویش      یوتامس (بین اسپارت و آتن، که ایران به حمایت اسپارت پرداخت و به پیروزي اسپارتی اگس

ه بود. اکنون اسپارت که دیگـر آتـن را در مقابـل خـود نداشـت در برابـر ایرانیـان قـد         براي تسلط بر جهان یونانی دست برداشت

اي را در یونـان   برافراشته بود. وظیفه اردشیر این بود که یکبار دیگر آتن را در مقابل اسپارت قرار دهد و شعله جنگ خانگی تـازه 

  رد.برافروزد. استراتژي اردشیر سرانجامی شوم براي یونانیان به بار آو

ها بود، اردشیر بـه سـادگی امـا بـا فراسـت ایـن        زیالئوس مبتنی بر کشاندن جنگ به خانه آسیایی اگر سیاست نظامی آگه

هـاي جنـگ داخلـی را در     سیاست را مبدل به کشاندن جنـگ بـه یونـان نمـود و یکبـار دیگرــ پـس از پلوپونزــ شـعله         

اسپارت بازگشت، اردشیر یک اتحادیه نیرومند یونـانی را بـا    زیالئوس با سرعت به هاي یونانی مشتعل ساخت. آگه سرزمین

ارسال طالهاي خویش در مقابل اسپارت قرار داده بود. نخست اهالی تب بر ضد اسپارتیان سـالح برگرفتنـد و آنـان را در    

دهی فرناباد بـه  پوتامس، کشته شد، شکست دادند. آنگاه نیروي دریایی ایران به فرمان نبردي که طی آن لیزاندر، فاتح اگس

پوتامس به کلی نابود شده بود، بازسازي کرد و دریاسـاالر آتنـی    کمک آتن شتافت و نیروي دریایی آتن را که پس از اگس

  شد در رأس آن قرار داد. موسوم به کونون را که دوست صمیمی و معتمد پارس محسوب می
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دمـون رانـد. آنگـاه از راه خلـیج      هـاي السـه   سـوي آب  ق.م ناوگان معتمدین به فرماندهی فرناباد بـه  393سپس در بهار 

سالونیک به کرنیت رفته و مورد استقبال مردم آن قرار گرفتند. اینک همه یونان آماده بود در نمایش بزرگی کـه ایرانیـان   

نیز که  ها کردند شرکت نمایند. زمانی وضع وخیم شد که کرنیت در کنار تب قرار گرفت. آتنی علیه اسپارت کارگردانی می

ها با پـولی کـه    کردند، حاضر شدند در مقابل پول به اتحاد بپیوندند. فرناباد تقاضایشان را پذیرفت و آتنی وضع را درك می

  هاي پلوپونز توسط اسپارت تخریب شده بود، از نو بازسازي کردند. در اختیارشان قرار گرفت، دیوارهاي آتن را که در جنگ

این لحظه از تاریخ یونان عبارت بود از ساختن آتن، جلب افکار عمومی مردم شهر و تقویت  در واقع طرح سیاسی ایران در

اي جز جنگ نداشت و در حقیقت روحیه اسپارتیان نیز در خـود پاسـخی    نیروي نظامی آن در برابر اسپارت. اسپارت چاره

که طی آن آگه زیالئوس بـه سـختی   یافت. قواي متحدین در حوالی کورنه گردآمدند. پس از جنگی مهیب  جز جنگ نمی

مجروح گردید و بر زمین افتاد و تنها بر اثر دلیري پنجاه اسپارتی که نگهبان وي بودند، از مرگ نجات یافت. با وجود ایـن  

ها پیروز شدند. اما این پیروزي در مقابل شکست سختی که ناوگان ایران به رهبري کونون آتنی، چندي پـیش از   اسپارتی

الیه جنوب غربی آسـیاي صـغیر وارد آورده بـود، نـاچیز بـود. ایـن نبـرد در         هاي اسپارت در کیدوس، منتهی یآن به کشت

  حقیقت آغاز انحطاط سلطه دریایی اسپارت به شمار رفت. 

اي به جزیره دیگر و از نبردي به نبردي دیگر راند و حکام اسپارتی را که پـس از نبـرد    هاي خود را از جزیره کونون کشتی

گس پوتامس در آنجاها، استقرار پیدا کرده بودند، بیرون کرد. این حکام چنان مورد تنفر مردم واقع شده بودند که کونون ا

  انگیزي انجام دهد.  توانست مأموریت خود را با سهولت شگفت

. او به تعمیر بـرج  هنگامی که کونون به آتن بازگشت، مردم او را با شادي پذیرا شدند و وي را تمیستوکل دیگري دانستند

  و باروهاي آتن پرداخت. 

توجه شد و بر او همان بالیی رفت که بر دیگر همگنان او یعنی قهرمانان سابق  اما به زودي آتن به این منجی کم نظیر بی

  رفته بود. آتن کونون را در اوج قدرت کنار گذاشت که این عمل باعث خوشحالی اسپارت شد. 

آوردند در پایـان نبردهـاي پلوپـونز، ایـن      کرد. آنان به خاطر می هاي آتن، اسپارت را نگران میاز طرف دیگر ساختن دیوار

دیوارها را که به وسیله تمیستوکل ساخته شده بود، را از بیخ و بن برانداخته بودند. ولی سیاست اخیر ایران در حمایـت از  

محکوم به نابودي بـود. زیـرا ذخـایر و نیروهـایش را در      شد، اسپارت آتن، براي اسپارت قابل تحمل نبود، اگر آتن قوي می

هاي فرسایشی و طوالنی از دست داده بود. لذا اسپارت در مقام عذرخواهی برآمـد چـه، رفتـار اگـه زیالئـوس بـراي        جنگ
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  انگیز داشت.  اي هراس اسپارت نتیجه

ستاده شـود. دریـا سـاالر جدیـد اسـپارت،      خواهی به ایران فر شوراي عالی اسپارت رأي بر این داد که سفیري براي پوزش

ها نیز همین که از این  باذ در سارد فرستاده شد. آتنی آنتالسیداس از طرف شورا، به عنوان سفیر عالی اسپارت به نزد تیري

 لسـیداس در نـزد   دمونیها تنها بـه قاضـی نرفتـه باشـند. آنتـا      باذ روانه کردند تا السه قضیه مطلع شدند، سفرایی نزد تیري

ها نظري به شهرهاي آسیایی یونان در آسیایی صغیر ندارند و تنها چیزي که اسـپارت   دمونی باذ اعتراف کرد که السه تیري

خواهد این است که شاه اردشـیر اسـتقالل جزایـر و شـهرهاي یونـانی اروپـایی را بـه رسـمیت بشناسـد.           از شاه ایران می

باذ در شـوش بـه حضـور     ی در سارد انتظار کشید و سرانجام به اتفاق تیريآنتالسیداس براي باز یافتن به نزد شاه، دو سال

باذ که بـه جـاي فرنابـاذ بـه فرمـانروایی آسـیاي        باز را به گرمی پذیرفت. تیري شاه اردشیر رسید. اردشیر این سفیر نیرنگ

دول یونانی نشان داد. مضـمون  کوچک برگزیده شده بود، در سارد فرمان اردشیر را که به مهر او ممهور بود به نمایندگان 

داند که شهرهاي آسیایی، کالزومن و قبرس را از مستهلکات خـود بدانـد و او    شاه اردشیر عادالنه می«نامه بدین قرار بود: 

ها مسترد خواهد ساخت، مگر لمنوس، ایمبرسـوس و سـکیروس کـه ماننـد      آزادي استقالل داخلی یونان اروپایی را به آن

ها که با من هم داستانند، پیـاده و   ها خواهد بود. هر که صلح را نپذیرد با او خواهم جنگید، همراه با آن گذشته از آن آتنی

  »در دریا و با پول

یکبار دیگر یونان را قربانی سیاست خویش نمود و یکبار دیگر شرمساري خیانت ناشی بـه هموطنـان خـود را بـا       اسپارت،

وري تنظیم یافته بودکه در حقیقت به هر فرد یونانی و به کل میهن یونانی اهانت تمام وجود احساس کرد. متن قرارداد ط

نامیدنـد   همانگونه که مردم آن را مـی » صلح شاهنشاهی«ي شاه اردشیر به جهان یونانی تحت عنوان  شد. فرمان آمرانه می

ق.م) به خاطر آن مبارزه  387ق.م تا  490فرمان توهین به همه ارزشهایی بود که همه یونانیان از ماراتن تا آنتالسیداس (

  نموده بودند. 

ق.م) اساس اتحاد و تعهد را در دنیاي یونانی متزلزل کرد و اردشـیر دوم بـا صـلح شـاه      449اردشیر اول با صلح کالیاس (

سـین  ي آرمان آزادیخواهی و یکپارچگی طلبی یونانیان پاسـخی معکـوس داد و یکبـار دیگـر در واپ     (آنتالسیداس) به همه

روزهاي حکومت هخامنشیان، قدرت سیاسی و عظمت استراتژي و نبـوغ فرمـانروایی ایـران را بـه زمـان خـود و مردمـان        

  هاي آینده ثابت نمود.  زمان
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بایست نه تنها سیطره اسپارت بلکه تفوق شاهنشاه ایران را  در این زمان یونانیان چنان ضعیف و متفرق شده بودند که می

نخستین بار پس از نبرد میکال بود که ایرانیان توانستند به طور واقعی تسلط خود را بر یونانیـان آسـیاي   نیز بپذیرند. این 

  کوچک تحمیل نمایند. اینکه اردشیر بر افتخاري نائل آمده بودکه داریوش و خشایار شاه از انجام آن درمانده بودند. 

  روابط ایران و یونان از کوروش کبیر تا سقوط هخامنشیان

ق.م. سبب ورود ایران به آسیاى صغیر و هـم مـرز شـدن ایرانیـان بـا       574یروزى کوروش کبیردر برابر کرزوس در سال پ

ي عطفـی جدیـد   هاى یونان شد. در واقع سقوط کرزوس که رابطه دوستانه محکمی با یونانیان داشت، نقطه»دولت شهر«

تماس و برخورد میان دو ملت بود؛ تماسی کـه مقـدر بـود در    شد و این سرآغاز ها محسوب میها و پارسدر روابط یونانی

طول تاریخ هرگز گسسته نشود. یونانیان از همان ابتدا از ورود این میهمان ناخوانده ناخشنود بودند. چرا که لیدیه قـدرتى  

اد بـود. اهمیـت   متوسط و غیرخطرناك بود، حال آنکه امپراتورى ایران یک امپراتورى جوان بانفوس و قدرت رزم بسیار زیـ 

هـا از  ها بر کورش پوشیده نبود، از این رو، قبل از اقدام به لشکرکشی بر ضد کرزوس، شاه بزرگ ترجیح داد تا با آننی  یونا

هایی که از در تسلیم نشین در سیاست درآید، اما در این مسیر تنها میلتوس آشکارا در کنار شاه پارسی قرار گرفت. یونانی

بعد از سقوط سارد به انقیاد هارپاگ فرمانده نظامی کورش درآمدند. بعد از سقوط  کوچ نشـینان یونـانى    در نیامده بودند

ها از کمک به  ها شوریدند و در این کار خود از یونانیان اروپا نیز کمک خواستند. اسپارت ق.م علیه پارس 499سرانجام در 

، شهرهاى »ایونى«ها فرستاد. یونانیان به کمک مردم  به کمک آن کشتى نیرو 25یونانیان مهاجر خوددارى کردند، اما آتن 

  منطقه را گرفتند و در همان سال سارد را آتش زدند.

براى داریوش بزرگ که در آن زمان بزرگترین امپراتورى تاریخ را در اختیـار داشـت و مـاوراءالنهر، شـمال شـرق آفریقـا،       

ها بسیار گسـتاخانه جلـوه    بین النهرین را در اختیار داشت، اقدام یونانىمدیترانه شرقى، آسیاى صغیر، منطقه حاصلخیز و 

سال کل منطقـه را مطیـع خـود کـرد و شـهرهاى       4کرد و با نیروهاى مستقر در منطقه، یونانیان را به عقب راند و ظرف 

بود. اما داریوش هنـوز  ق.م در منطقه آسیاى صغیر دیگر دشمنى براى عرض اندام نمانده  492ایونى را به آتش کشید. در 

اى و قدرتمند سـاخته   ها سربازان حرفه راحت نبود. یونانى ها از نظر جنگى مردمى ورزیده بودند و سال ها مزدورى، از آن

  بود. داریوش مى دانست در نبردهاى اخیر تنها با آتن طرف بوده، حال آنکه قدرت اصلى در اختیار اسپارت بوده است.

مى خواست مانند سلف بزرگ خود کوروش خیال خود را از جانب غرب راحت کند، باید آتـن و اسـپارت را   بنابراین اگر داریوش 
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  برد. از بین مى

  نخستین جنگ مدى:

ق.م نیروى دریایى ایران به فرماندهى داماد داریوش به سمت یونان حرکت کرد، اما گرفتار توفان شدیدى شـد و   492در 

شدند. داریوش که نقشه خود را شکسـت خـورده دیـد، سـفرایى را بـه آتـن و اسـپارت        هاى ایران غرق  بسیارى از کشتى

ق.م نیروهـاى ایـران بـا     490ها را کشتند. اکنون به نظر مى رسید جنگ اجتناب ناپذیر اسـت.در   فرستاد، اما یونانیان آن

اروپا در پیش گرفتند. به دنبال آن  هزار سرباز راه یونان را در 100کشتى که اغلب متعلق به فینیقیان بود به همراه  600

مایلى شمال شرقى آتن براى مبارزه با یونانیـان آمـاده   20سپاه ایران به راهنمایی یک یونانی به نام هیپیاس در ماراتن در 

 هـا در جلگـه مـاراتن پیـاده     بود. ایرانـى » آریستید«و فرماندهى آتنى ها با » آرتافرن«شدند. فرماندهی نیروهاي ایرانی با 

روز، درگیر نبرد با یونانیان شدند و على رغم درهم کوبیدن مرکز و قلب یونانیـان بـه دلیـل شکسـت از      9شدند و پس از 

  جناحین، مجبور به عقب نشینى به کشتى ها شدند.

د و اگر از ها که مى دانستند ایرانیان تیراندازان ماهرى هستن یونانی«:پیرنیا نیز در کتاب تاریخ ایران باستان خود مى گوید

ها را ندارند، خود را بى پروا به سپاه ایران زدند و جنگ تن به تن را آغاز کردند. سپاه آتنى  دور جنگ کنند، طاقت تیر آن

سنگین اسلحه بود، یعنى اسلحه دفاعى (جوشن، خود و نیزه بلند) داشت، در صورتى که سپاه ایران فاقد تجهیـزات بـود و   

در هر حال نتیجه جنگ عقب نشینى موقت از خاك یونان بود. اگرچـه  »یونانیان را نداشت. سپرهایشان نیز استحکام سپر

داریوش این شکست را مهم نشمرد و بالفاصله در کار تدارك سپاه بسیار بزرگى شد.این در حالیست کـه یونانیـان جنـگ    

ى بیش از اندازه قائل است تا جایى کـه  ماراتن را نقطه عطفى در تاریخ خود مى دانند. تمدن غرب نیز براى این نبرد ارزش

  معروف ترین ورزش المپیک با نام دوى ماراتن مبدل به سمبل مسابقات جهانى المپیک شده است.

  جنگهاى دوم مدى

داریوش براى فتح یونان نیازمند سپاهى سنگین اسلحه بود و اکنون تاریخ، دوباره تکرار شده بود. همانگونه کـه هوخشـتر   

هاى منظم و حرفه اى آشور تنها با سپاهیان آموزش دیـده مشـابه آن    دو قرن قبل پى برد نابود کردن سپاه پادشاه ماد در

ق. م) بـه ایـن    485سال به طول انجامید، در همین زمان داریوش فوت کرد. ( 3امکانپذیر است. جمع آورى سپاه جدید 

خواباندن شورش مصر و بابل آماده هجوم به یونان شد. ترتیب خشایارشا وارث ارتشى بزرگ و آماده شد. خشایارشا پس از 
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ادعا می کنـد، نمـی توانسـت بـه یـک      هرودوتاي را تجهیز کرد اما البته این نیرو آنقدر هم که  سابقه بدون شک نیروي بی

شـد،   لیونی بالغ بوده باشد، چرا که چنین تعدادي سپاه و وسایل اگر هم تجهیزش بـراي خشایارشـا ممکـن مـی    ارتش می

میسر نبود. حال آنکـه گـویى از جمعیـت دنیـاى قـدیم بـى        مقدونیهو تراکیهي آن در سرزمینهاي ي وسایل و آذوقهتهیه

اطالع بوده است. اما باید اذعان داشت سپاه جمع آورى شده توسط خشایارشا تا آن تاریخ نظیر نداشته است. معهذا اینکه 

ي اند، ممکن است، درست باشد. بنا بـه گفتـه   وید چهل و هشت گونه اقوام مختلف درین سپاه وجود داشتهگ هرودوت می

به راه افتاد تا خود را به یونان برساند.به ابتکار خشایارشا پلـی از  لیدیپیش از میالد از  480خشایارشا در بهار سال هرودوت

ه ساخته شد که نیروي زمینی ایـران توانسـت از روي   فنیقی، توسط مهندسان مصري و (هلس پونت)داردانلقایق بر روي 

و  مقدونیـه شود. یونانی ها که در مقابل این سیل سپاه، ستیزه جویی را بیهوده یافتنـد در  یونانآن عبور کرده و وارد خاك 

هم در بـاب جنـگ تردیـد و تزلـزل در بـین      آتـن (واقع در مرکز یونان) هیچ مقاومتی نشان ندادند و حتـی در خـود   تسالی

ي لـوازم آن تحریـک کـرد، بـاالخره     قدم پیش نهاده مردم را بـه جنـگ و تهیـه   تمیستوکلبودولیکن شخصی از آتن به نام 

و سی شهر دیگر از آنجمله بود، بر ضـد ایـران در یـک    اسپارتطرفداران جنگ تفوق یافتند و شهرهاي دیگر یونانی هم که 

از    ر ایـن جلسـه بعـد     . د  ند  اد  ي مشورتی تشکیل د ي یونانی وارد شدند و به منظور جلوگیري قواي ایران یک جلسهاتحادیه

رفـت، جلـوي    ونیه به تسـالی مـی    و از مقد   ي ترموپیل که معبري باریک بود ر تنگه  ا دت   شور بسیار، باالخره تصمیم گرفتند

و گروهـی     را به ترموپیـل بفرسـتند     تا گروهی از نیروهاي خود   ها تصمیم گرفتند ترتیب آن این . به  نیروهاي ایران را بگیرند

  .  میزیوم مستقر کنند ر آرت  یگر را با کشتی د  د

گر تعداد زیادي از یونانیان که مخالف جنگ بودند به ارتش خشایار شاه پیوستند از جمله مردم منطقه تسـالی  از طرف دی

اما در همین هنگام طوفانی سهمگین وزید و به کشتی هاي ایران خسارت وارد کرد . سرانجام در دریـاي آرتمزیـوم بـین    

نبرد دیگر در تنگه ترموپیل در گرفت که علت تنگی جـا  هاي دو سپاه جنگ در گرفت و یونانیان شکست خوردند .  کشتی

نیروي ایران با مقاومت آتنی ها و اسپارتی ها که براي نخستین بار با هم متحد شده بودنـد مواجـه شـد . سـرانجام یـک      

ی از ایـن  فت . یونانیان بـا آگـاه   ر یونانی به ایرانیان که در آستانه شکست بودند راهی را معرفی کرد که به پشت تنگه می

خیانت گریختند و فقط لئونیداس حاکم اسپارت به همراه سیصد اسپارتی که به اجبار مانده بودند همگی کشـته شـدند .   

سپاه ایران بعد از این جنگ آتن را به تصرف در آورد و کاخ آکروپولیس در زمان جنگ نابود شد ولی معبد آکروپـولیس و  

 سربازانش سالم ماند .خانه هاي شهر به دستور خشایار شاه به 
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  جنگ ساالمیس

پس از آن یونانیان اقدام به مشورت نمودند یکی از بزرگان آتن به نام تمیستوکیلس معتقد بود که در جزیره ساالمیس به 

دفاع بپردازند اما سایر یونانیان می گفتند که باید در تنگه کورینت مقاومت کرد . تمیستوکیلس که دید نمـی توانـد نظـر    

ا به دیگران بقبوالند نامه اي به شاه ایران نوشت و خود را از طرفداران ایران نشان داده گفت که چـون آنـان قصـد    خود ر

فرار دارند وقت آن است که سپاه پارس آنان را یکسره نابود کند . خشایار شاه پیغام را راست انگاشته ناوگان مصري تحت 

رد .  یونانیان در جزیره ساالمیس گیر افتادند که و بنابراین گفتند یا باید در فرماندهی ایران جزیره پنسیلوانیا را تسخیر ک

 همین جا مقاومت کنیم یا نابود شویم و این همان چیزي بود که تمیستوکیلس می خواست .

اقدام نیروي دریایی ایران برخالف کشتی هاي یونانی که آرایش صف را اختیار کرده بودند به دلیل تنگی جا بطور ستونی 

. جنگ تا آخر شب ادامـه داشـت و در ایـن جنـگ بـیش از       به حمله کرد . و ناگهان زیر آتش نیروهاي دشمن قرار گرفت

هاي ایران نابود شد و بنابراین سپاه ایران اقدام به عقب نشینی کرد . یونانیان که ابتدا متوجه پیروزي خود  نیمی از کشتی

ی دیدند که از کشتیهاي ایرانی خبري نیست ! تمیستوکلس بعـد از ایـن پیـروزي    نشده بودند و در صبح روز بعد با شگفت

 گفت : حسادت خدایان نخاسته که یک شاه واحد بر آسیا و اروپا حکمرانی کند .

در همین زمان خشایار شاه اخبار بدي از ایران دریافت کرد و بنابراین اقدام به مشاوره با سرداران خود نمود . نظر مردونیه 

ین بود که خود وي با سیصد هزار سپاهی براي تسخیر کامل یونان در این سرزمین باقی بماند و شاه به ایـران بـازگردد .   ا

 شاه این نظر را پذیرفت ولی در  زمان بازگشت تعداد زیادي از اسبان و سپاهیان وي در اثر گرسنگی و بیماري مردند .

  نبرد پالته

ونیه به یونانیان پیشنهاد داد که تبعیت ایران را بپذیرند و گفت که در این صورت در امور بعد از بازگشت شاه به ایران مرد

داخلی خویش آزادند . اما آنان این پیشنهاد را رد کرده جنگ دوباره در گرفت . مردونیه آنان را باز هم به تسـخیر درآورد  

. در ابتدا تصور میشد که ایرانیان پیروز هستند چرا کـه  ي صف آرایی کردند  اما در محل پالته صد هزار یونانی در مقابل و

نهایت دالوري را نشان دادند اما این گونه نشد . مردونیه در آغاز جنگ در اثر تیري که به وي اصـابت کـرد کشـته شـد و     

. نبرد دیگر جنـگ  سپاه بی سردار ایرانی نبرد بی حاصلی را آغاز کرد که تنها سه هزار ایرانی از آن جان سالم به در بردند 

در دماغه میکیل است . ناوگان ایران که پس از نبرد پالته در حال بازگشت به میهن بود در این محل توسط سپاه دشمن 
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 منهدم شد .

در اواخر عمر خشایارشا ، مصر شورشی جدید را آغاز کرد . اردشیر اول در یک شرایط بحرانی پادشاه کشور بـزرگ ایـران   

ي کار با طغیان برادرش که والی ایالت بلخ بود روبرو شد و آن را سرکوب کرد و گویا تمام برادران خود شد. در همان ابتدا

را در اثر این طغیان کشته است . این موضوع نشان از یک تغییر جهت جدي در موضوعات اخالقی هخامنشیان بـه شـمار   

ها کمک خواست به این امید که بـا مشـغول داشـتن    می آید. سپس به مقابله با شورش مصر پرداخت.فرعون مصر از آتنی

نیروهاي ایران در مقابله با شورشهاي یونانیان بتواند قدرتش در مصر را استوار سازد. اردشیر براي جلـوگیري از همسـویی   

ن تحریکـاتی  ها با شورش مصر، سرداري به نام مگاباز را از لیدي با اختیارات ویژه به اسپارت فرسـتاد. بنـابرای  آتن و یونانی

کـه  هایی که از سوي مگاباز به سران آتن داد، فرو خوابانده شد. چنانها درصدد انجامش بودند با تهدیدها و رشوهکه آتنی

هـا بـا   که شاهنشاه بر ضد آتن دست به اقدامی بزند یک هیئت به شوش فرستادند. در مذاکراتی که ایـن ها از بیم آنآتنی

ها نیـز بـه دربـار    ها یک دوست خوب است. آتنین اطمینان داده شد که شاه ایران براي یونانیسران ایران داشتند به ایشا

ایران قول دادند که درصدد دست اندازي به جزایر دریاي اژه و نا امن کردن منطقه برنیایند. دربار ایران نیز قـول داد کـه   

هاي مشخصی که مورد نظـر  ها در منطقهگرفت که یونانی ها نیز قولاقدام به ایجاد پادگان در خاك یونان نکند و از آتنی

شـان در دریـاي اژه و   دربار ایران بود اقدام به ساختن استحکامات نظامی و دفاعی نکنند و درصدد تقویت نیروي دریـایی 

وروس حـ افزودن بر شمار ناوهایشان نباشند. اردشیر براي فرو نشاندن شورش مصر نیروهایی گسیل کرد. پادشـاه مصـر ان  

که فقط بر مزدوران یونانی و لیبیایی تکیه داشت در برابر این سپاه به سختی شکست خورد و مزدوران یونـانی نیـز از دم   

تیغ گذشتند. پنجاه کشتی از مزدوران یونانی که پیش از این از آتن براي کمک بـه مصـر فرسـتاده شـده بودنـد، زمـانی       

هـا از پـاي درآمدنـد. اردشـیر سـپس بعـد از       توسط نیروهاي ایرانی اکثر آن رسیدند که شورش فرو خوابیده بود. بنابراین

هـا را فـراهم آورد. بـه    ها از جمله آتنـی تصرف مصر، در شهرها و جزایر یونان دست به اقداماتی زد و رضایت خاطر یونانی

یئت با کامیابی به آتن برگشت؛ دنبال این اقدامات، سران آتن هیئتی را به شوش فرستادند تا پیمان دوستی ببندند. این ه

ق.م) و آتن نیز قول داده بود که در آینده از یاري به هرگونه  449زیرا دربار ایران استقالل آتن را به رسمیت شناخته بود(

  شورشی در مصر و لیبیا خودداري ورزد.

اي اژه را از سـر بیـرون نکـرد. در    ي بالکان و دریهایش براي تشکیل یک پادشاهی در دماغهگاه بلند پروازيولی آتن هیچ

ساله شد و قصـد داشـت کـه یونانیـان      30ق.م پریکلس، حاکم مقتدر آتن با شاه اسپارت وارد یک پیمان صلح 445سال 
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جزایر دریاي اژه و سواحل غربی آناتولی را بر ضد ایران بشوراند و بر دامنه قلمرو خویش افزوده، تشکیل شاهنشاهی آتنـی  

گیري برنامه خودش جزیره میلتوس را در یک لشکرکشی غافلگیرانه متصرف شد ولی سـران جزیـره بـه    بدهد. وي در پی

نفـري از مـزدوران    700ها استمداد کردند. یـک سـپاه   ساردیس گریخته از شهریار لیدیه(پشوتن) براي بیرون راندن آتنی

د و جزیره به دامن ایـران برگردانـده شد.(سـال    ها با دادن تلفاتی گریختنیونانی به میلتوس گسیل شد که در نتیجه آتنی

-ق.م). پشوتن در جزایر دریاي اژه و همچنین شهرهاي یونان اروپایی که در قلمرو ایران بودند، اقدامات خشنودگرانه 441

بود، یی انجام داد و براي خشنود و آرام داشتن آتن نیز هیئتی از ساردیس به همراه یکی از سران آتن که در خدمت ایران 

به آتن گسیل شد تا به سران آتن اطمینان دهد که ایران درصدد گرفتن آتـن نیسـت ولـی آتـن نیـز نبایـد کـه درصـدد         

-برانگیختن یونانیان بر ضد ایران باشد. به دنبال این رخدادها، میان اسپارت و آتن رقابت و اختالف افتاد و به زودي جنگ

ي این دو تا دولت شهر را به تحلیل برد. دربـار ایـران در ایـن زمان(اردشـیر     هاي دراز مدت پلوپونزي آغاز گردید که نیرو

کـه مـزدوران   رسد که به علت آنها بی طرف ماند و هیچ دخالتی در امور داخلی یونان نکرد. به نظر میاول) در این جنگ

ها را به حـال خـود   بود، لذا آنیونانی در شورش مصر به خدمت مدعی فرعونی درآمده بودند، اردشیر از یونانیان در خشم 

  ها به زمان شاهان بعدي هخامنشی نیز کشیده شد.شان را به دست خودشان ویران کنند. این جنگگذاشت تا سرزمین

در دوره این شاه هخامنش بود که قرابت حقیقی فرهنگی بین ایران و یونان برقرار شد و این قرابت موجب گردید بعضـی   

کردنـد و  ي زمان وي ایجاد شود. مورخان و دانشمندان یونانی در مصر، بابل و ایران مسافرت مـی تحوالت در کارهاي هنر

شناسانیدند. این دوره عصري است که هرودوت کتـاب خـود را تـألیف    گرفتند و میتاریخ، مذاهب و علوم شرقی را فرا می

  آن بودند، مبادالت علمی فراوانی مبادله شد.  هایی که ایران و یونان درگیرها و آشوبرود در پی جنگکرد و تصور می

  داریوش دوم

نام وي اخس بود و پس از جلوس بر تخت پادشاهی خود را داریوش خواند. داریوش پسر اردشیر درازدست و مادرش زنی 

ی درپـی  هاي پـ  ها شورش از بابل بنام کسمارتی دین بود. در مدت نوزده سال پادشاهی او وقایعی رخ داد که مهمترین آن

کردند و داریوش ناچار می شد. هر  ها یونانیان به آشوبگران کمک می در نقاط مختلف کشور بود. در بسیاري از این شورش

ها چیره شـود. مهمتـرین ایـن شـورش هـا       بار مبلغی به یونانیان بدهد تا شورشیان را بحال خود بگذارند و او بتواند بر آن

  طغیان هاي داخلی بدین قرار است.
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ورش آرسی تس برادر شاه . او پس از سه جنگ که با کمک سپاهیان مزدور یونانی میکرد، سرانجام از داریوش شکسـت  ش

خورد و پس از مدتی تسلیم شد. داریوش به او و سردارش وعده داده بود که اگر تسلیم شوند جانشان در امان خواهد بـود  

هـا را زنـده نگهـدارد امـا      ي تصمیم گرفت بوعده خود وفا کند و آنو با این فریب همه را دستگیر کرد. اماپس از دستگیر

یاغی گري پی سوت نس والـی   -2ها را نابود کرد.  چون نفوذ پروشات ، همسرش در اراده او زیاد بود به اصرار پروشات آن

اده بـود. داریـوش بـه    لیدیه که گروهی یونانی را بسرداري یک نفر آتنی بنام لیکون اجیر کرده و در اندیشه اسـتقالل افتـ  

سردار خود وعده داد که اگر لیدیه را از پی سوت نس بگیرد خود او والی لیدیه خواهد شد. سـردار ایرانـی بـا    » تیسافرن «

پول و رشوه ، لیکون را از یاري پی سوت نس بازداشت و او را مجبورکرد که تسلیم شود. لیکون آتنی در اثـر ایـن خیانـت    

شد و پی سوت نس که بشرط حفظ جان تسلیم شده بود بدستور داریوش در خاکسـتر خفـه   بحکومت چند شهر منصوب 

شد. اما پس از چندي پسرش آمرگس در کاریه طغیان کرد و در مقال تیسافرن ایستادگی بسیار نشان داد و پس از مدتی 

رایان قـدرت بسـیار داشـتند و    دست اهالی پلوپونس دستگیر و بسرداران ایرانی تسلیم شد. در دربار داریوش خواجه سـ  به

خصوص سه تن از ایشان بنام آرتکسارس ، آرتابازان و آراتواوس بسیار قوي بودند. آرتکسارس چنان مقتدر شد که براي  به

کشتن داریوش و نشستن بر تخت او نقشه کشید و چون راز او از پرده بدر افتاد بفرمان پروشـات کشـته شـد. ایـن گونـه      

ز سلطنت داریوش گاهگاه تکرار می شد و گاه در نقاط تابع شاهنشـاهی ماننـد مصـر و یـا در ایـاالت      توطئه ها نیز در آغا

داخلی مانند ماد شورشهایی پیش می آورد که در تواریخ موجود تفصیل جـامع ومعتبـري از آنهـا نیسـت و نوشـته هـاي       

هاي داخلی یونان که بیشتر بـین مدینـه هـاي     نگیونانی که به آنها اشاره کرده اند مطالبی غیرقابل اعتماد در بر دارند. ج

ها نزدیک بـوده نمیخواسـت    آتن و اسپارت درمی گرفت بار دیگر آغاز شد. تیسافرن که والی ایاالت لیدیه شده بود و با آن

بـر   که از جانب او یا دولت متبوع او (شاهنشاهی ایران ) به غلبه آتن یا اسپارت کمک شده باشد. زیـرا اگـر یکـی از آنهـا    

دیگري چیره میشد حکومت واحدي بوجود می آمد و باردیگر اوضاع داخلی یونان آرام می شد. و دولت یونانی چه از آتـن  

و چه از اسپارت متوجه کشورهاي همسایه و بخصوص دشمن دیرین خود ایران میگردید. بنابراین تیسافرن به هیچ کـدام  

وقت یک طرف ضعیف تر شد به او کمک کند تا بـاز بـا طـرف قـویتر      کرد و منتظر بود که هر از این دو دولت کمک نمی

بجنگد و هنگامی که به سرحد پیروزي رسید نیروي ایرانی از کمک خود بکاهد تا باز شکسـت بخـورد و بـه ایـن ترتیـب      

شـاهی  هاي داخلی چنان گرم باشد که نیروهاي یونانی نتوانند براي مزاحمـت شاهن  جنگ همواره ادامه یابد و آتش جنگ

هخامنشی فرصت پیدا کنند. در این میان چون اسپارت بدالیل گوناگون نیازمند کمک ایران بود و اتحاد با آن براي ایـران  
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زیانی نداشت تیسافرن با نماینده حکومت این مدینه پیمانی بست که تقریباً اسپارت راتحـت الحمایـه شاهنشـاهی ایـران     

ر از جزایـر یونـان تـابع ایـران شـدند و در ایـن میـان شـخص جـاه طلـب و           کرد پس از عقد این پیمان چند جزیره دیگـ 

شد در دسـتگاه فرمـانروایی تیسـافرن راه یافـت و او را      خودخواهی بنام آلکیبیاد که روزي از شاگردان سقراط شمرده می

اي میـان   جاي کمـک بحکومـت اسـپارت سیاسـت موازنـه      برانگیخت که بار دیگر سیاست پیشین خود را دنبال کند و به

اسپارت و آتن بوجود آورد و با هر دوي آنها روي خوش نشان دهد. به این ترتیب مدتی دیگر جنگهاي داخلی یونان ادامـه  

اي تازه اي با فرمانروایان ایرانی آسیاي صغیر بسته شد. سرانجام موجبـات نیرومنـدي آتـن بـار      یافت و هرچند گاه پیمانه

م گرفتند با آتن آشتی کنند. فرناباذ که در این هنگام حکمران ایرانی آسیاي صغیر بود ها تصمی دیگر فراهم شد و اسپارتی

هاي دیگر اسپارت را از این آشتی بازداشت .  هاي تازه و کمک سیاست تیسافرن سلف خود راحفظ کرد و با ساختن کشتی

د و در این گیـر و دار آلکیبـاد خودسـرانه    باالخره کار باینجا کشیدکه میان سپاهیان آتنی و ایرانی نیز زد و خوردهایی ش

هـا، قـرار شـد کـه نماینـدگان       بیزانس و کالسدون را از اسپارتیها گرفت و سپس در پایان زد و خوردهاي ایرانیان و آتنـی 

از ها نمایندگان اسپارت نیز خود را بدربار شوش رسانیدند تـا   حکومت آتن براي مذاکره بدربار ایران بیایند و به موازات آن

آتنی ها عقب نمانند. این سفیران در راه به فرمانرواي تازه آسیاي صغیر برخوردند که فرزند داریوش و بنام کـورش بـود و   

  ها را با خود بازگرداند. چون کورش از جانب پدر اختیارات کافی در این باره داشت یونانی

جیره سپاهیان اسپارتی را که تیسافرن از روزي یـک   ها بسیار گرم گرفت و کورش پس از ورود به آسیاي صغیر با اسپارتی

سرانجام پس از » باید آتن ویران شود.«ها گفت :  درهم به نیم درهم تقلیل داده بود دوباره افزایش داد و به سردار اسپارتی

» ونس پلوپـ «هاي داخلی یونان کـه بـه    سال جنگ 27زد و خوردهاي خونین بحریه اسپارت آتن را تسخیر کرد و پس از 

معروف شد پایان یافت و لیزاندر فرمانده نیروي دریایی اسپارت که موردتوجه کوروش فرمانرواي آسـیاي صـغیر بـود، بـه     

ها با او همکاري کننـد و ایـن سـی     فرمانداري مدینه آتن برگزیده شد و مقرر گردید که در اداره امور آتن سی نفر از آتنی

  گزید. نفر را حکومت اسپارت برمی

 یر دوماردش

پدر او داریوش دوم بود و مـادرش پروشـات خـواهر همـان داریـوش بـود. وقـایع بـدو سـلطنت ، سـوء قصـد نسـبت بـه              

): کوروش از طفولیـت تنـدخو و شـدیدالعمل بـود، امـا اردشـیر رفتـاري مالیـم و         2-1اردشیر:پلوتارك گوید (اردشیر بند 
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و زیبا ازدواج کرد و بعدها بر خالف میل آنان این زن را نگـاه  حسیاتی معتدل داشت او بحکم شاه و ملکه با زنی خردمند 

خواسـت تخـت و تـاج     داشـت و مـی   داشت (مقصود قضیه تري تخم است ) پروشات کوروش را بیش از اردشیر دوست می

ر شاهی پس از فوت داریوش نصیب او گردد بنابراین همین که شاه ناخوش شد ملکه او را از ایالت سـواحل دریاهـا احضـا   

روشـات بـراي اجـراي خیـال      کرد و کوروش ، به امید اینکه مادرش او را ولیعهد خواهدکرد، به مقر سلطنت پدر شتافت پ

خود بهمان دلیل متشبث شد، که وقتی خشایارشا به تحریک دمارات متمسک شده بود، توضیح آنکه ملکـه بشـاه گفـت :    

کوروش را زمانی ، که من ملکه بودم . ایـن دلیـل در مـزاج    من ارشک را وقتی زائیدم که تو یک شخص عادي بودي ولی 

شاه اثر نکرد، زیرا اعالم کرد، که ارشک جانشین اوست و موسوم بـه اردشـیر خواهـد بـود. بعـد کـوروش را والـی لیدیـه         

 وسـیله کاهنـان آداب   وصفحات دریائی و سردار کرد.بعد از فوت داریـوش اردشـیر بـه پاسـارگاد رفـت ، تـا در آن جـا بـه        

خواسـت   النوع جنگ است. در حینی که اردشیر می تاجگذاري را به عمل آرد. در این شهر معبدي هست که متعلق به رب

جا آرد، تیسافرن او را آگاه کرد که کوروش سوءقصد نسبت به او دارد و براي تأیید این خبر کـاهنی را،   آداب مذهبی را به

مجرد این اسناد کوروش  او شاه نشده ، نزد اردشیر آورد. بعضی گویند، که بهکه سابقاً مربی کوروش بود و متأسف از اینکه 

توقیف شد. به هر حال پس از آن اردشیر حکم اعدام کوروش را داد و همین که این خبر به پروشات رسـید، دوان آمـد و   

ند و چنـان او را در برگرفـت   پسر خود را در آغوش کشیده بدن او را با گیسوان خود پوشید، گردن خود را بگردن او چسبا

که جالّد نمیتوانست ضربتی به کوروش وارد آورد، بی اینکه آن ضربت به پروشات هم اصـابت کنـد. پـس از اینکـه ملکـه      

ها کرد و چندان عجز و الحاح نمود وقسم داد و قسـم خـورد، تـا بـاالخره شـاه از تقصـیر کـوروش         فریادها برآورد و شیون

طرف لیدیه حرکت کـرد، و چنانکـه بیایـد، در     وراً به ایالت خود برگردد. کوروش پس از آن بهدرگذشت و حکم کرد، که ف

آنجا یاغی شد. یاغیگري کوروش ، جنگ او با اردشیر: کوروش پس از ورود به آسیاي صـغیر تصـمیم کردکـه بـا اردشـیر      

یان اجیر خواست و وعده کرد به اشخاصی کـه  ها سپاه ها ارتباط برقرار کرد و از آنبجنگد و نظر به این مقصود با اسپارتی

هـایی کـه ده دارنـد     هایی تهیه کند بکسانی که زمـین دارنـد دهـاتی و بـه آن     پیاده هستند اسب بدهد براي سواران ارابه

): در مکاتبـاتش خودسـتایی   6شهرهایی ببخشد و جیره افراد را به قدرکفایت بپردازد. چنانکه پلوتارك گوید (اردشیر، بنـد 

گفت دل او از دل برادرش بزرگتر است و خود او در فلسفه و در سحر از برادر داناتر شـراب بـیش از بـرادر خـود      می کرده

توانـد در موقـع شـکار     قدري لطیف و نرم است کـه نـه مـی    عکس به کند. اردشیر به نوشد و بهتر تحمل اثرات آن را می می

گیرد. عالوه بر سپاه السدمونی کوروش به توسط طرفداران خود کـه  اي قرار  کردن بر اسب نشیند و نه در جنگ بر گردونه
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کـرد، بـا پروشـات سـراً در مکاتبـه بـود و طرفـداران شـاه را          بسیار بودند، در نهان سپاهی بزرگ از ممالک ایران تهیه می

د و قبل از اینکه بـه  کر فرستاد رو بخود می میترسانید، که خبري به او ندهند. کوروش هم هر کسی را که اردشیرنزد او می

اش راضی باشند جـد او مخصوصـاً    کوشید که اهالی ایالت او از حسن اداره دربار برگردند طرفدار خود می ساخت و نیز می

کرد که از سپاهیان پلوپونس تا بتوانند بیشتر اجیر کننـد و در همـه    معطوف به جمع کردن سپاه بود و به همه توصیه می

حکم شاه جـزو   کند. شهرهاي یونانی که به ون از طرف تیسافرن نگران است ، این قشون را تهیه میداد که چ جا انتشار می

ایالت تیسافرن بودند، در این موقع شوریده به استثناي شهر می لت بطـرف کـوروش رفتنـد (از اینجـا روشـن اسـت کـه        

خواسـت همـان کـار کنـد ولـی       لت هـم مـی   مستعمرات یونانی در آسیاي صغیر در این زمان تابع ایران بودند. ) شهر می

ها را کورورش بطرف خـود   موقع آگاه شد و چند نفر سردسته شورش طلبان را معدوم و باقی را تبعید کرد. این تیسافرن به

طلبید و پس از اینکه قشونی تهیه شد این شهر را از خشگی و دریا در محاصره گذاشته خواست تبعیدشدگان را بـه شـهر   

ین پیش آمد را باز بهانه قرار داد تا باز سپاهیانی بگیرد. زمانی که کوروش هنوز در سارد بود قشون یونـانی او  وارد کند و ا

ن با هزار و پانصد نفر سنگین اسـلحه   در رسید کسنیاس آرکادي با چهار هزار نفر سپاهی سنگین اسلحه وارد شد، پروکس

ن اسلحه ، سقراط آخائی و پاسیون مگـاري هریـک بـا پانصـد نفـر.      و پانصد نفر سبک اسلحه ، سوف نت با هزار نفر سنگی

وقتی که تیسافرن دانست که اینقدر صاحب منصب یونانی وارد سارد شده براي او تردیدي باقی نماند که این تهیـه بـراي   

ها  ی خواهد آنگفت که م جنگ با قوم پی سی دیان خیلی زیاد است (کوروش جنگ را با این قوم بهانه قرار داده بود و می

را از مساکنشان خارج کند. ) و درحال به طرف پایتخت حرکت کرد تا اردشیر را از وقایع آگاه گردانـد. پروشـات همـواره    

باشـد پـس از ورود تیسـافرن     بشاه میگفت اخباري که تیسافرن میدهد مبنی بر غرض است واین والی دشمن کوروش می

گردید و همه تقصیرعمده را به پروشات و طرفداران او متوجه کردند ولی حرف  اطالعات او باعث تشویش و اضطراب دربار

گري کوروش اندوهناك بـود اثـر نکـرد کـه همـین       العاده از یاغی کسی به پروشات به قدر توبیخ و مالمت استاتیرا که فوق

  باعث توطئه قتلش توسط پروشات شد.

کنند، کـه در نزدیکـی خرابـه هـائی      بل از طرف شمال و تصور میکوناکسا محلی بود در یازده فرسخی با :جنگ کوناکسا 

موسوم به کونیش و حاال این محل را خان اسکندریه گویند. در این جا جنگی بین کوروش و اردشیر روي داد، که قطعـی  

،یعنـی   بود. این جنگ یکی از وقایع مهم تاریخ بشمار میرود (جهت آن در ذیل بیاید.)کیفیات جنـگ را مـورخین یونـانی   
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کزنفون به ویژه که خودش در نبرد حضور داشته است ، کتزیاس و دي نن مختلف نوشـته انـد. بـا وجـود ایـن مضـامین       

 شود.  ها این است ، که ذکر می هاي آن نوشته

ز خالصه جنگ کوناکسا و اثرات آن : کل آرخ فرمانده قشون یونانی ، پس از اینکه فزونی عده سپاهیان اردشیر را دیـده ، ا 

ترس اینکه محصور گردد، ترجیح داده در ساحل فرات مانده تکیه بر رود مزبور دهـد، یعنـی نگـذارد دشـمن از جنـاحین      

یونانی ها گذشته پشت سرآنها را بگیرد. کلیه سپاهیان یونانی مایل به این سفر دور و دراز نبوده اند و معلـوم اسـت ، کـه    

اینکه متفرق نشوند، جیره و حقوق گزاف به آنها داده اند چنانکه دیودور گوید، که اند و بعد، براي  ها را فریب داده آورده آن

ها نمی خواستند او را پیروي کنند، وعده داد که پس از تسـخیر بابـل بهـر     چون کوروش نقشه خود را آشکار کرد و یونانی

ها مانـده در ایـن    ، اي کاش در خانهگفته  ها هم در موقع جنگ می یک از سربازان پنج مین بدهد خود کل آرخ سردار آن

شدیم . خالصه پس از اینکه جنگ شروع شده ، چون کوروش دید که یونانی ها مـوقعی را گرفتـه از آن    جنگ داخل نمی

دست آوردن فتح خود را درگیر و دار معرکه انداخته و بی پروا پیش رفته و کشته شده . پـس از   کنند، براي به حرکت نمی

از میان رفته ، قشون ایرانی او بسرداري آري یه عقب نشسته و بعد پراکنده شده اند. روایت کتزیـاس ،   آن ، چون موضوع

با اینکه خودش شاهد قضایا بوده ، چندان مورد اعتماد نیست ، زیرا پلوتارك در چند جاي کتاب خود او را جاعل حکایـت  

: (اگر بخواهیم عقیده اي راجع به کتزیاس بنـابر تـاریخش   هاي افسانه آمیز دانسته و راجع به کیفیات این جنگ هم گوید

ها و کل آرخ نظر خوب داشته . این است ،  توانیم او راعاري از جاه طلبی بدانیم . او نسبت به السدمونی داشته باشیم ، نمی

ـ   که آخري را مردي شرافتمند شناسانده و از هر موقع استفاده کرده ، تا کل آرخ و السدمونی ه طـور شـایان جلـوه    هـا را ب

این است آن چه از جنگ کوناکسا استنباط میشود و باید گفت ، که هر چند اردشیر فاتح شد، با وجود ایـن جنـگ     دهد.)

عقیده اکثر مورخین این است ، که جنگ را  .مذکور و عقب نشینی قشون یونانی به تمام ایران هخامنشی لطمه بزرگی زد

بب رشادت قشون اردشیر، بلکه از دو جهت : یکی بواسطه کشته شدن کـوروش ، چـه   قشون کوروش باخت ، ولی نه به س

دید و دیگر از جهت اینکه کل آرخ ، سردار یونانی  موضوع از میان رفت و قشون آسیایی او دیگر جهتی براي فداکاري نمی

به  . نکرده و در ساحل فرات ماندهکوروش ، سردار بدي بود. از نوشته هاي کزنفون هم پیداست ، که اوامر کوروش را اجرا 

هر حال این جنگ براي دولت هخامنشی خیلی مضر بود، زیرا نشان داد، که قشون عظیم ایـران اهمیـت جنگـی را فاقـد     

است . این نکته بعدها باعث آمدن آژزیالس به آسیاي صغیر و مخصوصاً موجب قشون کشی اسکندر به ایـران شـد، زیـرا،    

در موقع قشون کشی به ایران و در مواقع سخت همیشه این جنـگ و عقـب نشـینی ده هـزار نفـر      چنانکه بیاید، اسکندر 
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  یونانی را بخاطر سرداران خود می آورد و دل آنها را قوي میکرد. 

و در دجلهـ در کنـار  کوروش کوچکـ پیش از میالد، تالقی بین اردشیر دوم و برادرش  401که در سال بنابراین پس از این 

یونانیـان   .خوانده شد، رخ داد. جنگی سخت درگرفـت » خان اسکندریه«در محلی که بعدها بابلهفتاد کیلومتري از  ٔفاصله

است ولی خود او در برخوردي متهورانه، که در معرکه جنگ با اردشیر کـرد،   اند که تفوق با سپاه کوروش بوده روایت کرده

ه شد و اردشیر دوم هم در جنگ زخمی شد. با کشـته شـدن کـوروش سـپاهیان او     همراه با هشت تن از محافظانش کشت

ه شـاگرد  کهنه سربازي که در گذشـت گزنفونسرپرست مانده بودند، توسط  متفرق شدند. چریک ده هزار نفري یونانی که بی

کتابی نوشت که اوضاع و احـوال آن روز ایـران را   گزنفونبود به یونان بازگردانیده شدند. در باب این بازگشت، بعدها سقراط

هاي یک سـرباز کهنـه کـار هـم در      کند و الف تصویر جالبی از اوضاع نواحی واقع در سر راه ارائه میگزنفون .دهد نشان می

دهد تا ایـن عـده تجـاوزگر بیگانـه      ایات هست ولی در عین حال ضعف و پریشانی امپراتوري را که اجازه میجاي جاي رو

کرد، کـوروش کـوچک  به اسـپارت با کمکی کـه دولـت   .است بدون هیچ گرفتاري از سراسر خاك آن بگذرند، نشان داده شده

 ها به ایران نزدیک شدند. پادشاه اسپارت از ده هـزار یونـانی کـه    روابط دربار ایران نسبت به دولت مذکور کدر شد و آتنی

(غرب ترکیه) روانه شده و قصد تسخیر ایران را کرد. آسیاي صغیرتازه از ایران مراجعت کرده بودند، استفاده کرده و بطرف 

او را عقیم کرد به این ترتیب که پول وافري را به یونان براي برانگیختن دول یونانی، بـر   ٔشهولیکن به زودي دولت ایران نق

ب و اسپارت در گرفت و سپاه اسپارتی مجبور شد، براي  ضد اسپارت فرستاد و طولی نکشید که جنگ مابین دول یونانی ت

من را سی هزار تیرانداز ایرانی بیرون «فته بود شرکت در جنگ داخلی به یونان بازگردد. پادشاه اسپارت هنگام بازگشت گ

اسـت کـه در یـک طـرف آن صـورت تیرانـداز ایرانـی نقـش         دریکهاي طالي ایران موسوم به  ها و به سکه اشاره» کند. می

ل طول کشید، بدون اینکه غالب و مغلوب معلوم شـود، سـرانجام دولـت آتـن بـه      جنگ داخلی یونان شش سا .است بسته

کمک ایران شکست فاحشی به نیروي دریایی اسپارت داده مجدداً در دریا برتـري یافـت. توضـیح آنکـه اردشـیر دوم بـه       

سفیري را بـه نـام آن تالسـیداس بـه دربـار ایـران       اسپارتپیش از میالد،  387طرفین تکلیف کرد که صلح کنند. در سال 

فرستاد و عهدنامه صلحی مابین دول یونانی با دخالت اردشیر دوم نوشته شد. به موجب این عهدنامـه قـرار شـد کـه دول     

د و من بعد هیچکدام با همدیگر اتحادي بر علیه دیگـري نکننـد واال بـه    یونانی هر کدام در امور داخلی خود مستقل باشن

اي با  جنگ با ایران گرفتار خواهند شد و بدین ترتیب جنگ خاتمه یافت. دولت اسپارت هم متعهد شد که هیچگونه رابطه
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نیز مجدداً به ایران برگشت. این عهدنامه بـراي  قبرسشهرهاي یونانی در آسیاي صغیر (غرب ترکیه) نداشته باشد و جزیره 

و این نفوذ » کند که.... اندیشی می شاهنشاه اردشیر این طور صالح«یونانیان بسیار موهون بود و اینطور شروع شده بود که 

در واقـع فرمـانی بـوده کـه از طـرف      آن تالسیداس عهد نامهاند که  چنان نوشته داد. کامل ایران را در یونان کامالً نشان می

طعـی  و حتی در اطراف پلوپونزوس تفوق و نفـوذ ق دریاي اژهاست. بدینگونه نیروي دریایی ایران در  اردشیر دوم صادر شده

  .هاي مستقر در این مناطق مستقر یا تحمیل کرد یافت و صلح و آرامش را در بین یونانی

  اردشیر سوم

، یکصد و پانزده فرزند داشت که بیشترشان در عهد حیات پدر مردنـد.  اردشیر دوماگر به روایات موجود بتوان اعتماد کرد 

مانـده بودنـد، بـه نامهـاي داریـوش،      همسر اردشـیر بـاقی   استاتیراچهار پسر نامی او، عبارت بودند، از سه پسر که از ملکه 

س و پسر دیگري به نام آرشام (آرسام یا آریورات) که شاه محبت فوق العاده اي در حق او داشـت. داریـوش،    آریاسپ، و اُخُ

اي کـه اردشـیر    کشته شد. آریاسپ پسر دیگر اردشیر دوم، بـا توطئـه  اردشیر دومخاطر توطئه براي قتل پدر، به دستور  به

سوم با همکاري عمال درباري ترتیب داد و به او چنین تلقین کردند که شاه درصدد کشتن اوست، چنان متوحش شد که 

ی که اخوس، وي را، تحریک کرده بود، تر از اخوس بود، به دست کس از ترس خود را کشت. آرشام نیز چون خیلی محبوب

اند کـه وي   ها همچنین نقل کرده یونانی .کشته شد. به این ترتیب اخوس، بعد از پدر و با نام اردشیر سوم بر تخت نشست

پدر خود را نیز به قتل رسانیده و مرگ پدر را مخفی نگه داشته و خود ده ماه، به عنوان ولیعهد حکومت کرده است اما در 

  .این داستان باید احتیاط کرد، چون این روایت خالی از اشکال نیست قبول

ها کـه بـه خـاطر ضـعف و انحطـاط دولـت       سـاتراپ شاه جدید از همان آغاز کار خویش، اقداماتی انجام داد که از اغتشاش 

هـا،   پـیش از مـیالد، فرمـان داد تـا سـاتراپ      356اردشیر سوم در سال  .دیدند، جلوگیري کند قالل میمرکزي، خواب است

سـاتراپ  باذ آرتـه عت کردند، فقـط  به خدمت گرفته بودند، مرخص کنند. بیشترشان اطاآسیاي صغیرهایی را که در  چریک

هـا را از   سر به طغیان برداشت اما تهدید اردشـیر آتنـی  آتنپونت) زیر بار این تکلیف نرفت و به کمک  (فریگیه هلسفریگیه

  گریخت.اسکندرپدر فیلیپ مقدونینزد مقدونیهدور وي، پراکند و او از ترس جان، به 

بود که در فـتح مصـر هـم بـه اردشـیر کمکهـاي       منتوردر بین یونانی هایی که در سپاه اردشیر بودند، سردار کاردانی بنام 

والی کرد. منتـور چـون   آسیاي صغیرشایانی کرد و محبوب اردشیر واقع شد. پس از آن، اردشیر او را بر تمام ایاالت یونانی 
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(شـهري باسـتانی در قسـمت شـمال     آتارنئوسجبار هرمیاسشاه او را مأمور کرده بود تا یاغیان را قلع و قمع کند، به قصد 

هـم ارتبـاط داشـت، حرکـت کـرد و بـه        فیلیـپ مقـدونی  که ظاهراً با ارسطوغربی ترکیه امروزي) و دوست و پدر خوانده

به مالقات او رفت و هرمیاس .خواهد میانجیگري کرده، بخشش شاه را در برابر او درخواست کند پیغام داد، که می هرمیاس

  .به امر منتور گرفتار شد

، بوساطت منتور با شاه صلح هرمیاسهایی بشهرهاي تابع نوشت، که  پس از آن منتور حلقه (مهر) او را بدست آورد و نامه

هـا را درسـت دانسـتند و     ها را به مهر او رسانیده، و براي شهرها و دژهاي فرستاد. اهالی شهرها این نامـه  کرده و این نامه

ریـزي   خـون  ر بیچون از جنگ خسته شده بودند، با شادي صلح را پذیرفته، تسلیم گردیدند. هنگامیکه شاه شنید که منتو

همه این شهر را مسخر کرده، بسیار مشعوف شد. منتور در مدت کمی دشمنان دیگر شاه را از پا درآورد و آرامـش کامـل   

 .برپا کردآسیاي صغیردر 

کـه در  آتنایه نظم و ثبات که با خشونت و قساوت اردشیر سوم، در ایران پدید آمد، یونان، مخصوصـاً  مقارن برقراري این م

هاي طوالنی سابق دوباره به امنیت و قدرت نسبی رسیده بود، بر اثر مبارزات احزاب و مخصوصاً به سبب بروز  دنبال جنگ

  .برد سر می اختالف طبقات شدید، بین توانگران و تهیدستان در نوعی بحران فکري و اخالقی به

پیش از میالد) کـه او نیـز مقـارن بـا      336تا  382هاي حکومت از سال  (سالفیلیپ مقدونیبه نام  مقدونیهپادشاه جدید 

جلوس اردشیر سوم بر تخت نشسته بود، به این اندیشه افتاد که با اتکاء ارتش منظم خویش، تمام یونان را به انقیاد وادارد 

 .ازین فقط بعنوان چریک و سرباز مزدور آسیا را دیده بودند، براي تسخیر آسیا مجهز سازد و یونانیان را که پیش

ببار بیاید را دریافتـه بـود و حتـی یکبـار در      ، براي آسیا ممکن بودفیلیپ مقدونیاردشیر سوم ظاهراً خطري که از جانب 

هـایی کـه در    (غرب ترکیه امروزي) فرمان داد تا به یونانیآسیاي صغیرپیش از میالد، به ساتراپهاي خویش در  340سال 

هـا بـه    جنگند، به هر نحو که ممکن است، کمک کند. معهـذا وقتـی آتنـی    (استانبول کنونی)، با سلطه مقدونیه میبیزانس

براي مقابله با تحریکات فیلیپ، درصدد اتحاد با اردشیر برآمدند، به خاطر همزمانی این درخواست با قتـل  وستنسدماصرار 

 ها، جواب مساعد فوري بدهد. اردشیر، ایران نتوانست به درخواست آن

پیش از میالد، تدارکات جنگ را براي حمله به ایران کامل کرده بـود ولـی    336در سال اسکندر مقدونیپدر فیلیپ مقدونی

اي در تن او فرو کرد و فیلیپ در اثر آن درگذشـت. بـا قتـل ناگهـانی او، لشـکر کشـی        صی ، قمههنگام ورود به تأتر، شخ
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 .مقدونیه به آسیا متوقف شد

باگواس خواجه پس از کشتن ارشک(اردشیر سوم)، چنین صالح دید که فردي را به شـاهی برگزینـد کـه هـم از خانـدان      

تا بتواند خودش زمام امور را در دست داشته باشد . کشتاري هم که هخامنشی باشد و هم فردي دور از دربار بوده باشد ، 

توسط او در خاندان هخامنشی شده بود دیگر کسی را بر جاي نگذاشته بود که سزاوار پادشاهی باشد . از این رو داریـوش  

کین از باگواس خواجه را که از شاخه فرعی خاندان هخامنشی بود ، به قدرزت رسانید ، اما مدتی بعد داریوش حاضر به تم

نشد ، باگواس که انتخاب خود را اشتباه می دید درصدد بر آمد تا داریوش را نیز به قتل برساند . امـا داریـوش از قصـد او    

آگاه شد و باگواس را به نزد خود خوانده ، دستور داد تا در حضور ام زهري را که تهیه کرده بودند بنوشد . باگواس نیز بـه  

قبل از مـیالد بـه وقـوع پیوسـت کـه       334رد و درگذشت . در آغاز سلطنت داریوش سوم شورشی در سال ناچار چنین ک

جانشین  –فیلیپ دوم  –قبل از میالد پس از درگذشت پدرش  335داریوش آنرا سرکوب نمود . اسکندر مقدونی در سال 

یونان بشناسند ، داریوش بعد از درگذشـت   او گشت و بدون هیچ تردیدي توانست یونان را مجبور کند او را سپهساالر کل

فیلیپ خیالش از بابت مقدونیه راحت شده بود ، اما چندي نگذشت که با آگاهی از فتوحات اسـکندر ، داریـوش بـه فکـر     

جنگ افتاد ، اما هنوز تشویشی را در خود احساس نمی کرد . تشویش ضروریی که اگر در وجودش پیدا مـی شـد ، قطعـاً    

قبل از میالد اسـکندر بـدون هیچگونـه     334وشت خودش و ایران را به گونه اي دیگر رغم بزند . در بهار می توانست سرن

 334ممانعتی از جانب ایرانیان از تنگه داردانل گذشت و وارد آسیاي صغیر شد . در اولین جنگ به نام گرانیک ، در سال 

سپاهی  35000ده نظام اجیر یونانی در برابر سپاه اسکندر با پیا 20000سواره نظام و  20000قبل از میالد سپاه ایران با 

قرارگرفت ، ایرانیان از غایت غرور حاضر نشدند که سواره نظام را به کار گیرند ، اما اسکندر از تمـام تـوان خـود اسـتفاده     

سنگین اسـلحه وضـع فـرق کـرد .     اندازان ایرانی پیشرفت با ایرانیان بود اما با یاري سواره نظام  نمود ، در ابتدا به مدد تیر

را بکشد ، سرانجام قلب قشون ایران شکافته شد ، و سـواره نظـام پـارس شکسـت      –داماد شاه  –اسکندر توانست مهرداد 

به عهـده گیـرد ، پـس بابـل را      ًخورد و گریخت . پس از این جنگ داریوش سوم تصمیم گرفت فرماندهی سپاه را شخصا

هزار نفره ترتیب داد ، سپس با شکوه و جـالل بسـیار ، در حالیکـه زنـان ،      500تا  300هی لشگرگاه خود قرارداد ، و سپا

ها و سپاهیانش به طرز پر طمطراقی با او بودند ، از فرات گذشت ، اما درخشندگی سپاه اسکندر تنها از آهـن   خدمه ، گنج

ـوس       بود ، نه از طال و نقره . سرانجام جنگ در دشت مجاور شهر ایسوس از نـوا  حی کلیکیـه درگرفـت کـه بـه جنـگ ایس

مشهور گشت ، اسکندر پس از نطقی آتشین به قلب لشکر ایران همه برد و سپس به سوي گردنه شاه تاخت و اگر ایرانیان 
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به زحمت مانع رسیدن وي به گرئنه شاه شدند ، اما در همان هنگام اسبان گردونه شاه رم کرده و داریـوش متـوحش بـر    

یک بیدرنگ بر اسبی نشسته ، بگریخت . سپاهیان نیز با دیدن فرارشاه ، بگریختند و سـپاه اسـکندر پیـروز    زمین افتاد ، ل

شد .و حرم شاه به دست اسکندر افتاد و تمامی بستگان شاه اسیر اسکندر شدند . داریوش در نامه اي خطاب به اسـکندر  

نیز ممالک غربی ایران تا رود داردانل قراردهد بـه   حاضر شد دخترش را به همسرس اسکندر درآورد و جهیزیه دخترش را

بپردارید ، امـا اسـکندر در پاسـخ بـه سـفراي       -که اسیر اسکندر بودند  –تاالن براي باز خرید خویشانش  1000عالوه تا 

 داریوش گفت که تمام خزانه و ممالک داریوش از آن اسکندر است و اگر دخترش را هم بخواهد خواهد گرفـت .بدینگونـه  

قبل از میالد رخ  331اسکندر تنها راه چاره براي داریوش را تسلیم و یا جنگ قرارداد. اخرین نبرد به نام گوگمل در سال 

داد . با دراوایل جنگ به لطف ارابه هاي داس دار کار به نفع ایرانیان بود اما اینبار نیز اسکندر به قلب سپاه ایـران زد و بـا   

ت ، گردونه سرنگون شد ، و سپاهیان پنداشتند داریوش کشته شده اما داریوش بـه زحمـت   نیزه گردونه شاه را هدف گرف

در گردونه نشست ، اما بجاي جنگ راه فرار را در پیش گرفت ، او عازم سفري بی بازگشت به ماد شد ، درست در  "مجددا

نها در حد پدید آوردن یک صحنه همین لحظه سلطنت هخامنشی به پایان رسید ، وگرنه مرگ داریوش در اندکی بعد ، ت

درآماتیک بود وبس . پس از اسکندر رو به سوي پارس نمود و تخت جمشید و گنجینه هاي عظیم شاهی را تصاحب نمود 

، سپاهیان اسکندر نیز به درون شهر پارسه ریخته و شروع به غارت و تجاوز و کشتار نمودند ، بسـیاري از اهـالی شـهر بـا     

هـا برگـزار    شود در جشنی که بعداً مقدونی هاي خود را سوزاندند ، گفته می خودکشی زدند و خانه دیدن آن شهر دست به

کردند یکی از زنان بدکاره آتنی به نام تائیس ، اسکندر را در حال مستی وادار کرد تا کاخ تخت جمشید را به آتش بکشد 

هـاي آن   ت جمشید دیگر کمـر راسـت نکـرد ، امـا ویرانـه     ، خواه بدینگونه بود خواه اسکندر عمداً دست به اینکار زد ، تخ

قبل از میالد براي به  330همچنان باقی است تا براي برخی مایه عبرت گردد و براي برخی دیگر ، دریغ . اسکندر در سال

ده چنگ آوردن داریوش به سوي همدان رفت ، سرداران خائن داریوش که از امدن اسکندر خبر دار شدند ، در هراس افتا

هاي مهلکی به زدند ، او را در حالت احتضار رها ساخته و گریختند ، اسکندر در آخـرین لحظـات حیـات داریـوش      ، زخم

 سوم در حوالی دامغان به بالین او رسید . و بدین شکل سلسله هخامنشی با مرگ داریوش سوم به پایان رسید.

 نحوه حکومت داري هخامنشیان در نیمه اول حکومت ایشان

قبل از میالد شخصی از خاندان پارسیان پرچم طغیان را برافراشت و در نتیجه براي نخسـتین   550وش کبیر به سال کور
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. . ریزي کرد که بعدها مرزهاي ایران را به چندین میلیون کیلومتر گسترش داد بار در جهان امپراتوري و شاهنشاهی را پی

پارسی یک کشور متحد ساخت و در مقابـل تجاوزهـاي متعـدد قبایـل     وي اتحاد پارسیان را تشکیل داد و ازکوچ نشینان 

مختلف و کشورهاي همسایه محافظت نمود . کورش نامدار در طول چند سال ایاالت زیادي را از شمال و جنوب ایـران و  

ادشـاهی  کشورهاي همسایه  در غرب کشور لیدي و شهرهاي یونان آسیاي صغیر را تا حدود مدیترانه را جزوي از قلمرو پ

قبل از میالد لقب شاه پارس  546پیش از میالد با لقب شاه انشان در الواح ظاهر شد. در سال  549خود کرد وي در سال 

ها گذر کرد و خود را به آسیاي صغیر رسـاند کـه در آن زمـان کـاري      قبل از میالد از کوه 546را گرفت . کورش در سال 

  . شد شگفت آور محسوب می

هـاي شـمالی بـین     هاي نینوا بود از بین النهرین عبور کرد و با دنبال کردن دامنه کوه دجله که در نزدیکی او با گذشتن از

شاه لیدي فرستاد که  " کروزوس"فرستاده اي نزد ” کاپادوکیه“النهرین جلگه مذبور را پشت سر نهاد . او بعد از رسیدن به 

وفادار بماند و اگر اینچنین کند بر پادشاهی خود ابقا خواهـد   سوگند یاد کند علیه وي شورش نکند و کروزوس به کورش

 . ماند . کروزوس آن را رد کرد و سپس کورش مجبور به حمله بدانجا شد

قبل از میالد به مدت شش سال 539تا  545کورش هخامنشی کروزوس پادشاه لیدي را شکست داد . کورش در سالهاي 

سکونت داشتند در جنگ بود . پی سپس از آن شهر بلخ را تصرف کرد . سـپس   با قبایل مهاجم اطراف دریاي خزر و هند

تا کنار رودخانه یاکسارتس ( سیر دریا ) پیش رفت . او بناهاي مستحکمی در آنجا ساخت که تا حمله اسکندر باقی بـود .  

نعتی و تجاري آن روزگار وارد بابل شد . بابل مهمترین شهر سیاسی و ص 539ها را مغلوب کرد . وي در سال  سپس سکاه

بود و کسی نتوانسته بود پا بدانجا بگذارد . او بابل را تصرف کرد و به احترام به خدایان آنان در معبد آنان در برابر خـداي  

 . مردوك تاجگذاري نمود

دیـن مزدایـی    را لمس کرد و” بل مردك“ها و آزادي حقوق بشر را در بابل صادر نمود . او دست  وي اعالمیه آزادي انسان

یهودیان را که غالمان آنجا بودند به اورشلیم و فلسطین بازگردادند و معابـد ویـران آنـان را     . خود را به آنان تحمیل نکرد

را جرم دانست . سپس کلده و سوریه و فلسـطین را تسـخیر     ترمیم کرد . سپس رسم بردگی را کال باطل اعالم نمود و آن

میالد فرمان داد تا مسیر آب فرات را تغییر دهند و برگرداند و در نهایت پس از بینان نهـادن  قبل از  539کرد. او در سال 

 .بزرگترین شاهنشاهی تاریخ در جنگ با ماساژت کشته شد
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 : کمبوجیه فرزند کورش کبیر

اره ملک بابـل  کمبوجیه فرزتد ارشد کورش و کاساندان بود . وي در حیات کورش در مقام پادشاه بابل با پدرش در کار اد

ها  کمبوجیه به نیابت از پدر بر اریکـه پادشـاهی    شریک بود و تردیدي نیست که در آخرین سفر جنگی کورش با ماساژت

کرد تا عبرتـی بـراي    تکیه داده بود . وي پادشاهی سخت گیر و جدي بود . او با کارشکنان و مزدوران با خشونت رفتار می

. براي نمونه هنگامی که یکی از هفت قاضی عـالی ایـران    فسادي در دربار ایران واقع شودبازماندگان گردد تا مبادا خلل و 

کمبوجیه فرمان داد تا پوست وي را بازکنند و بر مسند قضـا نهنـد و    –ستانی متهم شد و محاکمه شدند  به فساد و رشوه

 . د و به داوري میان مردمان بپردازدپسرش را که شغل پدر یافته بود حکم کرد تا برهمان مسند و بر پوست پدر نشین

کمبوجیه دست غارتگران و رشوه گیران را تا حدود زیادي از ایران کوتاه کـرده بـود . در آن هنگـام بردیـا بـرادر کوچـک       

خوانند در حیات پدر فرمـانرواي والیـات شـرقی یعنـی خـوارزم و       می” مردیس س” را  ويباستانکمبوجیه که نویسندگان 

ایرانیان و کشورهاي همجوار  به سرعت بـه رسـمیت    – باکتریا و کرمانیا ( کرمان ) بود .کمبوجیه پادشاه جدید را همگان

وي پس از سامان دادن بـه  قبل از میالد به صورت رسمی پادشاه ممالک گوناگون ایران شد .  529شناختند . او در سال 

 . امور داخلی و خواباندن شورشیان اقدام به جبران عمل نکوهیده مصریان نمود

پرورانید، بعد از به حکومت رسیدن به فکر انتقـام از  طلبی کورش را در سر میکمبوجیه که سعی در ادامه سیاست توسعه

؛ بنابراین کمبوجیه بعد از سر و سامان دادن امـور داخلـی   ها افتاد که با لیدي و بابل بر ضد کورش متحد شده بودمصري

پادشاه مصر دید که طوفان کمبوجیه در راه است و پادشاه ایـران قصـد   ” آماسیس” درصدد فتح مصر برآمد . در آن زمان 

خـاطر   لشگر کشی به مصر را کرده است . سقوط لیدي و بابل توسط امپراتوري ایران او را نگـران کـرده بـود . بـه همـین     

هاي داخلی و نارضایتی مردم روبرو بود نتوانست کـه   تالش براي مقابله را آغاز کرد . پادشاه مصر که در آن زمان با شورش

 "سـاموس "جبـار جزیـره    "پولوکراتس"همه هم و غم خود را معطوف ایران کند . به همین دلیل با جزایر یونانی و بویژه 

بـه غـزه رسـید . در آنجـا      –راه مصر را آغاز کـرد . او در مراحـل نخسـتین راه    متحد و پیمان همکاري بست . کمبوجیه 

به لشگر ایران پیوست . وي با کمبوجیه پیمان بست که تمام آب و شترهاي ارتش ایران ” هالیکارناسوس“پادشاه  ”فاتس“

 . ر کردهاي که از فلسطین تا مصر ادامه داشت عبو را مهیا سازند . کمبوجیه به راحتی از بیابان

شکست خوردند و به جاي دفاع فـرار نمودنـد .   "پلوزیوم"قبل از میالد در نبردي در نزدیکی  525سپاهیان مصر در سال 

اي از ارتـش   . در آن هنگام عده عبور کرد و مصر را به تصرف در آورد "ممفیس"هاي  سپس کمبوجیه با لشگرش از دروازه
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ها  زدند که کمبوجیه به سرعت مانع آنان گشت و دستور بازسازي همه ویرانی ایران دست به نابودي شهر و معابد مصریان

 "واحه آمـون "قبل از میالد پنجاه هزار تن از سپاه خود را راهی  524و معابد را صادر نمود . بعد از آن کمبوجیه در سال 

گم شدند و هرگز اثري از آنان یافـت  کرد که با اندوه فراوان در میان راه سپاهیانش ( شاید به علت طوفان شن در تبس ) 

قبل از میالد مصر را ترك گفـت کـه    522به زیر مرزهاي ایران در آمد . کمبوجیه در سال  "واحه آمون"نشد . که بعدها 

دعوي پادشاهی ایـران کـرده اسـت و خـود را بردیـا فرزنـد       "گئومات "در راه بازگشت به وطن خبر دادن فردي مغ به نام

هاي ایرانیان را ویران نمود و دست به کشتار فجیعـی زد کـه بـا     یا بردیاي دروغین آتشکده "گئومات ".کورش نامیده است

اند.(هر چند که اکثر مورخـان   ن این اخبار کمبوجیه به گفته بعضی مورخین یا خودکشی کرده است یا وي را کشته شنید

  قتل رسیده است.)دانند که توسط داریوش به  گئوماتا را بردیاي واقعی می.امروزي 

 : داریوش کبیر

هاي زیادي بر علیه دولت قیام کرده بودنـد و   سپس داریوش برزگ بر تخت پادشاهی جلوس کرد . در زمان داریوش ایالت

 . ایران سر به شورش بر آورده بودند . داریوش بار دیگر مجبور به فتح امپراتوري هخامشیان شـد  کشورهاي تحت کنترل

پادشاه آنان را دستگیر نمود . سـپس بابـل شـورش     "آترینا"داریوش در مرحله اول والیت عیالم را در جاي خود نشاند و 

د . داریوش سپاهی به بابل روانه کرد که خـود در  خود را نبوکدنصر سوم نامید و دعوي پادشاهی کر "نیدین توبل"کرد و 

 . رأس ارتش قرار داشت . پس از جنگ شدید آنان را شکست داد و آرامش را در شهر برقرار نمود

بعد از آن شوش بناي ناسازکاري و آشوب را نواخت و داریوش با سپاهی روانه آنجـا شـد و آنـان را سـاکت کـرد. سـپس       

را مامور خواباندن شورش کرد ولی وي موفق نشـد . سـپس   ” دادارشیش“ش سرداري به نام ارمنستان شورش کرد . داریو

را مأمور برقراري آرامش در آنجا نمود ولی باز موفق نشدند . در نهایت بـا لشـگري کـه     "واالئومیسا"سردار دیگري به نام 

هـا و   ش کردنـد . بعـد از آن پـارت   شـور  "سـاگارتی "داریوش روانه ارمنستان نمود آنان را مغلوب ساخت . سـپس مـردم   

 ها . سپس بردیاي دروغین خود را فرزند کورش خواند و خواهان سلطنت شد هیرکانی

سال پیکار بـراي برقـراري آرامـش در     5/1بناي شورش را گذاشت . در نهایت وي بعد از  "آرخاي ارمنی"سپس بابل به تحریک 

. او بار دیگـر   ادشاهی ایران موفق به پیروزي شد و همه را در جاي خود نشاندشورش بر علیه پ 19هاي ایران و خواباندن  سرزمین

امپراتوري بزرگی که کورش بنا کرده بود و کمبوجیه با فتح مصر آن را گسترش داده بود را حفظ نمود . وي سیسـتم لشـگري و   

ي شهر شـهربان برگزیـد و در کنـار آنـان یـک      سپرد . سپس برا "ساتراپها"کشوري را در ایران بنا نهاد و اداره کشور را بر دست 
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 . سردار و یک دبیر قرار داد تا مبادا بناي شورش گذارند

ها را در ایران پایه گذاري کرد . داریوش راهی موسوم به راهی شاهی میان سارد و شـوش ایجـاد میکنـد کـه      او چاپارخانه

یاده سه ماه به طول می انجامید . این راه در نینوا در کیلومتر طول داشته است . پیمودن این راه به صورت پ 2400حدود 

محل موصل کنونی از دجله می گذشته و پس از آنکه نظیر جاده کنونی موصل به بغداد  مسافتی را در امتداد دجله پیش 

گرفت ( به طول رسید . اوکانالی را بنا نهاد که بعدها به کانال سوئز لقب  می رفت سرانجام در والیت سوزیانا به پاتخت می

کیلومتر ) . او چندین سد در ایران و هند و کشورهاي منطقه براي جبران آب در روزهاي قحطی بنـا نهـاد . وي در    161

مقرر فرمود و خـود   یپادشاهانکشورهاي زیر را در مرزهاي جغرافیایی ایران قرار داد و بر تمام آنان  -هاي پایانی عمر سال

 –خـوارزم   –سـغد   –بلـخ   –هرات  –پارت  –خوزستان  –ماد  : با سمت شاه شاهان ( شاهنشاه ) بر آنان پادشاهی نمود

عربسـتان   – رآشـو  –بابل  –هاي تیز خود  سکائی –هاي هوم نوش  سکائی –هند  –گندار  –ث ت گوش  –رخج  –زرنگ 

 –هـاي سـپر روي سـر     یونـانی  –سکودر  –هاي ماوراي دریا  سکائی –یونان  –سارد  –کپد و کیه  –ارمنستان  –مصر  –

ها . خصویات اخالقی این شاهنشاه طبق کتیبه هاي بدست آمده به شـرح زیـر    کارائی – اهالی مک –ها  حبشی –ها  لیبی

 : بوده است

 : گوید ر نقش رستم با الهام از فرهنگ غنی ایرانی و تعالیم زرتشت چنین میوي در آرامگاه جاودانه خود د

خداي بزرگ است اهورامزدا . که این جهان را بیافرید . که خرد و نیروي کوشش را بر من ارزانـی داسـت . بـه خواسـت و     

 : کنم این چنین هاي او را اجرا می نیروي اهورامزدا شاهم و فرمان

خواهم که از سوي توانایی بـه نـاتوانی    نه می . ی هستم و بدي را دشمنم . خواهان داد و عدل هستمدوستدار و پیرو راست

خواهم که ناتوانی به توانایی بد کند . آنچه موافق راستی است میل من است و آنچه خالف راستی است  ستم شود و نه می

شـوم تـا    خشم بر مرا فرا گیرد با اراده بر آن چیره می دارم و چون به شدت با آن مخالفم . خویم را در حد اعتدال نگه می

کنم . آن را که نیکی کند مطابق نیکـی اش   هوس اسیر دام من است و بر آن سخت حکومت می .مبادا ناروایی روي دهد 

رسانم . به هیچ وجه مایل نیستم که زیـان و بـد کـرده شـود و چـون کسـی        دهم . آنکه بد کند به کیفرش می پاداش می

رتکب بدي شد به هیچ وجه مایل نیستم که بی کیفر بماند . هرگاه مردي بر علیه کسی ادعا کند تا مورد دادرسی واقـع  م

نشود بر او حکمی روا نمی کنم . از آنانی خوشوقت و خشنود هستم که با تمام نیرو و قدرتشان در راه نیکی بکوشند ایـن  
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 : کنم من می چنین است رفتار و کردار من و این است آنچه که

جنگند . چشم و هوش نیز بکار است . آنانی که فرمانبرنـد   در میدان نبرد رزم آرایی چیره هستم . در پیکارگاه دستانم می

جنگم . از نیروي دسـتان و   بینم و آنانی که خالفی کنند کارشان بر من پوشیده نیست . در میدان پیکار به چاالکی می می

هستم . سوار کاري زبده و چاالکم کمانکشی ورزیده هستم . چه به هنگام نبرد پیاده و چه سواره مند  پاهایم به خوبی بهره

ام کرد و نیروهایم را بـه   . نیزه گزاري چرب دست هستم . این و هنرهاي دیگر را اهورا مزدا بر من بخشود . اهورامزدا یاري

هـا و نیروهـایی    ش که داریوش چگونه شاهی است . چه هنرخوانی . نیک آگاه با نیکی هدایت کرد . اي مرد که این را می

هاي بسیاري براي سربلندي ایـران زمـین    دارد . این براي تو ناراست نباشد . آنچه را که گفتم عمل کن و اقدامات و جنگ

 شود .  که گفتن آن باعث خستگی می

 ه بزرگ( خشایارشا ) فرزند داریوش کبیرخشایارشا

داریوش اندکی پیش از مرگ خشایار را ولیعهد خود معرفـی نمـود. خشـایار مـادرش آتوسـا ( دختـر کـورش ) و پـدرش         

قامـت    سالگی بر تخت پادشاهی ایـران و چنـدین کشـور منطقـه جلـوس کـرد . وي بلنـد        34داریوش بود . وي در سن 

منش  داراي ریشی بلند اما تند خو و جدي بود . وي بعد از پدرش بر تخت امپراتوري بزرگی نشست که تا آن زمان  بزرگ

سابقه نداشت . وي همچنان مصمم بود که راه نیاکان خود را ادامه دهد . به همین دلیل براي گوشمالی دادن به یونانیـان  

 . شد را به آتش کشیده بودنـد. ) لشـگري بـزرگ راهـی یونـان کـرد       ران محسوب می( زیرا یونانیان لیدي که جزوي از ای

 . یونانیان از قوانین بین کشورهاي آن روزگار عدول کرده بودند و مرتکب گناهی بزرگ شده بودند

و بعـد از   از طرفی دیگر یونانیان داریوش را در دو جنگ شکست داده بودند و خشایار به جبران این موارد راهی یونان شد

هـاي سـاالمیس و   جنگ ترموپیل آنان را به کلی شکست داد و یونان به زیر مرزهاي ایران در آمد؛ اما در ادامـه در جنـگ  

کـه وي را   "خواجـه اسـپامیتریس  "قبـل از مـیالد توسـط     465هایی روبـرو شـد. خشایارشـا در تابسـتان     پالته با ناکامی

اریوش به قتل رسیدند . در قتل خشایار و داریوش درباریان پادشاه هم سـهیم  نیز گفته اند همراه با پسرش د "میترادات"

فرمانده نگهبانان پادشاه که در قتل خشایار دست داشت کوشید تـا اردشـیر فرزنـد     "اردوان"بودند . هفت ماه پس از آن 

 . هی نشستدیگر خشایار را نیز به قتل برساند . اما این توطئه ناکام ماند و اردشیر بر تخت پادشا

 : اردشیر اول معروف به دراز دست

سـال بـر تخـت پادشـاهی      41خواندند داراي دستان درازي بود . او مدت  می "آرناکسرکسس" اردشیر که یونانیان وي را 
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 462ها به شورش علیه او برخواست و دعوي سلطنت کرد . اردشـیردر سـال    ایران نشست . ولی برادراش با کمک باختري

د در دو جنگ وي را سرکوب کرد و در جاي خود نشاند و پس از آن هیچ خبري از برادرش نشد . پـس از آن  قبل از میال

پسـر   "اینـاروس "هـا   کـرد . فرمانـده ایـن شـورش     هـا را سـخت تهدیـد مـی     هاي انجام گرفت کـه ایالـت   در مصر شورش

 . دژ سفید)محاصره نمود لیبیاسرگ بود . او پادگان ارتش ایران را در مصر("فرمانرواي "پسامتیکوس"

در همین حین کشتی هاي آتن از قبرس علیه ایران و به جهت یاري رساندن به شورشیان مصري راهی مصر شدند و وارد 

هـا برخواسـت و در    ها علیه ایران شدند . در این هنگام مکابیز شهربان سوریه که ایرانی بود جهت سرکوب شـورش  شورش

. پس از آن معاهده اي جهت صـلح بـین    "مصب نیل"صر را آرام کرد به جز نواحی اطراف قبل از میالد اکثر م 455سال 

قبل از میالد درگذشت و  424نام گرفت . در نهایت اردشیر در مارس "سیمون"ایران و یونان بسته شد که به نام معاهده 

روز بیشتر به طول نینجامید و  45پس از وي فرزندش خشایار دوم بر تخت پادشاهی ایران جلوس کرد ولی پادشاهی وي 

 . و توطئه آنان به قتل رسید "سغدیان"وي توسط 

هاي بسیاري صورت گرفت که همه آنان توسط وي آرام  بعد از وي داریوش دوم بر تخت نشست . که در زمان وي شورش

ر جنگهـاي خـارجی از خـود    شد . در این هنگام یونانیان که از داخل مشغول اغتشاشات مختلفی بودند و نمی توانستند د

  . هایی به ایران شدند تا ایران آنان را در مقابل تجاوزهاي خارجیان محفوظ دارد دفاع کند مجبور به دادن باج

 تحوالت نظام دیوانی ایران از آغاز سلسله هخامنشی تا سقوط ساسانیان

هاي ایران در دوران پیش از  دیوانساالري حکومتایرانیان یکی از معروفترین ملل دنیا در امور تشکیالتی هستند . دستگاه 

پ.م) 708-550ترین موارد حکومتی آن روزگار به شمار مـی رود ایـن دیوانسـاالري از دوران مادهـا (     اسالم یکی از جالب

م) تکامل یافتـه و در دوران ساسـانی   224پ.م تا250پ.م) و اشکانی (550-330شروع شده و با شاهنشاهی هخامنشی (

بـه  » دبیـر «) هم ریشـه  dewanبرگرفته از دوان (» دیوان«به نظر می رسد واژه  .م) به اوج خود رسیده است 651-224(

به معنی لوحه  tuppu و اکدي  tuppi و عیالمی  dup) فرس باستان باشد که با لفظ سومري dipiمعنی نویسنده و دیپی (

ذکر کرده اند که با این تعبیر در دوره ساسـانیان  » اداره«خطی نیز مرتبط است.همچنین دیوان را کلمه پهلوي و به معنی 

هـاي   در ادارات نظم و ترتیب مناسبی حکمفرما بود.یکی از موارد نظام دیوانساالري دفاتر ثبت وقایع یا به اصطالح سالنامه

  شاهی است که در اینجا به شرح مختصري از آن در دوران هخامنشی تا ساسانی می پردازیم.
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  هخامنشیان

هـا را از دوران هخامنشـی    هاي دوران مادها اطالعات چندانی بر جاي نمانده است به همین دلیل بحث سالنامه  از سالنامه

راندند از هند  آغاز می کنیم. هخامنشیان نخستین دولت جهانی را بنیاد نهادند. سرزمینی که این دودمان بر آن فرمان می

حبشه در قاره آفریقا و تا یونان شمالی در قاره اروپا را در بر مـی گرفـت و چنـان    و آسیاي مرکزي در قاره آسیا تا مصر و 

پ.م) مردمان شمال آن از سرما و جنـوب آن از  404-358گسترده بود که بنا به گفته کوروش کوچک (برادر اردشیر دوم 

ساالري اداري عظـیم و پیچیـده   چنین دولت نیرومند و مقتدري بدون وجود دستگاه دیوان.توانستند زندگی کنند گرما نمی

  .نمی توانست به مدت دو قرن بر بخش بزرگی از جهان فرمانروایی کند

  .اي نیاز بود تا امکان نظارت بر تمام آن فراهم باشد این براي اداره آن ، دیوانساالري گسترده بنابر

یچیده و گسترده در آن دوران آگاهی امروز به یمن کتیبه هاي تخت جمشید و الواح یافت شده از وجود یک نظام داري پ

  کرد. هاي هخامنشی نیز نظارت می داریم . نظام اداري که حتی بر اعمال ملکه

  سازماندهی و تشکیالت

شاهنشاهی بزرگ ایران،به تعدادي ساتراپی بزرگ ( استان یا ایالت ) تقسیم شده بود که در رأس هر کـدام یـک سـاتراپ    

ساتراپی و خشایارشا آن را (که اندکی بزرگتر شـده بـود) بـه     23کبیر امپراتري ایران را به (استاندار) قرار داشت. داریوش 

ساتراپی تقسیم کرده بود. براي نمونه از طریق مورخان یونانی ساتراپی سارد را مـی شناسـیم کـه روزگـاري پایتخـت       28

  ود و شخص شاه بر آن حکومت می کردفرمانروایی لیدي بود. اما سرزمین مرکزي ایران، یعنی پارس، بدون ساتراپ ب

  :ها و مشاغل عمده عبارت بودند از از مقامها و مشاغل نظام اداري در تشکیالت داریوش کبیر ، مقام

  الف: رئیس تشریفات

  ب: قائم مقام رئیس تشریفات

  ج: خزانه دار

  د: کاخ دار

  هـ : نمایندگان محلی دولت

گیر، پیکها و چاپارهـا، و   ها، مأموران مالیات یران ، نیزه داران، نگهبانان ، منشیو: سایر مشاغل دولتی، مانند: بازرسان ، سف

   .تر تعدادي مشاغل رده پایین
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  لوح گلی به جاي فرم کاغذي   -1-2

استفاده از لوح گلی پیش از ایران، در بین النهرین ( بابل و آشور ) و عیالم رایج بود . هخامنشیان که این شـیوه را مفیـد   

هاي بیضی شکلی به اندازه کـف دسـت از    کار گرفتند . این لوح ها قرص بودند، آن را در نظام اداري و دیوانی خود بهیافته 

ها  شد . لوح ها نگاشته می ها صاف می شد و با خط میخی روي آن جنس خاك رس بودند که در زمان مورد نیاز، سطح آن

  .ها را تأیید می کردند سئول از طریق زدن مهر خود، محتواي آنبر حسب نیاز در چند نسخه تولید می شدند و افراد م

 مهر به جاي امضا -1-3

شـد. در واقـع ، ایـن روش تـا قبـل از سـده        اي که مورد بررسی ما قرار دارد، براي تأیید اسناد از مهر استفاده می در دوره

ا، داراي مهر مخصوص خود بودند که بـه جـاي   اي که اغلب صاحب منصبان یا علم بیستم هنوز در ایران رایج بود، به گونه

  .کردند امضاء از آن استفاده می

اي بـا سـازمانی اداري سـر و کـار داشـت،       در دوره مورد مطالعه ما ، هر عضو دربار شاهنشاهی هخامنشـی کـه بـه گونـه    

 .نی سارد به دست آمده استبایستی همیشه مهر خود را همراه داشته باشد .نمونه اي از این مهرها از مقر ساتراپ ایرا می

بایسـتی مهـر    هرگاه مهر هر یک از افراد درباري یا نمایندگان دولت گم می شد، موضوع به آگاهی همگان می رسید و می

مهري که پیش از این از "جدید معرفی می شد. وقتی یک بار مهر فرنکه رئیس تشریفات گم شد، او چنین بخشنامه کرد: 

اي می خوانیم  این اعالم را در دو نامه ".اکنون مهري که بر این لوح خورده است مهر من است آن من بود، گم شده است.

  اند. هاي دیوانی محفوظ مانده که در زیر لوح

 دستورهاي اداري   -1-4

فرایند صدور دستورهاي اداري در دربار هخامنشی، فرایندي کامالً مشخص و تعریف شـده بـوده کـه تفـاوت چنـدانی بـا       

شد با این تفاوت که بـه جـاي فـرم     هاي امروزي اعمال می هاي پیشرفته امروزي ندارد. در این فرایند، تمام کنترل سیستم

 :توانیم گردش کار اداري را تا مرحله نگارش بر روي لوح، چنین تصور کنیم شد. می هاي کاغذي، از لوح گلی استفاده می

 .می خواند و دستور الزم را می دهد رئیس تشریفات، یکی از کارمندان خود را نزد خود-1

  . رود و خود را به رئیس سازمان معرفی می کند سپس آن کارمند به سازمان دربار می -2

   . خواهد و دستور نوشتن متن الزم را به او می دهد ها را می رئیس سازمان یکی از منشی -3



  »131«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

   .کند منشی متن را به فارسی باستان دیکته می -4

  .با قلم مخصوص، متن مورد نظر را به خط میخی عیالمی بر روي لوح می نویسددستیار او  -5

   .کند و دقت دارد که همه چیز برابر نظم خاص خودش پیش برود منشی متن را کنترل می -6

در پایان براي اطمینان خاطر، می خواهد که به نوشته اضافه شود که دستور تهیه لوح از چه کسی صادر شـده اسـت.    -7

انزوکه این را نوشته است ، او مأموریت نوشتن را از ننـا ایـدین دریافـت     " در پایان یکی از اسناد چنین آمده است : مثالً

  ".کرده و ورازه در جریان امر قرار داشته است

هـا و   برخی از سندها به بابلی بر روي لوح و برخی به زبان آرامی بر روي پوست نوشته می شدند. قابل تصور است که نامه

دستور هایی را که می بایستی به راههاي دور فرستاده شوند، روي پرگامنت (پوست) نوشته باشـند، چـون حمـل و نقـل     

   . کرده اند پرگامنت آسانتر بود. در هر حال براي بایگانی از جنس ارزان لوح استفاده می

  مأموریت  -1-5

اي با خود داشتند که از طرف سـاتراپ (   ند، همیشه گذرنامههاي شاهنشاهی در رفت و آمد بود مسافرانی که بین ساتراپی

شد. به طور طبیعی فقط کسانی چنین گذرنامه اي را دریافت می کردند که با عنوان مـأمور رسـمی و    استاندار ) صادر می

مسـیري را   اند . در این گذرنامه آمده بود که دارنده گذرنامه از سوي چه کسـی مأموریـت دارد، چـه    دولتی سفر می کرده

طی می کند و چه میزان آرد و نیز گوشت براي مصرف شخصی خود و در صورت لـزوم بـراي همراهـان و همکـاران زیـر      

 شد. دست خود باید دریافت کند . این هزینه ها به صورت کاال یا نقره داده و دقیقاً ثبت می

  مشاغل و دستمزدها -2

ها در مزارع بزرگ یا ساخت بناهاي عظـیم   یاري از کشورها از این بردهدر جهان باستان که برده داري رواج داشت، در بس

هـاي   ها و سایر اقوام ایرانی) بـا وجـود پیـروزي    ها، پارت استفاده می کردند. لیکن به گواهی اسناد تاریخی، ایرانیان( پارس

ام مغلـوب و روانـه کـردن    ها شده بود، از بنـد کشـیدن اقـو    عظیمی که در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی نصیب آن

کردند. به همین دلیل بـراي اغلـب فعالیتهـاي خـود در      داریمی ها به بازارهاي برده فروشی خود مردان، زنان و فرزندان آن

پرداختند . اسناد به جا مانده از بنا کردن تخت جمشید در زمان  زمینه کشاورزي، دامداري و ساختمان سازي دستمزد می

ارشا به خوبی این موضوع را نشان می دهد. به عبارت دیگر، بـر خـالف تصـور نادرسـتی کـه تخـت       داریوش کبیر و خشای
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جمشید را ساخته دست بردگان و یا اسراي جنگی می دانستند، مطالعه اسناد تاریخی نشان می دهد که این بناي عظـیم  

ها ( متناسـب بـا    یزان دستمزد آنتوسط کارگرانی ساخته شده که همگی دستمزد می گرفتند و چگونگی سازماندهی و م

زمان خود) بسیار هم پیشرفته بوده است. در سطور زیر بعضی از مشاغل و میزان دستمزد هر یک از روي الواح موجود در 

 .خزانه تخت جمشید، استخراج و ثبت شده است

  مشاغل موجود در تخت جمشید  -2-1

غل دولتی را ذکر کردیم . از جمله سـایر مشـاغلی کـه در تخـت     ها و مشا در بخش سازماندهی و تشکیالت، برخی از مقام

سـازان، ظریـف کـاران، کارکنـان تهیـه مـواد،        اند، می توان از: خیاطان، نقـره کـاران، زرگـران، مبـل     بودهشید موجود جم

هـا،   ، نخ ریـس خدمتکاران، پرستاران کودکان، نقاشان ساختمان، برزگران، آشپزها، باغبانان، سفالکاران، آهنگران ، مهترها

   .روغن سازان، شربت سازان، و کاتبان نام برد

هاي تولیدي لباس در تخت جمشید همیشه با یک زن بود که باالترین حقوق را  جالب این است که سرپرستی همه کارگاه

  .در میان کارکنان این کارگاهها، دریافت می کرد

 دستمزدها   -2-2

  نحوه پرداخت دستمزدها   -2-2-1

به همین دلیل مزد کارکنـان غالبـاً بـه    . ی رسد که خوراك عمده مردم ایران در زمان داریوش، نان جو بوده استبه نظر م

صورت جنسی پرداخت می شد که به طور عمده ترکیبی از جو همراه با میوه و گوشت بوده است. مبناي محاسـبه میـزان   

تقریباً معادل یک کیلوگرم جو) حجم داشت . )لیتر امروزي % 97جو واحدي به نام بن بود. هر بن ده دقه و هر دقه معادل 

  .به این ترتیب هر بن معادل یک لیتر می شد

از آنجا که پرداخت حقوق به شکل کاال دشوار بود، از اواخر سلطنت داریوش کبیر پرداخت نقره به عنوان بخشی یـا تمـام   

   .حقوق متداول شد

 میزان دستمزد   -2-2-2

به طورعمده حقوق زیادي می گرفتند، حقوق سایر افرادي که براي دولـت کـار مـی کردنـد منصـفانه       غیر از درباریان که

ها زیاد نیست و براي کارگران سنگین، زنان، و افرادي که حـداقل دسـتمزد را    نظر می رسد. تفاوت دستمزد در میان آن به
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ها را کاهش دهد. در سطور زیر به بعضـی   ي آنهاي جبرانی پیش بینی شده بود تا میزان آسیب پذیر می گرفتند پرداخت

  :کنیم ها اشاره می از آن

  الف: حداقل دستمزد 

دهد که طبقه بندي دست مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنـان مـدرن    لوح هاي به دست آمده از تخت جمشید، نشان می

ی مالك ما اسنادي است که تصادفی بر جاي آید. در این جا نیز به طور طبیع است که گاه پیشرفته تر از امروزه به نظر می

  . دهند، ولی خطوط کلی آن را روشن می کنند اند، که هر چند تصویر کاملی به دست نمی مانده

ها تعلـق مـی گرفـت کـه بـا دسـتمزد کـارگران         لیترجو در ماه، به خدمتکارها و پادو 30پایین ترین سطح حقوق ، یعنی 

هترها، کارگران خزانه، نخ ریس ها، چوب کارها، نجارها، ظریف کارهـا، زرگرهـا،   خارجی بی شمار، همسطح است. حقوق م

کردند، پایین ترین سطح حقوق، یعنی  ها رونبشت تهیه می هاي پارسی که از نبشته روغن سازان، شربت سازان و پسر بچه

هـاي گونـاگون    هـا و منسـب   گرفتنـد، بـه عنـوان    همه کارگرانی که حـداقل حقـوق را مـی    .لیتر جو در ماه بود 30همان 

شـدند کـه    هاي جبرانی داشتند که اغلب یک لیتر جو درماه بود. بعضی از کارگران مشمول کمک شاهانه نیز مـی  پرداخت

. همچنین،نگهبانـان خزانـه، بـانوان خیـاط،      ماه 3عبارت بود از یک لیتر آرد جو اعال و یا یک لیتر جوانه خشک جو در هر 

 .کردند اشان ساختمان و اغلب کارگران خارجی نیز این جیره را دریافت میبانوان کارگر مزارع، نق

هـاي ویـژه، معتمـدتر از     هایی جبرانی به طور عمده زیر نظر روحانیان بوده است . ظاهراً روحانیان براي پرداخـت  پرداخت

هـاي   ایف دینـی بـه مسـئولیت   اند.گذشته از مسئله اعتماد، همین امر موجب می شد تا روحانیان در کنار وظ دیگران بوده

  .دیوانی نیز مشغول شوند

  ب : سایر دستمزدها  

  | .توانستند با کسب مهارت بیشتر، میزان دریافتی هاي خود را افزایش دهند ظاهراً در شاهنشاهی ایران همه می

دهـد،   ه انجام میکوشید تا هر کس به اندازه کاري ک توان برداشت کرد که نظام دیوانی هخامنشی می درمجموع چنین می

هاي سازمانی باال نیز طبقه بندي شده بود. بازرسان ، مأموران مالیاتی ، بازرسان سپاه، ماموران تـأمین و   مزد بگیرد. حقوق

کـرده انـد. مـأموران     لیتـر جـو دریافـت مـی     60خرید کاال، زرگران، پیکهاي سریع ویژه، و راهنمایان سفر هر کدام ماهانه

ها، نگهبانان خزانه و دژهـا هـر    هاي شاهزاده خانم هاي حوادث ناگوار، باغداران، ندیمه وران بازرسیکنترل، حسابرسان، مأم
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لیتر جو می گرفته اند. جیره گوشت ماهانه این گروه را تنها می توان تا یک ششم بز یـا گوسـفند دنبـال     60کدام ماهانه 

   .لیتر جو بود 50ها  دریافتی آن کرد. این مقدار گوشت نصف جیره سرپرست بانوان کارگر است، که

لیتر جو و یک و نیم بز و یـا   80تا 60سند دیگري گویاي آن است که کارمندي که پیشکار کشاورزي نامیده شده در ماه 

لیتر جـو، و سـه راس بـز و     90گرفته است. حقوق کارمندان سرپرست خزانه و کارمندان ناظر هر کدام گوسفند حقوق می

   .گوشت به طور عمده از بز تأمین می شدگوسفند بود. جیره 

، در خزانه شیراز در سـال   گرفته اسناد دیگري هم نشان می دهد که مرد و زن براي کار واحد ، مزد برابر می  494اند. مثالً

انـد و همـه    زن و تعدادي مرد به کار هنري دسـتی مشـغول بـوده    75زن و همان سال در خزانه رخا  51مرد و  2پ . م، 

  . لیتر جو گرفته اند 40ه ماهان

  ج : مزایاي دیگر  

عالوه بر پرداختهاي جبرانی که در بند الف به آن اشاره شد، اسناد به دست آمده نشان می دهند که کمک هـاي دیگـري   

   : نیز به بعضی از کارکنان می شده که برخی از آنها به شرح زیر می باشند

   . به برخی از کارکنان لباس دوخته داده می شد

دوختنـد،   هاي پر زرق و برق براي خلعـت دادن شـاه مـی    ها ، صدها بانوي خیاط نه فقط لباس هاي شاهی خزانه در کارگاه

هاي کامالً معمولی نیز در این کارگاه ها دوخته شده است کـه بـه احتمـال زیـاد      هاي حقوق ، لباس بلکه به استناد لیست

   . مورد مصرف کارگران و کارکنان بوده است

دار  ر برخی از نقاط به کارکنان ناهار رایگان داده می شد. اسناد نشان می دهد که تعداد زیادي آشپز زن زیر نظـر خزانـه  د

   .پختند اند که براي کارگران غذا می کرده کار می

ا را در هـ  کردند مهد کودك ایجاد شـده بـود کـه آن    هاي تخت جمشید کار می براي نگهداري نوزادان بانوانی که در کارگاه

   .دهد اسنادي وجود دارد که حقوق و میزان پرداختی به مربیان مهد کودك را نشان می .کرد زمان خدمت بانوان نگهداري می

گرفتند. سـندي وجـود دارد کـه     درصد حقوق ماهانه خود را می 70زنان داراي مرخصی زایمان بودند و در زمان مرخصی 

   . ماه دریافت کرده است 5لیتر حقوق ماهانه خود را براي مدت  30لیتر غله از  20 یکی از این زنان در زمان مرخصی زایمان

   . بن غله و براي نوزادن دختر نصف این مقدار بود 20به کارکنان زن، در زمان زایمان، پاداش داده می شد که براي فرزند پسر 
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که از شاهنشاهی ایـران آورده، گزارشـی    پ. م)، مورخ بزرگ یونانی ضمن شرح مفصلی 425هرودت (درگذشت حدود  -3

  . هاي ایران، همراه فهرستی از خراج پرداختی ساالنه هر ساتراپ داده است هم درباره ساتراپی

عیالم، بابل، سارد و مصر بیشترین خـراج را   :هاي غربی امپراتوري نظیر اسناد مالی تخت جمشید نشان می دهد که استان

 .هـاي غربـی دارد   هاي شرقی فقط هندوستان است که خراجی به انـدازه اسـتان   از استان به خزانه شاهنشاهی می دادند.

جو، میوه مانند خرما و گردو، روغـن،   .درظاهر میزان خراج یا مالیات بستگی به جمعیت و حاصلخیزي استان داشته است

ن، پوست جـانوران ذبـح شـده نیـز از اقـالم      اند. عالوه بر ای بز و گوسفند و همچنین گاو و اسب نژاده از اقالم مالیاتی بوده

   . آمده است مالیاتی به حساب می

از اینجـا معلـوم مـی شـود کـه       .شود که در حال سفر براي شمارش مردم اسـت  در سندي از جیره کارمندي صحبت می

یز وجـود داشـته   سیستم سرشماري براي اخذ مالیات معمول بوده و به طور قطع در کنار آن آمارگیري از امالك و اموال ن

که اساس تعیین مالیات قرار می گرفته است. سر شماري نفوس احتماالً براي سربازگیري هم مفید بوده و بـر آن کنتـرل   

  شده است اي اعمال می ویژه

هـا نیـز بـر     اسناد موجود نشان می دهند که غالبا میزان مالیات یک دهم بوده است.در میان مالیات دهندگان بـه نـام زن  

  .اند یم که البد صاحب گله یا ملک شخصی بودهخور می

کردندکـه از بهتـرین    ها یا هدایایی به صـورت کـاال بـه شـاه تقـدیم مـی       ها پیشکش عالوه بر مالیات ساالنه، اغلب ساتراپ

شـد در   هـا تقـدیم مـی    شدند. نمونه هایی از ایـن هـدایا کـه توسـط نماینـدگان اسـتان       محصوالت استان جمع آوري می

  .هاي دیوار شرقی کاخ آپادانا در تخت جمشید نمایش داده شده است کاري کنده

  انبار داري و خزانه داري -4

هـاي وصـول شـده از     ها و مالیات در امپراتوري بزرگ هخامنشیان، جریان کاالیی وسیعی وجود داشته که منشاء آن خراج

ی به مرکز ایالت (ساتراپی) فرسـتاده مـی شـد و در    ها، ابتدا می بایست هاي مختلف امپراتوري بوده است. این مالیات ایالت

  .داشتند هاي آن ایالت، براي مرکز امپراتوري (تخت جمشید) ارسال می آنجا پس از جمع آوري مالیات هم شهرها و آبادي

 هـا بـه صـورت    از آنجایی که حمل بعضی از کاالها از ایالتهاي دور دست بسیار سخت بود، سعی می شد مالیات این ایالت

   .هاي قیمتی، جواهرات مختلف، پارچه و غیره تعیین شود طال، نقره، سنگ

بایستی  هاي مختلف، نیاز به انبار کردن داشت و با توجه به تعدد انبارها در سراسر امپراتوري می کاالهاي دریافتی از ایالت
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جمشـید نشـان    دست آمده از تخت نظام معینی براي دریافت، تحویل، و کنترل موجودي اقالم وجود می داشت. اسناد به

   . کنیم هاي آن اشاره می دهد که چنین نظامی وجود داشته و بسیار هم پیشرفته بوده است . در سطرهاي زیر به بعضی از جنبه می

 دریافت و نگهداري کاال  -4-1

ک، بسته بـه نـوع کـاال    کاالهاي مختلفی به انبار ها و خزانه تخت جمشید تحویل می شد که اگر چه نحوه نگهداري هر ی

ها ) تفاوت عمده اي وجود نداشت . به کمک  ها ( رسیدها و حواله متفاوت بود، لیکن در مورد چگونگی نگهداري اسناد آن

کردنـد، تحویـل    قلم مخصوص، نشان میخی را بر لوح گلی نرم می فشردند و مقدار کاالي تحویل شده را به دقت ثبت می

کرد و دریافت کننده نیز نقش مهر خود را در بخش پایین نبشته می گذاشـت. ایـن    تأیید می دهنده با مهر خود نوشته را

گذاشـتند. بـراي    ریختند و سـپس سـبدها را در قفسـه مـی     ها را براساس مکان و زمان طبقه بندي کرده، در سبد می لوح

فت شده اند. معمـوالً تکـه اي نـخ را    ها یا جلوگیري از آشفتگی ، هر سبد بر چسبی ویژه داشت که تعدادي از این برچسب

به گوشه اي از سبد می بستند، سپس خمیر برچسب را به نخ مـی چسـباندند. روي هـر برچسـب نـام آن کـاال، موضـوع        

  . شد تحویل ، محل صدور سند، نام مأمور مسئول، و سال تحویل قید می

  تحویل کاال  -4-2

یک مقام باالتر مجوز دریافت کاال را می گرفت و سپس آن را بـه انبـاردار    پیش از تحویل کاال، تحویل گیرنده باید ابتدا از

ارائه می داد . به هنگام تحویل کاال ، نیز یک لوح که نقش حواله انبار را داشت صادر می شد و انباردار ابتدا صـحت مهـر   

ر دهنده ، نام تحویـل گیرنـده ،   دستور دهنده و سپس دلیل تحویل کاال را چک می کرد و در زمان تحویل کاال، نام دستو

اي کـه   ها در محـل ویـژه   بابت تحویل، تاریخ و نام تحویل دهنده را ثبت و با زدن مهر خود آن را تایید می کرد. این حواله

براي نگهداري آنها در نظر گرفته شده بود، بایگانی می شدند و در صورت بروز هر گونه اشتباه و یا در زمان انبـار گردانـی   

  .ین حواله ها (الواح) مراجعه می شدبه ا

  بازرسی و کنترل -5

از میان تمام جنبه هاي مدیریتی سازمان اداري داریوش ، نظام بازرسـی و کنتـرل آن هنـوز هـم ارزشـمند اسـت و اگـر        

  .سال پیش است، ممکن است آن را بسیار مدرن و امروزي بداند 2500اي نداند که این نظام مربوط به  خواننده
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 بایگانی اسناد   -5-1

براي اینکه بتوان اسناد مالی و عملکرد ساتراپها را کنترل کرد از هر سند، سه نسخه تهیه مـی کردنـد: یـک نسـخه بـراي      

اي براي بایگانی مرکز ساتراپی (استان)، و سومی براي مرکز، در تخت جمشید. چنین است که از هر  بایگانی محلی، نسخه

ها نخست  سیاري تهیه شده، نمونه اي نیز در بایگانی تخت جمشید موجود است. این لوحهاي مختلف ب لوحی که در محل

  .شد در تخت جمشید کنترل شده، سپس بایگانی می

 نظام بازرسی   -5-2

اما نظام کنترل شاهنشاهی هخامنشی، تنها در جمع آوري و بایگانی یکایک این سـندها خالصـه نمـی شـد. بلکـه داراي      

ها تهیه می شد. این رونـد،   ترل متفاوتی بود. هر دو ماه یک بار بایستی گزارشی از عملکرد همه حوزهسطوح بازرسی و کن

هـاي   هاي عملکرد دو ماهـه، مـی بایسـتی گـزارش     کار کنترل مرکزي در تخت جمشید را آسانتر می کرد. عالوه برگزارش

هاي ساالنه در دست است. در این گزارش ها همـه   ارشنمونه هایی نیز از گز .شد ساالنه نیز تهیه و براي مرکز فرستاده می

ها را سه کارمند تصدیق می کردند  اند. درستی این ترازنامه هاي یک سال در یک جا، جمع بندي شده ها و پرداخت دریافت

 .ها مسئول انبار در آبادي مربوطه بوده است که نخستین آن

هاي یک حوزه را به عهده داشتند.  ها مسئولیت همه حساب سابرسها یک حسابرس ویژه وجود داشت . این ح در کنار این

کردند و موجودي محل را کنترل و صورت حساب تهیه می کردند. کار اینان  ها در منطقه خود به همه جا سرکشی می آن

هـا سـاالنه   بیشتر در پایان هر سال یا در ماههاي نخستین سال بعد انجام می شد، زیرا نوبت رسیدگی به همـه ترازنامـه   

بودودرصورت عدم امکان بازرسی ساالنه، گاهی حساب دو و یا چند سال را یکجا مورد بررسی قرار مـی دادنـد. در چنـین    

حالتی به طور طبیعی ممکن نبود تک تک اقالم رسیدگی شود، بنابراین فقط به ارقام کلی می پرداختند. مـثالً در تسـویه   

توسط هوسـه وه کنتـرل    23،در ماه دوم سال 22حساب سال "ین آمده است: حساب میوه یک آبادي به نام ندینیش چن

  ."شده است

  : شده است جامانده از دوران سلطنت داریوش نشان می دهند که بازرسی و کنترل در سه سطح انجام می رفته اسناد به هم روي

  بازرسی و کنترل توسط مقامهاي محلی در یک آبادي یا شهر بطور ماهانه، -

  ) ماهه، توسط نماینده ساتراپ ( استاندار 3-2رسی و کنترل در دوره هاي باز -
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  تخت جمشید) هاي اعزامی از مرکز امپراتوري ( بازرسی و کنترل ساالنه توسط نماینده -

دقت بازرسی، با توجه به سطح بازرسی ، از پایین به باال کاهش پیدا می کرد به گونه اي که بازرسی هاي ساالنه بـه طـور   

مده روي جمع اقالم تاکید می کرد، در حالی که در بازرسی هاي سطوح پایین تر( ماهانـه یـا سـه ماهـه) ممکـن بـود       ع

  . جزییات نیز مورد بررسی قرار گیرند

  ارتباطات و اطالع رسانی -6

یـک نظـام   با توجه به اینکه امپراتوري هخامنشی بسیار وسیع بود ( از هندوستان در شـرق تـا لیبـی در غـرب )، توسـعه      

   : ارتباطی کارا و فعال براي مدیریت این شاهنشاهی بزرگ، ضروري بود. داریوش از سه راه به این هدف رسیده بود

ها  هاي مهم وصل می کرد . از جمله این راه ایجاد شبکه گسترده اي از راهها که مرکز امپراتوري را به مراکز ساتراپی -6-1

، تخت جمشید به اکباتان و تخت جمشید به سارد( موسوم به جاده شـاهی) نـام   می توان از جاده شوش به تخت جمشید

  . هاي پارت، سغد و هند نیز جاده هاي کم اهمیت تري وجود داشتند برد. بین تخت جمشید و ساتراپی

نان می توانستند در ها به گونه اي که ماموران دولتی و بازرگا ایجاد چاپارخانه و کاروانسرا در فواصل معینی از این راه -6-2

ها استــراحت کرده، سپس به مسیر خود ادامه دهند. حتی براي چاپارهاي دولتی این امکان وجـــود داشـت    این اقامتگاه

هاي تازه نفس تعویض کنند. این شبکه بـه انـدازه اي روان و ســـریع     هاي خود را در این چــاپارخانه ها با اسب که اسب

هاي دولتی طی می شـد.   روز توسط پیک 5شید به سارد (واقع در غرب ترکیه فعلی ) ظرف بوده است که مسیر تخت جم

 22ها را می توان به کمک لوح ها به خوبی معین کـرد. مـثال از تخـت جمشـید بـه شـوش        ترتیب قرار گرفتن چاپارخانه

   .کیلو متر وجود داشته است 24چاپارخانه با فاصله 

هـاي مختلـف    هـاي اداري بـین بخـش    ها، دستورها و مکاتبه واره سیل عظیمی از گزارشعالوه بر موارد یادشده، هم -6-3

ها در جریان بود و اخبار و اطالعات امپراتوري را بـه دورتـرین    امپراتوري، به ویژه بین تخت جمشید و مراکز بقیه ساتراپی

   . نقاط کشور می رساند

ها و یـا دیوارهـاي    هایی را که بر روي کوه اریوش حتی متن کتیبهحوزه اطالعات رسانی بسیار وسیع بود به گونه اي که د

هاي خود حک می کرد به دورترین نقاط کشور می فرستاد تا همگان از آنان آگاه شوند. براي نمونه رونبشتی از مـتن   کاخ

   .دست آمده است کتیبه بیستون در مجتمع نظامی یهودیان در جزیره الفانتین نیل ( در جنوب مصر) به
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براي سریع بودن، روان بودن و فعال بودن ارتباطات در امپراتوري هخامنشی ، امنیت از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار بـود.     

هایی بنا شده بود که حفظ امنیت  داریوش براي این مورد هم تدابیر ویژه اي اندیشیده بود : در نقاط مختلف کشور پاسگاه

هـا نباشـد.    که هیچ منطقه اي وجود نداشت که زیرپوشش یکی از ایـن پاسـگاه  یک حوزه را به عهده داشتند، به گونه اي 

ها به طور کامل تعریف شده و مشخص بود. راهها، جداگانه، نگهبانانی بنام راهدار داشتند که  حوزه هاي استحفاظی پاسگاه

   . ها بودند مسئول حفاظت از آن

کشور از امنیت کافی برخوردار بودند، لیکن نقاط مرزي بـه طـور    البته به دلیل وسعت امپراتوري، معموالً شهرهاي داخلی

عمده مورد تاخت و تاز همسایگان یا راهزنان قرار می گرفتند و نیاز به توجه بیشتري داشتند . به همین دلیـل، بـا وجـود    

هندوستان ) در شرق،  هاي مرزي مانند ایندوش ( سند = آنکه شهرهاي داخلی امپراتوري فاقد برج و بارو بودند ولی استان

سغد در شمال، سارد در شمال غرب، و مصر در آفریقا داراي قلعه هاي مستحکمی بودند کـه تعـدادي نیـروي نظـامی در     

  .ها مستقر بودند آن

 ها نگهداري می شدند ها در خزانه در مورد سالنامه هاي شاهی در دوران هخامنشی اطالعاتی وجوددارد که این سالنامه

رجات کتاب استر ، وقایع نامه یا تاریخ پادشاهان در دربارهخامنشی وجود داشته است همچنین در کتـاب عـذرا آمـده    بنا بر مند

است که یهودیانی که در حال ساخت معبد اورشلیم بودند و با مخالفت فرماندار رو به رو گشتند طی نامه اي به داریـوش بـزرگ   

پ.م) صـادر شـده اسـت و بـه پادشـاه      550-529)توسط کوروش بـزرگ  پ.م) مدعی شدند که فرمان ساخت معبد 486-522(

پیشنهاد کردند که فرمان دهد تا در کتابخانه بابل جستجو کنند که کوروش چنین فرمانی صادر کرده است یا نه ؟ وسرانجام نـه  

  .درکتابخانه بابل بلکه در کاخ اکباتان آن فرمان را یافتند

ودت مورخ یونانی قرن پنجم پیش ازمیالد و پلوتارك مورخ دیگر یونانی قـرن یکـم   غیر از مطالب کتاب مقدس تورات ، هر

پ.م)  486-446میالدي در مورد وجود دفاتر ثبت وقایع مطالبی بیان می کنند این دو مورخ مدعی اند که خشایار شـاه ( 

  در جنگ ساالمین منشیان متعددي به همراه داشت که جزییات جنگ را یادداشت می کردند

ین ترتیب در دستگاه هخامنشی دفتري براي ثبت اعمال نیکوکاران وجود داشته است که شاه بزرگ ازروي این دفتر به بد

  .کسانی که نسبت به وي و سرزمینش خدمتی کرده بودند پاداش می داد
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  دوران اشکانی

بودن آنان است به همین دلیل  در بررسی تاریخ اشکانی مشکل خاصی وجود دارد ،یکی پراکنده بودن و دیگري غیر ایرانی

نمی توان به صراحت از وجود سالنامه هاي درباري و یا شاهی در آن دوران سخن گفت و از سوي دیگـر نیـز نمـی تـوان     

  .سال پادشاهی در ایران فاقد سالنامه شاهی باشد 474پذیرفت دولت دیر پایی چون اشکانیان در طی 

کیلومتري شمال غربی عشق آبـاد ) در جنـوب شـرقی ایـن شـهر، قلعـه        18(طی اکتشافات باستانشناسان روسی در نسا 

هاي شاهان پارت و آرامگاه خانوادگی ایشان بـوده کشـف شـد ظـاهرا مقـر       منفرد و عظیم مهردادکرت که یکی از اقامتگاه

  .ه دست آمدحاکم یا ساتراپ محل نیز در همین قلعه بوده در این قلعه بایگانی کاملی از اسناد اقتصادي پارتی ب

مورد دیگري که می توان به آن اشاره کرد سخنی است که سورنا سردار پارتی به کراسوس کنسـول و سـردار رومـی مـی     

و رومیـان دارد کـه ایـن مـورد را شـاید بتـوان دلیـل وجـود          "ارد"گوید و اشاره به نوشتن صلح نامه بین پادشاه اشکانی 

دربار اشکانی وجود داشته است چرا که سورنا در ادامه گفتگو با کراسوس بـه  هاي درباري و دفاتري دانست که در  سالنامه

و این موضـوع احتمـاالً در اشـاره بـه      "شما رومیان عادت ندارید که تسلیم بال شرط خود را بیاد بیاورید "گوید :  وي می

به هرحال با توجه به آشنایی اشکانیان پیمانی بوده که اشکانیان با رومیان بسته بودند و رومیان به آن عمل نکرده بودند . 

ها احتمال بسیار وجود دارد که این دولت دیرپـاي ایرانـی نـه تنهـا      هاي متعدد در دوران آن با ادبیات یونان و وجود کتاب

داراي ادبیات شفاهی قوي بلکه داراي دیوانساالري نیرومندي نیز بوده چرا که نمی توان قبول کرد که یک دولت چند صد 

حکومت کند و روابط خارجی طوالنی نیز با همسایگان خود (چین و روم ) داشته باشد و فاقد دستگاه اداري نیرومند  سال

و دفاتر ثبت وقایع روزانه باشد به هرحال این احتمال وجود دارد که با اکتشافات باستانشناسی در آینده بتوان به منـابع و  

  مدارك بیشتري در مورد اشکانیان دست یافت.

  دوران ساسانی
در عصر ساسانی، سنّت دبیري گسترش یافت.. از مشخصات اصلی این عصر ایجاد تشکیالت عظیم و مـنظم اداري اسـت،   

داري شمرده است. سازمان و تشکیالت اداري  که جاحظ از آن سخن رانده و مزیت پادشاهان ساسانی را سیاست و مملکت

صاري دبیران وابسته بود. در تشـکیالت ساسـانی، دبیـران در طبقـه سـوم از      که ساسانیان دارا بودند به طبقه خاص و انح

  :طبقات چهارگانه، به شرح زیر، جاي داشتند
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 روحانیان؛ aÎsravaÎn آسرَوان .1

 نظامیان؛ arteshtaÎraÎn ارتیشتاران .2

 ؛دیوانیان dibheraÎn دبیران .3

 وران صنعتگران و پیشه hutakhshaÎn و هوتَخشان روستائیان vastryoshaÎn واستریوشان .4

 :) آمده است38در نامه تنسر (ص

هر یک از سران اعضاء اربعه را فرمود که، اگر در یکی از ابناء مهنه اثر رشد و خیر یابند و مأمون باشد بر دین یـا صـاحب   

 . ...بطش و قوت و شجاعت یا با فضل، حفظ و فطنت و شایستگی، بر ما عرض دارند تا حکم فرماییم

 .که صفات فضل، حفظ و فطنت و شایستگی مخصوص دبیران بود

 یا دبیران مهشت EraÎn-dibhaÎr badhهر یک از طبقات چهارگانه مذکور رئیسی داشت و رئیس دبیران را ایران دبیر بذ 

dibheraÎn-mahist ـاب    می را بـراي آن  گفتند. واژه دبیر بذ در متون عربی بارها دیده شده و مسعودي معادل حـافظ الکُتّ

هـاي سیاسـی هـم بـه او      اختیار کرده است. ایران دبیر بذ یا دبیران مهشت از مقرّبان پادشاه ذکر شده و پادشاه مأموریـت 

مداران بودند و امـور مربـوط    کرده است. نفوذ این دبیران در کشور بسیار قابل توجه است. آنان در زمره سیاست محول می

کردنـد و مـاهرترین    هاي سـلطنتی را انشـا و ثبـت مـی     در دست آنان بود. دبیران فرمان به اسناد مهم مملکت و مکاتبات

محل خدمت دبیران دولت ساسانی را در هفـت سـازمان ذکـر      خّطاطان زیر دست آنان به خدمت مشغول بودند. خوارزمی

رآمـد کشـور)، کـذك آمـار دبیـر      کرده است: داذ دبیر (دبیر احکام حقوقی و دادگستري)، شهر آمار دبیر (دبیر مالیات و د

(دبیر درآمد ویژه پادشاه)، کنز آمار دبیر (دبیر خزانه)، آخور آمار دبیر (دبیر اصطبل شاهی)، آتش آمـار دبیـر (دبیـر امـور     

 ها)، روانگان آمار دبیر (دبیر اوقاف و امور خیریه) آتشکده

ع، از دبیران دیگري هم نام برده شده اسـت. دینـوري، از میـان    ها یاد شد، در برخی مناب هایی که از آن گذشته از دبیرانِ سازمان

بزرگانی که پس از مرگ یزدگرد براي دورکردن بهرام گور از تخت شاهی گرد آمده و کنگاش کرده بودند، نام سه تـن از دبیـران   

). لـذا دبیـر دیـوان    59صرا ذکر کرده است: گودرز، کاتب سپاهیان؛ کشنساذ، رئیس کاتب خراج؛ فناخسرو، دبیر صدقات کشور (

 .شود سپاه به آنچه خوارزمی ذکر کرده افزوده می

هاي گوناگون تشکیالت اداري هریک داراي دبیر بودند و دبیر در واقع مغز متفکر هـر دسـتگاه شـمرده     در حقیقت، بخش

ي به خاندان اشراف و شد. در عصر ساسانی، شغل دبیر شد. طبقه دبیران از طبقات ممتاز و از ارکان مملکت شمرده می می
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خواست فرزندش به زمره دبیران درآید و فردوسی آن  داستان انوشیروان و کفشگري که می .زادگان اختصاص داشت بزرگ

توان، به راستی، به اهمیت این طبقه پی برد. در تواریخ، نام چنـد   را در شاهنامه نقل کرده مشهور است. از این داستان می

ذکر شده است؛ از جمله دینوري از رئیس دبیرخانه یا مهتـر دبیـرانِ خسـروپرویز، بـه نـام یـزدان        تن از بزرگان این طبقه

جشنس (گشنس) یا اسفار جشنس، نام برده است. این نام گاه با عنوان وزیر و گـاه رئـیس وزیـران نیـز آمـده و بارهـا از       

تـرین هنـري    نی شغل بسیار مهمی بود. بزرگشرافت و دانش دبیران سخن رفته است. نویسندگی در دبیرخانه دربار ساسا

داد و حتی به مقـام عـالی    ساخت و دبیران را در رأس کارهاي دولت قرار می که طبقه دبیران را از سایر طبقات ممتاز می

از اقدامات اصالحی خسرو انوشیروان، پـس   .رسانید معلومات ایشان و مهارت نویسندگی بود بزرگ فرمذار (وزیر اعظم) می

دفع شورش مزدك، این بود که فرمان داد تا فرزندان طبقه اشراف را به آموزشگاه فرستادند و به ایشان دانش و فرهنگ از 

آموختند و سپس ایشان را در دستگاه اداري دربار به کار وا داشتند. بنا به روایت فردوسی، اردشـیر بابکـان چنـین مقـرر     

تـري   ار نگاه دارند و کسانی را که از حیث خط و معلومات در درجـه پـایین  داشته بود که همیشه بهترین دبیران را در درب

شود که دبیران، به نسبت دانش و فرهنگ و خـط و ربطشـان،    جاي دارند نزد کارداران والیات بفرستند. از اینجا معلوم می

 .اند شده به درجاتی تقسیم می

راي و دانشـمند را بهـین رفعـت     ته و دبیران عاقـل و فاضـل صـاحب   نظامی عروضی، در باب اول چهار مقاله، به این مقوله پرداخ

 :پادشاهی دانسته است

دبیري صناعتی است مشتمل بر قیاسات خطابی و بالغی منتفع در مخاطباتی که در میان مردم است بر سبیل محاورت و 

لفکر، ثاقب الرأي باشد و از ادب مشاورت و مخاصمت... پس دبیر باید که کریم االصل، شریف العرض، دقیق النظر، عمیق ا

 و ثمرات آن قسم اکبر و خطّ اوفر نصیب او رسیده باشد.

که،  اندك عربی در دستگاه حکومتی جاي زبان پهلوي را گرفت و به آهستگی پیش رفت چنان در قرون اول اسالمی، اندك

لوصف، دبیران ایرانـی بودنـد. جهشـیاري در    ا در پایان خالفت اموي، زبان عربی در این قلمرو جانشین زبان پهلوي شد. مع

 :نویسد کتاب خود می

 .بیشتر دبیران در خراسان از مغان بودند و دفترها فارسی بود

آور شدند. ایرانیان نه تنها دستگاه کشوري، به ویژه کتابـت، را در دسـت گرفتنـد     ایرانیانی که زبان عربی را فرا گرفتند نام
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کومتی راه یافتند. واژگان اصطالحیِ دستگاه حکومتی یا ساسانی جاي خود را به واژگان اندك در همه شئون ح بلکه اندك

 .توان در منابع سراغ گرفت که دیوان را می عربی داد و بعینه وارد زبان عربی شد، چنان

 دیوان

فتـه اسـت ایـن واژه    بـه کـار ر  » اداره«اي پهلوي است که در معنایی مترادف  همانطور که در ابتدا اشاره رفت دیوان کلمه

پارسی میانه است. ریشه اصلی این واژه و اینکه چگونه به عربی راه یافته تا حدودي نامشـخص بـاقی    deÎwaÎn برگرفته از

هاي مرکزي دولت چون خراج و سپاه و چاپارخانـه دیـوان نامیـده     مانده است. لیکن، به هر روي، در عصر ساسانی سازمان

هاي عصر ساسانی نیـز اطالعـات دقیقـی در دسـت      اند. از شمار دیوان هاي این زمان بوده خانه شدند که به منزله وزارت می

شمارد که هریک از آنها بـه دیـوان معینـی     اند برمی برده نیست. بالذري مهرهاي متعددي را که شاهان ساسانی به کار می

یرخانه شاهی، مهـر محکمـه جنـایی، مهـر مخصـوص      هاي عادي یا دب هاي رمز، مهر نامه تعلق داشته است؛ مانند مهر نامه

 توزیع نشان و اعطاي منصب، و مهر متعلق به امور مالیه. 

خانـه و اوزان نیـز قایـل شـد.      ها، دیـوان ضـرّاب   هاي دیگري همچون دیوان چاپارخانه توان به وجود دیوان بدین ترتیب می

هـاي   از مهرهاي خسرو انوشیروان براي مالیات، امالك، فرمـان دینوري در اخبار الطَّوال و طبري در بخش اول تاریخ خود 

  اند. دینوري حکایت مفصلی از دیوان سپاه در عصر خسرو   اقطاع نیز یاد کرده

هـاي بخشـودگی و    ها و نامـه  انوشیروان نقل کرده و طبري نیز از آن دیوان نام برده است. همچنین از مهرهایی براي برات

 ریخ ذکر شده است. انبارهاي لباس در توا

هاي دیوان را نیز  توان اکتفا کرد؛ زیرا، در برخی منابع، شعبه هاي اصلی، به استفاده از این روایات نمی براي تشخیص دیوان

هاي ممتـاز بزرگـان و واسـپوهران در     ) اشاره به دیوانی شده که دودمان20ص (اند. مثالً در نامه تنسر به همین نام خوانده

 .ه استشد آن ثبت می

از آنجا که در دستگاه خالفت از تشکیالت ایرانی الگوبرداري شد، واژه دیوان به زبان عربی در آمد و در معنایی نزدیک بـه  

بار در دفتر جمع و خرج (فهرست مداخل و مخارج  آنچه در زبان پهلوي داشت به کار رفت. از این واژه، در عربی، نخستین

مر) یا دفتري که در آ شد استفاده شد. سپس با توسعه تشکیالت دستگاه خالفـت، دایـره    ن نام مجاهدان ثبت میدوران ع

رفته به همان جایگاهی رسید که در عصر ساسانی داشت یعنـی شـامل    استعمال و قلمرو معنائیِ آن گسترش یافت و رفته

 .رسد از دولت ساسانی به نظر می تر هاي مرکزي متصدي امور خالفت گردید. ظاهرا استعمال این کلمه قدیم همه سازمان
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هایی براي اداره امور مملکت، زیر نظر دبیران مخصوص، وجود داشته کـه   دانیم که در شاهنشاهی هخامنشی نیز دیوان می

ها، از حیث نظام و تشکیالت، با همتاي خود در عصر ساسـانیان و سـپس در عصـر     در بعضی شئون، مانند امور چاپارخانه

ها برقرارکننده ارتباط گسترده کشوري بودنـد و سـازمان مرکـزي آنهـا در      فرقی نداشته است. چاپارخانهعباسیان، چندان 

 شد.  عصر اسالمی دیوان برید خوانده می

هـاي خـراج و تشـکیالت     هایی از تشکیالت آن دولت به ویژه دیوان شدن بساط فرمانروائیِ ساسانیان، بخش پس از برچیده

المـال   زیر نظر دبیران ایرانی اداره شد. توسعه روز افزون قلمرو اسالم موجب تشکیل دیوان بیت مالی همچنان باقی ماند و

شد، که به تنهایی جانشین دو دیوان خراج و سپاه بود. دیوان جیش یا دیوان الجند (سپاه) نیز بعدها پدیـد آمـد (قدامـه،    

هاي خراج ایران بـه زبـان عربـی، گـام      با ترجمه دیوان شد. هاي اسالمی به دست دبیران ایرانی اداره می ). دیوان18-2ص 

بزرگی در راه پیشرفت کار دبیري در قلمرو اسالم برداشته شد؛ زیرا این امر باعث گردید که، از یک سـو، دبیـران مـاهر و    

بر نفـوذ خـود   زبان پیدا شوند و، از سوي دیگر، دبیران، در اثر تسلط بر تشکیالت مالی،  زبردستی در میان مسلمانان عربی

در دستگاه خالفت بیفزایند. بیگانه بودن اعراب نسبت به کارهاي دیوانی و صناعت دبیري سبب گردید که این بخش مهم 

از امور خالفت به دست دبیران ایرانی افتد. دبیران ایرانی، چون خود متصدي امور دیوانی شـدند، احتـرام و اعتبـار شـغل     

 .دادند دبیري را در دستگاه خالفت افزایش

دار  واژه دیوان در عصر اسالمی معانی متعدد یافت که یکی از عوامل مؤثر در این تحـول دبیـران ایرانـی بودنـد کـه عهـده      

)، فضـل بـن   402ـ   401منصب وزارت نیز بودند و زمام امور اداري خالفت را در دست داشتند. به روایت جهشـیاري (ص 

 .کرد هاي دربار ساسانی را نیز تقلید می گذشته از لباس، بسیاري از آیین سهل، وزیر مأمون، ملقّب به ذوالرّیاستین،

داشت. دبیر، به مقتضـاي امـور    تصدي امر دیوان و اداره کارهاي خالفت دبیران را به کسب دانش و معلومات بیشتر وا می

ت نویسندگی؛ در دیوان خـراج،  بایست معلومات خاصی کسب کند، در دیوان انشاء، مهار کرد، می دیوانی که در آن کار می

 .معلومات ریاضی؛ در دیوان برید، معلومات جغرافیائی ضرور بود

عنوان وزیر و وزارت تا پیش از عباسیان در دربار خلفا وجود نداشت و ایرانیان آن را بـا تأسـیس تشـکیالت دیـوانی عصـر      

ترین ارکـان تشـکیالتی و    اتب، قاضی خبر از مهمعباسی برقرار کردند. عناوینی چون وزیر، صاحب دیوان، دبیر، منشی و ک

رئیس دیوان رسائل (همتاي ایران دبیر بذ)، که در عصر اسالمی نیز جایگاه خـود   . دهد هاي حکومتی آن دوران می سازمان
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یگر چنـان بـا یکـد    گردد که دو واژه دبیر و دیـوان آن  سان، آشکار می بدین .را حفظ کرد، همواره دبیرانی در اختیار داشت

 .آمیخته شدند که دبیري و صاحب دیوانی در یک مقام ادغام شد و دیوان رسائل مصداق دبیرخانه گردید

شـد.   دبیران مهشت) خوانده مـی (در دوران ساسانی، دبیران عضو یکی از طبقات جامعه بودند که رئیس آن ایران دبیر بذ 

ري داشت، که رتبـت او برحسـب اهمیـت آن دیـوان معـین      بندي شد. هر دیوانی دبی در اواخر دوره ساسانی، دبیري درجه

شد. در دوران اسالمی، دبیري، با حفظ جایگاه شاخص و برجسته، خصلت طبقاتی خود را از دست داد و، با این همـه،   می

 تا مقام وزیر و به قول اصطخري ، وزیر بزرگ پیش رفت. 

هـاي اداري نیـز    همراه با گسترش فرهنگ و تمـدن دسـتگاه   در این دوره تمدن ایران به طور فزاینده اي گسترش یافت و

  .خوانند ها آن روزگار را دیوانساالري می پیشرفت کرد که مجموع دوایر و سازمان

درباره خزانه شاهان ساسانی و بایگانی شهریاران عجم از خالل منابع رومی و اسالمی آگاهی داریم اما در مـورد چگـونگی   

پادشاهان هرگاه فرمانی می دانـد طغـرا     فرامین شاهان ساسانی بالذري مورخ اسالمی می گوید  بایگانی کردن این اخبار و

دار سلطنتی آن را در حضور وي به طغرا می آراست و خادمی داشت که همان را در تذکره اي ثبت می کرد ایـن تـذکره   

   شد. نهاد و بایگانی می ها همه جمع آوري می شده و پادشاه مهر خود را بر آن می

بدین ترتیب در دوران ساسانی بایگانی شاهی وجود داشته است که تمـامی مکاتبـات و همچنـین کتابهـاي تـاریخ در آن      

جمع آوري می شده است در خصوص کتابهاي تاریخ خزاین شاهان ساسانی و همچنین بایگانی شاهی عالوه بر منابع ذکر 

هجري گـزارش مـی    4د کتابهاي خزاین ساسانی مسعودي مورخ قرن شده دو منبع مهم دیگر نیز در اختیار داریم در مور

هجري نزد نیک از خاندانهاي بزرگ پارس کتابی در مورد تاریخ شاهان ساسـانی بـه شـکل مصـور      303دهد که در سال 

هجـري از پارسـی بـه     113دیده که این کتاب از روي اسناد خزاین ملوك ایران براي هشام بن عبدالملک اموي در سـال  

عربی برگردانده شده است در مورد بایگانی شاهی نیز یک منبع رومی موجود است که به طور مسـتقیم از وجـود مخـازن    

میالدي یکی ازمورخان  6سلطنتی که سالنامه هاي رسمی در آنجا نگهداري می شود آگاهی می دهد آگاثیاس مورخ قرن 

ارش تاریخ خود به کار برده است سالنامه هاي رسمی مخـازن  امپراتوري بیزانس می گوید ازجمله منابعی که وي براي نگ

دولتی تیسفون بوده است وي به کمک یک مترجم یونانی به نام سر جیوس که در دربار ساسانی تیسفون بوده است پـس  

اس از کسب اجازه از نگهبانان مخازن سلطنتی توانست به سالنامه هاي رسمی شاهان ساسانی دست یابد به غیـر از آگاثیـ  

اصطخري جغرافیدان قرن چهارم هجري ذکر می کند که در حصن الجص فارس کسانی زندگی می کنند که قصـه هـاي   
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  پادشاهان را به صورت نوشته دارند بدین ترتیب حتی پس از نابودي ساسانیان کتب تاریخ مربوط به آنان موجود بود

هـا مراتـب دولتـی     یین نامـه و گهنامـه (گاهنامـه) کـه در آن    هاي آ هایی نام برده شده به نام در منابع کهن دیگر از کتاب

.اما در مورد وجود سالنامه ها و روزنامـه هـاي رسـمی دوران ساسـانی نیـز اشـاره هـاي         پادشاهی ساسانی ذکر شده است

و آیـین  "مستقیمی در آثار مورخان اسالمی وجود دارد جاحظ مورخ معتبر قرن سـوم هجـري در ایـن مـورد مـی گویـد       

یان به عصر اردشیر بابکان و خسرو انوشیروان چنین بود که اگر شاهی یکی از وزیران یا یکی از جاهمنـدان را دیـدن   ایران

  ." کردند و بگرد جهان پراکنده می ساختند ها ثبت می ها و کارنامه می کرد نامش را در تاریخ و بر روزنامه

ن کلمه به قسمتی از دیوانساالري ساسانی اطالق می شدهکه در مورد کلمه روزنامه به صراحت می توان اذعان کرد که ای

  ) رزنامج (=روزنامه"گوید : کاربرد آن ثبت وقایع روزانه بوده است .خوارزمی دانشمند ایرانی در این خصوص می

  ". ر آن می نوشتندیعنی یادداشت روزانه زیرا کارهایی که در هر روز انجام می شود مانند گرفتن خراج یا پرداخت نفقه و غیره را د

غیر از خوارزمی و مولف کتاب تاریخ قم هم از کلمه روزنامه و روزنامجات استفاده کرده است . عالوه بر اصـطالح روزنامـه   

دیـوان    عنوان دیگري وجود داشته به نام فهرست که دفتر یادداشتی معنی شده که شامل همه دفترها و اعمالی بوده کـه  

دفتري براي یادداشت رویدادهاي بزرگی که اتفاق می افتاده است وجود داشته که این گونـه   وجود داشته است .همچنین

دفتـري نیـز   .اند با براي نوشتن تاریخ به کـار رود   کرده ها با ذکر تاریخ وقوع و دیگر مشخصات در این دفتر ثبت می رویداد

وان می رسیده و ترجمـه شـده بـا نـام متـرجم و      وجود داشته که شامل فهرست تمام نامه هایی که به زبان خارجی به دی

مضمون نامه که می توان آنرا به نوعی وزارت امور خارجه دوران ساسانی تلقی کرد .دفاتر دیگـري نیـز در دربـار ساسـانی     

وجود داشت که برخی براي ثبت نام هدیه آورندگان در نوروز و مهرگان بوده که آنرا دفتر ویژگـان مـی خواندنـد و دفتـر     

  . ي شاه به مأموران و کارمندان دولتی بود ه است ري خاص عطایادیگ

به دلیل اهمیت سالنامه هاي سلطنتی و مخازن نگاهداري آنان دردربار ساسانی منصب مهمـی بـه نـام نگهبـان سـالنامه      

  سلطنتی وجود داشته که مسوول حفظ و نگاهداري این مخازن بوده است

هــ.ق   132-656از نابودي آن سلسله به جهان اسالم به خصوص بـه عباسـیان (  این دستگاه ادراي عظیم ساسانیان پس 

شـاید بتـوان گفـت کـه دسـتگاه اداري بیشـتر         ها دیگر جهان اسـال م و ایـران   )ارث رسید و از طریق عباسیان به دودمان

  کشورهاي جهان اسالم تا عصر حاضر بر گرفته از سیستم دیوانساالري ساسانی بوده است.



  »147«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

 کمبوجیه و داریوش کبیر در مصراقدامات 

اي که پادشاه لیدي با پادشاه بابل و مصـر علیـه ایـران بسـته بودنـد مترصـد روزي بـود کـه بعـد از          کوروش بر اثر توطئه

به کارهاي شمال شرق و شرق ایران این فرصت را بـه   فرونشاندن غائله لیدي و بابل، به مصر حمله  کند،  ولی رسیدگی 

پرورانـد. بنـابراین    این احوال کمبوجیه از روزي که به حکومت رسـید نقشـه تسـخیر مصـر را در سـر مـی       او نداد. با تمام

که هرودوت به نقل از مصري ها در کتاب تاریخ خود نوشته اسـت  اي براي تسخیر مصر بود، چنانکمبوجیه به دنبال بهانه

ر را خواسـتگاري مـی کنـد. بـر اثـر ایـن تقاضـا،        که کمبوجیه سفیري را به مصر می فرستد و دختر آمازیس ، فرعون مص

فرعون مصر تصمیم می گیرد به جاي دختر خودش، دختر پادشاه سابق مصر را نزد کمبوجیه بفرستد. بعد از مـدتی ایـن   

هسـتم. بـه همـین دلیـل     » آپري یـس «گوید که من دختر  دختر راز خود را بر کمبوجیه فاش می کند و به کمبوجیه می

مصر حمله کند. ولی به نظر نمی رسد این گفته دلیـل اصـلی    ناراحت می شود و تصمیم می گیرد که به کمبوجیه بسیار 

هاي کورش بنیانگـذار  حمله به مصر بوده است، چون حمله کمبوجیه به مصر بر اثر میل به جهانگیري و در ادامه سیاست

  سلسله بوده است.  

می نوسد شخصی بنام فانس از آمازیس فرعون مصر بسیار رنجیده  هرودوت در مورد شروع سفر جنگی کمبوجیه به مصر 

می شود و از مصر می گریزد. او خود را به پارس می رساند و اوضاع مصر را براي شاه بیان می کند. او به کمبوجیه توصیه 

فرسـتد و از او   مـی  به این منظور کمبوجیه سفیري را نزد پادشاه عرب در عربسـتان   کند از راه خشکی وارد مصر شود، می

کند و آب انبارهایی را در صحراي عربستان و شبه  خواهد که از کشورش عبور نماید. پادشاه عرب هم موافقت می اجازه می

سازد.آمازیس فرعون مصـر از شـنیدن خبـر     سپاهیان کمبوجیه می  جزیره سینا (عربستان سنگی عهد قدیم) براي استفاده

می شود. چون او در موقع لزوم هیچ کمکی به لیدیه و بابل نکرده بود حاال که این خبر  لشکرکشی کمبوجیه بسیار نگران

ها و یونانی هـاي آسـیاي صـغیر تشـکیل      را شنیده بود، فکر می کرد، کمبوجیه با داشتن نیروي دریایی قوي که از فنیقی

قبرس که تابع دولت ایـران نبودنـد وارد مـذاکره     داده بود ، از راه دریا به مصر حمله خواهد کرد. بنابراین با جزایر یونان و

هاي خود را به کمک نیروي دریایی مصر بفرستند. از خوش شانسی کمبوجیه آمازیس کـه شخصـی مـدیر و     شد تا کشتی

او می شود. این پادشاه آدمی نبود که بتوانـد مصـر را از دسـت دشـمنی      گذرد و پسامتیک سوم جانشین  فعال بود درمی

  ند کمبوجیه نجات دهد.نیرومند مان

لشکر ایران از کویر می گذرد و به پلوزیوم که در کنار شعبه اول رود نیل از سمت مشرق قـرار   در همین بحبوحه بود که  
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طـرف   دارد ، می رسد و در مقابل قشون مصر صفوف خود را می آراید. سپس جنگ سختی شروع می شود و بـه هـر دو   

ي احـوال کمبوجیـه در مصـر، منبـع     باالخره مصریان وادار به تسلیم می شوند.  دربـاره  تلفات زیادي وارد می شود ، ولی

از هرودوتهایی که  قساوت ها و اختیار گذاشته است و ازین رو در قبول آنچه از خشونت درهرودوتعمده، اطالعاتی است که 

چرا که هرودوت اخبار در این زمینه را به احتمال زیـاد از کاهنـان مصـریان     .کمبوجیه نقل کرده است، باید احتیاط کرد.

ها و معابد مصري در نظر گرفته شـده بـود را بـه    جیه امتیازات بیشماري که براي آنگرفته که با تصرف مصر توسط کمبو

شکل چشمگیري کاهش داد بنابراین این منابع اطالعاتی هرودوت، بایستی اخباري جعلی ماننـد کشـتن آپـیس و خـراب     

 کردن معابد و غیره را به وي نسبت دهند.

کهاسنادي معتبر مصري از جمله مانند کتیبه اوجارهورسنه کـه  تا این چنان در مورد کمبوجیه وجود داشتاین ادعاها هم

معاصر کمبوجیه بود، این ادعاها را به چالش کشاندند. توضیح اینکه در مقر کلیسـاي واتیکـان، مجسـمه اي از وي وجـود     

گانی صـاحب  اي است که حاوي شـرح زنـد   دارد که شاهد فتح مصر بدست کمبوجیه بوده است. این مجسمه داراي کتیبه

مجسمه و وقایع آن زمان مصر است. او در زمان آمازیس، خزانه دار پادشاه، رئیس قصر سلطنتی و فرد مورد اعتماد کامـل  

پادشاه بوده است. او سپس در زمان پسامتیک سوم، رئیس کل کشتیهاي مصر باستان شد. پـس از تسـلط کمبوجیـه بـر     

کند که عظمت معبد بزرگ نیت (مـادر   شود. او از کمبوجیه خواهش می یمصر، او فرد مورد اعتماد و پزشک بزرگ مصر م

خدایان مصر باستان) و چند معبد دیگر را که مربوط به خدایان مهم بود و در شهر سائیس قرار داشت، به آنجا برگرداند و 

 آساییها را که در معبد (نیت) اقامت داشتند، از آنجا بیرون کند. 

و زمینها و خانه هاي خوب به مصریها میدهد. او در مورد خدمات خود به مردم مصر مینویسد کمبوجیه هم چنین میکند 

که آنها را از بدبختی و گرسنگی نجات داده است. از این نوشته ها چنین بر می آید که کمبوجیـه دقیقـًا ماننـد کـوروش     

  ها احترام گذاشت. کبیر در بابل رفتار کرد و به تمام آداب و رسوم مصري

بق همین کتیبه کمبوجیه در بدو ورود به سرزمین فراعنه از کاهنی مصري بنام امیرالبحـر اوجاهورسـنه آداب و رسـوم    ط

ها را یاد گرفت و در معبد مثل یک فرعون واقعی، تمام آداب و مراسم دینی قوم را بجا آورده و فرعون جدید مصـر   مصري

خـوبی تطبیـق داد. بـاري     با آنچـه مقتضـاي مصـلحت وقـت بـود، بـه      محرك او در این اقدام هر چه بود، وي خود را  .شد

ي سیري ناپذیر جهانگیري خود را به دردسـرهاي بـزرگ یکنـوع شکسـت     تأثیر اندیشه کمبوجیه هر چند اندکی بعد تحت
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ضـی  هایی او بعد از مصر به سوي کارتاژ، لیبی و حبشه، همه به شکست انجامید و بع کهجهانگشاییروحی دچار کرد چنان

ي کشتن گاو آپیس و خراب کردن معابد مصري و کشتار مردم مصري و اهمیـت  از مورخان اعمال رفتارهاي خشن درباره

  دانند.هاي نافرجام میها را بعد از این لشکرکشیهاي مقدس آندادن به قوم یهود و مکان

ه بدون موفقیت از لشکرکشی به نوبیـه  گوید وقتی کمبوجیدر مورد کشتن گاو آپیس، بایستی اذعان کرد که هرودوت می

کنند، خشمگین گشت. از این رو گـاو  که مردم ممفیس تولد آپیس را جشن گرفته و شادمانی میبازگشت، از مشاهده این

مقدس را تا سرحد مرگ زخمی کرد که کاهنان سپس او را مخفیانه دفن کردند. ام این اطالعات با سـنگ گـوري کـه از    

-به دست آمده و متعلق به سال ششم سلطنت کمبوجیه در مصر است، تطبیـق نمـی   -اوان مقدسمحل دفن گ-سراپیوم

شود، بلکه مؤید دفن باشکوه گاو آپیس در آن سال است که در بیست و هفتمین سـال آماسـیس متولـد    کند و تأیید نمی

دیگـري از سـراپیوم کشـف    شده بوده است که تابوت سنگی و مجلل آن نیز هدیه شخص کمبوجیه بوده است. سنگ گور 

گویـد کـه آپـیس در زمـان     هاي این سـنگ گـور بـه مـا مـی     که نوشتههاي هرودوت مغایرت دارد چنانشده که با نوشته

کمبوجیه متولد شده و جانشین گاو مقدسی بوده است که در سال ششم کمبوجیـه بـه مـرگ طبیعـی مـرده و در سـال       

ها کمبوجیه را زاده خداي بـزرگ (را)   بق اسناد و نوشته هاي مصریان، آنچهارم داریوش یکم دفن شده است.  بنابراین ط

و فرعون قانونی خود میدانستند و بر این عقیده بودند که با رفتن او به مصر، سلسـله بیسـت و ششـم فراعنـه یـا سلسـله       

یر دوم هخامنشـی  شود که تا زمان پادشاهی اردش شود و سلسله بیست و هفتم تأسیس می پادشاهان سائیس، منقرض می

  کند. ادامه پیدا می

کـه آیـا ایـن    هاي ناموفقش در مصر بود که خبر طغیان بردیاي دروغین را شنید، البته در ایـن کمبوجیه بعد از لشکرکشی

بردیاي راستین بوده است یا دروغین نظرات متفاوتی وجود دارد، بنـابراین مصـر را بـه قصـد ایـران تـرك و آریانـد را بـه         

  ر گذاشت، ولی در راه بازگشت به ایران درگذشت.ساتراپی مص

  اقدامات داریوش در مصر

هایی را که به تبع آن به پس از مرگ کمبوجیه داریوش به کمک سرداران دیگر توانست بر بردیاي دروغین غلبه و شورش

بپـردازد و جنـبش   مدت یک سال و نیم شکل گرفته بود را سرکوب کند. وي سپس ناچار شد که در مصر نیز به مداخلـه  

  استقالل طلبانه آریاند را سرکوب کند.

. از جمله اقـدامات داریـوش در مصـر    .مصر یکی از ساتراپی هاي ایران آن زمان بود که داریوش توجه خاصی به آن داشت



 مجموعه تاریخ»   150«

  
 
 

 
دان ایـن  گذار مصر میکه دیودورس داریوش را ششمین و آخرین قانونجا اشاره کرد. چنانتوان به تدوین قانون در آنمی

گفته توسط سند مصري تأیید شده است. در این سند آمده که : داریوش در سال سوم سلطنت خود به سـاتراپ خـویش   

آوري کند و نظام حقوقی مصر را تا چهل در مصر فرمان داد که خردمندان مصر از میان سربازان، کاهنان و کاتبان را جمع

یون به مدت شانزده سال تا سال نوزدهم سلطنت داریوش به کـار خـود   و چهارمین سال آمازیس تدوین سازد. این کمیس

  ادامه داد. بدین ترتیب مجموعه قوانین در پاپیروسی به خط آرامی و یونانی نوشته شد.

نظم دادن انسانی به مالیات هاي کشوري یکی دیگر از مهم ترین اقدامات داریوش بزرگ است. بـه گفتـه پلوتـارخ مـورخ     

پس از میالد همه ساله از کشورهاي مختلف هدایایی به دربار شاهنشاهی ایران می آوردنـد تـا    120تا  46هاي  نامی سال

  بنابراین مصر نیز از این قاعده مستثنی نبود. .اینکه داریوش مقدار مالیات را براي هر ایالت معین کرد

هاي ایران به حساب می آمد کـه داریـوش    تسال یکی از ایال 121آباد سازي مصر از دیگر اقدامات وي بود. مصر به مدت 

آنرا سامان و گسترش داده بود. داریوش نگاهی مثبت به مصـرکهن داشـت و در نوسـازي آنجـا تالشـی بسـیار کـرد. وي        

هیچگاه معابد آنان را ویران نکرد و به آنان آزادي در گزینش دین داد. وي در مراسم عزاي ملی مصریان ( آپیس ) شرکت 

هنگفتی را براي اجراي ان مراسم تعیین نمود. سپس به نزد معابد آنان رفـت و بـه خـداي مصـریان احتـرام      کرد و هزینه 

  گذاشت و معبد خداي بزرگ مصر ( آمون ) را به کلی بازسازي کرد. 

هـاي  کـه کمبوجیـه بخـش عمـده عوایـد نمازخانـه      بعد از سقوط مصر توسط کمبوجیه قانون معابد دچار بحران شد چون

ا که سابقاً مورد استفاده بود را لغو کرد.داریوش قوانین قدیمی معابد را دوباره رواج داد زیرا وي دریافته بود بـراي  مصري ر

  تحکیم وحدت میان مصر و امپراتوري خود به حمایت کاهنان مصري نیاز دارد.

و رود نیل آبراهی ( کانال سوئز داریوش براي سهولت رفت و آمد میان ایران وایالت مصر دستور داد که میان دریاي سرخ 

کنونی ) بسازند که آثار آن و کتیبه مربوط به اتمام این آبراه که صدها سال دایر بود و بر اثر توفان شن پر شده اسـت بـه   

ها تـاریخ اتمـام هـر     هاي تراشیده شده به دست آمده که در آن دست آمده و موجود است. در طول این کانال تخته سنگ

 26در یک سنگ نبشـته آمـده اسـت کـه روز افتتـاح آبـراه،        .ها در دست است اه حک شده است و این سنگقطعه از آبر

« آشتی از آن عبور کردند و این نوشته به چهار زبان و دو خط است (میخی و هیروگلیف). وي در سنگنبشـته هـایش در   

پسر ویشتاسپ هخامنش (ویشتاسپ در فارسی داریوش به مناسبت پایان آبراه مصر خود را داریوش » نیل  -دریاي سرخ 
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  است.  امروز به گشتاسپ تبدیل شده است) خوانده

  وي به ادیان مصر احترام گذاشت و هیچگاه دین مزدیسناي ایرانی ( زرتشت ) را در آنجا تبلیغ نکرد. 

رگران و بردگـان مصـر را   مردمـان و کـا   -از دیگر یادگارهاي داریوش بزرگ ستایش مصریان از وي بود. زیرا داریوش شاه 

رهایی بخشید و خود در راس فرعونهاي مصر شاه آنجا شد. کتیبه اي از کاهنان مصري باقی اسـت کـه پیرنیـا در کتـاب     

  تاریخ ایران باستان آنرا اینگونه ترجمه کرده است:

کـرده بـود داریـوش بـه     داریوش زاده نیت و متولی سائیس شهر خدایان مصر است. کارهایی که خدا به اراده خویش آغاز 

اتمام رساند. وقتی داریوش در شکم مادرش بود نیت(خدایان مصر ) او را فرزند خود دانست. داریوش دست در کمـان بـه   

ها نابود خواهد کرد. شـاه مصـر    سویش برد تا دشمنان خداي را بر اندازد. او نیرومند است و دشمنانش را در همه سرزمین

یان است که نیرومنـد و جهـانگیر   اد بماند. شاه بزرگ پسر ویشتاسب هخامنشی. او فرزند خدداریوش است که تا ابد جاوی

  .کنند است پس مردمان سرزمینهاي دور برایش هدایا می آوردند و برایش خدمت می

 روابط ایران و ارمنستان در دوره مادها و هخامنشیان

ثمر خواهد بـود. ارمنسـتان    گی آن با ایران زمین تالشی بیشرح و تصویر ارمنستان بدون توجه به ارتباط تاریخی و فرهن 

هاي ایرانی نژاد همسایه بود. در مشرق آن دولت هخامنشی و  باستان تا اواسط عصر اشکانیان از هر طرف به ایران یا دولت

ار داشـت.  بعد اشکانی و در شمال غرب دولت پونت و در جنوب غرب دولت کاپادوکیه(شـاهان ایرانـی نـژاد داشـتند)، قـر     

  ها در یکدیگر تأثیر عمیق گذاشت. ها آمیخته با زندگی ایرانی بود و زندگی آن بنابراین طبیعتاً زندگی ارمنی

  ارمنستان و تشکیل دولت ماد

آیـد کـه در ایـن زمـان      یاد شده و چنین به نظـر مـی  » اورارتوها«اولین بار در سده نهم ق.م است که در اسناد آشوري از 

هـاي کوهسـتانی شـمالی منطقـه کردسـتان جـا        ب غربی دریاچه ارومیه و مادها در جنوب شرقی دامنـه ها در جنو پارس

هاي مختلف در کوهسـتان زاگـرس صـاحب     هاي اغلب مورخانی که در تجزیه و تحلیل لشکرکشی اند. از قرار نوشته داشته

  شده است. الطوایفی اداره می ملوك گردد که سرزمین ماد در آغاز وحدت نداشته و به صورت باشند، مشخص می نظر می

الطوایفی را پشت سر نهاده بودند، به خـوبی متوجـه بودنـد     اورارتویی ها که خود قبل از تشکیل دولت واحد، مراحل ملوك

کننـد. در نتیجـه اورارتوهـا از     الطوایفی) به نحو مـوثري اسـتفاده مـی    که آشوریان از این نقطه ضعف سرزمین ماد (ملوك

لی آشور بهره برده و تا قدرت گیري مجدد آن، درصدد متحد کردن این مردم بر علیـه آشـوریان برآمدنـد. و    مشکالت داخ
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سعی داشتند تا روساي قبایل مختلف ماد را به ویژه آنهایی را که در مجاورت سرحدات اورارتو بودنـد بـر علیـه آشـور بـه      

  اد مادها شتاب بیشتري پیدا کند.توان گفت اورارتو باعث شد که اتح جنگ وادارند در حقیقت می

عدم توانایی مادها در جلوگیري از حمله آشور به قلمرو دیاکو، موجب گردید وي براي حفظ منافع خود به اورارتو گـرایش  

یابد از علل دیگر این گرایش باید عالوه بر تمایل به امنیت خارجی بیشتر، از لزوم حکومت مقتدر جهت رسیدگی به امـور  

هایی دست یافت ولی در نهایت به پیـروزي آشـور و    امالً مستقل بودن یاد کرد. که در ابتدا با اورارتو به موفقیتجامعه و ک

  تبعید دیاکو به حمات سوریه انجامید.

  از متصرفات احتمالی خشثریته (فرورتیش) در آسیاي صغیر و به ویژه نواحی ارمنستان (اورارتویی) اطالع دقیقی در دست نیست.

گ خشثریته، کیاکسار به رهبري قبایل ماد رسید. با رهبري او فرایند وحدت و قدرت ماد بـه اوج خـود رسـید. و بـا     با مر

ق.م شکست و از بین ببرند. در زمان انقراض آشور، از  612اتحادي که با نبوپوسر (پادشاه بابل) بست توانستند آشور را در 

د زیر در آستانه انحطاط بود و به جاي اورارتو، در سرزمین آنان ارامنه مبـدل  شو اورارتو کالً به عنوان نیروي فعال یاد نمی

  به نیروي عظیمی گردیده بودند.

در انهـدام  » بارویدسـکایوردي «نویسـد: یکـی از سـرداران ارمنـی بـه نـام        خورنی در شرح خود از سقوط آشور مـی  موسی

  امپراتوري آشور به مادها یاري رسانده است.

راتوري آشور و تقسیم آن بین ماد و بابل، ماد مجبور بود بیشتر به وقایع شمال آسیاي صغیر بپـردازد زیـرا   با فروپاشی امپ

اندازي به اراضی اورارتو نموده بودند که همین عامل  در آنجا لیدیه وارث فریگیه و شهرهاي فینیقیه شده و شروع به دست

سال درگیري بر اثر  5ق.م شد که در نهایت بعد از  585-590ال منجر به درگیري مادها (هوخشتره) با دولت لیدیه در س

حالیه) به عنوان سرحد دولتین تعیـین گردیـد و    آمده بود به صلح منتهی شد و رود هالیس (قزل ایرماق خسوفی که پیش

  بر اساس این قرارداد، ارمنستان (اراضی اوراتو) رسماً ضمیمه قلمرو ماد گردید. 

  هخامنشیان و ارمنستان

در آستانه روي کار آمدن کوروش دوم (کبیر)، چهار نیروي بزرگ یعنی ماد، بابل، لیدي و مصر سرتاسـر خـاور نزدیـک را    

باشد.  میان خودشان تقسیم نموده بودند. کوروش بر آن شد تا ثابت نماید که شایستگی تصاحب تاج و تخت ماد را دارا می

  النهرین، ارمنستان و ... را به دست گرفت.   هی مزبور، فرمانروایی بر آشور، بینکوروش که وارث دولت ماد بود با گشودن شاهنشا

بنابراین اقدام به فتح لیدي گرفت و توانست این کشور را فتح کند. در واقع باید گفت با فتح لیدي او موفـق شـد تسـخیر    



  »153«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

  آسیاي صغیر را به پایان برساند. ارمنستان نیز مطمئناً به اشغال وي درآمد. 

وروش براي مطیع کردن اقوام دور دست شرق روانه مشرق شد تا امنیت آن نواحی را تأمین کند که پایان کـار کـوروش   ک

هایی در آمیخته شده است. گزنفون تنها کسی است که سهم بردیا را در تقسیم امپراتوري شامل  در نواحی شرقی با افسانه

قدند که کوروش در تقسیم امپراتوري سهم بردیا را ایاالت شرقی قرار داند در حالی که اکثر محققان معت ارمنستان هم می

  داده است. 

در زمان کمبوجیه ارمنستان تحت قیادت تهماسپاد بوده که نامش صرفاً در کتیبه بیستون آمده و در آنجا از تهماسـپادنه  

  به عنوان ساتراپ بلکه به عنوان فرمانده هنگ داریوش یاد شده است. 

ق.م) داریـوش بـه قـدرت رسـید. بـا جلـوس داریـوش         522دتایی که بر علیه گئوماتا صـورت گرفـت (سـال    به دنبال کو

کنـد کـه بعـد از     شورشهاي متعددي روي داد که شورش ارمنستان از جمله آنها بود. داریوش در کتیبه بیستون اظهار می

رستاده اسـت. زیـرا شـورش ارمنسـتان از     آگاهی از شورش مردم ارمنستان سرداران خود را براي سرکوبی شورش مزبور ف

تر بود و در چهار درگیري که به ترتیب در منطقه ایزال، زوزه ارمنسـتان،در قلعـه    تر و خطرناك شورش سایر ایاالت سنگین

  تیگرا و در دژ اویاما صورت گرفت در نهایت لشکریان داریوش توانستند شورشیان ارمنستان را به طور کامل شکست دهند.  

هـزار نفـر و اسـارت     اي ارمنستان حدود هفت ماه طول کشید و بعد از پنج نبرد بزرگ و از بین رفتن متجـاوز از ده نبرده

توان گفت ارمنستان با نخستین شورش خـود بـر علیـه هخامنشـیان وارد مراحـل       بیش از دو هزار نفر خاتمه پذیرفت. می

ه تن از شـاهان شورشـی در نقـش برجسـته     جدیدي از دفاع از هویت ملی خود گردید که تاکنون نیز تدا وم دارد. تصویر نُ

  ها تصویر آراخاي ارمنی نیز وجود دارد.  شود که در بین آن داریوش در کتیبه بیستون دیده می

آید که داریوش در هنگام دستیابی به قدرت متعهد به تعهداتی بوده که هفت تـن از اعضـاي    هاي هرودوت بر می از نوشته

خود متقابالً برقرار کرده بودند. به همین خـاطر هیـدارنس در ازاي شـرکت در توطئـه  گوماتـا، حکومـت        توطئه در میان

دست آورد. بنا به نوشته استرابو، اعقاب هیدارنس تـا زمـان آنتیوخـوس سـوم (کبیـر) بـر منطقـه         موروثی ارمنستان را به

  اند.   کرده ارمنستان حکمرانی می

هـاي هـرودوت بـر     تم اداري و مالی بوجود آورد و آنچه که از کتیبه بیستون و گفتـه طبق اصالحاتی که داریوش در سیس

  ) تقسیم شده است. 18و  13آید این است که ارمنستان به دو ساتراپی ( می

هاي دولتی تنظیم جدیدي ایجاد کرد. میزان مالیاتی که آسیاي صغیر، ارمنستان و  ق.م داریوش براي مالیات 518در سال 
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هـایی بـوده کـه همـه ایـاالت ایـران بـه آن دولـت پرداخـت           کردند تقریباً دو برابر مجموع میزان مالیات اخت میبابل پرد

  اند.  پرداخته اند. این عالوه بر هدایایی بوده است که می کرده می

شـده   هـاي آپادانـا حـک    کـان  بنا به تشخیص  قریب به اتفاق دانشمندان و محققان، سومین گروه نماینـدگی کـه در پلـه   

  اند.  میانی پلکان شرقی جا داده شده  اختصاص به هیأت نمایندگی ارمنیان دارد که در بخش کوچک و مایل از ردیف

اند. خشایار شـاه   کرده کره اسب در جشن مهرگان به شاه بزرگ تقدیم می 20.000بنابر نوشته استرابو، ارمنیان همه ساله 

هاي داخلی، به فکر انتقام از یونان افتاد و به گردآروي سپاه  سرکوب شورشق.م به سلطنت رسید بعد از  486که در سال 

پرداخت. در گزارش هرودوت درباره اقوام ارمنی شرکت کننده در جنگ با یونان مطـالبی بیـان شـده اسـت. در فهرسـت      

گ بـا یونـان سـپاهیان و    ها زیر فرمان سرداري به نام ارتخمس داماد داریوش قرار دارند. در جنـ  هرودوت، ارامنه و فریگی

هـایی نصـیب ایرانیـان شـد امـا در       اقوام ساکن ارمنستان در کنار سایر اقوام به جنگ پرداختند. هر چند در ابتدا موفقیت

هاي متعدد سپاهیان شاه بزرگ همراه شد. و خشارشاه کتیبه یادبودي در منطقـه وان از خـود بـه جـاي      نهایت با شکست

ق.م به تخت نشست کـه در اوایـل سـلطنتش بـا      405داریوش دوم، اردشیر دوم در سال  گذاشته است. بعد از درگذشت

دار  ق.م توانسـت طغیـان کـوروش کوچـک را کـه داعیـه       401طغیان  کوروش کوچک همراه شد که در کوناکسا در سال 

س از کشته شـدن  سلطنت داشت را فرو نشاند. در این جنگ کوروش کوچک مزدوران یونانی را به خدمت گرفته بود که پ

هـا را در بازگشـت بـه یونـان بـر عهـده گرفـت.         گزنفون نویسنده کتاب آناباسیس، فرمانـدهی آن   کوروش و فرمانده شان،

ق.م بـه سـوي یونـان     401-400هاي سوم و چهارم و پنجم از کتاب آناباسیس، به عبور از ناحیه ارمنستان در سال  بخش

  دهد.  کند از دو ساتراپی در ارمنستان شرقی وغربی خبر می یهایی که م گردد. که با توصیف مربوط می

شود در برابر خدماتی که بـه اردشـیر دوم    اورونتس که در کتاب آناباسیس به عنوان ساتراپ شرقی ارمنستان نام برده می

نفون در کتاب خود، از هنگام نبرد کوناکسا انجام داده بود، با دختر اردشیر دوم به نام رودگونه ازدواج نموده و همچنین گز

برد. به نوشته پلوتارك تیرباز از جمله کسانی اسـت کـه در هنگـام     تیریباز به عنوان ساتراپ بخش غربی ارمنستان نام می

  کند.  پیشروي سپاهیان کوروش کوچک به سوي بابل، اردشیر را تشویق به پایداري می

ار شد تا جائیکه خاندان اورونتیان (که در کوناکسا از اردشیر بعد از نبرد کوناکسا، ضعف خاندان هخامنشی بر همگان آشک

اي مسـتقل در ارمنسـتان    برداري از این وضعیت موفق گردیدند خودشان را به عنوان سلسه کردند) با بهره دوم حمایت می
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نشیان، مقاومـت  ق.م) با حمله لشکریان هخام 366قلمداد کنند و از فرستادن خراج به دولت مرکزي سزباز زدند. در سال 

  ارمنستان در هم شکسته شد و به دنبال آن اورونتس بخشیده شد. 

هاي شخصی به نام کـدمان (داریـوش سـوم بعـدي) بـر اقـوام کادوسـی، سـاتراپی          در زمان اردشیر سوم، به پاس پیروزي

نتیان سلب گردید. تـا سـال   ارمنستان به او واگذار شد. بدین ترتیب مقام ساتراپی ارمنستان به طور موقتی در سلسله اورو

کرده است. در این سال کدمان (داریوش سـوم) بـه کمـک     ق.م در اینجا کدمان از خاندان هخامنشی فرمانروایی می 336

  باگواس خواجه به سلطنت رسید و دوباره حاکمیت خاندان اورونتس در ارمنستان برقرار گردید. 

س، سپاه بزرگـی را بـراي رویـایرویی مجـددش بـا اسـکندر آمـاده        داریوش سوم پس از نبردهاي خود در گرانیگ و ایسو

هزار پیـاده  200کنند(از جمله کویتوس)، تعداد کل سپاهیان داریوش  گردانید. طبق اطالعاتی که مورخین معاصر بیان می

ظـام از ارمنیـان   هزار نفر از نیروهـاي سـواره ن  7هزار نفر از پیادگان و 20شده است که از آنان  هزار سوار را شامل می45و 

تشکیل یافته بود. نیروهاي ارمنی در نبرد گوگمل زیر فرمان ارونتس دوم بودند، که در این نبرد اورونتس دوم جانش را از 

دست داد. ذکر این نکته جالب است که میترانس فرزند اورونتس دوم، که در گذشته حکمران ساردیس در آسیاي صـغیر  

ترتیب او در نبرد گوگمل خود را در صفی یافـت کـه مقابـل     جانب مقدونیان را گرفت. بدین بود، ایرانیان را فرو گذاشته و

صف پدرش بوده است. با کشته شدن اورونتس دوم، میثرانس از جانب اسکندر به سمت ساتراپی ارمنسـتان و بـه عنـوان    

  جانشین پدرش انتخاب گردید.  

ته اسـت؛ نخسـت آنکـه بـه طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم دوران         حمله اسکندر دو پیامد بسیار مهم براي ارمنستان داش

  استقالل ارمنستان را با خود به همراه آورد و دوم اینکه در تماس مستقیم با تمدن یونانی، به نام تمدن هلنی، قرار گرفت. 



 مجموعه تاریخ»   156«

  
 
 

 
  اشکانیان  

  

  نحوه حکومت داري اشکانیان و ساسانیان
تی متفاوت براي اداره قلمرو سرزمین بـه کـار گرفتـه شـده اسـت: نظـام       در طول تاریخ ایران باستان دو نوع نظام حکوم 

اشکانی و نظام ساتراپی. در عین حال این دو نوع نظام آثار متفاوت فرهنگی و تمدنی بـر جـاي گذاشـتند کـه میـراث آن      

ایـن دو شـیوه   هاي پس از اسالم تاکنون نیز بی تـأثیر از   هنوز در ایران زمین هویداست. حتی تقسیمات کشوري حکومت

  حکومتی نبوده است.

  نظام اشکانی

پارتها در واقع واضع نظام سیاسی ویژه اي بودند که تا حدودي در برخی موارد مشابه سیستم فدرالی، کنفدرال و به ویـژه  

قلمرو پادشاهی بودند که به صورت کشـوري گسـترده از سـاحل     18کنفدراسیون کنونی است. پارت ها در مجموع مالک 

ایالت را که از مرزهاي ارمنستان و سواحل خزر  11ایالت یا کشور،  18خزر تا دریاي سرخ کشیده شده بود. از این دریاي 

انـد. غیـر از ایـن    یافت، قلمروهاي علیا و بقیه را قلمروهـاي سـفال نامیـده   ها گسترش میشد و تا منطقه اسکیتشروع می

-شـد، ماننـد بـین   هـا) اداره مـی  ها(شـهربان دست خشثرپوان یا ساتراپ ها، مناطق تابع شاه نیز وجود داشتند که بهایالت

هاي قبلی معمول بود به شدت کاسته شد و فرمانروایان ایاالت تـا  النهرین. در این دوره از میزان تمرکز قدرت که در دوره

ردار بودنـد.در مجمـوع دو   کردند، از استقالل بیشتري برخـو جایی که تعهدات عمدتاً مالی خود را به شاهنشاه پرداخت می

ها بودند، اما والی نداشتند و به جاي والی، ي سرزمین اشکانی وجود داشت؛ بخشی از ایالتها تابع پارتنوع ایالت در گستره

پادشاهی تابع حکومت اشکانی داشتند. گروه دیگر مستقیماً تابع حکومـت مرکـزي اشـکانی بودنـد. ایـن ایالتهـا در واقـع        

هایی بودند که از روزگار هخامنشیان باقی مانـده بـود. در واقـع نظـام سیاسـی      ها یا در واقع خشثرپاون راپبازمانده از سات

هـا نیـز    ها یا کشورهاي تابع اشکانی تا حـدود زیـادي اسـتقالل داشـتند. پـارت      اشکانیان به شدت غیرمتمرکز بود و ایالت

ها باج و خراج به موقع کردند که این ایالتا به این اکتفا میپذیرفتند و تنهخودمختاري و حتی استقالل هاي مزبور را می

شود و پس از اسـالم شـیوه   الطوایفی خوانده میها برسانند. در واقع بایستی اذعان کرد که آنچه امروز به نام ملوكبه پارت

اند. ودالیسم اروپایی دانستهرایج حکومتداري بود، در واقع برگرفته از نظام اشکانی است که این روش حکومتی را مشابه فئ

ها به منتهی درجه تکامل رسید. چنانکـه پادشـاهان هفـت خـانواده      الطوایفی در عهد پارتاما در عین حال سیستم ملوك
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آوري سـپاه بـه   توانستند با جمـع اي بودند از چنان قدرتی برخوردا شدند که میبزرگ که صاحب امالك و اراضی گسترده

یا بر عکس علیه او بشورند. پایه این نوع نظام ویژه، به شیوه تولید رایج متکی بـود؛ چنانکـه حیـات     هواداري شاه برخیزند

الطوایفی بود و در رأس کارها تیولدارات عمده قرار داشتند و تیولـداران  اقتصادي و اجتماعی این دوره داراي ماهیت ملوك

  کردند.خود را کشت می جزء مالک شهرها و دهات بودند. خرده مالکان مستقًال زمین

الطوایفی اشکانی، قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادي در شهر متمرکز بـود و شـهرها هسـته و کـانون     در عین حال در نظام ملوك

رفت. به هر حال بـه رغـم   رفتند؛ در واقع شهر مقر قدرت اقتصادي، تجاري و بازرگانی به شمار میقدرت همه جانبه به شمار می

تر بود، پانصـد  تر و سستآید) به مراتب ضعیفحکومت مرکزي در عهد پارتها به نسبت ساسانیان(که در ادامه میآنکه که قدرت 

هاي پادشاهی مانند غزنویان، افشاریه، زندیـه  سال دوام آورد. این شیوه، روش و نظام حکومتی پس از اسالم توسط برخی سلسله

  گرفت.قرار میو حتی قاجاریه براي اداره کشور مورد استفاده 

 نظام ساتراپی:

  در عصر ساسانی نظام ساتراپی بر قرار بود و بین نظام حکومتی اشکانی و ساتراپی چند تفاوت عمده وجود داشت:

هـاي   در نظام ساتراپی، حاکمان ایالتها یا شهربانان که صاحب منصبان بزرگی بودند، معموالً از بسـتگان شـاه یـا خانـدان    

ها مستقیماً و تنها در برابر شاهنشاه مسئولیت داشـتند. در حـالی کـه در     شدند. آناه انتخاب مشبزرگ بوده و از سوي ش

) در نظـام سـاتراپی بـراي هـر     2اش نیز موروثی بود. نظام اشکانی هر حاکم یا شاه ایالتی مستقل بود و شاهی در خانواده

شـد و تنهـا در برابـر او مسـئول     واي مسلح انتخاب میایالت یا کشور عالوه بر شهربان از سوي شاهنشاه فرماندهی براي ق

بود؛ در حالیکه در نظام اشکانی قواي مسلح محلی در اختیار حاکمان بود و تنها در هنگام جنـگ بـا روم ایـن نیروهـا بـه      

  شتافتند.کمک ارتش ملی می

فتنـد. بـه همـین جهـت در     الطـوایفی را از اشـکانیان بـه ارث گر   از سوي دیگر بایستی گفت کهساسـانیان اصـول ملـوك   

ها هفـت   یابیم که در رأس آنشاهنشاهی جدیدي که اردشیر بابکان تأسیس کرد، باز ما طبقه مقتدر رؤساي طوایف را می

دودمان ممتاز قرار داشتند. از این هفت دودمان الاقل سه خانواده در عهد اشکانیان به نام کارن، سـورن و اسـپاهبد حـائز    

  ز بودند.این مقام عالی و ممتا

  توان گفت:در کل می

سیاسی و  -هایی است که دولتها داراي سیستم متمرکز اداريترین روزگارران تاریخی ایران باستان مقارن با دورهباشکوه -
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توانم به ساسانیان اشاره کرد که مقایسه کارکردهاي نظامی ساسانیان با اشکانیان اند از جمله این حکومتها مینظامی بوده

  ین مورد جالب توجه است.در ا

هاي سیاسی و نظامی و اقتصادي، به جهت فرهنگی نیز،  نظام اشکانی حکومتی، در عین نامتمرکز بودن شدید از دیدگاه -

ها براي مقدسـات دینـی و    کارکردي باز و غیر متمرکز داشت. شاهان اشکانی همانند سلوکیان و در حقیقت به تبعیت آن

که ساسانیان ضمن افزایش قدرت حکومت مرکزي و براي تقویت آن بـه  نی قایل بودند. در حالیمذهبی مردم احترام فراوا

  رسمی کردن دین واحد ملی روي آوردند.

هاي مناسبی براي ایجاد هویت ملی بر پایه مذهب واحـد مهیـا کـرد. در عـین حـال ادبیـات       استراتژي ساسانیان زمینه -

اي روحانیت زرتشتی و ساسانیان به ویـژه  غنی شد. اما جمود فکري و اندیشه مذهبی با تشکیل سازمان پیچیده روحانیت

به دنبال از میان بردن مانویان و مزدکیان، در واقع بستر سقوط این حکومـت را مهیـا سـاخت. ایـن در حـالی اسـت کـه        

-رکزي کامالً متزلزلمذهبی را در پیش گرفته بودند و در عین حال قدرت م-اشکانیان که شیوه تساهل و تسامح فرهنگی

  تري داشتند، بیش از دو برابر ساسانیان حکومت کردند.

ها را فریفته فرهنگ یونانی و رومی کـرده   ها عمالً آن از سوي دیگر نبود یک هویت مشخص و واحد ایرانی در عهد پارت -

ـ یا یونان دوست مـی » فیل هلن«بود؛ به نحوي که پادشاهان اشکانی آشکارا خود را  د. در واقـع انگیـزه یـا حـداقل     خواندن

  ها بود. گري آن ها، یونانی توجیه اصلی بابک و پسرش اردشیر در قیام علیه پارت

هـاي پرشـکوه   در نتیجه باید گفت تمرکز بیشتر قدرت اقتصادي، سیاسی و نظامی در نظام ساتراپی باعـث پیـدایش دوره  

ساسانی) عمالً جمود فکري و رخوت فکري را نیز موجب شـد.  تمدنی ایران شد، اما تمرکز فرهنگی و مذهبی در این نظام(

الطوایفی است به دلیل نامتمرکز بودن و سیستم متکی به کوچنـدگی از عهـده   در حالیکه نظام اشکانی که مترادف ملوك

  ایجاد تمدنی مانند ساسانیان بر نیامد.

  مذهب در دوره اشکانیان

ــد کشــیش و اســتاد دانشــگاه آکســفورد د   ــاس های ــاز ســدهتوم ــین    ر آغ ــاب خــودآداب و آئ ــیالدي در کت هجــدهم م

باشـند،در بسـیاري از    نژاد می  خاطر آنکه از یک کند.هاید این سه قوم را به ها را بررسی می ها) و پارت مادها،ایرانیان(پارسی

رسـیم کـه    مـی   داند در بررسی تمـدن اشـکانیان،به ایـن نتیجـه     تا حدودي برابر می  هاي فکري،اجتماعی و معنوي ویژگی

  اند و تمدن هلنی زمان سلوکیان نیز بـر تمـدن   سکابی نصیب نبوده  هاي قدیم و قوم گیري از تمدن آریائی اشکانیان از بهره
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مانند کنگاور و دیناور معابد هلنی برپاداشته بودنـد    سلوکیان در زمان فرمانروایی خود در مناطقی2 اثر نبوده است ها بی آن

البتـه در  3ها از نو معمـول گردیـد   پارت  ها،پرستش اهورا مزدا در بسیاري از مناطق زیر فرمان رآمدن پارتکا  روي ولی با به

زرتشت نتوانست به مفهوم قدیمی خود موردقبول مردم واقع شود، ولـی بعـدها شاهنشـاهانی      آغاز سلطنت اشکانیان،دین

طور کلیـآداب و رسـوم    ردند تا این دین دوباره احیا شود.بهفراوان و ارزشمندي ک  هاي مانند بالش اول در این زمینه تالش

  ها در دفن مردگان شده است،البته برخی از پارتی به درستی اجرا می  آئین زرتشت و در زمان اشکانیان جز در موارد اندك

خـاك(زمین)یکی از  پیروان آئین زرتشت براي اینکـه    اي داشتند که مغایر با آداب زرتشتیان باستان بوده است خود شیوه

جلـوگیري میکردنـد معـذلک تـاریخ نشـان        شـدت  عناصر چهارگانه مورد ستایش آلوده نشود.از به خاك سپردن اجساد به

  سپردند. اش به خاك می خود را با زیور و زینت و لوازم خانگی  دهد که پارتیها مردگان می

هاي پارتی و گزارشهاي زبان  ار برده شده است برخی از نوشتههاي سکایی در آن بک ها زبان آریایی بوده که واژه زبان پارتی

ها نوعی خط آرامی سریانی  .خط پارتی واقعیت است  هاي خود اشکانیان بیانگر این دیگر دربارهء اشکانیان و حتی سکه  ملل

  (Partav)ارتاو یافته است.واژه پ  وجود آمده و یا بهتر بگویم تکامل بعدها خط پهلوي ساسانی از آن به  بوده که

  (Parthav)(Parssav) یا پارثاو

  (-Pahlav) بعدها تبدیل به پهلو

پهلوي ساسانی نیز به آهنک خط پهلوي،همان نوع تکامل یافته و یـا دگرگـون شـده زبـان       معنی که زبان ،بدین شده است

داننـد.   ن ایرانیان را مبهم و تاریک مـی متعلق به اشکانیان از پیکر کلی دی  ها است.اگر برخی از محققین بخش زمانی پارتی

مشکل که تقریبا نیمی از یـک هـزارهء شاهنشـاهی      خاطر نامشخص پنداشتن دین شاهنشاهان اشکانی است این بیشتر به

از میالد مسیح)از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد.یعنی از زمـان   226پیش از میالد تا  250گیرد(از  ایران را دربر می

گـذاري   از زمـان ساسـانیان بعقـب تـا حـدود برچیـرده شـدن اسـاس سـلوکی و بنیـان            ها به جلو و دیگري پارت پیش از

 .شاهنشاهی اشکانی در ایران

ها میـان   آهنگی و پلید در میان ایرانیان نمایانگر بسیاري از هم  هاي سودمند و ارواح خبیثه  ها و نیرو بررسی خدایان آریایی

 .ها و غیره است ها،یونانی ها،بابلی ن و هنديو تمدن ایرانیا  فرهنک

  کنند،شمش بابلیها مقایسه می (Bel) دانند،اهورا مزدا را بابل ها می اهوراي ایرانی را برخی از محققین همان اسوراي هندي

(Shamash) را در حد میژا (Mithra-) پاك=  دانند و آناهیتاي ایرانی می) Anahiraکه)را همان آناسیتاي(بدون ل Anasita - هنـدي(  



 مجموعه تاریخ»   160«

  
 
 

 
 . (Hades) پندارند.هادس سامی می (Nanai/Nane) و ناناي

و آیـون   Vrtraghna -= پیروزي،مقاومـت  Verethraghna   را همـان ورهـرام   (Herakles) اهریمن و هراکلس یونانی  همان

 .شناسند می  Zarvan/Zurvan -زمان - Zrvan را همطراز زروان (Aion)  هلنی

آیـد، در بررسـی دیـن اشـکانیان بسـیار الزم و سـودمند        صورت اقتباس درمی ها که در دوران اشکانیان به  آهنگی این هم

ماننـد بـالش اول کـه در تـرویج و       جز عده معدودي از شاهنشـاهان اشـکانی   است.اشکانیان پیرو آئین مشخصی نبودند.به

شاهنشـاهان ایـن سلسـله دینمشـخص و روشـنی       دریغ کوشید، دیگـر  مربوط به آن بی  هاي پرورش دین زرتشت و نوشته

  و در باال به آن اشاره شد،ستایش به اهورامزدا و مهـر و آناهیتـا در میـان     نداشتند.پرستش خورشد که همان شمش است

 خدایان یونانی ماننـد زئوس،هرا،اتنـا،و برخـی از ایـزدان و      ویژه .از فرشتگان و خدایان بیگانه به اشکانیان معمول بوده است

هاي  ها و مهري ها در خارج از ایران سکه پارتی  سامی توسط معدودي از اشکانیان نام برده شده است.آثار بازمانده  فرشتگان

سلوکیان در ایران شدند،ولی   اشکانیان هستند. با وجود اینکه پارتیها موجب از بین رفتن حکومت  اشکانی بیانگر اعتقادات

شماري از شاهنشاهان اشکانی مـورد اقتبـاس قـرار     ویژه از سوي عده بی اي به مالحظه  لتمدن هلنی سلوکیان تا حدود قاب

 :اند گرفت.اینک ببینیم که تمدن سلوکی و خدایان غیر ایرانی در میان اشکانیان چه نقشی داشته

  (Kamnaskires) کامناسکر

  (Elymais-Elymias)  فرمانرواي پارتی حاکم برالیمائی

  (Nikephores) پور عنوان نیکه

  .Alexander Balas,150-145 v.Chr که اسکندر باالس

  .Mithradates II براي خود انتخاب کرده بود، برگزیده مهرداد دوم

  Theos عنوان تئوس

  (.Anthiochos II) که ویژه آنتیوخوس دوم

  (.Anthiochos II) بود،براي خود برگزید. اردوان دوم

  Nikator ) شاهنشاه اشکانی لقب نیکاتور

  (.Demetrios II) فاتح)که به دمتریوس دوم(
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  (.Seleukos II) اول  و سلوکوس

 .شاهان سلوکی اختصاص داشت،بر خود نهاد

خود او و بـر    هاي زمان خود فرمان داده بود که بر روي یک سوي سکه نقش سکه  فرهاد چهارمشاهنشاه اشکانی در ضرب

هـا   قبرسی  را ضرب کنند.این نوع ضرب سکه میان مشترك روم و یونان  خداي Omphalos سوي دیگر تصویري از امپالوس

هـاي مهـرداد یکمـنقش زئـوس      روش پیروي میکردند.بر روي سکه  ها در آنزمان معمول بود و اشکانیان نیز از این و رومی

بود،وجود داشت.گاهی نیز نقـش  اي اسکندر نقش بسته  هاي نقره سکه  ایکه بر روي گونه به (Zeus Aetophoros) اتوپوروس

هـاي مهـرداد یکـم وجـود دارد. فرهـاد       دانستند بر روي سـکه  که سلوکیان خود را از فرزندان او می (Herkules) هرکولس

= خداي دانش و خرد و نگهبان آتـن)  Pallasپاالس(  هاي خویش نقش چهارم که در باال از او نام بردیم گاهی بر روي سکه

 (Nemesis) و نمسیس (Aequitas) یاژانوس)و اکویتاس Janus و نقوش خدایان رومی مانند یاژئونس( (Apollos) و آپولو

 و هـارپوکرات  (Eirene) و ایـرن  (Hermes) هـاي خـدایانی ماننـد هـرمس     کرد. این شاهنشاه از ضرب نگـاره  می  را ضرب

(Harpokrates) ثیر هنر سلوکیان را بر هنر اشکانیان نادیده هاي خود خودداري کرد. به همین ترتیب نباید تا بر روي سکه

سـازي و نقـش نگـاره خـدایان و عناصـر موردسـتایش بیـانگر         ویژه در امر مجسمه خود به  گرفت؛ زیرا هنر در قالب واقعی

 .چگونگی اعتقادات و آداب و آئین هر ملتی است

ران شدند،اگرچه بـا ایرانیـان از یـک نـژاد و داراي     خود وارد ای  در آغاز آنگاه که شاهزادگان اشکانی با سپاهیان و همراهان

ریشه زبان ایرانیان بودند،ولی هنوز کامال ایرانی نبودند.  خواست ما در زمینهء دین اشـکانیان ایـن اسـت کـه در      هم  زبانی

ا مـورد  هـا ر  هـا آب و رودخانـه   انـد.پارت  ها تا چه حد عناصر مقدس مانند آب و آتش و غیره مورد سـتایش بـوده   میان آن

در آئـین    رفت که آب همان عنصـر مقـدس   کردند،زیرا بیم آن می جلوگیري می  شدت هاي دریایی به ستایش و از مسافرت

بـه پادشـاهی    (Nero) پـس از مـیالد مسـیح از سـوي نـرون      66زرتشت آلوده شود.تیرداد شاهنشاه اشکانی که در سـال  

اشکانی بود،سفر طوالنی خود را به رم از طریـق    کمشاهنشاه معروفشده بود و در حقیقت برادر بالش ی  ارمنستان انتخاب

میالدي)بر سـر حکومـت بـود. اسـب      38-12سوم(از   پس از میالد)که رقیب اردوان 36خشکی انجام داد. تیرداد سوم(در 

را بـه اعجـاب   خویش را براي قربانی کردن بر سر رود فرات آراست و پس از آن قربانی چنان بارانی درگرفت که جهانیـان  

ــر ارمنســتان حکومــت      واداشــت ــان آندســته از اشــکانیان کــه ب ــان رســید.ماه و ســتارگان در می ــه پای و خشکســالی ب

شاهنشـاهان معمـول     ویژه در میـان  خواندند،این روش به شده است. خورشید را به گاه سوگند فرامی میکردند،پرستش می
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  و همـدان  (Arbela) ،اربـل  (Edessa) و ادسـا  (Carrhae/Carrha)هـا  سـتایی بـود در کار   هایی که ویژه ماه بود.پرستشگاه

(Ekbatana) و هاترا (Hatra) و امسا (Emesa) .برپا داشته شده بودند 

فرسـتادند.   هایی به آنجا مـی  ساله هدایا و قربانی ها همه ها نبودند،و پارت ها در سرزمین پارت گرچه برخی از این پرستشگاه

بینیم کـه برخـی از شاهنشـاهان     ش خورشید در میان اشکانیان،باید به مهرپرستی اندیشید و وقتی میالبته در مورد ستای

پرسـتیدند.باید بـه مکتـب ناهیدسـتایی و معابـد آناهیتـا بیندیشـیمو امـا          یاناهیـد را مـی   (Venus) اشکانی ستاره ونوس

مقامی داشت؟عالوه بر آتشـکده و پرستشـگاه    از نظر اهمیت چه  آتش،عنصر مورد ستایش پیروان زرتشت در نزد اشکانیان

در تخت جمشیدو ریدر خاور ایران در قصر کـوه خواجـه و در تاخیلـدر نورآبـاد و در بـاختر ایـران در        (Fratadara) فرتادر

ها دیگر رونق هخامنشی خود را در زمـان اشـکانیان    نواحی بردنشاندادر شوشدر هاترا (در نقش رستم در پاسارگاد آتشکده

یکـم بـه آتشـکده و آتشـدان مـزین        هـاي بـالش یـا ولخـش     اند سـکه  هایی وجود داشته ها و پرستشگاه شتند) آتشکدهندا

 . اي در خراسان تاجگذاري کرده است یکمدر آتشکده  هستند.اشک یا ارشک

و خدایان زمین و توان نام برد.خورشید  به نیاکان خود را می  آنچه در میان اکثر پارتها معمول بوده است،پرستش و حرمت

سـوگند    اند.بارزاپرانساتراپ پارتی به خورشید و خدایان و فرشتگان زمین و آسـمان  گرفته نیز مورد ستایش قرار می  آسمان

برد و نگاره خورشید و ماه را برپاي داشت،سوگند و سـتایش بـه مـاه و خورشـید و      خورد بالش به نیاکان خود نماز می می

  هـا بـه هنگـام    دهد که آن ها نشان می هاي پارت ویژگی  .  پژوهش درباره سومنیز معمول بوده استدر زمان اردوان   نیاکان

هاي نیاکان خـویش   ها و تندیس اي به خانه دیگر و یا از شهري به شهر دیگر،تصاویر و نگاره مسافرت و تغییر مکان از خانه

.  هـاي خانـدان شـاهی بـوده اسـت      یشـتر یکـی از ویژگـی   گردد.ستایش و سوگند به نیاکان ب را با خود حمل می  و خدایان

زرتشـت بشـوند،بلکه     معمول در آیین  ها به شیوه کرکس  گذاشتند؛ تا طعمه اشکانیان اجساد مردگان خود را به دخمه نمی

مـول  اشـکانی مع   مردگان و در نتیجه آلوده کردن آتش در میان تمـام شاهنشـاهان    سوزاندند.سوزاندن ها را در قبر می آن

و   شاهنشاه اشکانی مراسم تاجگذاري خـود را در آتشـکده برپـا داشـت      اي که در باال اشاره کردیم نخستین گونه نبوده و به

سکه بالش یکم داراي نقش آتشدان است.در نزد بسیاري دیگر از شاهنشاهان اشکانی ستایش به خداوند فقـط در حضـور   

ها مقام ویژه و واالیی داشـت،بلکه در میـان    هاي اشکانی و دیگر پرستشگاه هتنها در آتشکد ؛ آتش نه ممکن بوده است  آتش

شد که از خاموش شدن آتش جلوگیري شـود. پرسـتش آتـش حتـی خیلـی پـیش از زمـان         ها نهایت کوشش می خانواده
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مانـد کـه در   است.ناگفته ن  گرفته هاي قدیم این عنصر مقدس مورد ستایش قرار می زرتشت معمول بوده و در آئین آریایی

اي که در کیزکاپاندر کردستان کشف شده است مربوط  اند.آتشخانه پرستیده را می  هاي پیشین مردمان ایالم نیز آتش زمان

 اند. شناسان این اثر باستانی را به قوم ماد نسبت داده ؛ برخی از باستان ها است به ایالمی

  شـماري  شـماري آنـان بـه شـیوه گـاه      استفاده کرده و گاهنامه و گاه  ستاناشکانیان در اسناد خود از نامهاي ایزدان ایرانیان با

  هاي پارتیان تاکنون مشخص شده است.پارتیان پوشاك ها و پرستشگاه زردشتی بوده است. مکان و نامهاي بسیاري از آتشکده

هـا اسـتفاده    دینـی خـود از آن  زردشتی رد برگزاري مراسـم    اي که روحانیان ابزار و ادوات و ظروف و حتی دستگاههاي ساده

داشتند.اشـکانیان   منظور نیایش به آتش و اهورامزدا و دیگر ایزدان برپا مـی  هاي مذهبی به اند.جشن برده کار می اند، به کرده می

خواهی از گناهان خود به درگاه خداونـد کـه همـان مراسـم      ها گاهی مراسم پوزش دوزخ و بهشت اعتقاد داشتند،آن  عموما به

اوسـتایییا    کردند. کاربرد نـام ایزدانـی ماننـد تشـترو ورهـرام      )در میان زردشتیان باشد،برگزار می  -Paititaاوستایی:توجهپتت(

 ها در میان بسیاري از اشکانیان معمول بوده است. در کنار میژا و آناهیتاو ستایش به آن بهرام

هاي بسیاري از شاهنشاهان اشکانی ماننـد مهردادیـا    اند.نام دهبر کار می هاي زرتشتی به شماري خود نام ماه اشکانیان در گاه

 اند. نهاده مزدیکنیز بر خود می  هایی مانند اورمزدیکو دین ها به آئین زرتشت است.اشکانیان نام اردوانبیانگر اعتقاد آن

از سـال دوم تـا چهـارم    ویژه در زمان سلطنت فرهاد پنجم که به فرهاتک معروف استو  در سالهاي اول و دوم میالدي و به

 اوستایی و ندیداد و کتاب نیرنگستان به پایان رسید.  میالدي شاهنشاه اشکانی بود،تألیف نوشته

 :شناس معاصر فرانسوي را نیز دربارهء دین اشکانیان ذکر کنیم باستان  جا داد که در پایان این بررسی کوتاه،نظر رومان گیرشمن

داند. این محقق عقیده دارد که زرتشتی بودن اشکانیان به همان  انیان پراهمیت نمیگیرشمن آیین زرتشت را در عهد اشک

 موردقبول است که در مورد شاهنشاهان هخامنشی صادق است.  اندازه

برگـزاري جشـنی در     گوید:به هنگـام  ها می پروفسور گیرشمن به قول تاسیتوسدر مورد معمول بودن قربانی در میان پارت

به زیر پاي نـرون امپراتـور روم     هایی و طی مراسمی ویژه اشکانی تاج خود را پس از انجام قربانی  شاهنشاهارمنستان،تیرداد

 قرار داد.

نخستین مـیالدي در ایـران رواج داشـته و بخشـی از       در سده  هاي خونین گوید:برگزاري مراسم قربانی همین دانشمند می

شدت از قربانی جانوران جلوگیري  زرتشت که به  وش طبعاً با آیین و آدابآیینی خاندان سلطنتی بوده است و این ر  مراسم

هـاي پراهمیتـی در    راجع به پرستش اهورامزدا،مهر و ناهید در میان پارتیان،اسناد معتبر و نوشته.است  آهنگ کند،ناهم می
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 آمده است.  دست باره در ارمنستان به این

هـا ماننـد کوشـانیان دو سلسـلهء ناشـی از ایرانیـان        پـارت   ه معتقد است کـه بار یابی نهایی خود در این گیرشمن در ارزش

بیگانه که موردقبـول آنـان بـود بـا نظـر        هاي نخستین)آسیاي مرکزي هستند و به ادیان و مربوط به دوران  پیشین(بدوي

یا بـا تغییـري انـدك در      نهرین معتقدات کشورهایی را که فتح کردند با تعدیلآنان در بین ال .نگریستند اغماض بسیار می

 ظاهر،پذیرفتند.همانند این شیوه گاه و بیگاه در میان شاهنشاهان هخامنشی نیز دیده شده است.

  :ها ویژگیهاي دیگر اشکانیان در رابطه با عقاید آن

هاي نیکان خویش را نیـز   ها و نگاره خود،از جمله تندیس  ونتدر پیش اشاره کردیم که اشکانیان به هنگام تغییر محل سک

ها پیش از گرویدن بـه   دهد که آن کردند. تاریخ نشان می دیگر لوازم خانگی به محل سکونت تازه خود،منتقل می  به همراه

 دند.کر ها را پرستش می بردند و آن ها نماز می گذاران شاهنشاهی اشکانی یعنی اشک بنیان  دین زرتشت،به

هـاي دیـرین و    سلوکیان را نیز پذیرفتنـد،ولی بسـیاري از سـنت     و نیز اشاره کردیم که اشکانیان بسیاري از عادات و آداب

در میـان پیـروان زرتشـت و بازمانـده تمـدن دوران        ویژه پزشکی معمول از رسوم هخامنشیان را هم دنبال کردند،به  برخی

 .ذ قابل توجهی داشته استو تمدن اشکانیان نفو  هخامنشی بر پزشکی

اصـنام و    پرسـتیو پرسـتش   اي بـت  ها با گونـه  معمول در زمان پارت  اند که آیین زرتشت برخی از پژوهشگران بر این عقیده

 با خرافات،رواج داشته است.  هادر وضع آمیخته اشیاء و تصاویر و تندیس

-که سـتایش خورشـید،ماه و ناهید(خـداي بـاروري و آب      توان پنداشت هاي نزدیک اشکانیان با ارامنه،می خاطر بستگی به

است)که در آغاز دوران اشکانیان معمول بوده با  -Anasita -که در سانسکریت آناسیتا»بدون لکه«یعنی -Anahita -آناهیتا

 ارتباط نبوده است. بی  ستایی و پرستش ناهید معمول در میان ارامنه مهرپرستی،ماه

و   تنها ارزش و احترام بـراي فرهنـگ و آداب   ه به کفایت اشاره شده است، شاهنشاهان اشکانی نهایکه در خالل مقال گونه به

بزرگداشت آیین باستانی ایرانیان یعنی دین زرتشت پرداختـه و    اند،بلکه اکثرا و رسماً به رسوم پیشینیان خویش قائل بوده

 .اند هگماشت  هاي پراکنده اوستایی همت آوري و نونگاري نوشته در جمع

هاي زمان که بیشتر  خاطر برخی از ضرورت هاي معدودي از شاهنشاهان اشکانی به البته نباید پنداشت که اگر بر روي سکه

شود،گویاي آن اسـت کـه ایـن شاهنشـاهان      مشاهده می  هایی از تمدن یونانی و رومی جنبه سیاسی داشت،نقوش و نشانه

 .اند ته بودهیونانیان و رومیان را نیز پذیرف  اعتقادات
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اند و در برگزاري مراسم آیینی به منظور ایجاد  گذاشته اتفاق شاهنشاهان اشکانی به نیاکان خود حرمت می به اکثریت قریب

هـا بیـانگر آن    اند.در مجموع ایـن ویژگـی   کرده فروگذار نمی  شادي و آرامش براي روان در گذشتگان خود،از هیچ کوششی

اند  از آنجمله-اند همان دین زرتشت بود درآمده  قرائنی که ذکر شد،به آیین پیشینیان خودکه اشکانیان به دالئل و  است که

هـا و   بـه آهنـگ و شـیوه     و نیک آگاهی داریم که اشکانیان بیشتر براي مردگان خویش.سوم و اشک یکم  بالش یکم،بالش

  .اند دهآور جاي می سنن معمول در آیین زرتشت،مراسم کفن و دفن در گذشتگان را به

 روابط فرهنگی ایران و روم در دوره اشکانیان

ایران در دوران تاریخ کهن، با موقع خاص جغرافیاي خود، نه تنها از لحاظ سیاسی و اقتصادي، بلکه از لحـاظ فرهنگـی و    

رخـورد سـبب   اند، و این تالقی و ب کرده تمدنی، چون چهار راهی بوده که بر سر آن افکار شرق و غرب با یکدیگر تالقی می

وار بر فراز این سرزمین در گذر بوده اسـت. ایـران همـواره     گشته که نسیم ایجاد تحوالت شگرف علمی و ادبی و هنري می

کرده است و خود در این میان با برخورداري کامل از افکار جهـان و   ها ایفا می نقش رابط را در ایجاد و تکوین این فرهنگ

ساخت، که گـاهی   ادن جوهر اصالت قومی و ملی در آن، فرهنگ و تمدن خاص خود را میبا تلفیق و ایجاد هماهنگی و نه

شد. این نقش قبل از آنکه این سرزمین وارد زندگی تاریخی خـود گـردد،    گشت و بر شرق و غرب پرتوافکن می جهانی می

ا هزاره اول قبل از میالد، دوره عهـد  کنیم. این تاریخ ت بوي محول شد، که آثار آنرا از هزاره سوم قبل از میالد مشاهده می

النهـرین و خوزسـتان    گیرد، با تمدن و فرهنگی درخشان، که گهواره این فرهنگ و تمدن را در دشت بین عتیق را در برمی

گردد و  باید جستجو کرد. پس از سپري شدن این عهد، دنیا با پدیده جدید مهاجرت اقوام آریایی بشرق و غرب مواجه می

گـردد، کـه در    هاي آریایی بدنیا عرضه می شوند، فرهنگ هاي معظم تشکیل می هاي مهم و امپراتوري آن حکومتبه دنبال 

دهیم. ابتدا در زیـر بـر    هاي آنرا در ایران در زمان اشکانی با روم را مورد بررسی قرار می این نوشتار یکی از مهمترین جلوه

  شود.  اوضاع و شرایط روي کار آمدن پارتیان پرداخته می

شود که پس از حمله اسکندر به شرق، عمر امپراتوري هخامنشی بسر آمد و  سیر تحول فرهنگ این دوره از زمانی آغاز می

عصري جدید در سیاست، اقتصاد و تمدن و فرهنگ دنیا آغاز گردید و ایـران نـه تنهـا از لحـاظ سیاسـی، بلکـه از لحـاظ        

دت این نفوذ معنوي در این سرزمین بحدي زیاد بود که مدت دو قـرن  فرهنگی و تمدنی، تحت سلطه غرب قرار گرفت. ش

  هاي آنرا بر کنند و فرهنگی اصیل و ملی جایگزین آن سازند. طول انجامید تا ایرانیان موفق شدند ریشه و نیم به

ز آسـیا  دوره اسکندر و یک قرن پس از آن، عهد تسلط کامل غرب بر شرق است. پس از آنکه یونـان بـر قسـمت بزرگـی ا    
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دست یافت، سیل مهاجران یونانی بجانب شرق جاري شد و در زمان حکومت سلوکیان در ایران شهرهاي بزرگـی سـاخته   

شود که سـلوکیان در نشـر    شد که یونانیان را در خود جاي داد و جامعه ایرانی با عنصر یونانی ممزوج گردید. احساس می

  تا حکومت خویش را از لحاظ معنوي نیز استحکام بخشند. فرهنگ خود در این سرزمین، اصرار بسیار داشتند

زبان رسمی و دین رسمی زبان و دین یونانی شد، ادبیات و آداب و رسوم و نحوه زندگی یونان در شئون زندگی اجتمـاعی  

کامل ایران رخنه کرد، هنر هخامنشی دچار رکود و سستی گردید و هنر یونانی نضج گرفت و هنرمندان ایرانی تحت نفوذ 

توانست یونانی شود و آرزومند بود که ایرانی بماند. او آنچه را  ایرانی نمی«این هنر قرار گرفتند. معهذا بنا بگفته گیرشمن: 

خواست در آن ذوب و یا حل شود. در نتیجه یونانی کردن ایران  پذیرفت، ولی نمی آورد، می که تمدن خارجی براي وي می

سید، پیش از آنکه در اعماق جامعه موثر شود، در سطح تـأثیر کـرده بـود. در مـاده و شـکل      ر نظر می دار به هر چند دامنه

  »موفق شده بود، ولی در روح تأثیر نکرده بود.

حکومت سلوکی بزودي رو به ضعف و سستی گذاشت و پس از متجاوز از نیم قرن جـاي خـود را بـه دولـت اشـکانی داد.      

خصـوص کـه    هاي بسیار قوي دوانیده بود؛ به که نفوذ معنوي یونان در جامعه ریشهها زمانی بر ایران مسلط گردیدند  پارت

در این عهد فرهنگ و تمدن ایران از دو جهت مورد مخاطره عنصر یونانی قرار گرفته بود: در شرق دولت یونـانی بـاختر و   

  در ایران حکومت سلوکی.

نانی در پیش گرفـت و از اینـرو مـورد کینـه و نفـرت شـدید       سلسه اشکانی در ابتداي کار روش رفق و مدارا را با عنصر یو

هاي اصیل و کهن این سرزمین واقع شد. چه اینان آرزو داشتند که هر چه زودتر اصالت ملـی را کـه در    ایرانیان و خاندان

آنـان نـوع زنـدگی    برد بار دیگر زنده سازند. ولی باید به اشکانیان در این مورد حق داد؛ زیرا اوالً خود  حال خفقان بسر می

النهرین، آسیاي صغیر، مصر و یونان بـه دور بودنـد و    نشینی داشتند و از مراکز تمدنی مهم زمان چون بین اي و کوچ قبیله

خالصه در ابتداي کار داراي فرهنگ و تمدنی قوي نبودند تا بتوانند ریشه تمدن یونان را برکنند و فرهنگ و تمدن خود را 

کـن   شد آنرا ریشه یاً همانگونه که گفته شد نفوذ معنوي یونان به قدري شدید بود که به آسانی نمیجایگزین آن سازند. ثان

بینیم که شاهان اولیه پـارت خـود را فیـل هلـن      اي طوالنی داشت. از این رو می ساخت و مسلماً این کار احتیاج به مبارزه

اند و همچنان زبـان و دیـن یونـانی را برسـمیت      نی ضرب زدههاي خود را بزبان یونا اند و سکه یعنی دوستدار یونان خوانده

اند. ولی به تدریج زمانیکه نفوذ سیاسی یونان بکلی از این سرزمین رخت بربست و زمانیکـه اشـکانیان موفـق بـه      پذیرفته



  »167«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

دن یونـان و  گیر و طوالنی بر ضـد تمـ   اي پی ایجاد فرهنگ اصیل و خالص ملی ولی تکامل نیافته گردیدند، آنگاه به مبارزه

کنیم که موفق به  م) در اواسط دوران این حکومت مشاهده می 78-51بعداً روم پرداختند و سرانجام در زمان بالش اول (

اي استوار برقرار گردید، و فرهنـگ شـرق از زیـر     احیاء تمدن ایران گشتند و زبان و دین ملی و خالصه فرهنگ ملی برپایه

  سلطه غرب خارج شد.

میان دشمنانی بودند که به طور مداوم (پس از برقراري ارتباط با هم) بـا هـم درگیـر بودنـد، بنـابراین جـاي       پارتیان و رو

  شگفتی نیست که آشکارترین برخوردها به حوزه تکنولوژي نظامی و استراتژي تعلق دارد.

م) به اردوان پنجم پادشاه  188 -217گوید که امپراتور کاراکاال ( ي سوم میالدي هرودیان (مورخ رومی) به ما می در سده

آرزوي امپراتور روم این بـود کـه   «دهد  پارت نامه نوشت و از وي خواست که دخترش را به زنی او دهد. پس وي ادامه می

هـاي جهـان    هاي روم و پارت پهنـاورترین امپراتـوري   با شاهدختی، دختر پادشاه ازدواج کند. وي یادآور شد که امپراتوري

اي آنهـا را از هـم جـدا     آید کـه دیگـر رودخانـه    رغیبی پدید می با یکدیگر وصلت کنند یک امپراتوري بی هستند، اگر آنان

ناپذیر اسـت و پارتیـان نیـروي انبـوهی از سـوارن       کند. از این گذشته پیاده نظام روم در نبرد رویاروي با نیزه شکست نمی

دهد که وي (کاراکاال) گفت که این نیرو مکمـل یکدیگرنـد،    یمانند است. پس ادامه م دارند که مهارتشان در تیراندازي بی

توانند بقیه جهان مسکون را زیر نگین یک پادشاه درآورند. چون پارتیان ادویـه و   اگر این دو نیرو در کنار هم بجنگند، می

د بود و به دست بازرگانان ها کمیاب نخواه کنند، دیگر این فرآورده هاي عالی و رومیان فلزات و کاالهایی که تولید می بافته

  قاچاق نخواهد شد.

ق.م در حـران خوردنـد بـه ضـرورت آمـوختن از دشـمن و تقلیـد         53اي که در سـال   رومیان پس از شکست نا بیوسیده

هاي جنگی او پی بردند. آنان این کار را به شیوه همیشگی خود کردند، یعنی نه با بازسازي سپاه، بلکه تنهـا بـا وارد    شیوه

  هاي بومی خودشان. پاهیان بومی کمکی در سپاه همراه با سالحکردن س

افکند، سبکباري و تحرك دشمنان پارتیشان و تیرانـدازان سـوار    ساخت و در دلهایشان هراس می آنچه رومیان را متأثر می

  تازند به سوي دشمن تیر بگشایند. توانستند در حالی که با سرعت فراوان می سهمگین ایشان بوده که می

پـوش پـارتی احسـاس کـرده      از سوي دیگر مولفان اخیر باستان از وحشتی که رومیان نخستین بار از دیدن تیراندازان زره

هایی پنهان  پوشاند، صورتهاي سربازان پشت نقاب دهند. زره نرمی که سراسر بدن را می بودند، توصیف جالبی به دست می

همینکه رومیان از ضربه نخستین به خود آمدند، خود نیز مسـتقالً بـه آن   کرد.  اي حفاظت می بود و حتی اسبان را نیز زره
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  کار دست زدند و روش ایرانی پوشاندن زره به اسب و سوار را اقتباس کردند.

هـاي   ي ششم میالدي که پروکوپیوس روش رفته فنون جنگی پارتیان شیوه اي جنگی در امپراتوري روم شد. در سده رفته

نمـود کـه میـان جنگـاوران پیـاده دوره باسـتان و        کند، تا کید می هاي زمان خود مقایسه می شیوه جنگی عصر هومر را با

تازند، کمان خود را به هر سو بگرداننـد   توانند در حالی که بر پشت اسب با سرعت تمام می سواران کار دیده کنونی که می

  و در تعقیب یا گریز بر دشمن تیر ببارند، تفاوت فاحش است.

ساختند تا با وزش نسیم باد مانند مارهـایی بسـیار    هایی با تصاویر اژدها که از مواد سبک می اصلی از ساختن علم مقصود

هـاي رومـی از ایـن     بزرگ به جنبش درآیند، براي ایجاد وحشت در صفوف دشمن بوده است. چندان نگذشت کـه لژیـون  

ها بوده است. پارتیان نیز ماننـد   کارشان بر دوش کشیدن این علماي در میان آنها بودند که  روش تقلید کردند و افراد ویژه

هاي خود از دشمنان خود بیاموزند بنابراین آنان در جایی که رومیـان برتـري    رومیان شتاب داشتند که براي جبران ضعف

  کردند. ها تقلید می از آنتحرك و ثابت و به ویژه در هنر برآوردن استحکامات کارآیی چندانی نداشتند،  داشتند، در فن جنگ بی

ها از مراکز اولیه خود پرستش عناصر طبیعت را همراه آوردنـد و   در این دوره مسئله دین بسیار قابل توجه است. چه پارت

توان گفت که مذهب رسمی اشکانیان زردشتی نبود، بلکه دین رسمی را باید همان دنبالـه دیـن هخامنشـی دانسـت.      می

العاده داشته و معابد متعددي از آن در سراسر امپراتـوري وجـود داشـته اسـت.      یتا اهمیت فوقبخصوص در این زمان آناه

النوع که برابر با آتنا و آرتمیس یونانی بوده، در غرب بخصوص در یونان، لیدي، پنـت و کاپادوکیـه یعنـی     پرستش این رب

  سراسر آسیاي صغیر و ارمنستان رایج بوده است.

وسیله  رن اول قبل از میالد بوسیله دزدان دریایی که اسیر پمپه امپراتور روم شده و همچنین بهپرستش میترا در اواسط ق

سپاهیان رومی که به این آیین گرویده بودند، به روم برده شد و پس از گسترش در این مملکت باز هم توسـط سـپاهیان   

نوع در فرانسـه، آلمـان، انگلـیس، رومـانی و ایتالیـا      ال رومی بنواحی کنار رود رن و دانوب رسید. امروزه معابدي از این رب

کشف شده و تنها در اوستیاي روم هیجده معبد مهر بدست آمده است و پس از آنکه دین مسیح در روم رسمی شد ابتـدا  

مسیحیان با مهرپرستان به مخالفت و شدت عمل برخاستند، ولی بتدریج با آنان بـر سـر لطـف آمدنـد و پیـروان ایـن دو       

خـوریم و وجـوه    خطاب کردند و اکنون نیز در دین مسیح به موارد گوناگونی از آئین مهر بر می» برادر«یکدیگر را مذهب 

شمردند، و هیچگاه اصرار نداشتند که دین خـود را   ها ادیان ملل مغلوب را محترم می یابیم. اصوًال پارت مشترکی در آن می
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  ی که جزء قلمرو شاهنشاهی اشکانی بود مورد قبول آنان قرار گرفت.به ایشان تحمیل کنند. خدایان خارجی نواحی غرب

  توان به موارد زیر اشاره کرد: از تأثیرات فرهنگی متقابل ایران و روم در عصر اشکانی نیز به اختصار می

د و ایرانیان نیـز  اشکانیان نخستین  مجلس ایران را با تاثیر از فرهنگ یونانی بنا نهادند. هر چند این تاثیر یک سویه نبو -

در مقابل، روش حکومت خودکامه پادشاهی شرقی خود را به سلوکیان (سلسله پادشاهی قبل از اشکانیان) و از آن طریـق  

ها منتقل کردند. حکومت اشکانیان به نوعی حکومت فـدرالی بـود. برخـی از شـهرهاي سـلوکی       به یونانیان و سپس رومی

  دادند. هایت به حکومت مرکزي باج میداراي حکومت خودمختاري بودند و در ن

شـد و ایـن مجلـس نخسـتین مجلـس       در مرکز نیز یک مجلس مشورتی داشتند که امور مهم در آنجا حل و فصل مـی  -

شد که مهستان نـام داشـت.    هاي درجه اول تشکیل می ایرانیان بود. این مجلس از شاهزادگان اشکانی و از روساي خانواده

اند. شاهان اشکانی که به حکومت شـورایی تـن دادنـد نیـز بـه خـاطر        یاد کرده» سنا«لس با نام مورخان رومی از این مج

  تأثیري بود که از حکومت رومیان و یونانیان که توسط پادشاهان سلوکی به اشکانیان منتقل شده بود، گرفتند.

هان سلوکی نیز در حکومـت از ایرانیـان   حکومت مبتنی بر نظر شورا، سوغات مقدونیان براي ایرانیان بود و در مقابل پادشا

گرفت، استبداد مطلق بـود و هـیچ مجلـس یـا      ها که از مشرق زمین سرچشمه می اثر پذیرفتند. حکومت سلطنتی سلوکی

ساخت. دربار بر مبناي دربارهـاي شـرقی سـاخته شـده بـود. ایـن سـاخت حکومـت          شورایی اختیارات آن را محدود نمی

لوکیان و ساسانیان و از آنها به روم زمان دیوکلسین و بیزانس زمـان قسـطنطین رسـید. در    ها به س سلطنتی از هخامنشی

دوران سلوکی به تدریج قدرت شاهان سلوکی افزایش یافت و شاهان به مقام الهی دسـت یافتنـد و پرسـتش پادشـاه بـه      

در ابتـدا ماننـد دولـت سـلوکی،      هـا نیـز   الطوایفی بود و هر چند آن صورت رسمی درآمد. نوع حکومت اشکانیان نیز ملوك

حکومت مطلقه داشتند ولی بعدها بر اثر نفوذ فرهنگ و تمدن هلنی (آداب و رسوم یونانی)، مقداري از این استبداد کاسته 

  کردند. شد و پادشاهان این دوره نیز ناگزیر باید در امور مهم مجلس مشورت می

ر هلنیسم در روم و ایران توسعه یافته بود. در روم غالمان آزاد شده بهترین اي در اث در دوره اشکانیان، افکار آزادیخواهانه -

هایی که ثروتی داشتند در خدمات دولتی بـه درجـات عـالی حتـی اشـغال تخـت و تـاج         مصنوعات فلزي را ساختند و آن

کانی اهـدا کـرده بـود    شود کنیزي که دولت روم به فرهاد چهارم پادشاه اشـ  رسیدند. در ایران نیز مشاهده می قیصرها می

  ملکه ایران شد. (این کنیز موزا زن فرهاد چهارم و در واقع مادر و زن فرهادك یعنی فرهاد پنجم است.)

به طور کلی سلطنت استبدادي شرقی نشان داد که از دموکراسی یونانی نیرومندتر است و باالخره شکل خود را به دنیـاي  
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و امپراتوران رومی به روش سـالطین شـرقی تبـدیل بـه خـدایان روي زمـین        مغرب زمین نیز تحمیل کرد. شاهان یونانی

  شدند و فرضیه حقوق آسمانی شاهان از طریق روم و قسطنطنیه به اروپاي جدید منتقل شد.

بایستی اذعان کرد که جنگهاي ایران و روم تأثیر متقابلی در فرهنگ و تمدن دو مملکت نهاده است. چرا که در ابتـدا روم  

کرد، ولی پس از آغاز تماس بین دو حکومت و بخصـوص   ونگی وضع ایران اطالعی نداشت و توجه چندانی بدان نمیاز چگ

ق.م) غرب توجه کامل خود را به شرق معطوف داشت و زمانی این تماس نزدیکتر و بیشـتر   53پس از شکست کراسوس (

ین زمان به بعد شرق در ادبیات غرب وارد گردیـد، و در  گردید که اشکانیان سوریه یعنی دروازه غرب را اشغال کردند. از ا

هایی دربـاره ایشـان از    ها و حماسه ها و کشورشان اشارات فراوانی شده است. نمایشنامه نظم و نثر این دوره راجع به پارت

  هاي جنگی و خالصه نحوه زندگی آنان نگاشته شده است. قبیل وصف کمانداران پارتی، حیله

شـود کـه    و پراپرتیوس شاعران رومی پر است از گفتگو درباره شرق. از منظومه ژوونال چنین مستفاد می آثار هوارس اوید

بعد از جلوس هادریان به تخت سلطنت، تمایل به وقایع و حوادث ممالک شرق در روم رواج کامل داشـته اسـت و بعـدها    

این سـبک کـالم   «گوید:  اند. نیلسون دوبواز می کردهحتی بعضی از نویسندگان عصر مسیحیت نیز مانند ژروم از پارتها یاد 

یعنی گفتگو از ایران پارتی و بعد از آن و استعارات و اصطالحات مربوط به آن تا اعصار بعد، و حتی در ادبیـات کالسـیک   

  »انگلستان راه یافته است.

یی فراوان داشـتند.در اینجاسـت کـه    هاي مهندسی شهري و به ویژه در فن برآوردن بناها کارآ رومیان در بسیاري از جنبه

مانند رومیان در زمینه بنایی با هـم درآمیخـت.    سنت ایرانی کهن که مهندسی آبرسانی در سطح گسترده بود، باتجربه بی

  چاه، آسیاب بادي و آسیاب آبی، یقیناً در ایران انجام گرفت. اي داشت یعنی چرخ سه اختراعی که کاربرد بسیار گسترده

بـرداري قـرار گرفـت. در دوره باسـتان،      ه دست آورد بزرگ رومیان بود نیز توسط پارتیان مورد تقلید و بهرهجاده سازي ک

ایرانیان را واضع تشکیالت بریدي، یعنی سازمان دولتی براي رساندن فرمانهاي دربـار بـه نقـاط گونـاگون کشـور و آوردن      

ی روم به تقلید از برید دولتی ایران ساخته شده یا نه بحثهاي ضـد و  دانند. اما درباره اینکه برید همگان اخبار از آنجاها، می

  نقیض بسیار وجود دارد.

را براي ما حفـظ کـرده اسـت.    » گوشت بزغاله یا بره به شیوه پارتی«کتاب آشپزي رومیان، نوشته اپیکوس، دستور پختن 

طمـع و مـزه بسـیار مطبـوع خـود را از       گمان بیشتر است که بی» جوجه به روش پارتی«خوراکی دیگر در کتاب اپیکوس 
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گیرد. انقوزه که آشکارا یک چنین نقش مهمی در آشپزي ایرانی داشته، بهاي گرانی داشته است و رومیان آن را  انقوزه می

  از ایرانیان گرفتند.

خـوراکی لذیـذ   از جمله گیاهان دیگري که رومیان آن را از ایران به جهان غرب آوردند، ریواس است که جداي از این که 

توان به پسته ایرانی (که از خـاور نزدیـک بـه     رود. از جمله دیگر محصوالت می است، در مصارف دارویی آن نیز به کار می

ها نیز محصوالت ایران بودند که به غرب برده شدند. که این دو محصـول اخیـر    ایتالیا رفت.) و زردآلو و هلو نام برد که آن

بردند و از ایـران و ارمنسـتان گرفتـه و در غـرب       ها پی و رومیان از طریق ایرانیان به وجود آن هر دو خاستگاه چینی دارند

  داشته است. رواج دادند. اما فندق از غرب به ایران آمد و هنوز نام خارجی خود را نگه

  نظام ایاالت در دوره اشکانی و ساسانی

.پـیش از او   اسـت   بـه میـان آمـد در عهـد داریـوش هخامنشـی        کشوري در تاریخ ایران سخن  بار که از تقسیمات نخستین

کشـور    جهت اداره آن بطلبد و لزوم تقسـیم   ایران هرگز قلمروي به آن درجه از وسعت نداشت که سازمانی بزرگ  حکومت

  .به واحدهاي اداري با کشوري محسوس افتد

متفاوت:به اینترتیب که این بار قـدرت سیاسـی از     تییابیم اما با صور بعهد اشکانیان باردیگر اثري از تقسیمات کشوري می

  آن پارت است و مملکت اساسـاً بـه دو قسـمت یکـی ممالـک پـارت و دیگـري ممالـک تابعـه خـود بـدو گـروه تقسـیم             

انـد و دوم   شمار رفته و هر کدام داراي یک والی(ویتاکسا) بوده اند.نخست گروه ممالکی که از ایاالت دولت پارت به شده می

 .اند داشته  شاه اشکانی  نشانده اند بلکه خود پادشاهی دست بوده اما والی نداشته  ه ممالکی که تابع پارتگرو

نشـین ذکـر کـرده     والی 18چون آمین مارسلن   بوده که بعض مورخان 15یا  14نشین در دوره اشکانیان  عدد ایاالت والی

نشین بـوده اسـت و اثـر سـابقه      ه و دومی بیشتر اوقات شاهاست که پارس و خوزستان جزء آنها نیست که چه اولی همیش

 :اند از نشین عبارت بوده است.ایاالت والی  نشین یا تابعه مسلم تاریخی و بعد جغرافیایی در اداره این ایاالت والی

 بابل -1

  Apolloniatis اپولونیاتیس -2

 خالونیت -3

 محتمال نهاوند است-کارنیا -4

 کامبادن(کرمانشاه) -5
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 ماد باال(همدان) -6

 ماد پائینی ماد رازي(ري) -7

 خواران(خار)- -8

 کمسیسن(قومیش)دامغان -9

 وهرگان(گرگان) -10

 استوئین -11

 پارت خاص -12

 آپاآواتاکن(جز پارت خاص) -13

 مرگیان(مرو) -14

 آریا(هرات) -15

 نائوتو(جزء هرات) -16

 زرنگ(سیستان) -17

 ارآخوزیا(رخج یا هند سفید) -18

ها به تحقیـق   شود اما تکلیف بسیاري از آن می  رست است که هجده واحد سیاسی به شرح فوق در دوره اشکانی مشخصد

 .شود مثل باختر،سغد،پاراپامیزاد قدیمی ایران نام برده نمی  روشن نیست و همچنین بعض ایاالت

 .نشین بعد اشکانیان بشرح زیر مستفاد میشود اما ایاالت یا ممالک پادشاه

 ماد کوچک(آذربایجان) -1

 ارمنستان -2

 آدیابن -3

 خسرون -4

 الحضر -5

 خوجستان(خوزستان) -6
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 پارس -7

 .اند چنین وضعی را داشته  بعض ایاالت دیگر مانند باختر،سیستان و کرمان نیز باغلب احتمال -8

اي  ردند و مرکز تقسـیمات تـازه  ها وجود داشت تبعیت ک اشکانیان سخت از فئودالیسم واحدهاي جغرافیایی که پیش از آن

را براي کشور بجز آنهمه که بود؛ عنوان نکردند و باین اکتفا کردند که ایاالت استقالل خود را داشـته باشـند و بـاج را بـه     

را نداشـتند.به اینترتیـب بـار دیگـر اثـر وحـدت         موقع بپارت بفرستند زیرا قدرت جهانـداري و جهانگشـایی هخامنشـیان   

 .خورد چشم می و اثر واحدهاي جغرافیایی داخلی در امر تقسیم کشور به  ن بر نظام حکومتیجغرافیایی ایرا

ساسانیان تشکیالت سیاسی عهد اشکانی را نیز که به گمان آنان موجب تجزیه فرهنگی کشور شده بود، از جملـه دالیلـی   

بنـابراین از همـان ابتـدا درصـدد      .یـد توانست آن دولت را یک دولت غیـر متمرکـز معرفـی نما    آوردند که می به شمار می

ها بودند و بایستی گفت که عالوه بر دلیل فوق دو عامـل موجـب زیـر نیـز باعـث توجـه بـه امـر          تشکیالت جدید از ایالت

 .تقسیمات کشوري شد

اه گوي این برنامه نبود.از جمله آنکه شخص ش  خواست اصالحاتی انجام دهد و تقسیمات قبلی جواب نخست آنکه قباد می

 .مراجعه کند  بود و هر استاندار و مرزبان مستقیماً براي هر امر کوچکی مجبور بوده به وي  مرکزیت فوق العاده یافته

وجود آورده بودند که  مشکالتی براي دولت مرکزي به  دوم آنکه مسائل خارجی و دشمنان آماده حمله پشت خطوط مرزي

 .ر کرده مالحظات نظامی را در آن مرعی بدارددولت ناگزیر بود در تقسیمات کشوري تجدید نظ

 :چهار بخش یا کوست تقسیم شد به شرح زیر  بر این اساس کشور ایران به عهد ساسانیان مخصوصاً در دورهء خسرو اول به

ن آید شامل خراسان کنونی و خوارزم و بخارا و سغد و گرگا خورآسان یا خور آیان بمعنی جائیکه خورشید از آنجا برمی -1

 .و دیگر والیات شرقی بوده است که جمله را کوست خاوري باید دانست  و سیستان و بلوچستان

رود شامل عراق و کرمانشاهان و کردستان و دیگر والیات غربی ایرانشـهر   خوربران:به معنی جائیکه خورشید از آنجا می -2

 .کوست باختري دانست  که جمله را بایستی

قفقاز و تپورسـتان(مازندران)و دماونـد بـوده کـه       ده)شامل آذربایگان و ارمنستان و گرجستانباختر(به معنی شمال بو -3

 .جمله را بایستی استان شمال دانست

 .و سند که جمله را استان جنوبی باید دانست  نیمروز بمعنی جنوب:شامل خوزستان و پارس و کرمان و سگستان -4

 :یربندي خصایص جالبی دارد به شرح ز این تقسیم
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تقسیم کشور به چهار استان اصلی منطبق با جهات اربعه آنهم در کشوري که شکل هندسی آن به یـک چهارضـلعی   -الف

بنـدي    گیري دشمنان خارجی است.بنابراین قبل از هـر چیـز ایـن تقسـیم     نظامی و جهت  تر است ملهم از مالحظات شبیه

 .نظامی است

اند بنـابراین اسـتانداران عمـالً     شده نامیده می»مرزبان«یا »پاذوسپان«ته کهها فرمانروایی جداگانه داش هریک از کوست-ب

و مرزبـان تفـاوت هـدف      تکیه شدیدي است بر وظیفه اصلی آنان که مقایسه معنی دو کلمه خشترپاون  مرزبان بوده و این

 .رساند می  تقسیمات کشوري را در دوره هخامنشیان ساسانیان

 . امریست کامال مصنوعی و غیر جغرافیائی  باصطالح آنزمان ایرانشهر به چهار استانبندي ایران یا بنا  تقسیم-ج

چهار سپاه تقسیم کرد و همهء اقـدمات بعـدي بـر      بندي حتی سپاه ایران را هم به میدانیم که انوشیروان بر اثر این تقسیم

غالبـا  -نمـود  طعات،که گاه مصنوعی مـی تقسیم مملکت به ق« :گوید»گیرشمن«اولیه دور زد.  حول همین نقطه نظر نظامی

استفاده از فعالیت خالقه ثـروت    طور دقیق تنظیم شده بود اما فاقد نرمش الزم براي اداره امور آن،که قطعاً به  براي جریان

 »بود،مساعد نبود.

 :سن گوید و کریستن

 »شاهی داشتند. هاي سلطنتی و مثل آنان لقب و عنوان این چهار مرزبان در مرتبهء قرین خانواده«

که در اینجا بمانند زمان هخامنشیان حـدود    باري مملکت باین ترتیب به چهار بخش و در هر بخش ایاالت و والیاتی بوده

هـا برتـري دارد. امـور کشـوري      از موارد جنبهء لشکري مرزبانان بر جنبهء کشـوري آن   یک ثابت نیست و در بسیاري هیچ

بـه هنگـام جنـگ ماننـد سـرداران دیگـر زیـر فرمـان           کردند و مرزبانـان  ها اداره می مأموران جزء مثل شهریک و دیهیگ

 .اند اسپهبدان بوده

اند استانداران هـم مثـل مرزبانـان نیرویـی نظـامی در       گفته شده هریک را یک استان می ایاالت به اجزایی چند تقسیم می

 اند. ك سلطنتی بودهدر حکم و به مثابه مباشران امال  گاهی هم اند و اختیار داشته

تبعیت کرده بخشهاي کـوچکتر از اسـتان را     تقسیم ایاالت به اجزاء در دوره ساسانی همیشه از مقتضیات سیاسی و اداري

اند.رئیس ده را دیهیگ یا ده ساالر یا روستا و مـزارع و توابـع آنـرا     گفته می آنرا شهریگ  شهر و مرکز آنرا شهرستان و حاکم

 .اند گفته روستاگمی
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هاي ساسـانی و   نظامی و بزرگ و ملکداري خاندان  دو ضابطه مقتضیات  رویهمرفته تقسیمات کشوري دوره ساسانی زائیده

شود ارزشی ندارد معهذا اگـر در قالـب    هیأت حاکمه است و از لحاظ جغرافیایی خالف آنچه به عهد هخامنشیان دیده می

امی دارد در داخل و در پایه مجبور به اطاعت و تبعیـت از واحـد   ورویی نظ کلی خود طرح تقسیمات کشوري ساسانی رنگ

اي نظـامی و   اي طبیعی و جغرافیـایی و باالتنـه   توان گفت که تقسیمات کشوري ساسانی پایه و می  جغرافیایی روستاهاست

غرافیایی و طبیعـی آن  بعد از اسالم دگرگون شد و تنها مبانی و پایه ج  ناخواه با تحوالت غیر طبیعی و روحی دارد که خواه

 .که ایران بعد از اسالم با زیر اقتصاد روستایی داشت بجا ماند  با اتکایی
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 ساسانیان  

  سیاست دینی ساسانیان

ساسانیان سیاست کشور خود را بر اساس مذهب نهاده بودند و آیین زردشتی را مذهب رسمی اعالن کردند، با روحانیـان  

ند و این رابطه و محبت در میان دین زردشتی و دولـت ساسـانی تـا آخـر، اسـتحکام      بدان زردشتی میانه خوبی داشت ومو

را فرمان داد که متون پراکنـده اوسـتایی   » هیربدان هربدتنسر«اردشیر اول پس از جلوس » دینکرت»داشت. بنا به روایت 

) نیز کار پدرش 272 241اول ( عهد اشکانی را جمع و تألیف کند تا آن را کتاب رسمی وقانونی قرار دهند. پسرش شاپور

  را دنبال کرد.

نویسد: مهمترین سبب آشفتگی اوضاع ایران در دوره ساسانیان این بوده است که پیش از پادشاهی ایـن   سعید نفیسی می

به  بد زاده بود و به یاريِ روحانیانِ دینِ زردشت خاندان همه مردم ایران پیرو دین زردشت نبودند و اردشیر بابکان چون مو

ي تخـت ساسـانیان بـر پشـتیبانی      سلطنت رسید به هر وسیله که بود دین نیاکان خود را در ایران انتشار داد و چون پایه

بدان قرار گرفت از آغاز، موءبدان نیروي بسیاري در ایران یافتند و مقتدرترین طبقه ایران را تشـکیل دادنـد وحتـی بـر      مو

مـرگ هـر پادشـاهی تـا از میـان کسـانی کـه حـق سـلطنت داشتندکسـی را           پادشاهان برتري یافتند چنان کـه پـس از   

بـه همـین   «افزایـد:   سپس نفیسـی مـی   «رسید گذاشتند به پادشاهی نمی گزیدند و به دست خود تاج بر سرش نمی برنمی

ران جهت است که از میان پادشاهان این سلسله تنها اردشیر بابکان پسرش شاپور را به ولیعهـدي برگزیـده اسـت و دیگـ    

به پادشـاهی وي تـن   » بد بدان مو مو«اند؛ زیرا اگر پس از مرگشان  هیچ یک جانشین خود را اختیار نکرده و ولیعهد نداشته

بودنـد و هـر یـک از    » بـد  بدان مو مو»ي  رسید. در تمام این دوره، پادشاهان همه دست نشانده داد به سلطنت نمی در نمی

کردند، چنـان کـه یزدگـرد دوم کـه بـا ترسـایان        شد و او را بدنام می ت موءبدان میایشان که فرمانبردار نبود دچار مخالف

نامیدند و همین کلمه است کـه  » بزهگر«و » بزهکار«بدرفتاري نکرد و به دستور موبدان به کشتار ایشان تن در نداد او را 

  »خود با ترسایان ایران بدرفتاري کند. ترجمه کردند و وي پس از هشت سال پادشاهی ناچار شد مانند پدران» اثیم«تازیان 

دیـن  «خواسـتند   می» زور شمشیر»در ارمنستان... ساسانیان سیاست خشنی پیش گرفته بودند و به «...گوید: همچنین می

ها پایداري و لجاجـت کردنـد، نخسـت در     ها قرن»ریزي خون«ها در نتیجه همین  را در آنجا رواج دهند. ارمنی» زردشتی 

میالدي اندك انـدك، بنـاي گرویـدن بـه دیـن عیسـوي را        302ستی خود پا فشرده و سپس در حدود سال پر مذهب بت
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 »گذاشتند...

بـاقی اسـت و   » کعبـه زردشـت  «و «سـر مشـهد  «و » نقش رجب«بد زمان شاپور اول، سه کتیبه در  بدان مو مو» کرتیر«از 

 »کند. در نواحی مختلف به کار برده است بیان میبراي انتشار دین زردشت » زور شمشیر«جزئیات اقداماتی را که به 

کردند، لـیکن   روحانیان زردشتی بسیار متعصب بودندو هیچ دیانتی را در داخل کشور تجویز نمی«گوید:  گریستن سن می

ي نجـات و رسـتگاري    سـاي آن داعیـه   این تعصب بیشتر مبتنی بر علل سیاسی بود، دین زردشت دیانت تبلیغی نبود و رو

ابناء بشر را نداشتند اما در داخل کشور مدعی تسلّط تام و مطلق بودند، پیروان سایر دیانات را کـه رعیـت ایـران بـه     کلیه 

 »ها در یکی از ممالک خارجه داراي عظمتی بودند. دادند خاصه اگر هم کیشان آن آمدند محل اطمینان قرار نمی شمارمی

کردند و در اطـراف و اکنـاف مملکـت پهنـاور      بدان بیشتر استفاده می ساسانیان براي تحکیم سلطنت خودشان از وجود مو

اند خسرو پرویـز   بد جاي داده بودند، چنان که نوشته هاي مفصلی بنا کرده و در هر آتشکده تعداد زیادي مو ایران، آتشکده

  هزار هیربد در آنجا گماشت که سرود مذهبی و نماز بخوانند. 12اي ساخت  آتشکده

ترین ابزار دست زورمداران است. مذهب را به صورت  نیم آیین زردشتی در همان اوج موفقیتش به صورت برندهبی و لذا می

کوشیدند طبقـات   یک عامل ضد انسانی و تخدیر درآوردند و وسیله توجیه وضع موجود کردند. آنان با تمام قدرت خود می

هاي خود را حس نکننـد. فشـار و اختیـارات     ردم بدبختیمحروم و زحمتکش جامعه را آرام نگه دارند و طوري کنند که م

خواستند دینی غیر از دیـن اشـراف و دربـار     ساخت و توده مردم می بدان، مردم را از آیین زردشتی گریزان می نامحدود مو

 .براي خود بیابند

ان ایـن نامالیمـات خـود را بیـرون     کوشیدند که از زیر بار گر ناچار مردم ایران از فشار ایشان... می«... نویسد: می» نفیسی«

» بهـدین «کـه مـذهب دولـت و دربـار بـود و بـه آن       » مزدیسنی زردشتی»آورند به همین جهت در مقابل طریقه رسمی 

 ي دیگر در میان زردشتیان پیدا شده بود. گفتند دو طریقه می

ب مختلف یکـی بعـد از دیگـري پیـدا     بدان بود که در ایران ساسانی مذاه هاي اشراف و مو گیري آري در اثر فشار و سخت

براي آن که تحولی در اوضاع روحانی و دینی خود پدیـد   «مزدك«و سپس » زردشت فسائی«و پس از وي » مانی«شد می

 .آورند، قیام کردند اما نتیجه نگرفتند

رش واقـع شـد، هـیچ    در ایران ساسانی به وجود آمد و از طرف توده مردم مورد قبول وپـذی » مزدك«انقالبی که به وسیله 

تصادفی نبود بلکه از سالهاي قبل، مقدمات این جنبش فراهم شده بود و این قیامها براي آنبود که مردم به حـق مشـروع   
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هاي رنج موقتاً در دهلیز مـرگ ساسـانی، خفـه     مانند بسیاري از فغان» مزدك«خود برسند. سرانجام صداي اصالح طلبانه 

از طرف موءبدان به حمایت دولت از بین رفت و نابود گردید و موجـب فتنـه و تبـاهی     رحمی و قساوت شد و با نهایت بی

 .اوضاع ایران گشت

همچنین اواخر عهد ساسانی، آیین زردشتی کامالً حقیقت خود را از دست داده بود و اصول عقاید آن را بیشتر خرافـات و  

اط فکري بود. در این دوره حقایق این دین جاي خود را به داده که نمونه بارزي از ضعف عقلی و انحط ها تشکیل می افسانه

افزودنـد،   بدان پیوسته براي تقویـت مرکـز خـویش بـه تشـریفات آن مـی       اي داده بود که مو یک مشت شعار پوچ و بیهوده

الً آخـرین  بـدان را هـم کـه معمـو     اي در آن راه یافته بود که حتی خود مو هاي ساده و خرافات دور از عقل به اندازه افسانه

 .ساخت برند، نگران می کسانی هستند که به سستی این خرافات پی می

انـد از زیـر بـار     مغزي آن شعایر را فهمیده و خواسته اند که بی شده در بین جامعه زردشتی از خیلی پیش کسانی یافت می

 ي ناشی از این مطلب بوده است .ا شده تا اندازه هایی هم که به نام دین می ها شانه خالی کنند. و بدون شک نهضت آن

از زمان انوشیروان به بعد راه تفکر در ایران باز شده بود و در نتیجه نفوذ فرهنگ یونانی و هندي و همچنین تماس عقایـد  

گشـت و   شد و سبب بیداري مردم ایران می زردشتی با عقاید مسیحیت و مذهبهاي دیگر بیش از پیش این امر تقویت می

 بردند. وقت دیگر از خرافات ومطالب واهی و بی اساس آیین زردشتی رنج می لذا بیش از هر

هاي دور از عقـل و خـرد کـه در آیـین      باألخره، فسادي که در جامعه روحانیت زردشتی پدید آمده بود و خرافات و افسانه

با بروز این اختالفات و شـیوع  ها همه سبب تشتت و اختالف در عقاید و آراي ملت ایران شدند  زردشتی راه یافته بود، این

مذاهب گوناگون روح شک و تردید در بین طبقه روشنفکر ریشه دوانید، از ایشان نیز رفته رفته به دیگران سـرایت نمـود،   

 در نتیجه توده مردم، ایمان قطعی و اعتقاد کاملی که قبالً به دین داشتند، به کلی از دست دادند.

الجمله  اب پیشرفت اسالم در ایران متعدد است از آن میان سببی نفسانی است که فینویسد: اسب پرفسور کریستن سن می

در کتب اخالقیعهد انوشیروان آثار آن پدیدار و بهتر از همه از خالل افکـار برزویـه طبیـب آشـکار اسـت و برزویهیکـی از       

 انی منهدم و منقرض گردید.فاضلترین مردمان و یکی از بزرگترین متفکران آن قرنی است که پس از آن دولت ساس

و همـت و  «... گویـد:  از جمله کسانی است که در دوره انوشیروان گرفتار این شک وحیـرت شـده اسـت مـی    » برزویه طبیب«

نهمت بر طلب علم دین مصروف گردانیدم والحق راه آن را دراز و بی پایانیافتم و سراسر مخاوف و مضایق و آنگه نـه راهبـري   
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پیدا... وخالف میان اصحاب ملتها هر چه ظاهرتر بعضی به طریق ارث دسـت در شـاخی ضـعیف زده و     معینی و نه شاهراهی

اي از جهت متابعت پادشاهان و بیم جان پاي بر رکنی لرزان نهاده و جماعتی از بهر حطام دنیا و رفعـت منزلـت میـان     طایفه

و اختالف میان ایشان در معرفت خالق و ابتداي خلـق و  مردمان دل در پشتوان پوسیده بسته، و تکیه بر استخوان توده کرده 

انتهاي کار بی نهایت هر چه ظاهرتر بود و رأي هر یک بر این مقرر که من مصیبم و خصـم مـن مبطـل و مخطـی و بـا ایـن       

بـرد  فکرت در بیابان تردد و حسرت یک چندي بگشتم و در فراز و نشیب آن لختی پوییدم البته نه راه سومی مقصد توانستم 

و نه بر سمت راه حق دلیلی نشان یافتم به ضرورت عزیمت مصمم گشت بر آن که علمـاي هـر صـنف را بیـنم و از اصـول و      

فروع معتقد ایشان استکشافی کنم و بکوشم تا بینتی صادق دلپذیر به دست آید، این اجتهاد بجاي آوردم و شرایط بحث اندر 

گفته و گرد تقبیح ملـت و   در ترجیح دین و تفضیل مذهب خویش سخنی می اي که دیدم غایت رسانیدم و هر طایفهآن به

گشتند، به هیچ تأویل بر پی ایشان نتوانستم رفتن و درد خویش را درمان نیافتم و روشن شد کـه   نفی حجت مخالفان می

 »بناي سخن ایشان بر هوا بود و هیچ چیز نگشاد که ضمیر اهل خرد آن را قبول کردي...

با خود گفتم اگر بر دیـن اسـالف بـی ایقـان و     «از این گونه تفکرات گوید: رأي من بر عبادت قرار گرفت لکن برزویه پس 

دارد و اگـر   نماید و به تبع سلف رستگاري طمع می تیقن ثبات کنم، همچون آن جادو باشم که بر آن نابکاري مواظبت می

و اگـر در حیـرت روزگـار گـزارم فرصـت فائـت گـردد و         کند که اجل نزدیک اسـت  دیگر بار در طلب ایستم عمر وفا نمی

 »ي همه ادیان است اقتصار نمایم. ناساخته رحلت باید کرد، صواب آن است که بر مواظبت و مالزمت اعمال خیر، که زبده

گوید: این نتیجه که برزویه از بحث خود حاصل کرده بسـیار پـر معنـی     کریستن سن پس از نقل این مطالب از برزویه می

هـا و مانویـان و    است؛ زیرا اعراض از این جهان، مخالف اصول اساسی دیانت زردشتی است، لکـن عیسـویان و گنوسـتیک   

مزدکیان به قدري در باب زهد و ترك دنیا بحث کرده بودند که رفته رفته اذهان زردشتیان هم انس گرفته بود، نفوذ فکر 

 شد. ه است نیز بر آن عوامل افزوده میي آن برزوی ترین نماینده رین وعالی هندي که بزرگت

دانند به چـه چیـز    زنند و سرانجام ناکام و ناامید نمی آري ایرانیان با هوش در جستجوي حقیقت به چندین مکتب سر می

هـایی   داشت، تنها شک وحیرت مردم نبود بلکه آیین امید بندند. آنچه در این شرایط موءبدان زردشتی را سخت نگران می

کـرد. اگـر    کرد و هر روز در مقابل رقیبهاي سرسخت خـود عقـب نشـینی مـی     و خارج دین زردشتی را تهدید میاز داخل 

رباسالم از راه  ع ه  ال ر زی هـاي مزدکـی و    رسید، آیین زردشت یکسره خود را در برابر نفوذ مسیحیت و کـیش  به ایران نمی ج
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ومنطق محکم از راه رسید و اوضاع را دگرگون سـاخت، قـدرت و   مانوي از داخل و خارج، باخته بود، اما اسالم با روحتازه 

  .ها را درنوردید شکوه اسالم، ادیان دیگر را خاضع کرد و طومار آن

هایی که از جانـب   در اثر فشار و ستم«نویسد: یکی از نویسندگان مغرض، ناگزیر در این باره انصاف به خرج داده، چنین می

هاي شدیدي چون نهضت مـانی   مرکّب از دولت و موءبدان بودند، در تاریخ ایران واکنش طبقه فرادست و زورمند ایران که

و مزدك به وجود آمد و هرج و مرج مذهبی در زمان ساسانیان به اوج خود رسید و باألخره نهضت جدیدي به نـام اسـالم   

  »اي را تمام شده و زمانی نو را آغاز شده اعالم کرد. دوره

 زردشت رفورم مذهبی در آیین

موءبدان که از اول عقاید و تعالیم زردشت را با خرافه و عقاید باطل آمیخته بودند، با گذشت زمان و روشن شدن افکار بـه  

شدند و لذا ناچار هر چند وقت یک بار در صدد حک و اصالح اصول و فـروع دیـن    تیرگی و پوسیدگی آن بیشتر واقف می

اي از تعـالیم و عقایـد    کردند وپـاره  هاي مصلحتی قسمتی از آثار دینی را نابود میآمدند و باصالح اندیشی رفورم خود برمی

 .نمودند آن را حذف و یا تأویل و توجیه می

کند که رفورم مذهبی در کیش زردشت وقتی زیادتر شد کـه   نظري به تاریخ آیین زردشت این حقیقت را بر ما روشن می

 نوخاسته اسالم آشنا شدند. اسالم به ایران آمد و مردم ایران با آیین

به نقل تاریخ: ایرانیها همین که با اسالم آشنا شدند آنچنان شور و شوق نسبت به اسالم در خود احساس کردند و چنان از 

پذیرفتنـد، بـه    شدند و با اشتیاق و عالقه فراوان اسالم را مـی  خود بی خود شدند که گروه گروه از آیین زردشت خارج می

افتاد و  کرد، به همان نسبت آیین زردشتی از رونق می که اسالم رفته رفته براي خود در دل ایرانیان جا باز میهمان اندازه 

 .شد از پیروانش کاسته می

هـا در شـریعت    کردند که از زیر بار گران اوهـام و خرافـاتی کـه در طـی سـال      ایرانیان تازه مسلمان به خوبی احساس می

و عقل سازگار نبود، بیرون آمدنـد. ایرانیـان خـود را در نـور و روشـنایی عجیـب مشـاهده         زردشت پیدا شده بود با منطق

دیدنـد و لـذا بـه کلـی از آیـین بـی فـروغ         کردند و محیط تاریک خود را با پرتو و درخشندگی خاص اسالم روشن می می

مـذهبی خـود بـی اعتنـا     داشتند و پس از مسلمان شدن به آثـار فکـري نیاکـان و تمـام کتـب       دست بر می» مزدیسنی«

 .شدند می

کسانی که به تازگی به دین اسالم گرویده بودند کتابهاي مقدس «نویسد:  مستشرق معروف در این باره می» هانري ماسه«
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گرفتند و به این ترتیب در مطالعه و به کار بردن زبان خود  گذاشتند و تالوت آیات قرآن را یاد می اوستا را به کلی کنار می

 ».گشتند... نمودند و مشغول فرا گرفتن خط عربی می هاي پهلوي را ترك می کردند و نوشته اري میانگ سهل

آري تعالیم حیات بخش اسالم به قدري در نظر آنان جلوه داشت و به طوري مجذوب آن شده بودند که به آثار و فرهنـگ  

هـا   دانسـتند و در حفـظ و نگهـداري آن    اهـی مـی  نگریستند و این کتابها را موجب گمر پیشینیان خود به دیده بیگانه می

البته اجتناب ایرانیان تازه مسلمان ازمذهب رسمی ایـران، بـه همـین جـا     .دادند هیچگونه میل و رغبتی از خود نشان نمی

ها هم به نام این که از آثار گبر و مجوس است دریغ نداشـتند. همزمـان بـا     پذیرد بلکه حتی از نابود کردن آن خاتمه نمی

ي بینش و سطح فکرشان با مردم قرون سـابق خیلـی فـرق     مدن اسالم به ایران، افکار و اندیشه مردم تغییر یافته و نحوهآ

یافتند که دین را با دنیاي جدید مربوط سازد و لذا با توسعه  کرده بود. ایرانیان در تعالیم تحریف یافته زردشت چیزي نمی

توانستند خود را با زمان همگام سـازند، هـر روز    بدان چون نمی یافت. مو سعت میها و افکار، به تدریج شک و تردید در دل

رفتند و دیگر قدرت سابق را نداشتند که بتوانند در برابر سیل بنیان کن زمـان و پـیش آمـدهاي جدیـد      قدمی واپس می

 .سدي بکشند

تواند در مقابل تجـدد   اشد آیین زردشت نمیبدان روشنفکر زردشتی، دریافتند که اگر وضع به همین نحوه ب این بود که مو

هاي هموار به جامعه ارایه دهد، لذا کوشش زیادي کردند تا شریعت تحریف یافته زردشت  و تحول زمان مقاومت کند و راه

را از انحالل کامل باز دارند و از این تاریخ نوسازي و نوآوري و حک و اصالح در این آیـین آغـاز شـد. خرافـات و مطالـب      

هایی را کـه   اي که طی سالیان دراز در آن راه یافته و با عقل و منطق ناساگار بودند به دور ریختند، بسیاري از کتاب نهکه

ایـران در  « هاي دور از عقل و خرد بودند نابود کردند. پرفسور آرتور کریستن سـن در کتـاب خـود    حاوي اساطیر و افسانه

 :نویسد ین میسرانجام پس از بحث مفصل چن»زمان ساسانیان

شناسیم:یکی از راه اوستاي فعلی و کتب دینی پهلوي که بعد از ساسـانیان بـه    ما دین زردشتی را از دو طریق مختلف می

انـد، ایـن دو    رشته تحریر آمده است، دیگر از راه کتب احادیث که راجع به این شریعت در زمان ساسانیان مطالبی نوشـته 

یابیم.شـریعت زردشـتی کـه در زمـان      ی از مطالب مذکور سبب اخـتالف آنـان را در مـی   هایی دارند ول طریق با هم تفاوت

شد، مبتنی بر اصولی بود که در پایان عهد ساسانی، به کلی میان تهی و بی مغز شـده،   ساسانیان دین رسمی محسوب می

ون بود واژگون کـرد، روحـانیون   انحطاط قطعی و ناگزیر بود. هنگامی که غلبه اسالم، دولت ساسانی را که پشتیبان روحانی

العاده براي حفظ شریعت خود از انحالل تام بنمایند. این کوشش صورت گرفت؛ لـذا عقیـده    دریافتند که باید کوشش فوق
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را که به آن تعلق داشت دور انداختند و آیین مزدیسنی را بدون شایبه زروان پرستی مجدداً » زروان و اساطیر کودکانه«به 

ند. در نتیجه قصصی که راجع به تکوین جهان در میان بود، تبدیل یافت، پرستش خورشید را ملغی کردنـد  سنت قرار داد

بهتر نمایان باشد... بسیاري از روایات دینی را به کلی حذف کردنـد ویـا تغییـر دادنـد و     » اهور مزدایی«تا توحید شریعت 

ده بود، در طاق نسیان نهادند یا از میان بردند. این نکتـه قابـل   بحثهایی از اوستاي ساسانی را که آلوده به افکار زروانیه ش

ها در دینکرد باقی مانده به قدري تحلیل رفته است کـه چنـد    ي آن هاي مربوط به تکوین، که خالصه توجه است که یشت

انیان واقـع  شود، همه این تغییرات در قرون تاریک بعد از انقراض ساسـ  سطري بیش نیست و از آن هم چیزي مفهوم نمی

اند که همان شریعتی اسـت کـه در همـه ازمنـه سـابق       شده است. این شریعت اصالح شده زردشتی را چنان وانمود کرده

برقرار بوده است به این ترتیب روحانیان زردشتی با اسلحه استدالل توانستند با اهـل سـایر دیانـات، حتـی بـا مسـلمانان       

 »نشوند... مجادله کنند و در آغاز به هیچ وجه مغلوب

 :گوید خاورشناس نامبرده یکبار دیگر به اصالح آیین زردشتی تصریح کرده می

توان گفت شریعت زردشتی در قرون نخستین تسلط عرب تا حدي اصـالح شـد؛    قراینی در دست داریم که از روي آن می

داتی را که در فصول اوسـتا ثبـت شـده    ها و اساطیر عامی و برخی از اعتقا اند که بعضی از افسانه زردشتیان خود مایل بوده

بود حذف کنند...در هر حال اگر قواعد مذهبی اوستایی کنونی و کتب الهیات پهلوي را که فعالً در دست است بـا قطعـات   

پراکنده و اشارات مختصري که راجع به دین ایرانیان عهد ساسانی در آثار موءلفان خارجی (از بیرزانسی، سریانی، ارمنـی)  

 »یابیم... ست مقایسه کنیم اختالف عجیبی میموجود ا

حذف اساطیر و تصریح بعدي توحید «...نیز به این مطلب تصریح کرده ونوشته است:» تاریخ ادیان«همچنین موءلف کتاب 

در دین زردشت بیشتر معلول غلبه آیین اسالم و اهمیت مقام توحید در آن، یعنی در مذهب فاتحین و فرمانروایان ایـران  

 ».صر بودآن ع

به همین ترتیب، تعالیم زردشت به جهت ناسازگاري با عقل و دانش، یکی بعد از دیگـري از منـابع زردشـتی یـا بـه کلـی       

گردد، لذا چیزي نمانده است که آیین زردشت در میان پیروان خود به کلی موقعیت خـود را   حذف و یا تأویل و توجیه می

 .از دست بدهد

اند که در واقع مکتـب توجیـه و تفسـیر     ترجمهاوستا، مکتب خاصی براي خود به وجود آورده خصوصاً در این اواخر پس از



  »183«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

» تـاریخ ادیـان  «لـف کتـاب    هاي غیر عقالنی و غیر اخالقی است چنان که مـو  عیوب و نکات فراوان زننده اوستایی وجنبه

ردشـتیبه عمـل آمـد، تحـت شـعار      رفورم مذهبی که مخصوصاً از قرن نوزدهم به بعـد در معتقـدات سـابق ز   «نویسد:  می

داد  شد که در عمل اغلب آداب و رسوم کهنه که با روح زمان و مقتضیات محیط وفق نمـی  خالصه می» بازگشت به گاتها«

طرد گردید و مخصوصاً برگزاري مراسم مربوط به مردگان اصالح و غسل بامدادي حذف گردید وبـاألخره بـا ایـن جنـبش     

 »ی گرایی شمرده شد...مذهبی و فرهنگی فروغ مزدای

در اینجا بی مورد نیست این حقیقت نیز گفته شود که: تأثیر دین اسالم در ادیان دیگر قابل انکار نیست، خدمت اسالم از 

این راه به کیشهاي تحریف شده دیگر، کمتر ازخدمات دیگر این آیین نبوده است وحتی امروز هـم کـه از ادیـان تحریـف     

 ست باز از برکت اسالم است.شده، شبحی باقی مانده ا

ي تعالیمی است که از ناحیه وحی سرچشمه گرفته باشـد. از اینجاسـت    آري قرآن نگهبان ادیان آسمانی و منعکس کننده

خود را بـا توحیـد اسـالمی انطبـاق بدهنـد و زردشـتیان       » تثلیث«آورند که  بینیم مثالً مسیحیان به خود فشار می که می

ر خود (اهریمن و اهور مزدا) را با شیطان اهللا تطبیق دهند. البته اصالحات اسالم در ادیان دیگر صریح و آشکا» ثنویت«نیز

هـاي دینـی خـود     معموالً غیر مستقیم صورت گرفته است و این باعث شده که هر چند وقت بـه اصـالح و تصـفیه کتـاب    

 ها را به دور بریزند. بپردازند و مطالب خرافی و باطل آن

  ن در سیاست هاي ساسانیانجایگاه ارمنستا

هاي اشکانی و هخامنشی همواره با همسـایگان شـرقی وغربـی درگیـر بـود.آرزوي تسـلط        حکومت ساسانی مانند حکومت

رومیان بر متصرفات اسکندر و آرزوي تسلط دولت ساسـانی بـر متصـرفات سـابق دولـت هخامنشـی را بایـد بـه حسـاب          

براي ارضاي افکار عمومی در داخل است گذاشت نه به حساب واقعیت امـر.   ها و ادعاهاي پرطمطراقی که بیشتر طلبی جاه

کـرد. ارمنسـتان از زمـان اشـکانیان در      النهرین تعیین می واقعیت امر را مسئله سوریه و سرحدات فرات و ارمنستان و بین

منطقـه کوهسـتانی قـرار     جنگهاي میان ایران و روم از عوامل عمده بود. موقعیت ارمنستان که در شمال غربـی ایـران در  

هاي  داشت براي هر وقت که بخواهد ایران را از غرب و شمال غرب، در آنِ واحد مورد حمله قرار دهد و با تصرف ماد و راه

نظامی آن، ایران را از ذخایر نظامی خود در شرق محروم سازد. ارمنستان براي دولت ایران سر پل مهمی بـراي حملـه بـه    

  ه دریاي سیاه بود.آسیاي صغیر و وصول ب

اي از  در زمان اشکانیان خاندان سلطنتی ارمنسـتان از خانـدان شاهنشـاهی اشـکانی بـود و پادشـاهان ارمنسـتان شـاخه        
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  گرفتند. اشکانیان بودند. اما از زمان نرون امپراتور روم به این طرف، پادشاهان ارمنستان تاج از امپراتوران روم می

منستان از زمان اشکانیان آغاز شده بود، ولی دین ارمنسـتان بیشـتر در تحـت تـأثیر دیـن      نفوذ تمدن و ادب یونانی در ار

ایرانی بود و اهورامزدا خداي بزرگ قوم ارمن بود. آناهیت همان آناهیتاي ایرانیان و واهاگان همان ورثرغنه یـا بهـرام بـود.    

یکی شده بود. اما ملت ارمن که در میان دو دولت بزرگ مهر یا تیر با دیونیزوس یونانی و تیورـ اپولون با تیر در ارمنستان 

مند بود، نه تمدن یونانی را کامالً پذیرفته بود و نه آیین مزدیسـنی را،   حریص گیر کرده بود سخت به استقالل خود عالقه

  یافت. آورد استقالل سیاسی خود را ولو به مدت کم باز می و هر وقت فرصت مناسبی به دست می

میالدي کاراکاال امپراتور روم اختالفات پادشاه ارمنستان را که از خاندان اشکانی بـود، بـا پسـرانش فرصـت      216در سال 

اش اسیر کرد. در ایـن زمـان شاهنشـاه اشـکانی در ایـران سـرگرم جنـگ خـانوادگی بـود و           شمرد و او را با تمام خانواده

  توانست به یاري پادشاه ارمنستان بشتابد. نمی

میالدي به قتل رسید و جانشین او ماکرینوس براي صلح با آخرین شاهنشاه اشـکانی روي خوشـی    217ال کاراکاال در س

درپی شکسـت خـورد. نتیجـه ایـن جنـگ آن بـود کـه ارمنسـتان          نشان داد ولی موفق نشد و ماکرینوس در دو جنگ پی

  استقالل بیشتري به دست آورد.

ی وضع ارمنستان را نسبت به ایران دگرگون ساخت. چنانکه گفتـیم،  سقوط دولت اشکانی و روي کار آمدن اردشیر ساسان

هـاي وسـیعی در    اي از اشکانیان بود و نجبـا و اشـراف ارمنسـتان کـه مالکـان سـرزمین       خاندان سلطنتی ارمنستان شاخه

اسـانی  بایسـت بـه مخالفـت بـا دولـت تـازه س       ارمنستان بودند، هواخواه دولت پارت بودند. پس به دو جهت ارمنستان می

برخیزد: یکی به علت احساسات خانوادگی خاندان سلطنتی ارمنستان به دولت پارت و دیگري مطامع اردشیر براي الحـاق  

  ارمنستان به ایران (به عنوان وارث حقیقی هخامنشیان)

رگ، به زودي ارمنستان سد خطرناکی در جلو آرزوهاي اردشیر گردید و پادشاه دلیـر ارمنسـتان معـروف بـه خسـروي بـز      

اي از پادشاهان کوچکی که هنوز طرفدار دولت پارت بودند تشکیل داد. اگر به گفته مورخان ارمنـی توجـه کنـیم     اتحادیه

آمیز است و آنچه  ها مبالغه خسرو کارهاي بزرگی انجام داده و شکستهاي سختی به اردشیر وارد آورده است، ولی این گفته

ارمنستان به دست اردشیر گردیده اسـت. نقـش اردشـیر اول (بـه احتمـال       توان گفت این است که خسرو مانع تصرف می

بیشتر شاپور اول) که در سنگ بزرگ نزدیک سلماس کنده شده است، از طرف بسـیاري از مورخـان و باستانشناسـان بـه     
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نکه یکـی از  عنوان یادگار تصرف ارمنستان به اردشیر است، ولی وجود این نقش در سلماس آذربایجان، در صورت ثبوت ای

رساند که اردشیر نتوانسته است در داخل ارمنستان نفوذ کند، وگرنه جـاي ایـن    دو نقش سوار نقش اردشیر اول است، می

بود. سرانجام بر اثر وقایعی که تفاصیل آن بر ما نـامعلوم اسـت    هاي ارمنستان واقع در آن سوي رود ارس می نقش در کوه

  شود. خسرو بزرگ کشته می

امل مهم در ناپایداري وضع ارمنستان وجود نجبا و اشراف یا مالکان بزرگ بود که پیوسته با پادشـاه ارمنسـتان   یکی از عو

کند و به وسیله نزدیکان خود خسرو  برداري می در نزاع و نفاق بودند. شاهنشاه ساسانی ظاهراً از این اختالفات داخلی بهره

 253آورد (در حـدود   گ فتح ارمنستان را براي دولت ساسانی به دنبال مـی دارد. کشته شدن خسرو بزر او را از میان برمی

  گردد. م). از این به بعد تا اواخر قرن سوم میالدي، ارمنستان جزو ایاالت ایران می

شـود کـه    خواند. از اینجـا معلـوم مـی    می» بزرگ شاه ارمنستان«شاپور اول در کتیبه زرتشت پسر خود هرمزدـ اردشیر را 

ساسانی، هرمزدـ اردشیر را مأمور اداره ارمنستان کرده بوده است. چند تن از پسران دیگر شاپور را نیـز در رأس  شاهنشاه 

اند، مانند بهرام گیالنشاه و شاپور سکانشاه و نرسـی سکانشـاه    بینیم که عنوان شاه داشته بعضی ایاالت مهم دیگر ایران می

دشیر به پادشاهی ارمنستان آن بوده اسـت کـه هرمزدــ اردشـیر در فـتح      شاید علت انتخاب هرمزدـ ار  (پادشاه سیستان)

ارمنستان مؤثر بوده است. این شاهزاده، دلیر و پرجرئت بوده است و لقبـی داشـته اسـت کـه معـادل آن در کتـب عربـی        

گفت کـه   توان رسد، می (شجاع) است. چون هرمزدـ اردشیر پس از مرگ شاپور به شاهنشاهی می» البطل«و یا » الجري«

  ایالت ارمنستان براي شاهنشاه ایران بسیار مهم بوده است که جانشین آینده خود را به حکومت آن گماشته است.

پسر دیگر شاپور یعنی نرسی نیز پیش از جلوس به تخت شاهنشاهی، بزرگ شاه ارمنستان بوده است. شاید به همین علت 

دوم، بهرام سوم را، که پسر او مـدعی سـلطنت بـود، بـه شاهنشـاهی       است که بسیاري از بزرگان ایران پس از مرگ بهرام

اند، چون او مقام واالتري داشته و پادشاهی ارمنستان  اند و عم او نرسی، پسر شاپور اول، را به سلطنت برداشته قبول نکرده

  منصوب بوده است.

اریم و قـول مورخـان ارمنـی مبنـی بـر      از اوضاع داخلی ارمنستان در زمان کوتاه تسلط ساسـانیان اطالعـی در دسـت نـد    

گویـد کـه اردشـیر (در حقیقـت شـاپور اول و       خـورنی صـریحاً مـی    آمیز است. موسـی  بیدادگري حکمرانان ساسانی مبالغه

پسرانش) ارمنستان را به خوبی منظم کرد و آن را در مرتبه اول قرار داد و خاندانهاي اشـکانی را کـه از امـالك خـود دور     

سر امالك خود باز آورد و عایدات سابق ایشان را بـه ایشـان بـاز گردانیـد. دسـتور کرتیـر، موبـد متعصـب          افتاده بودند بر
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شـد. بـه موجـب ایـن      زرتشتی که دستش در احیاي آیین مزدیسنی باز گذاشته شده بود، ظاهراً شامل ارمنستان نیز مـی 

ها بر پا شود. سـعی کرتیـر در    بایست آتشکده ا میشدند و در همه ج دستور، مردم از عبادت اصنام و خدایان دیگر منع می

ارمنستان بیهوده بود و آیین مزدیسنی هرگز در ارمنستان جاي پاي محکمی باز نکرد و مردم ارمنستان همچنان به دیـن  

و  زرتشتی و به آتشکده ها بیگانه ماندند. اما باید گفت که پرستش مهر و ناهید و اورمزد و تیر از قـدیم در مـذهب قـومی   

ملی ارمنستان رخنه کرده بود. نام شهر آنی که یکی از پایتختهاي قدیم ارمنستان است، ظاهراً با نام آناهیتا مربوط اسـت.  

پس از کشته شدن خسرو بزرگ، پادشاه ارمنستان، پسر کوچک او به نام تیرداد که بعد به نام تیرداد سوم معروف شد، بـه  

نجات او را یکی از درباریان خسرو بزرگ به نام آرتـاوازد مانـداکونی کـه سـمت      سرزمین رومیان گریخت. او کودك بود و

ساترابی داشته است به عهده گرفت. تیرداد در تحت سرپرستی آرتـاوازد در شـهر قیصـریه از شـهرهاي ایالـت کاپادوکیـه       

  بزرگ شده و تربیت یونانی یافت و به زبان یونانی مسلط شد.

مـیالدي   283لیاقت و کفایت او را نداشتند چنانکه کاروس امپراتور روم توانسـت در سـال   پس از مرگ شاپور فرزندان او 

اراضی از دست رفته رومیان را از شاهان ساسانی پس بگیرد. ظاهراً در همین ایام است که قسمت مهمی از ارمنستان بـه  

  ند.نشان افتد و رومیان تیرداد سوم را به تخت سلطنت ارمنستان می دست رومیان می

اش (بهـرام سـوم) بـه     میالدي درگذشت و بردارش نرسی پس از مختصري کشمکش با بـرادرزاده  293بهرام دوم در سال 

تخت نشست. او بر خالف دوسلف خود پادشاهی قوي و با اراده بود. نرسی پیش از جلوس بر تخت، علیرغم تصرف قسمت 

خواست  و ظاهراً یکسر از ارمنستان به تیسفون رفته بود. او می مهمی از ارمنستان به دست رومیان، هنوز در ارمنستان بود

شود با امپراتوري دیوکلسین که یکـی از امپراتـوران بسـیار بـا      اراضی از دست رفته را باز ستاند، ولی سلطنت او مواجه می

آورد، ولـی   دسـت مـی  هایی بـه   کند و موفقیت شود. نرسی در آغاز به ارمنستان حمله می کفایت و تواناي روم محسوب می

کند و نرسـی   النهرین پیشروي می دهد و خود دیوکلسین در بین همکار دیوکلسین یعنی گالروس او را شکست سختی می

  م) 297گردید. ( پوشی کامل ایران  از ارمنستان منجر  گردد که کامالً به ضرر ایران بود و به چشم ناچار به عقد پیمان صلحی می

ارمنستان کامالً مستقر شد و تابع روم گردید. در زمان تیرداد سوم واقعه مهمـی در حیـات دینـی    تیرداد سوم در سلطنت 

تر گـردد و آن مسـیحی شـدن ارمنسـتان      ارمنستان روي داد که موجب شد عالیق معنوي میان ایران و ارمنستان ضعیف

اشد که قدرت اقناعی خود را میـان  است. علت آن شاید دین شرك و پرستش خدایان متعدد آمیخته با عناصر مزدیسنی ب
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توانستند در برابر تبلیغات قومی مبلغان آگاه و تـازه نفـس    مردم از دست داده بود و روحانیون متعصب و ناآگاه ارمنی نمی

آوردند مقاومت کنند. با این عامل، گـرایش تیـرداد سـوم پادشـاه      مسیحی که بشارت نجات را براي مردمی ستم دیده می

شـود بـا    اي در میان ملت خود داشته اسـت، همـراه مـی    العاده ارمنستان از دست ایرانیان، که طبعاً نفوذ فوقدهنده  نجات

  رسد. مقاومت عوامل متعصب و طرفداران دین قدیم و بعضی نجبا که البته به جایی نمی

م ارمنستان ناگزیر بـه فـرار بـه    بخش که از خاندان پارتی و نژاد ایرانی بود و او نیز در حوادث شو گرگوار مقدس یا روشنی

خاك رومیان شده بود، عالوه بر تربیت یونانی دیـن مسـیحی را نیـز پذیرفتـه بـود. پـس از اسـتقرار تیـرداد در سـلطنت          

آورد. آنچـه دربـاره گرگـوار و بـه زنـدان       رود و در دربار او مقام مهمی به دست مـی  ارمنستان، گرگوار نیز پیش تیرداد می

یرداد و وقوع معجزات و کرامات تا رهایی او از زندان ذکر شده است، از قبیل داستانهاي دینی و کرامـت  افتادن او توسط ت

  هاست. نامه

گـرود و هـر دو بـا سـعی و کوشـش فـراوان مسـیحیت را در         آنچه مسلم است تیرداد بر اثر تبلیغ گرگوار به مسیحیت می

شود، زیرا در همین زمـان اسـت    ن خیلی بیشتر به روم نزدیکتر میسازند. با این وصف ظاهراً ارمنستا ارمنستان مستقر می

پردازنـد و روم رسـماً    گرود و مسیحیان به آزادي به تبلیغ دین جدید مـی  که قسطنطین امپراتور روم نیز به مسیحیت می

بـی مـردم ارمـن    طل هاي دیرین و روح نفوذ و استقالل شود. اما عواملی که اهم آن عوامل تاریخی و نفوذ سنت مسیحی می

  شود که ارمنستان مادتاً و معناً رومی شود. است مانع از آن می

شـود و ادبیـات    کند که ضامن استقالل فرهنگی ارمنسـتان مـی   مسروپ مقدس خط جدیدي براي زبان ارمنی اختراع می

قـدان بـه اینکـه در    هـا، معت  ها (یـک طبیعـت   گیرد. مسیحیت ارمنی نیز با قبول مذهب مونوفیزیت ارمنی رشد و رونق می

انـد.) و رسـمیت دادن بـه آن،     ها بوده مسیح طبیعت واحد یا ماهیت واحد وجود داشته است، که نوع خاصی از آن یعقوبی

خواهد مستقل بماند، امـا در میـان دو قـدرت بـزرگ      کنند. ارمنستان می خود را از کلیساي ارتدوکس قسطنطنیه جدا می

هاي بزرگ ارمنی نیز  طلبی و خودخواهی نجبا و خاندان خود را کامالً عملی سازد. قدرتتواند استقالل  دنیاي آن عصر نمی

  گردد. انگیز ارمنستان مؤثر می در سرنوشت رقت

شاپور دوم پادشاه مقتدر ساسانی در نتیجه صلحی که با یونانیان قیصر روم منعقد سـاخت، تمـام ایـاالتی را     363در سال 

اي از ایران منتزع ساخته بود، به جز یکی، باز پس گرفت و بـدین ترتیـب ارمنسـتان بـار      که دیوکلسین به موجب معاهده

میالدي، ارمنستان میان ایران و روم تقسیم شد و قسمت اعظم آن به  389دیگر به تصرف دولت ساسانی درآمد. در سال 
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رد و در ارمنسـتان ایـران پادشـاهان    ایران واگذار شد. دولت روم حکومت ارمنستان روم را به ساتراپهاي محلی واگـذار کـ  

میالدي آرتاشس از سلطنت معزول شـد و حکومـت    426ارمنی از خاندان اشکانی به حکومت ادامه دادند تا آنکه در سال 

  ارمنستان به مرزبانان ایرانی واگذار شد و این وضع تا آخر سلطنت ساسانی ادامه یافت.

کـن کنـد و آیـین     م) خواست به زور مسـیحیت را از ارمنسـتان ریشـه    457یزدگرد دوم پادشاه ساسانی (متوفی در سال 

مزدیسنی را در آن سرزمین مستقر گرداند. کوششهاي او با مقاومت سرسخت مردم ارمنستان مواجه شد و اسقفان ارمنـی  

، مـردم  بر ضد ایران اعالم جهاد کردند. علیرغم آنکه واسـاك سیسـجانی، مرزبـان ارمنسـتان، بـه دیـن زرتشـتی در آمـد        

ارمنستان این دین را به طور قطع رد کردند و از قیصر روم مدد خواسـتند. قیصـر بـه علـت اشـتغال در جنـگ بـا هونهـا         

نتوانست از این فرصت طالیی استفاده کند؛ اما مردم ارمنستان سپاهیان ایران را شکست دادند و واساك را گرفتند و او را 

  ناگزیر به قبول مجدد دین مسیحی کردند.

ها بود. سرانجام یزدگرد پس از فراغت از جنگ با  اتفاقاً در همین ایام دولت ساسانی نیز در مشرق گرفتار جنگ با کیداري

ها توانست شورش ارمنستان را فرو نشاند؛ اما مردم ارمنستان هرگز زیر بار دین زرتشـتی نرفتنـد و حکـام ایرانـی      کیداري

  دن ارمنستان چشم بپوشند.ارمنستان ناگزیر شدند که از زرتشتی کر

بدین ترتیب، ارمنستان یکی از عوامل مهم خصومت میان دولت ساسانی و دولت روم بود و اگر نتوانست استقالل خـود را  

  هاي بسیار. میان این دو دولت بزرگ حفظ کند الاقل استقالل فرهنگی و موجودیت ملی خود را حفظ کرد، اما به قیمت فداکاري

  ه ساسانی:وضع علوم در دور

باشـد و بسـیاري از پژوهنـدگان و     هاي فرهنگ و دانش ایران پیش از اسالم مـی  ترین دوره عصر ساسانی یکی از درخشان 

هاي اسالمی، همین فرهنگ و دانش ایرانـی بـوده،    هاي علمی و دانش دانشمندان برآنند که ریشه و شالوده تمدن و نهضت

هاي یونانی و هندي که به زبان پهلوي برگردانده شـده بـود، بـه     چنین کتاب هم هاي علمی پهلوي و ها و کتاب زیرا نوشته

  .عربی ترجمه و پایه و مایه فرهنگ اسالمی گردید

گذار شاهنشاهی ساسانی و شـاپور اول   هاي فرهنگی ایران در عهد ساسانی از زمان اردشیر، بنیان علمی و پیشرفت  جنبش

و انوشیروان به برترین پایه و اوج خود رسید، تا آن جا که ایران، از این لحـاظ نیـز   آغاز و در دوران فرخنده و طالیی خسر

 .شد ترین دولت جهان شمرده می ترین و برجسته بزرگ

لیکن متاسفانه ذخایر و آثار علمی ایران که در این دوره اندوخته شده بود، هنگام تاخـت و تـاز تازیـان و برچیـده شـدن      
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دانش و متعصب، از بین رفت و طعمه آب و آتش گردید. معدودي از آن که از  مهاجمین بیشاهنشاهی ساسانی، به دست 

ها است که بعدها در زمان خلفاي عباسی به عربی ترجمـه شـده و پایـه و     تباهی و رویدادهاي تاریخی درامان بماند همان

 .هاي اسالمی گردید مایه دانش

انـد،   علمی و ادبی فراوانی که در این دوره تألیف و تدوین و یا ترجمه شدههاي  درباره از بین بردن و به آب انداختن کتاب

 .شود ها خودداري می نویسان بعد از اسالم اغلب متذکر گردیده و روایاتی دارند که کم و بیش از آن آگاهند بنابراین از ذکر آن تاریخ

هایی که از ایران باستان مانده  ال و غلبه یافت، کتابگاه که اردشیر بابک استی آن«نویسد:  الندیم در کتاب الفهرست می ابن

کرد. پسرش شاهپور اول کار او  ها را نگاهداري می اي آن و پراکنده شده بودند، از هندوستان و چین گردآورد و در گنجینه

ا فـراهم آورد و  هاي دیگر به فارسی برگردانده شده و به صورت کتاب درآمـده بـود، همـه ر    را دنبال نمود و آن چه از زبان

چنین به گردآوري اوستا پرداخت و با کمک بزرگ موبدان، اوستا را بار دیگر پس از ایـن کـه اسـکندر آن را سـوزانیده      هم

 ».احیاء کرد

هـاي دینـی و    کتـاب  اردشیر دستور داد نسـخ « طور نوشته است که:  در شاهنامه ثعالبی نیز همین موضوع را متذکر و این

آوري نمایند و از نـو   ها را سوزانیده و قسمت دیگر را به یونان برده بودند، جمع اسکندر قسمتی از آن طبی و نجومی را که

 »ها پردازند، براي این منظور از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد و مبالغ گزافی بدان تخصیص داد. نگاشته به تدریس آن

دادند، و دایره این علـوم در   به علوم عقلی اهمیتی به سزا می اي بودند که و اما ایرانیان بر شیوه«نویسد:  خلدون هم می ابن

ها در نهایت پهناوري و عظمت بود، و هم گویند که این علوم پس از آن که  هاي آن زیرا دولت کشور ایران توسعه یافته بود،

سـکندر بـر کتـب و علـوم     اسکندر دارا را بکشت و بر کشرو کیانیان غلبه یافت، از ایرانیان به یونیان رسـیده اسـت. چـه ا   

 »حد و حصري از ایشان دست یافت. شمار و بی بی

هـاي علمـی برداشـته شـد و      آوري و تـدوین و ترجمـه کتـاب    بنابراین در زمان اردشیر و شاهپور گام موثري در راه جمـع 

م بـراي تـدریس و   مقا طور که گفته شد، از تشویق دانشمندان غیر ایرانی هم ابا نداشته و مخصوصا چند پزشک عالی همان

تعلیم علم پزشکی هندي و یونانی جلب کردنـد. دربـار ساسـانی بـه تـدریج مرکـز تجمـع دانشـمندان گردیـد و صـاحب           

اندر عهد اردشیر بابکان، سام ابن رجیـع  «نویسد:  نماید و می التواریخ و القصص نام چند تن از دانشمندان را ذکر می مجمل

کیمان بسیاري جمع شدند پیش او که علم را خریدار بود. چون هرمز آفریـد، بهـروز،   دستور بوده و ماهر موبدان موبد، وح

 »اند به الفاظ تازي اند از هر نوع، که از آن بسیاري نقل کرده ها و علوم بوده ها همه مصنف کتاب بزرمهر، ایزددار، و این
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از مسلمانان به دسـت تـا زیـان افتـاد و در      معتبري در تیسفون فراهم آورد که پس از شکست ایران  شاهپور اول کتابخانه

هایی که مانده بود به بغداد برده شـد و تـا زمـان طغـرل سـلجوقی کـه بغـداد را فـتح کـرد،            زمان خلفاي عباسی قسمت

 .سوزي گردید شد و آن گاه در این جنگ دچار آتش نگاهداري می

هاي چین و هنـد   شیر و شاپور تعداد زیادي از کتابنوشته است که در زمان ارد» النهمطان«ابوسهل ابن نوبخت در کتاب 

ها عمل نمود، زیرا خـاطر او   آوري کرده و بدآن ها را جمع ها انوشیروان همه آن و روم به فارسی برگردانده شد، و پس از آن

دي شاهپور و الندیم از کتابخانه بزرگی که خسرو انوشیروان در شهر دانشگاهی گن خواهی شیفته بود. ابن به دانش و دانش

 .نماید جا تاسیس کرده بود، یاد می ابسته به دانشگاه آن

تنسر هیربدان هیربد یکی از دانشمندان معروف فارس در عصر ساسانی است. با آن که پـدرش یکـی از شـاهان و امـراي     

بار اردشیر گردیـد. وي  محلی فارس بود، با وجود بر این به دانش و کمال گرایید و از وزراء و مشاوران به افضل و مقرب در

 آوري و تدوین اوستا کوشش فراوانی نمود. اي از دانشمندان روحانی براي جمع همان شخصی است که به همراهی عده

هـا بـی تـأثیر     ي ایران رخ داد که در روند علوم در ایران آن عصر و بعـد  در زمان خسرو انوشیروان وقایع دیگري در جامعه

نین امپراتور بیزانس مکتب آتن را تعطیل کرد و در پی آن تعدادي فیلسوف و دانشمند کـه   م. ژوستی 528نبود. در سال 

رسید به دربار ایران آمدند و مدتی در جندي شاپور ماندند. از سوي دیگر انوشیروان برزویـه طبیـب    شمارشان به هفت می

  آمیزي بود. موفقیت اي از کلیله و دمنه به هندوستان گسیل کرد که مأموریت را براي تهیه نسخه

  نجوم و هیات

رفته در دوران ساسانیان علم نجوم و هیات بود که دانشمندان و منجمان دوره بعد از اسالم از  یکی از علوم متداول و پیش

ردیف بـا عقایـد رومیـان و بابلیـان و هنـدیان       باب هم هاي این دوره استفاده کردند و از عقاید ایرانیان در این بقایاي کتاب

 .شناسان و علماي علم هیئت قرار گرفته است اند که مورد تأیید و استفاده ستاره طالبی نقل نمودهم

نماید  بندهشن و مینوخرد، دو کتاب پهلوي باقی مانده از عهد ساسانی مطالبی درباره علم هیات و نجوم دارد که تایید می

 .گذرانیده است عالی خود را میعلوم ریاضی و هیات و نجوم و سایر علوم و معارف عقلی مراحل 

علم نجوم به چهار قوم منسوب است: پارس، هنـد، روم و بابـل. و   «نویسد:  احکام التنجیم می نویسنده کتاب کفایه التعلیم فی

 .اما پارسیان متوسط الحاند هم در هیات و هم در احکام و به سبب قوت و کثرت مملکت و دولت و تربیـت ملـوك علمـاء را   

ان مذاهب بابل و هند و روم معلوم توانستند کرد، و خود آن چه دریافتند بدان زیادت کردند، و بدان سبب کتـاب  علماي ایش
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 »ایشان منتشر شد و مذهب ایشان قبول گشت.

میالدي در کتاب طبقـات   1070ق برابر با ه .  462احمد بن صاعد اندلسی قاضی طلطله متوفی  ابن قاضی ابوالقاسم صاعد

باشند که ملتـی بـا شـرف و     دومین امت متمدن دنیا ایرانیان می«  نویسد: می  حث راجع به تاریج علم در ایران،االمم در ب

شان به قدر ایرانیان به طول  عزیز بشمارند و بالدشان در وسط معموره و آب و هوایشان معتدل است و حکومت و سلطنت

 ...کنند مین میانجامیده باشد، مملکت آنان منظم و هماره دفاع از مظلو

از فضایل سالطین ایران حس سیاست و تدبیر در مملکتداري است، خاصه سالطین ساسانی که مانند آنان در سالطین  ...

قدیمه از حیث شهرت و اعتدال در سیاست مدن نیامده. و از مختصات ایرانیان توجه کامل به علم طب و احکـام نجـوم و   

باشد و از براي آنان در حرکـات کواکـب ارصـاد قدیمـه بـوده و مـذاهب مختلفـه در         ها در عالم سفلی می علم تأثیرات آن

فلکیات داشته و یکی از این مذاهب طریقه است که ابومشعر جعفربن محمد بلخی زیـچ خـود را بـر آن ترتیـب داده و در     

 ...زیچ خود آورده که این مذهب علماء متقدمین ایران و سایر نواحی است

اهل حساب از فارس و بابل و چین و هند و  :گوید که ریقه ایرانیان در تنظیم ادوار عالم تمجید نموده و میابومشعر از ط ...

اي است که ایرانیان مـنظم   ترین ادوار، دوره اکثر امم و طوایفی که معرفت به احکام نجوم دارند معتقدند بر این که صحیح

مللی که از علم احکام نجوم اطالعی نداشتند از دیر زمانی ایـن دوره را  خوانند و  می» سنی العالم«ساختند و آن را به نام 

 .نامند می» سنی اهل فارس«خواندند و اما علماء زمان آن را  العالم می سنی

صوردرجات فلک منسوب به زردشت و دیگري کتاب تفسیر «و ایرانیان را کتب مهمه در احکام نجوم است که یکی کتاب 

 ».رود شد که کتاب مهمی به شمار میبا و کتاب جاماسب می

هاي نجومی معروف باقی مانده از زمان ساسانیان است که به موجـب   از کتاب»Zic Chatrayar«زیک شترایار«زیچ شهریار  ...

ابـن   هاي نخستین اسـالم ابوالحسـن علـی    نویسان، جداول نجومی آن از زمان یزدگرد سوم تدوین شده و در سده نوشته تاریخ

می آن را از پهلوي به عربی نقل کرده است. و اطالعات دیگري نیز توسط خاندان نوبخت در زمان خالفـت منصـور از   زید تمی

  .هاي پهلوي به عربی ترجمه گردید کتاب

ابوریحان بیرونی نوشـته  » التفهیم الوائل صناعته التنجیم«هاي که به کتاب  استاد جالل همایی در مقدمه شیوا و محققآن

 که:متذکر شده 

فن نجوم میراث پارسیان قدیم است و این میراث به وسیله ابومشعر و گروه دیگر منجمان کـه در قـرون اولیـه اسـالمی     «
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زیستند، به جهان رسید. و از این جهت است که بسیاري از اصطالحات ریاضی و هیات و نجوم به زبـان پارسـی قـدیم     می

ی یا به تقریب نقل شده است از قبیل: هـزارات، نهبـر و هفـت بهـر و     در کتب عربی نیز به همان صورت فارس  باقی مانده

دریجان) و کدخداه (از دالیل نجومی براي کمیت عمر مولـود) و پـري (بـدر) و     = دوازده بهر و نیم بهر و سه بهر (دریکان

ته المسـیر) و  نیم پري (تربیع) و دستوریت و دهگ و دهگان و کندر (حرکت خاصه کوکب در فلک تدویر) و نهندر (حصـ 

راست پتیاره (وبال) و مرز (حد در اصطالح نجوم) و جان بختاریا جان بخشان یا بخشار (قاسم الروج یا قاسم الحیـاء)   گوي

 و جوزهر (معرب گوزچهر) (و فرداروکردجه (بعضی جداول) و پرکار (فرجار) و زایچه (معرب زایش

هـاي ایرانـی، هنـدي و     روزگار باروري و آمادگی بوده اسـت. سـنت   عصر ساسانی، آخرین دوره تاریخ ایران پیش از اسالم،

اي بیش از آغـاز عصـر اسـالمی     هنوز سده   یونانی در بطن فرهنگ این عصر با هم در آمیخت و به اعصار بعد منتقل شد.

نـاوري  ي نفوذ دولت اسالمی از غرب تا اندلس و در شرق تا هند گسـترش یافـت و کشـورهاي په    نگذشته بود که سیطره

چون مصر و ایران در زیر پوشش خالفت اسالمی قرار گرفت. زبان عربی که زبان قرآن بود، رسـمیت و مرجعیـت یافـت و    

  .ها به صورت زبان رسمی اداري و نیز علم و حکمت درآمد بعد

ها دست بردند  به محض آنکه مسلمانان ایرانی منش، منابع معارف یونانی و هندي را کشف کردند، با چنان جسارتی به آن

ها تا سرحد امکان دریغ نورزیدند. بدیهی است کـه آنـان داراي مقـدار زیـادي      که از هیچ کوششی براي تحصیل کامل آن

هاي فراوان خودشان، فرصت یافتند تا در ریاضـیات، نجـوم،    هاي یونانی و همکاري نبوغ علمی بودند و تحت تأثیر سرمشق

 حقیقات متعدد و مهمی صورت دهند.صنعت، جغرافی و طب ت   شیمی، فیزیک،
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 روابط ایران و روم از شاپور اول تا انوشیروان
صـورت کـه او را   م.) پادشاهی است که طوالنی ترین سلطنت را در سلسله ساسـانیان داشـت. بـدین   309-379شاپور دوم ، (

ده بودند، بدینسان او به معناي واقعی کلمـه  درباریان و روحانیت در رحم مادر خود، وقتی که او باردار بود، تاج بر سر نهاده دا

کند برخی از درباریان، موبدان و مقامات رسمی که در دوران حکومت پدرش مسئول بر از بدو تولد شاه شد. طبري اظهار می

ایـدار، بـدون   دهد که امپراتوري به اندازه کافی امن و پي امپراتوري، شاپور را برگزیدند. این نشان میعهده داشتند براي ادامه

کـه وي انتقـام از رومیـان(گرفتن    پادشاه قوي براي بقا بود. از وقایع سی سال اول شاپور با روم اطالع دقیقی نداریم اما از این

توان حدس زد که داخـل مملکـت دچـار صـعوبت     پنج ایالت حیاتی ایران در دوره نرسی توسط روم) را به تأخیر انداخت می

م.) صورت گرفـت کـه    313م.) و بعد از آن در روم( 301تغییر کیش به مسیحی ابتدا در ارمنستان(بوده است. در این دوران 

تري نسبت به قبل ایجاد شود. بنابراین عاقبت شاپور پـس از اسـتحکام وضـع    شد بین روم و ارمنستان ارتباط قويموجب می

بود. در همین زمان شـاپور دسـتور بـه آزار و اذیـت      داخلی درصدد جنگ با روم افتاد. امپراتور معاصر وي در روم کنستانتین

ها را بعد از رسمی شدن مسیحیت در روم، نیروي دشمن در سرزمین خـود   مسیحیان ایران را نیز صادر کرده بود، زیرا که آن

  آورد.به حساب می

فتن ارمنسـتان رویـارویی بـا    شاپور که نزدیکی معنوي ارمنستان را با روم مشاهده کرده بود، درصدد برآمد که به بهانه گر

روم انجام دهد. در این زمان بزرگان ارمنی به حمایت شاه ایران چشم دوخته بودند. بنابراین شـاپور بـه ارمنسـتان حملـه     

هاي از دست رفته دوره نرسـی را بـازپس بگیـرد. در    کرد و با این اقدام به روم اعالن جنگ داد و امید داشت که سرزمین

ین مرده بود و کنستانس دوم بر سر کار آمده بود و شخصاً سپهساالري لشکر روم را بر عهده گرفته بود این زمان کنستانت

ها با اینکه قریب ده سالی طول کشید، نتیجـه قطعـی نداشـت و بـراي      سري پیشرفتها براي ایران، این جنگو پس از یک

استفاده کرد و به تحکیم مرزهاي شـرقی در بربـر   چند سالی جنگ در سرحد غربی روم متوقف شد. شاپور از این موقعیت 

ها بود با سفیر روم بر سر صلح به توافـق نرسـید. پـس از ایـن      ها پرداخت. در حالی که وي در حال سرکوب هپتال هپتال

بدین ترتیب وضـع در شـرق بـراي     سرکوب هپتالها،  بار دیگر جنگ با روم را از سر گرفت و ابتدا ارمنستان را فتح کردند.

کـه در غـرب دسـت    » 363 – 360«دوم تهدید آمیز شد و این هنگامی بود که سزار ژولیـانوس  » کنستانتین«کنستانس 

در پـاریس از   360که ژولیانوس در بهار سـال  اندرکار بود از فرستادن قوا براي نبرد با ساسانیان خودداري ورزید. هنگامی

ي م خود را ناچار دید علیه وي وارد عمل شود و دسـت از جبهـه  جانب سربازانش به پادشاهی برگزیده شد، کنستانس دو
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م. در کیلیکیه درگذشت.مرگ کنستانس دوم باعـث   361شرق بردارد. اما قبل از این که اقدامی انجام دهد در اواخر سال 

یـر و  او مـردي شـجاع و دل  ». 361 – 363«شد که یولیانوس پسر عمو و رقیب وي به آسانی بر تخت سلطنت تکیـه زنـد   

آمیز بـود و  جنگ آزموده بود و برخالف امپراتور پیشین به مسیحیت اعتقادي نداشت. اگر چه پیشروي او در ابتدا موفقیت

برد. اما در نهایت ي فراري ایرانی، که برادر شاپور بود، بهره میهاي آرشاك در جناح ارمنستان و هرمزد شاهزادهاز حمایت

  »م 363ژوئن  26«آمد.انی به سوي وي انداخت از پاي دربا ضرب زوبینی که یک سرباز ایر

، یوویانوس که با شتاب فراوان به پادشـاهی منصـوب شـده بـود سـپاه خـود را در وضـع        »ژولیانوس«پس از مرگ یولیانوس 

یـان دو  دهد. به موجـب صـلحی کـه م   نامساعدي یافت. و خود را ناگزیر دید که بالفاصله که قرارداد صلح با شاپور دوم تن در

تر متصرفات سـابق روم در مشـرق دجلـه و    دولت برقرار گشت، که آمیانوس از آن به نام صلح ننگین نام می برد، شاپور بیش

م. در  363نیز شهرهاي نصیبین، سنجار و......را بدست آورد. رومیان، ارمنستان را نیز رها کردند. شرایط دقیـق توافـق سـال    

نامشخص بود و هـر کـدام بـه طـور متفـاوت از آن تفسـیر       » هم ایران و هم روم«دو طرف مورد ارمنستان و گرجستان براي 

کـه خـود را در   م.، شـاپور دوم در حـالی  364ي ارمنستان درگرفت. در سال بعد، در ناحیه زودي جنگ دراند. بنابراین بهکرده

آمد.  بدین ترتیـب  به زودي به تصرف شاپور درکند  و این سرزمین دید، به ارمنستان حمله میقبال دخالت رم در امنیت می

کرد را از دست داد. نیروهاي ساسانی، که اکنـون بـا   م. از او حمایت می 363تا  224روم متعهد همیشگی خود را که از سال 

قدرت وارد ارمنستان شده بودند، نه تنها قصد اشغال خاك این سـرزمین را داشـتند بلکـه از بـین بـردن آئـین مسـیحیت و        

جایگزین کردن دیانت زرتشت نیز از اهداف بزرگ آنان بود. بتابراین اینبار درگیري بـر سـر منـاطق گرجسـتان و ارمنسـتان      

» 374در سـال  «صورت گرفت و چند سال والن سین و شاپور با هم بدون نتیجه قطعی جنگیدند. بدنبال ایـن وقـایع شـاپور   

ن و گرجستان به مصالحه برسد، با فرستادن سفیران بسـیاري اظهـار عالقـه    درصدد برآمد تا با امپراتور والنس بر سر ارمنستا

کرد که خوب است ارمنستان را به آن جهت که کانون اغتشاش و ناراحتی دائمی است، بین خـود تقسـیم کننـد و در مـورد     

رز دانوب مواجه شده بود، ها در مگرجستان نیز هیچ کدام از دو دولت در این مناطق دخالتی نکنند. والنس که با تهدید گوت

هاي اولیه پیشنهاد شاپور را پذیرفت. اما این توافق در زمان حیات دو امپراتور عملی نشد زیـرا والـنس در سـال    پس از تردید

  م. درگذشت.  379ها کشته شد و شاپور هم به دنبال مرگ او، عمر چندانی نکرد و در سال م. در یکی از جنگ 378

ردشیر دوم نیک کردار که در صدد کاهش نفوذ نجبا بود، بر سـلطنت نشسـت کـه نجبـا او را در سـال      بعد از شاپور دوم ا
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چهارم خلع کردند بنابراین فرصت کافی براي اداره حکومت به دست نیاورد.بعد از وي شاپور سوم به سلطنت نشسـت. در  

اما در این زمان چـون روم توسـط اقـوام وحشـی     این زمان بر سر ارمنستان میان ایران و روم نیز منازعه از سر گرفته شد 

مورد تجاوز و حمله قرار گرفته بود بر سر تقسیم ارمنستان با شاپور سوم به توافق رسیدند. شایان ذکـر اسـت کـه شـاپور     

ارد. توانست از این فرصت استفاده کند و رومیان را زیر فشار بگذبهره بود و گرنه میسوم در این زمان از قدرت و درایت به

بدین ترتیب بخش اعظم ارمنستان در قسمت شرقی نصیب ایران شد و قسمت کوچـک غربـی نصـیب روم شـد. بـه ایـن       

م.  بـین شـاپور سـوم و والـنس مطـرح       377ترتیب تئودوسیوس اول و شاپور سوم بر سر طرح مسئله تقسیم که در سال 

ي ارمنسـتان کـه از ابتـداي    ورد توافق در مورد مسئلهحل ممیالدي به توافق رسیدند. و به یک راه 387شده بود در سال 

  النزاع طرفین بود، رسیدند. بعد از شاپور سوم بهرام چهارم به سلطنت نشست.بهي ساسانی تا این زمان ماتشکیل دوره

م در سال شان بر این است که قرداد رسمی بین ایران و روم بر سر ارمنستان در زمان بهرام چهاربعضی از محققین اعتقاد

کوب اشـاره  توان به آقاي گیرشمن، دریایی،کریستن سن و آقاي زرینها میمیالدي صورت گرفته است. از جمله آن 389

م. بود که تئودیوس،  روم را به دو قسمت تقسیم کرد و ایران با روم شـرقی یـا     390کرد. در زمان این پادشاه و رد سال 

 بیزانس همجوار شد.

ول روابط ایران با روم خوب بود و آرکادیوس امپراتور روم شرقی در هنگام مرگ پسر خود تئودیوس دوم در زمان یزدگرد ا

اي دانشـمند را بـه نـام    را که کودکی خردسال بود را به یزدگرد سپرد. یزگرد نیز حمایت او را بر عهـده گرفـت و خواجـه   

ه نوشته اند تا یزدگرد زنده بـود هـیچ گـاه از فتـوت و     آنتیوخوس به قسطنطنیه فرستاد تا تئودیوس را تربیت کند. چنانک

جوانمردي خود نسبت به بیزانس نکاست، حتی بعد از اینکه امپراتور روم سفارتی به دربار ایـران فرسـتاد کـه نسـبت بـه      

یـت  مسیحیان ایران توجهی بشود، یزدگرد دستور داد که در رابطه بـا مسـیحیان تجدیـد نظـر شـود و آنهـا را از آزار و اذ      

روحانیون زرتشتی رهانید.بنابراین روابط تنش آمیز ایران با روم قبل از او به روابطی مسامحه و مصالحه آمیز تبدیل شـده  

م. بر مبناي روابط تجاري بین غرب و شرق، به نحوي که منافع طرفین در آن تأمین باشـد،   9/408که در سال بود. چنان

م. اندکی پس از نشستن بهرام بر تخت شاهی تعقیـب   421دوامی نگرفت. در سال توافق کردند. اما این روابط پس از وي 

و آزار مسیحیان در امپراتوري ساسانی از سر گرفته شد. بسیاري از مسـیحیان بـه امپراتـوري بیـزانس گریختنـد و بهـرام       

گردیـد. در نتیجـه میـان دو    خواستار استراداد آنان گردید، اما امپراتور تئودوسیوس دوم حاضر به پس دادن گریختگـان ن 

م. براي ایران، بهرام پـنجم را  بـه عقـد     421-422امپراتوري جنگ در گرفت. لیکن جریان نامطلوب جنگ در سال هاي 
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  کند .  پیمان وادار می

کند که بر اساس آن مسیحیان در شاهنشـاهی ساسـانی و   م. پیمان صلحی با روم امضا می 422بدین ترتیب که در سال 

ي م. گویـا دربـاره   422شدند به همـین ترتیـب هـم در سـال     ن در امپراتوري روم از آزادي مذهبی برخوردار میزرتشتیا

پرداخت پول از جانب طرفین براي دفاع از ناحیه ي قفقاز، توافق صورت گرفت. در دوران این پادشاه بـود کـه مسـیحیان    

شد، تصمیم گرفته روابط بین دربار ایران و روم گریبانگیر میي اذیت و آزاري که پیوسته در نتیجه تیرگی ایران در نتیجه

هـا بـا   ظن شاهنشاهان ساسانی و روحانیون زرتشتی از همکاري آنکلیساي خود را از کلیساي روم جدا سازند تا رفع سوء

نـام  یل داد کـه بـه  هاي والیات ایران تشکم. جاثلیق مدائن دادیشوع شورایی از اسقف 421رو در سال رومیان بشود. از این

کلی جدا گردیـد و ازآن تـاریخ   هاي ایران از کلیساي روم بهموجب رأي این شورا کلیساشوراي دادیشوع معروف است و به

 ایران گردید.» هابرترین مقام روحانی در نزد عیسوي«کلی با بیزانس قطع رابطه کردند و دادیشوع بطریق پتریارك به

درنـگ  م. بی 439پسرش یزدگرد دوم به پادشاهی رسید. یزدگرد دوم در سال » م. 457-384«بعد از مرگ بهرام پنجم  

هایی بروز کند و آرامـش  خواست در مرزهاي شرقی آشفتگیها را آغاز کرد. اما تئودوسیوس دوم که نمیجنگ با بیزانسی

ها بـود، از دولـت ایـران    ت آتیال و هوناین نواحی از میان برود. و از طرف دیگر، امپراتوري از طرف مغرب در معرض حمال

ي جنگ را نمود. این متارکه بعداً تبدیل به صلحی طوالنی شد. که طبق این صلح طرفین تعهـد  ي یکسالهتقاضاي متارکه

کردند که در نزدیکی مرزهاي یکدیگر دژ و قلعه هاي نظامی بنا ننمایند و نیز دولت روم قبول کـرد کـه بـراي نگاهـداري     

هـا بـه   ها سالیانه مبلغی دینار به ایران بپردازد. یزدگرد دوم بعد از صلح با رومـی ي خزر در مقابل حمالت وحشیهادربند

ها به وجود آمده بود پایان داد. بعد از آن توجـه خـود را متوجـه ارمنسـتان کـرد.      اغتشاشات شمال شرقی که توسط هون

ختاري ارمنستان را از میان ببرد و مسیحیان آن سرزمین را اجباراً به ي این افتاد که خودمبنابراین یزدگرد دوم در اندیشه

قفقاز را ایرانی کند. بدین ترتیب ابتدا در سال هاي دیگر ماوراءها و کشوردین زرتشتی برگرداند و به خیال خود این استان

هاي سـنگین  م سرشماري و وضع مالیاتم. دن شاپور نماینده پادشاه، به منظور اخالل در اتحاد ناخارارها، براي انجا 447

ها، یزدگرد دوم، وزیرش را مأمور کرد که به ارامنه نامه دهد و آنـان را بـه تغییـر    شود. بعد از اینبه ارمنستان فرستاده می

ک ها طلب کمآئین فراخواند. در این شرایط بود که میان ایران و ارمنستان درگیري ایجاد شد و ارمنیان از بیزانس و هون

طور ریاکارانه پادشاه ایـران را  ورزد و در این مورد بهاز دادن کمک امتناع می» م. 450-457«کنند ولی قیصر مارکیان می
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به دنبال این وقایع یزدگرد دوم، لشکري را بـه سـوي ارمنسـتان روانـه     رسد. ها نیز کمک نمیگذارد؛ از هوندر جریان می

گرفت، نیروهاي ارمنی به فرمانـدهی وردان از خانـدان مامیکونیـان    م در 451یر در کند و در نبردي که در دشت آوارامی

  نابود شدند و بسیاري نیز به داخل ایران تبعیدگشتند.

در زمان پیروز اول به علت اینکه ایران از طرف هپتالها و روم شرقی از طرف هونها مورد حمله قرار گرفته بودنـد ارتبـاطی بـا    

هاي ساسـانیان در شـرق    باب روابط ایران و روم در این دوره بایستی اذعان کرد که رومیان از درگیري روم صورت نگرفت. در

کردند. هرچند بعضی از مورخـان  بهره برده و مبلغ مقرر در قراردادهاي قبلی بابت حفاظت از دربندهاي قفقاز را پرداخت نمی

غرامت جنگی که باعث اسـارت قبـاد  نـزد هیاطلـه شـد، رومیـان        گویندبعد از جریان بدهیبا این گفته موافق نیستند و می

ها همواره درصدد فرصتی بودنـد کـه از زیـر     توان به این روایات اعتماد کرد زیرا رومیاند، اما نمیمبالغی به پیروز کمک کرده

  چنینی نهایت بهره را ببرند.   بار پرداخت این غرامت راحت شوند و از اغتشاشات این

-جنـگ در » در واقع عمـویش بـوده  «تحت میان قباد و برادرش بالش وبراي رسیدن به تاج» م. 484«گ پیروزپس از مر

اي از اشراف به نزد خاقان هیاطله گریخت. این امر براي استمداد کمـک و نیـرو از   گرفت. بالش بر او فائق آمد و او با عده

طله مقدمش را گرامی داشت و سپاهی آماده کرد و او را در این انجام گرفت. خان هیا» بالش«خاقان جهت مقابله با برادر 

خـراج  وها احتماالً علت حمایت هیاطله از قباد توافق ضمنی براي پرداخت مرتب باجامر کمک نمود. با توجه به این روایت

  سالیانه و تثبیت نفوذ و حاکمیت آنان بر دربار ایران بوده است.

ها بپردازد. در نتیجه بـه آناستاسـیوس قیصـر    لی الزم دست یابد تا خراج معهود را به هفتالیاما قباد نتوانست به منابع ما

اي از قرارداد صلح بین یزدگرد بیزانس روي آورد و درخواست اقساط معوقه از روم را کرد و براي توجیه این تقاضا به ماده

لت روم متعهد شده بود که قسمتی از مخارج دفاع م. عطف کرد.طبق این قرارداد دو 442دوم و تئودوسیوس دوم به سال 

هاي قفقاز را در مقابل وحشیان به دولت ایران بپردازد.  که بعد از یزدگرد دوم بـه علـت ضـعف داخلـی ایـران و      معابر کوه

ن بـار در  ها نیز مترصد روزي بودند کـه از زیـر ایـ   گرفتن از شرق، این بند قرارداد معوق مانده بود و رومیمورد حمله قرار

  کردند.بروند و در هنگام شرایط ضعف ایران به تعهد خود وفا نمی

امپراتور روم، آناستازیوس پیغام فرستاد که شهر نصیبین را که موقعیت استراتژیکی مهمی در نواحی مرزي این دو کشـور  

تقاضاي قباد مخالفت شد و قبـاد   ها را بپذیرد. بنابراین باشرقی تسلیم کنند تا در این صورت درخواست آن داشت به روم

مصمم به جنگ شد تا شاید بتواند بدین وسیله به پول دست یابد.قباد براي اینکه به دولت روم فرصت تجهیز قـوا ندهـد،   
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تر به غارت شهرها م. غفلتاً با حمایت سپاهیان هفتالی به ارمنستان (روم) حمله کرد و با سرعت هر چه تمام 502در سال 

» آمـد «یا (ارزروم) بود. بعـد از آن  » تئودوسیوپولیس«ارمنستان (روم) از بزرگترین فتوحات قباد تصرف شهر  پرداخت. در

تـاریخ جنـگ هـاي    «ها را در کتاب خـود   النهرین به تسخیر ایرانیان درآمد.که پروکوپیوس شرح فتح این سرزمیندر بین

  آورده است.» ایران و روم

خوردند. تـا اینکـه ساسـانیان از جانـب     روي ایرانیان را بگیرند و پی در پی شکست میسپاهیان روم نتوانستند جلوي پیش

ي غرب آرامش برقرار شود قباد به مرزهاي شمالی مورد تهدید اقوام وحشی قرار گرفتند. براي آن که به هر حال در جبهه

شهر آمد را به روم واگذار کند و در برابـر،  آناستازیوس پیشنهاد صلح کرد و بیزانس موافقت کرد. قرار بر این شد که ایران 

قـرار داد  » م. 506یـا   505«هزار شمش طال و به روایتی شش هزار سکه طال از رومیان بستاند و بدین ترتیـب در سـال   

در عمل بیش از بیست سال پاي بر جـا مانـد. اینکـه در      صلحی براي مدت هفت سال منعقد گردید. ولی صلح هفت ساله

هاي خطیري دست زده بودند . ها به فعالیتکار به برخوردهاي نظامی نکشید حاکی از این است که بیزانس هاي بعدسال

آناستازیوس اول در ضمن جنگ پیشین به این نتیجه رسیده بود که استحکامات غیر کافی، حمالت ساسانیان را تسـهیل  

ی جدیــدي ایجــاد کــرد. در ارمنســتان (روم) کــرده اســت. در نتیجــه در ایــام بعــد در نزدیکــی مرزهــا تأسیســات دفــاع

تئودوسیوپولیس به دژي نیرومند تبدیل شد و در برابر دژ نصیبین که متعلق به ساسانیان بود، شـهردار آناستاسـیوپولیس   

هاي علنـی  سربرافراشت که خود موجب تنش هاي جدیدي با ساسانیان شد. به هر حال در دوره آناستازیوس کار به جنگ

ي دوم جنگ قباد با روم در اواخر سلطنت قبـاد و در زمـان امپراتـور ژوسـتین در اثـر دخالـت روم در امـور        هنکشید. دور

گرجستان بود. چون ایران مایل بود تکیه گاهی در گرجستان به دست آورد و منافع اقتصادي خویش را به یاري مناسبات 

بگروند. امـا سـلطان ایبـري بـر ایـران شـورید و بـه روم         عقیدتی، بهتر تأمین کند، از آن ها خواست که به دین  زرتشتی

نه تنها از او حمایت کرد، بلکه پادشاه الزیکا را نیز به طرف خود طلب نمـود و بـه طوایـف هـون     » ژوستین«پناهنده شد. 

د و حتی ها از سپاه ایران شکست خوردنها، گرجیساکن قفقاز مبلغی پول داد تا به ایران حمله کنند. به رغم کمک رومی

ها در مقابل الزیکا را که پادشاه ایبري به آنجا فرار کرده بود، محاصره کردند و پس از مدتی به ایران مراجعت کردند.رومی

این عمل سپاهی به فرماندهی سیتاس و بلیزاریوس جهت حمله به ارمنستان ایران گسـیل داشـت، امـا نرسـس فرمانـده      

ي آن بـه عهـده امپراتـور    بعد از چند ماه از شروع جنگ ژوستن وفات یافـت و ادامـه  ها را شکست داد. هاي ایرانی آننیرو
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میالدي کـه بـه    530گشت. نبرد دارا در سال طور متناوب دست به دست مییوستی نیانوس افتاد. و پیروزي در جنگ به

به دنبـال ایـن شکسـت در     انتقام شکست بلیزاریوس در حوالی میندوس شکل گرفته بود به پیروزي رومیان خاتمه یافت.

کردند، به دست رومیان افتاد. بعـد از ایـن   ها طال استخراج میکه از دومی ایرانی» فرانگیوم«و » بلوم« ارمنستان دو قلعه 

چنان نبرد ادامه داشت تا اینکه سـپاهیان  نین سفیري را براي صلح نزد قباد فرستاد، اما قباد نپذبرفت. همپیروزي ژوستی

م. شکست دهنـد. هنـوز رومیـان بـراي مـذاکره صـلح اصـرار         531ستند رومیان را در نبرد کالینیکوس در سال ایران توان

از » مـارتیروپلیس «کردند. سرانجام وقتی خبر مرگ قباد به ایرانیان محاصره کننـده شـهر   داشتند اما ایرانیان توجهی نمی

ها، بـا گـرفتن چنـد گروگـان از     ها به آنر تهاجم ماساژتها مردد شدند و با شنیدن خبشهرهاي ارمنستان روم رسید، آن

رومیان دست از محاصره کشیده و حاضر به مذاکره صلح شدند. قرارداد صـلح در اوایـل سـلطنت خسـرو اول، انوشـیروان      

را کـه در  در ارمنستان ایران و پولی » فرانگیوم«و » بلوم«ي رومیان دو قلعه  -منعقد شد و شرایط این قرارداد عبارت بود 

 -رومیان قول دادند که پادگان نظامی را از دارا به قسطنطنیه منتقل کننـد.  -قراداد مشخص شده بود به ایرانی ها بدهند.

به اهالی ایبري اجازه داده شد در صـورتی کـه    –اند، به هم پس دهند. هر یک از طرفین آنچه از متصرفات یکدیگر گرفته

ها  دژ و استحکامات الزیکا را بـه دولـت روم   ایرانی –و گرنه به سرزمین خویش برگردند.  مایل باشند در بیزانتیوم بمانند

هایی از آنان با همان درجه اهمیت و اعتبار  هاي قبلی روم را رها کردند و در عوض گروگان ها گروگان ایرانی –واگذاشتند. 

 داشتند. خود نگهنزد 

گوید، اما هر دو قدرت کمی بعد به جـان  سخن می» صلح ابدي«م. از  532 هر چند پروکوپیوس در ارتباط با قرارداد سال

م. به سـوریه حملـه بـرد. مـورخین دلیـل ایـن حملـه را         540یکدیگر افتادند. بدین صورت که خسرو انوشیروان در سال 

ي دلنگرانـی  ، مایـه ي قـدرت او در داخـل ایـران   گونه که توسعهدانند. زیرا هماني قدرت ژوستی نین در آفریقا میتوسعه

و در جنگ ایتالیا با اقوام گوت » م.533«ها نیان در جنگ کارتاژ و آفریقا با واندالهایی هم که ژوستییابیبیزانس بود، کام

ي قدرت بیـزانس بـراي ایـران مایـه زحمـت و      به دست آورده بود. خسرو را از این که توسعه» م.536«استروگوت -شرقی

اشـاره کـرده   » م.538-539«اشت. پروکوپیوس هم به ورود سفیران گوتی به دربار خسرو در سـال  دتهدید شود نگران می

رسد. لذا خسرو چون خطـر واقعـی   نوبت به دولت شما می» هاگوت« اند که بعد از نابودي ما که به شاه ایران هشدار داده

براي آن که به تحریکات بیزانس در امور  ي قدرت ژوستی نیان را توسط فرستادگان گوتی احساس کرد و مخصوصاًتوسعه

  مربوط به ارمنستان و گرجستان جواب شایسته اي را داده باشد،  مصمم به شکستن صلح دایمی بود.
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اي که بین دولت غسانیان خراج گـذار  اي براي شروع جنگ از  جانب خسرو الزم بود و آن بهانه این که مشاجرهبنابراین بهانه

خیره مطیع شاهنشاه ایران واقع گردید، موجب اشـتعال نـایره جنـگ بـین دو کشـور ایـران و روم شـد.         روم و پادشاه لخمی

سپاهیان خسرو پس از ورود به سوریه توانستند انطاکیه را تسخیر و غارت کنند. در این زمان سپاهیان ژوسـتی نیـان درگیـر    

ـ  ا وجـود تحمیـل خراجـی هنگفـت، در سـر حـد غربـی        فتوحات در غرب بودند. بنابراین صلحی اندکی بعد منعقد گردید و ب

چنـان در الزیکـا ادامـه داشـت. و سـعی کسـري در       تغییري نداد و بار دیگر آزادي مسیحیان را تضمین کرد. لیکن جنگ هم

م. بـه مـدت    561ي تحریکات رومیان عقیم ماند. صـلح قطعـی کـه در سـال    تسخیر لزها، که قومی عیسوي بودند، در نتیجه

به امضاء رسید. در فاصله بعد از صلح خسرو انوشیروان توانست امنیت مرزهاي شرقی را تامین کند و خیال خـود  پنجاه سال 

ها راحت کند و هم چنین توانست نفوذ خود را در شبه جزیره عربستان افزایش دهد و یمن را به تصرف خـود در  را از هپتالی

ز جنگ ایران و روم از سر گرفته شد. چنانکه تئوفیالکت سـیموکاتا مـورخ   ، با»م. 561«آورد. ده سال بعد از صلح پنجاه ساله 

) در هفتمـین سـال   4کنـد:  رومی اواخر قرن ششم و قرن هفتم، در کتاب خود به دالیـل از سـر گـرفتن جنـگ اشـاره مـی      

» حاصـل از «ادت تخطی کردنـد، سـع  » پنجاه ساله«سري قیصر به قرارداد صلح فرمانروایی یوستین دوم، رومیان در اثر سبک

ها بـه قبیلـه اي   ها را متهم کردند و آنان را مسبب جنگ نامیدند، مدعی شدند که هومرتیها پارتی) رومی6صلح از بین رفت.

 هندي که مغلوب رومیان بود، از جانب آنان به شورش تشویق شده اند...

در   گامی که ترکان سفیرانی به روم فرستاده بودنـد، ) از این هم فراتر ناراحتی خود را چنین بیان کردند که ایرانیان،  هن7

کردند از بین ببرند، تا بدین ها عبور می آن وقت خواسته اند آنها را با دادن رشوه وادار کنند سفیرانی را که از سرزمین آن

امیدند و اتهامات زیـر  نها را مسبب جنگ میها، رومی) از طرفی دیگر ایرانی9ها ایجاد شده باشد. ترتیب مانعی در کار آن

هـا را زیـر فرمـان    ها نزدیک شده و آنها بودند، به آنها رعایاي ایرانیها هر چند که ارمنیرا به آنان وارد دانستند : رومی

 اند.ي ارمنستان منصوب کرده بود، کشتهاند، سورن را، که شاه ایران به سمت فرمانده منطقهخود در آورده

ي نصـیین توسـط نیروهـاي    النهرین تاخت و انطاکیه و دارا را گرفتند و محاصرههی شخصاً به بینخسرو با گردآوري سپا 

اي نداده، براي سرکوب قیام ارمنستان هم سپاهی به فرماندهی سورن، مرزبان فراري ارمنستان گسـیل شـد،   رومی نتیجه

ي ساسـانیان آزاد گردیـد و تحـت    طهلیکن در دوین شکست سختی خورد و از آن پس بخش بزرگی از ارمنسـتان از سـل  

اي جـز  دوم شد. تیبریوس جانشین و شریک او نیـز چـاره  سلطه بیزانس درآمد. تصرف انطاکیه و دارا باعث استعفا یوستین
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چنـان در  ي صـلح را تضـمین کنـد و جنـگ هـم     دوام منعقد شد اما نتوانست ادامـه اي بیدرخواست صلح نداشت. متارکه

م . به ارمنستان کرد. در آغاز پیروزي با ایرانیـان بـود.    575اي که خسرو شخصاً در سال ت و در حملهارمنستان ادامه یاف

ها خسرو را شکست دادنـد. ساسـانیان کـه جـرأت خـود را از      اما سرنوشت جنگ تغییر یافت و سپاه نیرومندي از بیزانس

ي صلح به مذاکره بنشینند. اما پیـروزي بـزرگ بـر    م. مایل بودند که بر سر بستن عهدنامه 576دست داده بودند در سال 

م.، فرمانده جدید سپاه بیزانس به  578گوهاي صلح را گسیخت. در جنگ سال وي گفتسپاه بیزانس در ارمنستان، رشته

ود نام موریکوس یا موریس توانست چندین دژ ایرانی را مسخر سازد و شماري را به اسارت در آورد. اما ارامنه به شورش خ

  ي ساسانیان را بر این سرزمین اعاده کرد.پایان دادند و فرمان عفو عموي خسرو، سلطه

هاي پی درپی خسته شـده بودنـد صـلح را اسـتقبال کردنـد. معهـذا       ها از جنگها و هم ایرانیبه این ترتیب هم بیزانسی 

سـال زمامـداري    48م. پـس از   579هنگامی که هیئت سفارت بیزانسی در راه رسیدن به تسیفون بود، خسـرو در سـال   

ي مذاکرات دوره خسرو اول را با هرمز از سر گرفت و خواستار ایـن  درگذشت.بعد از جلوس هرمزچهارم، امپراتور روم ادامه

بود از تمام دعاوي خود در ارمنستان صرف نظر کند در مقابل شهر دارا را باز ستاند. اما هرمز از تسلیم شهر دارا، حتی در 

ها درآمده بود امتناع ورزید. ایرانیان نیز خواسـتار بـاج گزافـی    استرداد چندین دژ در ارمنستان که به تصرف بیزانسقبال 

 چنان ادامه یافت.بودند، اما در این خصوص توافقی حاصل نشد و جنگ هم

  روابط ایران و روم از خسرو انوشیروان تا مرگ خسرو پرویز

روان) به تخت سلطنت نشست. دولت روم همین که از جلوس انوشیروان مطلـع شـد   قباد، خسرو اول (انوشی گپس از مر

سفرائی به دربار ایران فرستاد که در ضمن تبریک جلوس، وارد مذاکره صلح شوند (زیرا جنگ با روم در اواخـر عمـر قبـاد    

  شکل گرفته بود و هنوز ادامه داشت.)

که کارشان به صلح بیانجامـد؛ زیـرا گرفتاریهـاي انوشـیروان اجمـاالً       میل نبودند با توجه به اوضاع داخلی، هر دو طرف بی

  بدین قرار بود. 

مذهب مزدك در دوره پادشاهی قباد به غالب نقاط کشور سرایت کرده بود و ایران را طوري  دچار نفاق و هرج و مرج  -1

ي این کار بزرگ فرصت کافی الزم بـود  رفت. برا شد وحدت ملی از بین می کرده بود که اگر به زودي از آن جلوگیري نمی

  که با بستن قرارداد با روم این امر میسر می شد.

هاي طوالنی و مناقشات داخلی مردم به ستوه آمده بودند. پس الزم بود که باید به برقراري نظم و آرامش  در اثر جنگ -2
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  داخلی پرداخت و بعد به فکر دشمنان خارجی افتاد. 

ها دچار کشمکش بود، آخرین چاره  نین، که در ایتالیا و آفریقاي شمالی با قبایل استروگت و واندل اما گرفتاریهاي ژوستی

خود را در آن دیده بود که بلیزاریوس بهترین سردار خود را از مشرق احضار و براي جنگ با این قبایـل بفرسـتد و چـون    

نین به هیچ وجه مایل به تجدید جنگ با ایران   ژوستیهایی حاصل نموده بود،  بلیزاریوس در انجام این مأموریت پیشرفت

توانست به راحتی در دو جبهه شـرق و   نبود تا مبادا مجبور شود بلیزاریوس را از غرب احضار کند و به شرق بفرستد و نمی

ان را بـه  دستی کرد و تمـام شـرایط دولـت ایـر     غرب همزمان به دفاع از کشور بپردازد. لذا در پیشنهاد صلح به ایران پیش

  آسانی پذیرفت. 

  م بسته شد که مفاد این قرارداد بدین ترتیب بود:  533صلح دائمی در سال 

  هاي قباد در تصرف طرفین بود، به همان حال سابق برگردانده شود.  هر قدر از والیت الزیکا که قبل از جنگ -1

یران واقـع هسـتند مسـترد دارد ولـی شـهر دارا در      را که در خاك ارمنستان ا» فرانکیوم«و » بلوم«دولت روم دو قلعه  -2

  تصرف او باقی بماند به شرط آنکه در آنجا استحکامات جدیدي بنا نکند.

دولت روم متعهد شد که بر طبق قرارداد سابق همه ساله مبلغی معین به دولت ایران بپردازد و دولت ایران هم ساخلو  -3

  خود را در دربند قفقاز نگاه بدارد. 

  خواهند کرد.  ران و روم با هم متحد خواهند بود و هر وقت الزم باشد به یکدیگر کمک مالی و نظامی ای -4

هایی که در بین اجتماع بوجود آورده بود  پس از این صلح انوشیروان توانست بر مشکالت داخلی از جمله مزدك و ناآرامی

  ی بپردازد. خاتمه دهد و با اصالحاتی که انجام داد به تقویت نیروي نظام

روم هم بعد از صلح که خاطرش از جانب ایران راحت شده بود تمـام قـواي خـود را متوجـه ایتالیـا و وانـدالها کـرد و بـه         

  هاي بزرگی دست یافت؛ ولی ایم صلح دیري نپایید. پیروزي

  علل جنگ انوشیروان با روم

هـا باعـث شـد کـه خسـرو اول از       همین پیـروزي   ،هایی در جبهه غرب دست یافته بود روم که بعد از صلح، به پیروزي -1

  افتد. قدرتمند شدن روم هراسناك شود و براي ضعیف کردن رقیب خود و حفظ تعادل به فکر بهانه جنگ بی

هاي حایل بودند که باعث شد که خسرو اول را مقابل روم قرار دهد بدین صورت کـه: بـین دو ملـک     مورد دوم، دولت -2

الحمایه روم منازعاتی  عمرو ملک غسان تحت بن ن سلطان حیره دست نشانده ایران و دیگري حارثنعما عرب یکی منذرابن
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ها دخالت و از حارث طرفداري کـرد. بـه همـین خـاطر      پیش آمد و امپراتوري روم بدون مراجعه به دولت ایران در کار آن

  روم این قضیه را مفصالً شرح داده است.  هاي ایران و منذر به انوشیروان شکایت برد. پروکوپیوس در کتاب خود جنگ

درپی رومیان را بـراي   آمدند و خطر فتوحات پی ها نزد خسرو اول می سفرایی از جانب رؤساي قبایل استروگت و واندال -3

ها پس از شکست قطعی ما قواي فاتح خود را بـه جانـب ایـران سـرازیر      گفتند رومی دادند و می شاهنشاهی ایران شرح می

  کرد.   خواهد

سردار رومی را که مأمور رفع غائله آنجا بود در » سیتاس«در ارمنستان اهالی قیام بزرگی بر علیه امپراتوري روم نموده  -4

  نین) به دربار ایران و انوشیروان پناهنده شدند.  ضمن جنگ کشه شد بدین وسیله ارامنه از ترس روم (ژوستی

نین بدست آمد که به رؤساي قبایل فرسـتاده بـود و آنهـا را بـر ضـد       ي از ژوستیا در گیرودار همین وقایع بود که نامه -5

  نمود.   ایران تحریک می

مـیالدي بـه سـوي     540در کل با این علل هیچ تردید در نقض صلح و شروع جنگ براي انوشیروان باقی نماند و در سال 

  روم لشکر کشید. 

  نین نتایج اولین جنگ خسر اول با ژوستی

  النهرین   در بین» سورا«هر تصرف ش -1

بعد از سورا به سوي انطاکیه حرکت کردنـد و سـپس بعـد از چنـد روزي محاصـره، موفـق بـه فـتح انطاکیـه شـدند.            -2

  دهد.  دست می پروکوپیوس از فتح انطاکیه اطالعات خوبی راجع به نظام و ارتش و جزئیات لشکر ایران به

این حمله ناگهـانی متـوحش شـد و سـفرایی نـزد انوشـیروان فرسـتاد و         هاي غرب بود از دولت روم که سرگرم جنگ -3

هزار پونـد طـال    5درخواست صلح نمود و پس از مذاکرات زیاد قرار بر این شد که دولت روم بابت غرامت اردوکشی مبلغ 

  ف گردد.  سنتناري به طور دائم تحویل ایران دهد تا دولت ایران از ادامه جنگ منصر نقداً بپردازد و سالی پنج

  نین دومین جنگ خسرو اول با ژوستی

  توان به دالیل زیر اشاره کرد:  از علل این جنگ دوم می

النهرین شمالی بـه سـر حـدات     ایران و روم هر دو به متصرفات یکدیگر حمله کردند. ایران به الزیکا و روم از طریق بین -

  شمال غربی ایران تعرض کرد.  

بعداً بر حسب رسومی که معمول شده بود در موقع مرگ شاه آنجا، تاج سـلطنت از جانـب امپراتـور    الزیکا ابتدا مستقل بود ولی 
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گردید. به خاطر همین رونـد، دولـت روم رفتـه رفتـه قـوایی را بـه عنـوان سـاخلو بـه آنجـا            روم افتخاراً به شاه جدید اعطاء می

» گوبـاز «ند و فـروش کاالهـا را در انحصـار خـود درآوردنـد      فرستاد. چون نیروهاي رومی در آنجا باعث آزار و اذیت مردم شد می

ها را از آنجا بیرون کند و در ایـن میـان    ها به ایران متوسل شد. و ایران با لشکري توانست رومی پادشاه الزیکا از سوء رفتار رومی

  م).541سردار رومی کشته شد و الزیکا تا مدتی جزو ایران قرار گرفت (

ن، بلیزاریوس را از جبهه غربی احضار کرد و مأمور تعرض به ایران کرد و بـه منـاطق شـمال غربـی     نی در این موقع ژوستی

نشـینی کردنـد و بـه محاصـره قلعـه       ایران از جمله نصیبین حمله کرد که به موفقیتی دست پیدا نکردنـد و ناچـاراً عقـب   

عه وارد مذاکره گردید و به شـرط تـأمین جـانی    اریوس با مدافعین قل سیسورانون پرداختند که بعد از محاصره طوالنی بلیز

  قلعه را تصرف کرد.  

م، بلیزاریوس به جبهه غرب احضار شده و فرماندهی نیروها در مشرق به نارسـس رسـید    544دو سال بعد یعنی در سال 

  شد. که به جانب ارمنستان حمله برد اما مرزبان آنجا توانست بر نیروهاي رومی پیروز شود و نارسس هم کشته 

النهرین شمالی تعرضاتی نمود ولی چـون دولـت روم در پیشـنهاد صـلح پافشـاري       م، انوشیروان به بین 545در سال بعد 

سال جنگ به متارکه موقتی رضایت داد مشـروطه   5فرستاد شاهنشاه ساسانی پس از  کرد و سفرائی به دربار ایران می می

   به اینکه:

  غرامت جنگ بپردازد.  پوند طال بابت 50.000نین  ژوستی -1

  تریبونوس طبیب درباري خود را به ایران بفرستد.  -2

  گردد.  سال بین طرفین منعقد می 5شود و قرارداد متارکه به مدت  این دو شرط پذیرفته می

ین بـار  مدتی از این صلح نگذشت که بین زرتشتان ایرانی و اهالی عیسوي الزیکا اختالفاتی به وجود آمد و پادشاه الزیکا ا

به روم متوسل شد که باعث شد از جانب روم به آن ناحیه قوایی فرستاده شود که پس از مبارزات دائمی که در این ناحیه 

(الزیکا) بین ایران و روم انجام شد نهایتاً دوطرف خسته شده و سفراي آنها در بین نصیبین و دارا با هم مالقات و معاهده 

  باشد:  برقرار شد که شامل موارد ذیل میمابین  سال فی 50صلحی به مدت 

 30.000نظر کند مشروط بر اینکه در مقابل این اقدام دولت روم همه سـاله   دولت ایران از ادعاي خود بر الزیکا صرف -1

  سکه طال به ایران بپردازد. 
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  مسیحیان تابع ایران در اعمال مذهبی خود آزاد باشد.  -2

  دهاي قفقاز بپردارد. ایران به تنهایی به حفظ دربن -3

دولت روم حق ندارد دارا را محل تمرکز قواي شرقی خود قرار دهد و هیچ کـدام از دو دولـت حـق ندارنـد در نـواحی       -4

  مرزي دست به ساخت استحکامات بزنند. 

  علل سومین جنگ انوشیروان با روم

قی پرداخت و همچنـین بـا اعـزام نیرویـی بـه      ها و خزرها در مناطق شر بعد از این صلح انوشیروان به سرکوبی هپتال -1

دوم کـه بـه جـاي      م پـیش آمـد بـه ایـن ترتیـب کـه ژوسـتن        533تصرف یمن نیز دست زد و دقیقاً همان شرایط سال 

نین به سلطنت رسیده بود از فتوحات انوشیروان در شرق به هراس افتاد و براي ضعیف کردن دولت ایران و حفـظ   ژوستن

  را الزم دید. مابین جنگ  تعادل فی

سال به دولت ایـران تأدیـد گـردد لـذا      50بایستی در مدت  م می 533علت دیگر پرداخت وجهی بودکه طبق معاهده  -2

  دانست حاضر به پرداخت آن نشد. دوم که آنرا وهنی براي روم می  ژوستن

نوشیروان سریع دستور بـه گـردآوري   النهرین شروع کردند که ا این بار حمله را نیروهاي رومی به سرداري مارسیان به بین

 573نشینی وادارد و حتی دارا که تا آن هنگام تسخیر نشده بود به تصرف ایران درآمد( ها را به عقب نیرو داد و توانست آن

دوم چنان دچار وحشت شد که استعفا داد و تیبر به جانشینی او منصوب شد. پادشاه جدید  م). به خاطر فتح دارا، ژوستن

هزار سکه طال بابت غرامـت اردوکشـی بدهـد و متارکـه یکسـاله بسـته شـد. و        45ت متارکه داد و روم قبول کرد درخواس

ارمنستان هم از این قرارداد مستثنی شد. باز بـه علـت اینکـه انوشـیروان نیروهـایی را بـراي اینکـه نظـم و امنیـت را در          

نیروهایی براي مقابله با ایران به آن ناحیه بفرستد که تهـم  وجود آورد به ارمنستان فرستاد باعث شد روم هم  ارمنستان به

  خسرو سردار ایرانی در آنجا شکست فاحشی بر رومیان وارد ساخت. 

بر حسب معمول باز هم گفتگوي صلح به میان آمد ولی بواسطه مرگ انوشیروان مذاکرات قطع شد. اگـر خسـرو اول زنـد    

  شد. بود شاید قرارداد صلح بسته می

هاي او با  سال سلطنت درگذشت. تصرف شهر مستحکم دارا یکی از نتایج بزرگ جنگ 48پس از  579ل در سال خسرو او

  روم بود. 

امپراتور روم براي تبریک جلوس او سفرائی به دربار ایران » تیبر«پس از مرگ انوشیروان، هرمز چهارم به سلطنت نشست. 
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که دولت ایران شهر دارا را مسترد دارد، در عوض روم نیز قواي خود را ها تجدید کرد  فرستاد و پیشنهاد صلح را توسط آن

از ارمنستان و ایبري خارج نماید و مبلغی نیز به عنوان غرامت بپردازد. اما هرمز حاضر نشـد کـه شـهر دارا را بـه رومیـان      

اي بـراي دو طـرف بـه     یجـه النهرین شد که جز تلفـات نت  هایی بین دو دولت در نواحی بین مسترد کند، که باعث درگیري

وجود نیاورد. در زمان هرمز چهارم دولت روم چه از راه مذاکرات سیاسی و چه از طریق جنگ موفـق بـه بسـتن معاهـده     

  صلح نگردید و شهر معتبر دارا در تصرف ایران باقی ماند.

  خسرو پرویز

ین به دربار روم متوسل شد که در ایـن  خسرو پرویز به تخت سلطنت جلوس کرد و به خاطر قیام بهرام چوب 590در سال 

هنگام امپراتوري به موریس رسیده بود. امپراتور روم حاضر به کمک بـه خسـرو دوم شـد مشـروط بـر اینکـه شـهر دارا و        

میافارقین را به روم واگذار کند و همچنین از دعاوي ایران نسبت به وجوهی که رومیان بایستی بپردازند صرف نظر کنـد.  

  ایط را پذیرفت.خسرو این شر

موریس لشکري را به کمک خسرو پرویز فرستاد و خسرو توانست به کمک این لشکر بر بهرام چوبین غلبه کند بنابراین تا 

م مـوریس   602زمانی که موریس حیات داشت روابط بین دولتین بر روي اساس دوستی و صمیمیت استوار بـود. امـا در   

 627تـا   603بهانه انتقام موریس به جنگ با روم پرداخت. این جنگ از سـال  توسط فوکاس کشته شد و خسرو پرویز به 

  شود. هاي ایران و روم محسوب می سال تمام ادامه پیدا کرد و در واقع آخرین جنگ 24یعنی 

 در ابتدا لشکریان ایران توانستند به پیروزیهایی دست یابند و عظمت دوران هخامنشی را بار دیگـر زنـده کننـد امـا غـرور     

جاي خسرو پرویز در عدم پذیرفتن صلح و اتحاد هرقل (هراکلیوس) که جانشین فوکاس شده بود، با کلیسا کـه امـوال    بی

اي از روم دسـت   خود را براي انتظام نظامیان در اختیار او قرار داده بود توانست بر لشکریان ایران که بـر نـواحی گسـترده   

ها باعث شد درباریان و بزرگان ایـران خسـرو پرویـز را از سـلطنت      ز از رومییافته بودند، پیروزي یابد. شکست خسرو پروی

خلع و شیرویه (قباد دوم) را به جاي او به سلطنت رسانند. شیرویه به هراکلیوس پیشنهاد صلح داد و هرقل هم پذیرفت و 

  معاهده صلح به شرح ذیل بین طرفین منعقد گردید.

وضعیت قبل از جنگ برگردد و لشکریان ایران، مصر و سـوریه و آسـیاي صـغیر و    حدود دولتین ایران و روم به همان  -1

  النهرین غربی را تخلیه و به مأمورین دولت روم واگذار کند. بین

  صلیب معروف حضرت عیسی که شهربراز جزو غنایم جنگی از اورشلیم به تیسفون فرستاده بود به دولت روم مسترد گردد. -2
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  اند پس بدهند. نگ طرفین از یکدیگر گرفتهاسرایی که در مدت ج -3

دولت شود و این دو  گردد زیرا در همین اوان نهضت مسلمین شروع می جنگهاي ایران و روم در واقع به همین جا ختم می

  شوند. گیر می درپی به کلی از پا در آمده بودند گرفتار این نهضت عالم هاي پی سال جنگ 700بزرگ آسیا و اروپا که در طی 

  اوضاع ایران در دوره خسرو پرویز

بهرام چوبین که یکی از ژنرال هاي بزرگ هرمزد بود، پس از اهانتی که هرمزد به او کرد بر او شورید و بـر آن شـد تـاج و    

هـا   تخت ساسانی را به چنگ آورد، هرمزد در این حال به دست دو دایی خسروپرویز بندوي و بستام به قتـل رسـید و آن  

اي بر این گمانند که خسرو پیش از قتل پدرش از ایـن کـار آگـاهی داشـته اسـت و بـا        اهی برگزیدند. عدهخسرو را به ش

هایش را مجازات  هایش همکاري کرده است ولی چنین نبوده است ، چرا که پس از رسیدن به قدرت به سختی دایی دایی

   .کندکرد و خدمت هاي بندوي و بستام به او باعث نشد خون پدرش را فراموش 

هزار نفر از سپایهان مهاجم ترك را تار و مار کرده بود ، ولـی افسـوس کـه طمـع      300بهرام چوبین سردار بزرگی بود که 

ي شخصـی داشـت و هرمـز     دست یابی به تاج و تخت ایران او را از وفاداري به شاهنشاه جدید بازداشت، او از هرمزد کینه

فرمان خسروپرویز درآید. او ارتشی نیرومند زیر فرمان داشت و از آنجا که بین دیگر وجود نداشت، پس بهتر آن بود که به 

گري او سبب گریختن عده اي بسیار از نیروهایش نمی شد، ضمن آنکه  سربازانش از محبوبیت بسیاري برخوردار بود، یاغی

خواهـد داد. نسـب او هـم بـه خانـدان      نیروها به نبوغ نظامی او آگاه بودند و می دانستند که بیهوده سربازان را به کشتن ن

  .بزرگ و نیرومند مهران می رسید

خسروپرویز با ارتش خود براي مقابله با آن سردار سرکش به سوي او شتافت و دو رقیب تاج و تخـت در نهـروان بـه یـک     

هاي نظـامی   به پیروزيدیگر برخوردند، جنگجویانی که در سپاه بهرام بودند، از روحیه اي بسیار قوي برخوردار بودند، زیرا 

بسیاري دست یافته بودند و قائده این است که وقتی سربازي در چند جنگ شرکت کند و زنده بمانـد، داراي اعتمـاد بـه    

 .نفسی بسیار باال خواهد شد و همین او را پیروز خواهد نمود. این نکته در مورد سرداران هم صادق است

ر بود، نتواست در مقابل هجوم نیروهاي بهرام تاب بیاورد ، چندي هـم کـه از   ارتش خسرو که از نظر تعداد نفرات هم کمت

جنگ می گذشت جمعی از نیروهاي خسرو به سپاه بهرام پیوستند و خسرو به ناچار با باقی مانده ي نیروهایش به سـوي  

 .تیسپون عقب نشست

ی دیـد، بـراي نجـات تـاج و تخـت ایـران و       ارتش بهرام به شهر نزدیک شد و خسرو که توان مقابله بـا او را در خـود نمـ   
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پس از اینکه دختـر خـود    "موریس"جلوگیري از اسارت به ناچار به سوي آنتیوخ ( انطاکیه کنونی ) شتافت. امپراتور روم 

را به خسرو داد، ارتشی در اختیار او گذاشت تا به ایران بازگردد و تاج و تخت خود را باز پس گیرد. خسـرو پرویـز    "مریم"

راه ارتشی را که از سوي بهرام فرستاده شده بود در هم کوبید و با پیشروي به سوي تیسفون بهرام را وادار به گریز بـه  در 

 .سوي خاقان کاشغر کرد

خسرو پرویز به شهر در آمد و تاج شاهی را مجددا بر سر نهاد. امپراتور روم شرقی از روي مهربانی و مردانگی این ارتش را 

هاي مسیحی نشین میانرودان چون حران (کاره)،  قرار نداد، بلکه می شود گفت ارمنستان ، و بعضی شهر در اختیار خسرو

گشت تـا ایـن منـاطق را بـه      آمیدا و نصیبین را در یافت نمود. خسروپرویز از این پیشامد ناراحت بود و در پی فرصتی می

  .داد ویش را نمیایران باز گرداند. ولی شرف او اجازه ي خیانت به یاري رسان خ

ها خیال تازش به ایران را نداشتند، ضـمن   ها پیمان صلی امضا کرده بود و آن انوشیروان پس از درهم کوبیدن ترکان با آن

هاي دوران انوشیروان به وحشت افتاده بودند، ازدواج خسرو پرویز و دختر امپراتور روم شرقی هم امکـان   -آنکه از شکست

تقریباً از میان برده بود و انتظار حمله اي از سوي روم نمی رفت.. خسرو از این صلح دائمـی بهـره    درگیري ایران و روم را

هاي کشاورزي را بهبود بخشـید. بازرگـانی بـیش از هـر دوره اي      ها، زمین برد و امور کشور را سازمان داد و وضعیت جاده

هـا از   ي آن رت فئودال ها کاسته شد و همین موجب کینهتر به زندگی پرداختند، قد رونق گرفت، دهقانان با خیالی آسوده

 .شاهنشاه و محبوبیت او میان اقشار پایین جامعه گشت

در یک کودتایی به دست یکی از افسـرانش بـه    "موریس"میالدي که فرا رسید، امپراتور وقت بیزانس  602که سال تا این

ه شدند. به دنبال این واقعه برخـی از افسـران مـوریس از    کشته شد و تمام اعضاي خاندان موریس هم کشت "فوکاس"نام 

ایران درخواست کمک کردند، یکی از پسران موریس که گویا از کشتار فوکاس گریخته بود، به ایـران پناهنـده شـد تـا از     

 . خسروپرویز کمک بگیرد

ستان و هجوم به سـوي آسـیاي   خسرو پرویز شاهین را با لشگري نیرومند مامور تصرف میانرودان شمالی، ارمنستان، گرج

  .کوچک نمود، سردار دیگر شهربراز مأمور شد در سوریه به پیشروي در خاك روم بپردازد

وسعت دید شاهنشاه و نبوغ او اینجا آشکار می گردد، او مرد بسیار بلندپروازي بود که اهداف بسیار بزرگی داشت و به افق 

 .که به مرزهاي هخامنشیان برسد هاي بسیار دوري می نگریست، در این خیال بود
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شهربراز با قدم نهادن در خاك میانرودان شهرهاي مستحکمی چون دارا، نصیبین، حـران و ادس را گشـود و پـس از ایـن     

کامیابی ها به ادامه ي پیشروي در شمال ، دیگر شهرهاي آن منطقه را تسخیر کرد. هجوم برق آساي ارتش ایران به کـل  

رو برده بود. پس از این کامیابی هاي بزرگ ارتش ایران با گذر از فرات به سوریه درآمـد و ایرانیـان   رومیان را در وحشت ف

اي بـزرگ بـراي    را مورد هجوم قرار داده و به سرعت آنجـا را تسـخیر کردنـد، تصـرف ایـن شـهر فاجعـه        "انتاکیه"آنتوخ 

یه و مصر همـوار مـی سـاخت و در آنجـا ارتـش      امپراتوري روم محسوب می شد، چون راه ایرانیان را به سوي جنوب سور

جنگ دیده اي که بتواند در مقابل ارتش ایران پایداري کند وجود نداشت. در پیشروي در شـام در چنـد جـا شـهربراز بـا      

رومی ها مواجه شد، ولی تمام این نیروها شکست خوردند . شهربراز که فرماندهی متهور بود، پس از فتح اورشلیم و گـذر  

ي سینا به مصر قدم گذاشت و اسکندریه را با سختی هاي بسیار تصرف کرد، پس از آن ارتش ایـران در مصـر دو   از صحرا

قسمت شد و از دو سو یکی به غرب و یکی به جنوب حرکت در آمد و وسعت خاك ایران را از غرب به لیبی و از جنوب به 

 .شمال سودان رسانید

را محاصره کرد، جنگ هاي  "آمد"میالدي شهر بسیار مستحکم  605در سال هم زمان با این یورش بسیار بزرگ شاهین 

بسیاري در این شهر بین ایرانیان و رومیان در گرفته بود، از جمله شاپور دوم که این شهر را از رومیـان بـاز پـس گرفـت.     

اسـتراتژیکی ایـن شـهر بـه     قباد ساسانی و انوشیروان و چند شاه دیگر بر سر این شهر با رومیان جنگیده بودند، وضـعیت  

طوري بود که با تصرف آن راه ورود به ارمنستان هموار می گشت. ارتش ایران به فرماندهی شاهین و سـمبات بـاگراتونی   

شهر را مورد هجوم قرار دادند ولی برج و باروي مستحکم و حصار سطبر نتوانست جلـوي هجـوم هـایی مکـرر ایرانیـان را      

ي ورود به ارمنستان گشوده شد. شـاهین   دروازه .ري رومیان شهر به تصرف قواي ایران در آمدبگیرد و عاقبت با وجود دالو

به ارمنستان وارد شد و ارمنستان و گرجستان را یکی پس از دیگري به تصرف در آورد. پس از فـتح ایـن سـرزمین هـاي     

نتوانستند در مقابل حمالت ارتـش ایـران   مهم، شاهین به سوي آسیاي صغیر شتافت. کیلیکا، پونتوس، مازاکا، کاپادوکیه، 

پایداري کنند و یکی پس از دیگري سقوط کردند. ارتش ایران به گاالتیا رسید. ایرانیان با هجومی منظم به ایـاالت غربـی   

ها را یکی پس از دیگري گشودند و به کالسدون رسیدند و پس از فـتح آنجـا در آن حـوالی اردو زدنـد.      آسیاي کوچک آن

ی تا کنستانتینوپل پایتخت روم شرقی وجود نداشت. ولی دیوار بسیار بلند و سطبر و خندقی عمیق و پـرآب کـه   دیگر راه

  .شهر را احاطه می کرد، همینطور وجود منجنیق هاي آتشین به روي برج ها این شهر را به صورت دژي تسخیر ناپذیر در آورده بود

هاي شمال شرقی به سختی در هم کوبیـده شـدند. امپراتـوري روم بـه     گفته شده در دوران همین فتوحات، ترکان در مرز
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راستی فلج شده بود. شاهرگهاي اقتصادي و تجارتی شام در دست ایرانیان بودند، مصر هم که گندم متصرفاتش را تـامین  

بودنـد از   می کرد به تصرف ایرانیان در آمده بود. مستعمرات یهودي نشین اورشلیم که کمک کوروش را فرامـوش نکـرده  

 فتح ایرانیان بسیار خرسند بودند؛ و همچنین مردم شام و مناطق شرقی آسیاي کوچک. 

در .در جریان این فتوحات هراکلیوس بر ضد فوکاس کودتایی ترتیب داد و پس از خلع و کشتنش خود را امپراتـور خوانـد  

اطالع داد، ولی چـون شـرط پیمـان صـلح      این بین هراکلیوس به نزد شاهین رفت و تقاضاي صلح نمود، شاهین به خسرو

  تخلیه ي سرزمین هاي تصرف شده بود پاسخی به آن داده نشد و حتی خشم شاهنشاه را بر برانگیخت. 

را مورد تهاجم قرار دهد. ایرانیـان بـا    ( Constantinople) قسطنطنیه  "کنستانتینا"شاهین در آسیاي کوچک مصمم بود 

ها مشترکاً کنستانتینوپل را مورد تهاجم قرار دادند، ولی خندق پر آب و حصار بسـیار سـطبر    قبایل آوار پیمانی بستند، آن

  .قسطنطنیه به راحتی حمالت ایرانیان و متحدانشان را بی اثر می ساخت. ایرانیان به ناچار آن شهر را رها کرده و عقب نشستند

م رومیان، در پیشرفت سریع ارتش ایران در خـاك روم  شک بزرگی شاهنشاه و رفتار خوب او با مردمان فتح شده و ظل بی

را گرفت، توانست از دین به عنوان ابزاري بـراي وحـدت مـردم     "فوکاس"بی اثر نبود، ولی هراکلیوس که باکودتایی جاي 

بـی  امپراتوري در برابر ایرانیان استفاده کند. بدین قرار که ایرانیان پس از فـتح اورشـلیم صـلیب عیسـی مسـیح را مـورد       

احترامی قرار دادند. خبر همین عمل در آسیاي صغیر و سرزمین هاي مسیحی فتح شده توسط عوامل هراکلیـوس پخـش   

هاي مسیحی شوریده و متعصب را واداشت تا دسته دسته به هراکلیوس بپیوندند و سـپاه   شد و زبان به زبان پیچید و توده

رجستان ایران را مورد تهاجم قرار دهد، مردمان مسیحی گرجسـتان در  او را تقویت کنند، هراکلیوس بر آن بود که از راه گ

آن منطقه سپاه روم را بیش از پیش تقویت کردند. رومیان از ارمنستان گذشـتند. سـپاه بـزرگ ایـران در سـرزمین هـاي       

و مصـر  تسخیر شده پراکنده بود و قسمتی بزرگ از نیروهاي ارتش دائمی ایران در سه منطقـه ي آسـیاي کوچـک، شـام     

هاي مسیحی سپاه هراکلیوس را قوي تر ساختند. با گذر از گرجستان قبایـل خـزر و تـرك نـژاد بـه       تمرکز یافته بود. توده

 .طمع غارت به سپاه هراکلیوس پیوستند و او را بیش از پیش نیرومند ساختند

جستان و ارمنستان به این سـادگی  خسروپرویز هرگز گمان نمی کرد گر .ارتشی که بتواند جلوي او را بگیرد وجود نداشت

تسلیم شوند و از این روي ارتش نیرومندي را در اختیار نداشت. خسرو به ناچار با افراد گارد جاوید و نیروهایی که بسـیج  

می باشد. این که بـه دلیـل    "گنجک"ساخته بود به مقابله ي او شتاقت. ایرانیان می دانستند که هدف امپراتور روم شهر 
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جلوتر از شهر اردو زده و منتظر رسیدن نیروهاي روم شدند. عاقبت رومیان بـه حـوالی گنجـک رسـیدند، شـمار      کمی قوا 

هـزار نیـروي جنگـی در اختیـار      110هزار تن می رسید. در حالی کـه رومیـان بـیش از     40سپاهیان ایران به زحمت به 

تعداد افزود. این براي ارتش ایران در دشت باز آنجـا   داشتند که از این میان باید چند ده هزار نیروي خزري را هم به این

ي جنگ را گسترده بودند و تنها راه باقی مانده براي ارتش  یک فاجعه بود، زیرا رومیان و خزر ها به دلیل تعداد زیاد جبهه

خطر محاصره) و  (براي جلوگیري از  ایران این بود که آنها هم طول جبهه ي جنگ را به اندازه ي جبهه ي روم بگسترانند

کاست و دیگر تاب مقابله با سواران رومـی   این خود یک ایراد داشت، چرا که از قدرت صفوف واحد هاي ایران به شدت می

  .و خزري را نداشتند

ها بود در آن دشت باز صف بستند. سـواران   برابر آن 3دالوران ایران بدون ترس از شمار زیاد نیروهاي دشمن که بیش از 

خزري که در جناحین ارتش روم بودند به سرعت جدا شده و از ارتش فاصله گرفتند، پیادگان به سوي ایرانیان به رومی و 

حرکت در آمدند، هدف رومیان هجوم سواران به جناحین ایران بود تا پس از متالشی ساختن دو جناح غربـی و شـرقی از   

رو صـفوف   هجوم قرار دهند و چـون هـم زمـان پیادگـان از روبـه      پشت ایرانیان سر بر آورند و از آنجا ارتش ایران را مورد

ایرانیان را به شدت مورد حمله قرار داده بودند، شکست نیروي ایران حتمی بود و حتی بیم آن می رفت که شاهنشـاه بـه   

رویز اسارت نیروهاي روم در آید. پس از اینکه چندي از جنگ گذشت و جناحین ایران مورد حملـه قـرار گرفـت، خسـروپ    

براي جلوگیري از تلفات بیشتر و محاصره ي ارتش فرمان به عقب نشینی منظم نیروهاي ایران داد تا در محیطی بسته تر 

به مقابله با ارتش روم بپردازند. عده اي از ایرانیان با فدا کردن جان خود مدتی ارتش روم را معطل کردند تا هـم وطنـان   

  .نندها بتوانند به راحتی عقب نشینی ک آن

رومیان به شهر آباد گنجک (گنزك) تاختند و پس از فتح آنجا مردمان شهر را قتل عام کردند و آتشکده ي بزرگ آنجا را 

  .احترامی به معتقدات مسیحیان، مورد تاراج قرار داده و ویران کردند به انتقام بی

نجا بگذراننـد. ایـن کـار ارتـش روم ،بـیش از یـک       رومیان آن شهر را رها کرده و به سوي آلبانی رفتند تا زمستان را در آ

چپاول و گریختن محسوب نمی شد.ارتش ایران با بستن معابر کوهستانی، آن منطقه را محاصره نمـود و منتظـر رسـیدن    

نیروهاي کمکی شد، ولی افسوس پیش از آنکه نیروهاي کمکی بتوانند به یکدیگر ملحق شوند یکی پس از دیگري به طور 

 20دام رومیان افتادند و از بین رفتند. شهربراز که یکی از همین ستون هاي کمکی را فرماندهی می نمود بـا   جداگانه به

هزار سوار و پیاده به آنجا تاخت و هراکلیوس دست به عقب نشینی ظاهري زد. هنگامی که به غرب آلبانی رسید دست از 
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کردند به حرکت در آمد. هدف هراکلیوس کشاندن جنـگ بـه    ینشینی بازداشت و به سوي ایرانیان که او را تعقیب م عقب

آن منطقه ي باز بود تا بتواند به صورت هم زمان تمام ارتش پر شمار خود را وارد جنگ کند و از آنها بهره گیرد. رومیـان  

سخت میان ایرانیـان و  برار ایرانیان بودند و در یک میدان باز می توانستند ایرانیان را به راحتی محاصره نمایند. نبردي  4

رومیان در گرفت، با پایداري مردانه ي نیرو هاي ایرانی ، ارتش ایران توانست تا فرا رسیدن شب پایداري کند.ایرانیان پس 

از آن از تاریکی هوا بهره برده و به سمت جنوب عقب نشستند. هراکلیوس ارتش ایران را تعقیب کرد و پس از رسیدن بـه  

  .حمله قرار داده و گشود آمد آن شهر را مورد

شهربراز همچنان به جنوب می رفت و در راه هرجا که توانست مردانی را توانایی جنـگ داشـتند وارد ارتـش خـود کـرد.      

از تعقیب شهربراز دست برداشت و بر آن بود در امتداد فـرات بـه غـرب بـرود و      "آمد"ارتش امپراتور روم پس از گشودن 

آنکه رومیان پـی   ز آنجا به آسیاي کوچک برود. شهربراز هم با وجود کم تعداد بودن نیروهایش بیقدم به کیلیکا بگذارد و ا

اي به او بزند. او سرداري بـود بسـیار دلیـر     ببرند، به آهستگی ارتش روم را تعقیب نمود تا هر جا که شرایط مهیا بود ضربه

رومیـان در   .صر بگذارد و آن سرزمین را تصرف کنـد که تهور عجیبی داشت و همین تهور باعث شد بدون ترسی قدم در م

هزار نفري ایران که از نظر تعداد قابل مقایسـه بـاقواي روم    6یک منطقه اردو زدند تا شب را در آنجا بگذرانند، سوار نظام 

  .نبود، به فرماندهی شهربراز بر آن بود که شبانه اردوي روم را مورد تهاجم قرار دهد

ش ایرانی شبانه به اردوي روم تاختند و نخست براي ایجـاد رعـب و وحشـت در سـپاه روم قسـمتی از      هزار سوار زره پو 6

هـزار نفـره آن ارتـش     6ها گمان نمی کردند یک ارتـش   چادرها را به آتش کشیدند، رومیان بسیار وحشت زده شدند، آن

رگ هستند. لحظاتی چند پس از درگیـري ،  بزرگ را مورد هجوم قرار داده باشد و گمان می کردند مورد تهاجم نیرویی بز

هـا   شاپورگشنسب و فرخ هرمزد ( پدر رستم فرخ زاد ) به قواي مهاجم ایران ملحق شدند و به رومیان آشفته تاختند و آن

را بیش از پیش هراسان ساختند. ایرانیان به دلیل غارت و کشتار گنجک از رومیان بسیار کینه داشتند ، شهربراز از شدت 

بیآنکه از مرگ بیمی داشته باشد، خود به صفوف رومیان تاخته بود و چون شیري که گوسپندان را بدرد، رومیـان را  خشم 

. پس از کشتاري بزرگ از نیروهاي رومی ایرانیان که ضربه ي خـود زده بودنـد، بـه صـورت مـنظم عقـب        کشتار می کرد

ود که جرات تعقیب ایرانیان را نداشـت. ایـن نبـرد گرچـه بـی      اي از ایرانیان خورده ب نشینی کردند. ارتش روم چنان ضربه

ي قوام روم فرود آورد که تا مـدتی نتوانسـتند    نتیجه ماند و هیچ یک از طرفین فاتح نشدند، ولی چنان ضربه اي بر پیکره
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 .نقشه ي خود را مبنی بر باز پس گیري آسیاي کوچک به اجرا بگذارند

ه روز وخیم تر می گشت و حتی سربازان مسیحی ارتـش ایـران کـه از منـاطق     وضعیت دزدین صلیب مقدس رومی روز ب

گریختند.کشیش هاي مسیح مدام می گفتند که خسروپرویز قصد دارد مسیحیت را نابود نماییـد و   آرامی نشین بودند می

از دربار روم به ایران ساخت. همه مسیحیان که در زمان شاپور اول ساسانی  تر می هاي شوریده را شوریده این بحث ها توده

  .گریختند تا در پناه شاهنشاه ایران باشند، اکنون به ستون پنجم روم در کشور تبدیل شده بودند می

رودان را فرا گرفت. فئودال ها همگـی بـر خسـرو     در چنین دوران وخیمی شورشی همگانی شهرهاي مسیحی نشین میان

ها کاسته بود. در چنـین   معه امتیازاتی داده بود و به شدت از قدرت آنم جا شوریده بودند، چرا که خسرو به طبقات محرو

بـه    سال از عمرش را براي دفاع از شرف آریایی با رومیان جنگیـد،  28دوران بحرانی خسروپرویز شاهنشاه ایران زمین که 

 .ودتایی برکنار شداش (شیرویه فرزند مریم دخترامپراتور روم )که ولیعهد هم نبود، با ک دست فرزند رومی زاده

اي ترتیـب دادنـد    شیرویه برادرانش را یکی پس از دیگري کشت و خسرو را زندانی کرد. پس از چندین جلسه اي محاکمه

 .تا خسرو را اعدام کنند و دستی دستی گور ایران را بکنند

ي جنگ می  زدل که از ادامهو تنی چند از آرامش طلبان ب -که از مریم همسر رومی اش بود  -شیرویه فرزند خسروپرویز 

ترسیدند،پس از از آن کودتاي ننگین خسروپرویز را به محاکمه کشاندند. شرح این محاکمـه کـه در تـواریخ معتبـر ثبـت      

پرستی را در خشم و غم فرو می برد، غم از دست دادن  شده، به خوبی وسعت فکر شاهنشاه را آشکار می سازد و هر میهن

ران بحرانی و وخیم و خشم از تازیانی که مدام این شاهنشـاه را مـورد تـوهین قـرار داده و     چنین شخص بزرگی در آن دو

 ي او نموده اند. تالش بر مخدوش کردن چهره

اند او را مردي جاه  اند و تالش نموده بازي خسرو سخن رانده رانی و نیرنگ بارگی و شهوت مورخان دروه اسالمی مدام از زن

 مال دوست... بنمایانند. رحم ، هوس ران و طلب، بی

افکند؟ و یا در حرمسراي خـود   ولی آیا شخصی با چنین خصوصیاتی زحمت یک جنگ بسیار سنگین را بر دوش خود می

ستیزي او و  پرستی و بیگانه گردد؟ چه شد که خسرو به روم تاخت؟ دلیلی جز میهن بازي با معشوقکان سرگرم می به عشق

می توان یافت؟ برخی با اشتباهی عمدي مدام این شاهنشاه نیرومند را بـا شـاه سـلطان     هاي ایرانی گیري سرزمین بازپس

  حسین صفوي مقایسه می کنند.

مدارك و اسنادي که پیش روست، خالف این اتهامات را نشان می دهد، از جمله آشکار اسـت کـه خسـروپرویز در حـین     
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. در دوران خسـروپرویز بـود کـه موسـیقی ایـران بـه اوج       جنگاوري و بیگانه ستیزي خود، فردي هنردوست و سازنده بوده

شکوفایی رسید و موسیقیدانان بزرگی چون باربد و نکیسا به دربار ساسانی راه یافتنـد و هنـر ساسـانی بـه اوج شـکوفایی      

  رسیده و تکامل یافت.

انـد   پـیش بـرده انـد کـه گفتـه     اند و اغراق را تا جـایی   بارگی خسروپرویز سخن رانده هاي مسلمان مدام از زن تاریخ نویس

داشته است، براي اثبات چرند بودن ایـن سـخن همـین بـس      زن و دختر در حرمسراي خود نگاه می 12000خسروپرویز 

روز مـی   13900سال که حدودا  38میالدي پادشاهی کرد که جمعاً می شود  628تا  590بگویم که خسروپرویز از سال 

سال از پادشاهی خود را هر روز به یافتن یک زن و ازدواج بـا او گذرانـده    38ویز شود. چه کسی باور می کند که خسروپر

سـاله بـا امپراتـوري روم و جنگیـدن بـا       27باشد؟ آن هم با وجود دردسرهایی بزرگ چون جنگ با بهرام چوبین، نبردي 

  یاغیان شرق امپراتوري و نبرد با ترکان و اعراب حیره.

بایی در امپراتوري ساسانیان در امان نبود و هر آن ممکن بود توسط عوامل خسـروپرویز  بر طبق منابع اسالمی هیچ زن زی

  ربوده شده و به کاخ پادشاهی تیسپون برده شود.

تجربه، عقل و منطق به ما می گوید اگر مردي با این کارها بر کشور حکم براند، به زودي منفور توده هاي مردم خواهـد شـد.   

سـال بـه فرمـان او بـا دشـمن       27ز شاهنشاه نفرتی نداشتند، بلکه او را چون پدري می نگریستند و ولی ملت ایران نه تنها ا

دیرین ایران جنگیدند و به آن فتوحات گسترده دست یافتنـد. وقتـی جنگجویـان و مـردم یـک کشـور ناراضـی باشـند، آن         

  هاي بزرگ نظامی، اقتصادي و فرهنگی به بار نمی آید. پیشرفت

ها و ساسانیان امپراتوري روم در خاور هرگاه فرصتی می یافت، به مرزهاي ایران می تاخت و چند شهر را  در روزگار پارت

آورد، می توان گفت در تمام اوقات ایرانیان به نبرد رومیان شتافته و مناطق تسخیرشـده را گـاه بـا زور و     به تصرف در می

داخت غرامتی سنگین می نمودند، در چنین مـواقعی سازشـی میـان    گاه با دیپلماسی باز می ستاندند و روم را وادار به پر

طرفین حاصل می گشت و روم متعهد می شد که به این صلح وفادار بماند و مرزهاي جدید را به رسمیت بشناسـد. ولـی   

سرنوشت  گویا وفاي به عهد در خون رومیان نبود. چرا که به محض یافتن فرصتی دوباره به مرزهاي ایران می تاختند و به

  گشتند. پیش دچار می

خسروپرویز که مردي خردمند با آرزوي هاي جسورانه و اهداف بلندپروازانه بود، افق هاي دوري را می نگریست، او بـر آن  
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بود این حکومت خیانت پیشه را براي همیشه منقرض سازد و مرزهاي ایران را به پیش از هجوم اسکندر گجسته برسـاند.  

تختگـاه روم   -در رسیدن به این هدف بزرگ و دشوار نزدیک بود و چیزي هم نمانـده بـود کنسـتانتینا     شاه شاهان تقریباً

را به تسخیر کند ،ولی افسوس بدشانسی بزرگی گریبانگیر ایرانیان شد و نه تنها سرنوشت ایران، بلکه سرنوشت  -باختري 

  بشري به عقب انداخت.  جهان را دگرگون ساخت و تمدن بشري را قرن ها از غافله ي پیشرفت

از همـه ي پادشـاهان در دلیـري و نفـاذ رأي و احتیـاط      «کریستین سن در جایی پیرامون خسروپرویز چنین می نویسد: 

اند در نیرو و شهامت و کامیابی و جهانگشایی و گردآوردن خواسته و گنج و یاري بخت و  پیش بود. بنابر آنچه روایت کرده

  »به جایی رسید که هیچ پادشاهی نرسیده بود...مساعدت آن روزگار کار او 

هرچند منابعی چون طبري در کتاب او اثراتی منفی گذاشته، ولی تعصب او در بسیاري از جاها آشکار است کـه سـعی در   

  هایی شاخدار بر زبان جاري کرده است. برتر جلوه دادن تمدن روم و پست نشان دادن ایرانیان دارد و دروغ

ي پیامبر اسـالم را پـاره    ب را به خسرو پرویز نسبت می دهد. البته چون به گمان آنها خسروپرویز نامهطبري صفاتی عجی

ي پیامبر می بایست سر به فرمان  کرده بود، از او کینه داشتند. مسلمین چنین خواهانند که خسرو به محض خواندن نامه

آورد . هرچند جمعی بر آننـد کـه ایـن موضـوع      جرا در میمی آورد و مسلمان می شد و جهاد اسالمی را هم در ایران به ا

ي پیـامبر اسـالم را    جعل مسلمین می باشد و اصالً سفیري از تازیان به دربار خسرو پرویز پاي ننهاده است که خسرو نامه

  پاره کند. 

  سیاست دینی خسرو دوم

ن مسیحی و در اختفا و نهان مانوي و مزدکـی،  در دوره خسرو پرویز و بعد از آن، دعوت و تبلیغ عقاید و ادیان دیگري چو

  کرد. وحدت روحی و فکري جامعۀ مزدیسنی را به صورت بارزي به تشتّت و اختالف تبدیل می

هایی که دوام حکومت مبتنی بر اختالف طبقاتی را تحمل  یی بود از ناخرسندي نهضت مزدك در اوایل سلطنت قباد، نشانه

ها و آراي مزدکی از میان نرفت،  ولی با وجود اقدامات سختگیرانه خسرو انوشیروان، اندیشه ناپذیر و غیر ممکن نموده بود.

بینیم ایـن باورهـا حتـی تـا دوره،      ها در این زمان نظام باورهاي خود را متحول ساختند یا پیراستند، چنانکه بعدها می آن

 ها پیوستگی داشت، به حیات خود ادامه داد. نهاي همانندي که با آ اسالمی نیز در میان قرمطیان، خرمیان و جنبش

اما گرایش دیگري که در زمان خسرو پرویز وجود داشت، آیین زروانی بود که خسرو انوشـیروان، طـی یـک نطـق رسـمی      

معروف خود نسبت به آن، اظهار نفرت کرد. این آیین که در نـزد بعضـی از طبقـات مزدیسـنی بـیش از آن رواج داشـت،       



 مجموعه تاریخ»   216«

  
 
 

 
آمـد. وقتـی    قی دیگر از مسأله خیر و شر بود و نوعی مذهب کالمی در آیین مزدیسـنان بـه شـمار مـی    بیشتر یک طرز تل

آمد کـه ایـن دو    اند، سخن گفته بود البته این اندیشه پیش می زرتشت خود از اینکه اسپنته مینو و انگره مینو همزاد بوده

که چرا زروانیان همیشه خود را همچون یک فرقـه اصـیل    دهد اند و این نکته نشان می ناچار پدر واحدي را داشته  همزاد،

گذاشت و نه محلی براي ثواب و عقایـد آخـرت.    اند. در این مذهب نه بر جایی براي اختیار باقی می کرده زردشتی تلقی می

بینی نخستین. که بنیان دین زردشـتی و محـرك مردمـان بـه کـار و کوشـش بـود،         در تحت تأثیر افکار جدید، آن خوش

هاي ایرانی مخالف آیین زردشت رواجی به سزا داشت، رفته رفتـه   ژمرده و گسیخته شد. میل به زهد و ترك، که در فرقهپ

وارد آیین زرتشتیان نیز شد و بنیان این دیانت را برانداخت. به گفته کریستن سن عقیده به قضا و قدر، براي روح باستانی 

  دین مزدائی، به منزلۀ زهر جانگدازي بود.

شـد.   در دوره خسرو پرویز. جالل و جبروت وي، که البته با ترس و احتیاط مورد تقلید نجبا و حتی مؤبدان نیـز واقـع مـی   

تدریجاً راحت طلبی، حرص و عالقه به مال را نیز در بین سایر عیوب در بین موبدان رایج نمود. آنچـه ایـن طبقـات را در    

توسعه حرص و فساد در بین آنها، توجه طبقات پائین به تبلیغات مسیحی بود،  این دوران از عامه مردم دور کرد، به غیر از

خاصه که خانواده شاهی، از جمله شیرین و مریم، زنان محبوب خسرو نیز به آیین مسیح و نشر و ترویج آن عالقـه نشـان   

اوستا نویسند و خود نیـز تشـریفات   اي بر  کرد تا تفسیر تازه دادند. شاهنشاه هم با آنکه گه گاه از موبدان درخواست می می

نهاد، باز بی  هاي  تازه نیز بنیاد می داد، و حتی آتشگاه مذهبی آیین زرتشت را با شکوه و جالل سنتی آن با عالقه انجام می

آنکه عالقه قلبی به آیین مسیح داشته باشد و در حالیکه اعتقاد مذهبی هراکلیوس را هم در باب مسـیح بـه بـاد اسـتهزاء     

داد.  گرفت، گه گاه به خاطر خوشایند همسرانش، خود را تا حد یک مسیحی ساده لوح به خرافات قوم، عالقه نشان می می

  پنداشتند. لوحان مسیحی، او را مسیحی می اي ساده این افکار عالقه به حدي بود که پاره

هـاي  مسـیحی    کرد، رؤسـاي فرقـه   یاو حتی با تسلیم به درخواستهاي زنان مسیحی خویش، توسعه کلیساها را تسهیل م

کـرد.   نمود و حتی مشاغل و مناصب بزرگ را گه گاه به این مسـیحیان واگـذار مـی    مخالف کلیساي بیزانس را حمایت می

هـاي   اش به آیین مسیح هم نه از روي تسامح اخالقی، بلکه بیشتر ناشی از بی اعتناي وي به سـنت  معهذا این اظهار عالقه

هاي خویش بود. چنانکه مقارن شروع جنگ تهاجمی هراکلیـوس، خسـرو    تسلیم بودنش به جاذبه هوسدینی موبدان و از 

ها بدگمان گشته بود، یزدین نام و استریو شانساالر را کـه مـذهب نسـطوري     ها رنجیده بود و بدان که به شدت از مسیحی
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  یی واهی توقیف و اعدام کرد. هم داشت به بهانه

بست و پیرامـونش را اختربینـان گرفتـه     رافی بود و براي نیفتادن به کام مرگ به خود تعویذ میخسرو پرویز ذاتاً مردي خ

  ها گرفت. ایهوپت در خدمت این آتشکده 12000آتشکده برآورد و  353کرد، اگر چه  بودند و خود نیز از سر تفنن اختربینی می

ـه نداشـت و سـخت بـه     آیین زرتشتی در برابر مسیحیت و اسالم، نقص بزرگی داشت که فعاال نه به ترویج و گسترش توج

توان گفت، که در آخرین سالهاي این امپراتوري، حکومـت بـود    دولت ساسانی و فراز و فرود، نیرومندي آن وابسته بود. می

که بر دستگاه روحانیت دست یافته و چیره شده بود، نمونه بارز آن در دوره سلطنت خسرو پرویز، به مقام عـالی رسـیدن   

  یک مسیحی مانند یزدین است.

هـا،   هایی هستند که سیمایی مبهم دارند. بر پشت برخی از سکه هایی که از خسرو پرویز به دست آمده است، سکه از سکه

خورد، اما سري که تصویر بر آن نقش گردیده، زن اسـت.   آذرگاهی با سري که پرتوهاي نور از آن ساطع است به چشم می

هایش به صورت برجسته ضرب کرد. الهه آناهیتـا   ه ساسانی بود که نقش الهه آناهیتا را بر روي سکهخسرو دوم، تنها پادشا

در دوره پادشاهی خسرو پرویز در طاق بستان، صحنه اعطاي منصب به پادشاه نشـان داده شـده اسـت. در ایـن حجـاري      

  ه داشته است.پادشاه بزرگ در مرکز است و الهه آناهیتا در سمت راست تاج پادشاهی را نگ

طوریکه گنبد سرسراي کـاخ گنجـگ،    شود، به در زمان خسرو پرویز، مضامین نمادین خورشید و کیهان در باره معمول می

ـت    فرمانروایی بر تخت جلوس کرده را در احاطه خورشید، ماه، ستارگان می نمایاند، و شرح بازمانده تخت طاقـدیس، اهمی

د. همچنین خسرو پرویز، خود را سوار بر گردونه خورشید، در حال عروج بـه آسـمان   کن قاطع نمادهاي کیهانی را ثابت می

کشاند. منابع از سوگند رستم، آخرین سپهسـاالر کشـور،    شد، به تصویر می وسیله حیوانات بالدار کشیده می بر تختی که به

  داند. ل زوال دین و دولت میبه خورشید و ماه دارد. روایت مزدائی وجود دارد که او را جباري بیدادگر و مسئو

در پایان بایستی گفت که خسروپرویز به باالترین قدرتی رسید که ایران پس از خشیارشا به خود دیده بود، و [بر اثر غرور 

حاصل از همان قدرت] زمینۀ سقوط امپراتوري خود را فراهم ساخت. وقتی فوکاس، مـاوریکیوس را کشـت و بـه جـاي او     

آنکه دشمنی دیرین بـین    ) تا انتقام دوست خود را از او بگیرد؛ ماحصل603غاصب اعالن جنگ داد (نشست، پرویز به آن 

دو امپراتوري از نو آغاز شد. چون بیزانس در نتیجۀ آشوب و انشقاق ضعیف شده بود، ارتشهاي ایران توانسـتند دارا، آمـد،   

علیـه    ). پرویز، کـه از کامیـابی سرمسـت شـده بـود،     613-605ادسا، هیراپولیس، حلب، آپامیا، و دمشق را تصرف کنند. (

، نیروهـاي مشـترك او اورشـلیم را غـارت     614یهودي به ارتش او پیوستند. در سـال   26000مسیحیان اعالم جهاد کرد؛ 
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کلی سوخت؛ و صلیب  ، به»کلیساي قیامت«مسیحی را کشتند. بسیاري از کلیساهاي مسیحی، از جمله  90,000کردند و 

اي نوشت و سؤالی در  حبوبترین یادگار مسیحیان، به ایران برده شد. پرویز به هراکلیوس، امپراتور جدید روم، نامهواقعی، م

شعور خـود: تـو    از خسرو، بزرگترین خدایان و ارباب تمام زمین، به هراکلیوس، بندة بیمقدار و بی«خداشناسی مطرح کرد: 

، یک ارتش ایرانـی  616در » وي اورشلیم را از دست من نجات نداد؟ گویی که به خداي خویش اعتماد داري، پس چرا می

تمام مصر، که پس از داریوش دوم از ملکیت ایران خارج شده بود، به شاه شاهان  619اسکندریه را تسخیر کرد، و تا سال 

)؛ ایرانیـان آن  617تعلق یافت. در همین ضمن، یک ارتش ایرانی دیگر بر آسیاي صغیر تاخت و خالکدون را تصرف کـرد ( 

شهر را، که فقط به وسیلۀ تنگۀ بوسفور از قسطنطنیه جدا شده بود، به مدت ده سال در دسـت داشـتند. در آن ده سـال    

ها را به ایران برد؛ و، با وضع مالیاتهاي سنگین، آسیاي بـاختري   خسرو پرویز کلیساها را ویران کرد؛ ثروت و آثار هنري آن

داخت که در برابر حملۀ اعراب، که یک نسل بعد صورت گرفـت، پایـداري نتوانست.خسـرو ادارة    را چنان از توش و توان ان

جنگ را به سرداران خود سپرد، به کاخ تجملی خود در دستگرد (در حدود نودو شش کیلومتري شمال تیسفون) رفـت، و  

تخت جدیدش را بس زیباتر از پایتخت خود را وقف هنر و عشق کرد. معماران، مجسمه سازان، و نقاشان را گردآورد تا پای

هایی از شیرین، محبوبترین زن از سه هزار زن او، بر سنگ بتراشند. ایرانیان شکوه داشـتند از اینکـه    قدیم سازند، و چهره

کرند که شاه را نیز به مسیحیت گروانده است؛ به هر حال، در بحبوحۀ جنگ  شیرین مسیحی است، و حتی برخی ادعا می

هاي بسیار بسازد. اما ایران، که با غنایم جنگی و بردگـان بیشـمار    خسرو به او اجازه داد تا کلیساها و صومعه مقدس خود،

توانسـت ببخشـد. ایرانیـان     ثروتمند شده بود، اشتغال شـاه را بـه خوشـگذرانی و هنـر، و حتـی تسـاهل دینـی او را، مـی        

رانجام پاسخ اسکندر داده شد، و انتقام ماراتون، ساالمیس، پالتایا، و هاي او را به منزلۀ غلبۀ نهایی ایران بر یونان س پیروزي

آربال گرفته شده بود.از امپراتوري بیزانس چیزي جز چند بندر آسیایی، چند قطعه از خاك ایتالیا، شمال افریقـا، یونـان، و   

. هراکلیوس ده سال وقت یک نیروي دریایی شکست نخورده، و یک پایتخت محاصره شدة دچار وحشت و یأس نمانده بود

هاي سرزمین خود کشور جدیدي بسازد و ارتش نوینی بیاراید؛ آنگاه به جاي عبور از تنگۀ خالکدون،  صرف کرد تا از ویرانه

که مستلزم مخارج و تلفات زیاد بود، ناوگان خود را وارد دریاي سیاه کرد، از ارمنستان گذشت، و از پشـت سـر بـه ایـران     

ونه که خسرو اورشلیم را ویران ساخته بود، هراکلیوس کلورومیا، زادگاه زردشت، را خراب کـرد و آتـش   حمله برد. همان گ

). خسرو ارتشهاي خود را یکی پس از دیگري به مقابله با او فرستاد؛ همۀ آنهـا  624مقدس جاودان آن را خاموش ساخت (
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هـاي وي آزرده   گریخت، سـردارانش، کـه از اهانـت    رفتند، خسرو به تیسفون مغلوب شدند، و همچنانکه یونانیان پیش می

خاطر شده بودند، در خلع او با اشراف همدست شدند. وي را زندانی ساختند و فقط نان و آب به او دادند؛ هجـده پسـرش   

  )628را جلو چشم خود او کشتند؛ سرانجام یکی دیگر از فرزندانش به نام شیرویه او را کشت. (

 مه اردشیر بابکانبررسی تنسر و کرتیر و نا
  

  ) کارنامه اردشیر پاپکان :1 

ي ساسانی بر جاي مانده و بازتـاب دهنـده ي روش    هایی است که از تواریخ دوره ي اردشیر بابکان  از سري کتاب کارنامه 

زبان  ي ساسانی است. تاریخ نگاري دوره ي ساسانی به دنبال رساندن خواننده به کمال اخالقی ست. به تاریخ نگاري دوره

  .در آن طبیعی نمایانده می شود» فره ایزدي«و ذهن عوام نزدیک است و امر غیر طبیعی مانند 

هـدایت در مقدمـه     و آن سرگذشت اردشـیر بابکـان اسـت . مرحـوم صـادق      پهلوياین کتاب  نام رساله معروفی است به 

هاي پهلوي است که پس از  ترین متن ترجمه  کارنامه اردشیر پاپکان نویسد: کارنامه  اردشیر پاپکان بازمانده  یکی از کهنه

سر و کار داشته ، کم  فردوسیهاي پیش از اسالم ایران هنوز در دست مانده است . البته هر کس با شاهنامه   تاراج کتاب

و بیش از موضوع این کتاب آگاه است . داستان مزبور یک تکه  ادبی شـیرین و دلچسـبی اسـت کـه حکایـت از گـزارش       

نگارش در آمده که تاکنون نظیر آن در  ٔاي به رشته  نماید وبا زبان ادبی ساده و گیرنده میاردشیردورهپادشاهی پرگیرودار 

ها و حکایاتی که راجع به اشخاص سرشناس تاریخی نوشـته شـده    افسانه ٔادبیات فارسی دیده نشده است . بر خالف کلیه 

ها پنـد   طوري که از جزئیات زندگی آن اند، به ها پوشانیده زهد و تقوي به آن ٔو جامه  تقدس گذاشته ٔها هاله  که دورسر آن

نویسنده این داستان با نظر   و اندرز و سرمشق زندگی براي مردمان معمولی استخراج کرده اند (مانند اسکندرنامه و غیره )

هاي انسانی بدون شاخ و بـرگ بـراي مـا شـرح      یاي پهلوانان خود را با احساسات و سست حقیقت بین وموشکافی استادانه

تواند شک و تردیـد بخـود راه دهـد. همـانطوري کـه       دهد و پیش آمدها بقدري طبیعی است که خواننده بدشواري می می

هـا و   امروزه نیز نویسندگان زبردست اروپا همین رویه را در شرح زندگانی اشخاص معروف دنبال میکنند (مثل : شکسـت 

اردشیر، عاشقی هاي صاعقه آسا، مخاطب ساختن بانوان با الفاظ خشن ، بـی اعتنـایی اردشـیر بـه پنـد و       هاي سرگردانی

فره  ایـزدي  «العاده براي مردمان امروزه یکی  موضوع خارق وجه در کتب قدما سابقه ندارد.) نصایح پاپک و غیره که به هیچ

مواقع باریـک از او پشـتیبانی میکنـد. دیگـر در آمـدن آذر      است که مانند روح القدس بشکل بره به اردشیر میرسد و در» 
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که ظاهراً صفات » کرم هفتواد«) براي اینکه مانع از مسموم شدن اردشیر بشود و نیز 7–فرنبغ به صورت خروس (در دهم 

باشـد.   ن زرتشتی میها مربوط به اعتقادات آن زمان و دی نظرمی آید. البته همه این اژدها را دارد تا اندازه اي اغراق آمیز به

باشد. ولـی   ، در اینکه وقایع تاریخی است مثل همه وقایع تاریخی با در نظر گرفتن اختالف زمان ) شکی در بین نمی باري

از طرف دیگر در اینکه نگارنده در بهم انداختن وقایع دخل و تصرف کرده و به صورت رومان در آورده نیز تردیدي نیسـت  

آن را میتوانیم جزو سرگذشت حقیقی اردشیر بدانیم ؟ این مطلب بحث مفصـلی الزم دارد کـه عجالـۀً    . آیا تا چه اندازه از 

گویا مقصود نویسنده بیشتر نوشتن شرح حال افسانه آمیز یعنی همان قسمت ادبی و افسانه آمیز که بـراي   . کار ما نیست

خشـک تـاریخی اکتفـا نمیکـرده ، بلکـه کوشـش       آیندگان ارزش دارد بوده است . چون در آن زمان مورخ به شرح وقایع 

مینموده وقایع را به لباس ادبی وبه صورت رومان در بیاورد و درعـین حـال مقاصـد خـود ر ادر آن بگنجانـد. زیـرا تعمـد        

ثیر محنت و سرنوشت ، اعتقاد به نجوم و پیشگوئی ، ستایش دالوري و سواري و پهلوانی و ٔاین کتاب در ثبوت تا ٔنویسنده 

اري از دین زرتشت و مراعات کامل از احکام مذهبی (مانند: واج گرفتن و برقرار کردن مکرر آتش بهرام ) و اهمیـت  طرفد

باشد. کارنامه  فعلی  داده است آشکار می نژاد و تخمه پادشاهان و بزرگان ایران باستان که به موقع قابلیت خود را بروز می

شیر از جمله جنگ او با امپراتور روم و پادشاه ارمنستان نیست . فقط اشـاره   شامل تمام گزارش تاریخی دوره پادشاهی ارد

اول در نخستین به دست می آیـد،   ٔ) چنانکه از جمله 2–مبهمی راجع بقصد جنگ اردشیر با ارمنستان میشود (در هفتم 

یید میکنـد (از  ٔن حدس را تامفصل دیگري میباشد و قسمت هاي اضافی شاهنامه ای ٔگویا این کتاب خالصه اي از کارنامه 

عربـی و یـا پازنـد آن     ٔکارنامه یـا ترجمـه    ٔجمله داستان هفتواد) لذا میتوان حدس زد که تا زمان فردوسی قسمت عمده 

مطالب تاریخی شاهنامه با کتابهاي پهلوي از قبیل : دینکرد، یادگـار زریـران ،    ٔوجود داشته است . این موضوع از مقایسه 

هشن و زند و هومن یسن بهارد ٔکارنامه  از آنجایی که در مـتن   .گردد خوبی روشن می شیر پاپکان ، مادیگان چترنگ ، بوند

کارنامه اشاره به بازي شطرنج و نرد و خاقان ترك شده است ، میتوان حدس زد که گردآوري کارنامـه یـا خالصـه  آن در    

ته است ولی از طـرف دیگـر سـتایش پهلـوانی ، اسـواري ،      قرن ششم میالدي در زمان خسرو اول (انوشیروان ) انجام گرف

خوذ از منابع خیلی قدیمی و از عادات زمان اشکانی و یـا اوایـل   ٔهنرنمائی و زیبائی جسمانی که مکرر در آن آمده است ما

باشد، ولی پند و اندرزي که به اردشیر منسوب است (قسمت الحاقی ) بایـد از اختراعـات دوره اخیـر ساسـانی     می ساسانی

باشد که عادت داشته اند احتیاجات خود را به صورت جمالت اخالقی به اشخاص معروف نسبت بدهند تا به ایـن وسـیله   
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حکم ، ساده و استادانه کارنامه خیلی قدیمی اسـت  سرمشقی به معاصرین خود داده باشند. از طرف دیگر سبک و انشاي م

توان نتیجه گرفت که : کارنامهفعلی بی شـک   لیف شده فرق دارد از این قرار میٔو با سبک کتب پهلوي که بعد از اسالم تا

اسـت .  رود و قطعاً بعد از سقوط یزدگرد ویـا در دوره  اسـالمی تنظـیم نشـده      شمار می از ادبیات اصیل دوره ساسانیان به

گرچه فردوسی همین داستان را به زبان بیمانند و فراموش نشدنی در شاهنامه نقل میکند، ولـی از ارزش نثـر ادبـی ایـن     

هـاي پهلـوي و یـا     یید میشود که فردوسی منابع خود را مستقیماً از متنٔعالوه تا کاهد. به حکایت و سادگی آن چیزي نمی

او بر اساس پازند این متن ها یا ترجمه عربی و یا اطالعات شفاهی که از دهقانان  ها نگرفته ، بلکه اسناد ترجمه  دقیق آن

خوریم که تا چه اندازه فردوسـی در اصـالت ترجمـه منـابع      کرده قرار گرفته است . ولی ضمناً به این نکته بر می کسب می

 ت پهلوي )خود کوشش و دقت به کار برده است.(مانند: ترجمه هاي تحت اللفظی و استعمال لغا

  :متن نامه تنسر و تحلیلی بر اصالت آن) 2

هـا،   ي شاه طبرستان است، متنی است اگرچه کوتاه، اما بسیار پرمحتوا، حاوي بخشی از اندیشه ي تنسر که پاسخ نامه نامه

هاي این نوشته  ترین محتوا و بخش ي ساسانیان. عمده مداري دوره ینداري و سیاستباورها، عقاید و بعضی اصول و قواعد د

 توان به شکل زیر خالصه و معرفی کرد. را می

 ستایش عدل و سرزنش جور و ظلم

هاي دیرین را متروك داشـته و گـامی خـالف دیـن      تنسر در پاسخ اعتراض شاه طبرستان به اینکه اردشیر برخی از سنت

سنت دوگونه است: سنت اول و آخر.سنت نخست همان عدل اسـت کـه بـه دلیـل       دهد که به او پاسخ می برداشته است،

شدن در طول زمان، چنان در میان مردم فراموش شده که اگر اکنون آنان را به عدل فراخـوانی موجـب شـگفتی      مندرس

م یا سنت جور چنان در وجود مردم قـرار و آرام  افزاید که سنت دو آورد. او می شود و مقاومت آنان را به دنبال می آنان می

دهد که  ي این بخش توضیح می یابی به برتري عدل را ندارند. تنسر در ادامه گرفته است که قدرت درك مضرت ظلم و راه

  اردشیر چگونه بر این جور تاخت و عدل را مجدداً بنا نهاد.

  ظ حدود طبقاتي جامعه از منظر دین و اصرار شاه در حف طبقات چهارگانه

، بـه گـزارش   »طلبـد  شهنشاه از مردم مکاسب و مـرده مـی  «تنسر در پاسخ به این اعتراض شاه طبرستان که نوشته است: 

ي اول یعنی سـر اعضـا،    ي مردم در تفکر دینی زمانه پرداخته و آنان را پس از تأکید به این امر که طبقه طبقات چهارگانه
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   کند: ه این ترتیب توصیف میاند ب پادشاه و اعضاي خاندان شاهی

 )این طبقه خود شامل حکام، عباد، زهاد و معلمان است.âsravânعضو اول: اصحاب دین (روحانیان ـ آسرَوان 

  شدند. )این طبقه به سواران و پیادگان تقسیم میârtiŝtârânعضو دوم: مقاتل (جنگیان ـ آرتیشتاران 

تـاب محاسـبات، کُتـاب    dibherânان دبیر ـ  عضو سوم: کُتّاب (مستخدمان ادارات  )اعضاي این طبقه شامل کُتّاب رسایل، کُ

  اقضیه و مجالت و شروط و کتاب سیر، اطبا و شعرا و منجمان بوده است.

، صـنعتگران و شـهریان یـا هتخشـان     vâstryōŝânواسـتـریــوشان   ـ  ي ملـت ـ روستـاییــان     عضو چهـارم: مهنـه (تـوده   

hutuxŝân(  

نویسد برخالف نظِر شـاه   ها پرداخته و می این بخش به اعتراض دیگر گشنسب، یعنی تغییر قوانین عقوبت ي تنسر در ادامه

کـه در گذشـته اگـر کسـی      ي انصاف و خرَد بنا شده و نظم و نسق بهتر یافته. چنان طبرستان، نظام حقوقی جدید بر پایه

بداند «گذاري کرده.  ه آن روش را وانهاده و آیینی جدید پایهرساندند، اما شا شد او را به قتل می مرتکب خطا و عصیانی می

که عقوبات بر سه گناه است، یکی میان بنده و خداي عزّ اسمه که از دین برگردد و بدعتی احداث کند در شریعت. و یکی 

نند، در این هـر  میان رعیت و پادشاه که عصیان کند یا خیانت و غش، یکی میان برادران دنیا که [یکی] بر دیگري ظلم ک

سه شهنشاه سنتی پدید فرمود، بسیار بهتر از آن پیشینگان، چه در روزگار پیشین هر که از دیـن برگشـتی، حـاالً عـاجالً     

قتل و سیاست فرمودندي، شهنشاه فرمود که چنین کس را به حبس بازدارند، و علما مـدت یـک سـال بـه هروقـت او را      

عرض دارند و شبه را زایل گردانند. اگر به توبه و انابـت و اسـتغفار بـاز آیـد، خـالص      خوانند و نصیحت کنند، و ادلّه بر او 

دهند و اگر اصرار و استکبار او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمایند، دوم آنکه هر که در ملوك عصـیان کـردي یـا از    

ن طایفه بعضـی را بـراي رهبـت بکشـند تـا      زحف بگریختی، هیچ را امان به جان نبودي؛ شهنشاه سنت پدید کرد که از آ

دیگران عبرت گیرند، و بعضی را زنده گذراند تـا امیـدوار باشـند بـه عفـو، میـان خـوف و رجـا قـرار گیرنـد، و ایـن رأي            

  »…داري را ترست صالح جهان شامل

  ترتیب و تثبیت طبقات و وضع قوانین جدید در مورد احکام ارث (کار ابدال)

و حفظ مراتب ارباب درجات و ممانعت از راه یافتن طبقات پایین به باال، مگر با شرایطی خـاص از  ترتیب و تثبیت طبقات 

کنـد و   ي ضوابط و قواعدي بود که اردشیر آن را پدید آورد و تنسر از آن به نام کاربیوتات و مراتب و درجات یاد می جمله
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شناسد. بـه اعتقـاد او اگـر     اي خردمندانه و ضروري می عدهدر پاسخ به اعتراض شاه طبرستان به این قواعد، این عمل را قا

ي باالتر وصلت کند  سادگی به مراتب باال راه یابد و با اعضاي طبقه طبقات ترتیب منظمی نداشته باشند و هر فرودستی به

 زودي احترام و منزلت در جامعه از میان خواهد رفت و اوضاع کشور گرفتار آشفتگی خواهد شد. به

نویسد چون شاه وضـع ایـن قـوانین را     ي ابدال و قوانین ارث می پاسخ به سؤال پادشاه طبرستان در مورد مسئله تنسر در

و درماندگی نشوند. در این قسـمت   آشفته دید تصمیم گرفت قوانین جدیدي به وجود آورد تا بازماندگان متوفا دچار عسر 

ي  شده در نامـه  ترین مطالب درج دواج ابدال پرداخته که یکی از مهمنام از تنسر به توضیح و تفسیر یکی از قوانین فقهی به

  تنسر است.

  هاي خصوصی آوري مراکز عبادت و آتشکده جمع

ي ساسانی هر یک از ملوك طوایف و شاهان محلی با استفاده از آشفتگی اوضاع سیاسی  ي اشکانیان و ابتداي دوره در دوره

اهم آورده بودند. ساخت این مراکز، درواقع نوعی بدعت و آغاز نافرمـانی از شـاه   هایی خصوصی براي خود فر آتشگاه  جامعه

  بود و این رسمی بود که اردشیر آن را برانداخت.

  گماشتن جاسوسان و مأموران مخفی و نظارت بر کار مأموران دولتی

مأموران و جاسوسان در نقـاط   از دیگر سؤاالت و ایراداتی که شاه طبرستان از عملکرد اردشیر مطرح کرده است، گماشتن

» عیون پادشاه یا چشـم شـاه  «گذاشتند. این جاسوسان که به نام  مختلف است که مرتبًا شاه را در جریان امور مملکت می

تـر   صـورتی گسـترده   ي ساسانی بـه  ي هخامنشی بودند که در دوره هاي دوره شدند در واقع همان چشم و گوش نامیده می

شده. تنسـر در مـورد    اي بود که کامالً از سوي بزرگان احساس می هاي پنهانی آنان به اندازه قبتکردند. شدت مرا عمل می

خبري شاه از وضعیت و احوال مردم و چگونگی امور مملکت باعـث   لزوم وجود چنین اداره و مأموریتی معتقد است که بی

اي بودند تـا مبـادا اخبـار غیرواقعـی و جعلـی در       زمودهاعتماد و کارآ بروز فساد خواهد شد، البته این مأموران، افرادي قابل

  اختیار شاه قرار دهند.

  عدم انتخاب ولیعهد از سوي شاه

ي برانداختن تعیین ولیعهد و جانشین از سوي شـاه و واگـذاري    ي تنسر، مسئله شده در نامه ترین موارد مطرح یکی از مهم

کنـد تـا بـا     توضیح این اقدام اردشیر و ضرورت این امـر سـعی مـی    این امر به گروهی از بزرگان مملکتی است. تنسر براي
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این امر را کامالً براي پادشاه طبرستان روشن نماید. بنابر دستور اردشـیر،  » رستین دبیر و دارا«روایت داستانی موسوم به 

ي تنسر  زرگ، بنابر نامهگرفت. دارمستتر، مستشرق ب بایست با نظر و مشورت گروهی از بزرگان انجام می تعیین ولیعهد می

سـپرد. یکـی بـه     نوشت و هر کدام را به مردي امین و مطمئن از بزرگان کشـور مـی   نویسد که شاه شخصاً سه نامه می می

سپاهبد. این نامه ظاهراً مشـتمل بـر مالحظـاتی کلـی بـوده       موبدان موبد، دیگري را به دبیران مهشت و سومی را به ایران

ي احتیاجات کشور، البته بدون آنکـه نـام    نامزدهاي مقام سلطنت و همچنین توضیحاتی درباره راجع به اخالق و استعداد

شـد. سـپس بـا توافـق      ها به حضور بزرگان باز شده و خوانده مـی  شخص خاصی ذکر شود. پس از درگذشت شاه این نامه

وبدان موبد با شخص نامبرده مخالفـت  شد، اما اگر م اعضاي مجلس پادشاه آینده تعیین و نام او در همان مجلس اعالم می

اعتمادي  ي مشورتی دیگري تشکیل داده و شخص امین و قابل کرد، مجدداً موبدان و هیربدان و دینداران و زهاد جلسه می

  کردند. را براي اخذ مقام سلطنت تعیین می

بروز فساد و اختالل در امور مملکت تنسر دلیل این اقدام اردشیر را جلوگیري از قدرت یافتن ولیعهد درزمان حیات شاه و 

  داري عنوان کرده است. و آغاز دشمنی ونفاق در کار سلطنت و ملک

هایی از کارهاي اردشـیر و حکایـاتی در بیـان     ي اخالق شاهانایران، نمونه تنسر در قسمت پایانی این نوشته مطالبی درباره

ي عربی ابن مقفع به دست ابـن اسـفندیار رسـیده     ه از ترجمهي تنسر، یعنی آنچ اختیار و جبر آورده است. پس از آن نامه

ي سـخن   ترجمـه «نویسـد کـه:    رسد. ابن اسفندیار در پایـان ایـن بخـش مـی     است با نصیحتی از سوي تنسر به پایان می

توسط استاد مجتبـی مینـوي و بـا همکـاري دکتـر       1352ي تنسر در سال  متن نامه» …المقفع تا اینجاست، والسالم ابن

  ي تنسر به گشنسب به چاپ رسید. د اسماعیل رضوانی تصحیح و توسط انتشارات خوارزمی تحت عنوان نامهمحم

اي است مبسوط و ارزشـمند کـه در آن    تصحیح استاد مینوي براساس گزارش این نامه در تاریخ طبرستان، حاوي دیباچه

ي تنسـر افـزون بـر     شایان ذکر است که نامه تفصیل از شخصیت تنسر و جایگاه وي در نظام ساسانی سخن گفته شده. به

نامند، نیـز گـزارش شـده     البلخی می نامه که آن را ابن گزارش ابن اسفندیار توسط ابن مسکویه و مؤلف گمنام کتاب فارس

هـا را بـا    ي تطبیقی این سه گزارش پرداخته و اختالفـات آن  ي تنسر به مطالعه است.مرحوم استاد مینوي در تصحیح نامه

ي تنسر استاد مینوي، ایشان به بیان حواشی و توضـیحاتی در انتهـاي کتـاب     بیان داشته است.در پایان گزارش نامهدقت 

  بخشد. پرداخته است که این پیوست، خوانندگان متن را در فهم دقیق آن یاري بسیار می
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اسـت   شخصـیتی تنسر.دارداي بین محققین اختالف نظـر وجـود    یک شخصیت تاریخی بوده یا افسانهتنسردر مورد اینکه  

انـد.   انـد، از وي سـخن رانـده    داده اي که سیصد سال پس از روزگاري کـه بـه زنـدگی و فعالیـت او نسـبت      احتماالً افسانه

شـده   نوشـته انوشـیروان دادگر میالدي در زمان پادشـاهی   570تا  557هاي  نامهتنسر کتابی است که احتماالً مابین سال

نامـه تنسـر نوشـته     .است اسناد داده است. مؤلف این رساله شناخته نشده اردشیر بابکاناست اما نویسنده آن را به زمان 

زاهدي اهـل  تنسـر سـازد. در ایـن نامـه،     و کارهاي او آشنا میتنسرآموزشی بسیار زیبایی است که زمان ما را با شخصیت 

به شرح بسیاري از کارها و رفتـار شاهنشـاه    طبرستانرسد. تنسر در نامهخود به شاه  ریاضت، کوشا و دانشمند به نظر می

است. این نوشتهساختگی جعلیاتی است  شده ساسانیاندر آخر روزگار  ینکرتدپردازد. نامه تنسر همانند  می اردشیر بابکان

هـایی کـه در ایـن     اي اندیشـه اند تا به یاري زمـان بـر   داراي جهت خاص و آگاهانه آن را به نویسندگان متقدم نسبت داده

 ها آمده، حیثیت و اعتبار بیشتري پدید آورند. نوشته

آیـد ایـن    ، به نظر میپهلويبیات عقیده دارد با توجه به خصوصیات شفاهی بودن و سینه به سینه حفظ شدن اددارمستتر

و پـس از آن دچـار    انوشیروانهاي گوناگون خصوصاً در دوران  نامه گرچه در اصل به زمان اردشیر تعلق دارد ولی در زمان

  .است هایی شده و مطالبی بر آن افزوده شده و تغییراتی مطابق وضع زمانه در آن داده شده دستکاري

 کرتیر

ئی ساسانیان ، که دیانت زرتشتی در زمان از کرتیر به عنوان یکی از روحانیان با نفوذ ، قدرتمند وهراس انگیز شاهان ابتدا

  . او و با تالش هاي او، به صورت یک دین همگانی و تثبیت شده در آمد ، یاد میشود

عالوه بر کتیبه اي که در کعبه زرتشت که در زیر کتیبه شاپور اول ساسانی وجود دارد و به دلیل سالم ماندنش از اهمیت 

هایی از وي که در جنب برخـی از ایـن سـنگ     یبه دیگر از کرتیر و همچنین ، پیکرهبیشتري برخوردار است ، ما از سه کت

ها نقش شده است ، اطالع داریم ، که در مجموع ، شناخت ما را از کرتیر و شخصیت وي در تقویت دیانت زرتشتی  نبشته

ت پیکره اردشیر پاپکان در نقش الف) سنگ نبشته اي در سمت راس : ها عبارتند از  این کتیبه ، در کشور تشکیل می دهد.

  ب) سنگ نبشته اي در سمت راست پیکره پیروزي شاهپور اول در نقش رجب رستم

  ج)سنگ نبشته اي در قسمت باالي پیکره بهرام دوم ، در حال پیکار با شیر، در سرمشهد استان فارس.

ش هـاي اجتمـاعی ،حـادث مـی     هر شخصیت تاریخی محصول یک روند اجتماعی است که در جریان پراتیـک ودرك ارز 

و براي پاسخ دادن به یک ضرورت عینی واجتماعی ، به میدان کشیده می شود. از موبد   شود، شکل می گیرد، قوام مییابد
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نقـش  «م. خبري در دست نبود. تا اینکه در آن سال سه سنگ نبشته یکی  بسـیار کوتـاه در ناخیـه     1926کرتیر تا سال 

شیراول ساسانی دیده شد. که بر باالي نوشته چهره کرتیر نقش گردیده بود. دومین نقش از کنار نقش برجسته ارد» رجب

کنار نقشهاي برجسته اي  که از پیروزي شاهپوریکم بود حکایت می کنـد  » کعبه زرتشت«چهره کرتیر بر صخره اي مقابل

  نمود. وار می،تصویر گردیده است.سنگ نبشته آن چنان آسیب دیده که درك مندرجات آن بسیار دش

م. هرتسفلد خبري منتشر ساخت که در سرمشهد نزدیک کازرون کنـار نقـش برجسـته بهـرام دوم سـنگ      1926در سال 

م. ایـن سـنگ   1936نبشته اي از کرتیر کشف کرده که شور بختانه از دست روزگار آسیب فـراوان یافتـه اسـت. در سـال     

  نبشته کوتاه چنین خوانده شد:

رها به پرهیزگاري بلندآوازه بودم،ودر پیشگاهیزدان وفرمـان روایـان نیـک خـواه وخیرانـدیش ،از      و من کرتیر در همه کشو

درگاه ایزد چنین مسئلت داشتم باشد که من کرتیر کـاري کـنم کـه همگـان ،دسـتورهاي ایـران را بـا همـه بزرگانشـان          

  بنگرند...وتعالیم مشهور بهشت ودوزخ را بر همه معلوم دارم.

برجسته مذهبی در عصر ساسانیان کرتیر است که در زمان اردشیر موقعیت مهمی نداشـت ولـی در    هاي یکی از شخصیت

اي که از آن دوران به یادگار مانده نام کرتیر پس از نایـب   عهد شاپور اول وي سرپرست انجمن مغان شد. در سنگ نبشته

کـر شـده اسـت. در زمـان هرمـزد موقعیـت       در باري دیگـر ذ  15السلطنه (بدخش) پیش از نام شهربان ساتراپ بیشابور و

اجتماعی کرتیر ارتقا یافت. پس از آن همچنان مقام اجتماعی ومذهبی کرتیر در ترقی بود تا در گذشت.کرتیر،که به یکـی  

ترین وچشمگیرترین جایگاه سلطنتی را براي شرح چگـونگی پیشـرفت هـاي     از نیرومندترین مردان دولتی تبدیل شد،مهم

خود،کارهایی که در راه خدمت به مذهب زرتشت انجام داده و( شرح تجربه معنوي خود در عـروج بـه   اجتماعی وسیاسی 

  ) انتخاب کرده است. عالم دیگر

متن سنگ نوشته کرتیر: و من این سنگ نبشته را از آن رو نوشتم که، من کرتیر، از آغاز وصیتنامه ها وپیمان ها در بـاره  

کوچک (شهرداران) و اربابان (خـدایان)مهر مـی کـردم وبیشـتر مواقـع نـام خـود را در        آتشکده ها ومغ ها را براي شاهان 

جاهاي (مختلف) بر وصیت نامه ها ،قراردادها و اسناد می نهادم و امضا می کردم،چنان که من همان کرتیري هسـتم کـه   

کرتیر «کم) شاهنشاه ،پسر شاپور،مرا شاپور(یکم) ،شاهنشاه ،مرا(کرتیر ،موبدو هیربد)نامید وهرمز(یکم) ،شاهنشاه ،وبهرام(ی

کرتیر ،کسی که روح بهـرام را نجـات داد،موبـد    « نامیدند ،و بهرام دوم ، شاهنشاه ،پسر بهرام (یکم) ،مرا »موبد اهوره مزدا
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  نامید.» اهوره مزدا

و مقامات بلند پایـه  »روحانیون«این کتیبه کرتیرکه شخصا آن را براي آیندگان به ارث نهاده است، ما را با مقام وموقعیت 

مذهبی در دوره ساسانیان آشنا می سازد.این کتیبه در نقش رجب متعلق به اواخر سده ي سوم میالدي اسـت . کرتیـردر   

کتیبه اي دیگر (کعبه زرتشت) این نکته را گسترش می دهد ومتذکر می شود که بهـرام دوم مقـام ورتبـه وزرگ(بـزرگ)     

اردشـیر وآناهیـد بـانو در    –مدیر ومرجع آتش آناهیـد «ضی) سرایر امپراتوري کرده ومقام بخشیده ،اوراموبد ودادور (داور،قا

را به او سپرده است .جریان پیشرفت وترقی کرتیر ،که آن نیز در یادبود تصویري او جاودانه شده ، با فعالیت او در » استخر

ف آن بدرستی مشخص نیست این پیشـرفت  مقام هیربد آغاز می شود، که یک مفام مذهبی پایینیا متوسط است که وظای

کرتیر ورسیدن وي به باالترین مقام زرتشتی از طریق قانونی انجام گرفته است یا نه اگر چنین باشد، پـس سـایر موبـدان    

،مغ هاي معمولی که نگهبان آتشکده هاي بی اهمیت تر بوده اند، ومغ مردان که نگهبانان عالی مقامتر آتش هـاي بهـرام   

بوده اند، همگی در زیر دست او قرار داشته اند. به هر حال مسلم آن است که او تبدیل بـه نیرومنـدترین مقـام    در ایاالت 

  مذهبی کشور شده بود.

وظایف آیین بد که کار آنها هم در دربار تأیید شده وهم در اموراداري وامور مذهبی(کرتیر آیین بد آتشکده استخربود.) به 

در منابع مانوي در مییابیم که آزار عمومی اقلیت هاي مذهبی که در سـنگ نبشـته هـاي     درستی روشن نیست....با دقت

  کرتیر ذکر شده بالفاصله پس از مرگ مانی آغاز نشده بلکه وقفه ي سه ساله اي وجود داشته است.

ر کرتیـر را  ها ، به رغم عالقه احیاناً عمیق خود نسبت به کیش زرتشتی تعصب وشور مـذهبی افـرادي نظیـ    هیچیک از آن

ها بود نه معیارهاي دستوري مذهبی اگر شاپور  نداشت وعامل تعیین کننده رفتارشان با رعایاي خویش ،میزان وفاداري آن

ها ارزش  یکم ساکنان مسیحی انطاکیه را به داخل ایرانکوچ داد از آنرو بود که به سختکوشی حرفه اي ومهارت صنعتی آن

ر می دانست ،چون آگاه بود که در امپراتوري روم به طور ادواري تحت سـتم وآزار قـرار مـی    ها را اتباعی وفادا نهاد وآن می

گیرند.نرسی نیز به همین دالیل به آزارها وفشارهایی که از سوي کرتیر وارد می آمد پایان داد،چون با توجه بـه سیاسـت   

دند تا عناصر نا آرام جمعیت...گرچـه کرتیـر   رومیان ،جماعت مسیحی ومانوي ایران بیش تر قابل اعتماد بو» عدم مداراي«

ها و استعدادها وقدرت متقاعدکنندگی خویش نفوذخاصی داشت، ونیز گرچه آزارهاي مانویان توسط هرمـز   به علت قابلیت

دوم سنتا به نهادهاي موبدان نسبت داده شده است ،اما واقعیت این است که علل راستین نفوذ روحانیـت ،وجـود عوامـل    

  ست داخلی وخارجی حاکم در هر زمانی بوده است.ویژه سیا
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کرتیرموبد که دشمن مانی مخالف شدید سیاست تسامح در نزد هرمزد وشاپور بود بر احوال وي تسـلط داشـت وشـاه بـه     

اصرار او مانی را تسلیم مخالفان کرد.مانی در محکمه موبدان وبا حضور شاه محاکمه شد وبه قتل رسـید.به احتمـال قـوي    

ها داشت یک عامل کوشان ونواحی شـرقی   او با فرمانروایان کوشان ونواحی شرقی هم که مانی دوستانی در بین آنارتباط 

  ها داشت یک عامل سیاسی در توقیف قتل اوبود. هم که مانی دوستانی دربین آن

خور تحسـینیافته انـد...در   در واقع دیدگاه کسانی را بیان می کند که تسلیم او را در مقابل موبد کرتیر و نجباي پارس در 

زمان بهرام دوم کرتیر موبد، قدرت ونفوذ بسیار به دست آورد وظاهراً در کارهاي شخصی پادشاه هم مداخله ونفوذ داشـت  

بهرام این موبد متعصب را نجات دهنده ي روان(بخت روان) خویش خواند، از بزرگان در بار کرد،ودست او را در قلع وقمع 

ان ادیان دیگر نیز باز گذاشت.حمایت کرتیر اکثر نجبا را که نیز به نحوي با کرتیر کنار آمده بودنـد بـه   مانویان وحتی پیرو

سال یافت. اما  16-اظهار انقیاد نسبت به شاه واداشت.از این رو بهرام دوم بر خالف پدر وعم خودسلطنتی بالنسبه طوالنی 

دان موبد در امور سلطنت ناخشنود بودند، ادامه ي ایـن سـلطنت را   کسانی از بزرگان که از مداخله ي کرتیر و دستگاه موب

اي از مردم سکا یـی   ي وهن شمردند.برادرش هرمزد سکانشاه توانست عناصر ناراضی را با خود یار کند وبه کمک عده مایه

نسـتان بـود   وکوشان وحتی طوایف گیل بر ضد وي سر به طغیان بردارد،وعمویش نرسی هم که در گذشته فرمـانرواي ارم 

هاي کرتیـر در امـور سـلطنت بودنـد      واز زمان پدر وي داعیهی سلطنت داشت تدریجاً کسانی از نجبا را که مخالف دخالت

  گرد خود جمع آورد...

در فاصله ي بین این دو شاپور ،تقریبا جز در دوره بالنسبه کوتاه فرمانروایی نرسی ،ضعف پادشاهان موجب چیرگی نجبـا   

ن،بزرگان)ومخصوصا مداخله روحانیون (موبدان وهیربدان) در امور مربوط به سـلطنت اخـالف او بـا عنـوان     و اعیان (وزرگا

هـا را در وجـود    موبدان موبد در امور حکومت نفوذ فوق العاده پیدا کرد ودین ودولت را که بنیانگـذار سلسـله ساسـانی آن   

به هم پیوند داد، وبدین گونه به عنوان یک  –خود شخص  -شخص پادشاه توأمان می خواست در وجود موبدان موبد عصر

  فرمانرواي نامریی وبی تخت وتاج اما قاهر وسختگیر دولت را تابع دین ساخت.

نفوذ آتشگاه با آنکه در تیسفون وبابل  به اندازه پارس وماد محسوس نبود، غالبا قـدرت پادشـاه وسـلطه حکـام محلـی را      

ریق در شئون حکومت بتدریج قدرت فوق العاده یافت. وي کـه لحـن پادشـاهانه     محدود می کرد وکرتیر موبد از همین ط

یش در کعبه زرتشت ،سر مشهد،نقش رستم ونقش رجب قدرت ویرانگر روزافزون او را در طی این سالهاي ضـعف   ها کتیبه
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دوفقط روي و فترت مایه وحشت ونفرت خواستاران آزادي وجدان می ساخت ،وجودش تجسم غلبه تعصب بـر تسـامح بـو   

کار آمدن نرسی که مرگ وي ظاهرا در اواخر عهد او اتفاق افتادبه سلطه بیش از حدآتشگاه بـر دولـت ،کـه بـراي اخـالف      

ها همه جا شوم ومخرب بود خاتمه داد. از همان روز جلوس نرسـی کـه عمـروبن عـدي پادشـاه حیـره        شاپور ورعایاي آن

رد قدرت کرتیر در عقده افـول افتـاد. شـاپور دوم هـم کـه بعـد از فترتـی        خلیفه مانی را به پیشگاه وي معرفی ک» ایناي«

طوالنی برمسند نیا ونیاکان خود تکیه زد هشیارتر ومحتاط تر از آن بود که این قـدرت مهیـب مخـرب را در دسـت یـک      

یسته نمی شد.این بار خلیفه کرتیر رها کند کرتیر در زمان او ظاهرا از جانب روحانیون زرتشتی هم دیگر با دیده تأیید نگر

که اختصاص به کرتیر داشت ،بین موبـدان  » موبد اهورمزد«این دین و دولت در وجود شخص شاپور توأمان شدند وقدرت 

  همطراز تقسیم شد...

قهرمان واقعی سازماندهی دستگاه دینی وتبد یل آن به نظامی منسجم با قدرت سیاسی وچنگ اندازي محکم بـه زنـدگی   

زرتشتیان موبد کرتیر بود.این شخصیت استثنایی که از قرارمعلـوم راه تنسـر،موبد بـزرگ ایـام پادشـاهی      روحانی ودنیوي 

اردشیر را می پیمود چندان قدرت یافته بود که چهار سنگ نوشته نسبتا طوالنی که با آثار و ابنیه شاهی پیوستگی داشت 

 بر صخره ها نقش کند

(در نقش رستم ،بر صخره وبر کعبه ،ودر سر مشهد) موضوع واحدي را تکـرار  سه لوحه از این سنگ نبشته هاي چهارگانه 

می کنند ،واز ارتقاي مقام مستمر وي از مرتبه هیربدي در ایام پادشاهی شاپور یکم تا باالترین مقـام در پادشـاهی بهـرام    

ا پادشـاهی ساسـانی از آن   اردشـیر در اسـتخرلقبی کـه تـا آن زمـان تنهـ       –دوم،از جمله مرتبه پادشاه پرستشگاه آناهیتـا 

مین پاکی و یکدستی آیین مزدایـی ورعایـت احکـام     برخوردار بودند سخن می گویند.وي به شرح اقداماتی که در جهت تأ

آن انجام داده بود نیز می پردازد. سنگ نوشته دوم توصیفی است از سفر روحانی کرتیر به آخرت که همانند سفر ارتاویراز 

آید، وي با من دیگر(دین) خود برمی خورد وبه وجود بهشـت و دوزخ بـراي    شمار می سفر دانته به است ونمونه متقدمی از

کاري و کیفردادن نیرنگ وفریبیقین حاصل می کند. به گفتـه کرتیـر:در نتیجـه اقـداماتی کـه وي در       ست پاداش دادن در

اوهرمـزد وایـزدان خـدمتی شایسـته شـد ،آب      واداشتن مردم به اجراي تعالیمش انجام داد آیین مزدایی رونق گرفت ، به 

،آتش وچهارپایان خشنود گردیدند ،در سراسرقلمرو ساسانی آتشکده هایی ساخته شد، اهـریمن ودیـوان مغلـوب وتعـالیم     

ها منسوخ گردید ،پیروان ادیان دیگر ،یعنییهودیان ،بوداییان ، مانداییان ،مسیحیان ،بابتیستها و زندیکان تحت تعقیـب   آن

قرار گرفتند ،وبسیاري از کسانی که از راه بیراه شده بودند به دین بازگشتند. اگر چند القاب روحانی پی درپی کرتیر وآزار 
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از رشد یک سازمان دینی حکایت می کند،اما تأکید بی پروا وتعصب آمیز وي بر درست آیینی واعتقاد صحیح ،حتی بیش 

انی راستین و اوج یک جنبش بیگانه ستیز که از دوره سلوکیان آغـاز  از شورش اردشیر، از ظهور نگرش ها و احساسات ایر

ها مبارزه کـرد چـه    شد خبر می دهد. کرتیر دست به چه نوع اصالح دینی زد؟ والحادات وفسادهاي عقیدتی که وي با آن

ننـده اي بـه   بود؟ بدعت گذاران چه کسانی بودند که گوشمالییافتند؟ با در نظرگـرفتن اطالعـات موجـود، پاسـخ قـانع ک     

پرسشهاي نمی توان داد.اما می توان گفت جنبش کرتیر جنبشی سنت شکن بود که ادعا داشت حقیقت دینـی را تنهـا از   

دید او می توان دید وهدف خود را باز گرداندن دین مزدایی به جایی که وي آن را پاکی و خلوص نخستین می دانست ،با 

اري چهارپایان قرار داده بود. وي کوشید تا عبادت را در اطراف آتشـکده هـا   تأ کید بر افزایش پرستش آب و آتش و نگهد

ها خدمت می کردند متمرکز سازد. همـه انحـراف از آراء ونظـرات دسـتگاه دینـی       که مغان تربیتیافته و با انضباطی در آن

تسـلیم کورانـه بـه قـدرت     رسمی را دشمنانه وشیطانی می دانست ونسبت به ادیان دیگربدگمان و ناشکیبا بود. خواسـتن  

هایی بود که دست یافتن ساسانیان به  ،مرکزیت گرایی و انحصارطلبی دستگاه دینی ساسانی ترجمان رساي همان گرایش

  قدر ت را میسر ساخته بود.
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  ایران باستان  

  نقش مغها در ایران باستان

شمرده است که دیوکو، پادشاه ماد، گـرد آورده و   یل ها و مادها: گفتیم که هرودوت مگوها(یعنی مغها)را یکی از قبا .مغ1  

خ بزرگ روزگار کهن قرائنی هست که نشان می در تحت حکومت خود متّحد ساخت.در نوشته دهـد دیوکـو و    هاي این مور

  :ها بودند.این قرائن به شرح زیر است سایر پادشاهان ماد، که از نسل او بودند، همه از همین قبیله مغ

ها این بـود کـه بـرایش قصـري      ودوت، دیوکو براي پذیرفتن سلطنت شرایطی تعیین کرد، که یکی از آنبه نوشته هر-الف

مجلّل بسازند.لذا، طبق دستور او، در محلّی که اکنون شهر همدان واقع است قصري ساختند و در پیرامون آن شهري بنـا  

 Agbatana  گذاشتند(که به یونانی به صورتL Hagmat·na Lکردند به صورت هفت دژ تو در تو.و نام این شهر را هگمتانه

ـع اسـت و    Ecbatana و در التینی به صورت یعنی اکباتان در آمده است).این کلمه در زبان مادها به معناي همایش و تجم

 .همین کلمه امروز مبدل به همدان شده است

ع سپاهیان(پادگان)ب ا شاید به احتمال قوي انتخـاب ایـن   گر چه همایش در اینجا ممکن است به معناي محلّ تجماشد، ام

ع مغان براي مراسم دینی اشارت داشته است چنانکه معابد یهود را کنیسه یا کنشـت(از   نام جنبه مذهبی داشته و به تجم

ترجمه شده است به همین معناي تجمع و  congregation و synagogue نامند که در انگلیسی به معناي اجتماع)می عبري

ـع و در   ( ecclesia  اع و کلم کلیسا(در انگلیسیاجتم ع و همایش یا فراخوانی بـراي تجماز اصل یونانی آمده به معناي تجم

گردد و لذا شاید هگمتانه مرکز همـایش مغـان    اسالم نیز جمعه و جماعت و جامع به همایش مذهبی براي عبادت باز می

مسلمین و البته چون اکنون دیوکو پادشاه مغـان، در آنجـا اقامـت دارد    بوده است، چیزي شبیه به مکّه در زمان حج براي 

 .اند سپاهیان مغ و غیر مغ هم در آنجا تجمع داشته

از کتاب اول)بدین شرح که هر قلعـه   98گوید(بند  هرودوت به تفصیل از جالل و شکوه این هفت قلعه متداخل سخن می

ها از بیـرون بـه درون هـر کـدام بـه انـدزه ارتفـاع         ساخته شده بود و قلعه اي به صورت حصاري مدور بود که بر باالي تپه

ها هر کـدام بـه رنگـی بـود،      هاي هفت دژ پیدا بود.این کنگره هایشان بلندتر از دیگري بودند چگونه از بیرون کنگره کنگره

ري که بر گرد تمام شهر کشـیده  هاي حصا شد.آنکه در بیرون همه بود یعنی کنگره چنانکه از رنگ آنها هر قلعه متمایز می

هـاي حصـار دوم از بیـرون     کیلومتر).کنگره 14شده بود بی رنگ بود و محیط آن برابر بود با محیط شهر آتن(یعنی حدود 
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هـاي نقـره)و هفتمـین     آگین(روکش شده با ورقه سفید و سومین سیاه و چهارمین ارغوانی و پنجمین آبی و ششمین نقره

اي از دژهاي مادي را زنده  ه طال)بود.شاید داستان ساختن قالع هفت پیکر در خمسه نظامی خاطرهزراندود(پوشیده از ورق

 .کرد می

شناسان بابلی(که شاید همان مغان بودند)، عدد هفت را که نشانه هفـت   از این شرح پیداست که دیوکو، تحت تأثیر ستاره

با منسوبات کواکب نسبت داشته است چنانکـه منجمـین هـر     ها نیز شاید هاي کنگره سیاره است انتخاب کرده بود و رنگ

 دهند. سیاره را به رنگی نسبت می

توان گفت که باروي هفتم که مطالّ بوده است به خورشید منسوب بوده(طال منسوب بـه شـمس اسـت)و     بدین ترتیب می

ن بـه مشـتري و آخـري بـه مـریخ      و دومـی  باروي ششم به زهره و پنجمین به عطارد و چهارمین به ماه و سومین به زحل

 .منتسب بوده است

اي منسوب است و در  و نیز ممکن است این رنگها به طبقات مختلف مردم نیز مرتبط بوده است چنانکه هر سیاره به طبقه

هـا زحـل اسـت و در بـاروي هفـتم سـپاهیان،        اند که ستاره آن این صورت در باروي سوم پهلوانان و بردگان اقامت داشته

ها مریخ است و در باروي دوم زنان، نوازنـدگان و مطربـان سـکونت     ها)و سرهنگان مقیم بودند که ستاره آن ران(شوالیهسوا

 .ها زهره است و قس علی ذکل کرده بودند که ستاره آن

ن و اي خواهد بود از وسعت اطالعات دیوکو در علم احکام نجوم کـه میـان منجمـا    اگر این استنباطات درست باشد، نشانه

ها به شهر بابل منسوب شده  کاهنان بابل رایج بوده است.در قرآن هم قصه هاروت و ماروت و تعلیم جادوگري به وسیله آن

ها بودنـد کـه نـه تنهـا در بابـل، بلکـه در سرتاسـر         کاهنان بابل به احتمال قوي همان مغ.)102است(نک:سوره بقره، آیه 

ه در فلسطین، ماد، پارس و عیالم به کار پیشگویی، معبري، فـالگیري، سـحر و   هاي تابع بابل و از جمل کشورها و سرزمین

جادوگري و اشاعه علم احکام نجوم اشتغال داشتند.و از همین جا ماگوسها(یعنی مغها)به یونان هم رفتند کـه بـه همـین    

هـاي   خطابـه «ت.از کتـاب دلیل کلمه ماگوس به معناي فالگیر و غیبگو و جادوگر در یونـانی هلنیسـتی بـه کـار رفتـه اسـ      

شدند.)ایرانی بوده و گـرایش   آید که یکی از ده کاهنه معروف(که سیبوال نامیده می بر می( Sibylline Oracles )«سیبوالها

ها را به عنوان خطابه پیشگویی و غیبگویی براي  سرودند و او آن اي مغ ایرانی براي او به یونانی شعر می مغانه داشته و عده

 واند.خ مردم می
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دیوکو، بنا به گفته هرودوت، بعد از استقرار در قصر مجلّل خود در دئ میانی هگمتانه، مقررات سـختی بـراي مالقـات    -ب

اي  خویش وضع کرد که شاید تا آن زمان براي پادشاهان و سرداران بی سابقه بود، ولی براي روحانیون که همیشه در هاله

س و ابهام به سر می رسید. کسی حق نداشت بی اجازه قبلی به خدمت شاه برسد، در حضـور   به نظر می بردند عادي از تقد

اي به شاه تقـدیم کنـد،    بایست مستقیما عریضه بایست لب به خنده بگشاید یا خدو بر زمین افکند و کسی نمی او نیز نمی

ن تشریفات به گفتـه هـرودوت بـراي    هاي خود را بفرستد.ای ها و عریضه آوران خاص شاه نامه بایست به وسیله پیام بلکه می

 .رعایت امنیت شاه و جلوگیري از اقدامات حسودان و بد خواهان بود

اگر شرح فوق با قضیه بردیاي دروغی که هرودوت خود به تفصیل شرح داده است مقایسه شود مشابهت زیادي بین اعمال 

ت خود وضع کرده بودنـد.بردیاي دروغـی در تمـام    شود.هر دو مقررات سختی براي مالقا دیوکو و بردیاي دروغی دیده می

مدتی که به کمک برادرش سلطنت را غصب کرده بود اجازه نداد هیچیک از نجباي پارسی به حضور او بروند و حتی میان 

زنان حرمسرا هم تفرقه انداخته بود تا نتوانند یکدیگر را ببینند و در کار شاه دروغی بحث و تشکیک کنند.بردیاي دروغـی  

 به تصریح هرودوت و داریوش(در بیستون)مغ و از مادها بوده است.

نویسـد(همانجا):وي دربـاره    هرودوت در شرح حال آستواگس(آستیاگ)، پادشاه ماد، که پدر بـزرگ کـوروش بـود مـی    -ج

من هم :«گوید کنند می خواهد و چون مغان نظر خود را ابراز می کند و نظر آنان را می سرنوشت کورش با مغان مشورت می

 .دهد که این پادشاه هم با مغان داراي بینش یکسانی بود که نشان می»درست همین عقیده شما را داشتم.

دهد که استواگس، شاه ماد که از اعقاب دیوکو بود، خوابی دیده بـود کـه    )شرح می107همچنین هرودوت(کتاب اول، بند 

از خطري که از جانب نسل دخترش ماندانا متوجـه حکومـت او بـود    تعبیر آن از مغانی که معبر بودند خواست.آنها وي را 

آگاه و تحذیر کردند و به همین دلیل وي دخترش را به نجباي مادي شوهر نداد، بلکه بـه یـک پارسـی سـلیم الـنفس از      

ـ   نجباي پارس به نام کمبوجیه داد که کورش از وي پدید آمد.از این سخن  ـر بودن د یعنـی  معلوم است که برخی مغان معب

ص ایجاد کرده بودند برخی معبر، برخی غیبگو، برخی فالگیر و امثال آن مغان هم در حرفه ها بودند هاي خود تخص. 

اي از مادها بودند که پیش از تشـکیل سلسـله سـلطنتی مـاد از اقـوام بابـل و آشـور و تبعـه آن          ها طایفه خالصه آنکه مغ

ـه     ها ظاهرا است شدند و آن ها محسوب می حکومت ی در کارهاي ماوراي طبیعی و فراگیـري علـوم غریبـه و خفیعداد خاص

ها که شامل  ها داشتند و لذا در سر تا سر قلمرو آن دولت بینی، جادوگري و امثال آن چون معبري، فالگیري، منجمی، طالع

ان امروز داشتند کـه در همـه   شد پراکنده بودند و بدین کارها اشتغال داشتند.شاید وضعی مشابه کولی ماد و پارس هم می
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پردازند.این است که کلمه ماگوس در یونانی(کـه از   ها به کارهایی از همین قبیل می اند و بسیاري از آن جاي عالم پراکنده

، شعراي معروف یونانی قـرن  ( Euripides )و اوریپید Sophocles )هاي سوفوکل فارسی باستان گرفته شده است)در نوشته

ویسندگان دیگر آن زمان به معناي حقه باز و شیاد هم به کار رفته و در آثارسیسرون رومی به معناي مـغ و  .م و ن پنجم ق

به همین معانی استو مغان مذکور در انجیل متّی هـم احتمـاال از    mage  مؤبد و جادوگر آمده و اکنون هم در زبان فرانسه

 .اند همین گروه بوده

 . مغها در دوره هخامنشی2

ها به دست یک مغ مـادي اسـت کـه     ورترین واقعه در دوره هخامنشی در مورد مغان واقعه غصب حکومت پارسمشه-الف

نامیده و او به گفته هرودوت خود را بردیا معرّفی کرده است.داسـتان او  ( gaum·ta )داریوش او را در کتیبه بیستون گوماته

هاي مهمی  اند و این دو روایت با هم تفاوت تاریخ خود آوردهرا هم داریوش به تفصیل در کتیبه بیستون و هم هرودوت در 

شـود و از اینکـه داریـوش دربـاره      ها نیست. از اینکه گوماته در ماد با داریوش درگیر می دارند که در اینجا مجال بحث آن

هـا را   ام ببرد(بلکه آنکند بدون اینکه از سایر نقاط امپراتوري خود به تخصیص ن شورش او فقط نام پارس و ماد را ذکر می

شود که این مغ بیشتر بر قبیله خود در ماد تکیه داشته است، یعنـی بـه    نامد)معلوم می می»هاي دیگر استان«به طول کلّی

 .ها قبیله مغ

نویسد که، پس از آنکه سلطنت را از گوماته باز پس گرفت، دوباره اساس سلطنت را بر جاي پیشـین خـود    داریوش می-ب

ها و بردگان خانگی و  ها، گله را که گوماته مغ خراب کرده بود دوباره ساخت و چراگاه( yadana· )هایی پرستشگاه باز نهاد و

آید که کار گوماته بـه احتمـال    هایی را که مغ مذکور از مردم گرفته بود بدانان باز پس داد.از این عبارت چنین بر می خانه

ابدي را که گوماته خراب کرده بود به اقرب احتمـال معابـدي بـوده کـه در     زیاد جنبه مذهبی ودینی هم داشته است و مع

هـا   هاي پیش از زردشت مثل مهرپرستی و ناهید پرستی و جز آن شد و مغان پیر و آیین ها فقط اهورامزدا پرستیده می آن

 .شود اهورامزدا ستایش می بودند، در حالی که احتماالً هخامنشیان تابع دین اصلی زردشت بودند چنانکه در گاثا فقط از

ها(کتـاب سـوم،    جز پـارس  کند که از کشته شدن بردیاي دروغی همه اقوام و امم ناخشنود شدند به هرودوت تأکید می-ج

ها با آیین مغان مغایرت داشته و اقوام و امم دیگر تابع عقایـد مغـان بودنـد و     دهد که آیین پارس ).و این نشان می67بند 

ها خشنود شدند شاید به علّت این بوده که گوماته به  گوید پارس ی واقعی بودند.همچنین از اینکه میها زردشت فقط پارس



  »235«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

بایسـت عمـدتا از    ها را به صاحبانش پـس داد و ایـن امـوال مـی     داریوش آن گفته داریوش اموالی را از مردم گرفته بود که

ها را از سـربازي و   داد و حتّی آن وام عطوفت بسیار نشان میها گرفته شده باشد، زیرا که بردیاي مغ در مورد سایر اق پارس

این اموال ممکن است از موقوفات معابـد دینـی    )67پرداخت مالیات تا سه سال معاف کرده بود(کتاب سوم هرودوت، بند 

 .ها را مصادره کرده و شاید به مصرف معابد مغانه رسانده بود ها بوده که مغ مذکور آن پارس

)دو 140مغان دیگر در ایالت ماد در زمان کمبوجیه و داریوش چه دینـی داشـتند؟هرودوت (کتـاب اول، بنـد     گوماته و -د

هـا مردگـان خـود را بـا مـوم       ها و مغان مـادي را ذکـر کـرده اسـت، یکـی آنکـه پـارس        مورد مهم از اختالف دینی پارس

هـا   ها و گرگ کردند تا پرندگان یا سگ ی باز رها میکردند، اما مغان جسد مرده را در محلّ پوشاندند و در خاك دفن می می

، تشریع شده و در دوره ساسانیان و بعد از آن بین 93، بند 6آن را بدرند و بخورند و این همان آیینی است که در وندیداد 

هـا و   کـوه ها را در دخمه(قبرسـتان بـازي در سـر     زردشتیان(که تابع آیین مغان شده بودند)مرسوم بوده است، یعنی مرده

شدند و در آیین مغان که در  ها دفن می کردند.پس احتماالً در آیین اصلی زردشت یعنی دین گاثایی مرده ها)رها می بیابان

 .کردند ها را طعمه پرندگان و وحوش می اوستاي متأخر منعکس شده است آن

ویژه حشرات و جانوران موذي را با دست خـود   نات بهها مثل مصریان از کشتن حیوانات ابا داشتند، اما مغان حیوا دوم آنکه پارس

تشریع شده است و در کتب زردشتیان مغانی نیـز   16تا  9، بندهاي 14کشتند و این مطابق است با آنچه در وندیداد، فرگرد  می

 ثواب این کار شرح داده شده است.

هـا تـابع دیـن اصـلی      رق داشته و احتماالً پـارس ها با دین مغان ف شود که دین پارس از آنچه گفته شد این نکته تأیید می

پرسـتیدند و بـه خـدایان گونـاگون مـذکور در       زردشت بودند که در گاثاها منعکس شده است، یعنی فقط اهورامزدا را می

اوستاي متأخّر اعتقاد نداشتند و بسیاري از رسوم مغان را از قبیل تهیه کردن و آشامیدن شیره هوم طبق گفتـه زردشـت   

هاي گوناگونی چون ناهید پرسـتی،   دانستند.اما مغان مذاهب پیش از زردشت را حفظ کرده بودند که شامل فرقه میحرام 

کردند و همه را قبول داشتند و هـر   ها بود که مغان در برابر همه با تسامح عمل می مهر پرستی، زروان پرستی و امثال آن

هـا امکـان نفـوذ     ها بودند که بـه آن  محلّ مشغول بودند و فقط پارسکدام در یکی از معابد به اجراي مراسم مخصوص آن 

نداده بودند و خود را از آیین مغان دور نگه داشته بودند.مغان یک بار به هنگام غیبت کمبوجیه به ریاست گوماتـه سـعی   

ـا   کردند بر پارس چیره شوند و آیین خود را رایج کنند که دخالتداریوش شکست خوردند و تـا مـدتی سـرک    وب شـدند، ام

هاي ایران نفوذ داشتند دوباره به تدریج جاي خود را باز یافتند تـا در زمـان اردشـیر دوم هخامنشـی      چون در همه استان
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هـاي   دربار را هم با خود موافق کردند و این ملغمه هفت جوش اوستا را هم شامل گاثاي زردشت است و هم شامل کتـاب 

را برانداخته بود)احتماالً رد همین زمان جمع آوري شده است، مغـان خـود را از    ها مذاب پیش از زردشت(که زردشت آن

 )129شمردند.(هرودوت، کتاب اول، بند  ها می دانستند و اصوالً مادها را از نظر حسب و شرافت برتر از پارس ها باالتر می پارس

ها تحمیل  نه تنها دین خود را بر پارس ق م)مغان 383-379حدس من بر آن است که از زمان داریوش دوم هخامنشی(-ه

کردند و آیین اصلی زردشت را در مذاهب خو حلّ کرند، بلکه با نفوذ در دستگاه سلطنت توانستند مناصـب حساسـی بـه    

دست آورند و یکی از مهمترین سنگرهایی که فتح کردند سنگر دبیـري و منشـیگري حکـومتی بـود کـه قـبالً در دسـت        

ها را به تـدریج   ها آموختند و سپس آن بود.مغان در دستگاه کاتبان آرامی نفوذ کردند و کتابت را از آنآرامیان و عیالمیان 

هـا آرامـی    و با حیله از میدان به در کردند و خود کلیه امور کتابت و منشیگري را به عهده گرفتند و چون زبان اصـلی آن 

ـی    ر از اغالط صرفی و نحـوي و لغـوي و امالیـی اسـت و آن    هاي آرامی بعد از این دوره پ بینیم که نوشته نبود، می هـا حتّ

هاي فارسی باستان هم که بـه خـط میخـی در     ها را شاید از میدان به در کردند زیرا که نوشته نبشته کاتبان عیالمی سنگ

 .این زمان نوشته شده است داراي اغالط فراوانی است

اً از همین زمان یعنی از اواخـر دوره هخامنشـی آغـاز شـده اسـت،      ها ظاهر پیدایش خطوط پهلوي و سغدي و امثال آن-و

دانستند به تدریج کلمات فارسی را جانشین کلمات آرامی کردند تا به آنجا که در طول  مغان که زبان آرامی را درست نمی

آرامـی پیـدا   زمان خط پارتی و خط پارسی میانه و خط سغدي با حروف آرامی و با حفظ کلمات بسـیاري از زبـان اصـلی    

ها ثابت ماند به نام هزوارش خوانده شده اسـت.مغان مخصوصـا ایـن خـطّ مشـکل و       شد.این کلمات آرامی که در این خط

ها شاید آسـان بـود کـه بعـد از غلبـه       ها حفظ کنند.براي آن معمایی را حفظ کردند تا سیادت و سلطه خود را بر حکومت

هاي طرفدار یونان(فیلوهلن)از خطّ یونانی که در همه جاي ایران رواج یافتـه   رتها و پا یونانیان بر ایران و حکومت سلوکی

ها را به همین خط نویسـند چنانکـه بودائیـان مشـرق      ها و زبان بود استفاده کنند و فارسی و پارتی و سغدي و سایر لهجه

ت.مغان نیز اگر ایـن کـار را کـرده بودنـد     هاي آن باقی مانده اس اند که کتیبه ایران زبان بلخی قدیمرا به خطّ یونانی نوشته

کمک بسیار گرانبهایی به فرهنگ وتمدن ایران کـرده بودنـد و امـروزه مـا از سـوابق درخشـان کتـب آن زمـان اسـتفاده          

کردیم، اما آنها ترجیح دادند که همان خط بغرنج مشکل را حفظ کنند تا هر کسی نتواند آن را فرا گیـرد و بـه تـدریج     می

شد کـه خـط بیـاموزد و     ا خاص خود کردند، به نحوي که در زمان ساسانیان دیگر به هیچکس اجازه داده نمیاین حرفه ر
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علم فراگیرد، مگر به مغان و خانواده آنان(آخر نامه تنسر و نیز داستان شاهنامه در مورد کفشگري که حاضر شـد مخـارج   

ظـاهرا نظـام      علـم را پیـدا کنـد و انوشـیروان نپـذیرفت)     جنگ با روم را کالّ بپردازد به شرط آنکه پسرش حـقّ آمـوختن   

)را هم به نظر اینجانب مغان در همان هخامنشی تثبیت کردند و جامعه را بـه سـه یـا چهـار طبقـه      ( castesطبقاتیکاست

ـ  مورخان یونانی معاصر هخامنشیان از این طبقات نـام بـرده   .تقسیم کردند که مغان در رأس هرم آن قرار گرفتند د کـه  ان

هاي ایرانی کهن پیش از زردشت بوده که بین مغان باقی مانده بود و زردشـت بـا آن مبـارزه کـرده      ظاهراً از بقایاي سنت

اشاره شد و نیز در عصر مادها بدان عمل  2بود.مغان حتی در بابل هم این نظام طبقاتی را رایج کرده بودند چنانکه در بند 

 .ادها ظاهرا قالع همدان را در هفت طبقه براي هفت گروه اجتماعی ساخته بودکردند چنانکه دیوکو سر سلسله م می

کردند و حتّی  لحت و آزادمنشی با مردم رفتار می هخامنشیان که پیرو زردشت بودند این نظام طبقاتی را نداشتند و با مسا

بودند و میان شـهروندان تبعـیض روا    کردند و به همه مذاهب آزادي داده معابد کفّار را در سرزمینهاي مفتوحه خراب نمی

داشتند.مغان بودنـد کـه دوبـاره ایـن رسـم پیچیـده و نابخردانـه را در قلمـرو حکومـت هخامنشـی و از آن پـس در             نمی

هاي ملوك الطوایفی و سپس در حکومت ساسانی با وسعت و شدت تمامتر رایج کردند تا آنکه بـه برکـت اسـالم     حکومت

 .ریشه آن کنده شد

 در دوره ساسانیان . مغان3

ما از چگونگی اوضاع اجتماعی و دینی مردم در دوره اشکانی چندان اطالعی نداریم و ظاهران چنان پیداست که اشکانیان 

بنـد   کردند و خـود چنـدان پـاي    تحت تأثیر افکار و عقاید یونانیان و فرهنگ و تمدن یونانی درباره مذهب سختگیري نمی

ها نوعی ملوك الطوایفی بود که هر شهر یا استانی بـراي خـود    و از آن گذشته حکومت پارتعقاید زردشتی و مغی نبودند 

کرد و شاهان اشکانی فقط به گرفتن مالیات و حفظ مرزها و امـرو   فرمانروا یا شاهی داشت که امور داخلی خود را اداره می

.این امر احتماال باعث شده بود که مغان ازوحدت کردند بین المللی قانع بودند و چندان دخالتی در کار ملوك الطوایف نمی

پارچگی که داشتند دور بمانند و به معابد متفرق و کوچک خود قناعت کنند و شاید بیشتر در همان والیـت پـارس    و یک

تند مانده بودند و در نقاط دیگر نفوذ کمتري داشتند.در این زمان گویا مغان به عنوان یکی از قبایل ماد دیگر وجود نداشـ 

کردنـد یعنـی    اي خاص که به امور مـذهبی رسـیدگی مـی    یا معناي خود را از دست داده بودند و بدل شده بودند به طبقه

ها به تدریج شرایع سخت و طاقت فرسایی را براي عوام وضع کردند، چندانکه همه کس قادر نبود خود  طبقه روحانیون.آن

یا موبدي به او کمک کند(موبد رئیس مغان در هر محلّی بود که زیر نظر بایست مغ  وظایف دینی خود را انجام و حتما می
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بایست با خوانـدن اوراد و ادعیـه    از جمله کارهاي سخت تهیه شیره هوم بود که می  کردند.) اي مغ ایفاي وظیفه می او عده

ولـی مـردم عـادي     اي انجـام گیـرد کـه مغـان وقـت کـافی بـراي اجـران آن داشـتند          بسیار و با تشریفات خسته کننـده 

نداشتند.زردشت شدیداً با این سنّت مبارزه کرده بود، چنانکه در گاثا آمده است.اما مغان هم گاثـا را حفـظ کردنـد و هـم     

ـه و سـتایش هوم.کتـاب وندیـداد کـه از بخشـهاي مهـم             تمام سنّت هاي مغایر با آن را کـه از آن جملـه بـود همـین تهی

ی فرگردهاي اول و دوم)حاوي مسائل عبادي بسیار دشواري است از قبیل تطهیـر آب  اوستاست(بجز دو بخش اول آن یعن

ها بـراي مـردم عـامی و عـادي دشـوار بـود.این        ها و زن حائض و زن نفساء که به جاي آوردن آن و زمین و تطهیر از مرده

 .ها خارج شود زیر یوغ آنشرایع فقهی براي آن وضع شده بود تاسلطه مغان بر مردم استوار شود و کسی نتواند از 

گویند ساسان جد ساسانیان یکی از همین مغان بوده است که در پارس در معبدي ریاست داشته است و هنگامی کـه   می

اردشیر بابکان ظهور کرد و حکومت را از اشکانیان گرفت و خود حکومتی مقتـدر فراگیـر در ایـران تشـکیل داد و ملـوك      

هـا را بـه    همان سوابق مذهبی که اجدادش در پارس داشتند به مغان توجه بسیار کـرد و آن  الطوایف را برانداخت به علّت

مقامات حساس گماشت.در دوره ساسانیان، مغان به طبقه ممتازي بدل شدند که تمام امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

چون انواع نمازها و دعاها و موعظـه  مذهبی را قبضه کردند:قضاوت، اجراي مراسم ازدواج، اجراي تشریفات مشکل مذهبی 

و پند و اندرز مؤمنان و حتی کارهایی از قبیل تعبیر خواب، فالگیري، ستاره شناسی، تنجیم، رمالی، استخاره و انـواع امـور   

کردند و نیز علی رغـم آنکـه در    ها بود.حتّی در کار پزشکی و جرّاحی(کارد پزشکی)هم مداخله می خرافی کالّ در دست آن

ها بود، به طوري که حتـی خـطّ    رد اول وندیداد جادوگري تحریم شده است امور جادو و سحر و طلسمات به عهده آنفرگ

شده است.مغان حتّی بـر شـاهان نیـز سـلطه پیـدا       خوانده می»ویش دبیریه«اند که به نام مخصوصی براي این کارهاداشته

هـاي   کردیر)مؤبد تا آنجا قدرت یافته بـود کـه در کنـار کتیبـه    کردند، گر چه اسما شاه رئیس آیین زردشتی بود.کرتیر(یا 

 نوشت. هایی از خود می شاهان ساسانی کتیبه

مغان به سبب قبضه کردن تمام امور حکومتی(بجز امور لشکري و سپاهی)و امور مذهبی تبدیل به طبقه بسـیار ثروتمنـد   

هـا   تند چنانکه دشت مغان هنوز یـادآور آن زمـان اسـت.آن   ها مثالً در آذربایجان اراضی و امالك بسیار داش شده بودند.آن

یکی از مهمترین عوامل فالکت و بد بختی مردم در دوره ساسانی بودند، چنانکه در فتح ایران به دست مسلمانان مردم بـا  

وذ و تبلیـغ  دل و جان آیین جدید را پذیرفتند و قبل از آن هم آیین زردشتی در مقابل ادیان دیگر ناتوان بود و قدرت نفـ 
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در میان ملل دیگر را نداشت. مغان در برابر دین بی منطقی چون مانوي نتوانستند مقاومت کنند، به طوري که علی رغـم  

هاي متمدن آن عصر از چین گرفته تا روم نفـوذ   ها نه تنها در ایران بلکه به تمام سرزمین سختگیري و کشتار مانویان، آن

م که عقاید غیر قابل اجرایی داشتند تاب مقاومت نیاوردند و متوسل به سرکوب و کشـتار  کردند.مغان در برابر مزدکیان ه

فجیع آنها شدند، زیرا منطقی نداشتند که بتوانند مردم را از ایـن مـذاهب انحرافـی دور کنند.مسـیحیت هـم علـی رغـم        

حتی بودائیـان و هنـدوان هـم در     شدند در همه جاي ایران نفوذ کرد و سرکوب شدیدي که پیروانش در ایران متحمل می

بنـد کنـد،    اي کنند. آیی زردشتی نه تنها نتوانست در خود ایران مردم را پـاي  شرق ایران توانستند پیشرفت قابل مالحظه

بلکه در خارج از ایران هم هیچ نفوذي و پیروانی نیافت، در حالی که بت پرستان هندو و چینی و بـودایی و شـینتو تمـام    

را گرفتند.این بر اثر بی همتی و سخت گیري مغان بود که آیینی پیچیده و پر از مراسم و عبـادات بیهـوده   آسیاي خاوري 

هـاي متعـددي بـاقی     را به مردم تحمیل کردهه بود و تنها مزیتی که داشت مقداري پند و اندرز خشک بود که در پندنامه

هیچ چیز از معارف مغانه باقی نمانده است.حتّی همین اوسـتا  کردند.جز این  ها را اجرا نمی مانده است و خود مغان هم آن

ها به پهلوي معلوم  فهمیدند چنانکه از زندها یعنی از تفاسیر آن ها بود در اواخر دوره ساسانی نمی را هم که کتاب دینی آن

ب یعین اوسـتا بـر   است که درك درستی از آن نداشتند و اگر علماي زبانشناس و دین شناس جدید پرده از روي این کتا

دانسـتند بجـز مقـداري اوراد بـی معنـی خشـک کـه زمزمـه          نگرفته بودند مغان امـروزي هـم هـیچ از آیـین خـود نمـی      

اي براي رواج در بین مردم دیگر و بقا در داخل  کردند.خالصه آنکه مغان از آیین زردشت دینی ساختند که هیچ جاذبه می

 .ایران نداشت

 د ساسانیعلوم و معارف مغان در عه -

از آثار فرهنگی باقی مانده از دوران پیش از اسالم ما چیز مهمی در دست نداریم.مغان در واقع، بر اثـر انحصـار جـویی، از    

شـود در   پیشرفت فرهنگی مردم به شدت جلوگیري کرده بودند.آنچه به عنوان علـوم و معـارف پـیش از اسـالم ذکـر مـی      

 :ل این امر به شرح زیر استحقیقت مربوط به مغان نیست.خالصه دالی

مغان، بر اثر منحصر کردن سواد و علم به خود، توده مردم را از هر گونه دانـش و کتـابخوانی محـروم کـرده بودنـد و      -الف

ها جز مشتی افسانه و اساطیر و اشعار عامیانه چیزي نداشتند.اما مغها هم خود به پیشرفت دانش و فن کمکی نکردند و  آن

هاي متعدد ننوشـتند.حداکثر در هـر آتشـکده یـک جلـد       دینی خود را تکثیر نکردند و از روي آنها نسخههاي  حتی کتاب

خواندند، زیرا که تا کنون  کنم که مغان آیات اوستا را از حفظ می اوستا بوده است که این را هم من شک دارم و گمان می
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ست، نه کتابی از زیر خاك بیرون آمده و نـه در سـنگ   هاي باستان شناسی پیدا نشده ا یک سطر از کتاب اوستا در کاوش

اند.حتی کرتیر، بزرگترین روحانی عصر ساسانی که موبدي مقتدر بود و چهـار کتیبـه از خـود بـاقی      ها چیزي نوشته نبشته

نـی از  ز ها کوچکترین اشاره به اوستا یا یکی از آیات و بندهاي آن نکرده است و جز مشتی الف گذاشته است در این کتیبه

قدرت خود و جمع آوري موقوفات و ساختن آتشکده هیچ حرف با ارزشی نداشته است که بگوید.اگر مغان از کتـب دینـی   

آمد.اوستاي موجود هم به خط دین دبیره است که  ها به دست می هاي زیادي نوشته بودند ال اقل قسمتی از آن خود نسخه

زدند.از خطّ  آن اختراع شده است و قبل از آن مغان دست به چنین کاري نمیظاهراً در اواخر دوره ساسانی یا شاید بعد از 

 دین دبیره هم تا کنون یک سطر از زیر خاك بیرون نیامده است.پس کجاست این دانش مغان؟

دهند علم نجـوم اسـت کـه فـرا گـرفتن آن مسـتلزم دانسـتن حسـاب و هندسـه و           از علومی که به ایرانیان نسبت می-ب

ها از زیـر خـاك یـا از     ه است.ما نه تنها هیچ کتاب ریاضی از پیش از اسالم در دست نداریم، بلکه اثري از آنریاضیات بود

شـود نیـز مـا     هاي باستان شناسی به دست نیامده است.از زیج شاهی که به شاهان پیش از اسالم نسـبت داده مـی   کاوش

 365رست کرده بودند بسیار مغشوش و مبهم است.سال اطالع درستی نداریم و حتی تقویمی که مغان در دوره ساسانی د

ماه سی روزه و یک دوره پنج روزه به نام خمسه مسترقه یا پنجه دزدیـده قسـمت شـده اسـت      12شبانه روز است که در 

کهیک ربع روز تقریبا کمتر از زمان واقعی سال است(یعنی حدود شش ساعت)و در نتیجه هر چهـار سـال یـک روز جلـو     

کند و مثال در اواخر دوره ساسانی کـه شـاهان بـه سـرعت      دأ تقویم از جلوس پادشاهان است که دائم تغییر میافتد.مب می

معنا بود و همین تقویم یزدگردي هم که آخرین آنهاست خـود دو روایـت مختلـف و     شدند اصال مبناي تقویم بی عوض می

و تاریخ نوشته او را)چنان از نجـوم و تقـویم ایرانیـان    دو سنت متفاوت دارد.اشخاص متعصب، مانند ذبیح بهروز(نک:تقویم 

 .اند اما جز حدس و گمان هیچ سندي ندارند که ارائه کنند گویند که گویی اصالً ایرانیان بنیانگذار تقویم بوده سخن می

شود بلکـه   ها نمی غاند مربوط به م در مورد پزشکی هیچ اثر برجسته و نمایانی از ایرانیان نیست و آنچه درباره آن نوشته-ج

شاپور و تیسفون مرتبط است.اطالعات مغان در زمینه طب با خرافات و اوهـام و سـحر و جـادو قـرین      به مسیحیان جندي

دهد که اگر طبیبـی بـا کـارد بـه کـار معالجـه بپردازد(یعنـی بخواهـد جرّاحـی           است.در وندیداد به تفصیل تمام شرح می

ها شود، اما اگر بیشـتر از   کاري و خطا باعث مرگ آن ردشتی را بکشد یعنی بر اثر اشتباهتواند تا سه بار افراد غیر ز کند)می

هـا را   شود ولی درباره زردشتیان حتی یک بار هـم اجـازه نـدارد کـه آن     سه بار آدم کشت، از طبابت و جرّاحی محروم می
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کـردن و   هه پیش به کارهایی از قبیل ختنههاي حمام که در چدن د ها کسانی بودند در ردیف دالك بکشد.البته این جرّاح

ها پرداختند.اگر کتب تاریخ طب را که دانشمندان قدیم و  ها و قطع پاي مجذوم و امثال آن کشیدن دندان و درآوردن دمل

بینید که سخن از پزشکی همه ملل عالم گفته شده است جز از طب ایرانی قـدیم یعنـی    اند مطالعه کنید می جدید نوشته

 .از اسالمپیش 

توانستند آن را بخوانند.جمال الدین انجـو   خطّ پهلوي را آن قدر سخت تو مشکل کرده بودند که حتّی خودشان هم نمی-د

کنـد کـه دفتـري از     نوشت با پیرمردي زردشتی، و ظاهرا از مغان، برخورد مـی  شیرازي وقتی که فرهنگ جهانگیري را می

در خاتمه فرهنگ خود(که به صورت بخش دوم چاپ شده است)به عنوان لغات زند  ها را گرفته لغات پهلوي داشته و او آن

و پازند نقل کرده است.جالب است که این مغان در آن زمان حتّی قادر نبودند کلمه اوهرمزد(یعنی هرمز یا اهورامزدا)را در 

اند و محمد حسـین خلـف    خوانده»ماانهو«بینیم که آن را به صورت هاست و می کتب پهلوي بخوانند که نام خداي مهم آن

ها را از آن فرهنگ گرفته و در برهان قاطع وارد کرده است این کلمه را یک بار دیگر تحریف  تبریزي هم که همه هزوارش

وضـعی   وقتی خط را به چنـین  نوشته است و آن را به معناي مشتري دانسته(که معناي دیگر هرمزد است.)» انهوبا«کرده و

 توان داشت؟ ی نام خداي خود را هم نتوانند بخوانند از آنها انتظار چه معرفتی میدرآورند که حتّ

گویند در حالی که حتّی یک سطر از چنین کتابهایی بـاقی نمانـده    بعضی از متعصبین از فلسفه و عرفان زردشتیان سخن می

یچکدام حـاوي فلسـفه و منطـق و عرفـان     هاي مجوس که در آثار اسالمی باقی مانده است ه است و حتّی نام بعضی از کتاب

نیست و معموالً یا افسانه و تاریخ است و یا پند و اندرز.در حالی که بسیاري از آثار یهود و مسیحیان پیش از اسالم، چه کتب 

ثـار  دینی و چه کتب علمی و تاریخ و غیره از زیر خاك بیرون آمده است و یونانیان هم علی رغم حوادث زمانه تقریبـا تمـام آ  

ها را دردست دارند و هزاران کتیبه و نوشته از زیر خاك یا از آثار دیگر به دسـت   افالطون و ارسطو و فالسفه قبل و بعد از آن

ایـم و حتـی    جز آثار دوره هخامنشی ما هیچ اثر کتبی مهمی از کاوشهاي باستان شناسی به دست نیاورده اند.در ایران به آورده

شود بلکه نوشـته   از زیر خاك به زبان پهلوي به دست آمده است باز مربوط به زردشتیان و مغان نمیقسمتی از زبور وادد که 

یک یهودي یا مسیحی بوده است و آثار بسیار زیاد مانویان هم که از تورفان(طرفـان)و جاهـاي دیگـر بـه دسـت آمـده و بـه        

غان ارتباط ندارد.کتابهاي پهلوي که موجود است تقریبـا  هاي فارسی میانه، پارتی، سغدي، ترکی و غیره است باز هم به م زبان

ها و اشعار مربوط به فرهنگ عامه قبل از آن زمان باشد که  همه بعد از اسالم نوشته شده است، حتی اگر برخی از آنها افسانه

کتابهـایی کـه    بعدا تدوین شده است.از دوران اشکانی و ساسانی فقط تعداد قلیلی کتیبـه در دسـت داریم.پـس کجاسـت آن    
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 برخی شعوبیان براي ایران پیش از اسالم قائلند؟

هاي بسیاري از پـیش   توانستند سواد و علم بیاموزند اکنون کتاب اگر مغان علم را انحصاري نکرده بودند و تمام مردم می-ه

ران را اختـراع کننـد.معلوم   هاي ای ها و کتابخانه از اسالم در دست داشتیم و الزم نبود که افسانه آتش زدن اعراب به کتاب

نیست این افسانه را چه کسی ساخته که اولین بار ابن خلّدون در تاریخ خود نقل کـرده اسـت.آیا اعـراب خانـه بـه خانـه       

سوزاندند؟چنین چیزي در هیچ کتابی نیامده اسـت.در حقیقـت مغهـا     کردند و می هاي مردم را پیدا می گشتند و کتاب می

هیچ کتابی ننوشتند و لذا شاید در کل ایران تعداد انگشت شماري کتب مذهبی وجـود داشـته    تنبل بودند و خودشان هم

ها هم بی مصـرف مانـده و از بـین رفتـه      است که با تغییر خط و دین و از بین رفتن مغان قدیم و بیسوادي توده مردم آن

ها و اقوام دیگري چون  مغوالن، تیمور، تركزا که غزها،  هاي فارسی بعد از اسالم با آن همه حمالت وحشت است.چرا کتاب

ها به ایران کردند از بین نرفته و کتابهاي مهم و اصلی ماهنوز موجود است؟دلیلش واضح است چـون بعـد از اسـالم     افغان

ممنوعیت درس خواندن نبود و بلکه آموختن ثواب داشت.این است که اگر شاهنامه در طوس و نیشابور بر اثر حمله مغول 

هاي پهلوي که موجود است اگر به خط فارسـی   ماند.تازه کلیه کتاب هاي بختیاري باقی می رفت در شیراز و کوه بین میاز 

ها هم جز اساطیر و خرافات و اوهام چیزي نیست  شود و این کتاب سینا یا شفاي او هم نمی علی بنویسند به اندازه قانون بو

ها را عربها سوختند نام دانشـمندان ایرانـی پـیش از اسـالم را کـه       یم که کتابها بوده است.حال گیر و این نتیجه کار مغ

شناسید که در علم و ادب نامور باشند؟شاید نتوانید به اندازه انگشـتان دسـت    ها؟چند نفر را می نسوختند؟کجاست نام آن

 .ها مثال آنجمهر، تنسر، کردیر، آذربادمار اسپندان و ا خود اسم پیدا کنید از کسانی مانند بوذر

هـا پـیش    شود که این نکته را قرن هاي علمی در ایران پیش از اسالم از بررسی کتب قدیم معلوم می فقدان کتب و نوشته

علماي ایرانی و مسلمانی متوجه شده بودند.چنانکه محمد بن عبد الکریم شهرستانی در کتاب ملـل و نحـل هنگـامی کـه     

ها  از جمله فالسفه، حکماي هندند از برهمنان که اصال معتقد به نبوت«ته است:خواهد درباره فالسفه سخن بگوید نوش می

هاي طبع و خاطرات اندیشـه   هاي آنان غالباً بدیهه نیستند و از جمله آنها حکماي عربند که گروهی اندکند زیرا که حکمت

گروهنـد یکـی پیشـینیان و سـتونهاي      ها حکماي رومد که بر چند است و بسا که به نبوات هم اعتقاد ورزند و از جمله آن

اند و نیز فالسفه اسالم و کسانی که حکماي عجمنـد، و گـر نـه از     ها که مشّائیان و رواقیان حکمتند و دیگري متأخّران آن

هاي آنان همه بـر گرفتـه از نبوتهـا(یعنی کتـب      عجم پیش از اسالم سخنی درباره فلسفه نلق نشده است، زیرا که حکمت
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 »دینی) است.

اما اینکه ابن خلدون در مقدمه کتاب تاریخ خود در فصل سیزدهم درباره علـوم نقلـی و انـواع آن گفتـه اسـت که:بدانکـه       

شناسیم دو امت بزرگند در دولت پـیش از اسـالم و    بیشتر کسانی که به علوم عقلی توجه کردند از میان اقوامی که ما می

ها بزرگ بوده و دامنه آن گسـترده زیـرا    ها(ایرانیان)مقام این علوم در نزد آن ارسها)اما ف ها فارس و رومند(یعنی یونانی آن

اند که این علوم از ایرانیان به یونانیان رسیده است در زمانی که اسـکندر دارا را کشـت و    ها وسیع بود و گفته که دولت آن

ـ    ود بـه دسـت آورد و چـون زمـین فارس(بـه      بر کشور کیانیان غلبه کرد پس کتب و علوم آنان را که بی حصـر و انـدازه ب

ها کسب تکلیف کنـد   فتح شد و در آن کتب بسیار یافتند سعد بن ابی وقّاص به عمر نوشت تا از او درباره آن»اعراب وسیله

 ها هدایتی هست خدا مـا  ها را در آب بیندازید زیرا که اگر در آن تا به مسلمانان آنها را منتقل نماید عمر بدو نوشت که آن

ها بی نیاز نموده است،  هاست خدا ما را از آن ها راهنمایی فرموده و اگر ضاللت و گمراهی در آن تر از آن را به هدایت بخش

دهد که هیچ کتاب و  لذا آنها را در آب یا در آتش افکندند و علوم ایرانیان از دست رفت و به ما نرسید. به خوبی نشان می

اي اسـت کـه شـعوبین     مانان قرار نگرفته است و این سخن ابن خلدون در حقیقت بهانهعلمی از ایرانیان در دسترس مسل

اند و او هم نسنجیده در کتاب خود نقل کرده و پنداشته است کـه ایـن همـه دانشـمند      براي این امر ساخته و به او گفته

ین بهانه واهی بدون تعقل آن را پذیرفته اي در قبل از اسالم بودند و لذا با شنیدن ا ایرانی مسلماي حتماً مسبوق به سابقه

دهد، زیرا  اي که او گفته است دقیقاً وضع ایرانیان را از لحاظ فقدان کتب علمی به صراحت نشان می است.اما آخرین جمله

 شأن این علوم یعنی علوم فلسـفی «لکن اینکه گفته است».علوم ایرانیان از دست رفت و به ما نرسید«گوید:  که صریحاً می

در نزد ایرانیان بزرگ بود و دامنه آن گسترده و هنگامی که اسکندر دارا را کشت و بر ایران غلبه کرد کتب و علوم ایرانیان 

سخنی است اغراق آمیـز کـه در قـدیم شـعوبیان و       »را که بی حصر و اندازه بود به دست آورد و از اینجا به یونانیان رسید

گـردد،   نند و در حقیقت حکایت از آن دارد که بی کتابی مغان به پیش از اسالم باز مـی ک امروزه متعصبان آن را ترویج می

هـاي مـا را اسـکندر سـوزانده      چنانکه بعد از اسالم چندان کتابی نداشتند که بدان افتخار کنند لذا بهانه آوردند که کتاب

و در خزانه تخت جمشید نگهـداري شـده    هزار پوست گاو نوشته شده باشد 12است.چرا باید فقط یک نسخه از اوستا بر 

توانسـت همـه را    اي ال اقل یـک جلـد اوسـتا بـود اسـکندر نمـی       باشد تا اسکندر همه را یکجا بسوزاند؟اگر در هر آتشکده

اي بیش نیست براي توجیه بی کتابی مغان.و من شکّی ندارم که مغان حتی در دوره ساسانی هـم   بسوزاند.پس این افسانه

 .خواندند نه از روي متن نوشته فظ میاوستا را از ح
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 سوزي اسکندر و کتاب -

دانیم مردم در زمان  اي در دست نیست و نمی هاي پیش از اسالم نوشته درباره اسکندر و نظر ایرانیان نسبت به او در زمان

اما تصـویري کـه از   حمله اسکندر و سپس در دوره اشکانیان و آنگاه در دوره ساسانیان درباره اسکندر چه نظري داشـتند. 

آید این است که مردم آن را بالیـی آسـمانی    حمله مغول در کتب تاریخ همان زمان حمله، و مدتی بعد ازآن، به دست می

ـی از تعظـیم و تکـریم شـاهان      آمد و چاره پنداشتند که هر گاه و بیگاه بر سر مردم می می اي جز پذیرفتن آن نیست و حتّ

کردند.گمان من این است که ایرانیان تقریبا وضعی مشابه به آن در هنگام حملـه اسـکندر    ینژاد کوتاهی نم مغول و مغول

ویژه که حمالت اقوام مختلف از ترك و هپتالی و سکایی و یونانی و آشوري و کلدانی و غیره به ایـران از قـدیم    داشتند. به

ز همان نواحی خطر حمله همیشه وجود دارد(اقـوام  االیام تا به امروز به طور مستمرّ صورت گرفته است و حتی امروز هم ا

شمال از روس و ترك و ترکمن و غیره و از غرب از جانب ترکیه و عراق و از جنوب از جانب انگلیس و امریکـا در ایـن دو   

 اند.) قرن اخیر همیشه ما را تهدید کرده

هـا را   عنوان دشمن قهار نگریسته باشند بلکه آن رسد که ایرانیان به اسکندر و مهاجمین یونانی به در هر حال به نظر نمی

نگریستند. اینکه در کتب پهلوي زردشتیان، کـه   اند می به عنوان مهاجمانی که در ایران متوطّن شده و حقّ آب و گل یافته

هـا را   کـه او آتشـکده   انـد   اند و نوشته ملعون)خوانده»(گجسته«در قرون سوم و چهارم هجري نوشته شده است، اسکندر را 

خاموش کرد و زند(یعنی شرح)اوستا را به روم برد و اوستا را سوخت. در حقیقت نظر گروهی از زردشتیان بوده که از قبل 

اند و اگر این نظـر   از اسالم باقی مانده است و یا آنکه بعد از اسالم براي توجیه بی کتابی خود و فقدان منابع کافی ساخته

ـی در آن دوره هـم     مربوط به دید کلّی مردم ایرا ن در ادوار قبل از اسالم باشد بخوبی پیداست که زردشـتیان و مغـان حتّ

اند، در حالی که اسکندر چنـدان در ایـران نمانـد کـه بتوانـد همـه        اند و گناهش را به گردن اسکندر انداخته کتاب نداشته

یا به روم(یعنی یونان)ببرد.اصوالً حمله اسـکندر  ها را خاموش کند و کتابهاي دینی و غیر دینی مردم را نابود سازد  آتشکده

جنبه دینی و فرهنگی نداشت و او نیامده بود تا بر دین و فرهنگ اقوام مغلوب تسلّط یابد و در هیچ کشور دیگري هـم بـا   

بینیم که در مصر بعد از حمله اسـکندر نهضـت هلنیسـم یعنـی رواج فرهنـگ       کتب و علما کاري نداشت، به عکس ما می

شـود.چرا بایـد در ایـران کـار وارونـه       آید و در اسکندریه یک مرزك بزرگ علمی و فلسفی تأسیس می نی به وجود مییونا

شـد و علـی رغـم     باشد؟ اسکندر جز آتش زدن تخت جمشید کار مخرّب دیگري نکرده است و گر نه در تواریخ ذکـر مـی  
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ط و زبان عیالمی است موجود است ولی یـک سـطر   سوختن تخت جمشید هنوز کتابخانه آن که حاوي اسناد اداري به خ

 .هم از آثار دینی، تاریخی، طبی، سیاسی، نجومی و غیره در آنجا یافت نشده است

گویا زردشتیان یا ایرانیان دیگر کتاب سوزي ادعایی اسکندر را بعد از اسالم یک درجه به عقب آوردند و به اعـراب نسـبت   

خورده و در مقده کتاب تاریخ خود این افسانه را ذکر کرده است و من تقریباً یقـین دارم   دادند و ابن خلّدون فریب آنها را

اي بـیش نیسـت و هـیچ مـدرك      که این هر دو روایت یعنی کتابسوزي و کتاب دزدي اسکندر و کتابسوزي اعراب افسـانه 

جـز اوراد و ادعیـه اوسـتا و بـه جـاي      کند.در حقیقت مغان مردمان کاهل و بی عملی بودند کـه   معتبري آنها را تأیید نمی

ها پند گویی بود که شاید غالبا واعظان  کردند و تنها هنر آن توانستند و نمی آوردن مراسم خسته کننده مذهبی کاري نمی

هـا را   هاي این پندنامـه  دادند.نمونه ها را به عنوان حکمت اشراق ایرانی به خورد مردم می غیر متّعظ بودند و همین پندنامه

ع نیز دو مجموعه از آنها را به عربی تحت عنوان ادب الکبیر ادب الصغیر  در مجموعه جاماست آسانا می توان دید و ابن مقفّ

رود که این گونه اندرزگویی در آن زمان چنان رایج بـوده اسـت کـه     ترجمه کرده است که اکنون موجود است و گمان می

 .نصایح بگویندتوانستند از این قبیل  ها هم می حتّی چوپان

از عجایب این است که اوستا و سایر کتب مذهبی زردشتیان هم در همان زمان ساسانیان به طور کامل در دسـت نبـوده   

است به طوري که حتی در اوائل دوره ساسانی آذربـاد مـار اسـپندان مؤبـد بـزرگ زمـان شـاپور ذواالکتـاف(قرن چهـارم          

در آن زمان صحت اوستایی را کـه در دسـت داشـت اثبـات کنـد و بنـا بـه        میالدي)ناچار شد که با نوعی سوگند متداول 

فهرستی که در دینکرد از اوستا آمده است آنچه امروز از این کتاب در دست است در حدود ربع اوستاي ساسانی استو یـا  

دینی خـود بـوده   به قول جاکسون در حدود ثلث آن استو علّت از دست رفتن بقیه اوستا فقط قصور مغان در حفظ کتاب 

انـد   اند توانسـته  است، زیرا که اقوام دیگري که حتّی به اندازه زردشتیان (مجوس)در میان امت اسالمی قدر و مقام نداشته

تـر یهـود کـه همـواره مـورد سـرکوب اقـوام         ها(مغتسله)و اهل حق و از همه عجیب کتب خود را حفظ کنند مانند مندایی

 .ش داشتند و در نقاط مختلف جهان پراکنده بودندمختلف بودند و کمتر زمانی آرام

ها که از ازمنه قدیم باقی مانده است و کتـب فـراوان    حال مقایسه کنید کتب بسیار زیاد و متعدد هندیان را در همه رشته

ا در کتـب  هایی از آنهـ  ها موجود است و یا قسمت اند و اکثر آن یونانی را که در علوم مختلف و فلسفه و طب و نجوم نوشته

هاسـت بـا کتـب     دیگر مانده است و اسامی صدها دانشمند هندي و صدها دانشمندرومی و یونانی را که امروزه بر سر زبان

هـا از   ایرانیان پیش از اسالم و علماي ایرانی آن دوره که از لحاظ تعداد و اهمیت به هیچ وجه قابل ذکر نیسـتند آیـا ایـن   
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 هاي مغان در ادوار قبل نبوده است؟ ها و انحصار طلبی ثمرات سختگیري

پندارند که ایران پیش از اسالم مهد تمدن و فرهنگ عظیمی بوده است که بـر اثـر حملـه     بعضی از روي تعصب چنین می

اي از این همه عظمت ادعایی ارائه کنند.مرحوم دکتر معین  اعراب همه از بین رفته است اما قادر نیستند کوچکترین نشانه

ب مزد یسنا و ادب پارسی زحمت بسیار کشیده تا جلوه این تمدن و فرهنگ را نشان بدهد و جز مشتی خرافـات و  در کتا

کند.آقا میرزا محمود آقا مجتهد خراسانی(شهابی)در کتاب رهبر  اساطیر دینی باقی مانده در آثار زردشتی چیزي ارائه نمی

ارسطو ذکر کرده است فصلی در رد این امر و اثبات اینکه علوم خرد پس از آنکه واضع علم منطق را از روي کتب مختلف 

البتـه میـان ایـران و    (ك دیباچه یعنی ده صفحه از دیباچه-ویژه منطق از ایران به یونان رفته است نوشته است(ص یا و به

ن دو کشـور همسـایه   یونان پیش از حمله اسکندر و بعد از آن همواره ارتباط تنگاتنگی وجود داشت زیرا که ایـران و یونـا  

ها با هم رفت و آمد و داد و ستد علمی داشتند.اما این تعصبی بیش نیست که بپنداریم یونانیـان خـود    بودند و علماي آن

دانستند و همه علوم خود را از ایرانیان گرفتند و اسکندر علوم را از ایران به یونان برد و کتب علمی را به یونـانی   هیچ نمی

بایست نام علماي ایران نیز باقی بمانـد و حـد    د و از اینجا یونان مرکز علم و فلسفه شد.اگر چنین بود میگفت ترجمه کنن

اقل مقداري از علوم آنها در جایی ثبت شود که چنین نشده است و اگر هم این امر صحت داشته باشد و به اثبـات برسـد   

ه هخامنشی مانع از رشد و ترقی علوم و فنون و صـنایع و هنـر   باز هم باید گفت که این تقصیر مغان است که از اواخر دور

در ایران شدند و ایران را از این ثمرات فرهنگی بی بهره و تهی کردند چنانکه بعد از هخامنشیان یک اثر معماري با شکوه 

ر هـم کتابهـایی   مانند تخت جمشید تا زمان ظهور اسالم پیدا نشد و هیچ کتاب با ارزشی به دست مغان نوشته نشد و اگـ 

هـاي   اندك در فلسفه، منطق، ریاضیات، نجوم و پزشکی بعد از اسالم از فارسی به عربی ترجمه شده است همـه از نوشـته  

 .مسیحیان(و شاید مانویان)بوده است نه از مغان زردشتی

از اسـالم اسـت و نـه     شود که آنچه درباره مغان گفته شد مربوط به مغان زردشتی ادوار قدیم پیش در خاتمه یادآوري می

ها عالم و دانشمندند و  اند سلیم النفس و میهن دوست و برخی از آن مؤبدان و دستوران زردشتی امروزي که غالباً مردمانی

هـا   مذاهب دیگر از مسیحی، بـودایی، مزدکـی و مـانوي و امثـال آن     شاید اصال بازمانده مغان کهن نباشند و نیز به علماي

هـاي علمـی هـم در دوره ساسـانی      ها آثاري باقی مانده است و چنانکه گفته شد اگر فعالیت لب آنمربوط نیست چه از غا

وجود داشته است قسمت عمده و اساسی آن به همت علماي مسیحی و شاید مانوي و بودایی صورت گرفته و سهم مغـان  
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ـی، نجـومی و غیـره در کتـب     زردشتی در آن بسیار ناچیر بوده است.بنا بر این وجود برخی اصطالحات علمی، ف لسفی، طب

پهلوي که بعد از اسالم تألیف شده الزاماً به معناي آن نیست که کارهایی علمی از این قبیل به سعی مغان صورت گرفتـه  

است و عالوه بر آن وجود این اصطالحات نیز خود دلیل کافی بر شکوفایی این علوم در زمان ساسانیان نیست و باید ثابت 

ین اصطالحات از کتب و آثار دوره ساسانی مأخوذ است زیرا که ممکن است زردشتیان در طور سه قرن آشـنایی  شود که ا

با تمدن و فرهنگ اسالمی این اصطالحات را وضع کرده باشند آن هم تحت تأثیر کارهـاي مسـلمانان بـه زبـان عربـی.در      

لوي نیز اثري نیست و در آثار باقی مانـده مـانوي هـم    هاي په کتاب اوستا اثري از این گونه اصطالحات نیست و در کتیبه

سـازي   شود.پس ناگهان این اصطالحات را ذکر کرده است و خواسته نتیجه بگیرد کـه روش واژه  گیري پیدا نمی چیز دندان

حقیر با اند ولی  علماي فارسی زبان قرن چهارم و پنجم هجري و بعد از آن از این سنّت رایج در دوره ساسانی تبعیت کرده

 .این برداشت موافق نیستم مگر آنکه دالیل خارجی متقنی آن را تأیید کند

 نقش خاندان هاي قدرتمند در ایران باستان

عمده تاکید این نوشتار بررسی وضعیت خاندان هاي بزرگ اشراف کهن ایرانی و نقـش آنـان در تحـوالت سیاسـی و اجتمـاعی       

سانی است که در منابع مختلف به نام هفت خاندان بزرگ پارسـی یـا ویسـپوهران نامیـده     ایران باستان از مادها تا پایان عصر سا

  .اند، مورد بررسی قرار می گیرد شده

ي ایران بر دو عنصر مالکیت و خون استوار بود و اشراف بزرگ پارسی با اسـتناد بـه ایـن    حیات اجتماعی طبقات باالدست جامعه

تی ایران باستان از جایگاه ویژه اي برخوردار باشند. این در حالی بود که مالکیـت و تبـار بـه    دو عنصر قادر بودند تا در نظام طبقا

صورت موروثی و نسل اندر نسل در این خانواده ها باقی می ماند و سبب می شد تا معیار واقعی براي اشراف ایرانی بـیش از هـر   

صورت واقعی به خود می گرفـت و بـر مبنـاي همـین اصـل ایـن       چیز (تبار)باشد. با این وصف مالکیت در نزد اشراف عالی رتبه 

  خاندان ها اساس اشرافیت تاریخی ایران را تشکیل می دادند.

بـاري کـه قبایـل ایرانـی از طـرف مغـرب احسـاس خطـر کردنـد،لزوم تغییـر اوضـاع و احـوال              رسـد نخسـتین  بنظر مـی 

  ایستائی بـود را حـس کـرده باشـند و بـا تشـکیل طبقـه        ها در حالت سکون و ایرانی)را که قرن  بر جامعه  اجتماعی(حاکم

و پایهء سیستم طبقاتی را نهـاده باشـند و البتـه سـلطه       طبقه قبلی نموده بی  جدیدي بنام جنگیان اقدام به انهدام جامعه

ر دست به دیگ  ایران غربی دولت نیرومندي تشکیل داده بودند و به قصد اسارت و بردگی اقوام  ها که در همسایگی آشوري

وقت از کشاورزان و شبانان تشکیل یافتـه بـود و بـه دو طبقـه      تجاوز زده بودند،باین امر کمک کرد. قبایل ایرانی که تا آن
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   )برزگران و شبانان2  )سپاهیان1 .گردید  اجتماعی تقسیم

هـاي   این دوره از میان قبیلـه ادامه داشت.در   این وضع تا قرن هفتم پیش از میالد یعنی آغاز پادشاهی ماد در مغرب ایران

خاطر اسـتقالل و حاکمیـت    گیري است که طوایف ایرانی به ها در این زمان مؤید مبارزه پی ظهور طبقه جنگی-ماد یعنی: 

فالت ایران در برابر بیگانگان مهاجم داشته است که عاقبت منجر به تشکیل دولت پادشاهی ماد و وحدت طوایـف ایرانـی   

 .شد هاي غربی در سرزمین

ان و معاصر سالطین هخامنشـی بـوده اسـت، در کتـاب      هرودوت، مورخ یونانی قرن پنجم ق م، که او را پدر تاریخ خوانده

گوید، درباره دیاکونخستین پادشاه  کلیو)هنگامی که از پیدایش حکومت مادها سخن می-از کتاب اول 101تاریخ خود(بند 

  :کند ماد، چنین آغاز سخن می

هـا هسـتند اقـوام ماد:بوسـاها، پاریتاکینوهـا،       ادها را گرد آورده یک قوم ساخت و بر ایشان فرمان راند.ایناینک دیوکو م«

 »ها، آریزانتوها، بودیوها، و مگوها استروخات

) پـیش از مـیالد روي کـار آمدنـد در ایـن دوره      330-550بعد از مادها هخامنشیان که از قبایل پارس بودنـد،در سـال (   

سـایر طبقـات قـرار داشـتند.پس از بـه سـلطنت رسـیدن داریـوش           گ پارس که شاه از آنهـا بـود در رأس  خاندانهاي بزر

گئومـات مـغ همداسـتان بودنـد،در       خانوادهء درجه اول که رؤساي آنها در توطئه کشتن بردیاي دروغی یعنی  بزرگ،هفت

اوتان یا اوتانس، آسپاتینیا اسپاشان،گوبار «از:خانواده پارسی عبارت بودند   رأس سایر طبقات قرار داشتند.رؤساي این هفت

 و یا گبریاس، اینتافرن یا اینتافرنس، مگابیزیا مگابیزوسو هیدران یا هیدرانس.

شاه از میان ایـن  -اند شاه  اینها مستشاران«بقول هرودوتاین هفت نفر امتیازاتی دارند که سایر اشراف و بزرگان ندارند، مثال:

ها  در این دوره از نفوذ مغ»ها انتخاب کند شاه زنان خود را بایداز میان دختران این خانواده-میشودرؤساي هفتگانه انتخاب 

هفـت   هخامنشیرا هم دارد. بنابراین ایران   مقام بزرگ مذهبی»شاهنشاه«رواي کل بر عنوان فرمان کاسته شد و شاه عالوه

قـام  م اشـکانیان هاي بزرگی کـه در دوره   ها از نژاد سلطنتی بود. همچنین عدهخاندان دودمان ممتاز داشت که یکی از آن

یـابیم و در رأس آنـان    نیز طبقه مقتدر رؤساي طوایف را باز می ساسانیاناول را داشتند، ظاهراً هفت خاندان بود.در زمان 

هـا در دورههـاي هخامنشـی، اشـکانیان و      جا به طور جداگانه به شـرح ایـن خانـدان   در این.هفت خاندان ممتاز قرار داشت

 شود:ساسانیان پرداخته می
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  عصر هخامنشی

سر کوروش معرفی کرده، بـر تخـت   پبردیابه مصر خود را بجاي  کمبوجیهغاصب بعد از رفتن  گئوماتنویسد،  می هرودوت

نشست. اولین کسی که پس از هفت ماه فرمانروایی به گئومات ظنین شد که او فرزند کوروش نیست بلکـه مـرد شـیادي    

ل داد و با ورود داریـوش  ها اطمینان داشت، تشکی است، هوتانهبود. هوتن یک دستهشش نفره از نجباي پارس را که به آن

از پارس تصمیم اتخاد شد که او را نیز در گروه خویش وارد سازند. این هفت تن با هم قسم خوردند که براي دفع غاصـب  

کـه   مذاکره راجع به تعیین نوع حکومت ایران در زمـان داریـوش بـزرگ   و در طی  گئوماتاقدام کنند.در پی کشته شدن 

را براي آینده ایران پیش نهاد کرد و  دموکراسین نظام حکومتی توسط نمایندگان هفت تن از نجباي ایران انجام شد. هوت

سخن گفت، اما نظرش در آن نشست مورد استقبال قرار نگرفت، و حکومت پادشاهی در ایـران   پادشاهیدر نکوهش نظام 

  تداوم یافت.

 از این قرار است:  کتیبه بیستونو در  هرودوتنام این هفت تن از نمایندگان نجباي هفتگانههخامنشی در کتاب 

که هوتن نیـز یکـی از آنـان بـود، بـا       پارسی، رؤساي هفت خانوادهبزرگ پیش از میالد522(اوتانه) وي در سال اتانس .1

و خانـدان   داریـوش بـزرگ  بر تخت نشسته بـود، سـلطنت را بـه     کوروش بزرگفرزند  بردیاکه به عنوان  مغگئوماتکشتن 

 بازگرداند.  هخامنشی

 اسپاتینس (اردومنش) .2

پیش از میالد، با کمـک تعـدادي از رؤسـاي     522بریاس نام یکی از بزرگان پارسی بود. وي در سال )گئوبروو (گبریاس .3

بر تخت نشسته بود، سـلطنت را   کوروش بزرگفرزند  بردیاکه به عنوان  مغگئوماتبا کشتن  پارسیي بزرگ هفت خانواده

هاي بین ایـران و یونـان فرمانـدهی سـپاه ایـران را       که در جنگ مردونیه .بازگرداند هخامنشیو خاندان  داریوش بزرگبه 

 .برعهده داشت، حاصل ازدواج گبریاس با خواهر داریوش بود

فرنه) .4 اینتافرنس (وین د 

کی از بزرگان پارسی بود. بغابوخش یکم یا بغه بوخشه یا بغه بوجیه یا به یونانی مگابیز یکم نام ی) بغابوخش یکم(مگابیز .5

که به عنوان  مغگئوماتبا کشتن  پارسیي بزرگ پیش از میالد، با کمک تعدادي از رؤساي هفت خانواده 522وي در سال 

در راه  .بازگردانـد  هخامنشـی ان و خانـد  داریـوش بـزرگ  بر تخت نشسته بـود، سـلطنت را بـه     کوروش بزرگفرزند  بردیا
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، داریوش سردار نامی پارس مگابیز را به فرماندهی لشکر اروپـایی خـود   سکاهاین از لشکرکشی به سرزم داریوشبازگشت 

 .برگماشت

 هیدارنس (ویدرنه) .6

 داریوش .7

هـا از نـژاد    هفـت دودمـات ممتـاز داشـت کـه یکـی از آن       هخامنشینویسد، ایران  کریستن سن، ایرانشناس دانمارکی می

 داند. می ماتگئوبه خطا رفته است که امتیازات این دودمان ها را اجر شرکت آنها در قتل  هرودوتسلطنتی بود. 

م)و آغاز حکومت اسکندر و جانشینانش، در تشـکیالت دودمـانی و طبقـات اجتمـاعی ایـران      -ق-330با مرگ داریوش سوم(

نتوانستند در   تغییر چندانی حاصل نشد، بعبارت دیگر اسکندر و جانشینان او در مدتی که بیش از یک قرن به طول انجامیده

کـه وحـدت ملـی و تـا حـد زیـاد زنـدگی        -در نظر ایرانیان» تمدن هلنی« د. بقول گریشمنآداب و رسوم قوم ایرانی نفوذ کنن

بیگانه ماند.توده ملت هرگز در یونانیت مستغرق نشد و زندگانی اجدادي خـود را  -اجتماعی و اقتصادي خود را حفظ کرده بود

لت)در خارج از آن طبقه از جامعـه کـه   م  خویش را تعقیب نمود،وي(توده  حفظ کردو معتقدات فرهنگی و اجتماعی و مذهبی

تسـلط یونانیهـا خاتمـه یافـت و عصـر        یونانیان و ایرانیان یونانی شده بود،باقی ماند.با قیام قبایل شـمال شـرقی ایـران     شامل

هاي شمالی بـر سراسـر ایـران ملـوك      آغاز گردید.با تسلط آریایی»پس از میالد 224پیش از میالد تا  247اشکانیان «ها پارت

هـا دو   که از میـان آن  جا داشت  الطوایف منتهی قدرت خود رسید. در این دوره در رأس طبقات اجتماعی هفت خاندان بزرگ

سـورن    خاندان بعد از خانوادهء شاهی صاحب قدرت بودند یکی خاندان سـورنو دیگـري خانـدان قارنشـغل مـوروثی خانـدان      

 تاجگذاري پادشاه بود. 

هـاي بـزرگ مخصوصـاً در     تخت نشاندند. البته شک نیست که تعداد خانـدان  را هفت مرد به ارشک، اوناپیوسبنابر روایت 

ي نفوذي این هفت خاندان بسـیار  شد معهذا حوزه وجه محدود به هفت خاندان نمی ها به هیچ ي قدرت پارتدوران توسعه

تان هفـت تنـان پارسـی    ي پرنی از روي داسي هفت سرکردههایی نظیر قصه است. داستان ها بوده تر از دیگر خاندان وسیع

هفت خاندان ممتاز اشـکانی بـه قـرار     .ود داردنیز وج پارتي بزرگ براي هفت سرکرده داریوشمربوط به روي کار آمدن 

 باشند:زیر می
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 خاندان سلطنتی پارت

 ريي نفوذي خاندان مهران در حوزه

 نهاوندي نفوذي خاندان کارن یا قارن در حوزه

، شغل موروثی سورن ها تاجگذاري سالطین بـود. سـورنا (سـورن پهلـو)یکی از     سیستاني نفوذي خاندان سورن در حوزه

ق.م 53 دار تاریخ در زمان اشکانیان است که سپاه ایـران را در نخسـتین جنـگ بـا رومیـان در بهـار       ن بزرگ و نامسردارا

فرماندهی کرد و رومیها را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند، براي اولین بـار بـا شکسـتگی سـخت و تـاریخی روبـرو       

قابل ذکـر اسـت کـه    .نی (در زمان اشکانیان و ساسانیان) بودساخت.وي از خاندان سورن یکی از هفت خاندان معروف ایرا

سورنا پس از شاه مقام اول کشور را داشت؛ وي ارد را به تخـت سـلطلنت نشـانید و بـه سـبب نجابـت خـانوادگی در روز        

 .تاجگذاري شاهنشاه ایران کمربند شاهی را به کمر پادشاه بست

 ريي نفوذي خاندان اسپندیار در حوزه

 آذربایجاني نفوذي مادخاندان زیک در حوزه

 گرگاني نفوذي خاندان اسپهبد در حوزه

کرد که حد و حدودي به اختیارات شاهنشاه  در دوران اشکانی قدرت سیاسی تیولداران بزرگ در شوراي اشرافی تجلی می

اند. در میان سرداران پـارتی   یگر بودهگذاشت؛ اعضاي این شورا همه از خاندان سلطنت یا از افراد شش دودمان ممتاز د می

بسیاري سورن و کارن نام داشته اند و نیز معلوم است که این دو خانواده از حیث نسب همدوش دودمان سلطنتی بشـمار  

 اند. می آمده

 هفت خاندان ممتاز دوران ساسانی

شـود. ساسـانیان اصـول ملـوك      گفتـه مـی   ساسـانی هاي بزرگ، در زمـان   کلی افراد خاندان واسپوهران به رؤسا یا به طور

تأسیس کرد، در مرتبه دوم از  اردشیر یکمیراث یافتند. بهمین جهت در شاهنشاهی جدیدي که م اشکانیانالطوایفی را از 

 .و در رأس آنان هفت خاندان ممتاز قرار دارند یابیم حیث درجات و مراتب، طبقه مقتدر رؤساي طوایف را باز می

اند: کارن، سورن و اسـپاهبذ کـه    از این هفت دودمان الاقل سه خانواده در عهد اشکانیان حائز این مقام عالی و ممتاز شده

دانستند و از این  له اشکانی را عالمت امتیاز میداشتند. انتساب به سلس پارتهمه از نژاد اشکانیان بودند و لقب پهلو یعنی 

هاي ممتاز عهد ساسانیان بعضی اهتمام داشتند که خود را به نسل اشکانی منسوب کنند،  رو بود که از میان سایر دودمان
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 هاي اسپندیاذ (اسفندیار) و مهران. مثل دودمان

رسد تمامی منابع تاریخی در این زمینه متفق القول اند که اردشیر بابکان نظام ملوك الطوایفی را برانـداخت و  به نظر می 

نام ملک اجتماع را برگرفت ولیکن اگرچه اردشیر بابکان توانست موسس سلسه اي بزرگ باشـد و اگرچـه بتـوان داسـتان     

سامح پذیرفت، تمامی منابع معتقدند حکومت محلی کوچکی کـه  افسانه وار قدرت یافتن وي را در دربار اردوان پنجم با ت

 .اردشیر در پارس ایجاد کرده بود به راحتی نمی توانست شاهنشاهی اردوان را سرنگون سازد

ي سیاسی ایران باستان، می توان دریافت که انحطـاط پارتیـان از   با نگاهی گذرا به واپسین ایام حضور اشکانیان در صحنه

وم میالدي از یکسو پس از بروز جنگ هاي سختی که میان ایران و روم درگرفتـه بـود شـدت یافـت و از     ي سحدود سده

ي حکومت هاي محلی که دائماً با یکدیگر در تضاد بودند، بر این انحطاط تأثیر مستقیم دیگر سو بحران اقتصادي و تجزیه

توانسته بود پس از پیروزي بر روم اقتـداري نسـبی بـراي    نهاد. این در حالی بود که اردوان پنجم، آخرین پادشاه اشکانی، 

این شاهنشاهی به ارمغان آورد و این موضوع سبب می شد تا اردوان بتواند قدرت دولت مرکزي را گسترش دهد امـا ایـن   

دامـه  ي اقتدار نسبی اشکانیان می توانستند به حیـات مسـتقل خـود ا   نکته کامالً بر خالف نظر وسپوهران بود که در سایه

دهند لذا زمانی که حرکت جدیدي بر ضد دولت اشکانی از درون سرزمین باستانی پارس بـه رهبـري اردشـیر بابکـان بـه      

و  وقوع پیوست عمالً رهبران نجبا را به این فکر انداخت که از حمایت دولت مرکزي به رهبـري اردوان خـودداري کننـد (   

با رهبرقیام ائتالف کنند تا بتوانند اردوان را، که قصد ایجاد تمرکـز قـوا بـه     ) یا اینکه حتی پنهانی به عوامل قیام بپیوندند

  .نفع دولت مرکزي و به ضرر وسپوهران داشت، از سریر قدرت به زیر کشند

ي اصلی ویسپوهران در عصر اشکانی به نـام هـاي   برخی منابع صراحتاً پیشرفت سریع اردشیر را ناشی از حمایت دو شاخه

پهبد از وي می دانندکه از روي رقابت با او همراه شدند.  بنابراین، به تدریج خاندان هاي بزرگ به اردشـیر  پهلوسورن و اس

پیوستند و با اعالم همبستگی با او آرام آرام ایالت هاي پارت را از کومش تا گرگان و سیستان تحت اطاعت وي درآوردندو 

ن همواره پایه هـاي اصـلی نظـام سیاسـی و اجتمـاعی جامعـه ایـران        به این ترتیب و با توجه به این واقعیت که وسپوهرا

محسوب می شدند، فرجام اشکانیان رقم خورد. به جرئت می توان ادعا کرد که پیوستن این خاندان ها به اردشـیر سـبب   

انیان پیشرفت امور و دگرگونی اوضاع به نفع وي شد؛ چون در غیر این صورت، پیروزي اردشیر و تأسیس شاهنشاهی ساس

غیر قابل تصور بود. همزمان با درگیري میان ساسانیان و شاهنشاهی اشکانی بر سر قدرت تنها خاندانی که بـه اشـکانیان   
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وفادار ماند خاندان قارن (کارن) بود اما سعی و تالش آنان خصوصاً خسرو، شاه ارمنستان، براي حفظ سلطنت پارت ها در 

  .ي متفق اردشیر ناکام ماندبرابر جبهه

ي حساس از حیات دولت ساسانی تمرکز بخشیدن به حکومـت و تقویـت دولـت مرکـزي     هدف اصلی اردشیر در این برهه

، آن دسته از خاندان هایی قـرار داشـت کـه در     بود. این نکته دقیقاً در تضاد با سیاست هاي خاندان هاي بزرگ و خصوصاً

با اردشیر همکاري کرده بودند لذا از این دوره بـه بعـد تضـاد     ساقط کردن دولت اشکانی و آخرین شاه مقتدر آن، اردوان،

ي سلطنت به صورت آشکار و نهان پدیدار شد و در نتیجه، اردشیر دست به اقداماتی در بین خاندان هاي بزرگ و خانواده

مـی شـد.   ها  ي تنظیم طبقات جدید اجتماعی زد که در نهایت منجر به مشخص شدن حدود و حریم قدرت خاندانزمینه

هاي بزرگ و شاهان محلی، از سپهدارانی نام برده می شود که در  در این عصر، در میان درباریان اردشیر و در کنار خاندان

مات زیربنایی اردشیر بود کـه   نواحی مختلف شاهنشاهی داراي قدرت بودند. به نظر می رسد ایجاد این طبقه از جمله اقدا

تن قدرت خاندان هاي بزرگ و به وجود آوردن قشري جدید از اشرافیت بـود. ویژگـی   در بلند مدت به دنبال محدود ساخ

بارز این قشر، که آرام آرام شکل می گرفت، وابستگی آنها به دربار بود. این وابستگی از یکسـو قـدرت آنـان را مهـار مـی      

بـاالتر از همـه    پایان عصر ساسـانی ( ساخت و از سوي دیگر سبب می شد تا به نهاد سلطنت وفادار بمانند. با وجود این تا 

  ) واسپوهرگان قرار داشتند که افراد نزدیک به خاندان شاهی بودند و معموالً به پادشاه وابستگی تمام داشتند.

م)، بـر عکـس دوران اردشـیر و شـاپور، شاهنشـاهانی نـه       282-271از زمان مرگ شاپور اول تا به قدرت رسیدن نرسی (

هرام اول و بهرام دوم، یکی پس از دیگري قدرت را به دست گرفتند.در این دوره، روحانیان زمینـه  چندان مقتدر، همانند ب

را براي کسب قدرت مناسب تشخیص دادند و در نتیجه، قدرت واقعی در نهاد روحانیت متمرکز شد و آنان از فرصـت بـه   

یلی کلی می توان چنین نتیجه گرفت که دیـن  دست آمده براي توسعه پایدار قدرت خود نهایت استفاده را کردند. در تحل

 .زرتشت و نهادهاي قانونی وابسته به آن در این دوران نهادینه شدند

هاي بزرگ از قدرت یافتن روحانیان دچار نگرانی شدند؛  در پی تمرکز قدرت در نهاد روحانیت تحت رهبري کرتیر، خاندان

سی، فرزند شاپور اول، براي کسب قـدرت وارد عمـل شـد، اشـراف و     لذا در پایان دوران حکومت بهرام دوم هنگامی که نر

نجباي بزرگ نیز بر ضد تندروي هاي مذهبی کرتیر با وي همراه شدند و در نتیجه شاهی مقتدر با حمایت آنان به قدرت 

ي ر کتیبـه ي یادبود این حرکت در شمال قصر شیرین برسید.  شرح قیام نرسی و همکاري بزرگان مملکت با وي به منزله

که با حضـور او کشـور در راه تـازه اي     معروفی در پایکولی نقش شده و شاهنشاه جدید در این کتیبه صراحتاً اعالم کرده:(
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   قدم نهاده است.)

م بـه طـول انجامیـد، قـدرت      340ي اول سلطنت شاپور دوم، که تا حدوددر قرن چهارم میالدي تا پایان دوران سی ساله

ف و روحانیان بود. در این عصر اشراف و نجباي بزرگ تصمیم گرفتند به منظور حفظ منـافع و قـدرت   فائقه در دست اشرا

خود با روحانیان علیه خاندان سلطنتی ائتالف کنند بنابراین در پی توافق این دو قدرت بزرگ سیاسی بـا یگـدیگر، عمـالً    

نوعی جنگ فرسایشی بـراي کسـب قـدرت میـان      جبهه جدیدي در برابرخانواده ساسانیان شکل گرفت که منجر به ایجاد

آنان و خانوادهسلطنتی تا پایان عصر ساسانی شد. به طور کلی، دوران سلطنت شاپور دوم را به دو دوره می تـوان تقسـیم   

کرد: دورهاول که دوران کودکی اوست و در این دوره قدرت اصلی در اختیار ائتالف بزرگان و نجبا بـود ودورهـدوم کـه از    

جوانی شاپور آغاز می شد دورانی بود که شاپور با لیاقت و کاردانی توانست حکومتی مسـتقل از نجبـا ایجـاد کنـد.      دوران

درباره وقایع سی ساله اول سلطنت شاپور دوم اطالع دقیقی در دست نیست اما در دوران دوم حکومتش توانست با اقتدار 

  .انروایی کندکامل و بدون برخورد جدي با نجبا به شکلی مستقل فرم

م بار دیگر خأل قدرت در ارکان خانوادهسلطنتی پدیدار شـد و نجبـا و بزرگـان مجـداً فرصـت       379با مرگ شاپور دوم در

یافتند تا مستقیماً در امر سیاست دخالت کنند. در این عصر، که حدود یک قرن بـه طـول انجامیـد، شـاهانی بـه قـدرت       

یت مقام سلطنت بودند و عمالً ائتالف نجبـا و روحانیـان مقتـدر زرتشـتی بـر      رسیدند که فاقد وجاهت الزم براي حفظ هو

 .اریکهقدرت تکیه زده بودند

مرگ یزدگرد پایانی بر یک دورة نسبتاً طوالنی نفوذ مستقیم ائتالف حاکم بر صحنهسیاسـت بـود. در ایـن دوره، بـرخالف     

یین مـی کـرد، (([بزرگـان]پس از شـاپور دوم، کـه      دوران اول سلطنت شاهنشاهان ساسانی، که شاه خود جانشینش را تع

قدرت شاهنشاهی ضعف یافت، حق انتخاب پادشاه جدید را براي خود غصب نمودند)). چگونگی به قدرت رسـیدن بهـرام   

پنجم که حکومت را به کمک عربها از خسرو که توسط بزرگان و نجبا علم شده بود، پرده از کشمکشی برداشت که عمـالً  

بهرام پنجم، که توانسته بود با شکسـت ائـتالف نجبـا بـه قـدرت       .از درون به سوي اضمحالل پیش می برد شاهنشاهی را

برسد، پس از هجده سال سلطنت با توجه به اینکه عشرت جویی را به مداخله در امور بزرگان ترجیح مـی داد بـه نحـوي    

تقیم نجبا و بزرگان در امور سلطنت آغاز شد. در کامالً مبهم درگذشت. پس از مرگ وي مجدداً دوران جدیدي از نفوذ مس

دوران قدرت یافتن مجدد خانواده هاي بزرگان یزدگرد دوم، هرمزسوم، پیروز اول و بالش به ترتیب به صورت انتصابی بـه  

  .قدرت رسیدند
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هـرام و یزدگـرد از   ازجمله نجبا و بزرگانی که در این دوره داراي قدرتی فراوان بودند می توان مهـر نرسـی، وزیـر اعظـم ب    

خاندان اسپندیار، را نام برد که از حیث قدرت و رتبه در کشور داراي اعتباري فراون بود. نوشته اند وي امالك بسیاري در 

 ]32اردشیرخوره و شاپور در فارس داشت. او روحانی متعصبی بود که آتشگاه هاي متعددي در فارس ایجاد کرده بود.[

د به پیروز اشاره کرد. او توانست پس از این دوران به کمک سرپرسـت و معلـم خـود، رهـام، از     از دیگر شاهان ساسانی بای

خاندان بزرگ مهران به پادشاهی رسد. رهام، که از خاندان اشراف واال تبار بود و تعصبی فراوان نیز به دین زرتشت داشت 

. در پی درگیري پیروز با هیاطلـه و مـرگ وي   توانست طی کودتایی هرمز سوم را شکست دهد و پیروز را به قدرت رساند

در طی این جنگ و به وجود آمدن خأل قدرت در خاندان سلطنتی، بار دیگر خاندان هاي بـزرگ بـراي تعیـین سرنوشـت     

پادشاهی ساسانی وارد عمل شدند. در رأس آنان زرمهرسوخرا از خاندان بزرگ قارن بود که بـا عنـوان افتخـاري هزارفـت     

  ن حکومت می کرد و دیگري شاپور رازي از خاندان بزرگ مهران بود. درایالت سکستا

منابع عصر ساسانی براي سرپوش نهادن بر شکست بزرگ پادشاهی ایران از صحرانشینان هیاطله و کشته شدن پیـروز در  

النـه دسـت   جنگ چنین آورده اند که زرمهر مجددًا با هیاطله درگیر شد و توانست آنان را شکست دهد و بـه صـلحی عاد  

یابد.  با توجه به گروگان گرفته شدن کواذ، فرزند پیروز و اینکه ایرانیان خراج سالیانه به هیاطلـه مـی پرداختنـد، ادعـاي     

 .منابع ساسانی چندان قرین به صحت به نظر نمی رسد

در فاصلهاندکی پس به هر ترتیب این دو رجل سیاسی، که از خاندان هاي بزرگ بودند، توانستند در این دوران حساس و 

از مرگ پیروز بالش، از خاندان سلطنتی، را به قدرت رسانند؛ لکن نوشته اند پس از مـدتی بـه تحریـک زرمهـر او را کـور      

کردند زیرا وي امیدوار بودند با برکناري بالش و به قدرت رساندن کواذ، که نزد هیاطله به سر می برد، از فشـار روزافـزون   

 د. آنان بر شاهنشاهی بکاه

دوره اول سلطنت وي که تبلوري از دورهقدرت یافتن بهرام پنجم بود. در این دوره کواذ توانست بـا حمایـت یـک قـدرت     

خارجی؛ یعنی، هیاطله به قدرت رسد؛ بنابراین مسلم بود که با این وضعیت کواذ نمی توانست مورد تأییـد کامـل خانـدان    

سیخته آنان را مهار سازد. براي این منظور او از سیاست درگیر ساختن هاي بزرگ باشد لذا وي سعی کرد تا قدرت لجام گ

دو گروه اصلی خانواده هاي بزرگ استفاده و در اقدامی ماهرانه شاپور و زرمهر را برضد یکدیگر تحریک کـرد. فرجـام ایـن    

رت وسـپوهران حمایـت از   تدبیر دیگر کواذ براي مهار قد  درگیري آن شد که: (باد سوخرا بشکست و باد مهران برخاست.)

  .جنبش مزدك بود
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نهضت اجتماعی ـ سیاسی مـزدك در حقیقـت واکـنش طبقـات مختلـف مـردم بـود در برابـر صـدمات فـراوان ناشـی از             

هاي طوالنی و رقابت هاي طبقات نجباي عصر ساسانی بود.   هاي سنگین ایران از هیاطله، قحطی، گرسنگی، جنگ شکست

کمک هیاطله به وي و شکست جاماسب و ائتالف نجبا و روحانیـان همـراه بـود، بـار دیگـر      دورهدوم سلطنت قباد، که با 

خاطره قدرت یافتن بهرام پنجم را در اذهان زنده کرد. لیکن این بار کواذ نیک دریافته بود اگرچه توانسـته بـود بـا کمـک     

رار سیاست هاي پیشین عمالً چیـزي  یک قدرت خارجی و به زحمت فراوان مجدداً قدرت را به دست گیرد با این حال تک

جز درگیري مجدد میان وي و نجبا به همراه نمی داشت لذا از یک سو سعی کـرد در دور دوم حکومـت خـود برخـوردي     

معتدل تر با اشراف و نجبا داشته باشد و از سوي دیگر از جنبش مزدکیان، که مورد نفرت روحانیان و نجبا بـود، حمایـت   

ود که کواذ در دور اول سلطنتش با حمایت از این جنبش، اشراف را براي تداوم حضور سیاسی شان نکند و این در حالی ب

تـرین قربـانی توافـق او بـا      در ترکیب دولت ساسانی به زحمت انداخته بود و اینک با در پیش گرفتن این سیاسـت اصـلی  

مار می رفت. با تغییر سیاست کواذ بزرگـان  بزرگان، سیاوش، سپهساالر ایران، بود که از حامیان اصلی جنبش مزدك به ش

به رهبري ماهبد از خاندان سورن توطئه اي علیه سیاوش ترتیب دادند و با حمایت ضمنی کواذ، وي را به قتـل رسـاندند.    

بـه جـاي اینکـه     به این ترتیب خسرو توانست قدرت سلطنت را در خانوادهساسانی متمرکز سازد. وي بر خـالف پـدرش (  

 ها را همچون وسیله و ابزار مفیدي براي تحکیم سلطنت خود ساخت.) را مقهور و منکوب کند آنطبقه نجبا 

موافق با سیاست هاي جدید، خسرو به بازسازي ویرانی هاي ناشی از تبعات جنبش مزدك پرداخت و اموال و امالك نجبا 

د آمـد: اول آنکـه خسـرو بـا تحـت سرپرسـتی       را به آنان بازگرداند. در این دوره دو تحول عمده در ساختار اشرافیت پدیـ 

قراردادن فرزندان بازمانده از کشتار اشراف در جنبش مزدك طبقهجدیدي از اشراف درباري را پدید آورد کـه وابسـته بـه    

خود او بودند و دوم آنکه وي کوشید با حمایت از اشراف درجه دوم(دهقانان)، که طرفدار شاه بودند، سدي محکم در برابر 

ران ایجاد کند. به زعم شاهان ساسانی این طبقه می توانست میان نجباي بزرگ و خاندان سـلطنت موازنـه ایجـاد    وسپوه

کند. با این حال با توجه به قدرت فراوان نجباي درجهـاول و روحانیـان نقـش عمـده ایـن طبقـه در تحـوالت سیاسـی و         

ا نجبایی که داراي رتبه دوم بودند پس از وسـپوهران قـرار   اجتماعی ایران از دوران انوشیروان بارز شد. اشراف درجه دوم ی

داشتند و اصطالحاً دیهکانان خوانده می شدند. این نجبا، که ستون اصلی کشاورزي ایران بودند، پس از سقوط ساسـانیان  

 .به کانون اصلی حفظ فرهنگ ایرانی تبدیل شدند
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پدیدار شد. هرمز چهارم، فرزند و جانشین خسرو، نتوانست با مرگ خسرو اول بار دیگر خأل قدرت در شاهنشاهی ساسانی 

همانند پدر بر تمامی ارکان شاهنشاهی مسلط شود. در نتیجه، نجباي درجه اول بر ضد شـاه وارد عمـل شـدند و نجبـاي     

کـاري  حالی بود کـه افـراط    در  تحت نظارت شاه نیز نتوانستند و یا نخواستند اقدامی بر ضد وسپوهران صورت دهند و این

ها را  اي که وي موافق با سیاست هایش (به عوام متمایل شد و آن زد به گونه من می هاي هرمز برضد نجبا نیز برتضادها دا

)  هرمز پس از یازده سال سـلطنت و پـس از    تقرب افزود و فرومایگان و اوباش را پر و بال داد و بر ضد خواص برانگیخت.

ري وستهم، از خاندن اسـپاهیذ و بـرادرش، ونـدوي و همچنـین بهـرام چـوبین،       شکست از روم به دست نجباي تحت رهب

  سردار شورشی، طی قیامی برکنار و با رضایت خسرو دوم، فرزندش، کشته شد. 

خسرو دوم اگرچه توانست با کمک مستقیم رومی ها و ائتالف نجبا پس از شکست بهرام چوبین قدرت خود را باز یابد بـه  

سـال   38سؤظن فراوان بسیاري از نجبا و هواداران خود را از صحنهروزگار محو سـاخت. لـذا پـس از    دلیل داشتن غرور و 

هاي مکرر از روم و ضعف مفرطی که بر وي مسلط شده بود اشراف شرایط را براي سـرنگونی   سلطنت و با توجه به شکست

رگان بود، را از جانشینی خود خلع ساخت او مناسب تشخیص دادند لذا پس از آنکه فرزندش، شیرویه، که مورد حمایت بز

   .و پس از شکست هاي مکرر از روم در توطئه اي به رهبري شیروي، برکنار و سپس به قتل رسید

با مرگ خسرو دوم دوران انحطاط ساسانیان، که از مدت ها قبل آغاز شده بود، وارد مرحلهجدیـدي شـد. در تمـام طـول     

رسیدن یزدگرد اریکه قدرت کامالً در اختیار خانواده وسپوهران قرار گرفـت و هـر    دورهکوتاه مرگ خسرو دوم تا به قدرت

یک از آنان به صورت خود سرانه ـ و نه حتی به صورت ائتالفی که سابق بر این بـا یکـدیگر داشـتند ـ در گوشـه و کنـار        

رت بودند و این در حالی بود کـه  کشور شاهزاده اي از خاندان ساسانی را به قدرت رساندند و خواهان سهم بیشتري از قد

سیاسـت شـده بـود کـه نـه تنهـا از        ٔدر واپسین لحظات حیات شاهنشاهی نیروي دیگري نیز به صورت جدي وارد عرصه

خانوادهسلطنت حمایت نمی کرد بلکه خود خواهان قدرت مطلقه بود. این نیـروي جدیـد در حقیقـت شـامل فرمانـدهان      

ترجیح می دادند. به این ترتیب، در پایان حیات شاهنشاهی تمامی عناصر تشـکیل  نظامی می شد که سلطنت را به جنگ 

 .این حکومت چهارصدساله، خود به نوعی شرایط سقوط ساسانیان را فراهم آوردند ٔدهنده

  شود:هاي ممتاز یا واسپوهران عصر ساسانی به اختصار آورده می در اینجا خاندان

 .بود پارس، منشأ این دودمان ایالت ساسانیخاندان  .1

 .اقامت داشتند ماددر سرزمین  نهاوندخاندان کارن پهلو، در حوالی  .2
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 .خاندان سورن پهلو، در سیستان اقامت داشتند .3

 .دخاندان اسپاهبذ پهلو، در گرگان اقامت داشتن .4

که از این خاندان بودند، مقیم پارس بودندمهرنرسـی   مهر نرسهخاندان اسپندیاذ، در اطراف ري اقامت داشتند. خاندان  .5

ارت (وزرگ فرمـذار)  به مقـام وز  یزدگرد یکمبود. در زمان  یزدگرد دومو  بهرام گورو  یزدگرد یکمیا مهرنرسه وزیر مقتدر 

سـپندیاذ، یکـی از    ٔانتصاب شد. مهرنرسی که لقب و عنوان هزار بندگ (صاحب هزار غالم) را داشت، نسـبش بـه خـانواده   

بعد از جلوس به تخـت مهرنرسـی   عقیده دارد که یزدگرد یکم بالفاصله  طبري.رسد می هفت خاندان ممتاز دوران ساسانی

با دالیل تاریخی نظر طبري را رد کرده و زمان انتصاب او را نزدیـک بـه اواخـر سـلطنت      نلدکهاست اما  را وزیر خود نموده

نـویی رسـید و دو کشـور در حـل مسـائل       به بخـش  روم شرقیرابطه میان ایران و  یزدگرد یکمدر زمان  .داند یزدگرد می

یزدگرد قبول کرد که بین دولت و اتباع عیسوي او طریقه و روشی معین برقرار باشـد و  .رساندند درونی یکدیگر را یاري می

فرمان داد، کلیساهایی را که خراب کرده بودند، مجدداً بنا کنند و کسانی که به جرم عیسوي بودن به زندان افتاده بودنـد،  

اگر یزدگـرد در اواخـر سـلطنت،     .ادي دهند و به روحانیون عیسوي نیز اجازه داده شد که به همه جاي ایران سفر کنندآز

کردند، طبعـاً بـه ضـرر آنـان تمـام       خشونتهایی که عیسویان می .رفتارش را نسبت به عیسویان تغییر داد، گناه از آنها بود

ان را به مقام وزیري (وزرگ فرمذار) بتوان دلیل تغییـر رفتـار شـاه،    شد و شاید انتصاب مهرنرسی دشمن بزرگ عیسوی می

کـرد.   بهرام پنجم زمام امور را به بزرگان دولت واگذار کرده و چندان در امور کشور دخالت نمی.نسبت به عیسویان دانست

ر امالك وسیعی که در د .نخست را داشت، مهرنرسی بود ٔدر میان صاحبان مراتب آن زمان که از حیث قدرت و نفوذ رتبه

موسوم شـد و در   مهرنارسیاننواحی اردشیر خوره و شاپور فارس داشت، قصور متعدد بنا کرد و آتشگاهی ساخت که بنام 

، چهار قریه با آتشکده بنا نمود. یکی براي خود و سه دیگر را براي هر یک اردشیرخورهدر ناحیه  آبرواننزدیکی مولد خود 

بود کـه کـار بـه مشـاجرات مـذهبی و برخورهـاي        ارمنستانٔمسئله یزدگرد دومٔمشکل عمده .از سه پسرش تخصیص داد

ارامنـه،   ٔهـاي اسـتقالل جویانـه    ه شد. وي که تحت نفوذ موبدان و نجبا، براي مقابله با گرایشنظامی، بین دو دولت کشید

اي کـه   مهرنرسی اعالمیـه .هاي آنجا مواجه شد شمرد با مقاومت شدید مسیحی الزام آنها را به قبول آیین زرتشتی، الزم می

قاید زرتشتی و رد آیین مسیح خطاب بـه نجبـاي   شود، در این زمان در شرح ع از نظر تاریخی بسیار ارزشمند محسوب می

 .ارمنستان صادر کرد

  .نیز منسوب به این دودمان است پارساقامت داشتند ولی رودخانه مهران در ایالت  ريخاندان مهران، در  .6

 خاندان زیک  .7
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این را باید در نظر گرفت که بطور کلی امالك واسپوهران، در سراسر کشور پراکنده بوده، مخصوصاً در پـارس و مـاد یـک    

مناصب موروثی، بـه  در عهد ساسانی، بعضی مشاغل و مناصب ارثی بوده و این .است کاسه کردن این امالك، امکان نداشته

است. بطـور مثـال اسـامی سـورن و مهـران غالبـاً در میـان         رسیده طور تعیین شده، به رؤساي هفت دودمان یاد شده می

 شود و شاید بتوان گفت که مناصب لشگري به این دو دودمان تعلق داشته است. سرداران لشکر ایران دیده می

ایران بر دو عنصر مالکیت و خون استوار بود و  ٔاعی طبقات باالدست جامعههمان گونه که در باال اشاره کردیم حیات اجتم

اشراف بزرگ پارسی با استناد به این دو عنصر قادر بودند تا در نظام طبقاتی ایران باسـتان از جایگـاه ویـژه اي برخـوردار     

خانواده ها باقی مـی مانـد و سـبب    باشند. این در حالی بود که مالکیت و تبار به صورت موروژي و نسل اندر نسل در این 

می شد تا معیار واقعی براي اشراف ایرانی بیش از هر چیز( تبار)باشد.  با این وصف مالکیـت در نـزد اشـراف عـالی رتبـه      

صورت واقعی به خود می گرفت و بر مبناي همین اصل این خاندان ها اساس اشرافیت تاریخی ایران را تشکیل می دادند. 

اهی هخامنشی، خاندان سلطنتی به همراه سایر خاندان هاي ممتاز در رأس قدرت و نهادهاي اجتمـاعی،  در دوران شاهنش

اقتصادي وسیاسی قرار داشتند به گونه اي که حضور آنان در ادوار مختلف تاریخ ایران به اشکال مختلف وجود داشته و تا 

 پایان عصر ساسانی نیز ادامه یافت. 

  ر در دوران باستانفرهنگ ایران در آسیاي صغی

تفکیک میان دو سرزمین ایرانی و آناتولی  به دلیل وجود پیوندهاي مشترك تاریخی و جغرافیـایی میـان ایـن دو منطقـه     

اي موارد غیرممکن است.شاید آناتولی عبارت اسـت از بخـش آسـیایی ترکیـه و بخشـی از       کاري سخت و دشوار و در پاره

کنـد، کلمـه آناتولیـا اولـین بـار بـه        جوار جدا می یه کنونی آن را از کشورهاي همارمنستان بزرگ که مرزهاي سیاسی ترک

عنوان یک اصطالح جغرافیایی توسط یونانیان به معنی شرق به کار رفت، در منابع اسالمی نیز این کلمه در همین معنا به 

تور کنسـتانتین هفـتم ایـن بخـش از     کردنـد.امپرا  هاي شرق قسطنطنیه را مراد مـی  ها از آن سرزمین کار رفته است. رومی

قلمرو بیزانس را به دو بخش تقسیم کرد.بخش غربی را تماو بخش شرقی را آناتولوس یا تما آناتولیکانامید.در دوره عثمانی 

این کلمه نام یکی از والیات بزرگ عثمانی شامل نیمه غربی این سرزمین بود، در دوره تنظیمات این اصطالح حـذف و از  

  :شد، مطرح گردید عنوان یک اصطالح جغرافیایی که کل شبه جزیره را شامل میآن پس به 

وجود همین پیشینه مشترك تاریخی، نیاکان ما را بر آن داشته بود تا در تاریخ اساطیري خود سـرزمین آنـاتولی را سـهم    

 .سلم پسر فریدون در تفسیر قلمرو خویش بدانند
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گواه بر آنند که نیاکان ما در اشاره به ایـن پیونـد بـرادري چنـدان هـم بیراهـه       شناسی و نیز منابع تاریخی  شواهد باستان

 .اند نرفته

آسیاي صغیر به عنوان رابط میان مناطق مختلف دنیاي باستان همواره پذیراي اقوام و ملل مختلف بوده است؛در میان این 

ن منشا واحـد داشـتند، از پایـداري و مانـدگاري     هاي آریایی نژاد که با ایرانیا جات مهاجر یا مهاجم به خصوص گروه دسته

ها  و سایر قبایل آریایی ایرانی زبان در آسیاي صغیر دسـت کـم از قـرن     بیشتري برخوردار بودند؛حضور کیمریها ، اسکیت

هـاي مقتـدري هـم چـون دولـت       هفتم پیش از میالد به اثبات رسیده است. هم زمان با ورود این مهاجران آریایی دولـت 

مـداري   گیري دولت ماد در ایران که آغاز دوره قـدرت  کردند؛شکل و و پادشاهی لیدي در آسیاي صغیر حکمروایی میاورارت

ایرانیان در دنیاي باستان بود؛از طرفی سبب انقراض دولت اورارتو والحاق ارمنستان به ایـران گردیـد و از طـرف دیگـر بـا      

هـاي آسـیاي    ها و بـومی  محلی آناتولی که خود مخلوطی از آریایی قدرتمندترین دولت -پیروزي هوخشتره بر پادشاه لیدي

 در نبرد معروف هالیس، سلطه ایران را حد اقل در بخش شرقی و مرکزي آناتولی مسجل ساخت.  -صغیر بود

هـاي دولـت    این سلطه با سقوطه سارد به دست کوشش کامل شد و تمـامی منـاطق آنـاتولی بـه عنـوان سـاتراپ نشـین       

ها را نجبـا و بزرگـان ایرانـی کـه گـاه از       امپراتوري بزرگ هخامنشیان ملحق گردید. بسیاري از این ساتراپیهخامنشی به 

هـا فرمـانروایی کـل     ها باید از کوروش صغیر یاد کرد که مدت کردند. در رأس این ساتراپ خاندان سلطنتی بودند؛اداره می

که وي یکـی از مـدعیان اصـلی پادشـاهی ایـران بـود،        وجه به آنهاي آسیاي صغیر را بر عهده داشت. این امر با ت ساتراپی

 .تواند حکایت از اهمیت این بخش از امپراتوري براي ایران داشته باشد می

شکست لیدي و فتح شهرهاي یونانی نشین آسیاي صغیر،  گذشته از امتیازات سیاسـی و اقتصـادي فـراوان بـراي دولـت      

هـاي محلـی نیمـه     آناتولی در پی داشت.این حضور گسـترده بـه تشـکیل دولـت     هخامنشی، حضور گسترده ایرانیان را در

ها  مستقلی منجر شد که حتی پس از شکست هخامنشیان از اسکندر مقدونی و سقوط سلسله هخامنشی همچنان تا سال

هایـایرانی،   نتـرین ایـن امیرنشـی    شـدند:مهم  بعد در طی دوران سلوکی و اشکانی به عنوان مرکز عمده ایرانیان شناخته می

هـاي   هاي محلی، نسب خویش را به هخامنشیان و خانـدان  که شاهان این دولت کاپادوکیه، پونتوس و کوماجنه بودند، این

هـاي مسـاعد در میـان مـردم بـراي       بر وجود زمینه -صرف نظر از صحت و سقم آن- 1رساندند  هفتگانه نجباي پارس می

جا بود که شـاهان سـلوکی    کند.قدرت این شاهان محلی گاه تا بدان لت میکسب مشروعیت حکومت آنان از این طریق دال
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هـا مقهـور    شدند. اگرچـه سـرانجام ایـن دولـت     ها می براي حفظ موقعیت خویش در منطقه ناچار به وصلت با این خاندان

ها استفاده  این دولتتفاوتی آنان به سرنوشت  که از ضعف دولت اشکانی و تا حدي نیز بی-نفس روم امپراتوري جوان و تازه

گردیدند،  اما این به معناي پایان یافتن حضور فرهنگ ایرانی در آن دیـار  -کرده و به پیشروي در این مناطق پرداخته بود

نبود، ادامه القاب ایرانی در میان شاهان محلی حتی پس از تسلیم در برابر روم، بهترین گـواه بـر ادامـه حیـات ایرانـی در      

دادند همچنان از حاکمان بـومی بـراي    با توجه به این واقعیت که رومیان در بسیاري از موارد ترجیح میآنجاست، به ویژه 

اداره امور منطقه استفاده کنند.گزارش استرابون از ادامه حکومت محلی کاپادوکیه پس از پیـروزي رومیـان و نیـز تمایـل     

 اي از این موارد است.  نمونه-سومپسر میتریدات -اهالی منطقه به حکومت فردي به نام آریو برزن

شناسی و نیز اطالعات مأخوذ از منابع یونانی و ارمنـی از وجـود    ها و اکتشافات باستان هاي یاد شده، حفاري عالوه بر دولت

هاي ایرانی در مناطق مختلف آناتولی حکایت دارد؛اسامی ایرانی بین مناطق حاکی از حضور طوالنی مـدت ایرانیـان    مانگاه

ین نواحی است، بنا بر گزارش استرابون جلگه هیرکانی و نیز جلگه کـورش هـردو در نزدیکـی سـارد توسـط ایرانیـان       در ا

کنـد،  گزنوفـون نیـز از     مهاجر بدین نام خوانده شدند. هم او وجود یک شکارگاه سلطنتی ایرانیـان در زال را گـزارش مـی   

ستاید. پروکوپیـوس   انگیز آن را می هاي اعجاب اد کرده زیباییهاي تفریحی و کاخ کوروش صغیر در فریجیه و سارد ی پارك

در اواخـر دوره ساسـانی نیـز    ».  خسـرو «برد که منسوب است به حاکم پیشین آنجا به نام از شهري به نام اوسروئن نام می

در تـاریخ   کـه سـبئوس   خورد؛چنان همچنان شواهدي که داللت بر ادامه حضور ایرانیان در آسیاي صغیر دارد به چشم می

 کند.  برد  و طبري ارمنستان را شکارگاه شاهان ساسانی ذکر می خود از جنگل خسرو کرت نام می

هاي دیواري لوکیا نیز شاهدي است بر حضور فرهنگ ایرانـی در ایـن نـواحی،     هاي موجود در داسکیلیوم و نقاشی حجاري

هایی از بارگاه حاکمـان ایرانـی و یـا     باشند؛صحنه دي میها که متعلق به قرون چهارم و پنجم میال ها و نقاشی این حجاري

یونانی کـه  -هاي ایزدان ایرانی کشند. عالوه بر آن، در کوماجنه در تندیس انجام مراسم مذهبی توسط مغان را به تصویر می

 هاي هنر و آداب ایرانی به وضوح هویداست.  به فرمان آنتیخوس اول ساخته شد، ویژگی

هاي متعدد توسط بزرگان ایرانی در نقـاط مختلـف آنـاتولی نشـان از گسـتردگی حضـور        د و آتشکدهتأسیس شهرها، معاب

ایرانیان در آن منطقه و نیز تمایل بزرگان ایرانی به حفظ و اشاعه فرهنگ ایرانی دارد، استرابون تاسیس شـهر آماسـتریس   

سلمان نیز بـه تاسـیس چنـدین شـهر توسـط      ده. مورخان م را به آماستریس برادرزاده داریوش سوم هخامنشی نسبت می

 اند.  شاهان ساسانی در منطقه اشاره کرده
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ترین مناطق آناتولی از جهت حضور ایرانیان و فرهنگ ایرانی در دنیاي باستان، سرزمین ارمنستان اسـت،   یکی از پراهمیت

میان این دو گروه را فراهم آورده بود، بنابر هاي اشتراك  پیوندهاي نژادي و تاریخی میان ایرانیان و ارمنیان از دیرباز زمینه

اعتقاد محققان نام اورونتس اولین پادشاه مستقل ارمنستان ریشه ایرانی دارد به معناي توانا، اورونتس خود نیـز خویشـتن   

 دانست.  گانه که در انتخاب داریوش شرکت کردند، می هاي نجباي هفت را از اعقاب خاندان

ان بر ارمنستان به دلیل تسامح شاهان ایرانی و استفاده ایشان از حکام محلی سبب گشـته بـود   سلطه طوالنی مدت ایرانی

داد،  هاي متعددي که میان ایرانیان و یونانیان و یا ایرانیان و رومیان روي می که ارمنیان در طی حوادث مختلف و درگیري

هاي طـوالنی او بـا رومیـان     ششم پونتوسی در طول جنگغالبا از ایرانیان حمایت کنند، همراهی شاه ارمنستان با مهرداد 

چنین است حمایت نجباي ارمنستان از والش اول بـراي بـه تخـت نشـاندن بـردارش تیـرداد در        شاهد این مدعاست. هم

 م)؛و این امر تا زمان  66ارمنستان که به تشکیل سلسله اشکانیان ارمنستان و تأیید آن توسط امپراتوري روم انجامید(

یم ارمنستان میان ایران و روم در دوره ساسانی همچنان پایدار بود و پس از آن نیز در هردو بخش ارمنسـتان اعقـاب   تقس

 کردند.   ایرانیان حکومت می

در طول دوره ساسانی ارتباط سیاسی ایرانیان و ارمنستان همچنان مستحکم بود و در بسیاري موارد عزل و نصب شـاهان  

طـور   از آن گذشته در بسـیاري مـوارد مرزبانـان ایرانـی بـه      .گرفت یم شاهان ساسانی صورت میارمنستان با دخالت مستق

  .اي موارد اعضاي خاندان سلطنتی این مهم را بر عهده داشتند کردند  و حتی در پاره مستقیم بر ارمنستان حکمروایی می

ی کـامال ایرانـی آنـان بـه خـوبی مشـاهده کـرد،        هـاو اسـام   توان در وام واژه شدت تأثیر فرهنگ ایرانی را در ارمنستان می

گستردگی کلمات روزمره ایرانی در زبان ارمنی این گمان را که زبان فارسی در میان طبقات مختلف مردم شـیوع داشـته،   

کند؛ گذشته از اسامی پادشاهان ارمنی که اغلب ایرانی بود، بیشتر مردم نیز اسـامی ایرانـی داشـتند؛ اسـتعمال      تقویت می

طور مکرر توسط مورخان ارمنی حـاکی از مشـابهت کلمـات و اصـطالحات      ، تاجورو...به اتی همچون مرزبان ، پشتیبانکلم

 .دیوانی و تشکیالت ایران و ارمنستان است

هاي ایرانی آسیاي صـغیر و کـاهش نفـوذ ایـران در آن آنجـا انجامیـد و        هرچند تسلط رومیان بر منطقه به تضعیف دولت

هاي بزرگی نظیر نبرد  علیرغم پیروزي-شکانی و ساسانی براي احیاي مجدد قدرت سیاسی و نظامی ایرانهاي دولت ا تالش

حران در دوره اشکانی و شکست کراسوس  و نیز شکست و اسارت والریانوس به دست شاپور ساسـانی  در آن منطقـه بـا    
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ها حفـظ کـرد، بلکـه موفـق گردیـد تـا        زمینه توفیق همراه نبود، فرهنگ ایرانی نه تنها همچنان نفوذ خویش را در برخی

 اي نیز در امپراتوري روم بگذارد.  تأثیرات قابل مالحظه

 ها و ادیان ایرانی در آناتولی پیش از اسالم اندیشه

در میان عناصر مختلف تأثیرگذار بر رواج فرهنگ ایرانی در منطقـه، گذشـته از عوامـل اقتصـادي، تشـکیالت کشـوري و       

گمان مذاهب ایرانی بود، شواهد موجود در آثار باستانی و منابع تاریخی به وضوح  رین تأثیر را داشت بیلشکري آنچه بیشت

هاي دیگـر از جملـه فرهنـگ     هاي ایرانی در سراسر آناتولی حکایت دارند، اگرچه به دلیل وجود فرهنگ از گستردگی آیین

یران متداول بود یافته بودند اما این تغییرات تا آن اندازه نبود ها گاه شکلی متفاوت با آنچه در ا یونانی در منطقه این آیین

هاي مربوط به الهه آناهیتا قرار داشت که  هاي ایرانی، آیین که شناسایی منشأ ایرانی آنها را مشکل سازد.در رأس این آیین

اي موارد او را با آرتمیس و  ند و در پارهشناخت معابد او در سراسر آناتولی پراکنده بود، آناهیتا را در آناتولی به آنائیتیس می

ورود این الهه ایرانـی بـه آنـاتولی احتمـاال بـه       .نامیدند کرده.آرتمیس ایرانی و یا دیان ایرانی می یا دیان یونانی منطبق می

خصـوص   گردد؛  معبد بزرگ او در ارز هرساله مورد زیارت زائران از نقاط مختلف و بـه  زمان اردشیر دوم هخامنشی باز می

بایست در معبد او تاجگذاري کنند. معبد دیگر او در زال نیز  گرفت،  شاهان ارمنستان می شاهان اشکانی ارمنستان قرار می

به عنوان یک پرستشگاه مقدس مورد احترام مردم و پادشاهان بود و بنا بر نقل اسـترابون تمـامی سـکنه پونتـوس بـه آن      

خدمه داشت و شاهان قدیم شهر بر آن به عنوان یک مکان مقدس خدایان ایرانی  کردند.معبد تعداد زیادي سوگند یاد می

 هاي آرتمیسی برگزار شد.  هاي بزرگی براي او به نام جشن کردند. در هیپایپا  جشن حکومت می

وري روم هـا از ایـن طریـق وارد امپراتـ     هاي قدیم مربوط به آناهیتا در طول دوره روم نیز باقی ماند و برخی از آیـین  سنت

 گردید.  

هاي ایرانی است که ردپاي آن از چهارده قرن پیش از میالد در آنـاتولی بـه چشـم     آیین مهر و پرستش میترا از دیگر اندیشه

نزدیکـی  -ترین سندي که نام این خداي آریایی بر آن ثبت شده است، الـواح گلینـی اسـت کـه در بغـاز کـوي       خورد؛کهن می

 .بافت شده است-آنکارا

سیاري حاکی از آن است که در نیمه دوم هزاره اول پیش از میالد، میترائیسم در مناطق وسیعی از آسیاي صغیر، شواهد ب

تا بابل و ارمنستان انتشارا داشته است. کثرت نام میتریدات(مهرداد)در میان پادشاه پونتوس، کاپادوکیه و کوماجنه نشـان  

هـاي میتریـدات و آنتیخـوس اول،     داي باستان ایرانیان دارد. در کتیبـه از گستردگی و میزان اعتقاد اهالی نسبت به این خ
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 میترا باهلیوس، آپولون و هرمس منطبق گردیده است. 

شد و در این روز بود که ساتراپ ارمنستان بـراي   جشن مهرگان بزرگترین جشنی بود که هرساله به افتخار مهر برگزار می

 مقتـبس از  naehem فرستاد. در ارمنستان معبد بتان را وان خراج سالیانه میشاه بزرگ ایران بیست هزار کره اسب به عن

arhtiM/rhiM شد نامیدند؛معابد مهر تا ظهور مسیحیت نیز همچنان در مناطقی از ارمنستان یافت می می.  

گفتـه پلوتـارك،   از حدود قرن اول میالدي آیین مهر از طریق آسیاي صغیر در امپراتوري روم نفوذي قابل توجه یافت، به 

نخستین بار این آیین توسط دزدان دریـایی کیلیکیـه مشـاهده و از آنجـا بـه روم راه یافتـه اسـت. اگرچـه بـا فشـارها و           

ها امپراتوري روم به ویژه پس از رسمیت یافتن مسیحیت، مذهب مهر در شکل آشکار آن تقریبا از میان رفت،  گیري سخت

 یحی همچنان موضوع بحث محققین است. اما تأثیرات آن به خصوص در مذاهب مس

اشاره به حضور مغان و مجوسان در آسیاي صغیر در منابع تاریخی و باستانی حکایت از وجود مزداپرستی در این منطقه و 

ها  میالدي از آسیاي صغیر دیدن کرده از لیدیایی 150نشین آن دارد، پائوزانیاس که در حدود سال  هاي یونانی حتی بخش

هایی داشتند.شرحی کـه او از نحـوه اجـراي     شدند و در هیپایپا و هیروکائیسریا  پرستگاه دهد که ایرانی نامیده می خبر می

هـاي   در همین گزارش او از وجود نوشـته  .دهد، بسیار شباهت به مراسم مذهبی توسط مغان دارد مراسم در این معابد می

کنـد.   اند یـاد مـی   خوانده و مغان سرودهاي خود را از روي آن می مذهبی به زبانی که درك آن براي یونانیان میسر نیست

توان نتیجه گرفت که مغان ایرانی حد اقل تا نیمه اول قرن دوم مسیحی همچنـان در آنـاتولی حضـور     بنابراین گزارش می

 .اند داشته

یاي صـغیر صـورت   هایی بـراي گسـترش آیـین مـزدا در نقـاط مختلـف امپراتـوري، از جملـه آسـ          در دوره ساسانی تالش

که در کاپادوکیه، ارمنستان و...آتش مقدس برپا داشـته، اشـاره    اي که از او برجاي مانده به این گرفت.موبد کرتیر در کتیبه

گوید که خود بیانگر حضـور ایشـان در آن    کند.در این متن او به صراحت از به نظم درآوردن مغان آن سامان سخن می می

 منطقه است. 

دامی سالها بعد در زمان یزدگرد ساسانی در ارمنستان انجام شد اما ارمنیان که مذهب مسیحی خود سخت نظیر چنین اق

نظـر از   پایبند بودند، از پذیرش آن سرباز زده، مغانی را که به این منظور بدانجا آمده بودند، کشتند؛  چنین اقداماتی صرف

 .آورد اید ایرانی را در این مناطق فراهم میهاي آشنایی و نفوذ عق میزان توفیق آن در هرحال زمینه
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هاي متأخرتر ایرانی، آیین مانی توانست در آسیاي صغیر راه یافته و از آن طریق به دنیاي غـرب وارد گـردد،    از میان آیین

غم هایی از مانویان که به دنبال فشار شاهان ساسانی به آسیاي صغیر وارد شده بودنـد، در طـی قـرون متـوالی علیـر      گروه

شماري براي این آیین نوخاسـته   هاي کلیسا و امپراتوري روم توانستند ضمن حفظ موجودیت خود، هواداران بی سختگیري

بـار دولـت روم علیـه آنهـا و نیـز از       هاي سخت و خشونت توان از عکس العمل ایرانی بیابند، گستردگی حضور ایشان را می

 رده ردیاتی که توسط ارباب کلیسا در باب اعتقادات ایشان نوشته شد، دریافت.  تدابیر کلیسا براي مقابله با ایشان و حجم گست

هاي متعـدد ایشـان    به رغم تمامی نامالیمات، مانویان به حیات خود در قلمرو امپراتوري روم ادامه دادند؛آنا کومننا از قیام

بار امپراتور آلکسیوس هم نفوذ کرده بـود.  دهد؛ بنابر گزارش او مانویت حتی در در در حدود قرن دوازدهم میالدي خبر می

ها را سرکوب و مانویان را تبعید کرد؛اما این تبعید نه تنها به از میـان رفـتن آنهـا نیانجامیـد بلکـه       آلکسیوس این شورش

منطقه فیلیپولیس را که محل تبعید ایشان بود به پایگاهی براي گسترش دعـوت و نیـز مرکـزي بـراي تجمـع ناراضـیان       

 بدیل کرد. حکومت ت

هـا   چنین در پیدایش و انتشار برخی فرق مسیحی در آسیاي صغیر تأثیري به سزا داشت؛در رأس این گـروه  آیین مانی هم

گیري در اروپا منتشر گردیدنـد، بنـا بـر گـزارش آناکومننـا       ها بودند که هردو پس از شکل ها و بوگومیل دو فرقه پائولیزین

ساختند،  در منابع اسالمی نیز  ا بودند که افکار مرتدانه مانی را با تغییراتی چند منتشر میه اي از مانوي ها شاخه پائولیزین

هاي  بردند اشاره شده است،  وجود شباهت به این فرقه تحت عنوان بیالقه با پیروان پولس سمیساطی که در روم به سر می

 .قیقات اخیر محققین آنان را مانویان جدید بنامندها، سبب گردیده تا در تح فراوان میان اعتقادات این گروه و مانوي

ها نیز از فرق ترکیبی میان مانویت و مسیحیت بودند.نفوذ آنان در آناتولی به حدي بـود کـه امپراتـور آلکسـیوس      بوگمیل

د اعتقادات در ر ylponap citamgoD  ناچار به مقابله با آنان و سوزاندن رهبر ایشان شد؛همچنین به فرمان او کتابی به نام

 این گروه تألیف گردید.  

توان گفت اوال ایرانیان و فرهنگ ایرانی در آناتولی پیش از اسالم حضوري قابل توجه داشـته و ثانیـا    بنابر آنچه گذشت می

هـاي منطقـه    در طول سالیان متمادي حضور ایرانیان در آناتولی فرهنگ و اندیشه ایرانی در تعامل پایاپاي با دیگر فرهنگ

نظامی ایران از منطقه نتوانسـت بـه حـذف    -ها قوت رسید که حتی حذف سطله سیاسی اي از استحکام و فرهنگ درجه به

هاي آتی به ویژه در  هاي حضور ایرانیان و فرهنگ ایرانی در دوره اسالمی که آناتولی را در سده فرهنگی آن بیانجامد، نشانه

  .گ ایرانی و زبان و ادبیات فارسی تبدیل نمود.شاهدي بر این مدعا استدوره سلجوقیان روم به پایگاه حفظ و اشاعه فرهن
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 روابط ایران و چین در عهد باستان

تواند به حیات خویش ادامه دهد،  هاي مختلف نمی چون انسان موجودي ذاتا اجتماعی است و بدون ایجاد ارتباط در زمینه

اند تا با همسایگان دور و نزدیک خود روابـط حسـنه بـر قـرار      تهها در هر زمان، سعی بر این داش ها و دولت سان ملت بدین

هاي سیاسی، اقتصادي، هنري، و مذهبی بین دو ملت  نمایند.هدف از این مقاله روشن نمودن روند ارتباط متقابل در زمینه

باشـد و   یان مـی بزرگ ایران و چین در عهد باستان بوده است.مقاله شامل روابط چین با ماد، هخامنشی، پـارت، و ساسـان  

  عنوان اخیر به دلیل وجود منابع به بسط و گسترش بیشتري رسیده است.

هاي منظم و مرتب آنها که به  هاي مورخان چینی و گزاشها و سالنامه سابقه روابط ایران و چین بسیار طوالنی است.نوشته

گزاران خوانده اند.صدها سـال اسـت    تاریخچین را بهشت "نماید. یادگار مانده است صحت این مسأله را تصدیق و تایید می

.پرفسور "اند  اند و از این باالتر خود نیز چیزهایی بر تاریخ افزوده نویسان رسمی آن کشور همه وقایع را ثبت کرده که تاریخ

اي واقـع در جنـوب    تریان دوالي کوپري بر آن است که این قوم در حدودبیست و سه قرن قبل از میالد مسـیح از ناحیـه  

) وجـود  1کنـد:  دریاي خزر به طرف شرق مهاجرت کرده است.او نظر خود را به ادله محکم و غیر قابل انکار زیر تایید مـی 

)شباهت زیاد در قانون، مذهب، مسـائل اجتمـاعی، و اصـول    2رابطه محسوس بین حروف کتابت زبان اولیه آکاد  و چین، 

ق.م)، امپراتور چین، کشور خـود را بـین دوازده نفـر بـا      2004-2085)تقسیمیا او  (3علمی و معتقدات بین این دو قوم، 

تی  و شش وجود قابل احتـرام بـا تقلیـد از     )پرستش شانک4گانه سوزیان(ایالم)و خوزستان قدیم، و  الهام از تقسیم دوازده

و "نـاي هـوانگتی  "نویسـد کـه بـین نـام     خداي بزرگ سوزیان و شـش خـداي دسـت نشـانده او  .عـالوه بـر آن وي مـی       

 پادشاه ایالم شباهت وجود دارد  ."ناخونته"نام

هاي دور از این نـام اسـتفاده    خواندند و شاید ایرانیان نیز در گذشته می"جونگو"چینیان در قدیم کشور خود را بجاي چین

کـه از سـده   باشد و بر گرفته از نام دودمـانی اسـت   "تیسین"اي از کلمه اند.احتماال چین تغییر و یا دگرگون یافته کرده می

 کرده است  . ششم پیش از میالد تا سده سوم بعد از میالد بر بخشی از چین فرمانروایی می

چین علی رغم تاریخ و فرهنگ کهن خویش مدتها از نظر ملتهاي آسیاي غربی و اروپاییان ناشناخته بود.و ایـن امـر بـدان    

ود در سرزمینهاي جنوب و جنوب شرقی بودنـد و بـه   سبب بود که امپراتوران این سرزمین بیشتر در فکر گسترش نفوذ خ

کردند، توجه چندانی نداشتند.در ضمن چینیهـا   سرزمینهاي شمالی و باختري، که قبایلی نیمه وحشی در آنجا زندگی می

 کنند، وحشی و بربرند  .اما این فکر باطل پس از سفر گروهـی  کردند که تمام اقوامی که در اطراف آنها زندگی می فکر می
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از مردم کنجکاو چین براي مطالعه در آداب و رسوم اقوام آسیاي جنـوبی و جنـوب غربـی از میـان رفـت.پس از تشـکیل       

دولتییونانی در باختر، روابط چین با آن دولت آغاز گردید و نمایندگانی براي برقراري مناسبات اقتصادي و سیاسـی عـازم   

با دولت باختر(بلخ) را به دلیـل دوري و نـاامنی راه مقـرون بـه صـرفه      آن دیار شدند.اینان در گزارش خود برقراري روابط 

چژي نیز راه عبور باختر و رخج را به چـین سـد کـرده بودنـد و در غـارت و       ندانستند.زیرا طوایف زرد پوست و وحشییوئه

نشـد ایـن سـفیر    ها فرسـتاد ولـی مفیـد واقـع      چژي کردند.فغفور چین سفیري نزد یوئه کشتار مسافران و تجار درنگ نمی

ق، م بدون اخذ نتیجه بازگشت و در طول راه دو بـار مـورد حملـه هونهـا قـرار       126نام داشت در سال "چانگ کیین"که

 گرفت.

امپراتور چین را "ووتی"جهش اقتصادي،   سرانجام در قرن دوم قبل از میالدیک جهش اقتصادي در چین بوجود آمد و این

نویسـد:   علی الخصوص با غرب در پیش گیرد.یعقوبی درباره روابط چین و غرب مـی قادر ساخت تا سیاست خارجی فعالی 

بود که در جوانی پادشاه شد سپس که از جوانی گذشت کارش باال گرفت و تدبیرش نیکـو  "خرابات"...پادشاه دیگر چین"

حکمـت و صـنعت آنجـا را    شد، کسانی را از طرف خود به زمین بابل و آنچه از کشور روم بدان وابسـته بـود، فرسـتاد تـا     

شـود و افزارهـایی کـه از چـین صـادر       هایی ابریشم و جز آن در چین ساخته مـی  بشناسند.از صنایع چین و آنچه از جامه

گردد، همراه آنان فرستاد و هم آنها را فرمود تا از هر صنعت و هنر زیبایی از زمین بابل و روم با خود همـراه بیاورنـد و    می

 "نیک بشناسند.پس براي اول بار کاالهاي چین براي تجارت حمل شد   احکام دینی آنها را

ایران که در میانه جهان غرب و شرق قرار داشت، تمدنهاي سامی،یونانی، و رومی را از شرق اقصییعنی چین و هنـد جـدا   

فرهنگهـاي غربـی و    توان به اهمیت وظیفه میانجیگري که اقوام ایرانی در تماس و نزدیکی بـین  میکرد و از این لحاظ می

خواستند از ایـران بگذرنـد و از مدیترانـه بـه      شرقی و همچنین در توسعه تمدن جهانی داشتند پی برد  .بازرگانانی که می

چین کاال حمل کنند، ناچار بودند راهی قدیمی که بعدها به راه ابریشـم معـروف شـد در پـیش گیرنـد.این راه از شـمال       

رسید و سپس از طریق راه شمال شرقی و پس از عبور از واحدهاي آسیاي میانه،  باختر می گذشت و به بیابانهاي ایران می

 رسید  . به چین می

در دوران کهن در حد فاصل دو سرزمین متمدن ایران و چین، قبایلی وحشی سکونت داشتند.این قبایـل وحشـی مـرز غیـر     

نمودنـد.ایران و   این دو سرزمین معیشت خود را تـامین مـی   قابل نفوذي بین دو کشور ایجاد کرده بودند و از طریق هجوم به

چین در ابتدا نسبت به این قبایل حالت تدافعی داشتنتد.چون ایران نیز توجه خویش را بـه غـرب معطـوف کـرد لـذا اطـالع       
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 چندانی از ارتباط این دو کشور در ازمنه قدیم سراغ نداریم.

اي از روابـط سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادي و مـذهبی       توانیم بر گوشهمطالب آینده کوششی است هر چند اندك تا شاید ب

ایران و چین پرتو افکنیم.این بحث مطالب زیر را در بر خواهد گرفت:الف)ایران و چین در زمان ماد و هخامنشی، ب)ایران 

 و چین در پارت، وج)ایران و چین در زمان ساسانیان.

 ایران و چین در زمان ماد و هخامنشی-الف

ها اطالع دقیقی در دست نیست و حتی در اسناد چینی هم سخنی از این روابط بـه   روابط مادها و هخامنشیان با چینیاز 

هاي خود نامی از کشوز چین نبرده و شاید از کشور کهنسـالی ماننـد چـین     نویسانیونانی در نوشته میان نیامده است.تاریخ

ی ما در زمان داریوش تا سر حدات چین گسترش یافتـه بـود بسـیار بعیـد     اند.از آنجا که مرزهاي کشور باستان خبر بوده بی

اي وجود نداشته است. همانطور که در مقدمه آمـد حتـی قبـل از تشـکیل      است بگوییم که بین دو کشور هیچگونه مراوده

تحـت تـاثیر    اطالعات نجومی مصـریان و حتـی مـردم چـین نیزظـاهرا     "اند و ها با بابل در ارتباط بوده دولت پارس، چینی

ها درباره عالم فلکی(دنیاي بزرگ)و عالم انسـانی(دنیاي   ها قرار گرفته و در چین مخصوصا عین عقیده بابلی معلومات بابلی

 نویسد: پور می .انصاف"کوچک)رواج داشته است  

ان و افریقا صورت معامالت بازرگانی که در دوره هخامنشیان با دورترین نقاط متمدن دنیاي آن روز مثل چین، هند، یون"

قبـل از مـیالد بـه هنگـام      524.در سـال  "دهـد    گرفته از وجود بازرگانان متمول و صاحب دستگاه و کاردان خبر می می

قبل از میالد از ایران و از راه فرغانه توسط  126به حبشه رسیده است و سپس در سال "مو"لشکرکشی کمبوجیه، تجارت

انـد  .در قـرون قبـل از     نامیـده "پوتار "از آن شراب ساختند. این میوه را در چین به چین برده شد و"چانک کیین"سردار

پـان  "به دربار ترکستان شرقی رفت و در دو قرن بعـد قشـونی تحـت فرمانـدهی سـردار     "چانگ چین"میالد سفیري بنام 

 به ختن حمله برد و حتی پرچم چین را بر سواحل دریاي خزر برافراشت."چائو

 زمان پارت ایران و چین در-ب

از قرن دوم قبل از میالد دولت روم(ایتالیا)عامل مهم اقتصادي در حوزه دریاي مدیترانه بـوده اسـت.فتوحات ایـن دولـت،     

ثروتهاي دنیاي قدیم را بسوي خود جلب کرد و مصنوعاتی چون ابریشم، ادویه، عاج، عطریات، سنگهاي گرانبها را از چـین  

وض محصوالتی مثل مفرغ، شیشه، شراب، روغن و طال به چین و هند صادر کرد.اما و هند بسوي خود روان ساخت و در ع
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هاي آن استفاده  ایران در تجارت جهانی همچنان وظیفهیا نقش میانجی داشت و این بدان معنی است که کاروانها از جاده

اي بـراي دریـانوردان و حمـل و     ت ویژهمراکزي براي بازرگانان، دالالن، کاروانیان، و همچنین تشکیال  کردند  .در ایران می

نقل دریایی تاسیس گردید.اعزام سفیر از چین به دربار اشکانی باعث شد تا روابط مستقیمی بین دو کشور ایجاد شود ، از 

شد که قسمتی از آنها از راه پامیر و ترکستان  ها از طریق ایران وارد سرزمین دولت کوشان می التجاره قرن اول میالدي مال

 شد. چین به سر حد چین حمل و قسمت دیگر از طریق راههاي هندوکش به هند فرستاده می

هدف از مبارزه روم علیه پارت، همانند مبارزه یونانیان و مقدونیان، این بود که به راههاي تجاري دست یابند.در این مورد 

ز یکسو، و مناسبات بازرگانی آنان با چین، که کافی است به همجوار بودن پارت و هندوستان و روابط عمیق متقابل آنان ا

منافع هنگفت در برداشت، از سوي دیگر، توجه شود  .طبق گزارش سفراي چین، پادشاه تاتسـین(روم) همیشـه آرزومنـد    

 (پارتها) مانع آن بودند و اصرار داشتند تا داد و ستد و کاالهاي ابریشـمی "آنسیه"بود که با چین ارتباط برقرار کند ولیکن

چین با خود آنها باشد  .چژان تسیان، عامل دولت چین، براي تحقیق در وضع سیاسی و تجاري سفري به سرزمین پـارت  

کرد.وي بذر رز و یونجه را از خاك پارت با خود به چین برد .افق سیاسی پارت در آن زمان وسیع بـود و بـا اقصـی نقـاط     

ا به طرف مغرب موجب چنین وضعی بـود و شـاید پیشـروي    ه شرق آمد و شد داشتند.گسترش مناطق تحت سلطه چینی

قبل از میالد به باختر آمد،  129سفیر چین که در حدود "اشکانیان به طرف شمال شرق نیز علت دیگر آن بوده است.زیرا:

.و در "سرزمینهاي واقع در شرق دریاي خزر را به انضمام مرو و جایگاه اقوام ماساژت را جزءقلمرو مهرداد شـمرده اسـت    

چـژي، کـه از سـده دوم قبـل از      همین زمان است که مهرداد توانست جلو حرکت و هجوم اقوام بیابان گرد و از جمله یوئه

چئانگ چئـین و دیگـران از دلبسـتگی و عالقـه پارتیـان بـه       "میالد از کانسوي چین هجوم خود را آغاز کرده بود، بگیرد.

.همچنین چینیـان  "اند   چین به ادامه تجارت، پیشکشهایی به چین فرستادهاند و براي ترغیب امپراتور  تجارت سخن گفته

قبل از میالد مورخان از بکارگیرییک سکه پارتی براي تزیینیک مفرغ چینـی   150هاي پارت آشنا بودند و از سال  با سکه

 اند. سخن بمیان آورده

ق.م)و پسـرش مهـرداد دوم    124-127م اشکانی(ق.م)که همزمان با اردوان دو 87-140("ووتی"اسبهاي ایرانی در زمان 

سـال سـفیر چـین در     12به چین بـرده شـد.این سـردار    "چانک کیین"ق.م)بود توسط یکی از سردارانش بنام 124-87(

آسیاي مرکزي بود و همو بود که بذر اسپست(یونجه)، را که خوراك اسب نیز ازایـران در خواسـت کرد.چینیـان اسـبهاي     

خواندنـد  ،   دادند و اسبهاي ایرانی را از نژاد اسب آسـمانی مـی   اسبهاي زشت و کوچک بومی ترجیح میزیباي ایرانی را به 
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معروف گردید.این گیاه  "موسو"اسپست در اواخر قرن دوم پیش از میالد بهمراه اسبان ایرانی به چین برده و در آنجا بنام 

 شد، پس از آن در قرن اول میالدي به ایتالیا راه یافت  .در چنین خوب پرورش یافت و پس از کشف آمریکا به آنجا برده 

بهر حال ووتی امپراتور چین که از سلسله هان بود در نظر داشت روابط خویش را با پارت استوار کند تـا بالمـانع بـه تجـارت     

ترام پذیرفته شد و را به پایتخت پادشاه اشکانی گسیل داشت وي و همراهانش با عزت و اح"چانک کیین"، "ووتی"بپردازد  .

هنگام بازگشت هیئتی از طرف شاه ایران با آنها همراه گشت.این هیئت هـدایی، کـه از آنجملـه تخـم شـتر مـرغ و تعـدادي        

مهرداد نه فقط اولین پادشاه ایرانی است که بـاب ارتبـاط و مناسـبات بـا جمهـوري      "شعبده باز و جادوگر بود، به چین برد  .

 ."فیر چین را نیز به دربار خویش پذیرفته است  بزرگ غرب باز نمود بلکه س

فرستاده شده بود افزونی گرفت.فرستادن سفیر بـه  "ووتی"شأن و حیثیت مهرداد با آمدن هیئت سفارت چین که از جانب

رفته اسـت  .در   گمان نیرویی جهانی به شمار می چین و روم پیوندي میان چین و روم پدید آورده و در این زمان پارت بی

المللـی   اي مبنی بر تسـهیالت بسـیار در امـور تجـارت بـین      قبل از میالد مهرداد با امپراتور چین معاهده 115دود سال ح

 داد  . منعقد کرد که در آن ایران، به عنوان کشور ترانزیت، حلقه ارتباطی را که داراي اهمیت اساسی بود تشکیل می

جه، اسفناج  ، مو، خیار، پیاز، زعفران و یاسمن به چین برده شـد و کشـت   پس از مبادله سفیر بین چین و ایران انار  ، یون

ها، و گلهاي مختلف نیز ایران به چین رفـت و در عـوض    این گیاهان در آن کشور شروع گردید  . پسته، بادام، انواع سبزي

 آهن، زردآلو، و هلو، از چین به ایران آورده شد .

نـام داشـت بـه    "کـان ینـگ  "، پان چائو، سپهساالر کل، شخصی را که"هو"قانمیالدي و در زمان سلطنت خا 97در سال 

 3سفارت شام اعزام کرد.وقتی این فرستاده به شهر مسن(میشان، خوزستان)رسید مالحان بدو گفتند که سفر وي به روم 

 101نـی در سـال   ماه طول خواهد کشیدو او با توجه به طول زمان از انجام این سفر نومید گردیـد  .چهـار سـال بعـد یع    

اند و ظاهرا همان فیروز است، حیواناتی از قبیل شتر مـرغ   ثبت کرده"مانچیئو"میالدي پادشاه پارت، که نام او را به چینی

 و شیر  به عنوان هدیه از مسن براي خاقان چین ارسال کرده است  .

ضـوع نشـان از ارتبـاط و اقامـت مـداوم و      دهند و این مو مورخان چین اطالعاتی نیز درباره پایتخت اشکانیان به دست می

 طوالنی سفیران در دو کشور است.یکی از مورخان چینی نوشته است:

تیسفون پایتخت ایران(به زبان چینی سوهلی)بیش از یکصد هزار خانوار دارد.زمین آن همواره و اشیایی چون طال، نقـره،  "
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وزي، قالب دوزي، پنبه، قالی، پرده و کاغذ دیواري در آنجا پیدا هاي ملیله د آالت، پارچه مرجان، عنبر، بلور، الماس، شیشه

گذاشتند.زمین بیشتر ریگزار و براي آبیاري آب را از راه قنات یا کـاریز بـه    هایخ می شد. هوا بسیار گرم و مردم در خانه می

غ بزرگ(قاطر)و شتر و شـیر و  شد.اسب خوب داشت و اال رساندند و از غله و حبوبات پنج نوع در آنجا پیدا می زار می کشت

 ."شد   گذارد و مانند شتر است، زیاد دیده می مرغی که تخم بزرگ می

 ایران و چین در زمان ساسانیان-ج

 226-241م.)توســعه و گســترش یافت.اردشــیر بابکــان( 226-651سیاســت.روابط ایــران و چــین در دوره ساســانیان(-1

اي را به هندوچین گسیل داشت تا از تمام کتابهایی که در آنجا وجـود   ا عدهآوري اوست م.)اولین پادشاه ساسانی براي جمع

باشد، از ورود ده هیئت سیاسـی ایـران بـه     می"وئی-پی"، که تاریخ دولت"شو  -وئی"داشت نسخه برداري کنند.در کتاب

ز ایران بـه چـین   ، ا553م.)و نیز در سال  535-556("هسی وئی"چین در سالهاي مختلف  گزارش شده است و در زمان 

 سفیر اعزام شده است .

اي به ایـن عنـوان بـه او نوشـت:از فغفـور       پس از آن که انوشیروان به سلطنت رسید شاه چین نامه"بر طبق نظر مسعودي

.پادشاه چین هـدایایی نیـز بـراي خسـرو انوشـیروان      "پادشاه چین و صاحب قصر در و گوهر...به برادرش خسرو انوشیروان

له اسبی از مروارید که چشمهاي سوار و اسب از یاقوت سرخ و دسته شمشیر سوار از زمـرد گـوهر نشـان    فرستد از جم می

بوده است.همچنین جامه ابریشم چینی طالیی رنگ که تصویر شاه چین با زیور و تاج بر آن نقش شده بـود  .و کریسـتن   

  در جمله آیین بارگاه انوشیروان"نویسد: سن می

خسرو انوشـیروان نیـز سـفیري بـه     "نهاده بود و از این سه کرسی یکی جاي ملک چین بودي...  آن بود که سه کرسی زر

دربار فغفور چین فرستاد که هر چند هدف آن دقیقا معلـوم نیسـت امـا شـاید، بـراي دفـع هجـوم ترکـان بـه سـرزمین           

 مساعدت نموده باشد.باختر(بلخ)که امپراتور چین نیز از حمالت آنان به ستوه آمده بود، تقاضاي همراهی و 

با ظهور اسالم و گسترش آن به کشورهاي همسایه و از جمله ایران، یزدگرد سوم، که تحت فشار سیاسـی و نظـامی قـرار    

میالدي با اعزام هیئتی به چین از فغفور تقاضاي کمـک کـرد ولـی فغفـور بـه عـذر دوري راه از        639گرفته بود، در سال 

د  . اما این کوشش یعنی تقاضاي کمک از چینیان متوقف نشد.زیرا، بـر طبـق نقـل    فرستادن هر نوع کمک خودداري نمو

یـوان فرسـتاد.امپراتور فرمانـدار     -مینـگ -اي در زمینه هجوم اعـراب بـه ایـران بـراي امپراتـور ونـگ       مسعودي، پیروز نامه

لینگ مقر فرمانداري -چی رد.قلعههایی تقسیم ک یو در استان لونگ را به مغرب فرستاد و آنجا را به شهرستان شهرستان نان



 مجموعه تاریخ»   272«

  
 
 

 
. البته ایـن تـدابیر تـاثیر چنـدانی نداشـت و بـه  زودي تمـام          کل ایران شد و پیروز به فرمانداري کل آن منصوب گردید

 .زمین ایران بر دست مسلمانان فتح گردید سر

نمود که به مسیر خود ادامه ندادند میالدي پیروز شخصاً به دربار چین رفت و امپراتور سپاهیانی از همراه او  673در سال 

و از ترکستان غربی به موطن خویش باز گشتند. اما پیروز به پیشروي ادامه داد ولی به سبب تسلط کامل اعراب بـر ایـران   

نتوانست وارد سر زمین خویش شود.او مدت بیست سال در طخارستان زندگی کرد و با آن که اطرافیان زیادي داشت امـا  

 دور او پراکنده شدند.به تدریج از 

کریستن سن در مورد پیروز نظري دیگري دارد و بر آن است که وي یعنی پیروز به چین رفت و از خاقان کمک خواسـت  

در گذشت .بعد از پیروز امپراتـور چـین بـه     672که در خواست او مورد قبول قرار نگرفت.او در چین که تا اینکه در سال 

زیست، کمک کرد تا بر کشور خویش مسلط شود ولی او نیـز بـه سـر     صورت گروگان می پسر پیروز(نرسی)که در چین به

چئـین، و سـربازان تحـت فرمانـدهی او را یـاري پیـروز       -سینگ نوشت پدر دچار گردید.زیرا فرمانده پیاده نظام چینی، پی

 پیش نبرد . سال در طخارستان اقامت نمود و کاري از 20منصرف شدند و او به مقصود نرسید.وي به مدت 

نکته قابل ذکر در این ارتباط آن است که به هر صورت پس از انقراض دولت ساسانی تعدادي از ایرانیان به چین پناهنـده  

آن، -میالدي دولت تونگ، ایرانیان مقیم شـهر چنـگ   787آمده است که در سال "چئین-تونگ -چیه-تزو"شدند.در کتاب

اي  در آورد.نیـز در کتیبـه  "تـس -شن"ر نفر بودند به عضویت در لشکري بنام پایتخت دولت تونگ، که در حدود چهار هزا

این انوشـه روان شـاهزاده خـانم ماسـیس دختـر      "آن کشف شده چنین آمده است:-بخط پهلوي ساسانی که در شهر سی

 "انوشه روان سردار سوار سی زین سی از خاندان سورن... 

م.)در تورفان  388-383م.)، و شاپور سوم( 383 -379اردشیر دوم( م.)، 309-389هاي شاپور دوم( اقتصاد.کشف سکه-2

 کند  . ترکستان، وجود ارتباط تجارتی ایران و چین را ثابت می

اصوال مبارزات روم و پارت و در گیریهاي بیزانس با ایران ساسانی علل عمیق اقتصادي داشته اسـت.بازرگانی خـاور و روم   

از پیش توسعه یافت.کاالها از مغرب و از طریق بین النهرین شمالی و یـا جنـوب غربـی    در عهد امپراتوران به مراتب بیش 

رسید.حمل و نقل کاالهاي مشرق  شد و از آنجا به چین و شمال هندوستان می ارمنستان به ایران و آسیاي میانه حمل می

ی از مهمترین کاالها بود و به همـین  گرفت.در داد و ستد خاور، ابریشمیک زمین نیز از همین راههاي کاروان رو صورت می



  »273«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

معروف شد .در زمـان ساسـانیان ابریشـم    "راه ابریشم"رفت، به نام سبب شاهراه اصلی، که از راه خشکی به سوي خاور می

شد.در مقابـل   آمد و از ایران به روم و سایر کشورهاي آسیاي غربی صادر می چین از راه آسیاي مرکزي و سند به ایران می

هـاي   صوصا قالیهاي کار بابل، و سمه  و جواهرات سوریه، مروارید و مرجان دریاي احمر و خلیج فـارس، پارچـه  قالی و مخ

) و حریر و زیره و انواع ظروف 60گردید.همچنین از چین و تبت مشک ( مصر و شام، و نیز ادویه مخدره به چین صادر می

 شده است  . به ایران وارد می

کنـد و فهرسـتی شـامل سـی و هفـت محصـول        سی معرفی مـی -ایران را با نام جدید بو تاریخ بخش مناطق غربی چین،

کند که طال، نقره، عنبر، مرجان، روارید، شیشه، عقیق، کریستال، الماس، آهـن، جیـوه،    صادراتی ایران به چین گزارش می

 .  اند قونیطون) از آن جمله بودهمس، پنبه، منسوجات زربفت، زردچوبه، کندر، فلفل سیاه، صمغ، خرما و گل تاج الملوك(ا

کننـده منسـوجات گرانبهـاي ابریشـم، واقـع بـود حکـم کشـور          ایران که بین چین، مولد ابریشم، و روم، بزرگترین مصرف

ترانزیت ابریشم خام و ابریشم بافته شده را یافت. هر چند که از قرن ششم به بعد رومیها با غرس درخت توت مبادرت بـه  

ند.اما ساسانیان مایل بودند این شعبه از تهیه منسوجات در ایران توسعه یابد.در راستاي همـین کوشـش   تهیه ابریشم کرد

هاي بزرگ نساجان را تغییر مکان دادند و در قلمرو خـود و بخصـوص خوزسـتان     بود که پس از فتوحات در سوریه، دسته

 ت ابریشمی شهرت فراوان یافتند .هاي شوش، گندي شاپور، و شوشتر از نظر مصنوعا مستقر ساختند.کارگاه

هاي تجملی، ادویه و ابریشم از چین و هندوستان از طریق ایران بـه مصـر و کشـورهاي     در این زمان عالوه بر مال التجاره

شده است  . با آنکه شکر از دیر باز در چین شناخته شده بود ولی در یک نوشته چینی به  کناره دریاي مدیترانه حمل می

نویسد:تجارت با هندوستان و چین چـه   شده اشاره شده است  .بارتلد می ر روزگار ساسانیان به چین صادر میشکري که د

در خشکی و چه در دریا تماما در دست ساسانیان بود  .امپراتوري چین نیز از موانعی که دولت ایـران بـر سـر راه ابریشـم     

نمود.زیرا دولـت ساسـانی بهـاي خریـد و فـروش       ، ناخرسند میپدید آورده و به تنها خریدار کاالهاي چین بدل گشته بود

هاي ابریشم زربفت ایرانی بسـیار گرانـو تنهـا در دسـترس اشـراف و بزرگـان        کرد و پارچه ابریشم را به میل خود معین می

 گرفت. هاي قدیسان قرار می رومی و پوشش استخوان

عملیات نظامی فـتح شـده بـود، نفـوذ کـرد و بـه تـدریج بـه         هاي شرق ایران که بر اثر  هنر.هنر ساسانی در سر زمین -3

-شهرهاي دور دست ترکستان چین و حتی خود چین رسید.باید در نظر گرفت که این هنر حالت یک هنر تلفیقی ایرانـی 

بودایی داشت  . مجموعه نقوش سنگی و اجراي تشریفات مذهبی در برابر آتشگاه، اعطاي منصب، جنگ سـواران و شـکار،   
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کند که هنر چینـی از تـاثیر هنـر ایرانـی      ثابت می "هان"هایی هستند که توسط ایرانیان به چین رسید.زیرا بناهاي صحنه

بیگانه نیست  ، گیرشمن بر آن است که روابط چینیان با شاهزادگان دره کابل موجب بر خورد هنري بین نقـش اسـبهاي   

هاي کوچک کم نیست.اینها سوارکاران  م در میان این مجستمهتعداد زنان اسب سوار ه. ایرانی و اسب بومی چینی گردید 

یکـی از  "هیـوان تسـونگ  "زن و چوگان باز هستند و چوگان ورزشی است که از ایران ساسانی به چـین رفتـه و در زمـان   

بـود  .گنجینـه   "چئانـگ فکـان  "زن محبـوب امپراتـور، در باغهـاي بـزرگ     "یانـگ کـوئی فـی   "سرگرمیهاي مـورد توجـه  

دهد که تا چه اندازه هنر ساسانی، هنرهاي زیبا و تجملی چینی را حتی به هنگامی  م.)نشان می 756( "نشوسوئی"شاهی

. در میان گنجینه یک فنجان مدور وجود دارد که اصالً ایرانی   اند تحت تأثیر قرار داده است که سبک ژاپنی به خود گرفته

اند. همچنـین شـکل ایرانییـک ابریـق کوچـک نشـان        آن ساختهاي سیمین براي  اي شکسته، پایه است و پس از آنکه پایه

دهد که از خارج وارد گشته است.شکل یک رباب مرصع به صدف در این مجموعه هست کـه سـبک آن شـبیه ربـابی      می

توان حدس زد که احتماال ایـن آلـت    ها می شود.بر اساس این شباهت است که روییکی از ظروف سیمین ساسانی دیده می

هاي مصنوعی عهد ساسانی هم به قدري زیـاد بـود کـه حتـی کشـور       ایران به چین رفته باشد  . شهرت پارچه موسیقی از

نمود.یک پارچه در موزه توکیو، که بوسیلهیک هنرمنـد چینـی    ها تقلید می شد از آن چین که سر زمین ابریشم نامیده می

مذهب.بعد از حمله اسکندر مقدونی و سـوزاندن اوسـتا،    -4.   دهد بافته شده است، شکار شیر را به سبک ایرانی نشان می

شـد مـذهب زردشـت رو بـه ضـعف       هزار پوسته گاو نوشته شده بـود و در تخـت جمشـید نگهـداري مـی      12که بر روي 

آوري اوستا آغاز گردید.با تشـکیل دولـت ساسـانی، کـه      گذاشت.در زمان بالش اول و به دستور وي اولین اقدام براي جمع

آوري اوستا دنبـال گردیـد و از    زاده بود، جمع دایش و ایجاد آن نقش مهمی بر عهده داشتند و اردشیر خود مغمغان در پی

م.) آنچـه کـه از اوسـتا بـه طـب،       271-241زبان اوستایی به زبان پهلوي ساسانی بر گردانده شـد.در زمـان شـاپور اول(   

آوري شد و بدین اوستا الحـاق گردید.بـه ایـن     نان و هند جمعشناسی، فلسفه، و جغرافیا مربوط بود از آثار موجود یو ستاره

اوستا رسمیت قانونی داده شد و با پشتیبانی دولت در سراسر متصرفات ساسانی رواج یافت و از طریق ماوراء النهر، توسط 

 سفدیها به چین رسید.

توران چین از آن استقبال کردند.بـه  م.) براي اولین بار در چین ظاهر شد و امپرا 519-516دین زردشت در بین سالهاي(

کآ در ایالت هونان، اجـراي مراسـم مـذهبی    -در بازدید از کوههاي سونگ"خو  -تاي -لینگ"امپراتور"وي-توبا"گفته تاریخ
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نامنظم و گوناگون را منسوخ کرد اما خداي آسمان خارجیان به صورت استثناء باقی ماند. مذهب زردشت در کتب چینـی  

در ضمن تعریف از سمرقند براي نخستین بـار بـا   "وئی شو"مضبوط است و در جلد صد و دوم کتاب"اوچی-هسیئن"به نام

از دو واژه هسیئن(خداوند)و چیاو(آسمان)ترکیبیافتهو به معنـاي خداونـد   "چیار-هسیئن"کنیم.کلمه این کلمه برخورد می

-تنـگ -چیـو "کننـد.مولف  رسـتش مـی  آمده است:مردم ایران خداي آتش و خـداي آسـمان را پ  "وئی شو"آسمان است.در

در "شـو -وئـی "  پرستند  .بنـا بـه روایـت    گوید که مردم ایران خدایان آسمان، زمین، آفتاب، ماه، آب، و آتش را می می"شو

چنـگ(قره خواجـه   -(قره شهر فعلی)و کـاوه "چی-ین"م.)در بعضی از شهرهاي حوزه تاریم مثل 354-86("وئی-پی"زمان

 515-500( "تـی  -و-هسـوان "و نفوذ این مذهب، به دربـار چـین رسـیده بـود .همسـر      فعلی)مذهب زردشت رواج داشته

) 83چو (-پی"م.)و سلسله 577-550چی(-نیز به دین زردشت گرویده بود و امپراتوان سلسله پی"هو-تائی-لینگ"م.)بنام

اي  ونی) آتشـکده آن(سـی آن کنـ  -میالدي در شهر چنـگ  621م.)نیز از پیروان این مذهب بودند  .در سال  556-581("

دایر گردید و این مقام همیشه به دسـت یکـی از   "پاو -سا"تاسیس شد.در همان سال شغل ریاست آتشکده نیز موسوم به

)که ایمان کاملی به تائوایسم داشت فرمانی در مورد آزار پیـروان  846-841شد. و.تسونگ( زردشتیان ایرانی نژاد سپرده می

اي از مـردم،   پـاره "یـوان "و"سونگ"به مذهب زردشت کامال از بین نرفت و تا زمان  مذاهب خارجی صادر کرد ولی اعتقاد

 چندین آتشکده بر پا بوده است  ."سون"پیروان آن دین بودند.مطابق منابع چینی در زمان 

شـاپور فقـط دت سـال کـیش مـانی      "مذهب مانی نیز همانند مذهب زردشت در چنین نفوذ کرد.بر طبق نقـل یعقـوبی،   

از آن مانی از کشور ایران اخراج و قریب ده سال در ممالک آسیاي مرکزي سرگردان بود تا هنـد و چـین نیـز     داشت.پس

یعنی کتاب دینی، به دربـار تانـگ آمـده اسـت  . از     "جین-تسو-فو"کتاب قدیمی چین 39.و به استناد جلد "رفته است  

و  768مانی  آزاد گردید.طبق فرمان دیگري در سـال  میالدي طبق فرمان امپراتور چین، مذهب مومومونییا مار 732سال 

میالدي روساي اویغور مـذهب مـانی را    763میالدي اجازه ساختن معابد در بعضی از نقاط به آنها داده شد.در سال  771

ن ها بـود  . بـدون شـک تـا قـر      ها فائق نیامده بودند، مذهب مانی مذهب رسمی آن پذیرفتند و تا زمانی که قرقیزها بر آن

اند و از این تاریخ به بعد هر چند بر اثر مخالفت  سیزدهم میالدي،یعنی هنگام حمله چنگیز پیروان مانی در چین آزاد بوده

رود اما پیروان مانی در خفا از تبلیغ بدان  اي از پیروان آن، این مذهب ظاهرا از میان می مغوالن با این مذهب و کشتار عده

هاي ایرانی میانه(پارتی، پارسی میانه، سفدي و غیـره)   ارك مربوط به مانویان نه تنها به زباندارند.اسناد و مد دست بر نمی

 باشد. هاي اویغوري و چینی نیز در دسترس می است بلکه به زبان



 مجموعه تاریخ»   276«

  
 
 

 
جالب است بدانیم که علی رغم مشهور، کوشانیان کتاب مقدس بودا را به چینی ترجمه نکرده بلکه یک شاهزاده اشـکانی،  

زیست، بدان مبادرت ورزیده است  .در دوره اشکانیان به علت گذشـت و بردبـاري مـذهبی و     این زمان در چین میکه در 

علل دیگر آئین بودا در شمال شرق و مشرق ایرانپیروان بسیار به دست آورد و حتی برخی از شاهزادگان اشـکانی بـه ایـن    

 148نویسـد:یکی از شـاهزادگان اشـکانی در سـال      دوبواز مـی دین گرویده و به تبلیغ و انتشار آن همت گماشتند.نیلسون 

اي داشته اسـت    میالدي به چین مسافرت کرده و هموست که در تأسیس و انتشار مذهب بودایی در آن کشور سهم عمده

ی را بوده که در اندك زمانی زبان چینی را فراگرفتـه و متـوم مهـم بـودای    "شی آن".نام این شاهزاده به گفته منابع چینی، 

ترجمه کرده است.به روایت مورخان بودایی، او در حدود صد و هفتاد وشش متن را به چینی ترجمه کرده است که پنجـاه  

باشد.از دیگر پژوهشگران بوداشناس ایرانی کـه نقشـی در ترجمـه کتـب بـودایی بـه        و پنج متم آن امروزه در دسترس می

هوان که از شـاهزادگان اشـکانی اسـت مـردي      توان نام برد  .ان می"جی جانگ وان هوان"، "شوآن-آن"اند از چینی داشته

نیک نفس بود.براي اشاعه آئین بودا به چین رفت و مورد توجه فغفور قرار گرفت.او بعدها به اخذ درجه سرهنگی در ارتش 

 آن کشور مفتخر گردید  .

نمود با پـذیرش دیـن مبـین اسـالم توسـط      ضمنا همانطور که مانویت و مسیحیت از کشور ایران به سر زمین چین نفوذ 

ایرانیان و بر افتادن دین زردشت و مانوي، کم کم اعتقادات اسالمی نیز به سر زمین چین که دائما بـا ایرانیـان در تمـاس    

بودند راه یافت و سپس با اعزام نمایندگان مذهبیاز سوي دربار خلفاي عباسی زمینه براي نفوذ بیشتر دیـن اسـالم در آن   

 گردید. گشت از گسترش مانویت کاسته می مین فراهم گردید و هر چه بر این دامنه نفوذ افزوده میسر ز

تحقیقات تاریخی ثابت کرده است که این اعراب و ایرانیان بودند که دین اسالم را به مردم چـین معرفـی کردنـد.در ابتـدا     

خلیج فارس بودند.دین اسالم در زمان تانگ و سـونگ   آمدند از مردم بندر سیراف واقع در اکثر مسلمامانی که به چین می

، به نفوذ بیشتري رسید.طبق نوشته جامع التواریخ رشـیدي، مـورخ مشـهور    "یوان"در داخل چین، انتشار یافت و در دوره

ي، باشد.در اوایل قرن سیزدهم میالد متعلق به مسلمانان می استان که در چین است، هشت استان آن 12ایلخانیان از بین 

تاخت و تاز مغولها به سمت غرب منجر به مهاجرت تعداد زیادي از ساکنان مسلمان اقـوام مختلـف آسـیاي مرکـزي، و از     

جمله ایرانیان به کشور چین شد.این مهاجران از طبقات مختلف بودند و با اختیار سکونت در این کشـور بـا اقـوام چینـی     

که به دین اسالم گرویده بود تشکیل گردید.با آن که اکثر مسـلمانان   "هوي"ازدواج کردند.از این جهت به مرور زمان قوم
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هـا در   باشند، اما بر اثر رفت و آمدهاي زیاد با ایران، با آداب و رسوم مذهب شیعه آشنایی دارند.آن در چین اهل تسنن می

اندیشمندان آنها بیشتر از شهامت کنند، و عالمان و  هایی مانند:علی، حسن، حسین، و فاطمه استفاده می گذاري از نام اسم

آورند. مسلمانان چین اسامی پنجگانه نماز را به تلفظ زبـان فارسـی    و خصال بارز امام علی علیه السالم سخن به میان می

. در بحث نفوذ اسالم به چین نیـاز بـه مقـاالت     کنند. نماز بامداد، نماز پیشین، نماز دیگر، نماز شام و نماز خفتن  بیان می

 گنجد. تقلی دارد که در این مختصر نمیمس

 گیري نتیجه

تـرین دوران بـا کشـور و ملـت      توان بدین نتیجه رسید که ملت و کشور ایران از کهن بر اساس آنچه تا بدین جا گفتیم می

و  اند. اگر چه ایـن روابـط در دوره مـاد    هاي مختلف سیاسی، تجاري، هنري، و مذهبی روابط متقابل داشته چین در زمینه

هخامنشی به خوبی روشن نیست اما چنین حالتی در دوره اشکانی تا اواخر سلسله ساسانی، به دلیل وجود مدارك مستند 

تاریخی وجود ندارد.نقش کشور ایران به عنوان میانجی بین غرب و شرق در جهان آن روز حکایت از آن دارد که کشور ما 

ا کنون نقش استراتژي مهمی در زندگی مردم جهان داشته است. هر چنـد  به لحاظ موقعیت جغرافیایی از روزگار باستان ت

که چنین موقعیتی مردم ما را در طول تاریخ با مشکالت و گرفتاریهاي فراوانی مواجه نموده است اما از آنان ملتی مقاوم و 

 دهد. تواند در مقابل هر طوفانی بایستد و به حیات فرهنگی خود ادامه آب دیده ساخته است که می

  روابط تجاري ایران و غرب در دوران باستان
رسد تازه  از مهمترین مباحث روزگار حاضر، جهانى شدن و به ویژه تجارت جهانى است، بحثى که در نگاه اول به نظر مى 

بقه میـان  توانیم مسا ها و مبارزات در طول تاریخ، به وضوح مى و برآیند عصر تکنولوژى باشد. ولى با نگاهى به تاریخ جنگ

ـت        ملّت یها را براى به دست آوردن غذا، سوخت، کاال و قدرت اقتصادى مالحظه کنیم و ایـن امـر گـاهى بـدان پایـه اهم

یـابیم   داند. در این نوع برداشـت از تـاریخ اسـت کـه درمـى      یابد که کارل مارکس تاریخ را نیز اقتصاد در حال عمل مى مى

هاى انباشته شده در خـزاین ایـن کشـور اسـت و لشکرکشـى       یابى به گنجینه حرکت هوخشتره به سوى نینوا، براى دست

هاى اقتصادى جهـان   یابى به یکى از مهمترین سرپل کوروش به بابل براى نجات قوم برگزیده نیست، بلکه به منظور دست

ر اختیار گرفتن یکى از هاى داردانل و بسفور، براى د یابى بر تنگه است و لشکرکشى داریوش نیز به سوى یونان براى دست

چنان که بنابر تفسیر اقتصادى تاریخ، نبرد خونین تـروا کـه بـه مـدت ده      مهمترین نقاط استراتژیک جهان خواهد بود، هم

سال طول کشید نیز، بر سر تسلّط بر داردانل بود نه رخسار زیباى هلن. به قول ویل دورانت بـا ایـن نـوع نگـاه بـه تـاریخ       
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هـاى   هایى بود که براى تسلّط بـر راه  هاى صلیبى، کوشش و یونان، یونان و روم، ایران و روم، جنگ هاى ایران تفسیر جنگ

بازرگانى شرق و غرب صورت گرفت. گرچه حتّى مارکس نیز هرگز ادعا نکرد که عشق آبالر و یا آیـین بـودا، یـا شـعرهاى     

طلبانـه   هـاى شـهادت   تواند ادعـا کنـد کـه حرکـت     عاشقانه و عارفانه ناشى از مالحظات مادى بوده است و هیچ کس نمى

هاى اقتصادى بوده است که اگر این گونه به تاریخ بنگریم، هـر کـس    هاى ژاپن بر اساس دلبستگى مسلمانان و یا کامیکازه

ت کـه  تواند مطابق نظر خود تفسیرى بر تاریخ بنگارد، تفسیر نظامى، دینى و دیگر تفاسیر. ولى این نکته قابل تأمل اس مى

هاى ما  تواند به آگاهى ها، دالیل اقتصادى است که مطالعه آن مى ها و بحران ها درگیرى در هر صورت یکى از دالیل چالش

  بیفزاید، هر چند در این رهگذر ممکن است به خطا هم رفته باشیم. ولى کیست که خطا نکرده باشد.

ده شد، داراى رودهاى بزرگى چون نیل، دجلـه و فـرات، کـه بـا     خوان» ایران«هاى مهاجر،  کشورى که بعدها، به نام آریایى

ع جمعیت مى طغیان چنین از بادهاى بـاران آور   گردیدند، نبود. هم هاى سالیانه خود منشأ حاصلخیزى زمین و نهایت تجم

قیقـاتى کـه صـورت    شد. لذا از دیرباز، آب در ایران از اهمیت حیاتى برخوردار بوده اسـت. طبـق تح   و منظّم برخوردار نمى

متر است که کمتر از یک سوم مقدار متوسط بـاران سـاالنه    سانتى 30ـ25گرفته، مقدار متوسط باران سالیانه ایران حدود 

باشد که در مقایسه بـا برخـى از    متر) مى سانتى 5/64متر) و یا کمتر از یک دوم باران متوسط آسیا ( سانتى86کره زمین (

ص است. وضعیت پراکندگى باران، موجب تقسیم این سرزمین هاى جها کشورها و قاره ن، ناچیز بودن مقدار باران آن مشخّ

  به سه ناحیه آب و هوایى مشخّص و متمایز از هم گردیده است که عبارتند از: ناحیه خشک، ناحیه مرطوب و ناحیه نیمه خشک.  

گیـرى،   ترین مراکز تمدنى، حداقل در ابتـداى شـکل   تها نیز از الگوى بارندگى پیروى کرده و پرجمعی گاه وضعیت سکونت

کننـد، ماننـد    اند، هر چند مراکز تمدنى وجود دارند که از این الگو پیـروى نمـى   ترین مناطق به وجود آمده غالباً در پرباران

را بـه دنبـال    هاى تمـدنى  یزد. در هر صورت این نکته مسلّم است که پراکندگى منابع آب به دنبال خود پراکندگى کانون

هـاى جغرافیـایى و فرهنگـى ـ بـا       هاى تمدنى به دالیل مختلف، مجبور بودند ـ به رغم ویژگى  داشته است، ولى این کانون

یکدیگر متّحد شوند که شاید مهمترین دلیل آنان، دفاع در برابر دشمنان مشترك مانند آشور و دیگر دول متجاوز بـود. و  

ـت   سیاسى، در قالب امپراتورىاین امر سرانجام به یکپارچگى  هاى بزرگ مانند ماد و هخامنشى انجامید. از این گذشته علّ

هـاى تجـارى دانسـت کـه از دیـر بـاز موجـب ارتبـاط          دیگر، نزدیک شدن این اجتماعات به یکدیگر را باید در ایجـاد راه 

د اختالف جدى اقلیمى، تنهـا ارتبـاط ایـن    گردید، زیرا با وجو هاى همجوار مى هاى درون فالت با یکدیگر و با تمدن تمدن



  »279«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

هـاى موجـود اسـتفاده کننـد. از سـوى دیگـر        داد از کلّیـه ظرفیـت   ها اجازه مى هاى پراکنده با یکدیگر بود که به آن گروه

ـه اینکـه     تر شدن امر تولید و دست پیچیده یابى به تولید اضافى نیز، امر مبادله (ارتباط) را ضرورت بیشترى بخشـید. خاص

تواند مشکل امنیتى آنان را حل نماید، مشـکل   اکنان فالت به مرور زمان به این نتیجه رسیدند که اگر اتّحاد سیاسى مىس

تواننـد رفـع کننـد.     شد، تنها با کمک و مشارکت یکدیگر، مى درپى را که به واسطه بخل آسمان حادث مى هاى پى قحطى

ـار کـه کارشـان در ابتـدا      اى جدیدتر و طبقه تازهه این همکارى در دراز مدت موجب پدیدار شدن راه اى گردید به نام تج

. ولى با اختراع پول به عنوان ابزار مبادله و ایجاد تفکّر پس انداز، تجارت شکل  مبادله تولیدات اضافى مناطق با یکدیگر بود

زرگ، در کنار نهاد سیاست و مـذهب،  واقعى خود را پیدا کرد و بازار به عنوان یک سازمان اقتصادى و یک نهاد اجتماعى ب

 ها را نیز تحت تأثیر قرار داد. پدیدار گردیده و آن

هاى تپه سیلک کاشان و مطابقت آن با آثار مکشوفه در شوش  مطالعات انجام گرفته بر روى آثار به دست آمده در حفارى

آوردهاى هنرى و صـنعتى بـین شـهرهاى    و نواحى ساحلى خلیج فارس، حکایت از وجود بازارهاى پر رونق و تبادل دست 

  گوناگون فالت ایران دارد. 

نقوش ظروف سفالین به دست آمده در سیلک، شباهت تامى به نقوش به دست آمده در شوش دارد. یکسانى این نقوش و 

ى دیگر نشان اى به نقطه دور دست دیگر دارد. از سو اشکال، حکایت از جا به جا شدن این دستاوردها و انتقال آن از نقطه

 اند. ها، حتّى در سپیده دم تاریخ تمدن، بین مناطق گوناگون فالت ایران در حرکت بوده دهند که کاروان مى

هاى مدور براى استفاده از ارابه، انقالبـى در حمـل و    توانایى اقوام آریایى در استفاده از اسب براى حمل بار و اختراع چرخ

هـاى عـیالم و آشـور، بـه ایجـاد       قوم آریایى که توانست بـا اسـتفاده از تجربیـات تمـدن    نقل کاال به وجود آورد. نخستین 

مندى از موقعیـت راهبـردى ایـران، یعنـى واقـع       اى قدرتمند از قبایل مختلف اقدام کند، مادها بودند. آنان با بهره اتّحادیه

هند، توانستند بـه سـرعت در مسـیر تکامـل     النهرین و موهنجودارو در شبه قاره  شدن در بین دو منطقه تمدنى کهن بین

اقتصادى و اجتماعى خود گام بردارند. اگر از منظر اقتصادى به عملکرد مادها توجه کنیم، آنان نه تنها خود را از پرداخـت  

ابـل  هاى اجبارى به آشور رها ساختند، بلکه توانستند متصرّفات این دولت را نیز ضمیمه خاك خود نمایند. اما نکتـه ق  باج

النهرین و ادامـه   دارى در بین هاى اقتصادى و سرمایه وقفه آنان است براى تسلّط بر کانون توجه در حرکت مادها، تالش بى

 هاى دریاى اژه. آن تا آسیاى صغیر و کناره

بودنـد کـه   هـا   تالش مادها هر چند ناکام ماند، اما شاخه دیگر از قوم آریایى، این مهم را بر عهـده گرفـت، و آنـان پـارس    
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 سرانجام موفّق شدند تمامى مناطق آسیاى غربى را تحت یک حکومت واحد با قوانین واحد درآورند. 

 در این موفّقیت دو عامل مهم نقش بازى ایفا کردند: 

 هاى خارجى و مشکالت ضعیف شده بودند.  هاى متمدن همسایه ایران مانند آشور، بابل و عیالم به سبب جنگ ـ دولت1

 دانستند. افل بازرگانى و رباخواران بابل و آشور و فنیقیه ایجاد یک امپراتورى وسیع را به نفع خود مىـ مح2

پس از فتوحات شایان توجه کوروش، اصالحات سیاسى و اقتصادى داریوش اول سبب ایجاد تمرکز در امور گردیـد. جـاده   

سارد کشیده شده و جاده ابریشم که از دوران اشکانیان تـا  ساز ایرانى، از شوش تا  معروف شاهى که به دست مهندسان راه

هـاى پرتقـالى از دماغـه امیـدنیک،      و عبور کشـتى  1497زمان کشف معبر جنوبى آفریقا، به دست واسکودوگاما، در سال 

دنیـاى   تـرى از ارتباطـات بازرگـانى در    رفت، تصورات و تجسمات روشن بزرگترین جاده بازرگانى شرق و غرب به شمار مى

 دهد. باستان را در دسترس ما قرار مى

هاى تازه، توسـعه اقتصـاد    هاى تجارتى قدیمى و ایجاد راه نظیر جاده شکوفایى اقتصادى، ارتباط خوب دریایى، نگهدارى بى

آن المللى شده بود کـه تـا    پولى و ارتباط پر رونق میان نمایندگان ملل مختلف همه باعث تشویق و گسترش بازرگانى بین

 زمان و در آن حد ناشناخته بود.

هاى ایران عصر هخامنشى حمـل و   اى که در جاده بنابر اطّالعات موجود، تولیدات صنعتى و محصوالت معدنى ساخته شده

شدند، عبـارت بودنـد از مـس و سـرب و نقـره و الجـورد از آذربایجـان،         نقل شده و به کاروانسراها و باراندازها منتقل مى

شمشاد و آهن از گیالن، الجورد از دماوند، مس از دامغان، فیروزه از معادن خراسان، مـس و سـرب از بـاختر،    (آتروپاتن) 

فیروزه از صفحات شمال و شمال باختر، قالى از همدان و گروس، مس و آهن از مغرب دریاچه ارومیه، قیر و نفت و موم از 

و صدف از خلیج فارس، طال از ماوراء سـیحون، خـاك طـال و     خوزستان، مس و سرب و نقره از پارس و بختیارى، مروارید

ادویه و عطریات و پنبه از مستعمرات ایرانى در هند، شاخ کرگدن و فیل و عاج و عود و صندل و فوفل و آبنوس از همـین  

حه و نواحى، مس وسرب و آالت فلـزى از ارمنسـتان (کاپادوکیـه)، طـال و شمشـاد از کلخیـد، آالت و ابـزار فلـزى و اسـل         

هاى قیمتى و اشیاى زرگرى و منسوجات و افسنطین  دوزى از اسور، قالى و کاشى منسوجات و صنایع منبت کارى و ملیله

هـاى فلـزى از لیدیـه، آالت و ادوات آهنگـرى از یونیـه، و اشـیاى نقـره و         و قیر و شترمرغ از کلده، ظروف طال و مجسمه

آالت و بلور معدنى  ور آالت و چوب صدرا از فنیقیه، منسوجات کتانى و شیشهعطریات از کلیکیه، رنگ ارغوان و شیشه و بل
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هاى قیمتى و طال و بلور معدنى از حبشه، کندر و دارچـین و زغـال اختـه و بلسـان ـ       و کاغذ مصرى از مصر، عاج و چوب

دهنده رونق بازارها و گسترش  ها، نشان شد.) از عربستان که همه این ها به کار برده مى الون مرمکى (که براى درمان زخم

 تنوع مبادالت آن است.

هاى مقتـدر خصوصـى دانسـت کـه مالـک اراضـى        ترین مشخّصه این امپراتورى اقتصادى را باید در وجود تجارتخانه اصلى

یان ها را پارسـ  وسیع، هزاران برده و تعداد بیشمارى نمایندگى تجارى در شهرهاى مهم این سرزمین بودند. این تجارتخانه

توان از تجارتخانه  اند، بلکه قبل از آنها نیز بودند و امپراتورى هخامنشى سبب توسعه آنان شد، که از جمله مى ایجاد نکرده

کـرد و تجارتخانـه موراشـو کـه      در بابل نام برد که به خرید، فروش و معاوضه خانه، مزرعه و برده اقدام مـى  Egibiبى  اگى

بـى بـه    کـه اگـى   کرد و شبیه یک سـازمان اعتبـارى کشـاورزى بـود. در حـالى      مداخله مىبیشتر در امور مربوط به زمین 

کـرد و   پذیرفت، بازرگانان را تأمین مـى  داد، اسناد را جهت نگهدارى مى پرداخت، اعتبار پولى مى هاى بانکى نیز مى فعالیت

د، اوزان یکنواخت و مدیریت کارآمد داشت و نمود. همه این کارها نیاز به امنیت، پول واح هاى بازرگانى تأسیس مى شرکت

ـت       هاى ملوك این همه در سایه قدرت هخامنشیان به وجود آمد. هخامنشیان حکومت الطوایـف را بـه منظـور ایجـاد امنی

اى بـه   ها، با کمک و حمایت بازرگانان و تولیدکنندگان این شهرها در هم کوبیدند، تا بدین ترتیب نظـم تـازه   بیشتر در راه

هـا را بـه میزانـى     صاد امپراتورى داده شود. داریوش براى حمایت از تولیدکنندگان و تولیـد ثـروت دسـتور داد مالیـات    اقت

ها را به نصف تقلیل دهند، زیرا  برسانند که مردم قادر به پرداخت آن باشند و بنابر قول پلوتارك، باز هم دستور داد مالیات

 گرفتند. م مالیات مىشهربانان براى مخارج خودشان نیز از مرد

ها، سـکّه نقـره    در ایران براى اولین بار در زمان داریوش اول سکّه زده شد که از طال و معروف به دریک بود. غیر از دریک

مدى است و بیست سکّه نقره معادل یک در یـک بـوده اسـت. بـا رواج پـول      » سیکل«گردید که موسوم به  هم تولید مى

هـاى   ده اقتصادى به صورت یک شبکه منظّم درآمدند. به دنبال ضرب سـکّه یـک سلسـله بنگـاه    واحد، تمامى مراکز پراکن

ـت وسـیع مـالى مـى       الیزد و همـانطور کـه ذکـر گردیـد، برخـى       صرّافى بزرگ در کنار بازارها ایجاد شد که دسـت بـه فع

هاى مـالى و   . در شهرهاى عمده هم انجمنهاى باستانى بودند ، از پیشتازان این نوع بنگاهEgibiبى  ها مانند اگى تجارتخانه

ـى بـه سراسـر ایـاالت امپراتـورى پـارس بـا          رباخوارى تشکیل شده بود که حجره هاى صرّافى آنها به محافل حـاکم و حتّ

 دادند. سودهاى کالن وام مى

ز بایـد در راسـتاى   عدم تعصب دینى هخامنشیان و سلطه نسبتاً آسان این دولت بر منطقه آسیاى غربى و آسیاى صغیر را نی
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النهرین و آسیاى شرقى و مرکزى از یک قدرت جهانى تحلیل کرد. به ویژه در این میان نقش قـوم   حمایت مراکز سوداگر بین

زراندوز و تاجرپیشه یهود را نباید فراموش نمود، خصوصاً اینکـه تـورات در مـوارد فراوانـى بـه تعریـف و تمجیـد از کـوروش         

 یل محکمى باشد بر این گفتار.  تواند دل پردازد و مى مى

هاى  هاى تجارتى از هند تا کناره آسیاى صغیر را قبضه کرد ـ یعنى راه  شاهنشاهى هخامنشى در دوران داریوش تمامى راه

هاى دریایى اژه ـ یونان و اطراف دریـاى مدیترانـه را در     ) ـ و بعد از آن بود که در صدد برآمد کنترل راه 1تجارت خشکى(

 شد. د بگیرد و این به معناى رویارویى شرق با غرب محسوب مىاختیار خو

ولى این کار در درجه اول، نیاز به ناوگان نیرومند دریایى داشت تا به وسیله آن بتواند بر رقباى خود، یعنى نیروى دریایى 

تـاجر پیشـه و دریـانورد    یونان که قدرت مسلّط منطقه بود، غلبه کند. ملل ساحل نشین آسیا، به ویژه فنیقیان که قـومى  

توانسـتند از طریـق ملـل متّحـد دریـانورد و یـا        بودند، توانستند دولت ایران را یارى دهند و تا زمانى که هخامنشیان مـى 

دیدند. به همین دلیل نیـز در زمینـه دریـانوردى،     نشانده این نیرو را تأمین نمایند، ظاهراً ضرورتى در ایجاد آن نمى دست

دادند از نیروهاى فنیقى استفاده کننـد کـه در دریـانوردى بـه مراتـب بـر        چندانى نداشتند و ترجیح مىایرانیان پیشرفت 

 نیروهاى یونانى برترى داشتند.

ادامه بسط تجارت جهانى، داریوش و دیگر دولتمندان ایرانى را به فکر حفر ترعه بزرگى از دریاى سرخ بـه یکـى از شـعب    

 .نیل و وصل آن به مدیترانه انداخت

اى پرداخت کـه بـه    نکو پسر پسامى تیکوس بود و چون فرمانرواى مصر شد، نخست به کار حفر ترعه«نویسد:  هرودوت مى

روز سـفر و عـرض آن    4گردید و داریوش پارسى آن ترعه را به اتمام رسانید، طول این ترعه برابـر   دریاى سرخ منتهى مى

 »م بگذرند.توانند پهلو به پهلوى ه طورى است که دو کشتى مى

اى کـه مصـریان داریـوش را بـه عنـوان       این اقدام در رونق اقتصادى مصر تأثیر فراوانى از خود به جاى گذاشت، بـه گونـه  

یابى به مراکـز   ششمین قانونگذار معرفى کرده و او را در زمره خدایان قرار دادند و از سوى غرب نیز داریوش با هدف دست

موانع تا اروپا پیش رفت و ناوگانش نیز جزایر سیانى را پشت سر گـذارده، رود ایسـتر را   خرید و فروش و از میان برداشتن 

طى نمود و در مسافتى برابر دو روز سفر از دهانه رودخانه دانوب پلى از قایق زد. تالش داریوش بـراى از میـان برداشـتن    

وام غارتگر سکایى که از عوامل مهـم نـاامنى بـه    موانع ارتباطى بین شرق و غرب، گرچه کار ساز بود، ولى او نتوانست بر اق
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 رفتند، تفوق کامل پیدا کند، ولى توانست حداقل از فشار این اقوام تا حدودى بکاهد. شمار مى

هاى دریایى را در اختیار داشت نیز نتوانست به صـورت کامـل عملـى     تالش داریوش براى سلطه بر یونان که بزرگترین راه

 شاه بزرگ را متوقف کردند. Marathonاراتن شود و یونانیان در م

ق.م) سر به شورش برداشتند و داریوش براى بازگرداندن آرامـش   486در همان حال نیز مصریان تحت فرماندهى خابى شا (

متوجه مصر گردید. هر چند مرگ او موجب شد طرح او براى ایجاد دنیایى واحد، با اقتصادى جهانى و عارى از موانع تجـارى  

 ق.م). 458ا شکست روبرو شود (ب

اما سیاست گسترش روابط تجارى شاهنشاهى هخامنشى به روزگار پسر او خشایارشا ادامه یافت و او بـا قـوایى کـه بنـابر     

آمیز بـه نظـر    سپاهى بود (هر چند مبالغه» پنج میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار و دویست و بیست«روایت هرودوت 

 اس و ترموپیل حرکت کرد.رسد) به سوى سپی مى

در موقع عبور از هلس پونت دستور داد تا دریاى طوفانى را شالّق بزنند تـا مـانع   » خشایارشا«و در مسیر این لشکر کشى 

حرکت سپاه نگردد و شاه بزرگ بتواند به اهداف خود برسد. اما دریاى تازیانه خورده، تمامى خشم خود را در ساالمیس بر 

رویاى » خشایارشا« رود آورده و تمامى زحمات شرق [شاه بزرگ] را به باد داد. با پایان یافتن لشکرکشى سر سپاه ایران ف

هاى تجارت دریایى، از طریق تهاجم نظامى فراموش شد و چون اردوگاه غرب نیـز در ایـن میـان توانـایى      یابى به راه دست

دادن و تفرقـه   جر پیشه ایران از این زمان به بعد شـیوه رشـوه  غلبه کلّى را نداشت، کار به صلح انجامید و سیاستمداران تا

انداختن را اتّخاذ کردند. روشى که در دراز مدت عواقب وخیمى را براى امپراتوران شرق که پاسداران منافع آسـیا بودنـد،   

 دربر داشت.

دى تـاریخ هخامنشـى جسـتجو    بایست در حوادث بع هاى دریک و زریک) را مى آثار به صحنه آمدن سربازان طالئى (سکّه

ق.م و بازگشت (و یا فـرار) ده هـزار یونـانى از قلـب      401کرد. خصوصا جنگ کوروش کوچک با برادرش اردشیر دوم، در 

امپراتورى هخامنشى باز روشن کننده مسائل چندى بود که شاید تاکنون آن گونه که باید و شاید مورد عنایت مورخـان و  

 ه است که عبارتند از:محقّقان تاریخ قرار نگرفت

 هاى حیاتى امپراتورى بودند. هاى اصلى، که به منزله رگ الف: کاهش تسلّط دولت هخامنشى بر راه

 هاى کشور در خزاین سلطنتى و کاهش نقدینگى در جامعه. ب: انباشته شدن ثروت

بخشد و اگر راکد بمانـد،   زندگى مىآنان با این کار، پول را ـ که همچون منبع عظیم آب است که اگر جریان داشته باشد،  
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هاى اقتصادى بازداشتند و شاید به این دلیل بود که عناصـر دسـت انـدرکار     گندیدگى به دنبال دارد ـ از حرکت در شبکه 

ـى کردنـد     اقتصاد امپراتورى در زمان هجوم اسکندر نه تنها به مقابله جدى با او نپرداختند، بلکه او را به صورت نـاجى تلقّ

هاى اندوخته شده در خزائن پارسى را  توانست سدهاى ایجاد شده در مسیر اقتصاد جهانى را از میان بردارد و ثروت که مى

 دوباره به جریان اندازد، تا جهان بار دیگر شاهد رونقى باشد که از زمان داریوش به بعد فراموش شده بود. 

دتى که هخامنشیان آرزومند آن بودنـد، جهشـى بـزرگ در    اسکندر با الحاق غرب به شرق و تحقّق وح«به قول گیرشمن: 

حیات اقتصادى جهانى که از تقسیمات گوناگون آزاد شده بود، پدید آورد. اسکندر مانند آخـرین شـاهان هخامنشـى، بـه     

 هاى هخامنشى یافت، تبدیل به پـول کـرد و   پرداخت. او خزائنى را که در پایتخت ها نمى گردآورى و ذخیره کردن گنجینه

آن را متحدالشکل ساخت و بدین وسیله مهر پایانى به مسکوکات فراوان ایالتى زد و با رواج یافتن یک نوع پول در قلمـرو  

وسیع شاهنشاهى او، اتّحاد شرق و غرب تأمین شد. اسکندر با تمامى توان به توزیع ثروت اندوخته شده در خزائن شـاهان  

بخشید که نتیجه این دسـت   محابا به سپاهیان خود طال مى پرداخت. او بى هخامنشى، به صورت هدایا و پاداش و دستمزد

ها، تقاضاى بیشتر براى انواع کاالها بود که این امر مستقیم و غیر مستقیم موجـب افـزایش تولیـد گردیـد و بـه       و دلبازى

و بـا تـأمین امنیـت در     هاى عمده تولیدى و تجارتى سرعت بیشـترى یافـت   دنبال آن کار ساختن شهرها به عنوان پایگاه

گیرى فراوان، اقتصاد جهانى از حالت خصـمانه قبلـى بـه نـوعى رقابـت سـازنده        هاى عوارض ها و محو ایستگاه مسیر جاده

انجامید و این کار در زمان جانشینان او هم (اگر چه نه به صـورت سـابق) همچنـان ادامـه یافـت و سـه سـلطنت هلنـى         

اى که ارزش طال و نقره پنجاه درصـد   صر، سلوکیان در آسیا) در این راه کوشیدند، به گونه(مقدونیه در اروپا، بطالسه در م

هـا بـه نـوعى تعـادل      کاسته گردید. در عهد سلوکوس و جانشینان او تعادلى بى سابقه در اقتصاد جهانى ایجاد شد. قیمت

اثر فتح ایران به اروپـا رفتـه بـود، در اثـر      دست یافتند و افزایش نرخ منافع، معرّف وضع نیکوى تجارت بود. طالیى که در

 »مبادالت تجارى قسمتى از آن به ایران بازگشت.

رونق فراوان تجارت، سبب افزایش درآمد دولت سلوکى از طریق وضـع عـوارض گمرکـى و مالیـات بـر معـامالت گردیـد.        

ر واقع باید کوششى دانست که توسط هاى یونانى را د نشین هاى شرقى از طریق ایجاد کلنى سیاست یونانى کردن سرزمین

غرب، براى تحکیم مواضع اقتصادى خود، صورت گرفت. به ویژه اینکه این شهرها عمدتاً در نقاط اسـتراتژیک اقتصـادى ـ    

 تجارى ایجاد گردیدند.  
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هـا   . ایـن راه اى برقرار نماینـد  هاى بزرگ بین قاره هاى قبلى، سلوکیان سعى کردند نظمى جدید در جاده در ادامه سیاست

هاى  تر نموده و توسط ایستگاه ها را وسیع ها این راه رفتند. آن السابق از ایران عبور کرده و به سمت چین و هند مى کما فى

هـاى   کردند، آب انبارها و کاروانسراهاى قبلى را گسترش دادند و سعى نمودند با گسترش شـبکه  نظامى از آن مراقبت مى

ات) تولید را در حد تقاضا نگه دارند و با افزایش میزان درآمدها، تولید کاالهاى تجملى و خریـد و  آب زیرزمینى (یعنى قنو

اى در غـرب آغـاز بـه     فروش آنان حجم وسیعى از مبادالت را در بر گرفت و با ماندگار شدن سلوکیان در شرق، پایگاه تازه

المللى تجارت جهـانى را اعـالم نمایـد،     ورود خود به صحنه بینفعالیت کرد و موفّق شد در مرحله اول با شکست کارتاژ و 

نام داشت کـه بـه ایـران کـاالى فـراوان از جملـه       » روم«این دولت تازه که قدرتش مبتنى بر ناوگان نیرومند دریایى بود، 

قابـل ایـران   نمـود و در م  چوب، فلزات، احجار کریمه، جواهر، شیشه، منسوجات، اشیاء هنرى، پاپیروس و غالم صـادر مـى  

کرد. فراوانى مواد اولیه موجب  النسب صادر مى هاى اصیل البسه، زینت آالت، احجار کریمه، فرش، بذر گندم، سرب و سگ

توسعه صنعت در ایران گردید. مخصوصاً صنایع نسـاجى و قـالى بـافى، قلمزنـى بـر روى فلـزات کـه در آن هنرمـردان و         

انواع ظروف سفالین ساخته شد، کاشت انواع نباتات وسعت یافت، حیوانات و نباتات وران ایرانى شهرتى بسزا داشتند.  پیشه

مختلف به اروپا و ایتالیا راه پیدا کرد، پنبه، لیمو، خربزه، زیتون، خرما، انجیـر و گـاو آسـیایى موجـب انقـالب حقیقـى در       

در ایران روى داد، آزاد شدن طبقه روستایى دارى ایتالیا گردید. در دوره سلوکیان تحوالت فالحتى مهمى  کشاورزى و گلّه

شد ولى با این همه این تصور نباید ایجاد شود که در این شرایط طبقات  از جهت سیاسى ـ اجتماعى، گامى مهم تلقّى مى 

کـرد، طبقـات    ها کمر طبقات فقیر را خرد مـى  اند، زیرا عوارض و مالیات زحمتکش به لحاظ اقتصادى زندگى راحتى داشته

طلبى افتادند که مخـارج آن را از طریـق مالیـات بـر      مند شدند و نهایتاً نیز به دام راحت ى جامعه از همه امکانات بهرهباال

 کردند. افراد، منازل، چارپایان، مزرعه، باج، تولّد، ازدواج و حتّى مرگ مردمان تأمین مى

خاندان سلوکیان به پـرواز درآمـد و کشـور دچـار     به دنبال غفلت حاکمیت از ایجاد امنیت براى تجارت، هماى سعادت از 

اى که این عصر را از لحـاظ محاربـات و    آشوب شد. زد و خوردهاى طوالنى بنیان اقتصادى قدیم را در هم ریخت، به گونه

افتنـد،  توان مقایسه کرد. اما بعد از آنکه رومیان در دریاى مدیترانه حاکمیـت ی  ها با تاریکترین اعصار قبل از آن نمى غارت

ها برداشتند. غرب بار دیگر به طرف مرزهاى ایران تـاختن آغـاز    هاى اساسى در راه بهبود شرایط اقتصادى و امنیت راه گام

نمود. در این زمان در شمال شرقى ایران نیز دولت قدرتمند دیگرى در قرن اول میالدى وارد تاریخ شد که به نـام دولـت   

ت توانست همه ایاالت بلخ را تسخیر کرده، مرز حکومتى خود را تـا سـاحل چـپ سـند     شود. این دول ها خوانده مى کوشان
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ادامه دهد و رهبر این دولت ـ یعنى کوچوال ـ با تصرّف مرو توانست خود را بـه دروازه خـزر برسـاند. اجنـاس را در بنـادر        

از آنجا به ترکسـتان و سـپس بـه     رساند و سپس تا پیشاور کنونى و کرد و به مصب رود سند مى دریاى احمر بارگیرى مى

ها از آغاز قرن دوم سه قطعه عمده از جاده ابریشم را در قبضه خود گرفتند، اول  کرد و بدین صورت کوشان چین حمل مى

رفت و پس از عبور از فرات به بنـادر   اى که از مرو به شهر صد دروازه و هگمتانه (همدان) مى جاده بین دو دریا، دوم جاده

 رسید، سوم طریق بحرى هند و بحر احمر. لروم مىبحرا

و در این دنیاى پرآشوب رسالت حفظ قدرت اقتصادى عناصر موجود در ایران بر دوش اقوام پارتى قـرار گرفـت. چـرا کـه     

الجیشى و تجـارى اهمیتـى قـدیم داشـت و تنهـا راه ارتبـاطى قابـل         آنان مناطقى را در اختیار داشتند که به لحاظ سوق

شد. زیرا فالت مرکزى مرتفع و پر سنگالخ بوده، شـامل دو بیابـان    نان بین سرزمین چین و دنیاى غرب محسوب مىاطمی

هـا را   العاده مشکل و حتّى غیرممکن بود و اطـراف آن  ها فوق شد که عبور از آن پهناور نمکین دشت کویر و دشت لوت مى

گذشت و در سوى مشرق، کـوه هنـدوکوش    ها از ده هزار پا مى ى آناند که در بسیارى نقاط بلند هایى احاطه کرده نیز کوه

سر به فلک کشیده و در شمال، البرز و در شمال غرب آذربایجان و قفقاز، و در مغـرب زاگـرس را کـه مشـرف بـر دشـت       

وجه به شرایط تر قرار دارند. با ت هاى کم ارتفاع و مالیم النهرین بود و در مرزهاى شمال شرقى و جنوب غربى، سرزمین بین

خواستند از ایران بگذرند و از مدیترانه به چین کاال حمل کنند، ناچار بودند که راهى کهـن را   الذکر، بازرگانانى که مى فوق

رسـید و سـپس از راه    هاى ایران آغاز و به باختر مى که بعدها به راه ابریشم معروف شد در پیش گیرند که از شمال بیابان

 شد. گذشت و به چین رهسپار مى ها، از آسیاى میانه مى خوردارى از واحهشمال شرقى و با بر

النهـرین   هاى تجارى بـین  ترین معابر تجارتى را در اختیار خود قرار دادند و از سوى دیگر کانون بدین ترتیب پارتیان عمده

مند را براى حفظ منافع خود که بعـد  هاى بازرگانى باختر و خاور قرار داشتند، ایجاد یک دولت قدرت نیز که در ملتقاى راه

ها عبارت بودند از: راه فرات که از طریق راه آبى  دانستند. این راه شد، الزم مى از تالش سلوکیان امرى حیاتى محسوب مى

 اد.د پیوست، در حالى که جاده استخر ـ کرمان ـ سیستان ایران را از راه خشکى به آن سرزمین پیوند مى خلیج فارس به هند مى

رسید و در همدان  شاهراه بزرگ تیسفون که از کنار رودخانه دجله و پایتخت آغاز شده و از حلوان و کنگاور به همدان مى

پیوسـت   گذشت و به خلیج مى ها از سمت جنوب، از خوزستان و فارس، مى شد و یکى از آن به شوارع مختلف منشعب مى

شـد و یـا از راه خراسـان و     هاى گیالن و البرز گذشته و به بحر خزر منتهى مى رفت و از آنجا، از کوه و راه دیگر به رى مى
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 پیوست. یافت. راهى هم از ترکستان و حوزه تاریم به چین مى دره کابل به هندوستان اتّصال مى

الد کـه  اشکانیان در سایه حمایت عناصر سوداگر امپراتورى موفّق شدند قدرت خود را تثبیت کنند و از قـرن اول ق.م مـی  

 شرق و غرب از غلبه قطعى بر یکدیگر ناامید شده بودند، راه سازش را در پیش گرفتند.

) بود. در نظم جهانى جدید، دولـت اشـکانى،   Auqustusم 14ق.م ـ   30پیشگام این اقدام در روم اکتاویوس ـ اگوستوس ( 

هـاى   هـاى زیـادى از جـاده    این زمان کاروان دار گردید.  بر اساس اسناد موجود، در نقش واسطه بین شرق و غرب را عهده

 کردند که همگى از امکانات الزم براى ترانزیت، خصوصاً امنیت کاال، برخوردار بودند. ایران استفاده مى

شد. زیرا پادشاهان پارتى به انتظام طرق و شوارع آنچنـان دقّتـى بـه     ها مانند زمان پارتیان خوب نگهدارى نمى هرگز جاده

کننده اصـلى مخـارج حکومـت     گرفتند که تأمین دند که سابقه نداشت و در عوض این کار مالیات و عوارض مىدا خرج مى

سرا مجهز کرده بودنـد، در شـهرهاى کـاروانى ماننـد      هاى آب و کاروان گذشت را با چاه بود. خط سیرهایى که از بیابان مى

وجـود دسـتگاه   » دورا«ع تجار بود، اسـناد بـه دسـت آمـده در     تدمر، دورا و پترا سراهایى بر پا کرده بودند که محل اجتما

هـا و منـازل    چنین در اختیار بازرگانان اطّالعـات مکتـوبى دربـاره وضـع راه     کند و هم ها را اثبات مى پلیس سوار در بیابان

و از جمله اقـالم  شد. درآمد دیگر ایرانیان جز گرفتن عوارض، خرید ابریشم چین و فروختن آن به رومیان بود  گذاشته مى

شد. از بابل به چین شترمرغ که در آن کشور بـه   دیگر درآمد باید از فوالد چینى نام برد که از طریق مرو به ایران وارد مى

 شد. پرنده پارتى معروف بود، صادر مى

داشت. بیشتر سـاکنان  به نظر مالکم کالج، پایه اقتصاد پارت بر بازرگانى و کشاورزى قرار داشته و صنعت اهمیت چندانى ن

جستند و چـون وضـع داد و سـتد میـان مدیترانـه       شاهنشاهى روزى خود را همچون خرده مالکان یا شبانان از زمین مى

منـد   بینیم که پارتیان در این زمان از گرمى بازار بیشتر همچون دالل و نه تولید کننده بهـره  (غرب) و شرق را بنگریم، مى

گـاه   کرد با چنگ و دندان آنچه را دارد حفظ کند، ولى هـیچ  کارى در آمدند که سعى مى شده، به صورت حکومت محافظه

آمیـز   هاى مسـالمت  هاى دریایى برنیامدند. آنان شیوه درصدد گسترش نفوذ بر حریف غربى و گسترش استیالى خود بر راه

ن و چشـمگیرى، همچـون شـترمرغ و    هـاى گـرا   دادند و براى ترغیب امپراتور چین به ادامه تجارت، پیشکش را ترجیح مى

هاى پارتى آشنا بودند، چرا کـه مصـنوعات صـادراتى     فرستادند. چینیان نیز با سکّه باز و مانند آن، به دربار چین مى شعبده

 شد. هاى دریاى سیاه و اطراف مدیترانه صادر مى پارتى از دورترین نقاط شرق تا کناره

کردند دو مشترى بزرگ خود یعنى چین و روم را از هم جدا نگاه دارند تا  مى پارتیان سوداگر براى حفظ منافع خود سعى
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از بهاى واقعى اجناس خود خبر نداشته و اینان بتوانند به سودهاى کالن دست یابند. اسناد چینـى و پـالمیرى در زمینـه    

ـ     اقتصاد تجارى پارتیان گویاى این است کـه در بسـیارى مواقـع شـیوه     ى متـدها تحـت تـأثیر    هـا و مشـى سیاسـى و حتّ

گرفت. در زمینه نظم و نسق بخشیدن به اوضاع تجارى، کتیبه پالمیرا که متعلّق به سـال   هاى اقتصادى قرار مى دلبستگى

چنین واحد مقیاس  میالدى است، گواه روشنى است. در این کتیبه نرخ مالیات شهردارى را بر کاالهاى وارداتى و هم 137

ص نموده تا بازرگانان و مأموران گمرك تکلیف خود را بدانند.را که بار شتر و گارى است  ، مشخّ

عمده اقالم تجارتى این دوره عبارت بودند از: بنده زر خرید، خشکه بار، رنگ، ارغـوان و عطریـات، روغـن زیتـون، دنبـه و      

هاى  زر و سیم و سنگهاى چینى: حیوانات شگفت و  هاى مفرغى و در نوشته حیوانات، پوست، نمک، میوه، کاج و مجسمه

بها، فرش و همه گونه عطریات و پارچه قیمتى و البسه ابریشمى چین. تجار زمان پارتیان از چین آهن، زردآلو و هلـو   گران

آوردند. از راه دریایى نیز بـین مصـر و هنـد، کاالهـایى      بردند و در برابر شراب و انار و شترمرغ و دیگر اقالم شگفت مى مى

 شد. هاى رنگى و ادویه مبادله مى پربها و چوبهاى  چون پارچه

اى بـر اسـاس تسـهیالت     ب.م) هیأتى از طرف دربار چین به دربار وى آمد و معاهده 115در زمان مهرداد دوم در حدود (

 هاى تجارتى منعقد شد که نتیجه آن ایجاد رابطه مستقیم بین دو شاهنشاهى بود. امور بازرگانى و عبور و مرور از شاهراه

بردند و معـامالت و داد و سـتد بـه وسـیله      ها سکّه زر به کار نمى اساس پول پارت بر سیم بود و این مسلّم است که پارتى

 گرفته است. هاى سیمین و مفرغى و درهم، چهار درهمى و ابول (پشیز) انجام مى سکّه

لى عهد سلوکیان را ادامه داد که موجب چنان سیستم پو ها براى تسهیل امور تجارى و گسترش آن، هم دستگاه مالى پارت

توازن پولى این کشور با همسایگان غربى و سپس با رومیان گردید، زیرا درهم پارتى با درهم رومى از حیث وزن تا حـدى  

 برابر بود و این باعث تسریع عملیات تجارى بین ایران و روم گردید.

به واسطه ضعف تشکیالت و عوامل دیگـر روى داد، تـا حـدى اقتصـاد      البتّه بحرانى که در اواخر این دوره در جامعه پارتى

نظمى نمود که در آینده روابط شرق و غـرب تـأثیر بـه سـزایى گـذارد. از نقطـه نظـر         کشور را دست خوش آشفتگى و بى

است، قضـاوت  اجتماعى، به دلیل نداشتن اطّالعات کامل که ناشى از تعصبات دوران ساسانی در از بین بردن آثار اشکانى 

ـت عـدم تمرکـز و وجـود نظـام          باشد. اما از شواهد و قرائن موجود، چنـین بـر مـى    کردن کار مشکلى مى آیـد کـه بـه علّ

الطوایفى، شهریاران هر منطقه از چنان قدرتى برخوردار نبودند که بتوانند بـراى خـود دربـار و قصـرهاى رفیـع بنـا        ملوك



  »289«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

منظّم براى اخذ مالیات و عوارض به وجود آورند، شاید بتوان با توجه به این شرایط کنند، یا توانسته باشند سازمان دیوانى 

ـل نبـوده اسـت،     گفت که وضع اکثریت مردم، یعنى کشاورزان و پیشه وران، در این دوره چندان دشوار و یا غیر قابل تحم

د اقتصادى هستیم که بـه مـرور بـه چنـان     العاده قدرتمن ولى در دوران پایانى امپراتورى پارتیان، شاهد ظهور طبقات فوق

قدرتى دست یافتند که توانستند با بسیج نیروهاى فراوان و شاید هم اتّحادیه جدیدى از مـردم صـاحب قـدرت و مکنـت،     

گونه که در متن نیز  ترین دالیل این سقوط (همان رسد از بزرگ حکومت پانصد ساله پارتى را سرنگون کنند که به نظر مى

است) این باشد که نیروهاى مستقر در شرق به این نتیجه رسیده بودند که مقاومـت در مقابـل قـدرت عظـیم      اشاره رفته

که شعار » ساسان«تجارت دریایى روم، تنها در سایه اتّحاد و یک کاسه شدن نیروها ممکن است، لذا با حمایت از خانواده 

دانسـت، توانسـتند بـار دیگـر راه ابریشـم و       منشـى مـى  داد و خـود را وارث قـدرت هخا   وحدت مذهبى و تمرکز ادارى مى

 هاى مختلف آن را که در اواخر اشکانى وضعیت نابسامانى یافته بودند، امن گردانند. شاخه

ساسانیان موفّق شدند مردمى را که از اقوام و نژادهاى مختلف بودند، در سایه دین زرتشتى، به عنوان تنهـا دیـن رسـمى    

ـى یافتـه و      کشور و ارتش متمرکز و  استوار، به صورتى متّحد درآورند. زیرا زمان ساسانیان بـا دوران اشـکانیان، تفـاوت کلّ

تر از زمان اشکانیان، خصوصاً پس از پذیرفتن دیـن مسـیح ـ کـه بـیش از آنکـه        دولت روم با سیستمى به مراتب پیشرفته

یحى متّحد در برابر شرق به نمایندگى ایـران قـد   عملى اعتقادى باشد، یک مانور سیاسى بود ـ به عنوان نماینده غرب مس 

 علم نموده بود.

باشـد. مسـکوکات ساسـانى ـ      تر از ادوار سابق مى دوره ساسانى از نظر ازدیاد مداخل و توزیع محصوالت و مصنوعات، مهم

د دوره ظهـور  اى وسیع جریان داشـت. ایـن دوران را بایـ    سیمین، مسین و به ندرت زرین ـ در مبادالت تجاري در منطقه 

در مبادالت اقتصادى دانست. بانکداران یهودى بابل و مؤسسات مشابه ایرانى، در جریان دادن بـرات نفـوذ عمـده    » برات«

هـاى شاهنشـاهى، کـه     شـناختند. بانـک   داشتند. از این دوره است که برات به صورت سند تملّک درآمد و رسماً آن را مى

دادند. گیرشـمن دربـاره    ند، مبادالت پولى را به وسیله اسناد مکتوب، به کثرت انجام مىتحت اداره ایرانیان با یهودیان بود

یا اصطالح تضمین سند، از زبـان پهلـوى    Chequeدانند که کلمه چک  عده کمى مى«گوید:  قدرت اقتصادى ساسانیان مى

. بازرگانان مسیحى و سورى بعدها برات را از باشند ها از ابداعات مؤسسات بانکى ایران مى هاى اروپایى) رفته و آن (به زبان

هـر چنـد در   » ها شـناخته شـده اسـت.    ایران اقتباس کردند و به مغرب رسانیدند، در آنجا برات مخصوصاً از عهد مرونژین

شد و در همان حال نیز بـه صـورت جنسـى و نقـدى پرداخـت       ها به صورت نقدى و جنسى گرفته مى داخل کشور مالیات
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در تجارت خارجى کامالً بر پایه اقتصاد مبتنى بـر مسـکوکات مسـتقر بـوده اسـت. تجـارت خـارجى بـه طـور          شد، اما  مى

شد. خاصه اینکه تقاضـاى   بها و مصنوعات تجملى بیشتر مبادله مى محسوسى نسبت به گذشته افزایش یافت و امتعه گران

هاى ثروتمندان براى مصرف غذا و آرایش بـه کـار    نهکاالهاى تجملى در بیزانس بسیار عظیم بود. ادویه و عطر در تمام خا

رفت و در کلیساها عود و سایر گیاهان معطّر سوختى طالب داشت. در هیچ زمانى مانند ساسانى تجارت تحت نظـارت   مى

هـاى   جدى قرار نگرفته بود، دولت براى رونق هر چه بیشتر تجارت، کاروانسراها و آب انبارهاى فراوان ساخته بود. ایستگاه

 کرد. سرحدى و بنادر دریایى را تحت مراقبت شدید قرار داده، امنیت تجار را تضمین مى

شد و تحت انحصار دولت قـرار داشـت.    ترین کاالى خاور زمین ابریشمى بود که از چین وارد ایران مى ترین و با ارزش مهم

هاى شوش، گندیشاپور و شوشـتر نیـز بـه     مرور کارگاه رفت. ولى به هاى سورى ـ فنیقى به کار مى  این کاال ابتدا در کارگاه

تـرین طبقـات اجتمـاعى هـم      نویسد: در قرن چهارم میالدى حتّى پایین هاى ابریشمى پرداختند. امیانوس مى تولید پارچه

المثل بود، لـذا دولـت روم درصـدد بـود بـه هـر        پوشیدند و اهمیت ابریشم براى مصارف مذهبى ضرب لباس ابریشمى مى

 هاى تولید ابریشم را در اختیار خود بگیرد. رت که شده کانونصو

بردند و نه تنهـا بهـاى آن را خیلـى بـاال نگـاه       ایرانیان نیز حداکثر استفاده را از این کاال که تقریباً در انحصارشان بود، مى

انان ایرانى با خرید ابریشم هند و داشته بودند، بلکه تجارت را محور اصلى مقاصد دیگر خود قرار داده بودند. در واقع بازرگ

توانسـتند   ممانعت از صدور آن به بیزانس که مصرف آن در این امپراتورى دیگر از جنبه کاالى تجملى خارج شده بود، مى

الملل موجب ایجاد مستعمرات بازرگانان شده بود. یهودیـان و سـریانیان در    آن کشور را تحت فشار قرار دهند. تجارت بین

هـاى صـادراتى کـه همـه      ور دست مانند هند، ترکستان، برتانى و سواحل بحر اسود مستقر شده بودند. تجارتخانهنواحى د

هـا   فروختند، در این دوره تخصصى شدند و فعالیت تجارى خود را به فروش گندم، چارپایان و مصنوعات کارخانـه  چیز مى

 محدود کردند.

گرفت. شهر نصـیبین را   ر طرق و شوارع کاروان رو مرو در قدیم صورت مىتجارت خشکى د» کریستین سن«بنا به نوشته 

دیوکلسین به نرسـه پیشـنهاد    297باید نقطه مهم ارتباط تجارى ایران و روم دانست. از جمله شرایط صلحى که در سال 

 کرد، یکى این بود شهر نصیبین باید تنها نقطه ارتباط دولتین باشد.

 Reinaudهاى گذشته به آن پرداخته نشده بود، در این دوره مورد توجه قرار گرفت، رینـو   رانتجارت دریایى نیز که در دو
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داد، رفته رفته نیروى دریایى متنابهی را تشکیل  ایرانیان و اعرابى که دولت از روى تدبیر در میان ایرانیان جاى مى«گوید: 

لى بود که قدرت و شهرت روم را در دریاهاى شـرق متزلـزل و   دادند... نفوذى که ایرانیان در دریا حاصل کردند، یکى از عل

 »به کلّى خاموش کرد.

سال در مقابل غرب و نماینده آن روم بایستد و در بعضى مقاطع بـه   436بدین ترتیب ایران موفّق شد در زمان ساسانیان 

دارى شـرق بـر    ر الزم است کـه سـرمایه  اى قدرتمند ظاهر شود و غرب را تا لب پرتگاه سقوط عقب براند. اما این تذکّ گونه

ها شکل گرفت، در قالب نوعى دیوانساالرى عظیم دولتى بـه   خالف غرب که در تشکیالت خصوصى مانند اصناف و اتّحادیه

وجود آمد که هفت خاندان یا به هر صورت تعداد محدودى خانواده قدرت را درست داشتند و انحصار کاالهـاى حیـاتى و   

توانست فوایدى در بر داشته باشد ولى مشکل عمده این بـود   دادند، هر چند این شیوه مى اختصاص مى سودآور را به خود

زنى خود را در عرصه اقتصـاد   کرد. خصوصاً دولت براى اینکه قدرت چانه که از حداکثر شدن ثروت در جامعه جلوگیرى مى

ـه شـاید بـراى      هاى اقتصادى جلوگیرى مـى  گیرى در باالترین حد نگه دارد، از مشارکت دیگر طبقات در تصمیم کـرد. البتّ

 مقابله با قدرت تجارى مغرب زمین چاره جز این نبود.

اى دست پیدا کرده بودند و بسیار مایل بودند کـه در اداره   هاى افسانه ولى با این وجود، برخى از تجار و بازرگانان به ثروت

) و انوشـیروان کـه در اثـر برجسـته فردوسـى و بلعمـى آمـده و        1(تري به عهده بگیرند. داسـتان کفشـگر   امور نقش فعال

اى الهـى   خواهد به هر ترتیب شده تمامیت قدرت را به بهانـه آن کـه عطیـه    اى است که مى دهنده چالش بین طبقه نشان

ختیار دارد که کند آن قدر پول و دیگر امکانات در ا است، در اختیار خود نگه دارد و طبقه قدرتمند اقتصادى نیز تصور مى

اى که در ابتـدا نیـز اگـر از خانـدان ساسـانیان در مقابـل        هاى حکومت سهیم باشد. طبقه گیرى به او حق دهد در تصمیم

 اشکانیان حمایت کرد، به این دلیل بود که این دولت از منافع اقتصادى شرق در برابر غرب حمایت کند.

ه رسید که این دولت نه تنها فاقـد توانـایى الزم بـراى دفـاع شـرق در      ولى با تحلیل رفتن قدرت این خاندان به این نتیج

هاى تمام نشدنى در درون خاندان و فشار هر چه بیشتر بر طبقات صنعتگر و بازرگان، خـود   مقابل غرب است، بلکه با نزاع

بینـیم   د و لـذا مـى  توانست به صالح اقتصاد شرق باش تبدیل به مانعى خطرناك شده است که ادامه حیات سیاسى آن نمى

ها و طبقات اقتصادى را از دسـت داده   رسد، دولت ساسانى که پشتوانه گروه زمانى که سپاه مسلمانان به مرزهاى ایران مى

شود و بـه ایـن ترتیـب،     است، قادر نیست در مقابل مسلمانان مقاومت کرده و به راحتى از آنان شکست خورده، تسلیم مى

زاین آنان بار دیگر توسط فاتحان مسلمان که بازرگانانى چیره دست نیز بودنـد، بـه جریـان    هاى ذخیره شده در خ سرمایه
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 افتاد و ایرانیان با شورى که از یک شکست خورده بسیار بعید بود، به آموزش اعراب پرداختند.

قابـل اروپـا بـه مبـارزه     بدیل صحرا را فرستاده بود تا آسیا، بار دیگر با تمـام قـدرت در م   گویى خداوند این جنگجویان بى

توان مالحظه کرد که بیشتر به نوعى راهپیمایى نظـامى   برخیزد و این حمایت را در فتوحات باور نکردنى آنان در آسیا مى

شبیه بود تا گشودن شهرهایى که بعضاً در مقابل سپاهیان عظیم روم تسلیم نگردیده بودند. گویى آنان از قبل دعوت شده 

کردند دولت متزلزل ساسانى دیگر صالحیت دفاع از آسیا را  هاى قدرتمندى که فکر مى ى همان کانونبودند؛ آن هم از سو

اى که صالحیت بیشترى دارد، باید این مهم را به عهده بگیرد تا بار دیگـر، آسـیا بتوانـد از     از کف داده است و نیروى تازه

ها تمامى نخواهد داشـت و شـرق و    ها و تدافع اً این تهاجمحیثیت خود در مقابل غرب دفاع کند. در پایان باید گفت ظاهر

 چنان، براى برترى قطعى بر یکدیگر به مبارزه ادامه خواهند داد. غرب هم

 میترائیزم در غرب

ها آن را با خود بـه سـرزمین    باستان بود و گروهی معتقدند که آریائی مهرپرستی از ادیان قدیمی و از عقاید کهن در ایران

ردند. ایرانیان باستان عقیده داشتند که میترا خداي نور ازلی و آسمانی است. در اوستا نیز از میترا ماننـد خـدایی   ایران آو

هـاي هخامنشـی    کند. در کتیبـه  مقتدر و قهار و جنگاور نام برده شده که براي پیروزي اورمزد بر اهریمن به وي کمک می

خوانده » مهر«آمده و در زبان پارسی امروزي » میثْرَه«و در زبان سانسکریت  آمده است» میثْرَ«میترا با تلفّظ اوستایی آن 

ر«شود و در پهلوي  می غـازکوي «اي است که در ناحیـه   اي که نام میترا در آن آمده، کتیبه ترین نوشته قدیمی». میتْ در »ب ،

-هاي مـادري  در  زادگاه و سرزمین ترکیه امروزي، در شهر کاپاتوکا کشف شده است. مهر جدا از حضور پررنگ و گسترده

هـا و بـه   که در طول هـزاره  -هاي پیرامونی ایران و حتی مرزهاي دورتراش ایران و هند، این ایزد کهن آریایی در سرزمین

 -ها با ایرانیان در ارتباط بودنـد ها و جز آنها گرفته تا داد و ستدهاي بازرگانی و همدلیها و کوچدالیل گوناگون، از جنگ

  شود:از جمله روم نیز حضوري گسترده و تأثیري بنیادي داشته است. در نوشتار زیر به تأثیر این آیین در روم پرداخته می

اي معتقدنـد کـه زادگـاه میتـرا در      مذهب میترائیسم از رواج در ایران به مرور و دهور به آسیاي صغیر رسید ـ گرچه عـده  

جا به وسیله دزدان دریایی اهل سیسیل(در این بـاره مورخـان و محققـان جدیـد     فریژي،یعنی قونیه امروزي است ـ و از آن 

هاي غربی و روم انتقال یافته است) که اسـیر پمپـه شـده    اعتقاد دارند که آیین میترائیسم به وسیله سپاهیان به سرزمین

 بودند، به روم برده شد و با سپاهیان رومی به نواحی رن و دانوب رسید.

 80ها افتاد. هنگامی که استاتیوس در حـدود سـال    ان سده اول میالدي بود که نام مهر در روم بر سر زباندر واقع در پای
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آیـد کـه در   هاي پلوتـارك بـر مـی   سرود، مظاهري از مهرپرستی را مشاهده کرده بود و از نوشتهمیالدي اشعار خود را می

  ول شده بود.اي در غرب متدام.)، مهرپرستی تا اندازه 125-46روزگار او(

بایستی اذعان کرد که عامل عمده گسترش آن، بدون تردید ارتش بود. مهرپرستی به طور کلی آیین سربازان بود و بـدون دلیـل   

کـرد و بـدون   شد. دولت روم گروهی از سربازان بیگانه را وارد ارتش مـی نبود که نام میلیتس به بعضی از درجات ارتش داده می

گرفت که در آنجا مهرپرستی عمیقاً ریشه دوانده بـود. همچنـین از کاپادوکیـه، پونتـوس و     ز از کوماژن میاي سرباز نیتردید عده

-اي یا کومـاژونی بـه کرانـه   کرد. بدین ترتیب بود که مراسم مهرپرستی به وسیله سربازان کاپادوکیهکیلیکیه سربازانی را اجیر می

هاي اسکاتلند و تا مرزهاي صـحراي بـزرگ آفریقـا     ي دریاي سیاه گرفته تا کوههاهاي دور دست جهان باستان راه یافت. از کناره

  خورد.هایی از مهر به چشم می در طول مرزهاي امپراتوري روم یادمان

شایان ذکر است که میترائیسم با سرعت عجیبی در تمامی قاره اروپا پخش شـد. چنانکـه نـرون بـه وسـیله تیـرداد، پادشـاه        

یترا گروید و میترائیسم در تمامی قلمرو امپراتوري روم رایج شـد؛ بعـدها در عصـر امپراتـورانی چـون:      ارمنستان، به مذهب م

 کومودوس و کاراکاال به اوج ترقّی خود رسید.

امروزه آثار زیادي از مذهب میترا در اروپا ترانسیلوانی، دالماسی، سواحل رود دانوب، مجارستان، اتریش، ایستري، انگلیس، 

هاي بزرگ ارتباطی و سـواحل   شود و بیشتر این آثار در طول جاده به جزیره ایبري (اسپانیا و پرتقال) یافت میفرانسه و ش

 شود. خیز و سرسبز اروپائی مشاهده می هاي قدیمی رومی و مناطق حاصل ها، محلّ پادگان رودخانه

یایش مهر پرداختند، به عنوان روز والدت خـداي  پس از آن که آئین مهر در اروپا ریشه دوانید و گروهی از مردم اروپا به ن

خویش در هر سال جشنی برپاي کردند و در حقیقت به رایج کردن جشن مهرگان در اروپا پرداختند. به نوشته کومون در 

دسـامبر اسـت و بعـد از     25کتاب خود به نام آئین میترا: جشن روز والدت خورشید مغلوب نشدنی در روم که مصادف با 

 مبدل شد، همین جشن مهرگان است.» روز والدت مسیح«ین عیسی در اروپا به جشن نفوذ د

 تأثیر میترائیسم در مسیحیت

توسعه و نفوذ گسترده میترائیسم از یک سـو و مقـارن آن ظهـور و پیـدایش مسـیحیت در اروپـا از سـوي دیگـر موجـب          

کـرد. گرچـه    راي تداوم و بقاي خـود تـالش مـی   کشمکش و جدال صد ساله میان آن دو مذهب در اروپا شد که هر یک ب

مسیحیت توانست جانشین میترائیسم در اروپا شود، ولی ناگزیر شد که بسیاري از آئین میترائیسم را بپذیرد تا بـه حیـات   

 .ادامه دهد
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س     مسیحیت تفاوتی چندان با ادیان پیش از خود ندارد و اصوالً آمیخته (انجیـل)  اي از مذاهب پیشین اسـت. کتـاب مقـد

ها نوشته انسان است، خداي دین مسیح همان یهوه، خداي پیغمبران یهودي است کـه بـه شـکل پـدر      همانند سایر کتاب

هاي مسیحی از آن ذکري به میان آمده، همان اصل مقدسه مراسـم   ملکوتی نمایان شده است. عالم باال که غالبا در کتاب

 .ها بر سطح هموار در کلده است متیاز دارد و اصل تقدیس ارتفاعات و برآمدگیمردمان نخستین است که مافوق زمین و بر آن ا

آسائی از چنگ دشـمنان رهـایی    است که هر دو به طور معجزه Danaé فرزند دانائه Persée عیسی پسر مریم همانند پرسه

 .شود دوباره زنده میمیرد و  یابند. عیسی نظیر دیونیزوس، هوروس، اوزیریس، آدونیس و دیونیزوس زاگروس می می

هاي بابلی مشاهده کرد که شباهت به سرگذشت آتیس و تموز  توان به راحتی در افسانه هاي وارده بر عیسی را می شکنجه

القـدس، یـادآور    توان در بیشتر ادیان مشاهده کرد. داستان باکره بودن مریم و رابطه او بـا روح  دارد. عقیده به تثلیث را می

مادري رنجـور اسـت. تمثـال    Déméter چون: ایزیس، ایشتار، آستارته و سیبل است. مریم همچون دمتر هائی خاطرات الهه

س که عیسی را در بغل دارد، یادآور ایزیش است که هوروس کوچک خود را دربـر گرفتـه اسـت. شـیطان دیـن       مریم مقد

س     زائیده افکار ایرانیان است و از بقایاي جـان پ Angramanãyou مسیح انگرامینو رسـتی: فرشـتگان، دیـوان و ارواح مقـد

توان نام برد. داوري عالم به معاد آئین مزدیسنا شباهت دارد، وعده حیات ابدي در دین مسـیح همـان اصـول عرفـانی      می

هـاي اورفیـان مانـد. پوشـش لبـاس       هاي مسیحیت به دوزخ است؛ و جهنّم Dionysiens و دیونیزي Orphigues اورفیگري

و تراشیدن فرق سر ایشان یادآور روحانیون ایزیس مصر است و صدها مراسم و آئین آنان یادآور مکاتب  روحانیون مسیحی

 .و ادیان بدوي و ابتدایی است

انگیز است که هیچ یک از ادیان قدیمی همچون میترائیسم در عیسویت نفوذ نکـرده اسـت؛ زیـرا از مقایسـه آئـین       شگفت

 .شود با مسیحیت پی به واقعیت خواهیم برد می میترائیسم و مراسمی که در آن اجرا

کنـد،   رزمش شرکت مـی  شود که میترا در آن ضیافت به اتّفاق یاران هم روز پایان مأموریت میترا در زمین ضیافتی برپا می

ك     و شـراب   یاران میترا دوازده نفر هستند که حواریون مسیح نیز همین تعدادند. در شام میترا کـه هـواداران اونـان متبـرّ

 .نوشند، همانند شام آخر عیسی با حواریون است می

پیروان میترا عقیده به جهان دیگر دارند تا نامه اعمال این جهانی آنان در روز واپسین توسط میترا بررسـی شـود. پیـروان    

رد به ویـژه در ادیـان   مسیح نیز اعتقاد به روز رستاخیز و جزاي اعمال نیک و بد دارند (رستاخیز در ادیان مختلف وجود دا
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آورند تـا پـس از    گفته شد که مهرپرستان هر سال در ماه مهر گاوي را زینت کرده با جالل و جبروت به میدان می.(سامی

ها باقی مانـد و او را بـه طـرف     خورند و این بدان منظور است که از اعضاي معبود در بدن آن قربانی، گوشت را پخته و می

ن عمل مشابه کار مسیحیان است که با خوردن نان و شراب که عبارت از گوشـت و خـون عیسـی    معبود رهنمائی کند. ای

داري براي عیسویان که پرهیز از خوردن  همچنین آداب روزه .دهند که عشاء ربانی نام دارد باشد، همان اعمال را انجام می

 .گوشت است، از مهرپرستان به یادگار مانده است

گرفتند، عیسویان روز تولّد مسیح شناخته و در آن روز بـه جشـن    ز مهر را که مهرپرستان جشن میدسامبر، زادرو 25روز 

خواندند و روز تعطیل و روز خاص مهر بود کـه مسـیحیان آن    پردازند. همچنین روز یکشنبه را مهرپرستان روز مهر می می

 .روند گفته و تعطیل هستند و براي عبادت به کلیسا می Sunday روز را

گفته شد که پیروان میترا پس از طی یک سلسله آداب مخصوص از هفت مرحله گذشته و هر مرحله اسـم رمـزي داشـت    

(کالغ، همسر، سرباز، شیر، پارسی، مهرپیما و پیر یا مرشد) و بیشتر این هفت مرحله در آئین مسیحیت موجود است. مثالً 

ن ساخته، سپس با جامعه همدینان خود نان و آب و یا نان و در میترائیسم پیشانی شخص تازه وارد را با رنگ مقدس ملو

چکانیـده و قربـانی را بـا دعـا و      شکسته و چند قطره عسل روي زبان تازه وارد می شراب به اسم عشاء ربانی مسیحیان می

ل تعمیـد عیسـویان   دادند. این مراسم همان غسـ  ترتیالت مخصوص گذرانیده، آنگاه آن شخص را با خون گاو نر تعمید می

 .است، به عبارتی مراسم غسل تعمید که اساس مذهب میترائیسم بود، به صورت سنّت اصلی مسیحیت درآمد

کردند که مسیحیت نیز آن را قبول کرد (در فراماسونی که سـازمان و تشـکیالت    پیروان میترا همدیگر را برادر خطاب می

 بردند.) روپا مسیحی بودند، همین لفظ را براي اعضا به کار میگذاران آن نیز در ا آن اروپایی است و بنیان

هنگام تولد میترا چوپانان برگرد او جمع شدند و او را پرستیدند، همان گونه که در انجیل مذکور است، عیسی نیز پـس از  

س در مـدخل کلیسـا، خ   وانـدن سـرود   تولّد مورد ستایش چوپانان قرار گرفت. افروختن شمع در کلیسا، حوضچه آب مقد

اي کلیساها و نقش هالل  دسته جمعی، با نواختن موسیقی نیز اقتباس از مراسم معابد میترایی است. شمعدان هفت شاخه

 .باالي این شمعدان نیز اقتباس از عدد هفت و ماه میترائی است

 .پاپ شده است باالترین مقام در هفت مرتبه میترائیسم پدر یا مرشد یا پیر است که در مسیحیت تبدیل به

  

انـد و از آن مرتبـه بـه مقـام      برخی از صاحب منصبان مهري نظیر همسر که با میترا به وسیله ازدواج عرفانی مربوط شـده 
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داد پرهیزگاران و رهبانان محسـوب مـی   ـت مسـیحی نیـز اقتبـاس از        باالتر ترفیع نیافته بودند، در ع شـوند و مقـام رهبانی

شـود کـه دو مـذهب     هـاي موجـود، چنـین نتیجـه گرفتـه مـی       هاي فوق و دیگر نوشته وشتهالي ن میترائیسم است. از البه

اند و هر دو مـذهب   مسیحیت و میترائیسم در اروپا چندین قرن متوازیا زندگانی داشته و در یکدیگر تأثیر به سزائی داشته

ده و میترائیسم از بین رفتـه اسـت. امـروز    اند، تا زمانی که مسیحیت باقی مان در بسیاري از مبادي و عقاید اشتراك داشته

 .شود تجلیات میترائیسم در بسیاري از ادیان بعد از خود همانند مسیحیت، مانوي و... مشاهده می

ناگفته نماند که گسترش مهرپرستی در کمال سرعت انجام گرفت و یکی از عوامل مهم اشـاعه مهرپرسـتی ایـن بـود کـه      

روم با رازهاي مهرپرستی آشنایی یافت و در مراسم خونین قربانی کـردن گـاو شـرکت     م.) امپراتور 180-190کومودوس(

آید که اظهار لطف امپراتور نسبت به متصدیان مراسم مهرپرستی هیجانی شـدید  ها چنین بر مینوشتهجست. از سنگمی

بود که اشراف بلند پایه امپراتوري از  در جهان رومی به وجود آورد و به سود این آیین ایرانی تمام شد. از این زمان به بعد

امپراتور تقلید کردند و به صورت مباغان پرشور آیین جدید درآمدند و تا زمان گسترش مسیحیت وابسته به خدایی بودند 

ها بود.  سرانجام اینکه آئین پر رمـز و راز میترائـی کـه بـیش از سیصـد سـال در رم       ها مورد توجه بزرگان آن که از مدت

هاي مسیحیت در آن سـرزمین رو بـه افـول    ن رواج داشت، با آغاز امپراتوري کنستانتین و مستحکم تر شدن و ریشهباستا

میالدي و با قدرت گرفتن تئودوزیوس که سخت پایبند مسیحیت بود، بـراي همیشـه از زنـدگی     394گذاشت و  در سال 

بسیار داد: باور به رستاخیز، پل صـرط، عشـاي ربـانی،     هايهمه میترائیسم به مسیحیت وامرومیان رخت بر بست.  با این

 جشن زاد روز عیسی مسیح(ع)، زنار بستن دین مردان و بسیاري دیگر از آن جمله است. 

 ماوراءالنهر و نقش آن در روابط شرق و غرب در دوران باستان

خـواه بـه    نخستین مسـکن اقـوام ایرانـی،   ماوراءالنهر پهناورترین سرزمینی بوده است که به معنی واقعی کلمه از روزگاران 

  عنوان یکجانشین مانند سغدیان و خوارزمیان و خواه به صورت صحراگردان مانند سکاها بوده است.

ها با ایرانیان خاستگاه و زبـان   در ایامی که امپراتوري هخامنشیان در اوج قدرت خود بود، اقوام ماوراءالنهر که بعضی از آن

هـاي   توان ردپاي این اقوام را در نبرد ماراتن و یا در لشکرکشی اي در تاریخ ایفا کردند. می رجستهمشترکی داشتند، نقش ب

هـا   با باکتریـایی » آمورگه«آورد که سکاهاي  می» تواریخ«خشایارشا بر ضد یونان مشاهده کرد؛ چنانکه هردوت در کتابش 

ر داریوش به عهده داشت. در این سـفر جنگـی مـردم    پس» هیستاسپس«دادند که فرماندهی آن را  اي را تشکیل می دسته

نس، مردم پارتیان و خوارزمیان (خوراسیما) به فرماندهی آرتابازوس، مردم سـغدي بـه    سام به فرماندهی سی» هرات«آریا 
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ز و زرنگیان به فرماندهی فرنداتس حضور داشتند. بدین طریق مردم ماوراءالنهر و مشرق ایـران اعـم ا  » آزانس«فرماندهی 

  شوند. صحراگرد و یکجانشین براي نخستین بار در صفحات تاریخ پدیدار می

ها بر والیات غربی امپراتوري ایران استیال یافته بودند، شـمار   هاي اسکندر مقدونی، پس از آنکه مقدونی در طی لشگرکشی

ران باکتریایی و سغدي نقش مهمی ایرانیان والیات شرقی در سپاه ایران بر والیات دیگر پیشی گرفت. در نبرد گوگمل سوا

براي ایرانیان ایفا کردند، چنانکه از حضور سربازان پارت، سغدیا و آراخوسیا در این جنگ یاد شده است. رئیس سـکاها در  

جنگ گوگمل مائوآکس نام داشت. اکثر این سربازان منطقه ماوراءالنهر را بسوئس گردآورده بود که پس از شکست ایـران  

عنوان قدرتمندترین سردار ایرانی در پادشاهی داریوش سوم برآمد. چنانکه پس از کشته شدن داریـوش ایـن   به سرعت به 

بسوئس بود که مدعی احراز حق ویژه پادشاهی گردید و براي ادامه مبارزه با اسکندر در مشرق ایـران بـه شـهربان نشـین     

  خود باکتریا بازگشت.

ها به والیات شرقی گردیـد و در پـی آن تـأثیري کـه      موجب تهاجم مقدونیبدین ترتیب، تعقیب بسوئش از سوي اسکندر 

ها بر این نواحی گذاشتند، دیرپاتر از نفوذي بود که در مغرب ایران اعمـال کردنـد و پـس از دسـتگیري بسـوئس،       مقدونی

  هیچ وجه پایان نگرفت. هاي محلی به اسکندر به سوي سمرقند و از آنجا تا کرانه رود سیحون پیش رفت. با این همه مقاومت

اي روبـرو گردیدنـد و    هنگامی که سپاهیان اسکندر پس از عبور پیروزمندانه از آسیا، در ماوراءالنهر با مقاومت سرسـختانه 

دوسال در آن سرزمین متوقف شدند، یونانیان توانستند تنها باکتریا را فتح شده بدانند و موقع خود را در کران دور دسـت  

کردند. کلیتوس که اسکندر به تـازگی اداره باکتریـا و سـغدیانا را از آرتابـازوس ایرانـی       و ناپایدار حس می آمودریا متزلزل

کند و نـه تنهـا رام ناشـدنی بلکـه      تو والیت سغدیانا را که غالباً سرکشی می«گرفته و به وي سپرده بود، به اسکندر گفت: 

شـوم، جـانوارنی کـه طبیعـت بـه آنـان        جانواران وحشی فرستاده میاي. من به میان  غلبه ناپذیر نیز هست، به من سپرده

  » باکی اصالح ناپذیري بخشیده است. بی

اسکندر کوشید تا با کشاندن اشراف محلی به سوي خود موقع خود را در باکتریا تقویت کند، وي خود با رکسـانه، دختـر    

سـپاه، دیگـر نماینـدگان اشـرافیت محلـی را بـه زنـی         اوکسوارتس، یکی از سرکردگان باکتریها ازدواج کرد و رفقایش در

  گرفتند.

اگرچه بزرگترین واحدهاي ارضی ـ اداري یونانیان در آسیا در ناحیه سغد قرار داشت، اما از ایـن ناحیـه حتـی در روزگـار      

ق.م فیلیـپ   323شد. پس از مـرگ اسـکندر،پردیکاس در    اسکندر همراه با باکتریا به عنوان جزئی از این سرزمین یاد می
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پاتو باکتریا و سغدیانا را (باري دیگر با همـدیگر)   ق.م آنتی 321پسر باالکروس را شهربان باکتریا و سغدیانا کرد و در سال 

  به استاسانور داد.

نشینهاي ماورالنهر میان سردارانش تقسیم شد از جمله آراخویسـا از آنِ سـیبورتیوس شـد،     پس از مرگ اسکندر، شهربان

  نشین باکتریا و سغدیانا را به دست آورد. (پدر رکسانه زن اسکندر) بر مقام خود تثبیت شد و فیلیپ شهربان اوکسوارتس

ق.م، وي در برابر چاندراگوپتا پادشاه دودمان موریـا تـوفیقی بـه    312پس از تحکیم حکومت در ایران توسط سلوکوس در 

اش را بر باکتریا  ا به دودمان موریا واگذاشت. با این همه سلطهدست نیاورد و دست کم دو والیت پاروپامیزاد و آراخوسیا ر

  و مرگیانا و سغدیا تحکیم بخشید.

در زمان آنتیوخوس اول، آندراگوراس نامی شهربان سلوکی پارت و هورکانیه شد که در زمان شاه بعـدي، آنتیوخـوس دوم   

استقالل آشکار کـرد. امـا در طـی چنـد سـال      هاي زرین و سیمین دعوي  ق.م)، آندراگوراس با ضرب سکه 261 – 246(

گذار امپراتوري اشکانیان، که در رأس اتباع صحراگردش که افراد قبیله پرنـی بودنـد    اي یعنی قدرت ارشک پایه قدرت تازه

  به والیت تاخته و آندراگوراس را شکست داد.

ر کار هموار ساختن راه خود بـراي رسـیدن   تر از باکتریا، شهربان سلوکی دیگري د مقارن همین ایام و در سرزمینی شرقی

  گذار پادشاهی باکتریا بود. به تاج و تختی مستقل بود. این شهربان دیولوتوس معروف پایه

نشینهاي خاوري از اطاعت دولـت سـلوکی    ق.م) بود که شهربان 261-46بدین صورت در ایام فرمانروایی آنتیوخوس دوم (

دراگوراس در پارت و هورکانیه) و بـدین ترتیـب تمـامی ارتبـاط میـان سـلوکیان و       سرپیچیدند (دیودوتوس در باختریا، آن

  ماوراءالنهر قطع گردید.

در همین منطقه ماورالنهر و در حوزه رود ارغنداب و قسمت سفالي سند بود که دولت هندوسـکایی در تمـام مـدتی کـه     

هـا از قبایـل    دولـت وجـود داشـت. سـکایی     کـرد، در مجـاورت آن   دولت یونانی و باختري در باختر و هنـد حکومـت مـی   

هـاي واقـع در شـمال سـغد را متصـرف       چادرنشینی بودند که با قوم ایرانی ارتباط و خویشاوندي داشتند و بیشتر اسـتپ 

  اند. بوده

  

شایان ذکر است که وقتی در قرن سوم قبل از میالد دیوار معروف چین براي حفـظ و ایجـاد امنیـت در حـدود شـمالی و      
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شـدند از   چی می سرزمین به وجود آمد، طوایف بدوي مربوط به مغولستان که مخصوصاً شامل هون و قبایل یوئه غربی آن

تر بودند و براي خود دولتی هم به وجـود آورده   تجاوز دایم به حدود غربی چین باز ماندند. به عالوه طوایف هون که شرقی

آوردند و آنها را به سوي نواحی مرکزي آسیا و حـدود سـیحون    رد میها، فشار وا چی تر خویش، یوئه بودند، به طوایف غربی

که طوایف سکائی تا آنجا انتشار داشتند، به جانب غرب راندند و این نکته راه بازرگانی بین چین و غـرب را کـه از بـاختر    

هـا    ها که یک دسته آن چی ها قرار داد و یک چند آن را مسدود کرد. فشار یوئه چی گذشت، در خطر تهدید هونها و یوئه می

ق.م به نواحی فرغانه و باختر رسید از سکاهاي این نواحی به سکاهاي مجاور ایران و آسیاي صغیر منتقـل   129در حدود 

کـرد و   شد و امواج سیل این طوایف در حدود ایران از سغد و باختر گرفته تا خوارزم و پرثوه تـأثیر خـود را ظـاهر مـی     می

یافتند تا جایی که باعث سـقوط دولـت بـاختر نیـز      رثوه خودر را با فشار نامرئی این طوایف مواجه میهاي باختر و پ دولت

  شدند و آن را از دست یونانیان درآوردند. 

هایی که در پایان سده سوم و آغاز سده دوم مـیالدي میـان دو    شو) از ستیزه نامه چینی (شیرچی، هن با کمک از دو وقایع

هاي خاور  ها در دوردست آگاهی داریم. این ستیزه  ها در گرفت، چی اگرد یعنی هسیونگ ـ نوها و یوئه گروه بزرگ قبایل صر

چی به درون مارواءالنهر رانده شدند و اینان نیز به نوبـه خـود قبـایلی را     ماروالنهر روي داده بود و در نتیجه آن قبایل یوئه

ه شدن سکاها به این سوي آمودریا و در جهت جنوب غـرب، زیـر   که خاستگاه سکایی داشتند به سوي جنوب راندند. راند

  ي دوم ق.م اتفاق افتاد.  چی بسیار دیرتر حدود میانه سده فشار یوئه

امپراتوري کوشان که شالوده آن بر دست کوجوالکدفیس گذاشته شد، بزودي در دو سوي کوههاي هندوکش گسترش یافـت  

ن آسیا بود. کوشانها در جنوب براي تسلط بر جلگه شـمال هنـد بـه ایـن ناحیـه      و بیش از یک سده با نفوذترین نیروي متمد

گمـان آنـان کـه     حمله بردند، مراکزي در پیشاور و مثو را بیناد کردند و حتی تا مدتی در حوضه رود گنگ رخنه نمودند. بـی 

مکان داده بود به بازرگانی چین رونق قومی صحراگرد بودند منابع عظیمی از چهارپایان بارکش در اختیار داشتند که به آنان ا

هاي چین و هند. این حقیقت که آنان در باکتریا وارث تمـدنی هلنـی شـده بودنـد،      بخشند و به مثابه پلی باشند میان تمدن

سبب گردید که نقاط تماس خاصی با عالم مدیترانه پیدا کنند. کاالي اصلی و عمده در تجارت با غرب البته ابریشم بـود کـه   

نظر کرده، در جهت جنوب وارد مصب سند شود و در آنجا با کشتی سـفرش   توانست از عبور از قلمرو پارتیان صرف ون میاکن

ورزي،  هـاي زریـن چنـدین گونـه کـاالي دسـت       را به مقصد امپراتوري روم ادامه دهـد. در عـوض روم نیـز گذشـته از سـکه     

  کرد.   هاي کوچک و ظروف فلزي به این ناحیه صادر می پیکره  کاري، هکاري و برجست هاي پشمی، گوهرهاي آراسته به کنده فرشینه
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  هاي سلوکی به عنوان پول به این سرزمین راه یافتند، آغاز گردید.   ي سوم پیش از میالد که سکه آشنایی ماوراءالنهر با پول درسده

پیش از مـیالد فاقـد وحـدت سیاسـی     هاي دوم و نخست  شناسی، ماوراءالنهر در سده هاي سکه طبق منابع مکتوب و یافته

کم میان دو قلمرو تقسیم شده بود (سغد بخـارایی، سـغد سـمرقندي). تردیـدي نیسـت کـه        داخلی بود. حتی سغد دست

هاي دوم و نخست پیش از میالد در بیشتر خاك ماورالنهر داراي قدرت سیاسـی مطلـق بودنـد.     چیهاي بزرگ در سده یوئه

ي سراسر خاور میانه اهمیت قاطعی داشت، پیدایی پادشاهی کوشان در نتیجـه برآمـدن   همچنین رویدادي سیاسی که برا

گشت. از مسائلی کـه بـراي    ها مربوط می چی و اطاعت در آوردن چهار قبیله دیگر به آن قبیله کوي ـ شوانگ از قبایل یوئه 

  ها از آمودریا است. به جنوب و گذار آن هاي بزرگ تاریخ ماروالنهر از اهمیت خاصی برخوردار است، تاریخ مهاجرت یوئه چی

چی هاي بزرگ را تحت قدرت و مرجعیـت خـویش متعهـد سـاخته و در       در سده نخستین میالدي، کوجوالکدفیس، یوئه

افکند. اما پیوند او با ماوراءالنهر ظاهراً دراین ایـام   هاي جنوب آمودریا اساس پادشاهی کوشان را پی سرزمینی در دوردست

ترین مناطق ماوراءالنهر زیر فرمان پادشاهان کوشانی بـود   ها تنها جنوبی ه بود و در دوره شاهان بعدي کوشانگسیخته شد

تر دربـاره اسـتقالل اکثـر نـواحی      هاي حصار بسیار نادر است. سند قطعی کوه هاي کوشانی در شمال رشته زیرا کشف سکه

  آید.  دست می ت که در این سرزمین بههاي محلی مستقلی اس ها، سکه ماوراءالنهر در دوره کوشان

هاي نخست تاریخ مسیحی از لحاظ اجتماعی بسیار پیشرفته بوده است. فرمانرواي این سرزمین پیش از  خوراسمیا در سده

هـاي سیاسـی    توان گفت کـه همسـایگی نزدیـک گـروه     اختیار کرده بود؛ ولی می» شاه«هاي ماروالنهر لقب  دیگر سرزمین

ماندگی اجتمـاعی و سیاسـی چـاچ، فرغانـه و دیگـر منـاطق واقـع در شـمال بقیـه           هاي عقب ی از علتصحراگرد تنها یک

  مارواءالنهر بوده است. 

فرمانروایان واحه هاي کوچک که از حیث اقتصادي و سیاسی جدا از یکدیگر بودنـد، اگـر مـاوراءالنهر مـورد تهـاجم قـرار       

هاي چاچ در کتیبه شاپور یکم بر کعبـه زرتشـت بـه عنـوان      غد و کوهگرفت، قادر به در ایستادن جدي نبودند. کش، س می

  م).  262هاي مرزهاي ایرانشهر مطرح هستند ( سرزمین

پس از برافتادن دودمان کوشانها، والیات گندهارا، باکتریا و سغدیانا تحت حکوکت والیتـداران ساسـانی درآمـد کـه لقـب      

  داشتند. » کوشانها شاه«کوشانشاه 

هاي پنجم و ششم میالدي ظاهراً تأثیر مستقیمی بر  یده میان ایران ساسانی و همسایگان شرقی آن در سدهمناسبات پیچ
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تر یعنی طخارستان درگرفت. ظاهراً تنها در سده هفتم میالدي  کشورهاي ماورالنهر نداشته است و جنگ در نواحی جنوبی

م شکل پیدا کرد، نظامی از فرمانروایان کوچـک مسـتقل   بود که ساختار سیاسی داخلی دولت شهرهاي ماوراءالنهر سرانجا

  شناختند.  که سیادت پادشاهی را که نیز کشوري از خود داشت و در اصل فرمانرواي فرمانروایان بود به رسمیت می

شد که شاهان ساسانی درگیري با روم را متوقف کنند حتی اگر به ضررشان  در زمان آشوب در منطقه ماورالنهر، باعث می

ها در تاریخ ساسانیان کم نیستند و حاکی  توان شورش برادر بهرام دوم اشاره کرد. این نمونه هم تمام شود. براي نمونه می

نوها از مرزهاي چـین بـه مـاوراءالنهر رو آوردنـد. در      م هونها یا هسیونگ 350از اهمیت این مناطق است. در حدود سال 

النهرین بود که به او خبر رسید مهاجمان صـحراگرد بـه    رومی نصیبین در بین بندان دژ همین ایام شاپور دوم سرگرم شهر

رهسـپار    اند که به ناچار شهربندان را رها کرد و به محلی که مـورد تهدیـد قـرار گرفـت،     مرزهاي شرقی ایران یورش برده

ان صلح ببندد و به موجب این ها پیم م توانست با آن 385گردید. اهمیت ثبات این منطقه به حدي بود که شاپور در سال 

هاي آینده پادشاه با رومیان به عنوان متحد به یاریش بشتابند. بـه همـین دلیـل بـود کـه در       پیمان قرار شد که در جنگ

م اتفاق افتاد، خیونیها به فرماندهی پادشاهشان، گرومباتس در صفوف متحدان ایرانیـان   360شهربندان آمیدا که در سال 

  قرار داشتند. 

چهـارم مـیالدي بـه باکتریـا سـرازیر        اي از مهاجمان هون معروف به هپتال در اواخر سده ه روایت منابع چینی موج تازهب

گردیدند و خیداریها را به گندهارا راندند. (در بین مورخان بر سر اینکه خیداریها، کیداریها و هپتالیان با هم تفاوت دارنـد،  

  نظرات متفاوتی ارائه شده است.)

هاي شرقی ایران گردیدند. تا حدي که پیروز پادشـاه ایـران    طی سده پنجم میالدي هپتالیان قدرت مهمی در سرزمیندر 

ها درخواست کمـک کـرد. وي بـه     م از آن 457براي به دست آوردن مقام پادشاهی در مقابل برادرش هرمز سوم در سال 

  ها کشته شد.  به جنگ پرداخت و به دست آن ها به پادشاهی رسید اما بعدها با این متحدان خود یاري آن

م سکنده گوپتا، امپراتور هند از دودمان گوپتا ناگزیر شد در برابر هجوم هونها به هند درایستد. امـا پـس از    458در سال 

 منه، سرکرده هونها فرمانروایی خود را بـر قسـمت اعظـم مغـرب     م توره510مرگ او امپراتوري گوپتا فرو پاشید و در سال 

  هند برقرار کرد.  

م) بر آن شده تا به تهدید ایران از سوي هپتالیان و تاخت و تازهـاي آنـان پایـان    531-79تا اینکه خسرو اول انوشیروان (

ها دیواري بود که امروزه به سـد اسـکندر معـروف     هایی از استحکامات در دشت گرگان بنا کرد. یکی از آن دهد. وي رشته
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ریـزد   نزدیک بندر گز به دریا می  هاي آغاز شده، شاه و گنبد قابوس قرار دارد و دیگري از کوهاست و در دشت شمال بندر 

  بندد.  و راه دسترسی به مازندران را می

هاي سـیردریا رسـیده بودنـد. خسـرو اول      اي از ملت ترك از میهن اصلی خود در مغولستان به دشت در همین اوان شاخه

م نبـردي میـان   557ان با خان ترکان (سینجیبو) هم پیمان شد. اندکی پـس از سـال   براي در هم شکستن نیروي هپتالی

هاي هپتالیـان در امتـداد خـط     نیروي متحد و هیتالیان درگرفت که گروه اخیر به کلی شکسته و پراکنده شدند. سرزمین

هـاي واقـع در جنـوب     مینهایی که در شمال رودخانه قرار داشت به ترکان داده شـد و سـرز   آمودریا تقسیم گردید، بخش

  آمودریا دیگر به دست ساسانیان افتاد. 

اما پس از مدتی نیز ترکان نیز جاي هپتالها را گرفتند و نواحی غربی ایران را مورد حمله خود قرار دادنـد. امپراتـوران روم   

فـت کننـد و بـا هـم نیـز      این بار درصدد برآمدند که کاالهاي مورد نیاز از مشـرق را بـدون واسـطه ایـران از ترکـان دریا     

  هایی را بستند اما نتیجه نداد.  پیمان

برخی فرمانروایان ماورالنهر تا میانه سده هشتم میالدي استقالل خود را حفظ کردند و فتح نهایی منطقه به دست تازیـان  

  تنها در ربع آخر این قرن اتفاق افتاد. 

دنبال تسلط بر مناطق ماوراءالنهر بودند که این خود به خـاطر  هاي حاکم ایران پیوسته به  توان گفت حکومت در پایان می

شـد کـه سـواي     یابی بر مناطق کاروان رو، و اینکه تسلط ایـن منطقـه باعـث مـی     ) دست1یابی به شرایطی از جمله  دست

ضروري بـه  توانستند از صدور کاالهاي  شد، شاهان ایران می درآمدي که از طریق انتقال کاالها از شرق به غرب حاصل می

  هاي خود متمایل سازند.  ها را به تن دادن به خواسته غرب خودداري کنند و از این طریق آن

یابی به محل مناسب و بهتر مـاورالنهر را مـورد حملـه خـود قـرار       ) به خاطر اینکه اقوام صحراگرد زیادي به خاطر دست2

ر دفاعی از شاهنشاهی خود را به این مناطق برسانند و از دادند، شاهان ایران درصدد برآمدند با تصرف این منطقه، سپ می

  ها به سرزمینشان جلوگیري کنند.   ورود آن
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  خط و زبان در ایران باستان

در روایات زردشتی از داستانهاي ملی ایران چنین آمده است که طهورث پیشدادي پس از آنکه بر اهریمن پیروز شد هفت 

ور از او فرا گرفت. در اسناد سریانی آمده است که زردشت کتاب اوستارا بهفـت زبـان   گونه خط را که بکسی یاد نمیداد بز

انـد؟   ها خطی نداشته سریانی و فارسی و آرامی و سگستانی و مروزي و یونانی و عبري نوشته است. آیا هر یک از این زبان

تان و خط آرامـی و یونـانی و عبـري در    دانیم که در ایران پیش از اسالم خط سریانی و خط میخی براي پارسی باس ما می

توان گفت که براي زبان سگستانی(سیسـتانی) و مروزي(زبـان مرو)نیـز خطـی      میان یهود ایران رواج داشته است. پس می

  اند. بکار برده

در  ي ملل سامی درست است و ملل آریائی مخصوصاً دانند. این نکته تنها درباره معموال واضع خط را در جهان فنیقیان می

 ي خطوط سامی مأخوذ از خط فنیقی نیست.اند که از سلسله هند شاید پیش از فنیقیان خطهاي دیگري اختراع کرده

اي در تاریخ خط در  توان کتاب جداگانه اي وسیع است که می در ایران ما خط داستانی بسیار مفصل دارد و موضوع باندازه

خورنـد و آن اینسـت کـه نیاکـان      ي مهمی برمـی ت بکنند فوراً به نکتهایران نوشت. کسانی که درین زمینه اندکی ممارس

انـد و   بزرگوار ما درین مدت دو هزار و پانصد سال که ما تاریخ مدون و معروف داریم هرگز در هیچ خطی تعصب نورزیـده 

  اند. پیدا شده است در پذیرفتن آن درنگ نکرده تر و بهتري هر زمان که خط آسان

ي هخامنشیان بخط میخی است. این نام را اروپائیان از روزي که بـا  اسنادي که در دست ماست از دورهترین  اکنون قدیم

تر  اند زیرا که این خط مرکب از خطوط افقی و عمودي و منکسرست که باالي آن پهن اند بروي آن گذاشته رو شده آن روبه 

ف و مخرجی چند خط افقی و عمودي و منکسـر بـانواع   ترست بشکل میخ. ناچار درین خط براي هر حر و پائین آن باریک

گیـرد و بـاري هـر     مختلف باید ترکیب کرد تا هرعالمتی با عالمت دیگر اشتباه نشود وقهراً نوشتن باین خط وقت زیاد می

  چندین بار باید دست رابه این طرف و آن طرف حرکت داد و گرداند. حرفی

انـد و چـون االمیـان در     کـار بـرده   ن یعنی زبان االمـی و بـابلی و آسـوري بـه    النهری هاي بین این خط را نخست براي زبان

اند مردم پارس یا پیش از تشکیل شاهنشاهی هخامنشـی و یـا در    ي پارسیان بودهاند و همسایه زیسته میروز خوزستان ام

ادهـا نیـز بـراي خـود آن را     توان حـدس زد کـه م   اند و می آغاز این دوره این خط را براي زبان پارسی باستان هم پذیرفته

  اند. اختیار کرده باشند زیرا که ایشان نیز با آسوریان و بابلیان همسایه بوده

انـد بـاین معنـی کـه پـیش از سـال سـه هـزار قبـل از           در پذیرفتن خط میخی براي زبان پارسی باسـتان تصـرفی کـرده   
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انـد زیـرا کـه ایـن خـط مرکـب از        ن خط میخی گفتهاند که در قرن نوزدهم اروپائیان بآ میالدسومریان خطی اختراع کرده

هـا و   خطوط عمودي و افقی و منکسرست که شکل میخ دارد و سپس آکادیان و آسوریان و کلـدانیان و االمیـان و هیتـی   

اند. درخطوط میخی ملل دیگر چند نقـش از هشتصـد تـا سـه      هاي خود اختیار کرده ایرانیان وارمینان نیز آن را براي زبان

انـد اینسـت کـه     رفته است. ایرانیان تصرف جالبی که در خط میخی براي زبان پارسی باستان کـرده  مت به کار میهزارعال

هـا بکـار    ها و سـکه  ي هخامنشی در کتیبهاند. این خط تا پایان دوره کار برده تنها چهل و دو عالمت براي اصوات مرکب به

عالمتی که در خط میخی ایرانـی بکـار    42اند. ازین  دي آن را به کار بردهرفته است اما براي زبان بابلی تا آغاز تاریخ میال

رفته و پنج عالمت دیگـر بـه اصـطالح     رفته است یک عالمت حکم نقطه را دارد و براي وقف در میان حروف به کار میمی

انـد و حـاکی از صـداي     تهنوشـ  رفتـه مـی   ي رایجی که بسیار به کار مـی  فنی ایدئوگرام بوده است یعنی در برابر پنج کلمه

ي زمـین و  کلمـه  ي کشور و یک عالمت را برايي شاه ودو عالمت را براي کلمهمخصوص نیست. یک عالمت را براي کلمه

اند و عالئم دیگر براي حروف مرکب از یک حـرف باصـدا و یـک حـرف      برده کار می ي اهورمزد بهیک عالمت را براي کلمه

  است. صدا بوده بی

ها بکار رفته و چون نوشتن هرحرفی چنـدین حرکـت    ها و سکه نماید که تنها براي زینت و در کتیبه ان میخط میخی چن

انـد   بـرده  و درکارهاي عادي آنرا بکار نمـی   دست و چندین خط افقی و عمودي و منکسر الزم داشته است در حوائج روزانه

اند و در مهرها در  داده ه براي تاریخ ساختمانهاي مهم ترتیب میوزر ک ها و الواح سیم ها و سکه زیرا که تاکنون جز در کتیبه

و آخرین آن از اردشیر سـوم   538ترین کتیبه خط میخی ایران از کورش بزرگ از سال  جاي دیگر دیده نشده است. قدیم

  پیش از میالدست. 338از سال

اند و خـط   و دجله بوده هاي فرات ایران در کرانه ي هخامنشیان اقوام آرامی از نژاد سامی ساکنان ایاالت غربیچون در دوره

تـر بـوده و هـر     اند خط ایشان که از خط فنیقی گرفته شـده آسـان   ها و زبانهاي سامی داشته و زبان مخصوص از نژاد خط

حرفی از آن بیش از یک حرکت دست الزم نداشته است، درایران رایـج شـده و ناچـار زبانشـان هـم در کارهـاي اداري و       

ي هخامنشـیان  دهد ایـن خـط و زبـان در دوره    ي هخامنشی رواج یافته است، چنانکه قراین بسیار گواهی میی دورهدیوان

اي از اردشـیر اول   اند چنانچه قسمی از کتیبه نوشته درایران متداول بوده است و زبان پارسی باستان را بخط آرامی هم می

المـی و خـط میخـی مخصـوص آن بـه عنـوان زبـان اداري در        به همین خط مانده اسـت در همـین دوره هنـوز زبـان ای    
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  است. رفته  دربارهخامنشی بکار می

ي دري برخوردنـد کـه از همـان    ي تخت جمشید در ضمن خاك برداري بآسـتانه ي شمال غربی صفهدر گوشه 1312در 

ک و بـزرگ بشـکل مربـع    هـاي کوچـ   ي گلی یا خشتهزار لوحه سی آن تیغه، زمان هخامنشیان تیغه کرده بودند ودر پشت

خشت دیگر درجنوب شرقی همان صفه بدست آمد و ثابت 750بدست آمد که بخط و زبان ایالمیست. چندي بعد مستطیل

  اند. نوشته هاي مختلف کاخ هخامنشیان را باین خط و زبان می شد که حساب ساختمان

زبان یونانی را در ایران رواج داد و ناچار در سراسر خط و  پیش از میالد 330استیالي یونانیان و مقدونیان برایران در سال 

ودرین مـدت خـط میخـی و      ي اشکانی تاآغاز تاریخ میالدي این خط در ایران رواج یافتهي سلوکی وقسمتی از دورهدوره

رایـج بـوده   اي هنـوز در ایـران    ي ساسانی تا اندازهخط و زبان یونانی تا اوایل دوره زبان پارسی باستان متروك شده است. 

میالدي در ایران پادشاهی کرده است خط وزبـان یونـانی دیـده     272تا 241هاي شاپور اول که از  است زیرا که در کتیبه

  ي معروف زردشت در صحراي مرودشت است.هاي آن در کتیبه ترین نمونه میشود و مهم

 121شود و تنها درسلطنت بالش دوم که از هاي اشکانی جز خط وزبان یونانی چیزي دیده نمی تا زمان بالش دوم در سکه

هـاي اشـکانی    هاي ایران پدیدار شده است. زبانی را که در سکه میالدي آغاز شده است نخستین بار حروف آرامی در سکه

انـد و نخسـت آن    درین تاریخ بخط آرامی پدید ارشده بخطا خاور شناسان و دانشمندان اروپایی بازبان پهلوي یکی دانسته

زبـان همـین زبـان     انـد. چـون ایـن    اند و درین اواخر نام آن را زبان پارتی گذاشته ي شمالی یا پهلوي اشکانی نامیدهراپهلو

انـد   ي تحول باین شکل درآمده است واز قدیم به این زبان ، زبان دري گفتـه امروزي ادبی ماست که بمرور زمان در نتیجه

دریست و باید گفت زبان دري را نخست از آغاز قرن سوم مـیالدي بـه    ي آن همان زبانترین اصطالح درباره البته درست

  اند. خط آرامی نوشته

نخسـت در   انـد.   ي ضعف سلوکیان در ایران در گوشه و کنار سرزمین ما پادشاهان محلی بفرمـانروایی آغـاز کـرده   در دوره

ي ایشـان بدسـت مـا    شـان سـندي دربـاره   هاي ای اند که جز سکه سرزمین فارس خاندانی از پادشاهان ایرانی مستقل شده

اند بزبان آرامی و بهمان خط آرامی و در حـدود   هائی زده ودرآنجا سکه نرسیده است. پایتخت ایشان شهر استخر بوده است

باشند نیاکان پادشـاهان  »داران فرته«انداین خاندان پادشاهان محلی فارس که همان  میالدي باین کار آغاز کرده 220سال

الطوایـف را برانداختـه و شاهنشـاهی بـزرگ ساسـانی را       اند که سرانجام پادشاهانی کوچک به اصطالح ملوك ودهساسانی ب

  اند. نام داده» پرسید«اند و سکه شناسان این سلسله را تشکیل داده
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اي  انــد و سلســله از ســوي دیگــر در قســمت شــرقی خوزســتان نیــز پادشــاهان محلــی در همــین دوره اســتقاللی یافتــه 

انـد و در حـدود    گذاشته» المائید«سکه شناسان اروپائی و بپیروي ایشان تاریخ نویسان نام این سلسله را اند که داده لتشکی

امـا   هاي این سلسله نخست خط وزبـان یونـانی بکاررفتـه اسـت     اند. در سکه پیش از میالد بفرنانروائی آغاز کرده 163سال 

  ي وي آشکار میشود.سکه خط وزبان آرامی در فرمانروائی داشته است میالدي 130تا 106از درپایان سلطنت فرهاد که

ي دیگري اسـتقالل یافتـه اسـت    هاي خلیج فارس سلسله درقسمت غربی خوزستان درمیان رودهاي دجله و فرات تا کرانه

نام این شهر  پیش از میالدآثاري ازآن بمارسیده است. پایتخت آن شهر خاراکس در همان زمان آباد شده و 129که ازسال

میالدي نخستین بـار   54خارگ باقی است. درپادشاهی آنامبلوس سوم پادشاه این سلسله در حدود سال   يهنوز برجزیره

هـا تفـاوتی بـا     آن اما خط ها به همان زبان آرامیست است سجع این سکه آرامی پدیدار شده ازخط خاصی ها نوع در روي سکه

  معمولی دارد. آرامی خط 

ي اشکانی براي زبان دري به کار رفته درآسیاي مرکزي نیز رایـج شـده وبـا تصـرفاتی آن را     که در اواسط دوره خط آرامی

  نوع دیگري از آن رایج شده است. اند و سپس در متون مانوي براي زبان سغدي و تخاري بکار برده

دري بخـط آرامـی و زبـان     ازآن و پـس هاي ساسانی چنانچه پیش ازاین اشاره رفت خط و زبـان یونـانی    در نخستین کتیبه

اندك زبان و خط یونانی از میان میرود و در همین  پهلوي یعنی زبان دربار ساسانیان بهمان خط آرامی دیده میشود. اندك

  اند وتنها زبان پهلوي باقی مانده است. ها بکار نبرده دوره زبان دري را نیز دیگر در کتیبه

است و روحانیون زردشـتی تنهـا آنـرا از      رق ایران بود قرنها خط مخصوص بخود نداشتهکتاب اوستا که بزبان باستانی مش

و  اند آنچه راکه از اوسـتا پـس از اسـتیالي یونانیـان     ي اشکانی در صدد برآمدهاند. دراواسط دوره سپرده و بیاد می  برمیکرده

بنویسـند.   انـد  خط میخواسته اند ومعلوم نیست بچه نیافته قکار توفی باقی مانده بود بنویسند اما گویا باین مقدونیان برایرانیان

هـایی   اند گویا براي این بوده است که درآن زمان خطی وجود نداشته است کـه درآن عالمـت   اینکه باین کار کامیاب نشده

  اند. ي اصوات زبان اوستا باشد و ناچار ازاین کار چشم پوشیدهبراي همه

اند اوستا را بنویسند و سپس درزمان اردشیربابکان و پسرش شاپوراول نیـز   در صدد برآمده از میالد ظاهرا از قرن اول پیش

مـیالدي   379تـا  310تاآنکـه در زمـان شـاپور دوم کـه از      ي مطلوبی نداده استاند که نتیجه هایی درین راه کرده کوشش

عالمـت اختـراع    43اي بـا   رامی خط تـازه پادشاهی کرده است موبد بزرگ ایران آذر پدماراسپند(آذر بدمهراسپند)از خط آ
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  کرد و بازمانده اوستا را بآنخط نوشتند که تا کنون باقی است.

اند منفصل و منقطع است و چون درنوشتن عادي و کتابـت دشـوار بـوده اسـت      خط آرامی که براي زبان پهلوي بکار برده

اسـت   و خـط دیگـري در ایـران پیـدا شـده       انـد  برخی از حروف آن را مانند همان خط امـروزي بیکـدیگر متصـل کـرده    

  است. اند خط آرامی براي زبان پهلوي متروك ومنسوخ شده این کار را کرده خط پهلوي باشد و از آن روزي که همان که

هاي پادشـاهان طبرسـتان    است چنانکه در سکه  کار می رفته هاي اسالمی باز تامدت درازي به خط پهلوي در ایران دردوره

اند. تـا   هایی به خط پهلوي زده هجري نیز درشهرري سکه 168تاریخ طبرستان این خط دیده میشود وتا سال  161تا سال

 403است چنانکه گنبـد قـابوس کـه در     خط پهلوي در ساختمانهاي مهم شمال ایران بکار رفته آغاز قرن پنجم هجري نیز

وه در مشـرق راه فیروزکـوه بسـاري کـه برسـر      ي سـواد کـ  ي پهلـوي دارد و بـرج الجـیم در ناحیـه    ساخته شـده کتیبـه  

  ي پهلوي دارد.هجري ساخته شده است نیز کتیبه 413بن شهریار از پادشاهان مازندران در قبرابوالفوارس شهریاربن عباس

در  قدیم ایران کرده از هفـت خـط کـه    الندیم درکتاب معروف الفهرست در جایی که ذکر ازخطوط دانشمند نامی ایرانی ابن

 365داراي » ویـش دبیریـه  «خوانـد، » دیـن دبیـره  «که باید»دین دفتریه«نام میبرند: بدین گونه است رایج بوده ازاسالمپیش 

و » رازمهریـه «حرف که نقطـه نـدارد،   33داراي »شاه دبیریه«حرف، 28داراي »نیم کستج«حرف، 28داراي »کستج«حرف،

  حرف. 24داراي  مهریه راسی«

آورده مطالبی راکه درآغاز این مقال ذکر کردم بیاد می آورد که طهمورث هفـت خـط را    اندیم درکتاب الفهرست آنچه ابن

  کرد وزردشت کتاب اوستا را بهفت زبان نوشت.  ازدیوان اخذ

ي زبـان امـروز ایـران     ناگفته نماند در یک جمع بندي کلی بایستی گفت که زبان ایرانیان پیش از اسالم که مادر و ریشـه 

  نامیده می شود. این زبان از شاخه ي زبان هاي هندو اروپایی است و به سه دوره ي جداگانه تقسیم می شود است پارسی (فارسی) 

  فارسی باستان: که در دوره ي هخامنشی رایج بوده و فرمانها و نامه هاي شاهان به آن زبان نوشته می شده است.  -

عمده شرقی و غربی و هر کدام از این دو گروه خود به دو شاخه هاي ایرانی میانه به دو گروه فارسی میانه (پهلوي) :زبان -

(پارتی) و شاخه جنوبی از گروه غربی را » پهلوانیک «ي شمالی و جنوبی تقسیم می شوند: شاخه شمالی از گروه غربی را 

وبی (پارسی میانه) می گویند. از شاخه شمالی یا پهلوانیک آثار زیادي در دست نیست اما از شاخه ي جن» پارسی میانه « 

  نگارشته ها و نوشته هاي بسیار موجود است. 

فارسی نو: پس از ورود اسالم به ایران زبان فارسی با استفاده از خط (الفبا) عربـی بـه مرحلـه نـوینی گـام نهـاد کـه در         -
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  اصطالح بدان فارسی نو (دري) گفته می شود.

  کنند:اسالم را به شکل زیر طبقه بندي میهاي ایران پیش از  همچنین در یک تقسیم بندي کلی خط

خط میخی: الفبایی را که ایرانیان در عهد باستان به کار می بردند، خط میخی نام نهاده اند. این نام گذاري از آن جهت  -

بوده است که براي نوشتن آن از میله آهنی کوچک یا چوبی شبیه به میخ استفاده می کردند و خط هـایی کـه بـا آن بـر     

نامید، داراي سی و شـش  » هجایی « حه هاي گلی نقش می کردند شبیه به میخ بود. این خط که می توان آن را خط لو

  حرف (هجا) بود و از چپ به راست نوشته می شد. 

خط اوستایی: تاریخ اختراع خط اوستایی را اواخر دوره ساسانی دانسته اند. از این خط براي نوشتن متون دینی مربـوط   -

  ین زردشتی، به ویژه کتاب اوستا استفاده شده است. این خط از راست به چپ نوشته می شد و چهل و چهار حرف داشت.  به آی

برند و تا چند قرن بعد از اسالم هم به کـار مـی   ¬خط پهلوي: خطی را که ایرانیان در عصر اشکانی و ساسانی به کار می -

  گرفته شده که اسم قوم اشکانی بوده است.  » پژتو«اصالً* از واژه ي » يپهلو«می نامند. کلمه ي » پهلوي« رفته است، خط 

خط پهلوي که قسمت عمده ادبیات پارسی میانه بدان نوشته شده داراي اصلی آرامی (یکی از خطوط سامی) اسـت. ایـن   

  شده است.خط بیست و دو حرف (هجا) داشته و به مانند اوستایی از راست به چپ نوشته می

  دوت درباره ایرانتاریخ هرو

توان نخستین اثر تاریخ جهان نام برد که حدود بیست و چهـار سـده پـیش نوشـته     کتاب تواریخ هرودوت را به جرأت می

که بیش از چهار پنجم مطالـب  توان این کتاب را نخستین کتاب تاریخ ایران دانست، چونشده است. در عین حال نیز می

  دشاهان نخستین هخامنشی است. ها و پاآن در رابطه با حکومت ماد

در  هر چنـد  اند. باستان است که او را پدر تاریخ نیز دانسته جهاننگار  ترین تاریخ پیش از میالد)بزرگ 425-490هرودوت(

کند، بخش مهمی از تـاریخ باشـکوه ایـران باسـتان از      انی خود پشتیبانی میزبانان یون نگارش نبردهاي ایران و یونان از هم

هـا،   هـا، مصـري   مانند بابلی هاي کهن دیگري ها شناخته شده است. شناخت کنونی ما از ملت هاي او یا به کمک آن نوشته

لیل آنکه بیشتر مطالب این کتـاب  هاي او به دست آمده است. عالوه بر این، به د ي زیادي از نوشته ها، نیز تا اندازه فینیقی

که تمامی شان دانسته تا جاییهاي فرهنگ و تمدنها آن را یکی از پایههاي ایران و یونان است که غربیدر رابطه با جنگ

دانند، به همین دلیل پیوسته مورد توجـه تـاریخ نویسـان و محققـان     ي شرق را نیز مبتنی بر این اثر میتفکراتشان درباره

  و حتی شرقی قرار گرفته است.غربی 
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اگرچه او را پدر مورخین نامیده اند، ولی در واقع امر نخستین مورخ نبوده، زیرا قبل از او اشـخاص دیگـري از یونـانی هـا     

چیزهایی نوشته اند که به ما نرسیده و ظن قوي می رود که هرودوت و مورخین قرون بعد، از ایـن نوشـته    "هتاکه"مانند 

 ده اند، بی اینکه اسم مؤلف را برده باشند. ها استفاده کر

پـیش از مـیالد    485درباره زندگی هرودوت اطالعات دقیقی در دست نیست. دایره المعارف امریکانـا ، تـاریخ تولـد او را    

 نوشته که با تاریخی که هانري برگن فرانسوي ذکر کرده است، پنج سال اختالف دارد. علت این که اطالعات ما از او دقیق

پردازنـد، در آغـاز    و گسترده نیست، آن است که هرودوت ، برخالف نویسندگان دیگر که در آغاز به شرح زندگی خود مـی 

هرودوت اهل هالیکارناس تحقیقات خود را در ایـن کتـاب   «جلدي خود فقط به این جمله بسنده کرده است که:  9کتاب 

در آسیاي صغیر بود و چون این شهر جزو مسـتملکات ایـران     نیمستعمره یونا "هالی کارناس"»( کند. به مردم تقدیم می

به شمار می رفت، مورخ مذکور تبعه ایران محسوب می شد. ) او در سراسر کتاب از خود و زنـدگی شخصـی خـود یـادي     

تـوان بـه    اي مـی  الي متن کتاب او تا اندازه کند و حتی پیرامون وطن خود نیز چیزي ننوشته است. با این همه، از البه نمی

نگـاران و   هاي ما پیرامون زندگی و شخصیت هرودوت، نیز از زبان تـاریخ   شخصیت و روحیات او پی برد. بخشی از دانسته

  نویسندگان کهن، مانند سوئیداس و اتین بیزانسی و متنی از ازوب به دست آمده است.

که در هالیکارناس(جنوب غربی ترکیـه) بـه    کند ) معرفی میDryo) و دریو (Lyxesسوئیداس هرودوت را فرزند لیگزیس (

کنـد، چشـم بـه جهـان      ي غیریونانی و ساتراپ ایران که هرودوت از او به نیکی یاد مـی  روایی آرتمیس، ملکه روزگار فرمان

د دهـ  رسد. از این رو، جرج سارتن احتمال می ي یونانی ندارد و منحصر به فرد به نظر می گشود. اما نام پدر و مادر او ریشه

توان شـرقی یـا    اند و اگر چنین باشد هرودوت را می ها شرقی باشند که کم و بیش رنگ یونانی به خود گرفته ها نام که این

شرقی دانست که به شدت تحت تاثیر یونانیان و ایرانیان قرار گرفته بود. شاید بـه همـین دلیـل باشـد کـه       کم نیمه  دست

 پرست معرفی کرده است. بیگانه نگار یونانی، هرودوت را پلوتارك، تاریخ 

در آن زمان که هرودوت در هالیکارناس، در جنوب غربی آسیاي صغیر، که یک مهاجرنشین یونانی و زیر فرمان اپراتـوري  

سال از مرگ پسامیک سوم، آخرین فرعون مصـر،   35پارس بود، به دنیا آمد، داریوش هخامنشی در ماراتون می جنگید و 

اي پـا بـه عرصـه وجـود      گذشت. او در خـانواده  کست نبونید، پادشاه بابل، از کوروش هخامنش میسال از ش 40و نزدیک 

هاي کهن یونـان   ها و داستان ها اهل فضل و معرفت بودند. پدرش لیگزس و عمویش پانیازیس اسطوره گذاشت که همه آن

اي یونان باستان را براي او تعریف کـرده اسـت.   ه ها و اسطوره ي افسانه دانستند. به ویژه، پانیازیس که همه را به خوبی می
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یعنی داسـتان نامیـده   » استوریا«داند و آن را  بی جهت نیست که هرودوت، مقصود از تاریخ را بیان رویدادهاي گذشته می

  به معنی تاریخ از آن گرفته شده است. Historyاست که واژه 

ي بود، زبان ایونی را که زبان ادبی یونـان باسـتان بـود، فـرا     ا هرودوت به کمک عمویش، پانیازیس، که شاعر شناخته شده

گرفت و تاریخ خود را به آن زبان نوشت. هرودوت پس از فراگیري زبان ادبی یونان، به کتاب تاریخ هکاته، کـه پـیش از او   

دسـت آورد. امـا   کرد، دست یافت و اطالعات سودمندي از دنیاي متمدن پیش از زمان خود به  در ایونی(یونان) زندگی می

بود کـه در شـهر     تر اطالعات تاریخی خود را از سفرهایش به جاهاي گوناگون جهان به دست آورد. او جوانی نورسته بیش

دار شهر، لیگدامیس، رخ داد که هـرودوت در آن شـرکت داشـت. آن شـورش بـه شـدت        هالیکارناس شورشی علیه فرمان

اش توانستند از آن شهر فرار کنند و به ساموس بروند. آنان  ت و خانوادهسرکوب شد و عموي هرودت کشته شد، اما هرودو

  از آن جا به ساحل دریاي سیاه و سرانجام به سرزمین سکاها کوچ کردند.

پس از مدتی هرودوت به سارد پایتخت لیدي رفت و از تسهیالتی که سازمان اداري منظم هخامنشـی بـراي پیمـودن راه    

بـه کاهنـان    هره گرفت و روانه کشور پارس شد. پس از ایران به بابل رفت. در هر کشور و ناحیه، شاهی ایجاد کرده بود ، ب

آورد. پـس از پایـان    ها مراجعه می کرد و از آنان اطالعات بـه دسـت مـی    ها و آگاهان به احوال گذشته سرزمین پرستشگاه

هـایی کـرد و    جـا پرسـش   دست و آگاه آن ردان چیرهرودان به فینیقیه رفت و از دریانو  ي تمدن میان هایش درباره پژوهش

ي هرکول(جبل الطارق) و غیره، چیزهایی شنیده و یادداشت کـرد. سـپس بـه     هاي آن، تنگه درباره اوضاع مدیترانه، جزیره

هـاي   گـاه  هاي نیل را بازدید کرد و تحت تـاثیر شـکوه اهـرام و آرام    مصر رفت و از دلتاي نیل تا منطقه آسوان و سرچشمه

دانـد. جملـه معـروف     هاي خود ، تمدن مصر را مرهون وجود رود نیل مـی  هاي مصر قرار گرفت. هرودوت در نوشته فرعون

  اند، از جلد دوم تاریخ هرودوت برداشت شده است. نگاران آن را بیان کرده تر تاریخ  که بیش» مصر آورده نیل است«

هایش نظمی خاص داد و سپس به هالیکارنـاس رفـت و چـون      هرودوت پس از مصر مدتی در آتن اقامت کرد و به نوشته

ها شـهر مهاجرنشـینی بـه نـام      اي از ایونی وطن خود را در ناامنی دید، دوباره آن جا را ترك کرد. چون شنیده بود که عده

یم کـرد. سـرانجام،   ي تاریخ خود را در آن شهر تنظ جا کوچ کرد و بقیه توریوم در را در جنوب ایتالیا ایجاد کرده اند، به آن

سـالگی   65پـیش از مـیالد در    425هرودوت پس از سفرهاي زیادي که او را تکیده و رنجور کرده بود، در همان شهر در 

  اي به توریوم عالقه مند بود که آن جا را وطن دوم خود نامیده است. درگذشت و در میدان مرکزي شهر مدفون شد.او به اندازه



  »311«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

  هاي هرودوتبررسی نوشته

در کتاب وي در موارد زیاد داستان گویی جاي تاریخ را گرفته و خود داستان ها هم به دلیل اینکه از نسلی به نسل دیگـر  

رسیده اند چنان مشوش هستند که با زحمت می توان مقصود را دریافت. بر این معایب یک مورد را هم بایـد افـزود و آن   

ق العاده و غریب بودند و می خواستند چیزهاي عادي را بـه طـور فـوق    این است که، یونانی هاي قدیم عاشق چیزهاي فو

  العاده تأویل کنند، یا فوق العاده را بر عادي ترجیح دهند. این نکته نیز از نوشته هاي هرودوت به خوبی درك می شود.

ابـل بـوده، ولـی    سیاحت او در مشرق قدیم طولی نکشیده، در مصر شاید سه چهار ماه اقامت داشـته. خـودش گویـد در ب   

بعضی محققین جدید بر این عقیده اند که اصالً هیچگاه در این شهر نبوده. هرودوت گوید که غالباً اطالعات را از کاهنـان  

  گرفته، ولی تصور نمی رود که منبع تحقیقات او روحانیون درجه اول بابل یا مصر بوده باشد.

اغراق آمیز است، ولی غالـب مـورخین عهـد قـدیم از ایـن نقـص       ارقامی که هرودوت در نوشته هایش ذکر می کند،گاهی 

براي یونانی ها  "اُ لَمپ  "مبري نیستند.به عقیده بعضی محققین هرودوت نوشته هاي خود را در آتن و در موقع بازیهاي 

  می خوانده است.

کتاب خود را در آتـن در مـالء   ق.م گوید: هرودوت  446تا  445اوسویوس وقایع نگار قرن سوم میالدي، راجع به سالهاي 

مورخ آتن از قرن سوم ق.م گفته: آتنـی  » دي ئیل«عام خواند و به افتخاراتی بزرگ نائل شد، پلوتارك از قول فردي به نام 

  ها در ازاي تمجیداتی هرودوت ازآنها کرده بود ده تاالن به او دادند. 

وجهی خواست و چون جواب دادند : نـام  » کرنتی ها«از نیز گفته که هرودوت در ازاي کتاب خود » دیون خري سس تم«

نیک چیزي نیست که در بازار خرید و فروش شود، هرودوت از آنها در کتاب خود، در جایی که تاریخ جنـگ سـاالمین را   

  نوشته، بد گفت. 

  در ادامه نظرات برخی اشخاص را در مورد هرودوت بررسی می کنیم:

راي تاریخ نویسی پسندیده ولی او را افسانه گو نامیده و ضمناً غلط هاي کتاب هرودوت ارسطو، اسلوب انشاي هرودوت را ب

  را راجع به علوم طبیعی نشان داده است.

توسیدید، مورخ معروف یونانی که تاریخ جنگ هاي پلوپونس را نوشته، در مقدمه کتاب خود گوید: هـرودوت نثـر نویسـی    

  است. مند نبوده است که به حقیقت نویسی عالقه

کتزیاس، که در دربار داریوش دوم و اردشیر دوم طبیب بود، جاهایی را از نوشته هاي هرودوت راجع بـه کـوروش بـزرگ،    
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  کبوجیه، داریوش و خشیارشا تکذیب کرده است.

ژوزف فالویوس، مورخ یهود از قرن اول میالدي گوید که همه دروغ گویی هرودوت را ثابت می کردنـد و مـان تـن مـورخ     

  ي گفته که در نوشته هاي هرودوت راجع به مصر غلط هاي زیادي است. مصر

  سی سرون، نطاق معروف رومی، گوید نوشته هاي هرودوت پر است از افسانه هاي گوناگون است.

  دیودورسی سی لی گوید : اختراعات و افسانه هایی را که هرودوت عمداً در تاریخ مصر داخل کرده به سکوت خواهیم گذراند.

رابون جغرافی دان عالم قدیم گفته، به شعراي قدیم مانند هومر و هزیود بیشتر می توان اعتماد کرد تـا بـه هـرودوت و    ست

  مورخین عهد قدیم.

  این بود بطور اجمال عقاید مورخین و نویسندگان عهد قدیم درباره هرودوت.

است که: هرودوت پارس و پارسـی را دوسـت    نکته قابل توجه در مورد هرودوت که نمی توان با اغماض از آن گذشت این

  ندارد و قلم را در بعضی موارد تابع حسیات می کند. او یک یونانی بود و یونانی ها پارسی ها را دوست نداشتند.

در زیر دو نمونه از دروغ گویی هاي هرودوت را می آورم و در پست هاي بعدي به مـرور افسـانه گـویی هـا و دروغ هـاي      

  هم نوشت.هرودوت را خوا

  در مورد لشکرکشی خشایارشا به یونان هرودوت نوشته:

ن رسید، مغ ها براي رود ستریمون اسب هاي سـفید قربـانی کردنـد.     وقتی سپاهیان خشایارشا به رود ستریمون و شهر اُیِ

 9اهه نام دارد، ر9پل هایی براي عبور از این رود تهیه شده بود و وقتی که پارسی ها از پل گذشته دانستند که این محل 

نفر از دوشیزگان محل را زنده به گور کردند. این عادت پارسی ها بود. چنان که شـنیدم، آمـس تـریس     9نفر از جوانان و 

طفل پارسی را از خانواده هاي نجیب زنده به گور کنند، تا سپاسـگزاري   14زن خشیارشا، چون به کهولت رسید، امر کرد 

  است کرده باشد. نسبت به خداوندي که زیر زمین

  این گفته هرودوت خیلی عجیب به نظر می آید، زیرا ژوستن، مورخ رومی، گوید:  

  داریوش اول مأمورینی به قرطانجه فرستاده، چهار چیز از آن مملکت خواست و از آن جمله قدغن کردن قربانی انسان بود.  

شاید براي یونانی ها این کـار عجیـب نبـوده، زیـرا     با این عقیده چگونه خود پارسی ها چنین کاري را مرتکب می شدند؟ 

مقدونی ها قربانی انسان را جایز می دانستند و یونانی ها هم قبل از جدال ساالمین، سه جوان پارسی را کـه اسـیر کـرده    
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  ی ها.بودند، قربان کردند. پرستش خداي زیر زمین هم جزو معتقدات یونانی ها بود که او را پلوتون می گفتند، نه ایران

آن نداشـته  از هر نظر که بنگریم، روایت هرودوت دور از حقیقت به نظر می آید. خود مورخ مذکور هم اطمینان به صحت 

  شنیدم « که نوشته : 

س گسیل داشت. هرودوت نوشته:   در همان زمانیکه خشیارشا در حال لشکرکشی به یونان بود فرستادگانی به آرگُ

د که شاه ما را مأمور کرده به شما بگوییم که ما پارسی ها از اعقاب پرسس هستیم. او پسر آن فرستادگان به اهالی گفتن  

پرسه و نوه دانائه بود و از طرف مادر زاده آندرومد دختر کفه. بنابراین ما از اعقاب شما هستیم و نمی زیبد که ما با نیاکان 

ضی است که راحت در خانه هاي خودتان بمانیـد. اگـر   خود جنگ کنیم یا شما با دیگران بر ضد ما متحد شوید. پس مقت

  نقشه من پیش رفت، قدر شما را بیش از سایر مردمان خواهم دانست. هرودوت در ادامه می گوید:

اما اینکه این حکایت صحیح است یا سقیم، من نمی توانم چیزي بگویم، من روایتـی را کـه شـنیده ام، نقـل مـی کـنم و       

می گویند، کورکورانه باور دارم. این نکته تنها شامل این مورد نیست، بل شـامل تمـام کتـاب     مجبور نیستم آن چه را که

  .با این جمله، هرودوت عذر تمام نوشته هاي افسانه آمیز و نیز اغراق گویی هاي خود را خواسته است.من است

یونان، حتی خـواص و اهـل علـم و فلسـفه و     نگار به ظاهر یونانی، آن اندازه در میان مردم  انگیز این که، این تاریخ  شگفت

ي آتن در یکی از آثار خود، وطن هرودوت را شـهر توریـوم معرفـی     تاریخ، ناشناخته بود که حتی ارسطو فیلسوف برجسته

هاي زیـر   تر زندگی خود را در سرزمین نگار به ظاهر یونانی بیش کرده است. جاي این پرسش نیز هست که چرا این تاریخ 

ناچار  ماند. او حتی در زمان بازنشستگی، که به  کند و طی زندگی خود زمان اندکی را در آتن می انیان سپري میفرمان ایر

هـا نیسـت. بـه نظـر      رود که چندان زیر نفـوذ آتنـی   کند، به مهاجرنشینی در جنوب ایتالیا می وطن اصلی خود را ترك می

سن، باسـتان    شهروند آتنی نپذیرفته بودند. با این همه، به بیان راولیندانستند و به عنوان  ها او را بیگانه می رسد آتنی می

کـه عالقـه و   «شناس انگلیسی که تاریخ او را به انگلیسی ترجمه کرده است، پی بردن به این که چـه دلیلـی هـرودوت را     

  ، دشوار است.»جا وادار کرد ي آتن داشت، به ترك آن میلی به جامعه

دانند. با این همه، کتاب او در واقع تـاریخ پیـدایش امپراتـوري ایرانیـان،      کتاب تاریخ جهان می تاریخ هرودوت را نخستین

هاي ایرانیان و یونانیان است. او تـاریخ خـود را بـا داسـتان کـروزوس پادشـاه لیـدي و         پیشرفت آن امپراتوري و رویارویی

پردازد و چگونگی بر تخت نشستن کوروش و  ران میکند. سپس به تاریخ امپراتوري ای جا آغاز می لشکرکشی کوروش به آن

پـردازد و مـاجراي    دهد. در جلدهاي میانی به نبردهاي بزرگ جهان باسـتان، مـاراتن و سـاالمین مـی     داریوش را شرح می
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بـرد.   هاي پالته و میکال به پایان مـی  کند و کتاب خود را با شرح جنگ لشکرکشی دریایی داریوش و خشایارشا را بیان می

هاي دیگري ماننـد   الي این داستان دراز که نقش آفرینان اصلی آن ایرانیان هستند، به شرح زندگی و تاریخ قوم و در البها

  پردازد. ها نیز می ها و فینیقی مصري

گذاري کـرده اسـت. خـدایان     جلد نوشته و هر کدام را به نام یکی از خدایان هنرهاي زیبا نام 9هرودوت تاریخ خود را در 

هاي  اند که هر یک از یکی از شاخه خدا بوده 9ها بسیار یاد شده،  هاي یونانی از آن ها و افسانه هاي زیبا، که در اسطورههنر

یو نام داشته، نخستین آن خدایان بـوده اسـت کـه نـام جلـد       کرده است. خداي تاریخ، که کلی هنرهاي زیبا پشتیبانی می

ترتیـب بـه خـدایان موسـیقی، کمـدي، تـراژدي، رقـص، شـعر، غـزل،           نخست تاریخ هرودوت است و هشت جلد دیگر به

  اخترشناسی و سخن، اختصاص یافته است.

شود و سپس به امپراتوري لیدي  اي و باور نکردنی آغاز می هاي افسانه ) خداوند تاریخ. با داستانClioیو( . کتاب اول: کلی1

هـاي   کند. او در همین جلد به معرفی ویژگـی  اشاره می کند و به چگونگی سقوط آن در پی لشگر کشی کوروش اشاره می

خواهـد از لشکرکشـی    کند و چون مـی  هاي یونی، دري و ائولی آشنا می پردازد. سپس ما را با قوم قوم ماد و قوم پارس می

دن کـوروش  آورد. کتاب اول او با چگونگی کشته ش ها و تمدن بابل نیز سخنانی می کوروش به بابل یاد کند، پیرامون بابلی

  رسد. ها بود، به پایان می رواي آن به دست قوم ماساژت، که زنی دلیر فرمان

) خداوند موسیقی. به شرح اوضاع مصر پرداخته، چگونگی تاثیر رود نیل بر تمـدن مصـر را   Euterpe. کتاب دوم: اوترپ (2

سـاختن اهـرام تحقیـق کـرده اسـت. در       هاي گوناگون آن و به تفصیل بیان کرده و در مورد مومیایی کردن اموات و شیوه

هـایی کـه    گوید که خوك از نظر آنان ناپاك اسـت. او در ایـن کتـاب از سـرزمین      ي جانوران می مورد نظر مصریان درباره

  ها مطالبی نوشته است.  ي تمدن آن برد و درباره گویند نام می ها خاور نزدیک می امروزه به آن

  دهد. شرح می ند کمدي. زندگی کمبوجیه و فتح مصر را ) خداوThalie. کتاب سوم: تالی (3

) خداوند تراژدي. به چگونگی زندگی اقوام سکایی اشاره کرده است و تصـویري از  Melpomene. کتاب چهارم: ملپومن (4

ر کردند، بـه خواننـده اثـ    جنگیدند و در گاري و ارابه زندگی می خوي سکایی که بر پشت اسب می هاي درنده زندگی شبان

  پردازد.  خود عرضه می دهد و سپس به اغراق گویی درباره جنگ هاي ایران و یونان می

دهـد و در مـورد    هاي ایران و یونان را شـرح مـی   ي جنگ ) خداوند رقص. دنبالهTerpsichore. کتاب پنجم: تربپسیکور (5
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گویـد:   رد و شـوش ایجـاد شـد، مـی    هاي گوناگون و به فرمان داریوش هخامنشی بین سا ي شاهی، که با کوشش قوم جاده

اند. در هر پنج فرسنگ (یک منزل)  سراهاي عالی ساخته  این راه از نقاط مسکونی و امن می گذرد و در مسیر آن کاروان«

سرا وجود دارد و چاپارها در هـر   کاروان  111یک کاروانسرا وجود دارد و در مجموع از سارد پایتخت لیدي تا شوش ایران 

روز آن راه دراز را بـه طـور کامـل طـی      10هرودوت نوشته که چاپارها طـی  » گیرند. ازه نفسی را به کار میمنزلی اسب ت

  کردند. می

  پردازد . ) خداوند شعر اندوهناك. به چگونگی طغیان مردم ایونی علیه هخامنشیان میErato. کتاب ششم: اراتو (6

ره تـدارکات نظـامی خشایارشـا جهـت حملـه بـه یونـان اسـت و         ) خداوند غزل. درباPolymnieنی ( . کتاب هفتم: پولیم7

   پردازد. شود و در پایان آن به نبرد ترموپیل می هاي زیادي در آن دیده می گویی اغراق

  ي نبرد جنگ ساالمین است. ) خداوند اخترشناسی. ویژهUranie. کتاب هشتم: اورانی (8

شعر حماسی. به شرح جنگ پالته و سرانجام شکست نهایی سپاه  وري و ) خداوند سخن Calliope. کتاب نهم: کالیوپ (9

  ایران در میکال اشاره دارد.

شناسان و باستان  شود، تاریخ او کمک زیادي به تاریخ  هاي هرودوت دیده می هایی که در برخی از روایت با وجود نادرستی

خی کرده است. براي نمونه هرودوت در جلـد دوم  هاي باستانی و نیز رویدادهاي مهم تاری شناسان کنونی براي کشف زبان 

نکوس، فرزند بستامتیک، فرعون مصر، نخستین کسی بود که دست به حفر مجرایی «کتاب خود درباره مصر نوشته است: 

چـون شـامپلیون،   » کرد و سپس داریوش پارسی کار حفر آن را ادامه داد. زد که نیل را به دریاي اریتره (سرخ) متصل می

نگـار یونـانی از آن     ب را در تاریخ هرودوت مطالعه کرد به این مسئله کنجکاو گردید و در همان مسیري که تاریخاین مطل

اي به دست آورد که روي آن به سه خط، یکی یونانی و دو خط مصري در این باره  نام برده بود حفاري کرد و سنگ نوشته

  هاي هیروگلیف، راز خواندن آن را کشف کرد. ي یونانی با یکی از واژه همطالبی نوشته شده بود. او پس از برابر کردن هر واژ

زیستند کـه هـرودوت در    لین، شارن و هکاته، می نگاران دیگري مانند کادموس، هالنیکوس، میتی  پیش از هرودوت تاریخ

گـذاري   ي چگـونگی بنیـان   رهتر دربـا  نگاران بیش ها از نزدیک آشنا شود. آن تاریخ  جوانی آرزو داشته است که روزي با آن

اند و اغلب با استداللی خیالی نسب کسانی را به  هاي بزرگ و اشراف سخن گفته شهرهاي باستانی و شکوه و جالل خانواده

هاي خیالی آنان لذت  خوانده و از افسانه هاي آنان را می اند. هرودوت در جوانی نوشته رسانده خدایان و قهرمانان باستان می

پـردازي و   نگاري آنان چندان درست نیست و آنان را به افسانه ي تاریخ  ست، اما پس چندي دریافته بود که شیوهبرده ا می
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شود که گاهی از روي   توجه می ي خود بی هاي مورد عالقه کرده است. او آن چنان نسبت به شخصیت سرایی متهم  داستان 

  ).16را از اهالی آسیاي صغیر دانسته است(جلد دوم، بند خواند و خود  می» یونانی«و » یونی«ها را  تحقیر آن

نگاري نامیـده   هرودوت از هر سرزمینی که می گذشت، گزارش تهیه می کرد. این کار به زبان جامعه شناسان کنونی، تک

ا ایـن تـاریخ   گویند، زیر هاي گوناگون، تاریخ تحلیلی نیز می ها و تمدن  ي ملت  شود. این نوع پژوهش تاریخی را درباره می

ها را در زمینه سیاست، اقتصاد، اخـالق، تعلـیم و    اي از کوشش انسان هاي جداگانه نگار در پنج سده پیش از میالد، مرحله 

بـرد. بنـابراین،    کرد. در این روش هرودوت از جزو به کل پی می تربیت، دین و دانش، ادب و هنر، در یک تمدن کاوش می

شناسـی، فرهنـگ    هـاي باسـتان    هایی از پژوهش اي از اطالعات تاریخی نیست، بلکه رگه کتابی که او نوشت فقط مجموعه

  عامه و حتی اطالعات جغرافیایی است.

هاي آگـاه، کـه ممکـن بـود از میـان       هاي شخصی و گفت و گو با شخصیت  هاي خود را بر اساس مشاهده هرودوت گزارش

از پارسیانی که در تاریخ بسیار آگـاه  «و در برخی از جاهاي کتاب خود آورد. ا دانشمندان و بزرگان قوم باشند، به دست می

ها و چگونگی آشنایی خـود   کند و حتی آغاز کتاب اول او نیز به همین عبارت است. با این همه، از نام آن یاد می» هستند

ي تاریخ او باشد. چـرا کـه   ها ي دوران هخامنشی از منبع نوشته کم دو سنگ  رسد دست گوید. به نظر می با آنان سخن نمی

نوشته آمده است. با این همه، هنوز بـه درسـتی    کند که در سنگ  ماجراي به سلطنت رسیدن داریوش را با دقتی بیان می

  ها آگاه شده است. دانیم که او چگونه از محتواي آن نمی

دنیـاي آن   درستی مطالـب آن،  سال پیش درباره هر کشوري که مطلبی شنیده بود، براي پی بردن به  2400هرودوت در 

شناس آمریکایی، ویـل دورانـت، در    شناس انگلیسی، و تاریخ  بی، تاریخ  مانند همین شیوه را توین  زمان را زیر پا گذاشت، 

شناس زمان ما همانند هرودوت فقط به نوشته هاي پیشینیان بسنده نکردند، همان  قرن بیستم انجام دادند. این دو تاریخ 

نگاران پیش از خود بسـنده نکـرد و    هاي تاریخ هاي عمویش در هالیکارناس و نوشته ها و گفته رودوت به آموزشگونه که ه

آن چه دیگران نقل کـرده انـد مـن در کتـابم     «گوید:  هایی را فراهم کرد. او در این باره در کتابش می ضمن سفر یادداشت

ور کرده باشم، مگر این که در طی سفر هاي مکرر به حقیقت آن ام، لکن چنین نیست که همه را بدون تمیز دادن با آورده

  »پی برده باشم.

هاي گوناگون دارد ، هنوز هم مورد اسـتناد   کتاب تاریخ هرودوت از آن جایی که اطالعات زیادي درباره تاریخ باستان ملت
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سلسل وقایع و اشخاص از حیث تقدم شناسان است. با این همه، از آن جایی که به علل حوادث نپرداخته و چندان ت تاریخ 

هـا و تـاریخ رویـدادها و     رود و محاسـبه سـال   گـویی از انـدازه بـه در مـی     و تاخر تاریخی رعایت نکرده، گاهی در پراکنده 

نگـاران دیگـر بـا مقارنـه قـرار دادن حکومـت        ها را از روي دقت انجام نداده جنبه علمی کامل ندارد. بعدها تاریخ  سلطنت

  اند. هاي گوناگون، سال درست رویدادهاي گوناگون را به دست آورده رزمینپادشاهان س

شـرح   هاي زیر فرمان آنان اختصاص یافته و نقطه اوج تـاریخ او ،  ها و مادها و ملت بخش زیادي از تاریخ هرودوت به پارس

د که روزي آزادي یونان را ببیند هاي ایران و یونان از داریوش تا آخر دوره خشایارشا است. او در کتابش آرزو می کن جنگ

و شاهد نابودي دیکتاتوري هخامنشی باشد. او ، به غیر از کـوروش و داریـوش همـه شـاهان هخامنشـی را سـبک سـر و        

ها طرفداري کرده است و می گوید که جنگ ایـران و یونـان    دیکتاتور خوانده است. در مورد مسایل جنگی بیشتر ازیونانی

هـا پیـروز شـوند، دیکتـاتوري      اتوري آسیایی و دموکراسی یونانی بوده است و چنان چه ایرانـی در حقیقت جنگ بین دیکت

گوید، از آزادي سیاسـی مـردم آن شـهر بـه      آسیایی بر تمدن هلنی غلبه خواهد کرد. او هنگامی که از شهر آتن سخن می

در مهاجرنشین توریوم را بر زنـدگی در آتـن   دانیم چرا او زندگی  )، اما به درستی نمی78کند(جلد پنجم، بند  نیکی یاد می

  دهد. ترجیح می

خان پیرنیا (مشیر الدوله) در تاریخ ایـران باسـتان در    هرودوت در معرفی سپاه ایران راه اغراق را پیموده است. میرزا حسن

سپاهیان ایران کـه از  هاي هرودوت در رابط با جنگ ایران و یونان مطالب زیادي دارد. او پیرامون شمار  مورد مبالغه گویی

گویـد:   کند که مـی  ي هرودوت اشاره می کردند، به این مبالغه ي بسفور گذشته و خود را براي یورش به آتن آماده می تنگه

اي رسید که پـنج کیلـومتر محـیط آن بـود و آب دریاچـه بـراي سـیراب کـردن اسـبان کفایـت            قشون ایران به دریاچه«

هد که اگر بر فرض ژرفاي آن دریاچه یک متر باشد، این دریاچه آن انـدازه آبـش زیـاد    مشیرالدوله جواب می د» کرد. نمی

ي سـپاه ایـران از سـواره و پیـاده      خواهد بود که براي سیراب کردن بیش از یک میلیون اسب کافیست و حال آن که همه

نگی است که گـاهی خبـري را   هزار نفر نبوده است. درواقع، تاریخ هرودوت در حکم گزارش یک خبرنگار ج 350بیش از 

  گیرد. کند و گاهی هم راه مبالغه را در پیش می بدون تفسیر و اظهار نظر نقل می

کوروش مانند پـدري مهربـان و رئـوف    «نویسد:  هاي رفتاري بزرگ پادشاه هخامنشی، کورش بزرگ، می ي ویژگی او درباره

ي ساده، جفا کش، بسیار عالی همت، شـجاع و در فنـون   او مرد«سپس اضافه می کند: » کند. است که براي مردم کار می

گویـد کـه او بـا     در جایی دیگـر مـی  .» جنگ ماهر بود. او بود که ایالت کوچک پارس را به یک مملکت بزرگ تبدیل کرد 
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وشـش  خواند. او در داستان فتح لیدي بـه ک  می» آقاي آسیا«کرد و در جاي دیگر او را  مردم به مهربانی و پدرانه رفتار می

ها سواره نظام لیدي بهره گرفت، چـرا   کند که از شترها براي رم دادن اسب سپاهیان پارس، از این نوآوري کوروش یاد می

  که بوي شتر باعث رم کردن اسب می شود.

او «گویـد:   داند که به فساد گـرایش داشـته اسـت و مـی     هرودوت کمبوجیه را نخستین نمونه از پادشاهان ظالم شرقی می

  عاجز از کف نفس، درنده خود بود. داریوش که نمونه بهترین حکـم رانـان شـرقی اسـت ، دلیـر ،      تاب ، تندخو، بیشخصی 

باهوش ، زیرك و در فن جنگ و صلح هنرمند و بنیان گذار و استوار کننده و وسعت دهنده امپراتـوري بـود. خشـایار شـا     

  »سست عنصر و به آسانی تحت نفوذ درباریان بود. رحم، خودخواه، وار ولی بی ناتوان، طفل پادشاهی ستم گر، 

کنند و ایـن   ستاید که فردي را براي یک گناه کوچک به مرگ محکوم نمی با این همه، او این رفتار پادشاهان پارس را می

ها  ند. آنناپذیر ک ي خود را مجازاتی جبران  ها حق ندارد براي یک گناه کوچک یکی از افراد خانواده که هیچ کدام از پارس

گـاه   تـر باشـد، آن   نخست خوب بیاندیشند و چنانچه کارهاي بد مقصر از خدماتش از حیـث تعـداد و شـدت بـیش    «باید: 

  »توانند تسلیم خشم و غضب شوند و او را مجازات کنند. می

ی شجاع و پر تهور خواهند که از جوانان خود مردان ها می پارس«نویسد:  ها در زمان کوروش می درباره تعلیم و تربیت پارس

ي جوانان بایستی سوارکاري و تیرانـدازي را فـرا گیرنـد.     کنند. همه بسازند و داشتن فرزندان زیاد را در خانواده تشویق می

تـرین کارهـا،    ها بدترین و ننگین  هر عملی که ارتکاب آن منع شده، صحبت کردن از آن نیز ممنوع است. به عقیده پارس

  »کند، گاه مجبور است دروغ بگوید. ها این است که کسی که قرض می قرض گرفتن است. استدالل آندروغ گفتن و پس از آن 

ها در مجراهاي  کنند. آن ها مواد پاك مانند خاك و آب را آلوده نمی پارس«گوید:  ها می او پیرامون بهداشت در میان پارس

دهنـد کـه    شویند و حتی اجازه نمی جا) نمی ود را(در آناندازند و دست روي خ کنند و آب دهان در آن نمی آب، ادرار نمی

  »داریم. ها)، مجراهاي آب را چندان گرامی نمی کسی چنین کند. بر عکس ما(یونانی

هـا متمـایز    هـا در زمینـه دیانـت از یونـانی     پارس«گوید:  کند و می ها مقایسه می ها و یونانی او وضعیت دین را میان پارس

ها کسـانی را   ند که براي خدایان مجسمه بر پا کنند و یا معبد و قربان گاهی بسازند. برعکس، آنها عادت ندار هستند. آن

که چنین کنند به دیوانگی متهم می کنند و علت آن به نظر من آن است که آن هـا هرگـز ماننـد یونانیـان خصوصـیات      

ها براي قربـانی کـردن بـراي     نویسد که پارس ها می او پیرامون مراسم دینی پارس» بشري براي خدایان خود قایل نبودند.
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نویسـد:   پردازنـد. او مـی   روند و پس از جاري کردن نام خدا بر زبان به قربانی کـردن جـانور مـی    خدایان به جاي پاکی می

تواند فقط براي خود دعاي خیر کند و باید براي سـعادت و خوشـبختی    کند، نمی کسی که قربانی را به خداوند هدیه می«

  »ي مردم پارس دعا کند. ه و همهپادشا

هـا حـق    ها عادت دارند روز تولد خود را جشن بگیرنـد. در آن روز آن  پارس«گوید:  ها می او پیرامون فرهنگ عمومی پارس

کشـند و   هاي دیگر بخورند. اعیان و اغنیا گاو یا اسب یا شتر و یا خري مـی  تر از غذاي روز دانند که غذایی مطبوع خود می

هـا   کنند. پـارس  تر بسنده می چیز و فقیر به جانوران کوچک کنند. افراد بی هاي بزرگی کباب می اي در اجاق پارچه آن را در

جا به سر سـفره   تر به غذاهاي سبک عالقه دارند که همه را یک خورند. بیش تر می به طور معمول غذاي مقوي سنگین کم

خورند، براي آن است  ها فقط براي جلوگیري از گرسنگی غذا می اگر یونانی ها بر این باوراند که آورند. از این رو، پارس نمی

اي براي آنان بیاورند، باز هم به  دهند. در صورتی که اگر در پایان غذا چیز شایسته ها نمی که در پایان غذا چیز قابلی به آن

  »خوردن ادامه خواهند داد.

هنگامی که دو نفر پارسـی در کوچـه بـا هـم     «گوید:  ها چنین می رسي آداب برخورد اجتماعی در میان پا هرودوت درباره

بوسند. اگر یکی از نظر جایگاه اجتمـاعی از   دیگر را می هاي یک که به یکدیگر سالم بکنند، لب شوند، به جاي آن رو می روبه

اي پست باشد، در برابر دیگـري   هها از خانواد بوسند. اما اگر یکی از آن دیگر را می هاي یک تر باشد، روي گونه دیگري پایین

ي  هـایی کـه در فاصـله    دهنـد و آن  تر اهمیت می ها به آشنایان نزدیک خود بیش کند. آن زند و سجده می زانو بر زمین می

  »گیرند. ي دوم قرار می کنند، در درجه دورتري زندگی می

هـاي دیگـر    ي ملـت  هـا از همـه   پـارس «ویسد: ن ها، یعنی تقلیدپذیري، می هاي پارس هرودوت پیرامون یکی دیگر از ویژگی

ها لباس مادها را زیباتر از لباس ملـی   ها و رسوم خارجیان را دارند. براي نمونه، چون آن تر استعداد اخذ عادت جهان بیش

از  این تعریف از قوم پارس برخی از نویسندگان را بر آن داشته کـه تقلیـد ایرانیـان   » ها را پوشیدند. خود دیدند، آن لباس

هایی است که ملت ایران  ها پیوند بدهند. اما باید توجه داشت که قوم پارس بخشی از قوم فرهنگ غرب را به تاریخ دراز آن

ها از یک قوم ایرانی دیگر، یعنی قـوم مـاد، تقلیـد     کند، آن اند. به عالوه، در همین داستانی که هرودوت بیان می را ساخته

  ها به تمدن روي آورده بودند. سال زودتر از پارس 150کم  تري داشتند و دست رهنگی کهني تمدنی و ف کنند که پیشینه می

انـد.   بی، هرودوت را پدر تاریخ دانسـته  از فرهیختگان یونانی گرفته تا مورخین معاصر، از جمله ویل دورانت و آرنولد توین 

ي اطالعـات بشـر    ي این لقب است، زیرا همه ستهبه بیان هنري اس. لوکاس، استاد تاریخ دانشگاه میشیگان، هرودوت شای
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ها و مصریان مرهون  ها، فینیقی ها، ایتالیایی ها، یونانی ها، بابلی هاي مشرق باستان به ویژه، مادها، پارس قرن بیستم از ملت

طالعـات  شامپلیون فرانسوي نمی توانست خط هیروگلیف را بخواند زیرا هـرودوت ا   هاي اوست. اگر هرودوت نبود، کوشش

هاي کهن در کتابش به یادگار گذاشته است که همین اطالعات باعث برانگیخته شدن حس کنجکـاوي   اي از ملت پراکنده

هـاي باسـتانی    هـاي تـاریخی سـده    هاي جدید و در نتیجه کشف بسیاري از حقیقت شناسان سده شناسان و باستان  تاریخ 

  آدمی شد.

ماننـد   هـاي او بـی   اي دوره ي بیان تاریخ هرودوت را در مقایسه با پیشینیان و هم شناس انگلیسی، شیوه  راولینسن، باستان

ي نگارشی که در زمان او معمول بوده است، تفاوت بین او  ي سبک نگارش هرودوت با شیوه مقایسه«نویسد:  داند و می می

اي تـازه جلـوه    ي تـالیف او چونـان شـیوه    وهاي هویدا بوده که شی کند و این تفاوت به اندازه خوبی آشکار می و دیگران را به

  »نموده و خواه ناخواه نام شریف پدر تاریخ را براي او به ارمغان آورده است.

دانـد کـه    ي جهانگردان بزرگی دیگري مانند مارکوپولو و ابن بطوطه می ي کار هرودوت را به مانند شیوه جرج سارتن شیوه

ي یونـانی   یابد. او هـرودوت را اسـتاد نثـر سـاده     هاي آنان بازتاب می نوشته گاهی سخنانی عجیب و حتی باور نکردنی در 

ي شعر زیبا و گیرا باشد. سارتن هنر و افتخـار بـزرگ    داند که اثر او به یونانیان فهماند که نثر نیز ممکن است به اندازه می

ه است و او را نه تنها پدر تاریخ که پـدر  داند که از مردمان گوناگون و آداب و رسوم آنان سخن گفت هرودوت را در این می

  داند. شناسی نیز می دانش قوم 

کند، اما بـا اشـاره بـه ایـن کـه تـاریخ        هایی کتاب هرودوت اشاره می سارتن در کتاب تاریخ علم خود به برخی از نادرستی

ي رویدادهاي  الف در هم ریختهتواند ک اندازه پیچ در پیچ است که حتی پژوهشگر امروزي نیز به دشواري می خاورمیانه بی

نباید توقع داشته باشیم که یک مورخ باستانی بتواند ایـن  «شود که:  آن را باز کند و سر رشته را به دست آورد، یادآور می

گونه مطالب بغرنج را به صورت روشن و درست توضیح دهد و تفسیر کند. تاریخ هرودوت شامل اطالعات فراوانـی اسـت،   

هـا کـار و کوشـش اسـت، قابـل مقایسـه نیسـت و         ي قـرن  شـود و ثمـره   هایی که امروزه نوشته مـی  ا تاریخاما این کتاب ب

  »توانسته است که چنین باشد. نمی

هایی که در کتاب تاریخ هرودوت وجود دارد، از نقش او در  شناس ایرانی، نیز در کنار اشاره به نادرستی عباس اقبال، تاریخ 

دانـد.   کند و آن را بیش از هر چیز مدیون کتاب تاریخ هرودوت می ر زمان هخامنشیان یاد میکشف رازهاي تاریخ ایران د



  »321«   تاریخ ایران باستان
 

 
 

این کتاب در عهد هخامنشیان تالیف شده و مولف آن اهل سرزمینی بـوده اسـت کـه زیـر فرمـان      «چرا که به نظر اقبال: 

ي احوال اقوام ایرانی و پادشـاهان   دقیقی دربارهشده است. از این رو، عالوه بر این که اطالعات  هاي ایرانی اداره می ساتراپ

ي تمدن ایرانیان باستان دارد، کلیددار کسانی شده است تا بتوانند خط  مادي و پارسی و اخالق و صفات و فضایل و درجه

  »میخی ایرانی را بخوانند و تاریخ واقعی ایران قدیم را کشف کنند.

شناسان کنونی منتقـدان جـدي دارد. بسـیاري از نویسـندگان      پیشین وتاریخ نگاران  با این همه، هرودوت در میان تاریخ 

انـد و حتـی او را بـه دروغگـویی و تحریـف رویـدادهاي        شدت از او انتقاد کرده یونان باستان، مانند کتزیاس و پلوتارك، به

ن برجـاي مانـده اسـت کـه     از نویسندگان یونـان باسـتا  » خبث طینت هرودوت«اي با عنوان  اند. رساله تاریخی متهم کرده

ي جدیـد، سـایکس انگلیسـی نیـز درسـتی       دهند. از تـاریخ شناسـان دوره   تر پژوهشگران او را به پلوتارك نسبت می بیش

هاي پیشینیان و نویسندگان دیگـر بـه    گیرد و هرودوت را متهم می کند که از نوشته هاي هرودوت را به پرسش می نوشته

   .برداري کرده است  نام خود بهره

کند که در نوع خود قابل توجه است زیـرا در کمـا بـیش مـا را بـا      این مورخ یونانی خصوصیات اخالقی ایرانیان را ذکر می

باشـد. در اینجـا خصوصـیات اخالقـی     سازد و از این جهت نیز منحصر به فرد مـی اخالق ایرانیان در عصر باستان آشنا می

  د:شوایرانیان بر اساس تاریخ هرودوت آورده می

هرودوت مورخ یوانانی که در سده پنجم قبل از میالد می زیسته و با چند تن از شاهان هخامنشی همزمـان بـوده اسـت.    

ویـژه   دراین زمینه چنین می نویسدایرانیان به فرزندان خود از پنج سالگی تا بیسـت سـالگی آداب نیکـوي زرتشـتی و بـه     

گویی را بدترین عیب می دانستند. و براي آنکه ناگریز به انجام این  روغها د سواري تیراندازي و راستگویی می آموختند. آن

 .کار زشت نشوند حتی از وام خواستن نیز خودداري می کردند، چرا که ممکن بود وامدار به جهتی ناگزیر به دروغگویی شود

امري بسیار نکوهیده می پنداشتند . آنان از آداب دهان افکندن در آب و در رهگذرها و در نزد دیگران اباء داشتند و آن را 

در آب روان دست و رو نمی شستند و آنرا به ناپاکی نمی آلودنـد. ایرانیـان کهـن فرزنـدان خـود را از دوران کـودکی بـه        

دادنـد و   کار بردن سالح هاي گوناگون، سـواري و ارابـه رانـی عـادت مـی      به هایی مانند دویدن، تحمل سرما و گرما، ورزش

هاي ایرانیان محترم داشتن همسایه بـود، بـه کسـانی     ت آنان مردانگی، رشادت ودالوري بود. از دیگر ویژگیبزرگترین صفا

 .دادند هاي بزرگ می که در راه نگهداري میهن و حفظ کشور خدماتی عرضه داشته بودند، پاداش

پرستی پرهیز داشتند. به هنگـام   دزدي و تصرف در مال دیگران خودداري می کردند. از پرخوارگی و شکم  گیري ، از رشوه
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خوردند. و شکار را به اعتبار جنبه ورزشی آن دوست داشتند. دستورات زرتشت در زندگی ایرانیان آن  راه رفتن چیزي نمی

 .زمان جنبه عملی پیدا کرده بود و همین مسأله مهم سبب برجسته تر شدن ویژگی هاي اخالقی آنان نسبت به اقوام دیگر می شد
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