تاریخ مختصر ایران
از بدایت تا سقوط ساسانیان
محمود طوقی
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فصل اول
ایران در بدایت تاریخ
نجد یا فالت
نجد ترجمه پالتو ست بمعنای بلندی بسیار بزرگ و فالت لغتی عربی است بمعنای بیابان فقیر و بی آب و
علف .فالت ایران ترجمه ای است غلط و جا افتاده که به آن غلط مصطلح می گویند .

جغرافیای ایران
ایران که فارسی میانه آن  Eranاز کلمه  Aryaو  Aranamمیآید بهمعنای آریاها است.
و آرایlیهlا قlومlی بlودنlد کlه بlه زبlان هlند و اروپlایlی سlخن مlیگlفتند قlومlی کlه بlه دو شlاخlه تlقسیم شlدنlد
شاخهای در ایران و شاخهای در هند ساکن شدند.
حدود و ثغور
نجlد ایlران بlه شlکل مlثلثی اسlت کlه بlین دو فlرو رفlتگی قlرار دارد؛خlلیج فlارس در جlنوب و دریlای خlزر
در شlمال.در شlرق بlه جlلگه حlوضlه رود سlند مlی رسlد و در جlنوب غlربlی بlه زمlین هlای پسlت مlیان رودان
محدود می شود .
نجlد ایlران در غlرب بlه ارتlفاعlات ارمنسlتان و از شlرق بlه مlنطقه کlوه هlای پlامlیر مlتصل مlی شlود ودر
نlهایlت بlرآمlدگlی را تlشکیل مlی دهlد کlه جlلگه هlای آسlیای داخlلی را بlه فlالت هlای آسlیای صlغیر و اروپlا
متصل می کند .
اهمیت ژئو پلتیک
نجllد ایllران در در دنllیای قllدیllم چllهار راهllی بllود کllه بllخش هllای مllختلف آسllیا را بllه یllکدیllگر و بllه کllشور
های حوزه دریای مدیترانه و اروپا متصل می کرد
شکل گیری نجد ایران
نجد ایران در  ۳۰۰میلیون سال پیش سه پاره بود :
قسمت مرکزی و شرق آن در نیمکره شمالی بودغرب و جنوب غربی اش در نیمکره جنوبی بودشمال غربی و آذربایجان بر کناره اقیانوس تتیس بودحlدود  ۵۰تlا  ۶۰مlیلیون سlال پlیش ایlن سlه تlیکه بlهم پlیوسlتند  .و اقlیانlوس تlتیس تlبدیlل شlد بlه دریlاچlه
خزر و ارومیه و سیاه و آرال .
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 ۶۵/۵مlیلیون سlال پlیش هlنوز در زیlر آب قlرار داشlت .ایlن نجlد در دوره سlوم زمlین شlناسlی در فlاز
ک llوه زای llی الرم llیدا ب llوج llود آم llد .نخس llت م llناط llق ال llبرز و زاگ llرس س llر از آب ب llیرون آورد  .وس llعت دری llا ه llا
کمتر شد و دریای باز شمال ایران به در یای بسته خزر و سیاه تبدیل شد .
بllا بllیرون آمllدن نجllد بllزرگ ایllران از زیllر آب کllویllر لllوت و دشllت کllویllر در یllاچllه هllای بllزرگllی بllودنllد و
رطوبت کافی برای تشکیل جنگل ها و مراتع سر سبز در آن منطقه بود .
از ح llدود  ۱۵-۲۰م llیلیون س llال پ llیش خ llشکسال llی آغ llاز ش llد .در ی llاچ llه ه llای دش llت ک llوی llر و ک llوی llر ل llوت
خشک شدند .
عه llد ب llاران ب llین  ۱۰-۱۵ه llزار س llال ق llبل از م llیالد م llسیح ب llه پ llای llان رس llید و عه llد خ llشک از راه رس llید و
زمین های خشک سر از آب بیرون آوردند .و زمین برای زندگی انسان ها مناسب شد .
در ایlن دوران سlاکlنان نجlد ایlران در سlوراخ هlایlی کlه در مlناطlق پlر درخlت کlوه هlا حlفر کlرده بlودنlد و
ب llه وس llیله س llاخ llه درخ llتان پ llوش llیده م llی ش llد زن llدگ llی م llی ک llردن llد ؛در ح llوال llی ک llوه ه llای ب llختیاری و ش llمال
شرقی شوشتر .
زنlدگlی از طlریlق شlکار مlی گlذشlت  .و ابlزار شlکار تlبر سlنگی و چlکش سlنگی بlود .از ظlروف سlفالlی
و استخوانی استفاده می شد ).گریشمن(
وظیفه زنان
در ایlن دوران وظlیفه زنlان نگهlبانlی از آتlش ،سlاخlنت ظlروف سlفالlی ،جlمع آوری ریlشه هlای خlوردنlی
ومیوه های درختان بود.
شناسایی گیاهان و دانه ها انسان را به کشاورز ی رهنمون ساخت.
ایllن دوران دوران نllوسllنگی اسllت »حجllر مllتاخllر«و انllسان در غllار زنllدگllی مllی کllند .جllامllعه زن سllاالر
اسllت  .بllخاطllر آن کllه نllقش مسllلطی در تllولllید دارد  .و زن قllبیله را اداره مllی کllند و بllه مllقام روحllانllی هllم
می رسد .ناقل خون قبیله زن است .
نخستین ساکنان دشت
بllا کllوچllک شllدن در یllاچllه عllظیم مllرکllزی سllواحllل آن بllه مllراتllع و مllرغllزار تllبدیllل شllد .و ایllن امllر ابllتدا
ج llان llوران را از ک llوهس llتان و ب llدن llبال آن ان llسان ش llکارچ llی را ب llدش llت آورد.ای llن ات llفاق  ۵۰۰۰س llال ق llبل از
مlیالد اتlفاق افlتاد.سlی اَلlک کlاشlان قlدیlمی تlریlن محlل سlکونlت انlسان هlای آن روزگlار اسlت.ویlژگlی ایlن
دوران
 -۱زندگی از طریق شکار ،کشاورزی و اهلی کردن گاو و گوسفند می گذرد
-۲انسان هنوز طرز ساخنت خانه را نمی داندو در آلونک ها و شکاف غار ها زندگی می کند .
-۳کوزه گری و سفال سازی کمی پیشرفت کرده است
 -۴ابزار؛داس و تبر و چاقو سنگی است
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-۵در اواخر دوره نوسنگی مس کشف می شود
-۶آرایش مرد و زن انجام می شود
-۷روی استخوان ها نقاشی می شود
-۸مردگانشان را در کف اتاق ها دفن می کنند تا نزدیک زندگان باشند
 -۹با رود به مرحله تولید و پیدایش مواد اضافی مسئله تجارت و مبادله بوجود می آید .
پایان عصر نو سنگی انعکاسش را در اسطوره خروج از بهشت نشان می دهد.
ایران در هزاره چهارم ق .م.
مرحله دوم تمدن ایران از این زمان آغاز می شود :
-۱خانه ها وسیع و درب دار می شوند
-۲چرخ سفالگری برای ساخت ظروف اختراع می شود
-۳ساخت ظروف نقش دار
-۴استفاده از فلزات مخصوصا ً مس
-۵اهلی کردن سگ و اسب
-۶کار زنان در باغ و خانه
-۷توسعه تجارت
هزاره سوم پ .م.عهد سوم تمدن
عlیالمlی هlا از کlوه هlایlی کlه دشlت شlوش را در بlر مlی گlرفlت پlائlین آمlدنlد و در بlخش هlای مlهمی از
خلیج فارس و بوشهر مسلط شدند.
در ک llنار ام llپراط llوری ع llیالم ف llرم llان llروای llان ِام llد در م llیان رودان را داری llم ک llه ب llرای دس llتیاب llی ب llه م llعادن
فلزات و مواد ساختمانی مدام به شوش حمله می کردند .
در کlوهسlتان هlای اطlراف عlیالم قlبایlل لlولlوبlی و گlوتlی هlا زنlدگlی مlی کlردنlد کlه در پlی اسlتقالل خlود
مبارزه می کردند .
 -۱جایگزین شدن آجر مستطیلی به جای آجر بیضی در ساخت خانه
-۲تعبیه پنجره در دیوار خانه ها
-۳مشخص شدن مرز کوچه ها و محالت
-۴مرده ها هنوز در خانه ها دفن می شوند
-۵اختراع چرخ کوزه گری و آجر پزی
-۶رئالیستیک شدن نقاشی روی سفال ها؛مار و پلنگ
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زندگی بشر در این سه دوره  ۳۰۰۰سال طول کشید .
سیاَلک،قم ،ساوه ،ری و دامغان زودتر از بقیه مناطق خشک و قابل سکونت شدند و این اتقاق در
مرحله اول تمدان افتاد  .در حالی که تا پایان دوره دوم همدان و شوش و تخت جمشید قابل سکونت
نبودند.
دین
در این دوران باور بر این بود که حیات آفریده یک رب النوع است  .این رب النو ع همسری داشت
که او نیز رب النوع بود  .در آن واحد هم شوهر او بود وهم فرزند او .مبدا ازدواج بین برادران و
خواهران و از دواج بین مادر و پسر .
از نظر سیاسی شورای ریش سفیدان همه کاره بود هنوز ایده اعطای قدرت به یک فرد بوجود
نیامده بود  .بعد ها اندیشه شاه و رئيس بوجود آمد .
هزاره سوم
-۱اختراع خط:در شوش در آخرین سده های  ۳۰۰۰سال ق .م.خط عیالمی مقدم رایج بود که نشان
می داد شوش تحت نفوذ تمدن میان رودان است
-۲خانه ها با دقت بیشتری ساخته می شدند ؛دو اجاق برای غذا و نان و یک خمره برای آب
 -۳مرده ها را درکف اتاق ها دفن می کردند
 -۴لوازم از طال و الجورد ساخته می شد
 -۵خط نیمه تصویری بود  .بر اثر توسعه و فرهنگ عیالمی متعاقب فتوحات سیاسی وارد ایران شد
 -۶در آغاز هزاره سوم میان رودان وارد دوره تاریخی شد
-۷ایران معبری بود برای تهیه سرب از ارمنستان،الجورد از بدخشان واز خود ایران مس ،طال،قلع
وانواع سنگ و چوب و روغن
آریاییها؛مهاجر یا بومی
گlفته مlی شlود قlبایlل مlهاجlر آریlایlی از اوائlل هlزاره نخسlت از سlمت خlاور و آسlیای مlیانlه وارد فlالت
ای llران ش llدن llد ود در  ۳م llنطقه اس llکان ی llاف llتند و ب llا س llاک llنان پ llیشین ک llه ف llرم llان llبردار و م llطیع گش llته ب llودن llد
مخلوط شدند:
-۱پارت ها :در شمال شرقی
-۲مادها :درغرب؛ آذریابجان و همدان
 -۳پارس ها :در جنوب
دالیل رد این نظریه:
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-۱در آریایی بودن کاشی ها و گوتی ها و لولوبی ها جای شکی نیست و اینان در هزاره سوم
ساکن ایران بوده اند.
 -۲اوس llتا ب llعنوان ق llدی llمی ت llری llن س llند ب llر س llاک llن ب llودن آری llای llی ه llا در نج llد ای llران ص llحه گ llذاش llته م llی
شود .
 -۳در صlورت مlهاجlر بlودن آریlایlی هlا بlدون شlک کlار بlا سlاکlنان بlومlی بlه جlنگ مlی کlشید و سlاکlنین
بومی می توانستند به سادگی از همسایه قدرتمند خود آشور کمک بخواهند.
گ llفته م llی ش llود ان llسان ه llموس llاپ llینس؛ان llسان ان llدی llشمند ح llدود  ۹۰ت llا  ۱۰۰ه llزار س llال پ llیش از آف llری llقا
خllارج شllد .نllیاکllان مllا حllدود  ۲۰هllزار سllال پllیش در آسllیای مllیانllه بllوده انllد و نllزدیllک بllه  ۱۹هllزار سllال
پllیش در نجllد ایllران سllاکllن شllده انllد .امllا ایllن تllمامllی آریllایllی هllا نllبوده انllد حllدود  ۱۰هllزار سllال پllیش بllا
فرارسیدن عصر یخبندان آن هایی که در آسیای میانه بودند وارد نجد ایران می شوند .
ای llن رخ llداد در ف llرگ llرد ی llکم ون llدی llداد ث llبت ش llده اس llت .در ون llدی llدا گ llفته م llی ش llود م llردم llان ای llران llی در
ایlرانlویlچ زنlدگlی مlی کlردنlد نlاگlهان آب وهlوا دچlار دگlرگlونlی شlد …پlس اهlریlمن هlمه تlن مlرگ بlیامlد …و
زمسlتان دیlو آفlریlده را بlر جlهان هسlتی چlیرگlی بlخشید «.ایlن تlغییرات آب و هlوایlی بlرابlر اسlت بlا پlایlان
عlصر یlخبندان حlدود  ۱۰هlزار سlال پlیش اسlت .مlردم آسlیای مlیانlه بlسوی جlنوب کlه ایlران بlود مlهاجlرت
کردند .
باور هاو عقاید
در هزاره دوم ایرانی ها حکومت های محلی داشتند و کشاورز و دام دار بودند.
این مردم مظاهر آسمانی را می پرستیدند؛خورشید و ماه و اختران.
هll lرکll lدام از ایll lن خll lدایll lان بll lنا بll lر تll lاثll lیری کll lه بll lر زنll lدگll lی انll lسان داشll lتند مll lورد پll lرسll lتش قll lرار مll lی
گرفتند .میترا )مهر،فروغ خورشید(و وارونه)فلک(مقام نخست را داشتند.
مllیترا خllدای شllادی و زنllدگllانllی بllود و وارون؛فllلک؛خllدای تllقوی بllود کllه سllرنllوشllت انllسان را مllعین مllی
کرد مرگ دردست اوبود.
این دو خدا که گرداننده امور جهان و انسان بودند دو آفریدگار بر فراز آسمان ها بودند :
اهورا:اهورا خدای اداره کننده امور کلی جهان در روز بوددیو:خدای اداره کننده امور کلی جهان در شب بود
جنگ خدایان
بlا شlکل گlیری روسlتا هlا و جlماعlت یlک جlا نlشین کlه بlه صlلح و ثlبات نlیاز داشlتند اهlورا مlقام بlاالتlری
یllافllت .و دیllو مllورد تllوجllه جllماعllات رمllه دار شllد  .اهllورا خllدای مهllر و صllلح و دیllو خllدای قهllر و خllشم .و
رفته رفته در نزد جماعات کشاورز اهورا جایگاه یگانه ای یافت چون با فرم زندگیشان هم خوان بود .
ایlن اتlفاق اوائlل هlزاره دوم اتlفاق افlتاد .وچlون جlماعlت کlشاورز مlورد تlاخlت وتlاز جlماعlت کlوچ نlشین
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بlودنlد رفlته رفlته خlدایlان آن هlا مlنفور و مlنفورتlر شlدنlد.و چlون ایlن تlجاوزات در شlب صlورت مlی گlرفlت و
شlب زمlان حlمکرانlی خlدای دیlو بlر جlهان بlود جlنگ تlاریlکی بlا روشlنایlی و جlنگ اهlورمlزدا بlا اهlریlمن از
این زمان وارد اندیشه ایرانی شد .
جنگ در زمین
جllنگ در زمllین بllر سllر آب و مllراتllع حllاصllخیز در ایllن دوران خllودرا بllصورت جllنگ بllین خllدایllان نllشان
می داد.جماعت کشاورز از اهورمزدا و جماعت شبان و مهاجر از دیو کمک می خواستند.
سlرود هlای ریlگ ودا مlربlوط بlه ایlن دوره از کlشاکlش بlین بlیابlان نlشین هlا و روسlتا نlشینان اسlت  .و
نفرت ایرانیان از دیو خاطره این جنگ ها در هزاره دوم پیش از میالد است .
تمدن هند
ای llن ک llشاک llش ب llاع llث ش llد ب llخشی از آری llای llی ه llا راه ه llند را پ llیش گ llیرن llد  .و ث llبت ج llنگ ه llای ای llنان ب llا
اقوام بومی هند در مهابهاراته دیده می شود .
ب llخشی دی llگر روان llه آن llات llول llی و ش llام ش llدن llد و ت llمدن ه llای خ llیتا و آرم llنیاو ف llنیقیه و پلس llتین را ب llوج llود
آوردند وبخشی دیگر از بالکان گذشتند و تمدن های یونانی را بوجود آوردند .
ایران و آریا
ب llخشی از آری llای llی ه llا ک llه در ازبکس llتان و ت llاجیکس llتان و ت llرکمنس llتان و اف llغانس llتان و ای llران ک llنون llی
سlاکlن بlودنlد ونlام نlژادی آن هlا »ائlیریlه«بlود کlه بlعد هlا اریlه و آریlا شlدجlمع آن ائlیریlان و ائlیران بlود کlه
بlعد هlا تlبدیlل شlد ایlران  .نlام ایlن قlوم بlود نlه سlرزمlین .بlه سlرزمlین آن هlا » زمlین ائlیریlه هlا «گlفته مlی
شد  .بعد از حمله اعراب ایران شد نام سرزمین و ایرانی شد نام مردم و قوم .
دین ایرانی
در اواخlر هlزاره دوم تlمامlی خlدایlان بlه ایlزدان تlبدیlل شlدنlد کlه کlارگlزار آفlریlدگlار جlهانlند و آفlریlدگlار
جهان اهورمزدا نام گرفت .عقیده به روح و زندگی پس از مرگ بعدا ً وارد اندیشه های ایرانی شد.
فروهر ها )ارواح(پس از مرگ به آسمان می رفتند و همراه بهار به زمین باز می گشتند .
سازمان اجتماعی
شllغل مllرد م کllشاورزی و دامllپروری بllود و تجllمعات روسllتایllی شllان »بllوم جllگت«نllامllیده مllی شllد .از
تجlمع روسlتا هlا دهسlتان بlوجlود مlی آمlد »دهlیاو«کlه در هlر دهlیاو چlند دهlکده بlود)ویlس(کlه سlاکlنانlش
از یک تبار بودن)تُهمایه( .هر ویس متشکل بود از چند خاندان)مانو(
رئیس روستا:پدر جماعت)ویس پئیتی(اعضا روستا:پور جماعت)ویس پوهر(رئیس چند روستا:پدر دهستان)دهیا وپئیتی(رئیس اتحادیه های روستایی:کاوی که معادل امیر بود8

متولیان امور دینی:گرهمامسئول امور قربانی :اوسیجداوران ،قضات:کرپنهارئlیس اتlحادیlه روسlتا رهlبر سlیاسlی و مlذهlبی بlود .کlه بlمرور ایlن پسlت ارثlی شlد .دهlیا وپlئیتی رابlط
روستا با نیروهای تاثیر گذار بر طبیعت بود.
اساطیر
نخستین موجودی که آفریدگار خلق کرد »وهومنه«بود؛نیک اندیشی بودبعد آسمان وآب و زمین و گیاهان را ساخت.
بعد کیومرث را آفرید ؛گاو مرتن ؛طبیعت میرنده که مثل گیاه از زمین روئید.
از جسم مرده گاو مرتن ؛دو موجود نر وماده مشی و مشیانه از زمین روئید.
در آغllاز بllشکل گllیاه بllودنllد بllعد بllه هllیئت انllسان در آمllدنllد.و آفllریllدگllار در آن هllا روح دمllید نخسllتین
پدرو مادر بشر.
هllوشllنگ از فllرزنllدان آدم اسllت کllه نسllل ایllرانllی از اوسllت .نخسllتین پllادشllاه جllهان هllموسllت .از کllوه
الlبرز گlذشlت و دیlوان مlازنlدران را شکسlت داد.عlبور بlخشی از اقlوام آریlایlی از راه گlرگlان بlه مlازنlدران
و جنگ با مهاجران قبلی که آنجا بودند و دیو پرست بودند.
بعدتهمورث است پسر یا برادر هوشنگ .پرستش یزدان و ستایش آذر کار هوشنگ و تهمورث است
بlعد جlمشید مlی آیlد کlه بlر جlهان دسlت مlی یlابlد و خlودرا شlاه مlی نlامlد غlره مlی شlود فlره ایlزدی از
او می گریزد و اژدهاک بیور اسپ براو پیروز می شود.
بlنظر مlی رسlد داسlتان جlمشید مlربlوط اسlت بlه دورانlی قlبل از مlهاجlرت آریlائlیان بlه هlندو شکسlت او
از آژدهاک یادآور تهاجم نیروهای عیالم به این مناطق است .
پیش دادیان
از آن جlا کlه نخسlتین وضlع کlنندگlان قlانlون در جlهان فlریlدون و پسlران او هسlتند ایlن سlلسله بlه پlیش
دادیان معروف است .
بعد نوبت به فریدون می رسدکه بیور اسپ را شکست می دهد و در البرز به بند می کشد .
فریدون  ۳پسر داشت که جهان را بین اینان تقسیم کرد :
ایران را به ایرجتوران را به تورغرب را به سلم دادایlن داسlتان بlیانlگر بlهم خlوردن اتlحاد ۳قlبایlل اسlت  .کlه تlور سlهم ایlرج را نlمی پlذیlرد و جlنگ ایlران و
توران آغاز می شود
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بlا کشlته شlدن ایlرج حlکومlت بlه پسlرش مlنوچهlر رسlید.مlنوچهlر در جlنگ بlا تlوران شکسlت خlورد و بlه
کlوهسlتان هlای الlبرز گlریlخت و پlادشlاهlی بlه پسlرش نlوذر رسlید و او نlیز در جlنگ بlا تlوران کشlته شlد و
پس llرش زاب پ llادش llاه ش llد و او ن llیز در ج llنگ کش llته ش llد و پس llرش گ llرش llاس llب آم llد ک llه او ن llیز در ج llنگ ب llا
توران شکست خورد به غاری در کوهستان های البرز پناه برد و به خوابی طوالنی فرو رفت .
فllریllدون سllلطه عllیالمllی هllا را بllرچllید امllا جllانشینان او در ادامllه کllار شکسllت خllوردنllدو بllاز تllاب ایllن
شکست در اساطیر کشته شدن  ۳پسر فریدون و بخواب رفنت طوالنی گرشاسب است .
شاهان پیشدادی
کیومرث-هوشنگ-تهمورث-جمشید-ضحاک-فریدون-ایرج-منوچهر-نوذر-زو-گرشاسبکیانیان
پ llادش llاه llی ب llعد از گ llرش llاس llب ب llه کیقباد م llی رس llد ک llه گ llفته م llی ش llود از ن llوادگ llان م llنوچه llر پس llر ای llرج
است .
بlرای پlیروزی در ایlن بlرهlه تlاریlخ بlایlد بlزرگlتریlن قهlرمlان اسlاطlیری خlلق شlود و ایlن کlسی نیسlت جlز
رستم که نامش »روشت تُهمه«است بمعنای تخمه نور که از نوادگان گرشاسب است .
رسllتم تllورانllیان را شکسllت داد و کllیقباد را بllه شllاهllی نllشانllد  .ایllن پllیروزی بllاز تllاب نخسllتین تllالش
ایرانیان برای تشکیل یک اتحادیه سراسری است و پیروزی در جنگ با دشمنان خود است .
ب llعد از ک llیقباد پ llادش llاه llی ب llه ک llیکاووس رس llید ک llه در ج llنگ ب llا دی llوان اس llیر ش llد و رس llتم او را از ب llند
دیllوان رهllانllید و بllار دیllگر کllیکاوس فllریllب دیllوان را خllورد و فllکر پllرواز بllه سllرش افllتادو سllال هllای بllسیار
در جllنگل هllای کllوهسllتان هllای الllبرز سllرگllردان بllود و بllعد پسllرش کیخسllرو بllه شllاهllی رسllد کllه او چllون
پدر جان بر سر پرواز درآسمان ها گذاشت .
ایlن دوران از اسlاطlیر مlصادف اسlت بlا دومlین تlالش ایlرانlیان بlرای تlشکیل یlک اتlحادیlه سlراسlری و
شکل دهی به یک دولت قدرتمند و فراگیر،که فرجام نهایی آن شکست بود.
بعد از کیخسرو نوبت پادشاهی به لهراسب می رسد که از نوادگان نوذر است  .که در باختریه
زندگی می کند )تاجیکستان کنونی و شرق افغانستان و غرب ازبکستان(.لهراسب در آبادانی جهان و
عدل و داد کوشید  .و در کهن سالی پادشاهی را به پسر خود گشتاسب سپرد.در این زمان زردشت
ظهور کرد .
گشتاسب دو برادر بنام های جاماسب و فرشوشتر داشت که در ترویج دین زردشت کوشیدند.
گشتاسب در جنگ با توران شکست خورد  .متواری شد و پدرش لهراسب کشته شد .و پادشاهی به
اسفندیار رسید  .اسفندیار از دو سوی در جنگ بود با تورانیان و سپاهیان کیخسرو  .ودر جنگ با
کی خسرو کشته شد .و بهمن پسرش به قدرت رسید .
شاهان کیانی
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کیقباد-کیکاوس-کیخسرو-گشتاسب-بهمن-همای داراب-دارا -اسکندر
یک نکته
ان llسان ه llا اس llطوره ه llا را خ llلق م llی ک llنندت llا گ llذش llته خ llود را ب llیاد ب llیاورن llد  .گ llذش llته ای ک llه در زم llان llی
بllوقllوع پllیوسllته اسllت کllه بشllر هllنوز بllه ثllبت وقllایllع نllرسllیده اسllت  .پllس نllام هllا و مllکان هllای واقllعی بllا نllام
ها و مکان های افسانه ای در هم می آمیزند و رخداده ها شکلی ویژه می گیرند.
خالصه کنیم
جllمشید در هllزاره دوم در شllرق فllالت ایllران بllا ایllجاد یllک اتllحادیllه نllیرومllند از قllبایllل تllشکیل سllلطنت
دادو کlمی بlعد قlلمروش را بlه شlمال و غlرب گسlترش دادو بlناچlار بlا دولlت قlدرتlمند عlیالم هlمسایlه شlد .
وکlار بlه در گlیری کlشید و در ایlن جlدال عlیالم پlیروز شlد و سlلطنت نlو پlای جlمشید فlرو پlاشlید  .ایlرانlیان
از ایlن نlیروی ویlرانlگر درخlاطlره قlومlی شlان از اژدهlای هlزار اسlپ یlاد مlی کlنند )اژدهlاک بlیور اسlپ(.
این نفرت ایرانیان را باید در شدت کشتار وویرانی این تهاجم دید .
در روزگlار بlعد اتlحادیlه نlیرومlندی بlرهlبری فlریlدون بlوجlود مlی آیlدو بlر ضlد سlلطه عlیالم بlرمlی خlیزد و
بll lا آزاد سll lازی مll lناق سll lلطنتی تll lشکیل مll lی دهll lند و سll lعی مll lی کll lنند قll lلمرو خll lودرا در شll lرق گسll lترش
دهد .داستان جنگ های رستم در زمان کیکاوس یادآور این تالش هاست .
ای llن ت llالش ه llا ت llا اوائ llل ه llزاره اول ادام llه م llی ی llاب llد و در ای llن زم llان ام llپراط llوری ق llدرت llمند آش llور وارد
صحنه تاریخ می شود .
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ایران زمین
قبایل ایرانی دربدایت تاریخ
گوتی ها
گ llوت llی ه llا نخس llتین ق llبیله ش llناخ llته ش llده ای llران llی هس llتند ک llه در ه llزاره س llوم پ llیش از م llیالد در غ llرب؛
ک llردس llتان ک llنون llی؛ ای llران زن llدگ llی م llی ک llردن llد .ب llا ت llمدن llی خ llاص ک llه خ llدای llشان آن llاه llیتا ب llود و ت llشکیالت
سیاسی و نظامی نیرومندی داشتند.
از معدود سند هایی که می توان رد پای آن ها را در تاریخ دید مربوط است به جنگی میان آن ها و
متجاوزین اَکادی در حوالی سال های  ۲۲۱پ م  .که در این جنگ گوتی ها موفق می شوند » نارام
سن کادی« را بکشند و نیپور پایتخت مقدس سومر را به تصرف خود در آورند.از سنگ نوشته ای در
سده های بعد از شاهان سومری معلوم می شود که گوتی ها نظام بهره کشی مذهبی و برده داری آن
ها را بهم زده بودند.بنظر می رسد که گوتی ها نیاکان کرد های کنونی باشند.
لولوبی ها
قبایل لولوبی ساکن غرب ایران بودن و در کرمانشاه کنونی می زیستند .لولوبی بمعنای احتمالی
کوه نشین نامی است که اکدی ها به مردم این ناحیه از ایران داده اند.که در پایان هزاره سوم خراج
گذار دولت اکد بوده اند.
در کتیبه ای که از یکی از شاهان لولوبی در در سر پل ذهاب باقی است نشان می دهد که در
حوالی  ۲۲۰۰پ.م.لولوبی ها پادشاهی بنام»انوبانی نی «داشته اندکه  ۹امیر شکست خورده در زیر
پایش قرار دارند.واین نشان می دهد که درحوالی سال های۲۲۰۰پ.م .اینان در این منطقه حکومتی
پادشاهی داشته اند.
قبایل پاال هوتوپی ها
در اسناد عیالمی از پاالهوتوپی ها که مرز های عیالم را مورد تعرض قرار می دادند که در همین
منطقه زندگی می کردند نام برده می شود  .اینان و لولوبی ها نیاکان لر های کنونی اند که در هزاره
سوم نخستین حکومت های پادشاهی ایرانی را سازمان داده اند.این حکومت های محلی بعد ها
توسط کاشی ها که از شمال آمدند برچیده شدند.
قبایل الی پی
در همین مطقه در سده های بعد کشور الی پی بوجود آمد که هم مرز با دولت عیالم بود  .اینان
نخستین حکومت های ایرانی هستند که ما از خالل اسناد اکدی و عیالمی به و جود آن ها پی می
بریم .
قبایل کاشی
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در هزاره سوم پ.م در نواحی قزوین تا کاشان می زیستند .خدای آن ها »سوریاش «بودکه قدیمی
ترین خدای آریایی ها بود  .یونانی ها به آنها کاسپی می گفتند  .و دریای مازندران کاسپین از همین
نام گرفته شده است .
اینان مدام مورد هجوم پادشاهان بین النهرین بودند.تا این که در اوایل هزاره دوم  ۱۷۴۱پ.م.
گانداش پادشاه کاشی ها به کلدانی ها شکست سختی دادو شهر دینی نیپور را متصرف شد .
در سال ۱۵۹۵پ.م.اقوام آریای خیتا که در ترکیه کنونی ساکن بودند به میان رودان حمله کردند و
سلسله حمورابی را منقرض کردند .دودهه بعدپادشاه کاشی ملقب به »آگوم دوم«به خیتایی ها حمله
کرد و بابل را تسخیر کرد و دولت بزرگ کاشی را تشکیل داد که حدود ۴سده پابرجا بود.
کاشی ها از نظر دینی اهل مدارا بودند و برای خدایان شان معبد و مجسمه نمی ساختند
در اواخر سده  ۱۲پ.م .با حمله عیالمی ها به میان رودان سلطه کاشی ها در این منطقه از بین
رفت.
تمدن عیالم در خوزستان
در سنگ نوشته داریوش از عیالمی ها بنام قوم خوجیه و خوجی یاد می شود و خوجی ها را در
زمان ساسانیان خوزی و سرزمین شان را خوزستان می گفتند.
خوزی ها آریایی نبودند و از مردمان بومی همین منطقه بودند .در کنار آن ها جماعت آریایی نیز
می زیستند
منطقه انشان و پارسومانش در قلمرو دولت عیالم بوده است و این می رساند که خوزستان خاص
اقوام خوزی نبوده است .در شوشتر هم پاال هپتوپ ها بودند که امیران نیمه خود مختار آریایی آن ها
را اداره می کردند.
عیالمی ها مردمی کشاورز و تجارت پیشه بودند و شوش پایتخت آن ها بود .خط آن ها تصویری
بود که بعد ها خط میخی را از میان رودان اقتباس کردند .شهر چغازنبیل یکی از مراکز دینی آن ها
بود که نشان از هنر معماری آن ها دارد.از نظر صنعت پارچه ولباس در دنیای آن روزگار بی نظیر
بودند
دین شان شبیه مردم میان رودان بود و شاهان شان پیامبر شاه بودند  .خدایان شان خشن و
خونریز بودند و این ها برای خدایان شان انسان ها را که اسیران بودند قربانی می کردند.از اسباب و
اثاثیه که با مردگان دفن شده است می توان فهمید بدنیای بعد از مرگ باور داشته اند.
علت جنگ ها
عیالمی ها بر جاده بازرگانی شرق تسلط داشتندو دولت های میان رودان؛اکد و سومر و آشور از
این جاده سهمی می خواستند
در سال ۲۲۰۰پ.م.سارگون دوم اکادی شوش را فتح و عیالم را دست نشین خود کرد  .مدتی بعد
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عیالمی هااستقالل خودراباز یافتند و منطقه نفوذ خودرا گسترش دادندتا به هیرکانیه ؛گرگان
رسیدند.بخشی از میان رودان راهم گرفتند.
دراواخر سده ۱۶پ.م نفوذ عیالم به میان رودان توسط کاشی ها که بابل را گرفته بودند محدود
شد .
در سال »۱۱۷۵شوتروک نا هونته«پادشاه عیالم کاشی ها را شکست داد و بابل را از آن خود کرد.
معابد بابل را ویران کرد و مجسمه مردوخ و دیگر خدایان بابلی را به شوش بردو به خدای بزرگ عیالم
تقدیم کرد.
یک نکته
در این روزگاران پادشاهان ،پیامبر -شاه و یا شاه -خدایندو جنگ ها همگی صبغه مذهبی
دارند ،جهاد و گسترش دین خدایی که مدعی جهانگیر شدن است  .در واقع برای ایجاد یک
امپراطوری مذهب در خدمت این توسعه طلبی قرار می گیرد تا توجیه گر جنگی باشد که جنگی
امپریالیستی و استعماری است .حتی در روزگاری که کوروش بابل را فتح می کند،این مردوخ خدای
بابل است که کوروش را فرا می خواند تا نبونید را از قدرت براند و مردوخ به معبد خود باز گردد.
بر آمدن آشور
در حوالی سال های ۱۱۴۰پ.م».نبو خد نصر اول«بعنوان رهبر بابلی ها برخاست وعیالمی ها را
از بابل راند به شوش رفت و مردوخ خدایشان را به بابل باز گرداند.و در غرب آشور با عیالم همسایه
شد
افول عیالم
این همسایگی و رقابت برای توسعه امپراطوری بزودی بایدوارد عرصه عملی می شد و کار به جنگ
و جدال می کشید .عیالم در سال  ۶۹۰پ.م .به کمک شورش بابل بر علیه آشور رفت و در این جنگ
»سنحاریب «پادشاه آشور پیروز شد و شوش را تسخیر کرد و شاهی را در آنجا گمارد .
با مرگ سنحاریب »تب هومبان«در شوش به قدرت رسید  .و در جنگ آشور بنی پال با برادرش
جانب برادرش را گرفت .شکست خورد و شوش بار دیگر به شاهی دست نشانده آشور سپرده شد .
در سال ۶۴۰پ.م.در شورشی دیگر عیالم جانب برادر آشور بنی پال را گرفت  .و این بار هم عیالم
شکست خورد  .شوش در آتش سوخت و گورستان های عیالم توسط سپاهیان پیروز شخم زده شد و
دولت عیالم برای همیشه از صحنه تاریخ پاک شد .
قبایل اندرا پاتیان و آترو پاتیان
اندرا و آترو هردو از ایزد های آریایی بودندوپاتیکان هم بمعنای پرستنده است ؛پرستنده گان اندرا
و آذر.
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اینان حکومت های محلی بودند که در هزاره اول پ.م .در آذربایجان زندگی می کردند.نام
کشورشان »مان نا«بودکه از غرب با اورا اتور )ارمنیه(و در جنوب باآشور همسایه بودند.آذربایجان از
سپیده دم تاریخ محل زندگی ایرانیان آریایی بوده است .
شاهان ماننایی بزودی تحت قیمومت پادشاهان قدرتمند آشور قرار گرفتند.
در سال ۷۱۶ایران زو در گذشت و پسرش آزا در ماننا به قدرت رسید.امیران محلی بر او شوریدند
و با کشنت او و به قدرت رسیدن بغ داته ماننا از زیر یوغ آشور بیرون آمدند .
پسر آزا از سارگون دوم کمک خواست و سارگون به ماننا لشکر کشید و همه را بکشت .
ماننایی ها تمدنی غنی داشتند بعد ها مغان آذربایجان از همین جا برخاستندو هنگام تشکیل
دولت ماد با حفظ سلطنت خود مختارشان یکی از شش قبیله ای بودند که به اتحادیه ماد پیوستند.
مغ ها و زردشت
از آن جا که ماننایی ها با سواد بودند و تمدن پیشرفته تری نسبت به مادها داشتند و نخستین
کسانی بودند که قادر بودند منت اوستا را تالوت کنند به متولیان دین زردشت تبدیل شدند و حتی
مدعی شدند زردشت در منطقه آن ها بدنیا آمده است وعلت آن که یونانی ها از دین زردشت بعنوان
دین مغان و از زردشت بعنوان مغ یاد می کنند متولی بودن مغان آذربایجان نسبت به حراست و
گسترش دین زردشت بوده است .
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فصل دوم
بر آمدن ماد ها
وضع اتحادیه قبال ماد
در پlایlان سlده هشlتم ق.م بlخش بlزرگlی از مlاد مlرکlزی )بlخش بlاالی دره قlزلاوزن و نlاحlیه هlمدان تlا
قزوین کنونی( را آشوریان جزء پادشاهی خود ساخته بودند .و به چند ایالت تقسیم کرده بودند:
-۱زاموا )شمال سلیمانیه(
-۲پارسوا )باالی دیاله(
-۳کیشه زو
-۴مادای )مسیر قزل اوزن ـ منطقه پادشاهی دیائوکو(
-۵ساپاردا )جنوب خط زنجان تا قزوین(
-۶خارخار )غرب همدان (
-۷آراین )کرکوک(
-۸بیت همیان )باختر کرمانشاه(
در س llه ای llال llت وض llعیت آش llوری llان اس llتوار ب llود و در ب llقیه م llناط llق ب llا زور س llالح و دژه llای ن llظام llی ک llه
توسط سوریها و فلسطینی ها و بابلیها مسکون گشته بود خراج میگرفتند.
در جlنوب ایlن نlواحlی پlادشlاهlی نlیمه مسlتقل آلlی ـ پlی بlود .و در شlرق سlرزمlین اتlحاد قlبایlل مlاد بlود
که آشوریان به آن آریاهای شرق میگفتند.
ضرورت اتحاد قبایل
مادها در همسایگی دو دولت قدرتمند آشور و اوراتور بودند.
هlجوم مlداوم آشlور کlه بlا قlتل ،غlارت و آتlش زدن خlانlه هlا و آدم هlا روبlرو بlودراهlی بlرای بlقاء جlز اتlحاد
قبایل باقی نمی گذاشت .
در اوائllل هllزاره پ.م .در مllیان رودان دولllت سllامllی نllژاد آشllور بllر سllر کllار بllود .کllه بllرای غllارت و گllرفllنت
ب llرده ب llه ه llمدان و آذرب llای llجان م llدام ل llشگر ک llشی م llی ک llرد .در ای llن زم llان بیش llتر ای llن م llناط llق خ llراج گ llذار
دولت آشور بودند
در بین سال های ۸۹۰-۹۱۰چند حمله و غارت و گرفنت برده به سرزمین لولوبی ها گزارش شده است .
در دهه های بعد ۸۲۰-۸۳۰این حمالت ادامه دارد
درحlمالت سlال هlای  ۸۲۰-۸۲۱تlعداد ۶۰۰۰کشlته و  ۱۲۰۰۰اسlیر و در حlمله دیlگر  ۲۳۰۰کشlته و ۱۴۰
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اسیر و باز در حمله دیگر  ۱۰۷۰کشته و تعداد بسیاری اسیر سیاهه تمام نا شدنی این حمالت است .
دیllوکllا شllش قllبیله مllاد را متحllد کllرد تllا در بllرابllر دولllت آشllور و اوراتllور و قllبایllلی کllه از سllوی خllاور بllه
آنها حمله میکردند ،بایستند.
یک تصویر
بlرای آن کlه پlی بlه مlیزان تlوحlش شlاهlان آشlور بlبریlم کlافlی اسlت نlگاهlی بlکنیم بlه نlگاره هlایlی کlه در
معابد و کاخ هایشان از چگونگی برخورد شان با اسیران برجای گذاشته اند :
دسllت و پllای اسllیران را مllی بllریllدنllد یllا در زیllر آفllتاب رهllا مllی کllردنllد یllا بllه زنllجیر مllی کllشیدنllد ویllا بllه
نیزه می کردند .پدر در کنار پسر .
آتش زدن دسته جمعی بچه ها در برابر چشمان پدر و مادر و برعکس
ص llف ب llلند اس llیران زن و دخ llتر در ح llال llی ک llه ل llباس ه llای ش llان از ج llلو دری llده ش llده اس llت ک llه ن llشان llه
تجاوز به آن هاست .
صف بلند اسیران با غل و زنجیر تا به آشور برده شوند و به خدای آشور تقدیم شوند .
دیا ئو کو
در سlال هlای  ۷۶۰پ .م .در حlالlی کlه آشlور سlرگlرم جlنگ بlا آرمlنیه بlود  .دیlا ئlو کlو قlبایlل نlزدیlک را
متحد کرد و هگمتانه را مرکز خود ساخت .این اتحادیه شامل  ۶قبیله بود:
-۱مادها
-۲قبایل الی پی
 -۳کشورمان نا
-۴آریا زنتان
-۵پارتکانان
۶سکه های اشکود
نام پدر او فرور تیش بودکه از بزرگان قبایل ماد بود .
دیlائlوکlو بlا هlمسایlه شlمالlی اش؛کlه در غlرب آذربlایlجان کlنونlی بlود و »دولlت مlان نlا «نlام داشlت متحlد
شد .
در س llال  ۷۴۴پ.م.آش llور ب llه ق llلمرو آرم llنیه ل llشگر ک llشید و س llرزم llین ه llای ج llنوب llی دری llاچ llه وان را ب llه
تllصرف در آورد  .پllس بllه مllان نllا لllشگر کllشید و ایllران زو؛پllادشllاه مllان نllا از در اطllاعllت در آمllد بllعد بllه
سرزمین پارس ها حمله کرد ؛کردستان جنوبی  .و آنجا را ویران کرد .و به مادحمله کرد .
بهانه چه بود
رویه داستان گسترش منطقه نفوذ خدایشان بود  .بواقع جنگ ها در این دوران جهاد به حساب می
آمدند  .بهمین خاطر در منطقه اشغال شده معبدی برای خدای شان ساخته می شد اما علت اصلی
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دو چیز بود :
 -۱غارت و گرفنت خراج
-۲گرفنت برده
این حمالت  ۳سال بعد و یک سال بعد تکرار شد .
دیائو کو در صدد اتحاد با شاه آرمنیه برآمد  .سارگون دوم در سال۷۱۵پ.م .به ماد حمله کرد تا
از اتحاد ماد و آرمنیه جلوگیری کند  .دیائو کو شکست خورد و به اسارت درآمد و به سوریه تبعید
شد .
ایllن حllمالت در سllال هllای بllعد تllکرار شllد امllا سllارگllون نllتوانسllت مllاد را جllزئllی از آشllور کllند  .عllلت
حمالت مداوم آشور را باید در مقاومت ماد برای استقالل دید .
در ایllن زمllان سllارگllون دوم سllرزمllین مllان نllا را از آن خllود کllرده بllود و نllیمه غllربllی آذربllایllجان را در
اشغال خود داشت  .سیاست آشور بر کوچاندن اجباری مردم و پر کردن این مناطق از اقوام دیگر بود
فرورتیش
ب llعد از دی llائ llوک llو پس llرش ف llرورت llیش ب llه ح llکوم llت رس llید در ه llمین زم llان ال پ llی ه llا ؛ل llر ه llا ؛ب llه م llاد ه llا
پیوستند
کشته شدن سارگون
سارگون برای بهم زدن این اتحاد در سال  ۷۰۵به ماد لشگر کشید و کشته شد .
سنحاریب جانشین سارگون شد  .و به این بهانه که مرگ پدرش بخاطر نارضایتی آشور خدایشان
از پدرش بوده است از حمله به ماد سر باز زد و دولت ماد تثبیت شد .
بحران قدرت در آشور
سlنحاریlب بlه الlی پlی متحlد مlاد هlا لlشگر کlشید امlا اتlحاد الlی پlی بlا عlیالم بlاعlث شlد سlنحاریlب در
ایllن حllمله مllوفllق نllباشllد و بllخاطllر شllورش در بllابllل مllجبور بllه بllازگشllت شllد ودر سllال  ۶۸۰در مllعبد تllرور
شد و جنگ قدرت بین سه پسرش در گرفت.
سlکه هlا از قlفقاز بlه
واسlرحlدون بlر دو بlرادرش پlیروز شlد .ایlن تlحوالت و تlحوالت دیlگر از جlمله آمlدن َl l
اط llراف دری llاچ llه وان و ات llحاد آن ه llا ب llا دول llت ارم llنیه و ب llعد ات llحاد س llنحاری llب ب llا ای llن دو ب llاع llث ش llد ک llه
سرزمین ماد دوران آرامشی داشته باشد و نیروی خودرا روی اتحاد با دیگر قبایل متمرکز کند .
خشتریه
دیllائllوکllو  ۵۳سllال سllلطنت کllرد و فllرورتllیش  ۲۲سllال کllه در حllمله بllه نllینوا پllایllتخت آشllور کشllته شllد و
هوخشتره در سال  ۶۷۸به قدرت رسید ودر این سال خشتریه تاج گذار کرد و خودرا شاه خواند.
سllکه هllا و مllان نllا هllا و
 ۵سllال کllافllی بllود تllاخشllتریllه امllیران و قllبایllل دور و نllزدیllک را متحllد خllود کllند َ l
اشکود ها به این اتحاد پیوستند.
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حرکت برای آزاد سازی
در سllال  ۶۷۳خشllتریllه بllرای آزد سllازی مllناطllق اشllغالllی پllا بllه رکllاب شllد مllناطllق غllرب ایllران یکسllر
آزاد شد و شاه آشور جرئت نکرد پا بمیدان جنگ بگذارد .
در هlمین زمlان آشlور بlا قlیام و فlرار بlردگlان بlه مlاد و آنlاتlولlی روبlروشlد و سlر پlیچی اقlوام بlه زور کlوچ
داده نیز آغاز شد .
صلح با آشور
اسllرحllدون پllیشنهاد آشllتی داد و خشllتریllه بllه ایllن شllرط پllذیllرفllت کllه آشllور اسllتقالل مllاد را بllرسllمیت
بlشناسlد.و آشlور پlذیlرفlت و خشlتریlه از کlدخlدای کlار کlاشlی در سlنگ نlوشlته هlای آشlور بlه رهlبر اتlحادیlه
ماد تبدیل شد.
آشور بنی پال
صlلح بlا مlاد بlه اسlرحlدون فlرصlت داد تlا شlورش هlای شlام و فلسlطین و اسlرائlیل را سlرکlوب کlند.در
راه مصر بود که در گذشت و پسرش آشور بنی پال به جایش نشست .
آشlور بlنی پlال در گlیر ودار جlنگ بlا عlیالم و شlورشlیان مlان نlا و شlورش سlومlر و کlلده بlود وخشlتریlه
فllرصllت یllافllت تllا وضllعیت خllودرا تllحکیم کllند  .در هllمین زمllان گllوم مllریllان و اشllکود هllا بllه اتllحادیllه متحllد
قبایل ماد پیوستند .
-۴هوخشتره
سlکه هlای مlزاحlم را سlرکlوب و مlهار کlرد و سlلطنت را مlتمرکlز کlرد و مlناطlق پlارس
هlوخشlتره نخسlت َl l
و کرنا و سیستان و خوزستان به او پیوستند و دولت واحد بوجود آمد .
تصرف آشور
قدرت آشور مولفه چند امر بود:
سازمان منضبط نظامی با جنگ افزار های پیشرفتهوحشت ؛نسبت به خشونتی که اعمال می کردنددستگاه جاسوسی پیشرفتهوتوان مالی فوقالعاده ناشی از غارت مداوم سایر مللنقاط ضعف آشور
در کنار این نقاط قوت نقاط ضعفی هم بود:
نبود یگانگی سیاسی در مرکز قدرت؛بخاطر اقوام و ادیان مختلف19

نبود ثبات سیاسی:بخاطر آن که اقوام مختلف مدام برای استقالل تالش می کردندگرفنت مالیات های سنگین توام با خشونتکوچاندن اجباری اقوامبنده کردن ملل اسیرتوازن بین نقاط قوت و ضعف بستگی به دو امر داشت :
فروریخنت دیوار ترسشکسنت اتوریته سیاسی در داخل و خارجپیش روی های دولت ماد و آزادسازی مناطق اشغالی دیوارهای ترس را تکان های شدیدی داد.
افول قدرت سیاسی از داخل آغاز شده بود .
آشور بنی پال در سال  ۶۳۳در گذشت .پسرش با یک جنگ مرگبار خانوادگی به قدرت رسید .
 ۴سال بعد با کودتایی بر کنار شد .و او نیز با یک مدعی خاندانی روبرو شد و مجبور شد از یک
افسر کلدانی بنام نبو پوالصر کمک بخواهد و او را پاشاه بابل کند .کمی بعد سین شوم لی شر کشته
شد و پادشاه بابل از حکم پادشاه جدید سرباز زد و بطرف اتحاد با هوخشتره رفت.
در سlال هlای  ۶۱۵-۶۱۶جlنگ ادامlه داشlت و آشlور شکسlت خlورد در هlمین زمlان هlوخشlتره از تlنگه
جlلوال گlذشlت و شهlر مlقدس آشlور را بlه تlصرف درآورد  .بlعداز ایlن پlیروزی هlوخشlتره دخlترش امlتیس را
بllه پسllر پllادشllاه بllابllل داد و پllادشllاه آیllنده نllبوخllد نllصر بllاغ هllای مllعلق بllابllل یllکی از عllجایllب هllفتگانllه را
برای او ساخت .
شllاه آشllور سllین شllار ایllشکون در پllایllتخت نllظامllی اش نllینوا سllنگر گllرفllت و سllال بllعد هllوخشllتره بllه
آن llجا ل llشگر ک llشید .م llحاص llره ط llول ک llشید و در آخ llر شه llر س llقوط ک llرد و ام llپراط llوری آش llور ب llه ب llای llگان llی
تاریخ سپرده شد.
از بllازمllانllدگllان آشllور ؛آشllور اوبllال لllیت بllه مllصر پllناه بllرد و تllقاضllای کllمک کllرد .د راواخllر تllابسllتان
سال.۶۱۰پ.م .دو سپاه ماد و بابل بهم پیوستند وروانه حران شدند  .حران را به تصرف در آوردند .
 ۳نکته مهم
 -۱مllاهllیت ایllن جllنگ هllا دفllاعllی بllود  .و درسllت آن بllود تllا درآوردن چllشم فllتنه جllنگ را ادامllه دهllند کllه
دادند و آشور متجاوز و خونریز را از صحنه تاریخ پاک کردند.
-۲بllرخllورد سllپاه مllاد بllا مllلل مllغلوب بllه هllیچ وجllه قllابllل قllیاس بllا بllرخllورد آشllور بllا سllرزمllین هllای فllتح
شده نبود  .نه قتل و نه غارت و نه سوزاندن شهر ها .و این مدیون تعالیم آشو زردشت بود .
-۳سپاه ماد کسی را بعنوان برده راهی ماد نکرد و بردگان و اقوام بزور کوچ داده شده را آزاد
کرد  .این برخورد بدان علت بود که ماد هنوز وارد دوران برده داری نشده بود  .و کار برده ها بیشتر
در حد برده گی خانگی مطرح بود .
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تصرف کشور آرمنیه
آشور اوبالیت بازمانده حکومت آشور از ارمنیه )یا اورارتو یا آرارات(کمک خواست و شاه آرمنیه
سپاهی به کمک او فرستاد و این یعنی اعالم جنگ با مادها .
هوخشتره به آن دیار لشگر کشید و حکومت آن را برانداخت و آن جا را بیک امیر نشین تابع ایران
تبدیل کرد .
از آن سو نبوخد نصر در گیر و دارجنگ با مصر و قبایل عربستان و کشور کوچک یهودا بود.
جنگ با لیدی
در ای llن زم llان م llاده llا ب llه اب llرق llدرت م llنطقه ت llبدی llل ش llده ب llودن llد و ل llیدی llه اح llساس خ llطر م llی ک llرد و ب llه
تحllرکllاتllی دسllت مllی زد  .هllوخشllتره بllه آن جllا لllشگر کllشید و لllیدیllان را در شllرق آنllکارا شکسllت سllختی
داد.
خlرداد ۵۸۵پ.م.بlود کlه جlنگ بlا خlورشlید گlرفlتگی هlمزمlان شlدو بlاعlث شlد جlنگ مlتوقlف شlودوکlار بlه
صلح کشید و مرز ایران رود هالیس شد؛قزل ایرماق کنونی.
در آن روزگlار بlر ایlن بlاور بlودنlد کlه کlسوف نlشانlه پlیروزی دیlوان ظlلمت اسlت بlر خlدای نlور ،و جlهان
به زودی به آخر خواهد رسید.
اصالحات هوخشتره
بکار گیری هنر معماری آشور و تمدن ماننایی در ساخنت شهر هگمتانهسازماندهی یک ارتش منظم با لباس متحدالشکلسازماندهی خبر گیران وخبر رسانانبرقراری نظامی نیمه فدرال از شاهان محلیضرب و رواج سکه طال و نقره برای مبادلهتدوین اوستاضرورت دینی واحد
تllداوم حllکومllت در یllک محllدوده جllغرافllیایllی وسllیع بllا اقllوام ومllلل گllونllاگllون نllیازمllند ریllسمانllی اسllت کllه
اقlوام مlختلف را بlهم وصlل کlند ایlن ریlسمان در آن روزگlار وحlدت دیlنی بlود  .هlمان کlاری کlه دولlت آشlور
در پی آن بود .
ت llعال llیم زردش llت ک llه ت llا آن روزگ llار در ب llین اق llوام ای llران llی رس llوخ ک llرده ب llود ب llای llد ب llکار گ llرف llته م llی ش llد .
نخستین کار جمع آوری و تدوین اصول برخاسته ازآموزه های زردشت بود .
ایlن کlار بعهlده مlغان گlذاشlته شlد کlه در آذربlایlجان مlی زیسlتند و بlر خlاسlته از تlمدن مlان نlایlی بlودنlد
و از آن جlایlی کlه بlا سlواد بlودنlد و نخسlتین مفسlران و قlاریlان آمlوزه هlای زردشlت بlودنlد ضlمن انlتساب
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زردشت به خود ،خودرا متولیان این آموزه ها هم می دانستند .
نlوشlته هlا بlصورت مlحفوظlاتlی بlود کlه در سlینه مlومlنین بlود.داسlتان هlای حlماسlی و اسlاطlیری نlیز در
ایlن تlدویlن دخlیل داده شlد .بlخاطlر آن کlه شlاهlنشاهlی مlادنlیازمlند ایlدئlولlوژی بlود کlه بlتوانlد مظهlر هlویlت
ملی هم باشد  .ووحدت امپراطوری بر این پایه شکل بگیرد.
متولیان دین
از همین تاریخ تدوین کنندگان تعالیم زردشت به متولیان دین تبدیل شدند و توضیح وتفسیر دین
بیک حرفه تبدیل شد و در سلسله مراتب اجتماعی جایگاه مشخصی یافت .
یک نکته مهم:برده داری
در ت llعال llیم آش llو زردش llت و ح llاش llیه ه llا و ت llفسیر ه llای llی ک llه ب llه آن اض llاف llه ش llده اس llت س llخنی از ب llرده
داری و آئlین آن و چlگونlگی بlرخlورد بlا بlرده هlا نیسlت  .در حlالlی کlه در کlتب دیlگر ادیlان در مlورد بlرخlورد
شفق آمیز با برده ها سخن بسیار است .
آیا این بر می گردد به آموزه های زردشت و این که او بر این باور نبود که نمی شودمراتب انسانی
را آن قدر پائین آورد که بشود چون یک شئی یا یک حیوان آن را خرید و فروش کرد و یا این که در
روزگاری که این آموزه ها تدوین می شد قبایل آریایی درحال گذار به یک جامعه طبقاتی و طبیعتا ً
برده داری نبودند .
-۵اشتیاگ ؛آخرین پادشاه
در سllال ۵۸۵پ.م .هllوخشllتره مllرد و پسllرش جllانllشین او شllد .و  ۲۹سllال حllکومllت کllرد  .اتllفاق مllهمی
در زمlان او نlمی افlتد جlز آن کlه طlبق روایlت گlزنlفون ارمنسlتان شlورش مlی کlند و کlورش فlرمlانlده سlپاه
ماد آن را سرکوب می کند .
پس علت اضمحالل چه بود .؟
گllذار اتllحادیllه قllبایllل بllه دولllت و شllکل گllیری طllبقات سllاز و کllار خllاصllی داشllت و ایllن سllاز و کllار از
طllریllق جllنگ هllای امllپریllالیسllتی اداره مllی شllد  .گllرفllنت سllرزمllین هllای جllدیllد و بllه تllبع آن بllاج و خllراج و
غارت گنجینه های تلنبار شده و در راس آن ها برده ؛چه برای کار و چه برای فروش .
حlکومlت  ۲۹سlالlه آخlریlن پlادشlاه مlاد در ایlن عlرصlه هlا حlرکlت نlمی کlرد تlنها بlار سlنگین هlزیlنه هlای
ارتllش و دسllتگاه دیllوانllی بllود کllه بllر دوش مllالllیات دهllندگllان بllود .پllس نllارضllایllتی در دو عllرصllه قllوت مllی
گرفت ؛در میان اشراف حکومتی و در میان پائینی ها .
بlن بسlت اقlتصادی ،بlن بسlت سlیاسlی را بlدنlبال داشlت و کlلید ایlن گlشایlش بlایlد در بlیرون اشlرافlیت
ماد جستجو می شد و بزودی پیدا شد .
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قبایل پارس
گذار قبایل از اتحادیه قبایل به دولت دوشادوش هم در سه منطقه از نجد ایران آماده شد اما گذار
یکی سد گذار دیگری می شد پس باید شرایط سیاسی و اقتصادی آماده می شد تا میوه رسیده از
درخت تکامل اجتماعی بر داشته شود.
دولت ماد به پایان خود رسیده بود و باید این رسالت بر شانه های کسی دیگر به انجام می رسید و
قرعه بنام رهبران قبایل پارس افتاد که در در دامنه کوه های بختیاری زندگی می کردند .و از بومیان
آن منطقه بودند .
در اوایل هزاره اول پارس ها در دو منطقه حکومت محلی داشتند :
-۱پاسارگاد
-۲انشان؛حوالی شوشتر
کllه هllردو خllراج گllذار عllیالم بllودنllد.نllامllدار تllریllن رئllیس ایllن اتllحادیllه در سllده هllفتم »چllیش پllیش دوم
«بllود کllه پسllرکllوروش پسllر کllمبوجllیه پسllر چllیش پllیش و پسllر هllخامllنش بllود  .هllخامllنش بllزرگ خllود در
سده نهم می زیست .
در سlال  ۶۴۰آشlور عlیالم را بlرانlداخlت و عlیالم تlحت تlصرف چlیش پlیش قlرار گlرفlت .گlفته مlی شlود
در حمله آشور به عیالم بین پارسیان و آشوریان اتحادی پنهانی بسته شده بود .
چیش پیش  ۲پسر داشت:
-۱کوروش
-۲آریا منه
کllوروش سllوم یllا کllوروش بllزرگ از نllوادگllان ایllن کllوروش اسllت و داریllوش بllزرگ از نllوادگllان آریllا مllنه
است .
کوروش در شوش بود و آریا منه در پاسارگاد .
در اواخ llر س llده ه llفتم ک llوروش ق llدرت را در س llراس llر پ llارس ق llبضه ک llرد و آرا م llنه را از ق llدرت ران llد .
اتlفاقlی کlه بlرای گlذار قlبایlل ضlروری بlود و در دیlگر مlناطlق نlیز مlی افlتاد.نخسlت یlگانlگی کlامlل در قlبایlل
خودی و بعد حرکت بسوی فتح سرزمین های دیگر .
بllا فllروپllاشllی آشllور پllارس جllزء امllیر نllشین هllای مllاد در آمllد  .و کllمبوجllیه دوم دخllتر آشllتیاگ رابllنام
ماندانا بزنی گرفت.
بlا مlرگ کlمبوجlیه دوم کlوروش سlوم یlا کlوروش کlبیر بlعدی بlه قlدرت رسlید .کlوروش از دادن بlاج بlه مlاد
سllر بllاز زد و در سllال  ۵۵۳پ.م.جllنگ در گllرفllت و  ۳سllال طllول کllشیدو در سllال۵۵۰بllا پllیروزی کllوروش
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خاتمه یافت .دولت ماد پایان یافت
شاهان ماد-۱ :دیائوکو-۲ ،فرورتیش -۳ ،خشتریتی -۴ ،کیاکسار  ،هوخشتره-۵،آستیاک؛
ایشتوویگو
سازمان اجتماعی مادها:
س llازم llان ع llشیرت llی در ح llال پ llاش llیدگ llی ب llود .ت llوس llعه دامداری و زراع llت و ف llتح س llرزم llینه llای دی llگر و
جlهانlگشایlی سlبب مlیشlود مlردم بlسیاری بlه بlردگlی در آیlند و مlوجlبات کlار بlردگlان فlراهlم شlود .درواقlع
گذار جوامع نخستین به فرماسیون بردهداری بود.

24

فصل سوم
هخامنشیان
کllوروش در طllی سllه سllال از طllریllق جllنگ و دیllپلماسllی آشllور و ارمنسllتان و کllایllپا دوکllیه و قllبیلههllای فllالت
کوهستانی ایران را به تصرف درآورد.
ای llن دوره ،دوران پ llیدای llش و ت llأس llیس دول llت در ای llران اس llت .گ llذار ات llحادی llه ق llبای llل ب llه دول llت ت llفکیک ج llام llعه ب llه
طllبقات گllونllاگllون بllارزتllر شllد ،بllردگllان بllه عllلت جllنگ افllزایllش یllافllتند سllازمllان ارتllش بllه سllواره نllظام و پllیاده نllظام
ارتقا یافت.

فتح لیدیه
بlا مlنقرض شlدن حlکومlت مlاد کlروزوس پlادشlاه لlیدیlه؛تlرکlیه کlنونlی؛فlرصlت را مlناسlب دیlد تlا سlرزمlین هlای از
دسlت رفlته در زمlان هlوخشlتره را بlه چlنگ آورد  .بlا فlرسlتاده هlدایlایlی بlرای مlعبد آپlولlون خlدای یlونlانlیان رخlصت
جlنگ خlواسlت و رخlصت گlرفlت  .پlس دسlت انlدازی بlه کlت پlتوکlه آغlاز شlد تlا کlوروش را بlه جlنگ وادار کlند سlال
۵۴۷پ.م.
در این زمان کوروش در شرق فالت ایران درجنگ با امیران محلی برای به اطاعت در آوردن آن ها بود .
بllالخllره جllنگ بllین کllوروش و لllیدیllه آغllاز شllد و دو سllپاه در در پllت پllتوکllه؛جllنوب غllربllی آنllکارا ؛بllهم رسllیدنllد و
کllروزوس بllر خllالف پllیش گllویllی آپllولllون شکسllت سllختی خllورد و بllه سllاردیllس گllریllخت  ،بllدان امllید کllه از مllصر و
اسپارت برای او کمک برسد و دو هفته مقاومت کرد وبعد سارد سقوط کرد.۵۴۵پ.م.
کروزوس بعد از این شکست تصمیم گرفت خودش را در آتش بسوزاند که کوروش ممانعت کرد و او را
بخشید  .و با خود بعنوان مشاورر به ایران برد .و لیدیه را به» هار پاگه «از فرماندهان سپاه اشتیاگ سپرد.
دونکته
-۱برخورد کوروش با آشتیاگ پادشاه ماد و کروزوس پادشاه لیدیه در آن روزگار و حتی روزگار بعد نشان
می دهد که ما با یک فرمانده بزرگ روبرونیستیم با انسانی بزرگ در کالیبری جهانی روبروئیم  .کافی است
نگاهی بکنیم به نگاره هایی که پادشاهان آشور بر کاخ ها و معابد خود نگاشته اند و ببینیم در آن روزگار
پادشاهان فاتح با اسران خود چه می کرده اند ،آن وقت به بزرگی برخورد کوروش با بزرگان ملل مغلوب پی
می بریم.
-۲نکته دو م ماهیت جنگ های آنروزگار و ماهیت جنگ های کوروش و مادهاست .جنگ ها در آن روزگار
از چهار قسم بیرون نبودند:
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جنگ های دفاعیجنگ های آزادیبخشجنگ های تمدنیجنگ های استعماری -امپریالیستیجنگ های تمدن های پیشرفته آن روزگار مثل سومری ها و اکدی ها و آشوری ها جنگ های استعماری -
امپریالیستی بود  .برای غارت ،گرفنت برده و گرفنت باج و خراج بود .
اما جنگ های هوخشتره بر علیه امپراطوری برده دار آشور هم دفاعی بود و هم رهائیبخش .باید آن قدر
جلو می رفتند تا چشم فتنه را کور کنند  .در این جنگ ها عمق استراتژیک مهم بود  .یعنی رسیدن بجایی که
دیگر دشمن قادر نباشد تعرض کند .
این جنگ ها جنگ های تمدنی هم بودند  .در همین جنگ کوروش با لیدیه درهای امپراطوری بسوی اقوام
دیگر گشوده شدو تعداد زیادی سرباز از ملل مختلف وارد ارتش کوروش شدند و هزاران نفر با حرفه های
مختلف برای کار از یونان بسوی قطب قدرتمند آن روزگار سرازیر شدند و این تبادل فرهنگ و هنر و آداب و
رسوم باعث می شد عناصر سازنده تمدن ها تبادل شود .
البته شکی نمی توان داشت که بخشی از این جنگ ها زمینه های مادی داشت ،چه گرفنت خراج و چه از
آن خود کردن زمین های حاصلخیز و چه دسترسی براه های تجارتی و چه گرفنت برده .

فتح بابل
برای درک بیشتر فتح بابل باید دیدکه در سده ششم پ .م.وضعیت سیاسی  -اقتصادی بابل چه گونه بود .
در این زمان نبوخد نصر دوم ؛داماد شاه ماد پادشاه بابل بود.پادشاهی که بریک امپراطوری برده دار
فرمان می راند و مصمم بود تا با کشیدن پرچم یک دین واحد وحدت سیاسی را بر امپراطوری حاکم کند .و
این شدنی نبود اال با ممنوعیت عقاید دینی و بنه کن کردن خدایان اقوام مختلف و آوردن آن ها به معبد خدای
بابل.
چند نکته مهم
-۱نباید از یاد برد که در دنیای آن روزگار پادشاهان یا خدا -پادشاه بودند و یا پیامبر -پادشاه.و جنگ
ها ،جنگ های جهادی و دینی بودند .بواقع گسترش تمدن از کانال گسترش دین می گذشت .
اما در میان ایرانیان این گونه نبود و علت داشت  .از نظر رشد تمدنی ایران در مرحله باالتری بود .زردشت
در هزاره های قبل آمده بود و چند خدایی و بت پرستی جایی در اندیشه های ایرانی نداشت  .هر چند در
جنگ ها اهورمزدا شاهان ایرانی راکمک می کنند اما این کمک ها یک کمک مادی است و نشانه ای از رسالت
دینی و جهادی در آن نیست .
-۲در این روزگار معابد و متولیان معابد ،بزرگ برده دارهم بودند.یگانگی دینی و تعطیلی معابد با مخالفت
کاهنان روبرو می شد و هم اینان بودند که از کوروش پنهانی خواستند برای فتح بابل بیاید
-۳فتح دیگر مناطق و کوچاندن اجباری و برده سازی دیگر ملل در کوتاه مدت سود سرشاری به جیب برده
26

داران بابلی می ریخت اما در بلند مدت زمینه های شورش و مقاومت را شکل می داد .
ملل کوچانده شده که بشکل برده در زمین های شاهی کار می کردند یکی از زمینه های سقوط نبوخد نصر
دوم بود.
شکاف در قدرت سیاسی بابل
در سال  ۵۶۲نبوخد نصر درگذشت .پسر او به قدرت رسید که  ۲سال بعد در کودتای نرگال شرصر؛داماد
نبوخد نصر؛کشته شد  .نرگال  ۳سال بعد در گذشت و پسرش  ۳ماه بعد با کودتای نبونهید پسر متولی معبد
سین در حران کشته شد ؛سال ۵۵۶پ.م. .
نخستین اشتباه
در سال سوم سلطنت ،نبونهید بفکر افتادتا معبد سین؛خدای ماه؛را مرکزیت ببخشد پس مردوخ خدای
بزرگ بابل و دیگر خدایان را به معبد سین برد و با یک درجه تخفیف در پائین دست خدای سین گذاشت و این
امری نبود که کاهنان بابلی از آن بگذرند .قدرت مذهبی با قدرت سیاسی و منافع اقتصادی پیوندی نا
گسستنی داشت.
پس مشروعیت مذهبی او توسط کاهنان بابلی زیر ضرب رفت.
بعد تصمیم گرفت چون هوخشتره پادشاه ماد برای امپراطوریش تاریخی اساطیری بسازد تا بتواند
حکومت خودرا مشروعیت تاریخی و ایدئولوژیک بدهد و یگانگی سیاسی ایجاد کند .
مممنوعیت حج و انتقال این مراسم از بابل به ّحران زمینه ساز شورش هایی در میان رودان و شام شد که
با قدرت ارتش فرو نشانده شد .
در این زمان کوروش سر گرم فتح لیدیه بود و خدای سین به نبونهید وعده داد بود که بزودی کوروش بزیر پا
های او خواهد افتاد و او به این وعده الهی دلخوش بود .
جنگ رهائی بخش
آوازه برخورد کوروش با کروزوس پادشاه شکست خورده لیدیه به بابل رسید و کاهنان را وا داشت تا به
کوروش نامه بنویسند و آن ها را برای رهائی از ستم نبونهید یاری کند.این رابطه را ما در سنگ نوشته ها و
الواحی که بجای مانده است از زبان مردوخ متوجه می شویم .
زمینه سقوط چه بود
در سنگ نوشته ای که در ّحران پیدا شده است به روشن ترین وجهی این زمینه را بیان می کند :
پای بند نبودن نبونهید به هیچ قانونیبه کشنت دادن بزرگان در جنگ های بی حاصلمالیات های سنگین از رعایابسنت جاده های بازرگانیگرفنت اموال مردمکشنت مردمدشمنی خدایان با او27

در سال  ۵۴۰بابل آماده شورش بود.نبونهید تالش کرد با کمی تساهل مذهبی رضایت کاهنان را بدست
بیاورد ولی دیر شده بود.
پس کوروش براه افتاد  .بهانه الزم هم مهیا بود باز پس گرفنت ّحران که در زمان ماد جزء متصرفات ایران
بود .
با گذشنت کوروش از تنگه جلوال تمامی میان رودان بر علیه نبونهید برخاستند .وبمحض رسیدن کوروش به
دروازه های بابل مردم دروازه ها را بروی او گشودند.
سپاهیان کوروش به فرماندهی برادرش گاوءبروو در سال ۵۳۹پ.م .به آرامی وارد بابل شدند.و کوروش طی
بیانیه ای عفو عمومی داد .نبونهید هم دستگیر و به شوش تبعید شد .
با این پیروزی شام و فلسطین جزء متصرفات ایران شد .و مرز ایران به دریای مدیترانه و غزه رسید .سران
شام و شیوخ عربستان به بابل آمدند و ابراز اطاعت کردند.و گاوءبروو شهریار بابل شد .و کوروش فرمان باز
سازی حصار بابل و خرابی های دیگر را داد .و یهودیان اسیر را به موطن خود بر گرداند و دستور باز سازی
معابد آنان را داد.
در زمینه سیستم برده داری آن جا اصالحاتی به نفع برده ها انجام شد اما دست به سیستم برده داری
زده نشد .
از سویی ایران با مصر همسایه شد  .آمدن معماران و پزشکان مصری به ایران نشان می دهد که رابطه
در این دوران با فرعون مصر دوستانه بوده است .

دو اعالمیه و دو شاه
دو سllنگ نبشllته کllه اعllالمllیه هllای سllیاسllی ـ نllظامllی دوران کllهن اسllت از دو شllاه بllاقllی مllانllده اسllت .یllکی از آن
پادشاه عاشور بعد از شکست عیالم است و دیگری از آن کوروش بعد از فتح بابل است.
نخست پژوهش کنیم و ببینیم کوروش بعد از فتح بابل چه می گوید:
»منم کوروش ،شاه جهان،شاه بزرگ ،شاه شکوهمند،شاه بابل،شاه سومرو اکاد،شاه چهار اقلیم جهان ،
پور کمبوجیه،شاه بزرگ ،شاه انشان ،
نوه کوروش شاه بزرگ شاه انشان،
تخمه چیش پیش بزرگ شاه بزرگ شاه انشان ،از دودمان شاهان روزگار دور…
من هنگامی که با مساملت و آرامش واردبابل شدم
سپاه بزرگ من در آرامش و نظم وارد بابل شدند
من به هیچ کس اجازه ندادم که مردم سومر و اکاد را هراسان کند
من دارائی های مردم بابل و اطرافش را از دستبرد در امان داشتم
من مردم بابل را از تکالیف تحمیلی رهاندم وآزادی بخشیدم
من مجسمه های خدایان که مدت ها ی درازی معابدشان متروک مانده بود .به جایگاه اصلی شان بر
گرداندم
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مردم این سرزمین ها را گرد آوردم و همه شان را به سرزمین های اصلی شان بر گرداندم و امالک شان را
به آنان باز دادم
من خدایان سومر واکاد را که نبونهید به بابل منتقل کرده بود در معابد پر شکوه اسکان دادم
من امنیت و آرامش را برای مردم همه سرزمین ها آوردم
من دیوار خشتی شهر بابل که ناتمام است با آجر و ساروج خواهم ساخت و حفاظ شهر را تقویت خواهم
کرد
کار های ناتمام را به اتمام خواهم رساند
دروازه های بزرگ شهر را من با مس خواهم پوشاند و پایه هایشان را از برنز خواهم ساخت
مlن یlک نlوشlته بlر دروازه کlه نlام آشlور بlانlی پlال ؛شlاهlی کlه پlیش از مlن بlوده اسlت؛را بlر خlود دارد و مlن آن
را در وسط آن دروازه بزرگ دیده ام را دست نخواهم زد تا برای ابد باقی بماند «
اما اعالمیه دوم از آشور بانی پال است که در سال ۶۴۰پ.م به مناسبت پیروزیش در اعیالم نوشته است .
می گوید »:من شوش را گشودم و تمامی ذخایر آنرا به کشورم آشور بردم.
من آجرهای معبد شوش راکه با سنگ الجورد تزئین شده بودهمه را شکستم.
من خدایانشان با زر وزیورها و کاهنانشان را با خود به بابل بردم
من همه متولیان معابد را نابود ساختم
من همه معابد را باخاک یکسان کردم
 ۳۲مجسمه سلطنتی را به آشور بردم.
خدایانشان را به اسارت بردم
من باغستان مقدس شوش را به آتش کشیدم.
م ll lن گ ll lوره ll lای ش ll lاه ll lان ق ll lدی ll lم و ج ll lدی ll lد ش ll lوش را زی ll lرورو ک ll lردم ،الش ll lه ه ll lای ll lشان را از گ ll lور ب ll lه در آوردم و
استخوانهایشان را به آشور بردم.
م llن ب llه م llساف llت ی llک م llاه و  ۲۵روز راه بس llتانه llای ع llیالم را ت llبدی llل ب llه وی llران llه ک llردم و در زم llین ه llای llش ن llمک
پاشیدم.
مllن دخllتران و زنllان شllاهllان و تllمام خllانllدانهllای قllدیllم و جllدیllد شllاهllان اعllیالم ،تllمام سllاکllنین و مllردان و زنllان
بزرگ و کوچک و چهار پایانشان را به غنیمت بردم.
از این پس جانوران از برکت وجود من به آرامش در شهر های عیالم خواهند زیست.
دیگر شادی و صدای سم ستوران در عیالم به گوش نخواهد رسید«.
دو اعالمیه و دو پادشاه در برابر ماست یکی به جنایت هایش و دیگری به کرامت هایش افتخار می کند.
اعالمیه کورش مو به مو توسط سنگ نبشته های به جا مانده از کاهنان بابل تأیید می شود.
گlفته مlی شlود کlورش نlگاهlش بlه فlتح مlصر بlود .پlس دلlجویlی اش از یlهودی هlا و فlینیقی هlا نlاشlی از نlگاه
اسllتراتllژیllک او بllه جllنگ بllعدی و جllاسllازی متحllدیllن اش در کllنار مllصر بllوده اسllت .بllه صllرف پllذیllرش ایllن امllر از
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بزرگی رفتار او چیزی کم نمیشود.
در ای llن ک llه ک llورش ب llه ع llنوان س llیاس llتمداری در ک llال llیبر ج llهان llی از داف llعه ه llا و ج llاذب llه ه llای م llلل م llغلوب خ llبر
داشت ،شکی نیست.
امlا جlدا از تlمامlی آیlنده نlگری هlای کlورش بlرای فlتح مlصر و جlنگ بlعدی ،هlیچ شlکی نlمی تlوان داشlت کlه او
در لlباس یlک جlهانlگشا ،انlسان بlزرگlی بlا ویlژگlی هlایlی بlرجسlته بlود.کlورش بlه عlنوان یlک شlاه در دنlیای کlهن بlه
گllواهllی تllمامllی سllنگ نبشllتههllا کllمنllظیر بllوده اسllت امllروز کllه مllا در قllرن بیسllت و یllکم کllرده هllای او را مllرور مllی
کنیم میبینیم هنوز با کردههای او فاصله ای بسیار داریم
جنگ های تمدن ساز
در روزگاری که قبایل چه بخاطر زمین و آب و چه بخاطر گذار به دولت در حال تکامل اند جنگ به امری
اجتناب ناپذیر در تاریخ بشر تبدیل می شود .اما این جنگ ها جدا از زمینه های اقتصادی شان از غارت
گرفته تا باج و خراج و تامین برده برای کار در مزارع و معادن یک ویژگی دیگری هم دارند ؛تمدن ساز بودن
آن هاست .
رفت وآمد سربازان برای کار در ارتش ،رفت و آمد هنر مندان و سوداگران برای کار و تجارت باعث آشنایی
ملل با هنر ،دانش ،و شیوه اندیشیدن و زندگی دیگر ملل می شد و جوامع عقب افتاده را به روز می کرد .
ب ll lرخ ll lورد ک ll lوروش ب ll lا ش ll lاه ll lان و ح ll lکوم ll lت ه ll lای شکس ll lت خ ll lورده ،ب ll lرخ ll lورد ک ll lوروش ب ll lا س ll lرزم ll lین ه ll lای ف ll lتح
شlده ،احlترام او بlه عlقایlد مlذهlبی مlلل،تlساهlل و تlسامlح او بlا افlکار و کlردار آدم هlا ،بlاز سlازی شهlر هlای فlتح
شده  ،رعایت حقوق برده ها و فرو دستان  ،همه اثرات تمدن ساز این جنگ هاست .
فlتح بlابlل تlوسlط کlوروش و تlساهlل مlذهlبی او در واقlع گlذار بشlریlت از تlمدن دیlنی بlه تlمدن سlیاسlی اسlت .
شاه دیگر نه نماینده خدااست و نه خود خداست و جنگ اوصبغه دینی و جهادی ندارد
کlوروش فlرهlنگ و هlنر را ازخlدمlت دیlن و مlعابlد خlارج کlرد و بlه خlدمlت آبlادانlی شهlر هlا و کlاخ هlا در آورد و
حکومت های قومی و محلی را به حکومت های منطقه ای تبدیل کرد

مرگ کوروش
شمال شرقی ایران مورد هجوم مدام قبایل سکایان و ماسساگتها بود .این قبایل در مدارج پست بربریت و
توحش بودند .ازدواج دسته جمعی و کشنت پیرها در ایشان مرسوم بود.
کوروش در جنگ با قبایل اسکیت کشته شد و در پاسارگاد به خاک سپرده شد.

منش کوروش
فتح سرزمینهای بیگانه توجیه خاص خودش را دارد .از زاویه امروز نمیشود به بررسی دیروز نشست و اعالم
کرد کوروش متجاوز به سرزمینهای دیگران بوده است .این لشکرکشیها باید در بستر تاریخی آن روزگار
بررسی شود و اختصاص به کوروش و یا دیگر شاهان ایرانی ندارد .پیش از کوروش در زمان مادها ،ایران
تحت انقیاد دولت قدرتمند آشور بود .و مدتی بعد ایران به تصرف اسکندر از آن سوی جهان قرار میگیرد .آن
چه کوروش را در میان دیگر فاتحان آن روزگار برجسته میکند نقش او بهعنوان یک فاتح است .کوروش در
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کتیبهای که بعد از فتح بابل مینویسد .نشان میدهد که در پی غارت و ویرانی منطقه متصرفه نیست .به
عقاید و باورهای مردم احترام میگذارد خدایان همۀ اقوام را محترم میشمارد به آبادانی و بازرگانی ممالک
متصرف اهمیت میدهد و اقوامی را که به زور کوچ داده شده بودند یا به اسارت آورده شدهاند به سرزمین
مادری خود برمیگرداند.
ک llوروش از خ llود چه llرهای ان llسان llی ن llشان م llیده llد .در ک llتیبهه llای او آث llاری از ق llساوت و س llنگدل llی ی llک ف llات llح
نسبت به ملل مغلوب نیست.

علت جنگهای مداوم
کlوروش از مlادهlا شlروع مlیکlند و بlه قlدرت مlیرسlد و بlعد بlه سlمت آشlور و ارمنسlتان و کlاسlپاکlدیlه رفlت و مlدتlی
بعد متوجه لیدی و بابل شد و در آخر نقشه فتح مصر را در سر داشت که در جنگ با قبایل اسکیت کشته شد.
نخسllتین سllؤالllی کllه بllه ذهllن مllیرسllد ایllن اسllت کllه چllرا کllوروش بllه نجllد ایllران بllسنده نllکرد و مllدام در پllی آن
بود که قلمرو پادشاهی خود را گسترش بدهد و در آخر جان بر سر این کار گذاشت.
چهار علت اصلی میتوان برشمرد:
-۱نخسlت آنکlه کlشور بlا حlدود و ثlغور مlعین وجlود نlداشlت .قlبایlل مlختلف در جlای جlای زمlین مlیزیسlتند کlه
در حlال گlذار بlه دولlت بlودنlد .بlرای ایlن قlبایlل سlرعlت اسlبان و قlدرت شlمشیرهlایشlان مlعین مlیکlرد کlه کlجا بlایlد
چlادرشlان را بlرپlا و زنlدگlی کlنند .پlس مlرزهlا مlدام در حlال جlابlهجlایlی بlود .و هlر قlبیلهای ایlن حlق را بlرای خlود
قlائlل بlود کlه بlه هlر سlو حlرکlت کlند .و تlنها زمlانlی از حlرکlت بlاز مlیمlانlد کlه محlل مlناسlبی بlیابlد و یlا تlوسlط قlبایlل
قویتر از حرکت بازماند.
-۲ج llوام llع در ح llال گ llذار ب llه دوران ب llردهداری ب llودن llد .ت llقسیم ک llار ای llن ام llکان را ب llه بش llر داده ب llود ت llا غ llذا و
امlکانlات اضlافlی پlیدا کlنند و نlیاز بlه نlیروی کlار بیشlتری بlرای کlار در مlزرعlه داشlته بlاشlند .ایlن نlیرو بlایlد تlوسlط
جنگ تأمین میشد .درواقع جنگ بهعنوان یکی از منابع تأمینکننده کار مجانی بود.
-۳زیسllتگاه بشllر در ایllن دوران بllه عllلت سllطح پllایllین تllکنولllوژی و ابllزار تllولllید محllدود بllود .انllسانهllا بllایllد در
م llناط llق آب llرف llتی و ح llاص llلخیز و در ک llنار روده llا م llیزیس llتند .ت llا آب و مح llل ک llاف llی ب llرای ک llشاورزی و دام llپروری
داش llته ب llاش llند .و ای llن ام llکان ب llرای ت llمام ق llبای llل ن llبود .پ llس دی llگر ق llبای llل ب llه خ llود اج llازه م llیدادن llد ت llا ب llه زور ب llرای
ت llصاح llب ای llن س llرزم llینه llا اق llدام ک llنند .درس llت ک llاری ک llه آری llای llیه llا ب llا م llردم ب llوم llی ف llالت ای llران ک llردن llد .وق llتی
سرزمینهای اولیهشان دچار سرما و یخبندان شد.
غارت اموال دیگران
در آن روزگllار غllارت نllوعllی کllار تllلقی مllیشllد .بشllر در آن روزگllار مllنع اخllالقllی بllرای ایllنکllار نllمیدیllد .پllایllین
بlودن سlطح ابlزار تlولlید ،تlنگی معیشlت ،کlم بlودن مlناطlق حlاصlلخیز قlبایlل را وامlیداشlت کlه بlا زور شlمشیر خlود
را در تlولlید دیlگران سlهیم کlنند .در ایlن روزگlار جlنگ نlوعlی کlار تlلقی مlیشlد .در دورههlای بlعد بشlر سlعی کlرد
بlرای ایlنکlار نlوعlی تlوجlیه ایlدئlولlوژیlک درسlت کlند .جlنگهlای مlذهlبی و گسlترش دیlن بlرتlر از ایlن جlمله جlنگهlا
است.
بllهانllههllا ،روزگllاری دیllن بllهی بllود .و روزگllاری دیllگر دفllاع از ارض مllوعllود و زادگllاه مllسیح و روزگllاری دیllگر
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دعوت مردم به توحید ،اما با همان سازوکار اولیه ،شرکت در کار و ثروت دیگران.
-۵سرکوب قبایل وحشی
قبایلی که به دوران تمدن رسیده بودند و دولت های متعددی تشکیل داده بودند ،مدام از سوی قبایلی که در
مرحله بربریت بودند مورد نهب و غارت قرار میگرفتند .چارهای نبود که هر از چندگاهی این قبایل سرکوب
شوند تا زندگی شهرنشینی از گزند این هجومها و غارتها در امان بماند و مدنیت گسترش یابد .کوروش در
یکی از همین جنگها کشته شد.

کمبوجیه :دومین پادشاه هخامنشی
کllوروش در بllیانllیهای کllه بllه مllناسllبت فllتح بllابllل مllینllویسllد خllود را پسllر کllمبوجllیه ،شllاه بllزرگ ،شllاه شهllر آنllشان،
ن llوه ک llوروش ش llاه ب llزرگ ،ش llاه شه llر آن llشان م llعرف llی م llیک llند .و در ه llمین ب llیان llیه پس llر خ llود ک llمبوج llیه را م llعرف llی
مlیکlند .بlا حlساب ایlن کlتیبه کlمبوجlیه پسlر کlوروش ،نlهمین پlادشlاه هlخامlنشی اسlت .امlا از آنجlایlی کlه کlوروش
بنیانگذار این سلسله حساب میشود کمبوجیه دومین پادشاه هخامنشی است.
ق llبل از م llرگ ک llوروش ک llمبوج llیه شه llری llار ب llاب llل و آش llور ب llود؛ب llردی llا شه llری llار ب llاخ llتر و ویش llت اس llپه؛پ llدر داری llوش
شهریار پارت و هیر کانیه بود .

فتح مصر و کشنت بردیا
کمبوجیه در سال  ۵۲۶پیش از میالد به سوی مصر حرکت کرد .گفته می شودکه کمبوجیه قبل از حرکت بردیا
برادر کوچک خود را که مدعی تاج و تخت بود به قتل رساند).که این گونه نیست و بجای خود به آن خواهیم
پرداخت(.
فتح مصر جزء برنامههای کوروش بود که مرگ او به دست اسکیتها مجال فتح مصر را نداد .اما کوروش
زمینههای این فتح را آماده کرده بود و متحدینی برای خود تدارک دیده بود .دولت یهودی فلسطین و بالد فنیقی
و اعراب بادیهنشین متحدین او بودند.
آم llاس llیس پ llادش llاه م llصرب llا ش llنیدن خ llبر م llرگ ک llوروش پس llرش پ llسام م llتیخ را روان llه فلس llطین ک llرد ت llا ش llام را
ضمیمه مصر کند.شام در زمان هوخشتره ضمیمه پادشاهی ماد شده بود .
کمبوجیه به مصاف او رفت و پیروز شد  .در این نبرد اعیان و کاهنان مصری که مخالفین پسامتیک سوم
بودند او را یاری رساندند.
فانت رئیس سربازان مزدور یونانی به کمبوجیه پیوست و سپاه او را از صحرا گذراند و اودزاگورسنت
فرمانده جنگی مصر نیز به کمبوجیه پیوست و فتح مصر را برای او آسان کرد.
پسامتیخ به فلسطین عقب نشست و با شنیدن خبر مرگ فرعون ؛پدرش با شتاب به مصر رفت .در دهانه
دلتای نیل کمبوجیه پسامتیخ را بار دیگر شکست داد .پسامتیخ به ممفیس؛دومین پایتخت مصر عقب نشست .
تالش های کمبوجیه برای گشودن باب مذاکره سودی نبخشید و ممفیس فتح شد و فرعون به اسارت در آمد .
کمبوجیه ممفیس را به پسامتیخ سپرد وپسامتیخ سوگند وفاداری خواند.
کllمبوجllیه راهllی تllبس دومllین پllایllتخت مllصر شllد .پllسامllتیخ سllوگllند وفllاداری خllودرا شکسllت و شllورش کllرد و
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شlورش او تlوسlط سlپاه ایlرانlی مسlتقر در مlمفیس سlرکlوب شlد  .پlسامlتیخ در زنlدان خlودکlشی کlرد .و کlمبوجlیه
مllصر را بllه آریllانllد عllمویllش سllپرد .بllنظر مllی رسllد در سllرکllوب هllمین شllورش ،ایllرانllی هllا خllشونllت بllسیار بخllرج
دادند و کمبوجیه پسر پرخاش اسپ ،پدر همسر خود رابخاطر همین کار ها با تیر کشت .
کllمبوجllیه پllس از فllتح مllصر مllتوجllه فllوبllه شllد کllه مllعادن طllال آن زبllانllزد خllاص و عllام بllود .لllشکریllان ایllران در
میانه راه به علت گرمای شدید مجبور به بازگشت شدند.

داستان بردیا
در سlال  ۵۲۲کlمبوجlیه هlنگام بlازگشlت از مlصر در شlام درگlذشlت گlفته مlی شlود عlلت مlرگ او خlبربlه قlدرت
رسیدن بردیا به پادشاهی در ایران بود .
بllا مllرگ کllمبوجllیه داریllوش پسllر ویشllت اسllپه شهllریllار پllارت و هllیرکllانllیه و شllوهllرهllوتllاووسllه دخllتر کllوروش و
رئيس گارد مخصوص پادشاه با شتاب به ایران رفت وبردیای دروغین را کشت وخود به تخت نشست .
چگونگی به قدرت رسیدن داریوش
قlبل از آن کlه وارد ایlن بlحث شlویlم نlگاهlی بlکنیم بlه تlبار شlناسlی بlردیlا و داریlوش تlا جlدال بlر سlر قlدرت بlین
پسر عمو ها برایمان روشن شود.
تبار شناسی بردیا
-۱هخامنش
 -۲چیش پیش اول
-۳کمبوجیه اول
-۴کوروش اول
-۵چیش پیش دوم
-۶کوروش دوم
-۷کمبوجیه دوم
 -۸کوروش سوم:بنیان گذار سلسله هخامنشیان
-۹کمبوجیه سوم
 -۱۰بردیا
تبار شناسی داریوش
 -۱هخامنش
-۲چیش پیش اول
-۳کمبوجیه اول
-۴کوروش اول
-۵چیش پیش دوم
-۶آریا رمنه
-۷ارشام
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-۸ویشت اسپه
 -۹داریوش
پنج روایت در این مورد وجود دارد:
روایت داریوشروایت هردوتروایت کتزیاسروایت یوستی نوس مورخ رومیروایت نانوشته تاریخروایت نخست؛روایت داریوش
داریlوش در سlنگ نlوشlته بیسlتون مlی گlویlد؛کlمبوجlیه هlنگام سlفر بlه مlصر بlرادرش بlردیlا را مlخفیانlه کشlت و
به مصر رفت .
بllه ایllن راز مllغی بllنام گllئومllا آگllاه شllد و چllون شllبیه بllردیllا بllود بllه کllمک بllرادرش کllه از مllحافllظان کllاخ بllود بllه
تlخت نشسlت و خlودرا شlاه خlوانlد .وسlلطنت را از خlانlواده هlخامlنشی بlیرون بlرد.و تlمامlی کlسانlی کlه او را مlی
شناختند از میان برد .
داریlوش بlه ایlران بlازگشlت بlردیlای دروغlین را کشlت .آشlوب هlا را فlرو نlشانlد و امlوالlی را کlه گlئومlا از مlردم
گرفته بود به آنان باز گرداند
روایت دوم؛هرودوت
بlردیlا بlا کlمبوجlیه در سlفر مlصر هlمراه بlود .پlس از پlیروزی کlمبوجlیه بlه ایlران بlاز گشlت .کlمبوجlیه در خlواب
بllردیllا را دیllد کllه بllه تllخت نشسllته اسllت .پllس بllیمناک شllدو پllدر زنllش پllرخllش اسllپ را بllه ایllران فllرسllتاد و بllردیllا را
مخفیانه کشت .وپرخش اسپ به مصر باز گشت .
کllمبوجllیه قllبل از سllفر بllه مllصر امllر سllرپllرسllتی کllاخ را بllه مllغی بllنام پllات ایllزد سllپردکllه بllرادری شllبیه بllردیllا
داشllت  .پllات ایllزد وقllتی مllتوجllه مllرگ بllردیllا شllد بllرادرش را بllه تllخت سllلطنت نllشانllد و او را شllاه خllوانllد .ایllن مllغ
مالیات سه ساله را بخشید وسربازی را لغو کرد .
ایlن خlبر وقlتی بlه مlصر رسlید کlمبوجlیه تlصمیم گlرفlت بlه ایlران بlاز گlردد  .هlنگام سlوار اسlب شlدن از شlمشیر
خودش زخمی دید و مرد .
بlرادر پlرخlش اسlپ ،پlدر زن کlمبوجlیه ،پlدر زن بlردیlابlود.از طlریlق دخlترش مlتوجlه شlد بlردیlا یlک گlوش نlدارد و
فهمید این مرد بردیا نیست  .بلکه مغی است که در زمان کوروش گوشش را بریده بودند .
بریدن گوش در آن روزگار دو معنی داشت ؛تنبیه متمردین و گرفنت مشروعیت برای سلطنت از سوی کسی
که ممکن بود بعد ها ادعای سلطنت کند .نقض عضو یکی از دالیلی بود که ادعای سلطنت را منتفی می کرد .
این خبر از طریق برادر پرخش اسپ به داریوش رسید.
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سlران هlفت خlانlواده بlه کlاخ رفlتند گlئومlا و بlرادرش را کشlتند و سlر هlردوی آنlها را پlرخlش اسlپ از بlاالی کlاخ
بllه زیllر افllکند و اعllالم کllرد خllود او قllبالً بllردیllا راکشllته اسllت و ایllن مllرد بllردیllا نیسllت و خllودش را از بllاالی کllاخ بllه
زمین انداخت و خودکشی کرد .
روایت سوم :روایت کتزیایس
بllردیllا مllغی را کllه نllامllش اسllفنداتllس بllود از جهllت تllقصیری تllازیllانllه زد .ایllن مllغ کllینه او را بllدل گllرفllت ،بllه نllزد
کlمبوجlیه رفlت و گlفت:بlرادرت خlیال سlوء قlصد بlتو دارد  .کlمبوجlیه بlرادرش را در نlهان بکشlت و چlون اسlفند اتlس
شlباهlت کlامlلی بlه بlرادرش داشlت بlرای مشlتبه سlاخlنت امlر فlرمlان داد کlه وی لlباس شlاهlانlه بlپوشlدتlا مlردم گlمان
نlبرنlد اوبlرادرش را کشlته اسlت.پlس از آن کlمبوجlیه آن مlغ را بlجای بlرادر بlه حlکومlت بlاخlتر و پlارت فlرسlتاد ایlن
راز  ۵سllال نllهفته بllود تllا ایllن کllه خllواجllه سllرایllی کllه از ایllن راز آگllاهllی داشllت و بllه فllرمllان مllغ مllجازات شllده بllود
گlریlخته نlزد مlادر کlمبوجlیه رفlت و او را آگlاه کlرد  .امlتیس فlرزنlد خlودرا نlفریlن کlد کlه بlه جlزای عlمل خlود بlرسlد تlا
ایllن کllه روزی کllمبوجllیه در بllابllل مllشغول قllطع چllوبllی بllر زانllوی خllود بllود نllا گllهان کllارد بllر رانllش اصllابllت کllرد و
زخمی شد و پس از  ۱۱روز رنج وتعب آز آن زخم در گذشت .
پیش از مرگ کمبوجیه بگپاتس و آرتاسیراس پارتی ،اسفنداتس را بر تخت شاهی نشاندند .
ایکساباتس از بابل با نعش کمبوجیه آمد آن مغ را فرمانروای کشوردید .چون از راز کار آگاه بود او را
رسوا ساخت  .آن مغ بترسید و بفرمود سرش را بر گیرند .
پس ازآن  ۷تن از بزرگان پارسی با بگپاتس و آرتا سیراس هم داستان شدند به اطاق او رفتند او را با
فاحشه ای بابلی یافتند و او را بکشتند .مدت پادشاهی او  ۷ماه بود
روایت یوستی نوس:
هlنگامlی کlه کlمبوجlیه مlی خlواسlت بlه مlصر بlرود مlغی را بlنام پlرک سlاسlپس نگهlبان کlاخ شlاهlی خlودکlرد .ایlن
مlغ چlون از درگlذشlت کlمبوجlیه آگlاه شlد بlردیlا را کشlت و بlرادر خlودرا کlه اورپlاسlتس نlام داشlت و بlه بlردیlا شlبیه
بود بجای او بر تخت نشاند و بقیه روایت هردوت .
این چند روایت ذهن پژوهشگر تاریخ را راضی نمی کند .چرا؟
-۱در مورد مرگ کمبوجیه سه روایت هست  .داریوش علت مرگ کمبوجیه را خودکشی او می داند و هرودوت
می گوید هنگام سوار شدن زخمی بر داشت و ُمرد ،و کتزیاس اصابت چاقو با ران هنگام بریدن چوب را علت
مرگ می داند .پس می تواند روایت دیگری هم باشد ؛ترور او .
-۲در مورد شباهت بردیا و گئوما به حدی که حتی همسرش متوجه نشود مورد پذیرش عقل سلیم نیست و
احمدکسروی نیز این امر را نمی پذیرد.
-۳در مورد قتل بردیا هم چند روایت هست :
داریوش و کتزیاس می گویند :کمبوجیه بردیا را کشت
هردوت می گوید :پرخش اسپ پدر همسر کمبوجیه اورا کشت
یوستی نوس می گوید:برادر گئوما بردیا را کشت
پس می تواند روایت دیگری هم باشد .زنده بودن او .
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-۴خlودکlشی پlردخlش اسlپ کlسی کlه مlدعlی اسlت بlردیlا را بlدسlتور کlمبوجlیه کشlته اسlت بlا هlیچ تlوجlیهی قlابlل
پlذیlرش نیسlت  .کlودتlا پlیروز شlده اسlت و او یlکی از کlسانlی اسlت کlه بlایlد از ایlن کlودتlا بهlرمlند شlود  .مlگر ایlن
ک llه او از رازی م llطلع اس llت ک llه ن llبای llد دی llگران از آن م llطلع ش llون llد ،و ای llن راز چ llیزی نیس llت ج llز ک llودت llا ب llر ع llلیه
بردیای واقعی .
 -۵براستی نام بردیای دروغین چه بود:
داریوش می گوید:نامش گئوما بود
هردوت می گوید:نامش اسمردیس بود
و کتزیالس می گوید:نامش اسفنداتس بود .
-۶برادر گئوما که بود:
داریوش نامی از برادر گئوما نمی برد
هردوت می گوید:نامش پاتیزی تس بود
ویوستی نوس می گوید:نامش اوروپاتس بود
-۷گئوما در کجا کشته شد
داریوش می گوید :والیت نیسایه
هردوت:می گوید:شوش
 -۸بردیا چه زمانی کشته شد:
داریوش می گوید :کمبوجیه قبل از سفر مصر اورا کشت
هرودوت می گوید :کمبوجیه در مصر بود که فرمان کشنت اورا داد
 -۹آیا گوش گئوما بریده شده بود:
داریوش از گوش بریده چیزی نمی گوید
هردوت می گوید:کوروش گوش او را بریده بود
-۱۰داریوش می گوید :یاد گاه)معابد( هایی که گئوما ویران کرد را ساختم
چرا گاه ها و نشیمن گاه ها و خانه ها و سهم زمین ها را که گئوما بستاند باز دادم.
بlردیlای دروغlین امlوال چlه کlسانlی را گlرفlته بlود،مlعابlد چlه کlسانlی را ویlران کlرده بlود و داریlوش ایlن امlوال را
به چه کس پس داد .
گفته می شودگئوما از دشمنان خود اموال و برده هارا بزور گرفت .آزاد کردن برده ها برای بهبود کشاورزی
بوده است .گئومادر پی بهبود وضع عامه مردم بود .در این انقالب اجتماعی تنها اشراف پارس متضرر شده
بودند.موافق روایت هردوت از مرگ گئوما بجز پارس همه اقوام متاثر شدند.
یک پرسش:
چرا در مورد یک فرد و یک واقعه تاریخی این تعداد روایت های متناقض است  .و براستی حقیقت ماجرا
چیست .آیا نمی توان پنداشت که ریشه تمامی این تناقض ها دروغ بزرگی است که داریوش و باند کودتا در
دهان تاریخ گذاشتند تا تاریخ نویس از همه جا بی خبر بدنبال موجودی موهوم در کوچه پس کوچه های تاریخ
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بگردد و افسانه بسازد .
حقیقت ماجراچه بود
حlقیقت مlاجlرا کlودتlای هlفت خlانlدان بlزرگ پlارس بlرعlلیه خlانlواده کlوروش اسlت .کlمبوجlیه در شlام تlرور مlی
شود  .زمینه این ترورخبر به قدرت رسیدن بردیاست.
بlردیlا در نlبود بlرادر و زمlینه مlناسlب بlرای یlک انlقالب خlودرا شlاه مlی نlامlد و بlا کlمک پlات ایlزد دسlت بlه رفlرم
هایی بر علیه اشراف پارس می زند  .کودتا گران خودرا به ایران می رسانند .
شرکت پرخش اسپ در ترور کمبوجیه بعلت کشته شدن پسرش در مصر توسط کمبوجیه پذیرفتنی است و
اما در ترور بردیا شرکت در یک جنایت نابخشودنی است  .در این کودتا برادر و دختر برادرش هم شرکت
دارند  .که بعد از کودتا زن بردیا که در کشنت بردیا توطئه می کند به عقد داریوش در می آید و مزد خیانت
اش را می گیرد.
و اما خودکشی پرخش اسپ بعد از کشته شدن بردیا و پات ایزدقابل توجیه نیست مگر این که بپذیریم
نمی تواند تاب بیاورد و خودکشی می کند  .یا این که مجبور بخود کشی می شود تا به همگان بگویند پرخش
اسپ قاتل بردیا بود که به سزای عملش رسید.
در این داستان گئوما همان پات ایزد است .مغی که گرایشات مردمی دارد.و راه رفرم را به بردیا نشان می
دهد .هدف باز گرداندن ماد ها بقدرت نیست آن طور که هردوت می گوید  .درست است که مغان پیش از آن
که متولیان دینی باشند قومی بودند که به حکومت ماد وابستگی و دلبستگی داشتنداما همانطور که هردوت
می گویدهواداری از بردیا خاص مناطق ماد نشین نبود در بین پارسیان هم او هواداران بسیاری داشت.
در واقع کودتای داریوش یک کودتای سیاسی صرف نبود یک کودتا بر علیه یک رفرم سیاسی -اقتصادی و
فرهنگی بود  .کشنت پات ایزد بعنوان برادر گئوما زدن بخش اقتصادی و فرهنگی این جنبش بود .
عاملین کودتا
چlه کlسانlی در ایlن کlودتlا شlرکlت داشlتند ؛داریlوش در کlتیبه بیسlتون نlام  ۶تlن از کlسانlی را کlه درایlن کlودتlا
نقش داشتند را می برد :
-۱ویندفرنه پسر ویسپار
-۲هوتنه پسر ثوخر
-۳گاوءبروو پسر مرونیه
-۴وی درنه پسر بغابیغنه
-۵بغ بوخش پسر داتو وهیه
-۶اردومنش پسروهوکه
نفر هفتم خود داریوش است.
جز این  ۷نفر سه نفر دیگر در این کودتا دست داشتند:
-۸پرخش اسپ پدر همسر کمبوجیه
-۹برادر پرخش اسپ؛اوتانه ،پدر همسر بردیا
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-۱۰فدیمه:همسر بردیا
در روایت کتزیاس دونفر دیگر با کودتا همکاری می کنند
 -۱۱بگپاتس
-۱۲آرتا سیراس

پادشاهی داریوش
جابجایی قدرت هر چند در خانواده هخامنش بود اما خالی از تنش نبود بدو علت:
-۱مرکز گریزی از خاصیت های ساختاری امپراطوری هابود.
یlک امlپراطlوری بlا فlتح سlرزمlین هlای دیlگران شlروع مlی شlد .اقlوام مlختلف بlدون چسlب و سlاروج تlاریlخی و
طlبقاتlی زیlر یlک پlرچlم گlرد مlی آمlدنlد تlا زمlانlی کlه حlکومlت فlائlقه قlادر بlود اعlمال سlلطه کlند .و بlمحض ایlن کlه
خللی در برج و باروی قدرت سیاسی ایجاد می شد شورش های استقالل طلبانه آغاز می شد
-۲همانطور که هردوت می گوید در مرگ بردیا بیشتر اقوام سوگوار شدند و این نشان می دهد که بردیا به
یک خواست اجتماعی پاسخ داده بود  .کودتای اشراف پارس یک کودتای سیاسی نبود ریشه های اقتصادی
هم داشت .پس زمینه شورش در بعد اقتصادی و اجتماعی هم بود .
خوزستان،بابل،دارس،ماد،ارمنستان،هیرکانیه،مرو،سیستان،مصر،دست به شورش زدند .
 ۱۹جllنگ در طllی  ۲سllال نllشان از آن داشllت کllه کllودتllا مشllروعllیت سllیاسllی نllدارد و بllایllد مشllروعllیت نllظامllی
پllیدا کllند  .ایllن مشllروعllیت حllاصllل شllد ارتllش قllدرتllمندی کllه کllوروش سllازمllان داده بllود در کllنار رهllبری قllدرتllمند
داریوش وبرخورد بیرحمانه او در سرکوب ها کار را یکسره کرد .و سلطنت تثبیت شد .
اصالحات درمصر
آریاند حاکم منصوب شده در مصر سکه بنام خودزد و اعالم استقالل کرد .خراج مصر چیزی نبود که
داریوش از آن بگذرد پس به مصر لشگر کشید و آریاند از در اطاعت در آمد .
داریوش برای تثبیت موقعیت خود دست به اصالحاتی در مصر زد  .نخست در عزای اپافپس؛گاو مقدس
مصر؛شرکت کرد و هزینه ای برای یافنت آن و ساخنت معبدی برای آمون ؛خدای بزرگ مصرتخصیص
داد .رضایت کاهنان مصری یک پایه تثبیت قدرت بود .
بعد برای رونق بازرگانی ترعه ای بین دریای مدیترانه و دریای سرخ ساخت.
جز این دستور داد تا قوانین مدنی و جزایی مصر تدوین شود .داریوش یک سال در مصر ماند و به ایران
باز گشت .
دین هخامنشیان
کوروش ،کمبوجیه و داریوش هر سه به معابد مصر رفتند و خدای بزرگ آن ها آمون را ستایش کردند  .این
کار دو علت داشت :
-۱مشروعیت سیاسی در مصر از کانال مشروعیت مذهبی می گذشت .پس راه دیگری نبود جز آن که در
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معبد خدایان مصری حاضر شوند و خدایان آن ها را ستایش کنند  .در کتیبه ای کاهنان مصری داریوش را
فرزند نیت؛خدای زمین و دریاها؛و برادر رع؛خدای آسمان می خوانند.
-۲علیرغم این که داریوش مشروعیت کار هایش را به یاری و تائید اهورمزدا نسبت می دهد)کتیبه بغستان
یا بیستون( دین رسمی هخامنشیان زردشتی نیست  .آموزه های زردشت از شرق ایران به غرب و مرکز ایران
رخنه کرده بود اماهنوز تبدیل به دین رسمی نشده بود .
فتح یونان
داریوش در سال ۵۱۴پ.م.از تنگه میان آناتولی و اروپای شرقی گذشت.هرودوت می نویسد ؛شهر های
یونانی داوطلبانه اطاعت از داریوش را پذیرفتند .بخش اعظم شبه جزیره بالکان و بخش جنوبی اُکراین کنونی
ضمیمه دولت داریوش شدند .
لشگر کشی به این منطقه سه علت داشت:
-۱معادن ناحیه اورال
-۲چوب جنگل های ماورای دانوب برای صنعت کشتی سازی و تقویت نیروی دریایی ایران
-۳دور کردن قبایل وحشی غرب دریای سیاه از متصرفات ایران
در سال  ۵۱۳پ.م .سراسر یونان به تبعیت داریوش در آمده بودند.
فتح گندار و سند
در سال  .۵۱۲داریوش متوجه شرق شد .بنادر جنوبی سند از مهم ترین مراکز تجارت بین شرق و غرب
بود .تصرف گندار و سند از نظر اقتصادی ضرورتی استراتژیک داشت .
سازمان اداری داریوش
امپراطوری به  ۲۳منطقه یا خشترپاو یا ساتراپ نشین تقسیم شده بود و هر منطقه به شهریاری؛خشتر
اپاون سپرده شده بود .
در ه llر س llات llراپ ح llکام مح llلی ،ک llاه llنان و ره llبران ع llشای llر و ش llاه llان ک llوچ llک وج llود داش llتند ول llی در ت llمام ام llور
کشوری تابع ساتراپ بودند.
فرماندهان نظامی مستقل بودند و هر کدام بالواسطه تابع و فرمانبردار شاه بودند .جز اینها مأموران
ویژهای بهعنوان چشم و گوش شاه به تمامی مناطق سفر میکردند و گزارشات خود را به شاه میدادند هر
ساتراپ ساالنه میزانی خراج به خزانه دولت واریز میکرد که مجموعه این خراجها به  ۱۴۵۰۰۰تاالنت
میرسید.
خllراج و دادوسllتد بllا پllول مllسکوک صllورت مllیگllرفllت .پllول شllاهllی مllسکوک طllال بllود کllه بllه »داریllک« مllعروف
بود .مسکوکات نقره و مس نیز بود.
اقتصاد پولی ضمن آنکه امپراتوری را تحت یک لوا متحد میکرد موجب توسعه بازرگانی میشد .
شاهراههای بزرگ که توسط سربازان مواظبت میشد کل امپراتوری را به هم وصل میکرد و حمل کاالهای
بازرگانی و نقل و انتقال لشکریان و مراسالت پستی به سهولت انجام میگرفت.
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روابط اجتماعی
داریوش به قشرهای عالیه ،توانگران ،اعیان و کاهنان متکی بود.
تllوانllگران دسllت بllازی در مllقاطllعه خllراجهllای دولllتی داشllتند و کllاهllنان از لllحاظ سllیاسllی و اقllتصادی نllیروی
ب llزرگ llی ب llه ش llمار م llیرف llتند .پ llارس llیان ک llه پ llای llگاه اص llلی ح llکوم llت ب llودن llد خ llراج ن llمیپ llرداخ llتند و هس llتۀ م llرک llزی
فرماندهان ارتش و سران و نمایندگان ادارات کشوری بودند.
شlاه بlه ارتlش مlتکی بlود و »بlنابlر سlنت قlدیlم مlردم مlاد و پlارس وضlع یlک فlرمlانlروای مسlتبد و دسlپوت مlطلق
العنان را داشت« و  ۱۰۰۰۰نفر حافظ جان او بودند.

یک ویژگی :دسپوتیسم شرقی
انگلس در کتاب قهر در تاریخ چنین مینویسد:
»جllوامllع اشllتراکllی مllتکامllل پllا بllه دوران بllردهداری نllهادنllد .بllردهداری امllکان تllقسیم کllار زراعllی و
ص ll lنعتی ب ll lه م ll lقیاس ll lی وس ll lیعت ll lری میس ll lر ک ll lرد و ب ll lدی ll lن وس ll lیله ب ll lه ش ll lکوف ll lای ll lی و رون ll lق دن ll lیای
قدیم و نظام یونانی انجامید...
هlرگlز نlبایlد فlرامlوش کlنیم کlه تlمام تlکامlل اقlتصادی ،سlیاسlی و روشlنفکری مشlروط بlه مlوقlعیتی بlود
کllه در آن بllردهداری هllم ضllروری بllود .آنجllا کllه جllوامllع اشllتراکllی جllهان بllاسllتان دوام آوردنllد طllی
هزاران سال شالوده خشنترین و ابتداییترین شکل حکومت استبداد شرقی را پی ریختند«.
سllؤالllی کllه بllه قllوت خllود تllا بllه امllروز بllاقllی اسllت چllرا جllوامllع اشllتراکllی جllهان بllاسllتان در بllخشی از ایllن کllره
خاکی ادامه یافت و در بخشی دیگر به طور کل مضمحل شد و پا به دوران بردهداری نهاد.

دالیل مضمحل شدن جوامع اشتراکی
رشllد ابllزار تllولllید ،تllقسیم کllار کllشاورزی و دامllپروری ،از انllسان گllرسllنه و تllنهای بllدوی ،گllلهداران و زمllینداران
بllزرگllی سllاخllت .انllسان نllه تllنها مllیتllوانسllت شllکم خllود را سllیر کllند بllلکه مllیتllوانسllت عllدهای دیllگر را بllه خllدمllت
بگیرد پس کشنت اسرا به استفاده از آنها برای کار روی زمین تبدیل شد.
ثlروتهlای خlصوصlی اولlین شlکاف را در جlامlعه بlدوی ایlجاد کlرد و اولlین جlوانlههlای اشlرافlیت و سlلطنتهlای
موروثی بهوجود آمد.
زمlینهlای اشlتراکlی بlه مlلک هlای خlصوصlی تlبدیlل شlدنlد .و رفlته رفlته خlریlد و فlروش زمlین مlرسlوم شlد .تlولlید
کاالیی و تجارت کاالیی دومین ضربه را به جوامع اشتراکی اولیه زد.
بlرده گlرفlنت از غlیر رفlته رفlته بlه بlرده گlرفlنت از افlراد خlودی ،بlدهlکارانlی کlه قlادر بlه دادن وامهlای خlود نlبودنlد
تبدیل شد.
پیشرفت صنعتی و بازرگانی و تقسیم کار مردم را براساس اشتغاالت شان تقسیم کرد.
ظllهور طllبقات جllدیllد ،تllقسیم کllار بllین شهllر و روسllتا ،افllزایllش مllقدار بllردگllان نسllبت بllه مllردم آزاد در مجllموع
باعث فروپاشی جوامع نخستین و گذار به دولت و جامعه بردهدار شد.
امlا در جlوامlع آسlیایlی کlمبود آب و وابسlته بlودن زمlین بlه سیسlتم آبlیاری ،وجlود حlکومlتهlای مlتمرکlز و مlقتدر
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را طllلب مllیکllرد .پllس زمllین بllرخllالف یllونllان وابسllته بllه آب بllود و آب وابسllته بllه حllکومllت و ایllن خllود بllاعllث شllد کllه
زمlین بlهجlای آنکlه از دسlت جlماعlتهlا و عlشیره بlیرون بlیایlد ،مlلک طlلق افlراد شlود و بlعد حlالlت کlاال پlیدا کlند و
زمllینهای بllاشllد بllرای کllار بllردگllان و بllهوجllود آمllدن بllردهداران قllدرتllمند و دخllیل در سllیاسllت و حllکومllت ،زمllین در
دست حکومت و متعلق به حکومت قرار بگیرد و بهجای تقسیم قدرت ما با تمرکز قدرت روبهرو باشیم.

معتقدات
»هllخامllنشیان اهllورامllزدا را خllدای قllبیله خllویllش مllیدانسllتند« و داریllوش در کllتیبه بیسllتون هllمه پllیروزی هllای
خود را به اهورامزدا نسبت میدهد.
ن llظری llه های دی llنی ای llران llیان از دی llرب llاز پ llیش از ای llن ع llصر ش llکل گ llرف llته ب llود .و ب llعده llا م llبنای دی llن زرتش llت را
تشکیل داد و در کتاب مقدس اوستا منعکس شد.

نگاتی چند پیرامون اوستا
-۱زردشllت سllده هشllتم پllیش از مllیالددیllن خllود را بllه گشllتاسllب عllرضllه کllرد و گشllتاسllب دسllتور داد اوسllتا را بllر
 ۱۲۰۰۰پوست گاو بنویسند و در قلعه و دژ پشت نگهداری کنند.
-۲قlدیlمیتlریlن بlخش اوسlتا گlاثlه هlا )سlرودهlای زردشlت( اسlت کlه مlنسوب اسlت بlه خlود زرتشlت و بlه زبlان مlادی
یا به گفته برخی از محققین به زبان کردی است» .گاثهها دوره جماعت بدوی بیطبقه را توصیف میکند«.
-۳اوستا دارای  ۸۱۵فصل بود که به۲۱نُسک )کتاب( تقسیم میشد.
-۴اسکندر بعد از فتح ایران بخش های علمی اوستا را برداشت و بقیه را سوزاند.
-۵آن چه از اوستا باقی ماند  ۳۴۸صفحه بود که در ۲۱کتاب تنظیم شد.
-۶بعد از قرن سوم بخشهای دیگری از اوستا از بین رفت و آنچه باقی ماند شامل ۵قسمت است:
الف :یَسنا :به معنای ستایش است و گاثهها جزء آن است.
ب :ویسپرد :در عبادات است.
ج :وندیداد :ادعیه و اوراد برعلیه دیوان و اهریمنان است.
د :یشت :قسمت تاریخی اوستا است.
ھ:خرده اوستا :که در مورد عبادات ،اعیاد و جشنها است.
-۷نخستین بار اوستا در زمان بالش اشکانی جمعآوری شد دومین بار توسط تنسر وزیر که هیربُد
هیربُدان در زمان خسرو انوشیروان ساسانی بود.
-۸فقه زردشتی درزمان شاهپور پسر اردشیر تدوین شد.
-۹خlرده اوسlتا کlار آذرپlاذ مlارسlپندان مlؤبlد بlزرگ زرتشlتی بlود کlه او را زردشlت ثlانlی گlویlند و بlا ریlخنت مlس
گذاخته بر سینه او ،او را کشتند.
-۱۰اوتای ویراف نامک ،کتابی است از اوتای ویراف مؤبد زردشتی که سیری در بهشت و دوزخ است که او
در خواب دیده بود.
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-۱۱دینکرت تفسیری است بر اوستا در مورد مهمترین مسائل فقه ،عبادات و احکام مزدیسنی که در قرن
دوم هجری نوشته شده است.
-۱۲اوسllتا بllه مllعنای بllنیان جllا افllتاده و مllحکم اسllت .کllه کllنایllهای اسllت بllه آیllات و شllریllعت پllابllرجllای حllضرت
آشو زردشت.
-۱۳زنlد بlه مlعنای تlرجlمه اسlت و نخسlتین بlار اوسlتا بlه زبlان پهlلوی تlرجlمه شlد کlه بlه آن زنlدگlی مlی گlویlند و
چون از پهلوی به زبان دری ترجمه شد به آن پازندمی گویند،یعنی دو بار ترجمه شده.
ْ-۱۴زبlان اوسlتایlی یlکی از اصlول و پlایlههlای زبlان ایlرانlی اسlت .مlانlند زبlان عlربlیِ ،اعlراب داشlته اسlت .و
دارای عالئم جنسی و تثنیه نیز بوده است.

زبان و خط ایرانیان
در مlیتولlوژی ایlرانlی نخسlتین کlسی کlه بlه فlارسlی سlخن گlفت کlیومlرث بlود .و نخسlتین کlسی کlه فlارسlی نlوشlت
بllیورسllپ بllن ونllداسllپ بllود .دیllوان بllه طllهمورث خllط آمllوخllتند از یllاد نllبریllم کllه دیllوان در مllیتولllوژی مllا اقllوام بllیگانllه
بوده اند.
امllا طllبق تllحقیق دانllشمندان از  ۷۰۰سllال قllبل از مllیالد مllسیح زبllان مllردم ایllن سllرزمllین فllارسllی بllوده اسllت.
مllردمllی کllه بllه گllفته زردشllت از »ایllران ویllچ « بllه عllلت سllرمllای شllدیllد کllوچ کllردنllد و بllه فllالت ایllران آمllدنllد زبllان
مادها فارسی باستان یا نزدیک بدان و لهجهای از آن بود.
فllارسllی بllاسllتان را فُllرس قllدیllم هllم مllیگllویllند کllه کllتیبههllای بیسllتون و الllونllد و صllدسllتون تllخت جllمشید بllه آن
ن llوش llته ش llده اس llت .خ llط ای llن زب llان م llیخی اس llت .ب llا زب llان اوس llتای llی ف llرق ان llدک llی دارد از چ llپ ب llه راس llت ن llوش llته
م llیش llد و دارای ِاع llراب ب llود و ت llذک llر و ت llأن llیث داش llت ک llتیبهه llای ب llه ج llای م llان llده ب llه س llه زب llان پ llارس llی ،ع llیالم llی و
آشlوری بlوده اسlت .بlه خlاطlر آنکlه امlپراتlوری بlزرگ هlخامlنشی ،از اقlوامlی بlه وجlود آمlده بlود کlه بlه زبlانهlای
مختلف سخن میگفتند و چیز می نوشتند اما زبان فارسی باستان زبان رسمی بود.
عناصر تمدن ساز هخامنشی
فارغ از آن که علت جانگشایی کوروش و داریوش طبق آموزه های زردشت ایجاد یک حکومت جهانی توأم
با صلح و آشتی بود یا در پشت آن منافع اشراف و جنگاوران پارسی برای گرفنت باج و غارت و تامین برده
برای کار در کاخ ها و معادن و مزارع بود در تبادل تمدنی بین عناصر امپراطوری نمی توان شک کرد .
پارسیان عناصری از فرهنگ به دیگر اقوام را می دادند و عناصر مثبت و درخشان دیگر اقوام را از قبیل
خط ،زبان،پزشکی ،معماری،هنر و سیاست را می گرفتند .
در این جا الزم است کمی خم بشویم روی فلسفه سیاسی که هخامنشیان به تمدن میان رودان و دیگر
تمدن ها دادند :
-۱تا آن زمان در تمدن میان رودان شاه یا خدابود و یا پیامب ِرخدایی ویژه که رسالت داشت با جنگ و جهاد
دین خدایش را عاملگیر کند .یک تئوری سیاسی در خدمت شکل دهی بیک امپراطوری و بر پایی یک تمدن .اما
در میان قبایل ایرانی شاه نه خدا بود و نه پیامب ِر خدا .
هرچند هخامنشیان زردشتی بمعنای اخص آن نبودند اما آموزه های آشو زردشت به میزان زیادی در نجد
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ایران نفوذ کرده بود و هخامنشیان به وجود اهورمزدا باور داشتند  .پس جنگ دیگر یک جهاد نبود و صبغه
دینی نداشت.
 -۲د رتمدن میان رودان شاه فرزند وپیامبر و نماینده خدا ومردم بندگان خدایی بودند که باید اطاعت می
کردند
 -۳در تمدن میان رودان هیچ آشتی میان فاتح و مغلوب نبود یا تسلیم و گردن نهادن به خدای فاتح و یا
مرگ.
 -۴در تمدن میان رودان خانه شاه خانه خدا بود و مقدس شمرده می شد وتمامی دستاورد های بشری در
خدمت معابد بود.
 -۶دین در تمامی امور زندگی و مرگ حاکم بود  .گورهای مصریان پر بود از اثاثیه هایی که درآن دنیا باید
از آن استفاده می شد .
-۷در اندیشه سیاسی ایرانی اما شاه خدا نبود و رعیت عبدنبود  .در فرهنگ هخامنشی رعیت بنده بود اما
عبد نبود  .بنده فرد آزادی بود که طبق قرار دادی از کسی فرمان می بردولی عبد درتملک دیگری بود.
-۸درتمدن هخامنشی بر خالف تمدن میان رودان با عقاید مردم کاری نداشتند
-۹در تمدن میان رودان تقدس در ذات شاه بود پادشاه یا فرزند خدا بود یا خدا بود و یا پیامبر-خدا
سلطنت به او زیور می یافت.
-۱۰اما در تمدن هخامنشی قدسیت راپادشاه نه از ذات خودش بلکه از مقام سلطنت می گرفت و تا عنایات
اهورمزدا شاملش می شد می توانست حکومت بکند
-۱۱در میان رودان شاه دارای عصمت و بری از خطا بود و اگر جامعه به فساد کشیده می شد مقصر
مردم بودند  .اما در میان هخامنشیان شاه معصوم نبود .می توانست اشتباه بکند و جامعه را به فناببرد.اصل
قدسیت مقام سلطنت و حرمت پادشاه باعث اطاعت از شاه می شد و فرمان او برای همگان الزم االجرابود .
-۱۲در تمدن هخامنشی اقوام تابعه اقوام مورد احترام بودند بر خالف میان رودان که اقوام زیر سلطه را در
نگاره هایشان برهنه و زبون نشان می دادند.
یک پرسش ؛
چرا تقدس سلطنت و استبداد مطلق برای ایران یک ضرورت بود
چون این منطقه گسترده را تنها یک پادشاه مطلق العنان می توانست اداره کند  .زندگی و تولید در پناه
امنیت امکان داشت  .دادن آزادی فردی برای بدستآوردن آزآدگی وسربلندی بود .
شاه در ایران شاهی پدر ساالر بود .و کارش آبادانی کشور برای رفاه مردم بود.
تبیین نظام استبدای ایران با دو مولفه همراه است :
-۱کم آبی
 -۲موقعیت ژئو پلتیک
زمین های کم آب نیازمند حفر کانال و کاریز و نگهداری مداوم آن بود و این تنها در سایه یک دولت متمرکز
میسور بود و دولت متمرکز که خودرا صاحب آب و به تبع آن زمین می دانست یک دولت استبدادی بود .امری
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که مارکس آن را شیوه تولیدآسیایی می گوید.
-۲قرار گرفنت ایران در سر راه عبور و هجوم قبایل مقوله امنیت را باالتر ازآزادی قرار می داد .زندگی و
کار و تولید وابسته امنیت بود پس باید تن داده می شد به دولت های فراگیر و مستبد .

خشایارشاه
مرگ داریوش
داریllوش  ۶۴سllالllه بllعد از  ۳۶سllال سllلطنت در سllال  ۴۸۶پ.م .در گllذشllت .و سllلطنت بllه پسllرش خllشایllار شllاه
رسید که مدت  ۱۵سال شهریار غرب امپراطوری بود و در بابل مستقر بود .
جنگ ماراتون
برای رسیدن به نبرد ماراتون باید کمی روی اوضاع یونان خم شویم تا دالیل جنگ ماراتون روشن شود .
در سال  ۵۴۵پ.م.پیزیسترات در آتن بقدرت رسید .دو منظومه ایلیاد و اودیسه در زمان او تدوین شد .پس
از مرگ او پسرش »هی پیاس« به قدرت رسید  .دیکتاتوری اوو پدرش مورد پذیرش مردم آتن نبود.بهمین
خاطر برادرش راکشتند و مدتی بعد بر علیه او شوریدند و او به لیدیه پناهنده شد و از حاکم ایرانی تقاضای
کمک کرد .
حاکم لیدیه تالش کرد هی پیاس را به آتن بر گرداند .اما آتنی ها نپذیرفتند و حاکم لیدیه آتن را تهدید کرد.
آتن موفق شد جزایر نشینان اژه را در سال۴۹۴پ.م .بر علیه حاکم سارد بشوراندو در یک حمله سارد
پایتخت لیدیه را غارت و به آتش بکشانند.
داریوش طی فرمانی به مردونیه پسر گاو برووکه فرمانده سپاه لیدیه بود دستور تنبیه شورشیان را داد.
شورشیان سرکوب شدند ۴۹۲پ.م .اما تالتش سارد برای برگردانده هی پیاس به قدرت ادامه داشت .
در آن سوی در آتن یکی از عمو زادگان هی پیاس قرار داشت که رقیب هی پیاس بود  .کار به جنگ
کشید ،در سال۴۹۰پ.م.
سپاه سارد که متشکل بود از هواداران هی پیاس و سربازان ساردی وارد »اری تر «از توابع آتن شدند و
آن جا را به آتش کشیدند از آن جا وارد دشت ماراتون شدند که چند کیلومتر با آتن فاصله داشت .
افسران ایرانی وقتی سپاه  ۱۰۰۰۰نفره آتن رادیدنداز عدم مقبولیت هی پاس در بین آتنی ها مطلع شدند و
به سارد باز گشتند .آتن این باز گشت را بعنوان پیروزی خود گرفت و درباره آن گزافه های بسیاری نوشتند .
نبرد سا المیس
در سال  ۴۸۰خشایار شاه از راه تراکیه و مقدونیه به یونان لشگر کشید  .این حرکت بخاطر آن بود که
دست اندازی آتن به مناطق همجوار صلح در منطقه را به خطر می انداخت.
در این جنگ نیز گزافه گویی یونانی در خدمت ناسیونالیسم یونانی درآمد .
هردودوت این گونه لشگر خشایار شاه را سیاهه می دهد:
 ۵۲۰۰ناو جنگی ۵۱۷۰۰۰سرباز دریایی ۱۷۰۰۰۰۰هزار نفر پیاده44

 ۶۱۷۰۰۰نفر سوارهدر برابر شهری که شمار مردانش به ۲۰۰۰۰نفرهم نمی رسید .
هردوت از یاد می برد که ۲۸۳۴۰۰۰نفر اگر روزی  ۳لیوان آب می خوردند تمامی آب های شیرین آتن
کفاف آب آن ها را نمی داد از بقیه چیز ها می گذریم .و از یاد نبریم که فرماندهان سپاه هخامنشی در
روزگار خود از بهترین ها در فنون جنگ بودند ودیوانه نبودند که نزدیک به سه میلیون نفر را به جنگ یک ارتش
نهایت ۱۰۰۰۰نفره ببرند  .این اغراق ناممکن علت داشت که به آن می رسیم.
ارتش خشایار شاه قبل از رسیدن به آتن با سپاه اسپارت روبرو شد که بکلی سپاه اسپارت را تار ومار کرد
و یونانیان مجبور شدند با خالی کردن شهر آتن را تسلیم خشایار شاه بکنند،سال۴۸۰پ.م.
در این زمان حاکم آتن تمیستو کلس وارد مذاکره شد و خواهان باز گشت خشایار شاه به آسیاشد .
شکی نیست که خشایار شاه با توافقاتی راضی به باز گشت شد و شکی هم نمی توان کرد که این لشگر
کشی موفقیت چندانی نداشت .اما اگر سرنوشت تمیستوکل قهرمان جنگ ساالمیس و پاوسانیاس قهرمان
جنگ پالته را پی بگیریم خواهیم دید که داستان شکل دیگری دارد .
پاوسانیاس اونیفورم ایرانی می پوشید و کارگزار رسمی ایران در بیزانتیوم بود و دختر مگه بات فرمانده
نیروهای ایرانی در تراکیه را به زنی گرفته بود .بعد ها یونانی ها پاوسانیاس را به اتهام خیانت به وطن اعدام
کردند .
تمیستوکلس هم با همین اتهام روبرو بود که قبل از دستگیری به ایران گریخت .و اردشیر اول جانشین
خشایار شاه حاکمیت مانیسه در غرب آناتولی را به او داد و او با یک زن ایرانی ازدواج کرد .
در واقع عقب نشینی خشایار شاه از آتن مرهون مذاکرات و تعهدات آتنی ها به خشایار شاه بود.
تبیین جنگ ها
گفته می شود هخامنشیان در پی حکومتی جهانی بر مبنای آموزه های زردشت بودند .کشوری یگانه خالی
از جنگ و ویرانی .
جدا از آن که کوروش و داریوش زردشتی نبودند وتنهابه اهورمزدا باورداشتند .و نام آشو زردشت در هیچ
سنگ نبشته ای مکتوب نیست .با آموزه های زردشت هم نمی توان جنگ در جزایر دریای اژه را تبیین کرد
باز هم گفته می شود که ایران هخامنشی برده دار نبود و این جنگ ها برای تامین نیروی برده برای کار در
معادن و کاخ ها نبود .این نیز جدا از راستی و ناراستی هایش تبیین گر این جنگ ها نیست .
خشایار شاه آن ارتش عظیم را برای به خطر انداخنت صلح جهانی توسط آتنی ها روانه یونان نمی کند
باید دید در پشت این لشگر کشی ها منافع کدام طبقه سرک می کشد .
اردشیر اول
در سال ۴۶۵پ.م .خشیار شاه در گذشت و پسرش اردشیر که بعد ها به دراز دست معروف شد به قدرت
رسید .که  ۴۱سال سلطنت کرد.
شورش در مصر
در سال ۴۶۰پ.م .هخامنش پسر داریوش شهریارمصر در گذشت و »انحوروس«پسر پسامتیخ با شکست
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سپاه ایران در آن سامان اعالم استقالل کرد .اردشیر مگه بازو افسر پارسی را از لیدیه به مصر فرستاد و
شورش را فرو نشاند .و برای رضایت مردم مصر دست به اصالحاتی زدند در این دوران رابطه پارس با آتن و
اسپارت حسنه است و یونان و اسپارت ضمن داشنت استقالل زیر نفوذ ایران بودند.
اما رقابت بین آتن و اسپارت برسر هژمونی منطقه ای به جنگ کشیده شد وجنگ در سال  ۴۳۱آغاز شد .
و ایران درجنگ های  ۱۱ساله پلو پونیس بی طرف ماند.
خشایار شاه دوم
در سال ۴۲۴پ.م .اردشیر مرد و پسرش خشایار دوم به سلطنت رسید که او نیز بعد از دو سال در
گذشت .
داریوش دوم
بعداز مرگ خشایار شاه دوم برادرش داریوش دوم به سلطنت رسید .
در سال ۴۱۳آتن به جزایر سیسیل حمله کرد  .و داریوش دوم چیتر فرنه را به سارد گسیل داشت در این
زمان فرنه بازو بجای پدرش شهریار لیکیه بود  .وجنگ داخلی آتن و اسپارت آغاز شد
شورش در مصر
در سال  ۴۱۰شهریار ایرانی حاکم مصر در گذشت و یک مصری مدعی سلطنت شد که بعد از مدتی
سرنگون شد .
جنگ های آتن و اسپارت با کمک ایران به نفع اسپارت تمام شد.
اردشیر دوم
در سال  ۴۰۴داریوش دوم درگذشت و پسر بزرگش ارشک که شهریار بابل بود با نام اردشیر به قدرت
رسید .
شورش کوروش کهتر
رسم بر این بود که ولیعهد پسری باشد که در زمان سلطنت پدر بدنیا می آید اما اردشیر دوم پسر بزرگش
را ولیعهد کرد و این مورد قبول برادر کوچکتر که شهریار سارد بود قرار نگرفت.
پس تصمیم گرفت با زور و به کمک مزدوران یونانی قدرت را از برادر بگیرد.
دو سپاه در سال۴۰۱پ.م .در حران بهم رسیدند و کوروش کهتر کشته شد .
کوروش شاهی زیرک و بخشنده بود  .او مزدوران یونانی و تمامی کسانی را که در شورش برادرش نقش
داشتند بخشید .
در مورد بخشندگی او وهمسرش پریاتیش داستان هایی هست که پلوتارک در کتاب تاریخش به آن ها
اشاراتی دارد.
تحولی دینی
در زمان اردشیر دوم پرستش آناهیتا و میترا در کنار اهورمزدا رسمیت یافت که بمعنای بازگشت به دین
کهن ایرانی است و نشانه قدرت گرفنت مغان این دین در سپهر سیاسی این دوران است .
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اردشیر سوم
اردشیر دوم در سال  ۳۵۸در سن  ۹۰سالگی درگذشت .
جنگ قدرت ؛شروع اضمحالل
اردشیر  .۳پسر داشت داریوش ،اریه اسپه و وهوکه ولیعهداما داریوش بود .
وهوکه دست به توطئه زد و در این توطئه دربار نیز با او بود .به اردشیر بیمار تلقین شد که داریوش و وزیر
شاه تری بازو در صدد کودتایند .پس داریوش و تری بازو دستگیر و اعدام شدند .بعد نوبت به اریه اسپه
رسید و به او گفته شد پادشاه به او بد گمان است .او خودکشی کرد بعدنوبت به ارشامه پسر دیگر اردشیر
رسید که از مادری غیر پارسی بود.
به پسر تری بازو گفته شد عامل قتل پدرش ارشامه بوده است و او ارشامه را ترور کرد و در آخر وهوکه
به قدرت رسید و خودرا اردشیر سوم نام نهاد.
شورش و آشفتگی
بنا به قانون گریز از مرکز حاکم بر امپراطوری هاکه در جابجایی قدرت خودرا نشان می داد .اردشیر سوم
با بحرانی فرا گیر در سراسر امپراطوری روبرو شد  .اردشیر دو مشکل داشت:
بحران مشروعیتبحران جابجاییلیست شورش ها
شورش در ارمنستان:که توسط داریوش پسر ارشامه سرکوب شدشورش اردوان درآناتولی؛سرکوب شد واردوان به مقدونیه گریختاعالم استقالل مقدونیه توسط فیلیپ دومشورش در قبرساعالم استقالل »نخت هارهبی«فرعون مصر.و شکست فرعون در سال .۳۴۳اردشیر مصر را گرفت و بر خالف سنت کوروش و داریوش معابد مصر را ویران کرد و گاو مقدس را
کشت .
فتح مصر باعث شد که آتن و مقدونیه اعالم وفاداری به ایران بکنند و آرام بگیرند.
داریوش سوم ؛فروپاشی
در سال۳۳۸پ.م.اردشیر توسط »بگه وهوش«وزیر دربارش مسموم شد و تمامی فرزندان او کشته
شدند .تیر خالص به شقیقه دودمان هخامنشی زده شد .
بگه وهوش یکی از بازماندگان شاه بنام ارشک را به شاهی نشاند اما قدرت واقعی در دست خود او بود .و
کمی بعد ارشک وهمه پسران ارشک را کشت و در سال  ۳۳۶داریوش پسر ارشامه را به شاهی نشاند .
شورش در مصر
بمحض کشته شدن اردشیر سوم خبیشه در مصر ممفیس را گرفت و خودرا فرعون نامید.
در یونان اسکندر پدرش را کشت و خودرا پادشاه خواند.
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در سال  ۳۳۴شورش مصر سرکوب شد  .و داریوش فرصتی یافت که از دست بگه وهوش خالص شود و
شد .
مشکل داریوش سوم در آن بود که-:
مادرش غیر پارسی بود و شاهی را ازپدر به ارث نبرده بوددر گیر و سهیم و بر آمده از یک حکومت کودتایی بودپس در داخل و خارج مشروعیتی نداشت .و از پشتیبانی سپهداران بر خوردار نبود و این یعنی از بین
رفنت پایه های اقتصادی و سیاسی حکومت .

سقوط هخامنشیان
»رشlد و تlکامlل نlیروهlای تlولlیدی و بlازرگlانlی یlونlان« بسlته بlه حlل مlعضل ایlران بlود .پlس فlیلیپ مlقدونlی پlادشlاه
اسllپارت عllلیرغllم پllیمان اتllحادی کllه بllا اردشllیر سllوم بسllته بllود در رأس اتllحادیllه دولllتهllای سllرزمllین یllونllان قllرار
گ llرف llت و س llرگ llرم ت llهیه م llقدم llات ج llنگ ب llود ک llه در س llال ۳۳۶ب llر اث llر ت llوط llئه ای ک llه اح llتماالً دس llت ای llران در آن ب llود
کشته شد.

روی کار آمدن اسکندر
بlا مlرگ فlیلیپ پسlر او اسlکندر بlه قlدرت رسlید .ابlتدا بlه ایlلبریlه و دره دانlوب لlشکر کlشید کlه مlوفlق بlود و عlدهای
بlه او پlیوسlتند و در سlال  ۳۳۴بlا ۳۰۰۰۰پlیاده و۵۰۰۰سlواره از بlوسlفور گlذشlت و در نlبردی ایlرانlیان را شکسlت
داد .شه llره llای س llارد و آس llیای ص llغیر دره llای خ llود را ب llه روی او گ llشودن llد .ف llقط دو شه llر م llلطیه و ه llال llیکارن llاس
پایداری کردند.
سllال بllعد تllمامllی آسllیای صllغیر را مllتصرف شllد .در سllال  ۳۳۳در پllیکاری دیllگر داریllوش سllوم را در نllبردی
شکست داد و داریوش به سوی کرانه فرات عقب نشست.
و بعد به سوی جنوب رفت دمشق و سوریه و دیگر شهرهای فلسطین را تصرف کرد.
فlنیقیه و سlوریlه حlکومlت یlونlانlیان را بlه رسlمیت شlناخlتند و مlطیع شlدنlد .داریlوش بlا اسlکندر وارد مlذاکlره شlد
و پیشنهاد صلح داد و تا شط فرات را به او واگذارکرد با  ۱۰۰۰۰تاالنت خراج و اسکندر نپذیرفت.
م llصر ب llدون م llقاوم llت تس llلیم ش llد .در ن llبردی دی llگر در ن llزدی llکی وی llران llهه llای شه llر ن llینوا در س llال ۳۳۱داری llوش
شکست خورد.
شوش و بابل تسلیم شدند و گنج های خود را به اسکندر دادند.
استخر و پرسپولیس ،نیز تسلیم شد .در سال ۳۳۰نزدیک به ۱۲۰۰۰۰تاالنت پول به دست اسکندر افتاد و
کاخ زیبای استخر به دست لشکریان او آتش زده شد.
داریll lوش بll lه سll lمت بll lاکll lتریll lا رفll lت سll lاتll lراپ بll lاکll lتریll lا داریll lوش را کشll lت و اسll lکندر را صll lاحll lب تll lاج و تll lخت
هخامنشی کرد.
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علل فروپاشی
فروپاشی امپراتوری هخامنشی معلول ضعفهای استراتژیک و ضعفهای تاکتیکی بود.
-۱نخست آنکه جنگ قدرت شیرازه پادشاهی را گسسته بود خشایارشاه به دست پسرش کشته شد ،داریوش
دوم خشایارشاه دوم را کشت.
اردشllیر دوم ،بllرادر کllوچllکاش کllوروش را کشllت .و خllود تllوسllط تllوطllئهای دربllاری مllسموم شllد .اردشllیر سllوم
نlیز بlا هlمین تlوطlئه کشlته شlد .و داریlوش سlوم نسlبت دوری بlا خlانlدان شlاهlی داشlت و ایlن بlدان خlاطlر بlود کlه
سلسله هخامنشی با قحطالرجال روبهرو شده بود.
-۲نlارضlایlتی مlردم در سlراسlر امlپراتlوری بlه اوج خlود رسlیده بlود .هlر مlنطقه بlه سlاتlراپlی سlپرده شlده بlود .و
هllر سllاتllراپ خllراج آن مllنطقه را یllا خllود بllه مllقاطllعه گllرفllته بllود و یllا بllه مllقاطllعه داده بllود و ایllن یllعنی مllالllیاتهllای
دوبله و سوبله واسطهها ،و خانه خرابی مردمی که به زور به زیر یوغ امپراتوری درآمده بودند.
سllارد و مllصر و سllوریllه و فllنیقیه و حllتی اسllتخر پllایllتخت داریllوش سllوم تسllلیم شllدنllد و بllا گllنجهllای بllیکllران
اسکندر را قوی و قویتر کردند.
-۳ارتlش داریlوش سlوم ارتlشی چlند مlلیتی بlود و آنهlا رغlبت چlندانlی بlه ادامlه حlکومlت داریlوش نlداشlتند ،تlنها
هسته اصلی ارتش که از پارسیان بود مقاومت میکرد.
-۴اشتباهات دیگر تاکتیکی بود سازماندهی ارتش اسکندر را از نظر فشردگی و نظم تشکیالت در پیاده
نظام و تاکتیکهای حمله و گریز در سواره نظام و کاربردهای تاکتیکهای جدید جنگی توسط اسکندر ،از
دیگر عوامل پیروزی او در نبرد بود .اما تعیینکننده نبود .با یک پشت جبهه قوی داریوش سوم میتوانست هر
شکستی را بازسازی کند و با کشاندن ارتش اسکندر به داخل کشور و قطع کردن لجستیک او با یونان ،او را
درهم شکند .اما با هر پیروزی ،سپاهیان بیشتری به او ملحق میشدند .و او قویتر می گشت.
کاهنان مصری اسکندر را پسر رب النوع آمون نامیدند .و این نشان از تنفر آنان از ایرانیان بود.
نگاه کنیم به پیروزیهای کوروش کبیر و برخورد مشابه کاهنان مصری با اسکندر با او.همه جا خدایان به
او کمک میکنند تا پیروز شوند .فرزندان کوروش از این نکته استراتژیک غافل ماندند که فتح یک سرزمین تنها
پیروزی نظامی نیست .ماندن در یک سرزمین نیازمند عوامل دیگری جز رعب و وحشت و غارت است .باید بر
دلهای مردم حکومت کرد .وگرنه دروازهها یکی بعد از دیگری به سوی دشمن گشوده میشود.

تکرار یک تراژدی
داریوش در مقابل اسکندر به ساتراپ باکتریا گریخت تا با کمک این ساتراپ که یکی از حکام او بود در مقابل
اسکندر مقاومت کند .اما ساتراپ باکتریا اورا کشت و سر او به اسکندر تقدیم شد.
این تراژدی بار دیگر در دوران فروپاشی ساسانیان صورت گرفت .یزدگرد سوم بعد از شکست نهاوند به
خراسان عقب نشست تا با کمک حاکم آن منطقه ارتش را بازسازی کند و مقابل هجوم اعراب را بگیرد .اما
ماهوی سوری که بجای کمک به او جنگی ساختگی ترتیب داد تا یزدگرد کشته شود .و چون کشته نشد با
اشارهای آسیابانی او را کشت تا با فرستادن سر او به مدینه پاداش این خیانت را بگیرد.
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ایlن تlراژدی ،کlه تlراژدی خlیانlت و اپlورتlونlیسم سlیاسlی اسlت بlارهlا و بlارهlا تlکرار شlد .و فlرصlتطlلبانlی کlه تlا
دیlروز تlا کlمر مlقابlل قlدرت حlاکlم خlم مlیشlدنlد ،تlا وزش بlادهlا را بlرخlالف حlکومlت دیlدنlد رو بlه سlوی مlهاجlمان
جlدیlد آوردنlد و سlعی کlردنlد تlا خlوشخlدمlتی بlه بlیگانlه مlوقlعیت خlود را تlثبیت کlنند .ایlن سlنت بlعدهlا بlه یlک پlایlه
اساسی در فلسفه سیاسی ما تبدیل شد.

یک نکته ساختی :شیوه تولید آسیایی
در تllاریllخ ایllران )پllطروشllفسکی( حllکومllت مllادهllا و هllخامllنشیان را تllحت عllنوان نllظامهllایllی مllبتنی بllر بllردهداری
ب llررس llی م llیک llند .و ب llه ت llعجیل از ک llنار آن م llیگ llذرد .آی llا ش llیوه اص llلی ت llول llید م llبتنی ب llر ک llار ب llردگ llان ب llود .و ی llا ن llه
بردگان در کارهای خانگی مورد استفاده قرار میگرفتند.
نکته دوم انعکاس این ساخت چگونه در حاکمیت سیاسی در یونان به حکومتی دمکرات منجر میشود و در
ایران به حکومتی دسپوت و مطلق العنان می رسد.

.

مlارکlس در اشlاراتlی جlوامlع بlاسlتانlی ایlران را شlیوه تlولlید آسlیایlی مlینlامlد .ایlن شlیوه تlولlید بlه عlلت اصlلی
ب llودن آب ب llهج llای زم llین ،در دو ف llرام llاس llیون ب llردهداری و ف llئودال llی ،م llا ب llا ش llکل وی llژهای از ای llن دو ف llرم llاس llیون
روبll lهرویll lیم کll lه طll lابll lقالll lنعل بll lه الll lنعل بll lا شll lکل اروپll lایll lیاش یll lکی نیسll lت .بll lه هll lمین خll lاطll lر عll lدهای از مll lحققین
ت llقسیمب llندی م llارک llس و ان llگلس را در گ llذار ج llوام llع ب llه ش llکل ج llهان llشمول ق llبول ن llدارن llد و دل llیلش llان م llتفاوت ب llودن
جوامع آسیایی با اروپایی است.
انlعکاس سlاخlت ویlژه )آب در ارجlحیت بlه زمlین( و نlیاز جlامlعه بlه حlکومlتی مlرکlزی و قlدرتlمند بlرای حlفاظlت،
و مlرمlت ایlن سیسlتم آبlیاری ،در روبlنای سlیاسlی منجlر بlه حlکومlتهlای دسlپوت مlیشlود و درواقlع مlا بlا نlظامlی
ویژه از بردهداری و فئودالیسم در آسیا روبهروییم.
آیا این به معنای جهانشمول نبودن تقسیمبندی مارکس و انگلس است؟
اصlراری بlر پlذیlرش و یlا رد ایlن تlقسیمبlندی نیسlت بlایlد دیlد کlه گlذار جlوامlع قlبیلهای ایlرانlی بlه دولlتهlای مlاد
و هخامنشی چگونه گذاری است .اگر بردهداری نیست .پس چه فرماسیونی است.
مllنتقدیllن پllاسllخ روشllنی نllمیدهllند .بllه نllظر مllیرسllد کllه نllامگllذاری مllارکllس بllهعllنوان شllیوه تllولllید آسllیایllی کllه
شکل ویژه بردهداری در ایران است به حقیقت تاریخی نزدیکتر است

تبیین استبداد شرقی
ا-نظریه جغرافیا
-۲نظریه آب
 -۳نظریه قدسیت
نظریه جغرافیا وضعیت ژئوپولتیک نجد ایران را عنصر تعیین کننده در استبداد شرقی می داند.
ایllران گllذر گllاهllی اسllت کllه شllرق و غllرب دنllیای قllدیllم را بllهم مllرتllبط مllی کllند .پllس مllدام از دو سllو ی
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مورد هجوم قرار می گیرد در شرق قبایل وحشی اسکیت و در غرب شاهان میان رودان.
در ن llبود ام llنیت ،ک llار و زن llدگ llی و ت llوس llعه و پیش llرف llت ه llم نیس llت .پ llس ت llنها راه ،وج llود وح llضور دول llت
مlقتدری اسlت کlه کlشور را از هlجوم مlداوم قlبایlل وحlشی دور نlگه دارد تlا در سlایlه صlلح و امlنیت مlردم
زندگی کنند .
دولت مقتدر هم نیازمند اطاعت کامل ،دادن مالیات و سرباز بود پس آزادی فدای امنیت شد.
نllظریllه آب بllر ایllن اسllاس اسllتواراسllت کllه آب مllقدم بllود بllر زمllین .پllس تllامllین آب از نllظر حllفرقllنوات و
احlداث شlبکه وسlیع آبlیاری نlیازمlند دولlت مlقتدر ی بlود کlه هlم ایlن شlبکه را ایlجاد کlند و هlم در مlرمlت و
نگهداریش کوشا باشد .پس دولت مقتدر شدنی نبود اال اطاعت کامل ،دادن مالیات و سرباز.
نظریه قدسیت برمی گشت به تئوری سیاسی شاهنشاهی در ایران .
در م llیان رودان ق llدس llیت ش llاه مس llبوق ب llود ب llر پ llادش llاه llی او .در ای llن ت llئوری ق llدس llیت از ذات ش llاه
سlرچlشمه مlی گlرفlت و سlلطنت بlه او زیlور مlی یlافlت.امlا در تlئوری شlاهlنشاهlی ایlران قlدسlیت نlه از ذات
شlاه بlلکه از عlنایlات اهlورمlزدا حlاصlل مlی شlد ،ایlن عlنایlت فlره ایlزدی بlود کlه اگlر شlاه از راه صlواب دور
می شد فره از او گرفته می شد .
ای llن اص llل ق llدس llیت و ح llرم llت ش llاه ه llمه را م llوظ llف م llی ک llرد ک llه از ش llاه اط llاع llت ک llنند و ف llرم llان llبردار
باشند .این نظریه اساس استبداد سیاسی رادرایران تشکیل می داد.
ت llقدس ره llبری و اس llتبداد م llطلقه ی llک ض llرورت گ llری llز ن llاپ llذی llر ب llود ب llرای ای llن ام llپراط llوری .ش llاه مظه llر
آرامش و امنیت بود .بدون شاه نه ثباتی بود ونه امنیتی.
یک پرسش :چرا یونان از نظر فکری شکوفا شد اما ایران نشد
چرا یونان به دموکراسی رسید و ایران به استبداد سیاسی رسید
باید علت را در تغییرات جغرافیایی و معیشتی جست:
-۱زنlدگlی در شهlر هlای کlوچlک و جlزایlر پlراکlنده بlه یlونlان ایlن فlرصlت را مlی داد کlه دولlت شهlر درسlت کlند و
این دولت-شهر ضمن استقالل نسبی ،دموکراسی نسبی هم داشته باشد.
در ح llال llی ک llه م llردم ای llران در دش llت ه llاو ف llالت ه llای وس llیع زن llدگ llی م llی ک llردن llدو ام llکان ت llشکیل دول llت شه llر
نداشتند.
 -۲نllوع معیشllت یllونllانllی هllا بllازرگllانllی و زنllدگllی از طllریllق دریllا بllود؛حllمل بllار،مllاهllیگیری و کllشاورزی بllود در
حالی که ایرانیان کشاورز و زمین دار بودند.
 -۳رفlت و آمlد کlاری ؛بlارزرگlانlی بlه جlزایlر و کlشور هlای واقlع در دریlای مlدیlترانlه ،مlصر لlیدی،بlابlل،ایlران و
آسllیای صllغیر ایllن فllرصllت کسllب دانllش و تllبادل فllرهllنگی را بllه یllونllانllیان مllی داد در حllالllی کllه ایllرانllیان از ایllن
امکان محروم بودند .
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-۴زنllدگllی در سllایllه کllار بllردگllان بllه افllراد آزاد دولllت-شهllر هllا اجllازه مllی داد تllا وقllت خllودرا بllا دیllالllوگ هllای
گlروهlی در یlک تlبادل فlرهlنگی بlگذرانlند و ایlن تlبادل در بسlتر یlک دمlوکlراسlی بlرده داری بlاعlث رشlد و شlکوفlایlی
فرهنگی شد در حالی که زندگی در یک سیستم استبدادی و بسته این اجازه را به مردم ایران نمی داد .
چند پرسش دیگر
گlفته مlی شlود شlکل بlندی هlای اقlتصادی-اجlتماعlی مlارکسیسlتی در مlورد ایlران محlلی از اعlراب نlدارد  .و
آن چlه در اروپlا اتlفاق افlتاده اسlت در ایlران سlاری و جlاری نlبوده اسlت  .امlا بlرای تحlلیل تlاریlخ هlر پlژوهlش گlر
تاریخ باید به این پرسش ها پاسخ بدهد:
 -۱اگر این شکل بندی صحیح نیست،پس شکل بندی صحیح چیست :
قبل از ماد :دوران جوامع نخستینماد:دوران فرو پاشی جوامع نخستین و گذار به برده داریهخامنشیان دوران برده داریاشکانیان:دوران فروپاشی برده داری و گذار به فئودالیسمساسانیان:دوران فئودالیسمو اما پرسش ها :
-۱آیا در دوران ماد ما با شکل گیری طبقات روبرو هستیم یا نه؟
-۲آیا کار ها تخصصی نشده بود و این تخصصی شدن حاصل مادی نداشت ؟
-۳طبق اسناد مکتوب و اوستا بوجود آمدن روحانیون و داوران وکدخدا ها به چه معناست ؟
-۴هجوم های مداوم آشور برای غارت اموال منقول بود و یا اسرا نیز به برده تبدیل می شدند؟
-۵شیوه غالب تولید در سرزمین های ماد چه بود آیا تمامی مردم کشاورز و دامدار بودند؟
-۶طبقات فرا دست جامعه که بودند و چه می کردند .آنان خود کشاورز و دامدار بودند؟
 -۷در دوران هخامنشیان ،اشراف پارس چه کسانی بودند؟
 -۸شیوه تولید چه بود ؟
-۹آیا هفت خانواده بزرگ پارش کشاورز و دامدار بودند؟
-۱۰بردیا یا گئوما بر علیه چه کسانی کودتا کرد؟
-۱۱ط llبق ک llتیبه بیس llتون زم llین ه llا ،چ llراگ llاه ه llا ،دام ه llا وب llردگ llان را گ llئوم llا از ک llه گ llرف llته ب llود و داری llوش ب llچه
کسانی داد؟
-۱۲ماهیت کودتای داریوش چه بود ؟
-۱۳ماهیت جنگ های کوروش و داریوش چه بود  .؟
همه جنگ ها که دفاعی نبودند  .همه جنگ ها آزادیبخش که نبودند .آیا این جنگ ها برای تامین نیروی
انسانی برای کار در مزارع ،معادن ،خانه ها و کاخ ها نبود ؟
-۱۴آیlا پlیدا کlردن چlند سlند در پlاسlارگlاد کlه نlشان مlی دهlد کlارگlران حlقوق بlگیر بlوده انlد ایlن مlاهlیت تlمامlی
ساخت را نشان می دهد .؟
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-۱۵آیا برده ها در ساخت کاخ ها،جاده ها و کاروانسرا های میان راه و پادگان هانقشی نداشتند .؟
-۱۶در سراسر امپراطوری وضعیت طبقات چگونه بود .نوع معیشت چگونه بود ؟
 -۱۷آیا مصر ،میان رودان و یونان برده داری نبودند؟
-۱۸مناطق فتح شده که توسط کار برده ها اداره می شد بعد از فتح چگونه اداره می شدند .؟

.
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فصل چهارم
روی کار آمدن اسکندر
روی کlار آمlدن داریlوش سlوم هlم زمlان اسlت بlا تlسخیر شlبه جlزیlره بlالlکان در سlال  ۳۳۶تlوسlط فlلیپ
دوم پادشاه مقدونیه.
ترور فلیپ دوم
فllلیپ دوم پسllری بllنام اسllکندر داشllت کllه بllرای رسllیدن بllه قllدرت از هllیچ کllاری فllرو گllذار نllبود .پllس بllا
کشlنت پlدرش راه او بlه قlدرت بlاز شlد .او اعlالم کlرد او پسlر زئlوس اسlت نlه فlلیپ  .پlدرش فlلیپ نlیز خlودرا
فرزند خدایان می دانست .
بllا مllرگ فllلیپ آتllن و تllبس سllر بllه شllورش بllر آوردنllد و از داریllوش سllوم کllمک خllواسllتند ولllی داریllوش
سllرگllرم تllدارک جllنگ بllا مllصر بllود و کllانllون اصllلی خllطر را درک نllکرد .ووقllتی تllصمیم بllه کllمک گllرفllت کllه
اسکندر شهر های شورشی را سرکوب کرد و تبس را به تمامی سوزاند.
داریlوش در شlرایlطی آمlاده رویlاروی بlا اسlکندر مlی شlد کlه تlوازن قlوا در حlال گlردش بlه نlفع اسlکندر
بود:
خشونت های اعمال شده زمینه های مردمی را در این مناطق بر علیه داریوش کرده بوددر مصر و فنیقیه به خاطر اهانت به مقدسات جناح مذهبی جامعه را بر علیه ایران کرده بودپارسیان و ما دها پایه های اصلی حکومت ناراضی بودند و بدنبال تضعیف حکومت می گشتندکودتا های پی در پی خاندان سلطنت را تضعیف کرده بود .نخستین رویارویی
اسکندر از تنگه هلسپونت گذشت و وارد خاک آسیا شد .فرماندار یونانی شهر ساحلی ایلیون
نخستین خائن بود و اسکندر را پذیرا شد .خیانت مزدوران یونانی ارتش نیز به کمک اسکندر آمد .
در کنار رود گرانیگ دو سپاه بهم رسیدند.و سپاه ایران شکست سختی خورد و فرماندهانی بزرگ
از ارتش داریوش کشته شدند  .دیودور مورخ یونانی از  ۱۲۰۰۰کشته و  ۲۰۰۰۰اسیر یاد می کند .و
غرب آناتولی به تصرف اسکندر درآمد .شهر میلیتوس مقاومت کرد اما به جایی نرسید.
بدشانسی های تاریخی
یکی از فرماندهان مقدونی مخالف اسکندر طرح ترور اسکندر را ریخت که درمیانه راه گرفتار و
کشته شد .فرمانده نیروی دریایی ایران در ایونیه و قبرس »ممنون« تصمیم گرفت از راه در یا به
یونان حمله کنند تا اسکندر مجبور به بازگشت به یونان شود که در میانه راه در گذشت .و طرح ناکام
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ماند .
و مخالفین آتنی و اسپارتی اسکندر که راهی ایران بودند تا با کمک داریوش بر علیه اسکندر
شورش کنند در میانه راه دستگیر و کشته شدند  .گویی تمامی شانس ها و بد شانسی ها جمع شده
بودند تا اسکندر بر داریوش چیره شود .
نبرد ایسوس
تا سال  ۳۳۳اسکند فریجیه را گرفت و به کیلیکیه رسید ارشامه شهریار کیلیکیه مقاومت کرد اما
شکست خورد .و اموالی بسیار نصیب سپاه اسکندر شد  .هر پیروزی و اموال غارت شده موتور
محرکی برای جنگ بعدی بود .
فریبی بزرگ
اسکندر توسط جاسوسانش داریوش را فریب دهد که اسکندر بیمار است و در حال عقب نشینی به
مقدونیه است  .داریوش فریب خورد و بدون بررسی الزم تصمیم گرفت از تنگه ایسوس خودرا به
سرعت به اسکندر برساند و کار او را تمام کند .داریوش فریب فرمانده شامی نگهبانان دروازه های
تنگه ایسوس را خورد که بخدمت اسکندر در آمده بود .داریوش دردیماه ۳۳۳در این تنگه بدام افتاد و
شکست سختی خورد و تنها توانست جان خودرا به سالمت از مهلکه بیرون ببرد.او در این سفر مادر
و خواهر و زن و فرزندان را با خود برده بود .
این شکست نشان داد تا چه حد اوضاع داریوش بهم ریخته است که اسکندر می تواند تا اتاق
جنگ او نفوذ کند و وضع چقدر غیر قابل پیش بینی است که داریوش محل امنی برای خانواده خود
ندارد.
سقوط سوریه و فنیقیه
شام گنج خانه داریوش بدون جنگ تسلیم شد بدان امید که اسکندر به شام تعرض نکند  .اسکندر
بعد از ورود به شام تمام سران شام را بکشت و خانواده های آن ها را به اسارت گرفت .همسر
داریوش جز اسرا بود در اینجا بود که به بیوه ممنون دریاساالر نیروی دیایی ایران »برسینه« اسکندر
تجاوز کرد و پسر نامشروعی بعدها بدنیا آمد .
صور پایگاه دریایی ایران بود و مقاومت کرد  ۷.ماه مقاومت کرد اما شاه نتوانست بکمک صور
بیاید و سقوط کرد .
سقوط فلسطین و مصر
پس از تخریب صور هدف بعدی غزه بود و غزه مقاومت کرد .اسکندر مجروح شد .اسکندر به تالفی
فرماندار غزه را که برای مذاکره رفته بود با شکنجه های بسیار کشت.همه مردان را کشت و زنان و
کودکان را بعنوان برده فروخت.
یک تالش
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امینتاس یکی از افسران یونانی با  ۴۰۰۰جنگجو به قبرس حمله کرد و خودرا شهریار پارسی مصر
نامید و بسوی مصر حرکت کرد تا قبل از اسکندر به آن جا برسد و مقاومت کند اما وقتی به آنجا
رسید مصر تسلیم شده بود و او کشته شد .اسکندر در مصر به  ۲۴۰تن طال و نقره دست یافت و
نیروی بیشتری برای جنگ های بعدی پیدا کرد .
در مصر اسکندر به معبد آمون رفت و به اشاره او کاهن آمون گفت :باید او را مانند خدای آسمان
ها ،آمون بپرستید و اسکندر که تا دیروز پسر آپولون بود فرزند آمون خدای آسمان ها شد .و کاهنان
مصری هم به او گفتند که خدا به آنها گفته است روح فرعون اُح ُمسس با مادر اسکندر درآمیخته و
اوپسر فرعون نیز هست .
شورش در سامره
اسرائیلیان سامره فرماندار اسکندر را در آتش سوزاندندو اسکندر از مصر به سامره رفت و
درسال ۳۳۱سامره را با خاک یکسان ساخت.
نبرد سرنوشت در گاوءگَمَ ل
داریوش در حالی که درگیر و دار جنگ داخلی بود سعی کرد با اسکندر به مصالحه برسد اما
اسکندر به کمتر از پادشاهی ایران قانع نبود  .و پیشنهاد  ۳۰۰تن نقره خسارت وپذیرش تمامی
متصرفات برای اسکندر و ازدواج با دختر داریوش را رد کرد .
اسکندر از حلب به میان رودان رفت،از موصل گذشت و در شرق دجله در روستایی بنام گاوءگمل
اطراق کرد .اسکندر در راه موصل با خسوفی روبرو شد که آن را عالمت پیروزی گرفت و برای ماه و
خورشید قربانی کرد .
در مهر  ۳۳۱دو سپاه بهم رسیدند .مورخان یونانی در مورد این جنگ حرف های گزافه بسیار گفتند
اما نمی توات تردید داشت که سپاه داریوش نسبت به سپاه اسکندر از عده و عده کمتری برخوردار
بود به چند دلیل:
داریوش در گیر و دار جنگی داخلی بودشکست های سختی خورده بودامکانت لجستیک خود را از دست داده بودذخایر مالی اش را ازدست داده بوددیگر نه شهریاران ایرانی و نه مزدوران یونانی حاضر نبودند با یک پادشاه در حال فرار در یکجنگ تمام باخت شرکت کنند .
اسکندر اما به تمامی عکس تمامی نداشته ها و کمبود های داریوش بود .در دوحمله داریوش در
جنگ پیش بود اما در درگیری رو در رو با اسکندر اسبش زخمی شد و داریوش بزمین افتاد اما
اسکندر نتوانست به اوغلبه کند و داریوش مجبور شد از صحنه نبرد فاصله بگیرد سپاه که فکر می
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کرد داریوش کشته شده است به اربیل عقب نشست .
تالش از پی هیچ
داریlوش بlرای بlاز سlازی سlپاه بlه هlمدان رفlت؛پlایlتخت مlادهlا .امlا نlتوانسlت اقlوام مlاد را مlتوجlه خlطر
اسکندرکند و علت داشت.
در این دوران ما با بر آمدن اقوام روبروئیم .پس یک امپراطوری یک هسته قدرتمند دارد که قوم
پیروز است  .اقوام دیگر اقوام تبعه اند که بزرور شمشیر گردن به حکومت قوم پیروز نهاده اند و پس
شکست و پیروزی امپراطوری را از آن خود نمی دانند.بهمین خاطر شکست داریوش در گائو گمل از
اسکندر را شکست خانواده هخامنشی می دانند و فرصتی تا خود و قوم خودرا برکشند .
داریوش بعد از شکست گائوگمل باید در دوجبهه می جنگید با اسکندر و با مدعیان قدرت در
سراسر امپراطوری و این شدنی نبود  .هخامنشیان نای و رمق قبیله ای خود را در جنگ قدرت از
دست داده بودند و امکان پیروزی در دو جبهه نبود .
مدعیان حکومت
در همدان داریوش دو مدعی داشت:
-۱آتورپات
-۲باریاکس
آتور پات پیشاپیش با اسکندر پیمان بسته بود  .بهمین خاطر اسکندر ماد شمالی را به او سپردو
او دخترش را به یکی از فرماندهان اسکندر داد.
-۳کسودات در شمال
-۴بسوس در باختر که خودرا اردشیر چهارم می دانست
سقوط سه پایتخت
شوش و بابل،دو پایتخت هخامنشی تسلیم شدند و گنج های خود را به اسکندر دادند.شورش مردم
برعلیه شهریاران پارسی مقاومت را ناممکن می کرد .دیودور مورخ یونانی می گوید تسلیم شوش به
اشاره شاه بود تا فرصت بیابد سپاهی فراهم کند اما تالشی بی حاصل بود .
 ۱۲۰۰تن طال اسکندر را برای ادامه جنگ مصمم تر می کرد .
همدان با همکاری آتورپات تسلیم شد  .اسکندر پارمنیون را در همدان گذاشت و روانه استخر
سومین و اصلی ترین پایتخت هخامنشی شد .و این در حالی بود که داریوش در ری مشغول نبرد با
بسوس مدعی تاج و تخت بود .مقاومت در خوزستان ادامه داشت اما بی حاصل بود .
اخش داته
در ایران شمالی اخش داته مدعی سلطنت بود و داریوش مجبور شد با او مصاف کند
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بسوس ؛شهریار باختریه
مدعی دیگر شهریار باختریه بود که خودرا اردشیر چهارم می نامید .
حرکت اسکندر
اسکندر اربیل را گرفت و به بابل رفت.سومین پایتخت هخامنشی بدون کوچک ترین مقاومتی تسلیم
شد .کلیه تالیفات رصد خانه بابل برای ارسطو فرستاده شد  .وخزائن بابل به مقدونیه فرستاده شد .
آریو برزن
در ک llوه ه llای ک llهگیلوی llه آری llوب llرزن س llپهدار ای llران llی ب llعنوان آخ llری llن س llنگر اس llتخر راه را ب llراو بس llت و
اسllکندر را مllجبور بllه عllقب نllشینی کllرد .امllا یllک خllوزی اسllکندر را شllبانllه بllه پشllت نllیروهllای آریllو بllرزن
رسlانlد و آریlو بlرزن و هlمراهlانlش کشlته شlدنlد و اسlتخر شهlر بlی دفlاع زیlر پlای سlتوران اسlکندر غlارت
شد ،هتک حیثیت شد و به آتش کشیده شد .
اسکندر در بهمن سال۳۳۰پ.م.به استخر دست یافت
ونزدیک به ۱۲۰۰۰۰تاالنت پول به دست اسکندر افتاد و کاخ زیبای استخر به دست لشکریان او
آتش زده شد.
کشته شدن داریوش سوم
پس از سقوط استخر داریوش در جنگ با بسوس شهریار باختر کشته شد .
اسکندر از همدان به ری رفت و از ری روانه گرگان شد  .وچون شنید داریوش کشته شده است
روانه باختر شد تا با کشنت بسوس خودرا از دست آخرین مدعی تاج و تخت هخامنشی خالص کند .
قتل عام در هرات
داریlوش بlه سlمت بlاکlتریlا رفlت .امlا در بlین راه بlه او خlبر رسlید حlاکlم بlلخ کlه تسlلیم شlده بlود مlقدونlی
ه llا را از ه llرات ران llده اس llت و ب llه اردش llیر چ llهارم پ llیوس llته اس llت  ..اس llکندر راه llی ه llرات ش llد و م llردم ب llی
دفاع بلخ را قتل عام کرد .
ترور اسکندر
اس llکندر از ه llرات ب llه زرن llگ م llرک llز سیس llتان رف llت .در ای llنجا ع llده ای از افس llران llش ط llرح ت llرور او را
ریlختند کlه لlو رفlت .عlلت تlرور مlخالlفت آن هlا بlا ادعlای خlدایlی اسlکندر بlود  .پlامlنیون حlاکlم هlمدان پlدر
فیلو تاس از طراحان ترور اسکندر بود .
پایان کار بسوس؛اردشیر چهارم
اسllکندر از سیسllتان روانllه بllلخ شllد .اردشllیر بllه مllا ورای جllیحون عllقب نشسllت  .پllس اسllکندر لllشکر
بپراکند تا او را بیابند و بکشند  .اردشیر گرفتار شد و بعد از شکنجه های بسیار کشته شد
حرکت اسکندر به هندوستان
اسllکندر خllودرا شllاه ایllران نllامllید ودر بllهار ۳۲۷از تllنگه خllیبر گllذشllت و وارد پllیشاور شllد و از آن جllا
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به سند رفت.تا به ملتان رسید  .اسکندر تا ملتان کشت و سوزاند و غارت کرد .
ملتان مقاومت کرد و اسکندر مجروح شد  .و پس از دستیابی به ملتان آن را با خاک یکسان کرد .
اسکندر از اینجا راه بازگشت را در پیش گرفت و به پارس بازگشت  ۳۲۵پ.م.در حالی که از سپاه
 ۱۳۵۰۰۰نفره او تنهایک چهارم آن باقی مانده بود.
اسlکندر در پlاسlارگlارد بlه تlخت نشسlت و تlاج شlاهlان ایlرا را بlرسlر گlذاشlت  .در حlالlی کlه افسlران او
آرامllگاه کllوروش را غllارت کllرده بllودنllد و اسllتخوان هllای او را از قllبر بllیرون آورده بllودنllد  .دردیllگر جllا هllا
همین کار را با جنازه های داریوش و اردشیر کرده بودند .
مرگ اسکندر
اسlکندر خlود و سlردارانlش بlا شlاهlزادگlان اسlیرازدواج کlردنlد .اسlکندر از ایlن ازدواج گlروهlی در پlی
دو مقصود بود :
یافنت مشروعیت برای تصاحب تاج و تختایجاد پایگاهی مستحکم برای دوران بعداسکندر بشدت تحت تاثیر پادشاهی هخامنشی بود و برای خود در آینده جایگاهی چون کوروش و
داریوش تدارک می دید .
اسکندر از خوزستان به همدان و از همدان به بابل رفت تا در آن جا تاج گذاری کند و خودرا
شاهنشاه جهان بداند  .ودر بین راه از هیچ غارت و کشتار و هتک حیثیت مردم فرو گذار نبود .
اما قبل از ورود به بابل پیشگویی کلدانی به او هشدار داد واردبابل نشود که اتفاقی نا گوار او را
تهدید می کند .اسکندر به بابل وارد نشد و و در حومه بابل یکی دو ماه بعددر چادرش به شکل
دردناکی درگذشت  .می گویند اسکندر از شدت درد فریاد می کشید که »خنجری بمن دهید تا خودرا
از این درد خالص کنم «.
می گویند او را مسموم کردند و عامل این کار یکی از سردارانش بنام آنتی پاتر بود که مادر
اسکندر مدام تالش می کرد توسط اسکندر اور ا از میان ببرد  .یکی از پسران آنتی پاتر ساقی
اسکند ر بود همو بود که اسکندر را مسموم کرد و اسکندر در خرداد سال  ۳۲۳در گذشت .
عبرت تاریخ
در کنار آرامگاه کوروش کتیبه ای به زبان پارسی نصب شده بود »:
هان ای انسان فانی
من کوروش پسر کمبوجیه هستم  .منم که شاهنشاهی پارس را بنیاد نهادم و بر جهان فرمان راندم
به این پاره زمینی که من خفتم بنگر و عبرت بگیر«
اسکندر بدون شک در زمانی که به آرامگاه غارت شده و استخو ان های از گور در آمده کوروش
رفت این کتیبه را دید .اما از آن جایی که دیکتاتور چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن ندارد این
59

پیام کوروش راندید و نشنید .تا آن که در چادری در حومه بابل مرد در حالی که بر بخش بزرگ و
ثروتمند و متمدن جهان آن روزحکومت می کرد و فرمان می راند .
اسکندر به مرگی درناک مرد .و دستور داد مرگش را از دیگران پنهان کنند وجسدش را به فرات
بیندازند و بگویند به آسمان به نزد خدا رفته است و بزودی باز می گردد .تا به افسانه خدایی اش
لطمه ای نخورد .
میراث اسکندر
میراث اسکندر برای آسیا ویرانی بود و برای اروپا بیرون آوردن از انزوا بود .جز این ماترکی
نداشت.نقش ویرانگری در تمدن آسیایی داشت .خود نیز به شخصه فاقد ویژه گی های یک جهانگشا
بود .مردی زنباره و هم جنس باز بود .از خشونتی بیمار گونه رنج می برد این را نسبت به اسیرانش از
شاهان گرفته تا مردم عادی نشان می داد  .برای خشنودی خدایانش به شکار انسان ها می رفت و
برای اثبات الوهیتش بسیاری از سرداران مقدونی را کشت.
سردار بزرگی در تاکتیک های جنگی بود یکی از رازهای موفقیتش هم این بود اما قابل قیاس با
کوروش و داریوش نیست .اوراباید در ردیف چنگیز خان و موجوداتی از این دست دید .

انگیزه جهان گشایی
برای یونانیان جنگ دو علت اساسی داشت:
-۱نخست حفظ و امنیت راههای بازرگانی اروپایی و خشکیشان که از سوی ایران مورد تهدید بود.
-۲علت دوم که در نزد تمامی قبایل یکسان بود جنگ نوعی کار و کسب ثروت تلقی میشد پس از همان
ابتدا اقوامی چون اسپارتها کودکانشان را به شکل حرفهای آموزش نظامی میدادند تا با تربیت و
تشکیل ارتشهای حرفهای چه در امر دفاع و چه در امر تجاوز آماده باشند .اسکندر و سپاه او زاده
چنین شرایطی بود.
پllس جllنگ بllا انllگیزه نخسllت شllروع شllد و وقllتی داریllوش سllوم تllا فllرات عllقب نشسllت و پllیشنهاد صllلح
داد اسکندر نپذیرفت و جنگ را برای غارت ادامه داد.

سازمان اداری اسکندر
اس llکندر ق llدرت س llیاس llی خ llود را ب llه دو ش llکل ت llحکیم و گس llترش م llیداد ،نخس llت ب llا ای llجاد ک llلنیه llای
نllظامllی ،کllه ایllن کllلنیهllا دارای زمllینهllای شllاهllی بllودنllد کllه بllه اجllاره داده مllیشllدنllد و بllا فllوت صllاحllب
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مقاطعه بار دیگر به شاه باز میگشت.
دوم ایجاد پولیس یا شهر که مرکب بود از از افراد آزاد که یونانی و مقدونی بودند.
تllقسیمبllندی بllر مllبنای زمllان هllخامllنشیان بllود و کllارهllای بllه اداری ،لllشکری و مllالllی تllقسیم مllیشllد .و
در رأس هر ایالت یک ساتراپ بود که حاکم آن منطقه محسوب میشد.
هلنیزاسیون
»ایlجاد و تlوسlعه شهlرهlا و رسlمی کlردن زبlان یlونlانlی« وسlیلهای بlود بlرای یlونlانlی کlردن مسlتعمرات کlه
بllه آن هllلنیزاسllیون نllیز مllیگllویllند .هllلنیزاسllیون وسllیلهای بllرای سllلطه سllیاسllی و اقllتصادی یllونllانllیان بllر
ممالک متصرفه بود.
اسlاس عlمران و آبlادی را بlردههlا تlشکیل مlیدادنlد و از کlار بlردههlا بlرای احlداث حlصارهlا و دژهlا و
شهرها استفاده میشد.
سلوکیه :حکومت جانشیان اسکندر
جlنازه اسlکندر بlه زمlین بlود کlه جlنگ گlرگ هlا آغlاز شlد .اسlکندر بlه سlه دلlیل بlرای خlود جlانlشینی تlعیین
نکرد:
او برای خودش مقام الوهیت قائل بود .نبوغ نظامی و فرو پاشی هخامنشی ازدرون اورا به ناممکنهایی رسانده بود که کم کم اورا به این گمان رساند که همان طوری که کاهنان مصری می گویند او
پسر خدایان است .پس کسی را شایسته جانشینی خود نمی دانست
-۲اسکندر فاقد اوالد ذکور بود  .اسکندر پسری از برسینه بیوه ممنون داشت که فرزند نامشروع او بود
چرا که در دمشق »برسینه «را مورد تجاوز قرار داده بود .نوزادی شش ماهه هم در شکم رخشانک
شاهزاده پارسی داشت  .برادری هم بنام آریدائوس داشت که عقب افتاده و از زنی فاحشه بنام
الریس بود.
 -۳دیگر آن که مرگ خودرا نزدیک نمی دید.
کار به جنگ و ترور رسید ودر نهایت سرزمین ها تقسیم شدند:
مصر :بطلمیوسمقدونیه ویونان :آنتی پاترشمال آقریقا و شام وفنیقیه:لیومیدونکیلیکیه:فیلوتاسفریگیه:انتیگونکاریه و لیدیه:کایاندر و مناندرآناتولی:لئوناتوس61

ماد:فیتونمادشمالی :آتریپاتیکانباختریه وسغد:پدر رخشانکبابل و بقیه ایران:پریکادس قیم برادر اسکندرجسد اسکندر در این  ۶روز تقسیم غنائم دفن نشد تا متالشی شد .واستخوان هایش را به ممفیس و
بعد به اسکندریه برده شد.
جنگ بین جانشینان اسکندر
جlنگ گlرگ هlا بlا تlقسیم غlنائlم پlایlان نlیافlت ،آغlاز شlد .و مlدت  ۲۲سlال طlول کlشید .خlانlواده اسlکندر بlه
تllمامllی کشllته شllدنllد .بیشllتر سllردارانllش بllه هllمین سllیاق .سllمفونllی کllه بllا تllجاوز و غllارت و هllتک حllیثیت
اقوام شروع شد قطعه پایانیش فرجام تلخ آدمکشان بود .
اسکندر برای جهان باستان هیچ نداشت ،جز ویرانی و قتل و غارت .
پادشاهی سلوکوس
سllلوکllوس از فllرمllانllدهllان اسllکندر بllود .پllس از مllرگ اسllکندر نllائllب السllلطنه پllریllکادس شllد .و در لllشکر
کllشی او بllه مllصر سllپاه را بllراو شllورانllد و بllاعllث کشllته شllدن او شllد .آنllتی پllاتllر بllه پllاس خllدمllاتllش اورا
حllاکllم بllابllل کllرد  .در جllنگ بllین آنllتیگون و اومllن جllانllب آنllتیگون را گllرفllت و بllعد چllون بllاآنllتیگون اخllتالف
پlیدا کlرد بlه مlصر نlزد بlطلمیوس رفlت در جlنگ بlین بlطلمیوس و دیlمیتریlوس در کlنار بlطلمیوس بlود بlعد بlه
ب llاب llل رف llت و س llپاه آن llتیگون را شکس llت دادو غ llرب ای llران را گ llرف llت و م llدت llی ب llعد ح llاک llم ب llال م llنازع ع llراق و
خوزستان وهمدان شد .
از سال  ۳۱۲بمدت  ۱۰سال فالت ایران گرفتار جنگ و ویرانی بود.
س ll lلطنت س ll lلوک ll lوس مح ll lدود م ll lی ش ll lد ب ll lه چ ll lند ده پ ll lادگ ll lان ن ll lظام ll lی ک ll lه ک ll lارش ll lان گ ll lرف ll lنت ب ll lاج و غ ll lارت
ب llودوس llلوک llوس در س llال  ۲۸۱ل llیسیماخ llوس را کش llت و ب llر آن llات llول llی مس llلط ش llد و درراه ل llشکر ک llشی ب llه
مقدونیه ترور و کشته شد.
ان llتیوخ llوس اول ک llه م llادرش ی llک ای llران llی اس llیر ب llنام اپ llام llا دخ llتر اس llپیتتمان اه llل س llغد ب llودب llعد از ت llرور
لlیسیماخlوس بlه سlلطنت رسlید و  ۲۰سlال حlکومlت کlرد  .بlعد از مlرگ او انlتیوخlوس دوم پlادشlاه شlد  .در
ایllن زمllان پllایllتخت از بllابllل بllه انllتاکllیه بllرده شllد و بllعلت دوری از ایllران نllفوذشllان در ایllران روبllه کllاهllش
رفت وبیشتر در حد گرفنت باج و خراج بود
پس از مرگ سلوکوس ،آنتیوکوس سوتر پادشاه شد واز ۲۶۱ـ۲۸۱پیش از میالد پادشاهی کرد.
در ای llن زم llان س llلوک llیه از دو س llوی م llورد خ llطر ب llود از ی llک س llو ب llطلیموس llیان م llصر و از س llوی llی دی llگر
قدرت پارتها که روزبهروز افزایش مییافت.
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فصل پنجم
برآمدن اشکانیان:
حدود جغرافیای سرزمین پارت
در شمال به خوارزمدر جنوب به کرانه شمالی کویر ایراندر غرب به هیرکانیه؛گرگاندر شرق به سغد و مرغیانهجنوب کشور ترکمنستان کنونی دو قبیله بنام:
پارت:بمعنای دور از آبپهلوی :بمعنای نزدیک آبزن llدگ llی م llی ک llردن llد.ک llه در زم llان ه llخام llنشیان ی llک شه llری llار ن llشین ب llود و ح llاک llم آن ویش llت اس llپه پ llدر
داریوش بود .بعد ها این دو قبیله یک اتحادیه درست کردند .
اَرشک
بllنیان گllذار ایllن سllلسله ارشllک بllود .کllه بllه اشllک مllعروف بllودو جllمع آن مllی شllود اشllکان  .امllا تllاریllخ
نllویllسان نخسllتین تllصور کllردنllد اشllکان نllام یllک فllرد اسllت و پllادشllاهllی اشllکانllی جllمع آن شllد اشllکانllیان
که غلط است اما غلطی مصطلح.
بllا مllنتزع شllدن پllادگllان بllاخllتریllه از انllطاکllیه مllرکllز حllکومllت سllلوکllیه و تllشکیل سllلطنت خllود مllختار و
تlضعیف قlدرت مlنطقه ای مlهاجlمین ،پlارتlی هlا مlوفlق شlدنlد در مlنطقه خlود سlلطنتی خlود مlختار تlاسlیس
کنند .در بین سال های ۲۵۰-۲۶۰پ.م.اشک اول موفق شد اتحادیه قدرتمندی از قبایل تشکیل بدهد.
اشک اول در جنگ با قبایل تورانی در سال  ۲۴۸کشته شد .
گlفته مlی شlود آرش کlمانlگیر بlر گlرفlته از شlخصیت اشlک اول بlوده اسlت کlه درگlیر دار جlنگ بlا قlبایlل
تورانی بود .
تیرداد
اشlک قlبایlل پlارت را متحlد سlاخlت و آنlدروگlو نlمایlنده نlظامlی سlلوکlیه را شکسlت داد .تlیرداد بlرادر اشlک
مlوفlق بlه تlصرف گlرگlان شlد.در سlال  ۲۴۷بlین تlیرداد و سlلوکlوس کlالlینیکوس در حlوالlی هlیرکlانlیه جlنگی
در گرفت که به پیروزی تیرداد پایان یافت.
فریه پت و فرهاد اول
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در بllین سllال هllای  ۱۷۴-۲۱۴دو شllاه دیllگر زمllام امllور را بllدسllت گllرفllتندتllا بllا بllیگانllگان نllبرد کllنند و یllک
دول llت س llراس llری را ب llر پ llا دارن llد .ای llن ف llتوح llات در زم llان ف llره llاد اول ت llا ق llزوی llن م llی رس llید  .و پ llادش llاه llان
سلوکی طی قرار دادی استقالل فرهاد را برسمیت شناختند.
مهرداد اول
بlنا بlر وصlیت فlرهlاد اول بlرادرش مهlرداد در سlال۱۷۴پ.م .بlه قlدرت رسlید.در ایlن زمlان شlرق کlشور از
س llوی ق llبای llل وح llشی ت llوران llی ته llدی llد م llی ش llد مه llرداد ب llه س llغد رف llت و م llراک llزی دف llاع llی خ llوب llی در آن ج llا
س llاخ llت .و از ای llن ج llا راه llی ب llاخ llتری llه ش llد و ت llا ش llمال دره پ llنجاب را مسخ llر س llاخ llت و ب llعد سیس llتان را
گ llرف llت ب llه ای llن ت llرت llیب ب llاخ llتری llه ،س llغد،سیس llتان و ک llابلس llتان در ق llلمرو پ llارت ق llرار گ llرف llت .در ای llن زم llان
سllرزمllین پllارت شllامllل قllزویllن تllا ری وتllرکمنسllتان ،ازبکسllتان،تllاجیکسllتان،افllغانسllتان و شllمال پllاکسllتان
بود .
حرکت به سوی مرکز ایران
مlاد و خlوزسlتان و پlارس از ایlن زمlان بlبعد آزادشlدنlد و بlعدنlوبlت مlیان رودان رسlید .هlمزمlان ارمنسlتان
ش llورش ک llرد و ی llون llان llی ه llا را ران llد .مه llرداد ب llه درخ llواس llت م llردم آن llجا وال ارش llک را ب llعنوان شه llری llار ب llه
ارمنستان فرستاد.
شکست و مرگ انتیوخوس ششم
درس llال۱۴۲پ.م.آن llتیخوس ش llشم ب llه غ llرب ای llران ح llمله ک llرد و ب llاب llل وه llمدان را خ llراب ک llردمه llرداد پس llرش
فرهاد را به مصاف او فرستاد  .انتیخوس کشته شد  .و دختر و پسرش به اسارت در آمدند.
مهرداد به سلطه بیگانه پایان داد و شاهنشاهی ایران دوباره احیا شد .
فرهاد دوم
در سlال  ۱۳۶مهlرداد درگlذشlت و فlرهlاد دوم بlجای او نشسlت.فlرهlاد دسlت دوسlتی بlسوی انlطاکlیه دراز
کlرد امlا آنlتیخوس هlفتم رئlیس هlیئت را کlور کlرد و صlلح فlرهlاد را نlپذیlرفlت .و بlا  ۳۰۰۰۰۰سlربlاز بlه مlیان
رودان لllشگر کllشید .آنllتیخوس هllفتم بllه سllرنllوشllت آنllتیخوس شllشم گllرفllتار شllد  .کشllته شllد و پسllرش بllه
اسارت درآمد .
سllکه هllا؛تllرکllان سllاکllن در مllاورا سllیر دریllا؛شllمال افllغانسllتان کllنونllی
فllرهllاد در سllال  ۱۲۷در جllنگ بllا َ l
کشته شد.
اردوان اول
مهستان؛شورای کالنتران ایران اردوان عموی فرهاد را به سلطنت نشاند .او راهی تخارستان محل
تجمع سکه ها شد که او نیز کشته شد .
مهرداد بزرگ
نهمین اشک مهرداد دوم بود که به سلطنت رسید .
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او با سکه ها روابط صلح آمیز برقرار کرد و آن ها را از اطراف سیر دریا عقب راند .
دوران  ۴۸س llال llه س llلطنت او  .۷۶-۱۲۴دوران آرام llش و س llازن llدگ llی ک llشور ب llود اورا ع llده ای ب llا داری llوش
مقایسه می کنند.
فرهادسوم
بعداز مرگ مهرداد اردوان دوم انتخاب شد ولی درسال .۶۷پ.م .جایش را به فرهاد سوم داد .
بر آمدن روم
در این زمان امپراطوری برده دار روم در حال بر آمدن بود و چشم به آناتولی داشت .
جغرافیای سیاسی منطقه
در شام سلوکی ها بودنددر مصر بطلمی هادر نllیمه شllرقllی انllاتllولllی ؛کllت پllتوکllه شllمالllی و جllنوبllی دو شهllریllار نllشین ایllرانllی .در ایllن زمllان مهllرداد
ششم پادشاه کت پتوکه شمالی بود
جنگ مهردادششم با رومی ها
رومlی هlا در ایlن زمlان در بlخش هlایlی از آنlاتlولlی بlودنlد  .در بlهار  ۸۸مهlرداد شlشم شکسlت سlختی بlه
رومی ها داد و آنها را از آناتولی راند .
پسرش فرناکه در سال  ۸۷با کمک یونانی ها رومی ها را از ترکیه و یونان و اسپارت بیرون کرد .
در سال  ۸۴برد بارومی ها بود یونان را و اناتولی را رومی ها گرفتند .پیمان صلحی بسته شد .
 ۱۰سllال بllعد مهllردا بllه جllنگ رومllی هllا رفllت .شکسllت خllورد و بllه ارمنسllتان رفllت کllه دامllادش بllود .روم از
تlیگران شlاه ،مهlرداد را طlلبید و بlه ارمنسlتان حlمله کlرد  .امlا مlوفlق نlبود .مهlردادبlا سlپاهlی بlزرگ بlه کlت
پ llوت llیکه رف llت و روم llی ه llارا از آن ج llا ب llیرون ک llرد و س llرزم llین ه llای ش llمال llی دری llای س llیاه را ت llصرف ک llرد و
پسرش فرناکه در شبه جزیره کریمه مستقر شد .
پومپئی در آسیا
در س llال ۶۶پ llوم llپئی ب llه ب llهان llه ح llمای llت از ی llک م llدع llی س llلطنت ب llنام آری llا بُ llرزی llن ب llه ک llت پ llوت llیکه ح llمله
کllرد .مهllرداد شکسllت خllورد و بllه ارمنسllتان عllقب نشسllت  .امllا تllیگران شllاه کllه پllنهانllی بllا پllومllپئی پllیمان
بسته بود مهرداد را راه ندادمهرداد به شبه جزیره کریمه رفت که پسرش فرناکه شهریار آنجا بود .
پومپئی به شام رفت انطاکیه را گرفت و به عمر دولت سلوکی پایان داد.
مه llرداد ت llصمیم گ llرف llت ب llه روم ح llمله ک llند ام llا پس llرش ب llا پ llوم llپئی ات llحادی م llخفیان llه داش llت پس llر ب llر پ llدر
شورید  .مهرداد از شدت اندوه خودکشی کرد .
پ llوم llپئی م llتوج llه م llیان رودان ش llد و آن س llرزم llین ه llا را گ llرف llت .ب llهان llه اش آن ب llود آم llیدا؛دی llار ب llکر ک llنون llی
متعلق به ارمنستان است .
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مهlرداد گlرفlتار مlشکالت داخlلی بlود هlیاتlی بlه روم فlرسlتاد امlا پlومlپئی هlیئت ایlرانlی را نlپذیlرفlت و اعlالم
کرد روم وارث اسکندر است و فرهاد را پادشاه ایران نمی داند.
مهرداد چهارم
مهسlتان فlرهlادرا بlخاطlر بlی کlفایlتی از کlار بlرکlنار کlرد ومهlرداد را بlه تlخت نlشانlد  .مهlرداد بlالفlاصlله بlه
آمیدا رفت و آن جا را از دست روم خارج کرد .
اورونت
ب llین مه llرداد و ب llرادرش اورون llت ب llر س llر س llلطنت اخ llتالف اف llتاد ومهس llتان:ش llورای ک llالن llتران اورون llت را ب llه
شlاهlی بlرگlزیlد و مهlرداد شهlریlار مlیان رودان و هlمدان شlد  .مlدتlی بlعد اخlتالف شlعله کlشید بlنظر مlی
رسید مهرداد تمایلی برای بیرون راندن رومی ها از آناتولی ندارد .
در سال  ۵۵سورن سردار نامی پارت مهرداد را دستگیر و بجرم خیانت اعدام کرد .
جنگ با کروسوس
پادشاهی اورونت همزمان بود با بر امدن  ۳سردار بزرگ روم:
پومپئیسزارکراسوس
کlراسlوس از سlوریlه گlذشlت و مlردم آن سlوی فlرات را اسlیر و بlعنوان بlرده بlا خlودبlرد .شlاه ایlران هlیاتlی
ب llه ان llطاک llیه ف llرس llتاد و خ llواه llان پ llای llان دادن ب llه ت llجاوزات م llرزی ش llد ک llراس llوس گ llفت :پ llاس llخ ش llاه را در
سلوکیه خواهم داد  .و سفیر ایران گفت:اگر در این کف دست موئی می بینی انطاکیه را خواهی دید .
اسlتراتlژی جlنگ کlراسlوس کlشانlدن پlادشlاه ایlران بlه حlران و حlمله از دو سlوی بlه او بlود جlبهه دوم جlنگ
را قرار بود پادشاه ارمنستان بگشاید .
اورونllت سllورن را بllه سllوی کllراسllوس فllرسllتاد و خllود بllه سllوی ارمنسllتان رفllت.در سllال  ۵۳کllراسllوس بllا
تیراندازان پارتی که در آن روزگارسرآمدان دوران خود بودند در حران روبرو شد.
در روز اول نlبرد پسlر کlراسlوس کشlته شlد و خlود شlبانlه بlه حlران گlریlخت  .سlورن حlران را مlحاصlره کlرد
و کlراسlوس شlبانlه از شهlر خlارج شlد و کlمی بlعد دسlتگیر شlد  .سlورن او رابlه انlطاکlیه بlرد و بlه سlبک
رومlی هlا در شهlر بlه نlمایlش گlذاشlت و هlمنطور کlه او مlی خlواسlت شlاه ایlران را در انlطاکlیه بlه دار بlزنlد
او را به دار زد .شاه نیز در ارمنستان ارته باد را مطیع کرده بود و خواهرش را بعقد خود در آورده بود
اثرات این پیروزی
ایlن پlیروزی اثlرات درون مlرزی و فlرامlرزی هlم داشlت و در داخlل مlناطlق اشlغال شlده ازاد شlد و مlردم
از دست راهزنان رومی آزاد شدند  .در روم نیز حذف کراسوس به جنگ قدرت دامن زد .
در سال ۴۸سزار پومپئی را شکست داد و در سال ۴۴خودنیز ترور شد .
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بعداز ترور سزار قدرت روم در دست  ۴سردار متمرکز شد:
کاسیوساوکتاویوسانتونیوسلیبیدوسجنگ پاکور با روم
پlاکlور پسlر اورونlت اول بlه تlشویlق البlینیوس سlفیر روم در ایlران بlه سlوریlه حlمله کlرد و آن جlا را گlرفlت .
بعد یهودا رااز دست رومیان آزاد کرد  .اناتولی را به البینیوس سپرد و خود در سوریه مستقر شد .
آنllتونllیوس ،ویllنتیدوس را بllه جllنگ آنllه فllرسllتاد ودرسllال ۳۹در دو جllنگ پllاکllور و البllینیوس کشllته شllدنllد .و
قرار داد صلحی بین ایران و روم بسته شد و مرز ایران محدود به فرات شد .
تیسفون
اورونllت بllرای ایllن کllه بllه مllرز هllای امllپراطllوری روم نllزدیllک بllاشllد شهllر بllاسllتانllی تllیسفون را نllوسllازی و
پایتخت کرد .
فرهاد چهارم
اورونت اول در سال ۳۷پ.م.به رای مهستان بر کنار و پسرش فرهاد به جای او نشست.
پیروزی بر آنتونیوس
در ایlن زمlان مlصر و شlام وآنlاتlولlی در تlصرف روم بlود  .آنlتونlیوس بlا سlپاهlی ۱۱۳۰۰۰نlفره از ارمنسlتان
گllذشllت و بllه آذربllایllجان حllمله کllرد .فllرهllاد بllه مllصاف او رفllت .در نخسllتین دور نllبدتllاتllیانllوس و ۱۰۰۰۰
رومی به خاک افتادند.پادشاه ارمنستان از صحنه نبرد گریخت .و انتونیوس راه فرار در پیش گرفت.
مهllردادتllا ارمنسllتان او را دنllبال کllرد و مllدام از آن هllا بکشllت .از سllپاه آنllتونllیوس تllنها ۴۳۰۰۰نllفرکشllته
وده ها هزار نفر اسیر و مجروح شدند.
تیرداد
در سllال ۳۳پ.م.مهسllتان تllیرداد رابllه جllای فllرهllاد نllشانllد .فllرهllاد بllه نllزد سllکه هllارفllت و بllا سllپاهllی گllران
برگشت و بار دیگر مهستان او را به سلطنت نشاند .
فرهاد با روم از درآشتی برآمد و قرار داد صلح بست .
اردوان سوم
فlرهlاد پسlر کlوچlکش را کlه مlادرش رومlی بlود بlعنوان ولیعهlد بlر گlزیlد و  ۴پسlر دیlگرش را بlعنوان مlیهمان
بllه روم فllرسllتاد.در هllمین زمllان روم ارتllه وسllد را بllاسllپاهllی بllه ارمنسllتان فllرسllتادتllا شllاه جllدیllد را بllرکllنار
کند و این برخالف توافق با ایران بود و با عدم مداخله مغایرت داشت .
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فرهادک بی طرف ماند  .شورای کالنتران او را برکنار و اعدام کرد .
اورونت
بlعد از فlرهlادک نlوبlت بlه یlکی از سlپهداران پlارتlی بlنام اورونlت رسlید  .مlدتlی بlعد او نlیز بlر کlنار و اعlدام
شllد .مهسllتان از روم خllواسllت ونllون پسllر بllزرگ فllرهllاد را بllرای سllلطنت بllه ایllران بllفرسllتند امllا ونllون نllیز
شخص مناسبی برای پادشاهی نبود و بر کنار شد  .پس شهریار آذربایجان به تخت نشست.
روم ی llکی از پس llران ف llره llاد را ب llه ای llران ف llرس llتاد ت llا ب llا ادع llای س llلطنت ب llه آش llوب داخ llلی ب llیفزای llد اردوان
پسlرش را بlا سlپاهlی بlه ارمنسlتان فlرسlتا د و او را پlادشlاه ارمنسlتان کlرد .پlادشlاه ایlبریlه؛گlرجسlتان بlه
تح llری llک روم ب llه ارمنس llتان ل llشکر ک llشیدوب llرادر خ llودش را ش llاه ک llرد .ای llن شکس llت ب llمعنای از دس llت رف llنت
ارمنسllتان بllود .اورونllت اسllتعفا داد و بllمیان قllبایllل دا َهllه در شllرق مllازنllدران رفllت؛تllرکمنسllتان کllنونllی .و
تllیرداد شllاه ایllران شllد  .امllا مهسllتان از تllیرداد راضllی نllبود  .بllعد از مllدتllی مهسllتان از اردوان خllواسllت
به سلطنت بر گردد و او به تیسفون بر گشت .
تیبریوس حاکم سوریه با اردوان پیمان دوستی بست و روم موقتا ً از شیطنت دست کشید .
گودرز
در سال ۴۲میالدی اردوان ؛اشک هیجدهم در گذشت و گودرز پسرش به تخت نشست .
بردان
مدتی بعد مهستان او را برکنار کرد و بردان را به تخت نشاند .بردان در سال  ۴۶ترور شد.
گودرز
گ llودرز ب llا م llرگ ب llرادرش ب llه ق llدرت ب llازگش llت و ط llی ن llبردی ن llوه ف llره llادچ llهارم را ک llه م llدع llی س llلطنت ب llود
شکست داد.
بالش اول
در سllال ۵۱مllیالدی گllودرز درگllذشllت .نخسllت ونllون شهllریllار مllاد بllه قllدرت رسllید  .یllک سllال بllعد پسllرش
بالش جای او را گرفت
ارمنستان
پlادشlاه ارمنسlتان در ایlن زمlان دسlت نlشانlده روم بlود  .مlردم از شlاه تlقاضlای عlزل اورا کlردنlد.بlالش بlه
ارمنسlتان رفlت و تlیرداد بlرادرش را آن جlا گlذاشlت و بlعد مlتوجlه شlرق ایlران شlد کlه قlبایlل سlکا و داهlه
تاخت و تاز می کردند.
اهمیت ارمنستان
ارمنس llتان اه llمیتی ژئ llو پ llلتیک داش llت ه llم ب llرای ای llران و ه llم ب llرای روم.س llرزم llینی ح llائ llل ب llود م llیان روم
وایران.
تسllلط روم بllر ارمنسllتان مllیان رودان و آذربllایllجان را بllه خllطر مllی انllداخllت .از سllوی ایllران هllم سllرزمllین
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هlای اشlغال شlده کlت پlوتlیه و انlاتlولlی بlه خlطر مlی افlتاد.بlهمین خlاطlر تlوافlق نlا نlوشlته ای بlود کlه شهlریlار
ارمنستان از خانواده اشکانی و با رضایت روم باشد .
اشغال و آزادی ارمنستان
بالش در سال  ۵۸میالدی متوجه شرق شد تا از عبور قبایل وحشی جلوگیری کند  .روم همسایگان
ارمنستان را برعلیه ارمنستان تحریک کرد و در آخر به بهانه حمایت از آرامش در ارمنستان به آن جا
لشگر کشید و آن راچند پاره کرد .در روم جشن گرفتند و نرون سزار شد
در سال  ۶۱بالش از شرق راحت شد و به سوی ارمنستان رفت و رومی ها را شکست سختی داد و
ارمنستان به ایران باز گشت .
مذاکرات صلح آغاز شد اما در سال  ۶۳کوربولوس سردار رومی به ارمنستان لشگر کشید .و در همان
محلی که پایتوس شکست خورده بود تار و مار شد .و کار به مذاکره کشید و قرار بر این شدکه مهرداد
شهریار ارمنستان باشد اما در روم تاجش را از نرون بگیرد .
حمله روم به کماژن
روم در گیر ودار جنگ قدرت شد .نرون به اعدام محکوم شد و دو قیصر بعدی هم کشته شدندو
وسپاسیون با کمک ایران قیصر شد و روابط در این دوران حسنه بود .
پایتوس که یک بار از ایران شکست خورده بود حاکم سوریه بود  .به بهانه دروغین حمله ایران به
کماژن در سال ۷۲خود به کماژن حمله کرد تا ایران را به جنگ بکشاند اما با خویشنت داری ایران این
طرح شکست خورد .
پاکور دوم
در سال  ۷۸بالش در گذشت .و پاکور دوم به قدرت رسیدو  ۳۰سال در ارامش سلطنت کرد .
خسرو
بعد از مرگ پاکور خسرو به تخت نشست تا سال .۱۳۰
در سال  ۹۸در روم تراژان به قدرت رسید .در سال  ۱۱۴به ارمنستان حمله کرد  .بهانه آن بود که
اکسدار بدون مشورت روم به قدرت رسیده است .ایران پذیرفت تا مازیر برادرش با رضایت روم پادشاه
ارمنستان شود .تراژان به حیله ای مازیر را ترور کرد .ارمنستان را گرفت و به میان رودان لشگر کشید
خسرو در گیر ودار مشکالت داخلی خود بود  .تراژان موفق شد تیسفون را هم اشغال کند و پادشاهی
دست نشانده بنام پارتم اسپات به تخت بنشاند و تمامی میان رودان را غارت کرد .و به سوریه
بازگشت .
خسرو از مشکالت داخلی فارغ شد و به ارمنستان و میان رودان لشگر کشید و مناطق از دست رفته
را باز پس گرفت.
در این زمام تراژان در گذشته بود و هادریان قیصر بعدی از در صلح با ایران وارد شد .
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بالش دوم
بالش دوم در سال  ۱۳۰بعد از مرگ خسرو پدرش به تخت نشست .در دوران  ۲۰ساله بالش دوم ایران
با روم در صلح بود و بالش فرصت داشت به امور داخلی برسد و در سال  ۱۴۹در گذشت.
بالش سوم
به قدرت رسیدن بالش سوم همزمان بود با حمله روم به ارمنستان و به قدرت رساندن سوئموس
بود .بالش به ارمنستان رفت و تیگران را که محبوب مردم بود بقدرت رساند.
جنگ با روم
بالش در گیر و دار جنگ با مدعیان بود که روم به ارمنستان حمله کرد .خسرو فرمانده ایرانی سپاه وم
را در کنار فرات شکست داد .نوبت به حاکم سوریه رسید او نیز شکست خورد  .پس بالش سوم در
سال ۱۶۳به سوریه لشگر کشید و روم با سپاهی گران به مصاف او رفت و بالش شکست خورد .
شکست بالش مثل همیشه با آشوب های داخلی همراه بود و سپاه روم فرصت یافت تمامی میان رودان
و تیسفون را مسخر ومثل همیشه غارت وویران کند .اما خوشبختانه بیماری وبا به کمک بالش آمد و
سپاه روم تارو مار شد و عقب نشست .
بالش چهارم
در سال  ۱۹۰بالش سوم در گذشت .تا  ۵سال روم در گیر کودتا های پیاپی بود و مرز ایران آسوده
بود  .در سال ۱۹۵سوروس قیصر شد .و حمله روم آغاز شد
علت جنگ های مداوم
براستی علت چه بود و چرا روم از این جنگ هایی که دهه ها با کشتار هردو سو و پیروزی و شکست
همراه بود خسته نمی شد .آیا اشکال در آز سیری ناپذیر قیصر ها بود ؟
از یاد نبریم که روم یک امپراطوری برده دار بود و حیات آن بستگی به جنگ و صدور بحران در خارج
از مرز های خود داشت  .کالن برده داران رومی باید معادن و مزارع و بازار های خودرا از برده هایی
پر می کردند که تنها راه بدست آوردن آن جنگ بود  .بواقع جنگ در خمیر مایه ساخت اقتصادی برده
داری بود.و این ساخت زمانی با بحران روبرو می شد که نمی توانست سوخت درونی خودرا تامین
کند.
علت آشوب های داخلی چه بود
در پژوهش تاریخ ماد و هخامنشی و اشکانی می بینیم که در پس هر تغییر و تحولی در قدرت ما با
آشوب های داخلی مواجهیم.
هر شکافی در قدرت نیروهای گریز از مرکز را فعال می کند ،شورش ،سرکوب  .این پروسه آن قدر
ادامه می یابد تا توازن قوا با مداخله یک نیروی خارجی بهم بخورد و می بینیم که بالفاصله این
نیروها با نیروی مهاجم متحد می شوند تا قدرت مرکزی را ازبین ببرند .
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علت این شورش ها و سرکوب ها را باید در ماهیت این دولت ها دید  .دولت هایی که از اتحادیه قبایل
فرا می روید و در انکشاف خود بیک امپراطوری تبدیل می شود  .امپراطوری که ساروج آن نیروی
سرکوب است  .این قبایل و ملت ها را چیز بهم وصل نمی کند بهمین خاطر مدام در حال گسیخنت و
جدا شدن اند.
تالش هایی برای وصل این اقوام به قدرت مرکزی در دوره ماد و هخامنشی شد اما بی حاصل بود
دین زردشتی نتوانست به یک ایدئولوژی فراگیر تبدیل شود و این اقوام را بهم وصل کند .
جنگ با سوروس
در سال  ۱۹۵سوروس از فرات گذشت ووارد نصیبین شد.بالش به مصاف او رفت .سوروس عقب
نشست .بالش واردسوریه شد .
در سال  ۱۹۷سوروس با سپاهی گران بالش را شکست داد.و به میان رودان واردشد و بابل و سلوکیه
و تیسفون غارت و تخریب و کشتار شد .
بالش پنجم
بالش چهارم در سال  ۲۰۸در گذشت.جنگ قدرت بین بالش پنجم در شرق و برادرش اردوان پنجم در
غرب آغاز شد .در این زمان مهستان شورای ریش سفیدان پارت ضعیف شده بود و نمی توانست در
این درگیری ها فصل الخطاب باشد .
کاراکاال در سال  ۲۱۱قیصر روم شد وبرای این که شکاف قدرت در ایران را زیاد کند با اردوان از در
دوستی در آمد و دخترش را خواستگاری کرد و با هدایایی راهی ایران شد  .مجلش شادی و جشن
آماده شد .اما کاراکاال در کاروان های هدایای عروسی ساز و برگ جنگ حمل می کرد  .به جشن
حمله برد تا باکشنت شاه جشن پیروزی خودرا کامل کند  .شاه گریخت و میهمانان بی سالح کشتار
شدند.
کاراکاالدست به غارت و کشتار زد بگونه ای که گورستان ها نیز از دستبرد او در امان نماندند و
بالخره هنگام ورود به معبد بزرگ حران برای غارت کشته شد .
اردوان در سال ۲۱۷اماده باز پس گیری تیسفون شد .و به جنگ ماکرینوس قیصر جدید رفت .
ماکرینوس از در صلح در آمد وبا پرداخت  ۵۰میلیون دینار طال و باز پس دان اسیران به سوریه باز
گشت.
افول ستاره پارتیان
همزمان با نبرد اردوان پنجم با رومی ها در میان رودان در پارس قدرتی بزرگ در حال برآمدن
بود .فرمانده این قدرت کسی جز اردشیر بابکان نبود.
اهمیت پارتیان
پارتیان  ۴۷۰سال بر فالت ایران فرمان راندند .و در این مدت توانستند یک قدرت مهاجم و بزرگ را
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برای همیشه از ایران برانند ؛جانشینان اسکندر و یک قدرت مهیب امپریالیستی را در پشت مرز های
ایران متوقف کنند ؛روم.و ایران را به عظمت دوران هخامنشی برسانند و این کار کمی نبود.
سازمان اداری و اعتقادات
سیستم حکومتی پارتیان فدرال بود نه متمرکز چون هخامنشیان  .بر هر منطقه شهریاری حکومت می
کرد که نیمه مستقل بود و در زمان جنگ سرباز و در زمان صلح به حکومت مرکزی خراج می داد .در
راس همه قدرت ها شورای کالنتران یا مهستان بود که از  ۷خانواده بزرگ تشکیل می شد  .این شورا
این قدرت را داشت که از خانواده اشک فردی با صالحیت را شاه کند و قدرت عزل نیز با این شورا
بود .
پارتیان مثل اسالف خود در امر دین اهل مدارا بودند  .در کنار مزدایسنه ،دین میترائي و ناهیدی
زندگی می کرد  .دین خود پارتیان میترائی بود .در زمان بالش اول تالش هایی برای جمع آوری اوستا
شد اما هنوز زمان زیادی الزم بود که دین رسمی شکل بگیرد.
پایتخت نخست در شهر دارا بود؛جنوب ترکمنستان بعد شهر صد دروازه شد در هیرکانیه؛دامغان و
بعد تیسفون شد در کنار بغداد کنونی.
سlلوکlوس دوم در سlال ۲۲۸ارتlشی بlرعlلیه تlیرداد آمlاده کlرد امlا خlبر شlورش مlردم انlطاکlیه او را از ایlن
لشکرکشی بازداشت.
ب llالش پنج llم در س llال ۲۳۳ـ ۲۲۲کش llته ش llد .اردوان پنج llم در س llال  ۲۲۴کش llته ش llد پس llر او آرت llاواز
مدت زیادی نماند و تاج تخت به ساسانیان واگذار شد.
زبان و خط و فرهنگ و دین اشکانیان
زبllان پهllلوی کllه آنرا فllارسllی مllیانllه نllیز مllیگllویllند مllنسوب اسllت بllه قllبیله بllزرگllی بllه نllام »پllرثllوه« کllه در
خراسان امروزی میزیستند .همین قوم یونانیان را از ایران راندند حکومت اشکانیان را بنیاد نهادند.
کlلمه پهlلوی و پهlلوان کlه بlه مlعنای شlجاع اسlت مlخصوص ایlن قlوم اسlت .زبlان آنlان زبlان پlرثlوی بlود
که بعدها به پهلوی تبدیل شد.
زبان پهلوی بعدها دو شاخه شد:
-۱پهllلوی شllمالllی کllه مllخصوص مllنطقه آذربllایllجان و خllراسllان بllود .کllتاب درخllت آسllوریllک بllدیllن زبllان
است.
-۲پهلوی جنوبی که کتیبههای ساسانی را به این زبان نوشته شده است.
خllط ،خllط آرامllی اسllت و دیllن ،دیllن زردشllتی اسllت و نخسllتین گllردآوری اوسllتا بllعد از حllمله اسllکندر
در زمان بالش اول بوده است.
کتب دوران اشکانی ۷۰کتاب بوده است که همگی جز چهار کتاب از بین رفته است:
72

 -۱کتاب مزدک -۲ ،کتاب سندباد -۳ ،کتاب یوسیناس و  -۴کتاب سیماس
جlز ایlنهlا در قlبالlه مlلکی در اورامlان بlه خlط پهlلوی اشlکانlی و آثlار مlانlی درشهlرتlورفlان چlین بlه زبlان
و خط پهلوی شمالی کشف شده است.
شیوه تولید ،بردهداری —پدرشاهی است .بازرگانی و صنعت نیز به شکل گستردهای در داخل و
خارج جریان دارد.
علل سقوط اشکانیان
خllدمllت بllزرگ اشllکانllیان ،بllیرون رانllدن مllقدونllیان از ایllران و احllیای امllپراتllوری هllخامllنشی بllود .امllا دو
علت عمده سبب سقوط اشکانیان شد.
-۱نخس llت ج llنگ ق llدرت و ت llکه پ llاره ش llدن ه llرم ره llبری اش llکان llی .پ llدرک llشی و ب llرادرک llشی چ llون دوران
پیشین با قوت و قدرت ادامه یافت تا به تمامی حکومت مضمحل شد.
-۲عllلت بllعد سllربllرآوردن حllریllف قllدرتllمندی بllه نllام روم .کllه امllپراتllوری قllدرقllدرتllی بllود .و در یllک جllنگ
چند صدساله توان احیا و گسترش پارتها را گرفت.
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فصل ششم
فصل پنجم
ساسانیان
پ llس از س llقوط ه llخام llنشیان س llرزم llین پ llارس ب llدس llت خ llان llدان ه llای مح llلی اف llتاد ک llه در م llیان آن ه llا
ُوهوبُرز از همه بلند آوازه تر است همو بود که سپاه مقدونی را از پارس بیرون کرد .
ساسان
س llاس llان ن llیای اردش llیر ب llاب llکان م llتول llی آت llشکده ن llاه llید در اس llتخر ح llاک llم شه llر َ
خllپر و دام llاد پ llادش llاه
پlارس گlو ِزهlر بlود .همسlر او رام بهشlت بlود کlه بlابlک را بlدنlیا آوردو بlابlک در خlپر در نlیمه هlای سlده دوم
میالدی به دنیا آمد.
بعدها گوزهر دارابگرد را به او سپرد و اردشیر پسر بابک را فرمانده پادگان دارابگرد کرد .
طlولlی نlکشید کlه بlابlک بlر گlوزهlر شlوریlد و خlود شهlریlار فlسا شlد .و از اردوان پنجlم خlواسlت پسlرش
را شlاه پlارس بlکند .اردوان در گlیر مlشکالت خlود بlود و بlه نlیروفlر شlاه خlوزسlتان دسlتور دسlتگیری بlابlک
و اردشیر را داد .
سه پیروزی
شه llری llاران مح llلی اح llساس خ llطر ک llردن llد  .اردش llیر در س llه ج llنگ ف llاس llین و م llنوچه llر ش llاه و دارا را
شکست داد.
مرگ بابک
ب llاب llک در گ llذش llت  .اردش llیر در ص llدد ب llرام llد ت llا م llنطقه را از وج llود شه llری llاران مح llلی پ llاک ک llند .اَپ lنتَ
بllود،زنllی پllادشllاه سllواحllل جllنوبllی ،مهllرک شهllریllار ایllراهسllتان،بllالش در کllرمllان هllمه را از سllر راه خllود
پاک کرد .
دالیل برآمدن اردشیر
اردشیر به قیام خود پوشش دینی داد جهاد برای خدا و احیا احکام دینباز گرداندن شکوه و عظمت ایراناز بین بر دن ستم و فسادتاج گذاری اردشیر
اردشllیر بllه گَllور رفllت؛فllیروز آبllاد پllارس؛کllاخ و آذر گllاه خllودرا در آنllجا سllاخllت و در سllال ۲۲۰مllیالدی
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تاج گذاری کرد .
فتوحات بعدی
اردشlیر اسlپهان را مسخlر کlرد و بlعد بlه خlوزسlتان رفlت و نlیرو فlر شlاه خlوزسlتان را ازبlین بlردو ازآن
جا تا جنوب عراق جمله بگرفت .و قبایل عرب جنوب فرات را مطیع خود ساخت .
جنگ با اردوان
دولlت پlارت کlارش بlه آخlر رسlیده بlود .نlا امlنی هlای حlاصlله از جlنگ هlای داخlلی مشlروعlیت آن هlا را
زی llر س llئوال ب llرده ب llود  .اردش llیر ت llوانس llت شه llری llاران پ llارت llی را ط llرف دار خ llود ک llند و در س llه ن llبرد پ llیاپ llی
اردوان را شکست دهد و در سال  ۲۲۴اورا در دشت هرمزگان کشت .و به دولت پارت پایان داد.
جنگ با روم
بll lخش هll lای شll lمالll lی مll lیان رودان کll lه در اشll lغال رومll lی هll lا بll lود آزاد شll lد و اردشll lیر بll lسوی حll lران و
نlصیبین رفlت و رومlی هlا را از آنlجا هlم بlرانlد  .عlرب هlای حlیره و انlبار را مlطیع کlردبحlریlن و سیسlتان و
وب llلوچس llتان و ت llخارس llتان و ب llاخ llتری llه و س llغد را ت llسخیر ک llرد و ش llاه llان ک llابلس llتان و ت llوران و ک llوچ llان را
مطیع کرد .ارمنستان را هم گرفت .واین فتوحات به ازبین بردن  ۹۰شهریار محلی افزون می شد.
کار های اردشیر
اردشیرهنگام تاج گذاریش پالتفرم خودرا بر ۴اصل بنانهاد:
عدالترفاهآبادانی خرابی های گذشتهیگانگی ملیدر تعقیب این هدف شهر های بسیاری بنام اردشیر ساخته شد .
نظریه حکومت دینی
اردشlیر ریlاسlت دیlنی را نlیزعهlده داربlود پlس در صlدد آن بlرآمlد تlا بlا رسlمی کlرد دیlن زردشlت دیlن و
دولlت را درهlم آمlیزدو بlه ایlن شlکل بlر تlمامlی کlشور مسlلط شlود.او بlر ایlن بlاور بlود کlه حlاکlمیت سlیاسlی
بlدون پشlتوانlه دیlن مlتزلlزل اسlت و بlر قlراری اصlول اخlالقlی بlدون عlامlلیت قlدرت مlمکن نیسlت  .در مlتون
پهلوی این همزادی و این نیاز دو طرفه به کرات بیان می شود .
ایlن کlار اردشlیر جlدا از آن کlه او از یlک خlانlواده دیlنی بlر آمlده بlوددلlیلی سlیاسlی داشlت وآن چlیزی
نlبود جlز امlپراطlوری امlپریlالیسlتی روم کlه بlا چlنگ زدن بlه مlسیحیت تlوانسlته بlود بlه امlپراطlوری انlسجام
ببخشllد و بllا پllوشllش گسllترش مllسیحیت قllادر بllود بllه جllنگ هllای امllپریllالیسllتی خllود پllوشllش دیllنی بllدهllد و
دیگران را بفریبد .و در این دوران در همسایگی ایران حضوری پر رنگ داشت .
یک نکته تاریخی
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در روزگlار صlفویlه هlمین اتlفاق افlتاد  .در بlرابlر امlپراطlوری تlوسlعه طlلب سlنی زعlمای قlوم بlا کشlتار
سlنیان؛فlقط  ۳۰۰۰۰نlفر از جlمله مlادر شlاه اسlماعlیل در تlبریlز؛ازمlذهlب شlیعه سlدی در بlرابlر عlثمانlی هlا
ساختند خوب وبد این کار در سده های بعد خودرا نشان داد .هم چنان که عاقبت ساسانی را رقم زد.
سامان دهی به دستگاه دین
گسllترش دیllن نllیاز مllند دسllتگاهllی بllود کllه در درون خllود نllوعllی حllکومllت بllه حllساب مllی آمllد  .در زمllان
اردشllیر ایllن امllر مllحسوس نllبود چllرا کllه اردشllیر خllود از دسllتگاه دیllن بllرخllاسllته بllود و خllودش را مllتولllی
دیlن مlی دانسlت  .هlیر بlد تنسlر نخسlتین فlقیه دیlن بlود کlه بlر ایlن دسlتگاه گlماشlته شlد و هlیربlدابlر سlام
ن llفر دوم ای llن دس llتگاه ب llود  .ه llیر ب llد تنس llر از اش llراف پ llارت llی ب llود ک llه در روی ک llار آم llدن اردش llیر ن llقشی
ت llبلیغی و بس llزا دش llت و م llبلغین دی llنی را ب llه س llراس llر ک llشور م llی ف llرس llتاد ت llا ب llرای اردش llیر ت llبلیغ ک llنند .
تحریراتی هم در باب سیاست دینی دارد).التنبیه و االشراف(.
در راس ایllن دسllتگاه اردشllیر بllود و بllعد اشllرافllیت مllذهllبی تllحت نllام مllوبllدان و طllبقه دوم ایllن سllلسله
مراتب هیربدان بودند.هیرارشی دینی بدین شکل بود:
 -۱مرجع اعال
-۲موبدان موبد
-۳موبدان؛روسای معابد و مدارس دینی
-۴هیربد :کارگزاران و مبلغین و مدرسین مدارس دینی
-۵طالب مدارس دینی
بlرای هlزیlنه هlای ایlن دسlتگاه نخسlت مlالlیات هlای زمlین هlای کlشاورزی تlعیین شlد و بlعد هlا مlالlیات
هlا تlبدیlل شlد بlه مlالlکیت زمlین هlا و رفlته رفlته وقlف امlوال اشlرافlیت قlدرتlمندی را بlر بlاالی دسlتگاه دیlنی
شکل داد.
تدوین اوستا
بllرای از بllین بllردن بllرداشllت هllای مllختلف از نllسخه هllای مllوجllود الزم بllود اوسllتا از زبllان قllدرت حllاکllم
تlدویlن و قlرائlت شlود .پlس تlدویlن اوسlتا در دسlتور کlار قlرار گlرفlت.پlیش از ایlن در زمlان داریlوش تlالشlی
در این زمینه شده بود و اوستا بر  ۱۲۰۰۰پوست گاو مکتوب شده بود ).تاریخ ماد(
اجزا تدوین شده:
گاثه ها :که سروده های خود زردشت استیسنا ها:که مربوط با دوران دور تاریخ است دعا ها و نیایش هاست.یشت ها و بُن ِد ِهشن هاکه در زمان داریوش و خشایار شاه تدوین شد.
یشllت هllا بllخش اسllاطllیری اوسllتاسllت .بُllن دهllشن جllهان بllینی ایllرانllیان بllاسllتان بllود در مllورد خllلقت
جهان و انسان و معاد بحث می کند.
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وندیداد که در زمان داریوش تدوین شد .مجموعه قوانین جزایی و مدنی استاوس llتا ب llه زب llان آری llای llی ب llود ک llه ال llفبای آن ۶۱ح llرف داش llت و در آن روزگ llار زب llان م llهجوری ب llود .پ llس
اردشیر دستور داد موبدان آن را درسینه های خودمحفوظ نگاه دارند .
قllضاوت نllیز بllه مllوبllدان سllپرده شllد چllون تllنها آنllان قllادر بllه خllوانllدن اوسllتا بllودنllد.و قllوانllین جllزایllی و
مدنی منتج از اوستا بود .
هیرارشی سازمان قضایی:
موبدان موبدموبدانهیربدانمراسم عبادی به فرمان اردشیر تحت نظم در آمد و نماز های پنجگانه مقرر شد.
تساهل مذهبی
علیرغم این که به دیگر ادیان کمک های مالی داده نمی شد  .اما آزادی دینی مراعات می شد .
مدارس
بlرای تlحصیل فlرزنlدان خlانlدان هlای حlکومlتگر مlدارسlی درسlت شlد کlه زبlانlش پهlلوی و خlطش آرامlی
بود .
هفت نوع دبیره یا الفبا
ابن ندیم به نقل از ابن مقفع هفت گونه الفبا می شمارد:
-۱دین دبیره:مخصوص متون دینی ۶۰.حرف و  ۶۰شکل داشت
-۲ویس دبیره با  ۳۶۵حرف برای نگاشنت صدا ها و اشارات
-۳شاه دبیره:مخصوص مکاتبات شهریاران
-۴نامه دبیره با  ۳۳حرف :مخصوص کتابت
-۵کشتگ دبیره با  ۲۸حرف :مخصوص اسناد رسمی و قبالجات
-۶نیم کشتگ:مخصوص نوشنت متون طبی و فلسفی
-۷راز شهری:مخصوص نوشنت نامه های محرمانه
 -۸گشن دبیره:با  ۱۶۰حرف و  ۱۶۰شکل
دو روز شادی
اردشیر مقرر کرد دو روز هفته به جشن و سرور اختصاص یابد
ساختمان سیاسی حکومت:
شاهوزیر اعظم بنام هزار بنده77

حکومت در دست هفت خاندان بود که شاه در راس آن قرار داشت:
-۱ساسان
-۲کارن در غرب ایران
-۳مهران
-۴سورن در سیستان
-۵اسپندیار در ری
 -۶سوخرا
-۷سپهبد
تقسیم جامعه به طبقات
اردشیر جامعه را به  ۴طبقه تقسیم کرد :
مغانارتشتاراندبیرانکشاورزان و صنعتگرانپادشاهی شاهپور
اردشlیر بlعد از  ۱۴سlال سlلطنت در گlذشlت و حlکومlت بlه شlاهlپور رسlید .در ایlن کlه او پسlر اردشlیر
یا برادر زاده او بوده است شک و تردید هایی هست .
فرو نشاندن شورش ها
به روال همیشه با جابجایی قدرت تالش هایی برای استقالل سر بلند می کند:
شورش دیلمانشورش خوارزمیانشورش قبایل تورانی در شرق افغانستانشورش میان رودانکه شاپور همه این شورش ها را سرکوب کرد .
جنگ با روم
در س llال  ۲۴۳ق llیصر ف llیلیپ از ک llت پ llتوک llه ب llه ارمنس llتان ل llشگر ک llشید وش llاه llپور او را شکس llت داد و
اسیر کرد و قرار دادصلحی بسته شد .
در س llال  ۲۵۹ق llیصر وال llری llان llوس ب llه م llیان رودان ل llشگر ک llشید  .ش llاه llپور در ج llنگ ب llا ق llبای llل ج llنوب
اف llغانس llتان ب llود  .وال llری llان llوس ت llا خ llوزس llتان پ llیش آم llدو شه llر ج llندی ش llاه llپور را وی llران ک llرد .ش llاه llپور از
جllنوب فllراغllت یllافllت و در مllیان رودان والllریllانllوس را شکسllت داد واو را اسllیر کllرد  .و از آنllجا بllه شllام و
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انllطاکllیه رفllت کllه پllایllتخت روم شllرقllی بllود و بllه آنllاتllولllی رفllت و کllت پllتوکllه را گllرفllت  .و در آنllجا یllک افسllر
رومlی را قlیصر کlرد و بlا او قlرار دادصlلح بسlت .و والlریlانlوس را وا داشlت تlا در خlوزسlتان بlند کیسlر را
بسازند.این واقعه در نقش رستم بر سنگ حک شده است .
سیستم حکومتی شاپور اول
ساخنت شهر های متعددتساهل مذهبی
صلح با روم و رونق اقتصادی
ایجاد  ۴شهریاری بزرگ در خوارزم،کابل،االن و کوشانایجاد تقسیمات کشوری:استان:شهرستان
شهرستان:کوره.حاکم کورهرا استاندارمی گفتندبخش:رستاگ.حاکم رستاگ را دهیگ می گفتندُ
دهسان:بلوک.حاکم بلوک را کدخدا می گفتندتقسیمات اجتماعی:پادگوس بان:مقامات بلند پایه کشوری و لشگری را می گفتند
آزادان:به عموم مردم می گفتندمقامات درباری
فرماندهان ارتش  :سپهبدانفرمانده پادگان:ارگ بدرئيس اسلحه خانه کشور:ایران انبارگ بدخزانه دار کل:گهبداداره مالیات:آمار کارهر استان خزانه دارمخصوص بخود داشت و یک اداره مالیات
مllالllیات هllا صllرف آبllادانllی شهllر هllا و حllقوق ارتllش و دفllاع و جllنگ مllی شllد .دولllت دسllتگاهllی بllرای
کاتبان داشت که ریاستش با ایران دبیر بد بود
اداره ای برای کارهای عام املنفعه بود بنام روانگان دبیر
هر شهریاری یک مدرسه داشت
هر پادگان یک مدرسه داشت
lیردزَیlش کlه پlریlد مlی گlفتند و بlعد هlا شlد بlریlد.
تlشکیالتlی بlرای خlبر رسlانlی درسlت شlده بlود بlنام پَ َدر طول جاده ها صد ها مرکز برید بود  .شبکه گسترده برید زیر نظر شاه بود
شاه نگهبانان ویژ ه ای دشت بنام پُشتیگبان
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شاهان ساسانی لقب خدا داشتند که بمعنای حاکم بود .
برده داری
عllده ای مllی گllویllند بllرده داری در ایllران مllعمول نllبوده اسllت .بllهمین خllاطllر در قllوانllین تllرتllیبات خllریllد
فروش برده نیامده است .در میان رودان اما برده داری بود .
شlاهlان هlخامlنشی و مlاد و اشlکانlی اسlرا را مlجبور مlی کlرنlد شهlرونlدی ایlران را بlپذیlرنlد .آنlگاه آنlان
را وارد ایران می کردندو برایشان شهری می ساختند .
چند پرسش
 -۱در دوران llی ک llه م llیان رودان و م llصرت llحت ت llصرف ای llران ب llود و شه llری llاران ای llران llی در آن llجا زم llین و
ملک داشتند چه نسبتی با کار برده ها دشتند
-۲چlه ضlرورتlی داشlت اسlرا شهlرونlدی ایlران را بlدذیlرنlد و بlه ایlران بlیایlند و در شهlر هlای مlخصوص
جا بگیرند  .انگیزه اقتصادی این کار چه بود .
 -۳س llرزم llین ه llای م llفتوح llه ک llه ب llا ک llار ب llردگ llان اداره م llی ش llد ب llعد از ح llاک llم ش llدن شه llری llاران م llادی
وپارسی و پارتی چگونه اداره می شدند .
 -۴اگر شاهنشاهی ماد و هخامنشی و پارت برده داری نبود پس چه بود .
 -۵گ llفته م llی ش llود ک llه م llاد ه llا ج llوام llع در ح llال ف llرو پ llاش llی و گ llذار نخس llتین ب llه ب llرده داری ب llودن llد .
ه llخام llنشیان ب llرده داری ب llودد  .پ llارت ه llای دوران گ llذار از ب llرده داری ب llه ف llئودال llیسم و س llاس llان llی دوران
شکل گیری فئو دالیسم بود .
مانی پیامبر
نخسlت پlژوهlش کlنیم و بlبینیم کlه مlانlی در چlه شlرایlطی بlر و بlار مlی گlیرد وزمlینه هlای فlکری پlیش از
او چیست.
در ایlن زمlان دو آئlین مlندایlی و غlنوصlی در مlیان رودان بlاور هlای دیlنی مlردم آن سlامlان را شlکل مlی
داد.
مllندا بllه مllعنای عllرفllان یllا شllناخllت قllلبی در بllابllل تllوسllط انllدیllشمندان کllلدانllی در قllرن نخسllت مllیالدی
بوجود آمد.
از درون آئین مندایی آئین غنوصی و صابیان و مغتسله بیرون زد .
اساس این آئني ها بر دو آلیسم نور و ظلمت قرار داشت  .زادگاه این آئین ها کلده بود.
علت چه بود
رشد این آئین ها در این منطقه دالیل اقتصادی و سیاسی و روانی داشت:
ظ llلم و س llتم روم llی ه llای اش llغال گ llر و دس llت بس llتگی م llردم زم llینه ای ب llرای رش llد ان llدی llشه زه llد و ان llزوا
طllلبی بllود  .اگllر قllادر نیسllتیم بllدی را درعllین عllوض کllنیم پllس بllایllد در ذهllن خllود بllر بllدی غllلبه کllنیم .بllر
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همین بستر زکریا و یوحنا را داریم در آئین »یحیا معمدانی«و عیسی مسیح را داریم.
پیروان این دو آئین تحمل رنج و درد را تبلیغ می کردند.
در اواخر دوره اشکانی این آئین ها در میان جماعت روستایی میان رودان قدرت گرفته بود .
مانی که بود
در سlال  ۲۱۵مlیالددی درروسlتایlی در جlنوب عlراق؛بlابlل بlدنlیا آمlد.پlدرش فlاتlگ هlمدانlی بlود و مlادرش
مریم از پارتیان بود.پدر مانی نخست مندایی بود و بعد به فرقه مغتسله ؛پیروان یحیی پیوست..
مانی  ۴ساله بود که به مدرسه مانایی ها می رفت.
پاراکلیت که بود
در ایlن زمlان پlیروان یlحیا تlبلیغ مlی کlردنlد کlه پlیامlبر مlوعlود بlزودی ظlهور خlواهlد کlرد و رنlج هlای بشlر
را برای همیشه از بین خواهد برد نام او پاراکلیت بود .
پدر مانی از فعالین آئین یحیا بود و مانی در میان این بشارت ها ذهنش شکل می گرفت..
تllاثllیر پllذیllری مllانllی از ایllن تllبلیغات بحllدی اسllت کllه در رویllا فllرشllته گllان مllی آمllدنllد و او را بllه مllعراج
مllی بllرنllد و هllمانllطور کllه در کllتاب مllهمش کllفالیllه مllی گllویllد تllا سllن  ۱۲سllالllگی ایllن رویllا بllه سllه بllار مllی
رسد .نام فرشته وحی »تَواَم «بود که از جانب خدای نور»روشن یزد« آمده بود.
ایlن رویlا هlا مlانlی را بlه ایlن بlاور رسlانlد کlه پlاراکlلیتی کlه بlشارتlش داده مlی شlود خlود اوسlت .بlهمین
خاطر در  ۲۴سالگی فرشته وحی براو نازل شد ؛ابن ندیم؛الفهرست
در این زمان مانی اسقف ماندایی روستای َقنی در جنوب عراق بود .
تاج گذاری شاهپور
گ llفته م llی ش llود ک llه م llان llی ت llاج ب llر س llر ش llاپ llور گ llذاش llت و ای llن ن llشان م llی ده llد ک llه م llان llی در ای llن زم llان
شخصیتی بلند پایه در دین بوده است واو نماینده بومیان عراق و خوزستان بوده است .
مlانlی نخسlتین رسlالlه اش را بlه شlاپlور تlقدیlم کlرد ؛شlاپlورگlان .در ایlن رسlالlه مlانlی مlی گlویlد خlدا اورا
برای هدایت انسان ها فرستاده است .؛آثار الباقیه ابوریحان بیرونی.
زمینه های مساعد
آزادی ادی llان و م llذاه llب در زم llان ش llاپ llور و ت llبلیغات ان llجام ش llده ت llوس llط پ llیروان ی llحیا و م llسیح ب llرایآمدن پاراکلیت در عراق و خوزستان برای مانی پیروان بسیاری فراهم آورد
مlانlی بlه هlند و چlین بlرای تlبلیغ مlی رود و در بlازگشlت بlا شlاپlور بlاردیlگر مlالقlات مlی کlند .عlقیده بlه
تناسخ سوغات سفر او به هند و چین بود
نخستین برخورد
روحlانlیت حlاکlم کlه دیlن بlرای او بlا مlنافlع مlادی و مlوقlعیت سlیاسlی عlجین بlود بlر آمlدن رقlیب را تحlمل
نlکرد پlس در دربlار جlلسه مlناظlره ای تlرتlیب دادنlد تlا مlانlی را بجlرم کlفرگlویlی بlکشند امlا شlاپlور زیlر بlار
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نرفت و به اشاره او مانی به هند رفت تا از خطر در امان باشد .
ویژه گی مانی
پlر کlاری ،بlیان مlسحور کlننده،قlدرت اقlناع وهlنر سlازمlانlدهlی بlرای او پlیروان بlسیاری فlراهlم دیlد.شlام
آناتولی،بالکان،اسپانیا،فرانسه سیسیل،مصر و شمال آفریقا مبلغین مانوی را پذیرا بودند.
نlوشlته هlای او بlه زبlان یlونlانlی و التlین و قlبطی تlرجlمه مlی شlد  .دیlن مlانlی بlزودی در غlرب نlیز رقlیب
مسیحیت شد .
مllانllی بllرایllن بllاور بllودکllه جllهان در بllیماری اسllت و درد مllی کشllد و اوآمllده اسllت تllا بllیماری جllهان را
درمان کند .بیماری جهان در آن روزگار چه بود ؟
آموزه های مانی چه بود
خlدای مlانlی زُروان یlا روشlن یlزد بlودکlه  ۱۰عlامlل داشlت :حlلم،عlلم،عlقل،تlدبlیر،غlیب،حlب،ایlمان،خlوف و
مروت وحکمت و حکمت دین مانی بود .
نبوت و وحی و فرشته وحی شبیه همان داستان های ادیان سامی استاسطوره آفرینش او مخلوطی از اساطیر ایرانی و سامی استتlضاد خlیر وشlر او در آئlین زردشlت ،تlقابlل ازلlی شlیطان و خlدا در آئlین زروانlی نlبرد نlور وظlلمت ازغنوصیات،زهد از پیروان یحیاعقیده به تناسخ از بودائیان زندگی اخروی و بهشت و دوزخ از زردشت .
زبان نوشته ها
مllانllی نخسllت بllه زبllان پهllلوی نllوشllت .امllا از آن جllا کllه در مllیان رودان بیشllتریllن پllیروان را داشllت بllه
زبان سریانی نوشت .زبان سریانی زبان مقدس اقوام سامی بود
انlجیل مlانlی  ۲۲سlوره دارد.و  ۷کlتاب او کlه بlه زبlان سlریlانlی اسlت دسlتورالlعمل زنlدگlی بlرای پlیروان
اوست
سلسله مرتب دینی مانی
زُروانخدای نور:آفریننده خوبی هاخدای ظلمت:آفریننده بدی ها
ایlن دوخlدا دو جlهان جlدا از هlم داشlتند .خlدای ظlلمت بlر آن شlد بlه جlان خlدای نlور حlمله کlند.ظlلمت
بlا نlور درآمlیخت .وسlتیز ابlدی آغlاز شlد .خlدای نlور زمlین و آسlمان را آفlریlد تlا عlناصlر نlورانlی را ازبlند
عناصر ظلمانی برهاند.
خورشید و ماه و اختران
از عناصر نورانی رها شده خورشید وماه و اختران ساخته شد.
خلق فصول
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از نبرد آب و نسیم و خورشید ؛لشگریان نور با خشگی و سرما و گرما فصول بوجودآمدند
اهریمن
اهریمن از درون ظلمت پدیدار شد تا با ساخنت ماده نور را در آن محبوس کند.
اورمزد
خ ll lدای ن ll lور اورم ll lزد را آف ll lری ll lد ت ll lا ب ll lه ج ll lنگ ب ll lا اه ll lری ll lمن ب ll lرود و  ۵ای ll lزد را ب ll lه او داد:ن ll lسیم،ب ll lوی
خوش،نور،وآب و آتش.
لشگریان اهریمن:دود،سوزندگی،سیاهی،یخ باد ومه
خلق آدم
اهریمن بر اورمزد پیروز شدو از ترکیب عناصر نورانی با مادی آدم پیدا شد .
عیسا
اورمزد برای کمک به آدم عیسا را بوجود آورد
حوا
اهریمن حوا را از عناصر مادی درون آدم بوجود آورد.
آز
از آمیزش آدم با حوا آز؛هوای نفس بدنیا آمد .
در آموزه های مانی ماده اساس و پایه شر و بدی است .و بدی یعنی زن و گوشت ومیوه .
بlا رهlبانlیت روح پlاالیlش مlی یlافlت و بlه عlالlم زُوروان مlی رفlت کlه عlالlم مجlرد بlود .امlا اگlر روح پlاالیlش
نمی یافت بر می گشت به دنیا و این پروسه ادامه می یافت.
عالم باال برای مانی بهشت و عالم پائین ؛زمین بمنزله جهنم بود .
ازدواج در آئني مانی برای مردم عادی بالاشکال بود  .برای رهبران مذهبی منع داشت .
پlیروان مlانlی روزی  ۴بlار نlماز مlی خlوانlدنlد و آیlات او را بlا صlدایlی خlوش تlالوت مlی کlردنlد .و سlال
 ۳۰روز هم روزه می گرفتند  .وجز این  ۳-۲روز هر ماه را هم روزه می گرفتند .
مllومllنین مllانllوی  ۳قllفل بllر زبllان و بllر دل و بllر دسllت داشllتند تllا سllخن آزار دهllنده نllگویllند یllقینشان بllه
شک بدل نشود و عمل بد انجام ندهند.
تشکیالت
هر آئینی برای گسترش نیاز به تشکیالت دارد.تشکیالت هرمی مانی  ۵الیه داشت :
در راس هرم مانی بود
-۱حlواریlون ۱۲:نlفر .بlه فlرشlته گlان مlعروف بlودنlد .کlه مlعصومlین بlودنlد و مسlتقیم از مlانlی تlعلیم مlی
گرفتند
-۲ایسlپسگان)اسlقفان( ۷۲:نlفرتlعلیم یlافlته گlان بlودنlد .عlلم دیlن را از مlعصومlان مlی آمlوخlتند  .وظlیفه
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این ها سفر و تبلیغ بود .
-۳کالنتران ۳۶۰:نفر.کار این ها تبلیغ و ساخنت مراکز دینی و مدارس بود
-۴گزیدگان که مومنین بودند  .مراکز تبلیغی و عبادی را اداره می کردند  .مجاز با ازدواج بودند .
-۵نllیوشllگان:یllا مسllتمعین بllودنllد عllوام تllازه ایllمان یllافllته .کllه مllجاز بllودنllد کllار بllکنند و ازدواج بllکنند و
زکات بدهند.
این سه گروه مجاز نبودند ازدواج کنند و گوشت بخور ند و لباس نو به تن کنند
زنان در هرم تشکیالتی مانی تا الیه چهارم؛گزیدگان می توانستند باال بیایند .
ش llاگ llردان م llان llی ب llه ه llرج llا ک llی م llی رف llتند م llرک llزی ب llرای ت llبلیغ و در ک llنارش م llدرس llه ای ب llرای خ llوان llدن
کlتاب هlای مlانlی درسlت مlی کlردنlد  .ودر کlنارش سlفره خlانlه ای کlه از پlول صlدقlات اداره مlی شlد  .در
کنار دیر ها مراکز درمانی هم بود.
م llان llی و پ llیروان llش ل llباس س llفید م llی پ llوش llیدن llدک llه ک llرب llاس ب llود زی llرا پ llاک llی رخ llت م llثل پ llاک llی دل اه llمیت
داشت .
پایان کار مانی
پllس از مllرگ شllاپllور جllنگ بllا مllانllی آغllاز شllد .هllرمllز بllجای شllاپllور بllه تllخت نشسllت .مllانllی در سllال
 ۲۷۳بlه ایlران آمlد و سlعی کlرد بlا هlرمlز نlزدیlک شlود  .روحlانlیت حlاکlم ایlن نlزدیlکی را بlرنlمی تlافlت.پlس
در رقابت بهرام با هرمز جانب بهرام را گرفتند و هرمز که سمپاتی هایی به مانی داشت از بین رفت .
در همین زمان کرتیر موبد متعصب مشاور شاه بود و مصمم بود مانی را از بین ببرد .
پ llس م llان llی را ب llه م llناظ llره ک llه ن llوع llی م llحاک llمه دی llنی ب llود ک llشیدن llد و ب llا ف llتوای ک llفر،م llان llی در س llال ۲۷۶
بازداشت و  ۲۶روز بعد در زندان کشته شد و جسد اورا بر سر دروازه شهر گُوند شاپور آویختند.
مناظره یا محاکمه؛مغلطه ای تاریخی
مlناظlره بlمعنای مlجادلlه و نlزاع و بlحث بlا یlکدیlگر در حlقیقت و مlاهlیت چlیزی اسlت .و شlرایlطی دارد
که اگر این شرایط مهیا نباشد به آن همه چیز می توان گفت اال مناظره.
در مناظره ما با  ۴مولفه روبروئیم:
-۱دو طرف بحث
 -۲ناظر
-۳داور
دو طlرف بlحث بlایlد از نlظر شlرایlط فlیزیlکی و روحlی در شlرایlطی مlساوی بlاشlند.نlمی شlود کlسی رابا فک شکسته به صحنه آورد و از او خواست از یک موضوع مشخص دفاع کند .
نمی شود در محیطی پر وحشت کسی را به مناظره دعوت کرد.
موضوع باید مشخص باشد .و حق باز کردن بحث های حاشیه ای داده نشود84

هر دو طرف باید برای مناظره خودرا آماده کرده باشندناظر باید به موضوع بحث آگاه و بی طرف باشدداور نllهایllی مllردم انllد .کllه بllا هllوش و گllوش خllود قllضاوت مllی کllنند.مllناظllره ای کllه یllک طllرف بllحث اززندان بیاید و در پایان مناظره به جرم تکفیر اعدام شود همه چیز هست اال مناظره.
بllعد هllا نllیز قllدرت حllاکllم کllه مسllلح بllود بllه طllناب دار و چllماق تllکفیردگllر انllدیllشان را بllا مllغلطه مllناظllره
محاکمه کرد و به چوبه ها ی دار سپرد و یا در آتش سوزاند .
مانی پیامبر که بود
برده ها و اقشار فرو دست روستا و شهر که در زیر سم ستوران برده داران رومی و اشراف فئودال
ساسانی جانشان به لبشان آمده بود بدنبال کسی بودند که آن ها را نه در عین که در ذهن ،نه در این
جهان که در آن جهان رستگار کند و به آرامش برسانند .مانی و آموزه هایش پاسخی به این رنج و
آبی بر این شعله وری جسم و روح بود .
آموزه های او در بین الیه های از طبقات باال نیز خریدارانی داشت کسانی که از فساد و ظلم
طبقات باال به تنگ آمده بودند و بدنبال معنویتی می گشتند .زهد گرایی مانی سمپاتی هایی ایجاد
می کرد .
دو رقیب قدرتمند
مانی در سال  ۲۷۶به شهادت رسد و در سال  ۳۸۲آئین او در سراسر امپراطوری روم ممنوع
شد .
حاکمیت سیاسی در روم ایدئولوژی مسیحیت و در ایران آموزه های زردشت تن چسب منافع
ظاملانه طبقاتی اش شده بود و دیگر نمی توانست به تساهل مذهبی که می توانست پوشش ایدئولوژیک
قیام های برده ها و فرودستان باشد تن بدهد .پس سرکوب مانی و پیروانش از سوی جامعه طبقاتی
ساسانی و روم در دستور کار قرار گرفت .
آرمانخواهی مانی به مزارع اشتراکی ما قبل فئودالیسم محدود می شد و در روزگاری که
فئودالیسم چهار اسبه بسوی گسترش و تمرکز می رفت نه مزارع اشتراکی ما قبل فئودالیسم و نه
پوشش مذهبی آن را تحمل می کند  .مناظره و داستان ریخنت سرب داغ بر روی سینه مانی و موبد
موبدان رویه این جنگ طبقاتی است و بیشتر تبلیغات است تا حقیقت تاریخی .
سرکوب مانی و ریشه کنی آموزه هایش اجتناب ناپذیر بود .در ساخت اقتصادی وقایعی در شرف
وقوع بود که این باورها را بر نمی تافت .جامعه طبقاتی ساسانی و روم انتخاب خودش را کرده بود در
ایران مزدایسنه و در روم مسیحیت .
از این پس آموزه های مانی راه دیگری نداشت تا در نحله های عرفانی مسیحی و زردشتی و
اسالمی با شکل دیگری به حیات خود ادامه دهد .وتاریخ از این داستان ها در انبان خود بسیار
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دارد .
پیدایش اشرافیت دینی
اردشیر خود موبد بود و در نزد او حکومت بر دو وجه می گردید سلطنت و دین.ونخستین وزیرش یک
مغ بود.
حکومت دینی ساسانی همان طور که در جشن تاج گذاری شاپور دیدیم تاج را موبد موبدان بر سر
او گذاشت و مشروعیت شاه یک مشروعیت دینی بود .
سازمان روحانیت
روحانیت زردشتی در کنار معابد و مدارس دینی با کمک های دولتی و نذورات و موقوفه ها و با
سوء استفاده از موقعیت سیاسی رفته رفته به ثروت عظیمی دست یافت و خودش را در قالب یک طبقه
به جامعه تحمیل کرد .
طبقه اشرافی که هم قدرت معنوی داشت هم سیاسی وهم اقتصادی .موبد کرتیر قاتل مانی در
راس این سازمان بود .
اثرات حکومت دینی
ورود دین به حوزه سیاست و یکی شدن امر سیاسی و امر مذهبی جدا ازآن که در روز نخست
اردشیر چه بعنوان ریاست دستگاه مذهب و چه بعنوان حاکم سیاسی چه چیزی را در نظر داشت  .و
فکر می کرد مذهب می تواند بعنوان یک ایدئولوژی سد سدیدی مقابل رومیان باشد وچه بخاطر تعلق
خاطری که به دستگاه دین داشت باید اثرات مرگبار خودرا نشان می داد .
نخست پژوهش کنیم اعالمیه سیاسی تبلیغی کرتیر را بعد پی بگیریم تناقضاتی که حکومت دینی با
خود داشت .
از برخ کشیدن القابی که شاهان به او داده اند و او سخت به آن می بالد می گذریم و می رسیم
به آن چه او بعنوان کارنامه خود ارائه می دهد:
ساخنت معابد بسیار در داخل و خارج فالتبکار گرفنت کار گزاران دینیمحدود کردن ادیان دیگر ؛یهودی ها،شمنان،برهمنان،نسطوریان،مسیحیان،صابیان،زندیکانبر چیدن کنام دیو ها و بت خانه هاسرکوب کردن خرابکاران،بی دینان و گمراهان و فاسدان و برهم زنندگان نظم و امنیتترجمه این سنگ نوشته از بین رفنت تساهل دینی بود که خاص جامعه مادی و هخامنشی و
اشکانی بود.
اتفاق مهمی افتاده بود اشرافیت دینی با شریک شدن در قدرت سیاسی تغییر ماهیت داده بود و
سرکوب گری و تنگ نظری دینی اشکالش برنمی گشت به شخصیت کرتیر آن گونه که بعضی از تاریخ
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نویسان تصور می کنند .
روحانیت از سالح زبان به سالح شمشیر و پول مجهز شده بود  .و دولتی در دولت و گاهاًقویتر و
بی مسئولیت در پاسخ دادن به دیگران بود .مسئله خشک اندیشی کرتیر بعنوان یک فرد نبود .داستان
فراتر از دگم های مذهبی موبد موبدان بود .روحانیت زردشتی اکنون خود به طبقه ای تبدیل شده بود
که هیچ مدعی را برنمی تافت ؛دموکرات در ضعف ،دیکتاتور در قدرت .
شروع بحران
بهرام اول با توطئه ای از صحنه خارج شد و بهرام دوم به قدرت رسید و دست کرتیر موبد در کار
ها بازتر شد و نارضایتی را دامن زد و باعث دو شورش در مناطق میترائی شد :
شورش هرمز سیگانشاه برادر بهرام در سیستانشورش نرسی پسر شاپور حاکم ارمنستانجنگ با روم؛صلح خفت بار
روم در همسایگی ایران گوش بزنگ بود تا خللی در اقتدار سیاسی ایجاد شود و سپاهش را بسوی
مرز ها روانه کند  .حکومت مذهبی بهرام دوم به سردمداری موبد کرتیر این شکاف را ایجاد کرد .
قیصر روم کاروس نیروهایی را برعلیه خسرو پادشاه ارمنستان شوراند و بعد خود برای حمایت از
شورشیان به ارمنستان لشگر کشید و پادشاه ارمنستان شکست خورد و گریخت و رومی ها خود را به
تیسفون رساندند و بهرام دوم که در اثر کج اندیشی های کرتیر حمایت خودرا بین شهریاران محلی از
دست داده بود شکست خورد و در سال  ۲۸۳تن به صلحی خفت بار دادو ار منستان و حران و
نصیبین و آمیدا را به روم داد.
بهرام سوم
بهرام دوم پس از  ۱۶سال سلطنت در سال ۲۹۲در گذشت و بهرام سوم به قدرت رسید .
شکست از نرسی
نرسی پسر شاپور اول با حمایت مغان مذهب ناهید بر او شورید بهرام شکست خورد و به شرق
ایران عقب نشینی کرد .
جنگ با روم
مردم ارمنستان شهریار دست نشانده روم را از ارمنستان بیرون کردند  .گالیریوس به ارمنستان
لشگر کشید  .نرسی به مصاف او رفت و شکست خورد و آتَردات شهریار مخلوع به قدرت بازگشت و
ایران نفوذ روم در ارمنستان و گرجستان را برسمیت شناخت
هرمز دوم
نرسی در سال  ۳۰۱بخاطر در گیری هایی درون خانوادگی کناره گرفت و پسرش با نام هرمز دو م
شاه شد  .هرمز دوم در سال  ۳۰۹هنگام شکار ترور شد .
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آذر نرسی
پسرهرمز دوم بنام آذر نرسی به قدرت رسید و او نیز چند ماه بعد ترور شد .
بحران سیاسی سراسر کشور را فراگرفته بود کشمکش میان مغان و سپهداران پایانی نداشت .این
دوران ،دوران جدال های بی پایان مذهبی بود .
خروج از بحران؛تدوین اوستا
در این زمان کرتیر در گذشته بود و آترپادمهراسپند ریاست دستگاه دینی و به نوعی ریاست
دستگاه سیاسی را بر عهده داشت .
نخست با درایت او شورای سلطنت تشکیل شد  .شورایی متشکل از مغان و شهریاران .نوزاد هرمز
دوم را شاه خواندند و سرپرستی اش به مادر ش سپرده شد .
گام بعدی وحدت نحله های مختلف مذهبی بود .دو تن در این میان برای پایان دادن به این نزاع
 ۲۷ساله بی حاصل پایمردی کردند ؛آترپادمهراسپند وموبد اردوی راج.
هیئتی مرکب از رهبران مذاهب مزدایسنه ؛آذری ،ناهیدی،میترائي ماموریت یافتند تفسیری مورد
قبول برای همگان بر اوستا بنویسند و به جدال مذهبی پایان دهند .
این توافق همگانی یک علت بیرونی هم داشت ،وآن تغییر دین قیصر کنستانتین از بت پرستی به
مسیحیت بود و این خبر خوشی برای ایران نبود .خطر پشت در وازه ای ایران بود .جنگ با پوشش
مذهبی .
اوستا در  ۲۱نُسک ؛کتاب تدوین شد و اساس کار حوزه های دینی در سراسر امپراطوری قرار
گرفت
شاپور دوم:ذواالکتاف
آشوب های مذهبی با تدوین جدید اوستا فرو نشست و اردشیر به سن بلوغ رسید و زمام امور را
بدست گرفت  .روم نیز در سال ۳۳۰مسیحیت را دین رسمی خود کرد و گرفتار مشکالت داخلی خود
بود و این فرصت خوبی برای شاپور بود که به اوضاع مملکت سر و سامانی بدهد.
سرکوب قبایل عرب
اعراب از دیر باز در ناحیه جنوبی فرات و قبایل بنی بکر وبنی تمیم در سواحل جنوب پارس فساد
می کردند.
شاپور نخست عرب ها را از جنوب پارس راندبعد به منطقه شرقی عربستان سروقت بنی بکر و بنی
تمیم رفت .و آز انجا سراغ قبایل ایاوهمه رفت و آن هارا مطیع خود ساخت .وبعد به سمت قبیله بنی
تغلب رفت که به تحریک روم وارد مناطق ایران شده بودند و بعنوان متحدین روم فساد می کردند سال
های .۳۲۷-۲۸
جنگ با روم
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کنستانتین قیصر روم در سال ۳۳۰مسیحیت را دین سراسر امپراطوری کرد تاهمه را حول
مسیحیت متحد کند .و برای آن که به سرزمین های مسیحی نشین نزدیک شود پایتخت را از رم به
یونان آورد .ودر سال ۳۳۷آماده حمله به ایران بود که در گذشت .
از سویی دیگر مردم ارمنستان بر علیه اترداد که به تبعیت از رم مسیحی شده بود شوریدند و
خواستار حمایت از شاپور شدند و شاپور به ارمنستان رفت .اترداد را برکنار کردو حکومت را بیکی از
اعضا خانواده پارت سپرد.
جنگ در افغانستان
در شرق ایران قبایل هپت آل سر به شورش زدند و شاپور به شرق حرکت کرد واتردات از غیبت
شاپور استفاده کرد و به سلطنت باز گشت .
شاپور پس از فراغت از شرق بسوی آزادسازی حران ،نصیبین وآمیدا حرکت کرد  .قیصر روم
بخاطر بحران داخلی آماده جنگ نبود و شاپور نیز می خواست سرزمین های اشغال شده باز پس
فرستاده شود  .این رفت وآمد ها سودی نبخشید  .کار به جنگ کشید
آمیدا نقطه استرتژیک نبرد بود پس روم نیرویی بسیار به آن اختصاص داد.
شهامت و کاردانی و از جان گذشتگی ایرانیان در این نبرد حماسی که توسط افسران رومی ثبت
شده است و به شجاعت شاپور و سربازان ایرانی اعتراف شده است بالخره شهر به تصرف درآمد.
آمینوس مارسلینوس در کتابی که بعد از فرار از شهر آمیدا نوشته است .از شجاعت شاپور و
سربازان ایرانی و برخورد انسانی او با اسرا داستان های زیادی نوشته است  .در حالی که روم
مردان را می کشت زنان و کودکان را در بازار برده فرو شان می فروخت  .شهر هارا غارت می کرد و
به آتش می کشید .
اردشیر دوم
شاپور در سال  ۳۸۰در گذشت و شورای سلطنت شهریار آدیابن؛شرق سوریه را با نام اردشیر دوم
بجای او نشاند  .این انتخاب علت داشت؛او با مسیحیانی که به روم دلبستگی داشتند با خشونت
رفتار می کرد .
دست مغان بار دیگر در کارها گشوده شد  .دستی که توسط اردشیر کوتاه شده بود .
شاپور سوم
اردشیر دوم در سومین سال سلطنتش بخاطر نا خرسندی سپهساالران از کار بر کنار شد و پسر
شاپور دوم به تخت نشست .او نیز در سال  ۳۸۸در نخجیرگاه کشته شد .در مورد ترور او حدس و
گمان هایی هست .
بهرام چهارم
با کشته شدن شاپور سوم برادرش بهرام چهارم به تخت نشست که شهریار کوشان بود .این
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جابجایی ها کشور را وارد بحران های سیاسی نظامی می کرد  .در اثر همین نابسامانی ها روم بار
دیگر در ارمنستان فتنه کرد و موفق شد ارمنستان را دونیمه کند ؛نیمه شرقی تابع ایران و نیمه غربی
تابع روم.
یزدگرد اول
بهرام چهارم در سال  ۳۹۹درنخجیر گاه کشته شدو پسرش یزدگرد اول به تخت نشست..
یزدگرد از همان آغاز سیاست صلح با روم و تساهل مذهبی را در پیش گرفت.این سیاست از دو
سوی او را تحت فشار قرار می داد  .سوء استفاده نو مسیحیان که می خواستند بهر شکلی دین
خودرا گسترش دهند و نا خرسندی روحانیت زردشتی .
پس کشته شدن او در نخجیرگاهی در دشت هیرکانیه امر نا منتظره ای نبود .بنظر می رسد کشته
شدن در نخجیرگاه در این دوران به سنت حسنه ای تبدیل شده بود .
اسبی سرکش به ناگاه ظاهر می شود لگدی به سینه شاه می زند  .شاه کشته می شود و اسب نا
پدید می شود  .گفته می شود» این اسب فرشته ای بود که خدای عز وجل به صورت اسپی گماشت
که ظلم او از سر جهانیان برداشته شود «.؛پارس نامه ابن بلخی
بهرام پنجم؛بهرام گور
یزد گرد سه پسر داشت شاپور شهریار ارمنستان بود نرسی خراسان و بهرام حیره.
مغان که از یزد گرد نا خرسند بودند تمایلی به سلطنت در خانواده او نداشتند .پس شاپور را در
میانه راه ترور کردند  .و خسرو نامی را به شاهی برگزیدند .بهرام پسر دیگر یزدگرد با سپاهی از
حیره به سوی تیسفون رفت و از خسرو خواست دست از سلطنت بشوید .و یا تن به جنگ دهد .افسانه
بر داشنت تاج از میان دو شیر گرسنه گرفنت تاج و تخت از مغان و سپه ساالران ناخرسند بود .گفته
می شود مهر نرسی فرماندار بزرگ در به قدرت رسیدن بهرام نقش داشته است بهمین خاطر پست
بزرگ فرماندار و ارتشتاران ساالر به او سپرده شد .
سرکوب قبایل شرق
در شرق قبایل سغد و در خراسان قبایل افغانی فتنه و آشوب می کرد ند  .پس باید مرز های
شمالی وشرقی آرام می گرفت.بهرام این قبایل را آرام کرد .
نخستین جنگ صلیبی
بهرام اما هنوز در شرق بود که قیصر روم حران را گرفت و نصیبین را مورد تحدید قرار داد  .مهر
نرسی جلو حرکت روم را گرفت و پس از چند ماه کار به مذاکره کشیده شد .این جنگ در پوشش دینی
و دفاع از مسیحیان ارمنستان بود  .و قرار شد که تبلیغ مبلغین مسیحی آزادباشد.این بمعنای
سیاسی کردن دین بود و گرنه تساهل مذهبی در ایران امری جاری بود .
بهرام در هند
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در هند جنگ به درازا نمی کشد بهرام با مهاراجه سند به توافق می رسد و مرز شهر دیبل قرار می
گیرد؛جنوب پاکستان
ویژه گی دوران بهرام
جدا از آن که بهرام خود شاهی گشاده دست و بلند نظر بود در کنارش وزیر بزرگی چون نرسی
بود که دوران  ۲۰ساله سلطنت بهرام را توام با آرامش و شادی کرد .افسانه های زیادی که در افواه
بود و به شاهنامه و هفت گنبد نظامی راه یافته است نشان از شاد کامی مردم در دوران بهرام و وزیر
نرسی دارد.
بهرام دستگاه بازرسی درست کرده بود که بر تمام شئون مملکت نظارت داشت .ورسم بر این بود که
هفته اول هر ماه در حضور بهرام جلسه ای ترتیب داده می شد و به شکایاتی که از شهریاران شده
بود رسیدگی می شد .
آرامش ،کار و سازندگی ،اصالحات و کاهش مالیات و صلح با همسایگان باعث رشد اقتصادی و
رفاه مردم شد ؛مروج الذهب
مرگ بهرام
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

بهرام که گور می گرفتی همه عمر

بهرام در سال  ۴۴۰از دنیا رفت و مرگش چون زندگیش با افسانه قرین شد .
سه روایت در مورد مرگ او هست :
ابو حنیفه دینوری:بهرام بدنبال گوری در مرغزاردایی َمرغ در مردابی فرو رفتفردوسی:بهرام پسرش یزدگرد را جانشین خود کرد …به بستر رفت و بامدان بر نخاستترور شد و جسدش از بین برده شد .یک گمانه تاریخی
طبق روایت طبری در سال  ۱۶هجری جسد مومیایی در شوش بدست جهاد گران اسالمی افتاد که
در دستش یک انگشتری بود با نقش دو شیر و یک مرد که می تواند یاد آور افسانه بر داشنت تاج
توسط بهرام از میان دو شیر باشد .ایرانیان به ابوموسی اشعری گفتند این جنازه مربوط است به
دانیال نبی .
از آن جا که دانیال یک شخصیت اسطوره ای است بعید نیست این مقبره و جسد از آن بهرام
باشد  .این گمانه مشابهت تاریخی هم دارد  .برای حفاظت از آرامگاه کوروش و داریوش هم به
متجاوزین اسپارتی گفته شد این دو مربوطند به آرامگاه مادر سلیمان و تخت گاه سلیمان .
در سده  ۱۴معلوم شد که آرامگاه کوروش است نه مادر سلیمان.در زمان صفویان هم به قزلباشان
هم گفته شد آرامگاه امام محمد غزالی زندان هارون است که امام موسی کاظم در آن زندانی بوده
است.
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این تاکتیک در مورد حفظ بنا هایی این چنینی تکرار شده است .و بیشتر قدمگاه ها و زیارت گاه
هایی که امروز می بینیم منتسب به کسانی است که هیچ زمانی به ایران نیامده اند .
یزد گرد دوم
پس از بهرام گور پسرش یزدگرد به تخت نشست .مهر نرسی وزیر نیرو مند شاه بهمراه سه پسرش
که ریاست دستگاه دینی و کشاورزی و نظامی را بر عهده داشتند ؛به رتق و فتق امور مشغول بودند.
شورش در ارمنستان
برای امپراطوری برده دار روم مسیحیت پوششی مناسب برای مخفی کردن حرص و آز سیری
ناپذیر برده داران رومی بود .کسانی که تا دیروز مسیح را به صلیب کشیده بودند و مسیحیان را
دستگیر ،شکنجه و اعدام می کردند یک شبه به مومنینی تبدیل شدند که کاری جز جهاد و گسترش
دین مسیح نداشتند .
ارمنستان برای روم موقعیتی استراتژیک داشت .و تبلیغ مسیحیت و بدنبال آن بدست گرفنت قدرت با
این پوشش محمل مناسبی برای حاکم شدن بر این منطقه استراتژیک بود .
پس روم با سوء استفاده از تساهل نرسی وزیر اعظم رفته رفته ارمنستا ن را مسیحی کرد و رفته
رفته مبارزه ایدئولوژیک خود را با ادیان ایرانی حالت جنگی داد  .کافی است نگاه بکنیم به نامه هایی
که نرسی وزیر برای رهبران مسیحی شده ارمنستان می فرستد و از آن ها می خواهد تا راه درست را
انتخاب کنند و پاسخی که آن ها به نرسی می دهند پاسخی جنگی و گستاخانه است تا کار را به
جنگ بکشانند.
جهاد مسیحیان با کمک روم آغاز شد و کار به شکنجه و کشتاردیگر مذاهب رسید  .جهاد گران
مسیحی به دو عامل دل گرم بودند:
گرفتاری یزدگرد در مرز های شرقی که در حال جنگ با ترکان بودحمایت رومشورش دو سال طول کشید و آتشگاه ها ویران و کافرین شکنجه و کشتار شدند  .تا این که یزدگرد
از شرق خالصی یافت و به ارمنستان رفت  .روم در گیر هجوم هون ها به مرز های شرقی خود بود .
شورش سرکوب شد و رهبران شورش اعدام ،زندانی و تبعید شدند.
پاکسازی مسیحیان از مناصب دولتی از این زمان آغاز شد .مسیحیت از یک باور و اعتقاد قلبی و
فردی به عامل یک امپراطوری متجاوز تبدیل شده بود و باید با آن مقابله می شد .
هرمز سوم
یزدگرد دوم در سال  ۴۵۷در گذشت و هرمز سوم به تخت نشست  .هرمز اهل مدارا با دیگر ادیان
بود و این به مذاق موبدان و سپهداران خوش نمی آمد و تا حدودی حق هم بجانب آن ها بود .
مسیحیت از یک باور به یک تهدید امنیتی تبدیل شده بود و مسیحیان عمالً از روم دفاع می کردند و
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باور های شدیداًضد آریایی پیدا کرده بودند.
فیروز
مشکل هرمز تنها مخالفت موبدان با او نبود  .بین سپهداران نیز جنگ قدرت در جریان بود شاپور
مهران سپهدار طرفدار هرمز بود و زرمهرسوخرا طرفدار سلطنت فیروز .سپهداران در واقع قدرت
اجرایی شاه بودند.جدال قدرت بین این دو مسبب فتنه های بسیاری برای ایران بود .
بین دو برادر به تحریک مغان و سپهداران جنگی چند ماهه در گرفت ودر سال ۴۶۰در نزدیکی ری
فیروز پیروز شد.
دوران فیروز دوران آشوب های مذهبی مسیحیان در میان رودان و خوزستان و آشوب در ارمنستان
بود  .به بی تدبیری حکومت گران هفت سال قحطی و خشک سالی هم اضافه شد .
شکست از قبایل هپت آل ها
در این نا بسامانی ها مرز های شمالی وشرقی مورد تجاوز ترکان بود و هپت آل های افغانی در
خراسان فتنه می کردند .
فیروز ترک ها را از قفقاز جنوبی راند و کداری ها را به بیابان های شرقی دریای خزر راند .اما در
جنگ با افغان ها در سال  ۴۸۰شکست خوردو مجبور شد استقالل تخارستان را به رسمیت
بشناسد .غرامت بدهد و قباد پسرش را بعنوان گروگان به نزد هپت آل ها بگذارد.
باز گشت هرمزد به قدرت
هرمز با حمایت بخشی از سپهداران به قدرت بازگشت .فیروز از افغان ها کمک خواست و در یک
کودتا هرمز را از بین برد و به قدرت باز گشت .
جنگ با افغان ها
فیرو زدر سال  ۴۸۴برای تالفی شکست خود علیرغم مخالفت سپهساالران و در عسرت بودن مردم
بخاطرخشک سالی به جنگ قبایل هپت آل رفت .و در دام افغان ها گرفتار و کشته شد .
بنظر می رسد دراین شکست شاپور مهران از سپهداران هرمز شاه کشته شده ورقیب زرمهرسوخرا
دست داشته است .شورش سربازان در میانه جنگ بخاطر زیر پا گذاشنت سوگند فیروز برای پادشاه
هپت آل ها بدون یک محرک داخلی شدنی نبود.
بالش
پسر بزرگ فیروز با کمک سپهساالرشاپور مهران به پادشاهایی رسید .بالش سعی کرد از تنش
های مذهبی بکاهد.
قباد
زرمهرسوخرا سپهساالری که از قدرت رانده شده بود قباد راکه نزد افغان ها بود به ایران آورد تا
قدرت را از بالش بگیرد  .شکست خوردند و به خراسان رفتند و از پاشاه افغان ها که پدر زن قباد هم
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بود کمک خواستند.
قباد با سپاهی از هپت آل ها بازگشت و با کمک موبدان ناراضی بالش را دستگیر و کور کرد .در
این زمان زر مهر همه کاره ایران شده بود .و رقابت بین دو سپهساالر ادامه داشت .
دو مانع مهم
دو مانع در پیش پای قباد بود که باید از بین برده می شد تا او بتواند تمشیت امور کند:
از بین بردن دو سپهداراحمق و قدرت طلب که کشور را درگیر رقابت های خود کرده بودندکاهش قدرت موبدان که همه کاره مملکت بودندقباد سپهساالرشاپور را سپهدار نیم روز کرد تا از قدرت زر مهر بکاهد و به او فهماند که در کشنت
زر مهر بی میل نیست .شاپور زرمهر را کشت و قباد مدتی بعد شاپور را در ت ٓوطئه ای از جلو پای خود
بر داشت .
برای کاسنت نفوذ موبدان ،قباد متوسل به مزدک بامدادان شد .
مزدک که بود
در استخر بدنیا آمد و در فسا که یکی از مراکر مهم دنیای آن روزگار بود و اردشیر بابکان از
همین شهر برخاسته بود تحصیل کرد  .گفته می شود در فسا تحت تاثیر زردشت خورگان که یک موبد
رفرمیست بود قرار گرفت .و در نیو شاپور از توابع خراسان موبد بود .
قباد که در برکشیدن مزدک نقش مهمی داشت در همین زمان شهریار خراسان بود و بعید نیست
که در همین زمان باآموزه های مزدک آشنا شده باشد .
زمینه های بر آمدن مزدک:
-۱رفرم دینی
-۲رفرم اقتصادی
-۳رفرم سیاسی
از آموزه های نخستین زردشت  ۱۵سده می گذشت جدا از آن که این آموزه ها مربوط به جوامع در
حال گذار اشتراکی نخستین بود متعلقات زیادی به ضرورت زمان و منافع متولیان دین که خود به
بزرگ فئودال هایی تبدیل شده بودند به این آموزه ها اضافه شده بود که تنها قادر بود جامعه بسته و
طبقاتی ساسانی را توضیح دهد و توجیه کند .پس باید در خرافاتی که جنبه ارتجاعی پیدا کرده بود
تجدید نظری صورت می گرفت.
جامعه ساسانی به  ۴طبقه تقسیم می شد :اشرافارتشیانمغان94

—دبیران
وبقیه که شامل کشاورزان و صنعتگران و پیشه وران می شد .تحول طبقاتی به شکل عمودی ممکن نبود  .این نظام دیگر کار آمد نبود و باید تغییر می کرد.
یک کاتالیزور
خشک سالی  ۷ساله دوران فیروز ،ضرورت رفرم اقتصادی راآشکار کرد  .بخشیدن مالیات ها و
گشودن انبار های بزرگ مالکان امری نبود که فئو دال های دینی و نظامی تحمل کنند.بنظر می رسد
پرچم این رفرم در زمان فیروز در دست زرتش خورگان بود که بعد ها تاریخ نویسان ساسانی او را
معلم مزدک و مردی اباحی مذهب معرفی می کردند .
رفرم سیاسی
بدون شک با روی کار آمدن قباد جریان رفرمیسم جریانی قدرتمند بود و در راس این جریان مزدک
بود که که در سلسله مراتب دینی فردی قدرتمند بود.
بر کشیدن مزدک توسط قباد برای دور کردن دست مغان و سپهساالران از سیاست پاسخ به همین
ضرورت بود.
یک پرسش
چرا رفرم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در پوشش مذهب حرکت می کرد  .و می کند .
در یک جامعه بسته و بغایت مذهبی که از دو سوی؛استبداد و سنت هر دری به حقیقت بسته می
شود ،تنها دری که می تواند بروی توده های فرورفته در جهل و بیخبری باز شود شکل گیری جریانی
در الیه های باالیی استبداد و یا الیه های میانی و پائینی سلسله مراتب دینی است .پس بناچار
شعار ها رنگ و بوی دینی دارد  .اما با کمی کنکاش خواسته های اقتصادی و سیاسی خودرا می
نمایاند.
آموزه های مزدک
پاک دینی مزدک و باز گشت به تعالیم اولیه زردشت و زودودن خرافات از دامن دین در واقع
تفسیری جدید در جهت رفرمی اجتماعی بود رفرمی که از درون آن عدالت اجتماعی بیرون می آمد .
-۱جهان از آن خداست و همه بندگان خدایند پس همه بیک میزان از هرآنچه روی زمین است سهم
دارند .
آنچه که روی زمین در انحصار طبقات فرادست بود زمین بود و زن .
-۲خدا انسان ها را بشکل مرد و زن آفریده است و این دو در پیشگاه او تفاوتی ندارند .این شعار
چند همسری و حرمسرا ها را هدف قرار می داد .پس شعار همه زنان برای همه مردان در نزد او هر
زن برای یک مرد بود  .و ربطی به اباحه و فحشا ندارد .امری که بعد ها منتقدین مزدک او را از این
زاویه زیر ضرب می گرفتند .از یاد نبریم که این امر درحد شعار برای مزدک مطرح بود وبه اقدام
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عملی منجر نشد .
 -۳برای بشر آن چه که از زمین می روید و از جسم حیوان بیرون می آید کفایت می کند .پس
نیازی به کشنت حیوانات نیست .
 -۴مزدک هدف غایی انسان را سعادت دنیوی و اخروی می دانست و بر خالف مانی به ریاضت
کشی باور نداشت .مزدک رسیدن به سعادت این جهانی راممکن می دانست و می گفت انسان برای
رسدن به سعادت باید تالش بکند
 -۵انسان موجودی ذاتا ً خیر گراست  .آین آز است که انسان را از فطرتش دور می کند .محرومیت
از نعمت ها آز را تولید می کند آزمندی انسان را تباه می کند و به تبع آن دروغ ،تجاوز،وانواع ستم
ها برای حصول زن و خواسته در انسان سر بیرون می آورد .
 -۶شاه مسئول خوشبخت کردن جامعه است  .شاه باید به همه به تساوی بنگرد و امکانات
برخورداری از نعمت هار ا فراهم کند .
-۷ایثار و فداکاری ،کمک به همنوعان بادید سر لوحه کار ها باشد
 -۸بدترین گناه سبب رنج دیگران شدن است.مال اندوزی و ثروت از گناهان کبیره است .
 -۹بجای آتشکده ها مزدک کده درست کنیدکه نیاز به متولی نباشد  .و زمین های موبدان را بین
کشاورزان تقسیم کنید.
پایگاه مزدک که بود
-۱بخش های میانی و پائینی موبدان روشن اندیش
-۲الیه هایی از جوانان خاندان های بزرگ
 -۳توده های میانه حال شهری و روستایی
هر چند خطاب مزدک تهیدستان شهری و روستایی بود اما هنوز جنبش او تا تبدیل شدن بیک
نهضت توده ای فاصله بسیار داشت .
پالتفرم مزدک چه بود
-۱لغو امتیاز های طبقاتی
-۲تقسیم گنج های زورمندان زیرا این گنج ها حاصل کار مردم است
 -۳تقسیم زمین های کشاورزی بین همه
-۴تقسیم زمین های آتشکده ها بین مردم
-۵صرف بخشی از مالیات ها برای رشد صنایع روستاییی
-۶دفن مردگان و لغو گذاشنت اجساد در دخمه ها
مخالفین مزدک:
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 بخش باالیی روحانیتحذف مزدک
حذف جنبش رفرمیستی مزدک در دستور کار اشراف و موبدان قرار گرفت :
-۱نخستین گام حذف حمایت سیاسی از مزدک بود .درسال ۴۹۶قباد بر کنار ،دستگیر و زندانی
شد . .اما قباد توسط افسری بنام ساوش اهل تپورستان که مزدکی بود و زنش از زندان گریخت و به
تخارستان نزد خشئی نواز رفت که پادشاه هپت آل ها رفت  .از او که پدر زنش بود کمک خواست .
باز گشت قباد
قباد با رایزنی های خشئی نواز و سپردن تعهد برای فاصله گرفنت از مزدک در سال ۴۹۹به قدرت
باز گشت  .از این لحظه توازن قوا به ضرر مزدک بهم خورد.
 -۲گام دوم مصادره کردن شعار های مردمی مزدک بود  .قباد و موبدان دست به شبه اصالحاتی
زدند تا نشان دهند اصالحات تنها دغدغه مزدک نیست بلکه آن ها نیز در پی آسایش مردمند.
-۳قباد دو پسر داشت کاووس و خسرو  .کاووس سمپاتی هایی به مزدک داشت و موبدان در پی
آن بودند که از شاهی کاوس جلوگیری کنند  .از سپهداران سیاوش در پی پادشاهی کاوس بود پس
باید سیاوش حذف فیزیکی می شد .
در این زمان بین ایران وروم مذاکرات صلحی در جریان بود و قباد از روم درخواست کرد از
ولیعهدی خسرو پسرش حمایت کنند سرپرستی هیئت با سیاوش بود و چون او با پادشاهی خسرو
موافق نبود جریان مذاکره را بگونه ای جلو برد که توافقی حاصل نشود  .سیاوش را به اتهام خیانت به
کشور دستگیر ،محاکمه و اعدام کردند.
بهم خوردن توازن قوا
برکناری و بازگشت با تعهد قباد به سلطنت ،اعدام سپهبد سیاوش ،ولیعهدی خسرومخالف مزدک
بجای کاوس طرفدار مزدک و پیوسنت کشیشان مسیحی خوزستان و میان رودان به جبهه مخالفین
مزدک لحظه کشتار مزدکیان را وارد شمارش معکوس کرد .
مسیحیان خوزستان و میان رودان از تمایل و پیوسنت مردم این نواحی به مزدکیان آگاه بودند و
دنبال فرصتی می گشتند تا رقیب فردایشان را امروز از صحنه خارج کنند و زمان آن رسیده بود که با
کیسه مغان مرتجع مار خودرا بگیرند .
با کشته شدن سیاوش ماهبود دائي خسروفرمانده سپاه شده بود و او بقای خودش را در پادشاهی
خسرو می دید .پس او نیز به جبهه مخافان مزدک پیوسته بود .
سال  ۵۲۸را بخاطر بسپارید
در این سال مزدک و رهبران طراز اول حزب او برای مشورت در مورد جانشینی قباد به در بار
97

دعوت شدند درحالی که کاخ در محاصره نیروهای ماهبود بود  .اما بجای بحث در مورد ولیعهد بحث
در مورد عقاید مزدک به میان آمد مزدک به اتهام ارتداد دستگیر و اعدام شد.
به روایت مسعودی در مدت کوتاهی  ۸۰۰۰۰مزدکی کشتار شدند  .هزاران تن اسیر و مابقی فراری
و مخفی شدند .
خسرو انوشیروان
قباد در سال  ۵۳۰در گذشت و خسرو شهریار خراسان به کمک سپهبد ماهبود و موبد رام بُرزین به
تخت نشست .
دیالکتیک بغرنج تاریخ
دو برادر خسرو با پادشاهی او مخالفت کردند  .کاوس و زام را با توطئه به پایتخت خواندند و
سربه نیست کردند .و برای این که هواداران مزدک رقیبی برای خسرو پیدا نکنند تمامی برادر زادگان
خسرو را کشتند تنها یک کودک خردسال زام به نام قباد توسط آذر گنداد نجات یافت .
بغرنجی تاریخ در قصلوت و بیرحمی خسرو نیست و این که برای رسیدن به تاج و تخت دست در
خون  ۸۰۰۰۰مزدکی می شوید و برادران و تمامی خانواده برادرانش را قتل عام می کند  .تاریخ از
این دست جنایتکاران بسیار دیده است و خواهد دید .بغرنجی در این جاست که این هیوال در تاریخ به
خسرو انوشیروان دادگر معروف است .
البته داد در دوران ساسانی بمعنای قانون است و دادگر قانون گذار و سازنده قانون معنا می
داد .
ادامه سرکوب مزدکیان
برای ازبین بردن آموزه های انقالبی مزدک قتل عام مزدکیان کافی نبود و باید زمان می گذشت و
مزدک از ذهن نسلی که می آمد پاک می شد .پس پروژه شیطان سازی در دستور کار قرار گرفت.
نخست طی فرمانی »هرگونه بحث و جدل در امر دین خدا ممنوع شد« .از آن پس هر گونه بحث
در مورد عقاید مزدک بمعنابی بحث در مورد دین خدا بود و با مرگ رویرو می شد  .با این کار فضا
برای دستگاه دین گشوده شد تا در ذهن نسلی که مزدک راندیده بود از او شیطانی ساخته شود
موبدان بخاطر این فرمان به پادشاه لقب انوشه روان را دادند؛دارنده روح جاودانه.
اعدام ماهبود
سپهساالر ماهبود که در بر کشیدن خسرو به سلطنت و کشتار مزدکیان بعنوان فرمانده کل قوا
نقشی ویژه داشت باید دست روزگار حقش را کف دستش می گذاشت .پس شاه بهانه کرد و اورا
هنگاه دیدن سان فراخواند  .ماهبود تاخیر کرد پس بخاطر نا فرمانی دستگیر ،محاکمه و اعدام شد .
ماهبود که مزدکیان را در آن شب شوم با توطئه ای کشتار کرد از یاد برده بود که توطئه گر بزودی
گرفتار توطئه خواهد شد .
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اصالحات انوشیروانی
برخورد با یک نهضت انقالبی از مراحل مختلفی می گذرد :
زمینه چینی سرکوب و آماده سازی شرایط و امکاناتکشتار بر زمینه بهانه های چیده شدهدستگیری و تعقیب مخالفانشیطان سازی و تبلیغات و شست شو ی مغزی نسل که کم و زیاد چیز هایی شنیده استشبه رفرم و از بین بردن زمینه های مادی نهضتاصالحات انوشیروانی را باید بر این بستر دید  .نهضت مزدکی باید با پاسخ دادن به وجوهی از
شعار های مزدک به فراموشی سپرده می شد .مزدک مرده بود اما شعار های مزدک در میان مردم
زنده بود پس باید بجای اصالحات رادیکال او شبه اصالحاتی اشرافی انجام می گرفت تا مزدک در
شعار نیز از خاطر مردم زوده شود .
 -۱باز گرداندن زمین های مصادره شده؛این امر به دودلیل ممکن نبود -:
نخست آن که این واگذاری ها قانونی بود .قباد شاه وقت دستور داده بوددوم طبقه جدیدی از خرده مالکان درست شده بود که دهقانان نامیده می شدند  .و به صالحاردشیر نبود که باعث رنجش این طبقه شود .از سویی دیگر تمایل باطنی نداشت موبدان به سیاق
گذشته فربه شوند و قدرت او را تهدید کنند.تنها دستور داد امالک مزدکیان مصادره شود .
-۲تقسیم کشور به  ۴شهریاری
 -۳تغییردر قوانین کشوری به نفع الیه هایی از اجتماع که پایگاه مزدک بودند  .ظهور طبقه
دهگانان و حمایت از آن ها هم بر درآمد مالیاتی دولت می افزود و هم پایگاهی مطمئن برای پادشاه
ایجاد می کرد .
 -۴ترمیم و باز سازی سیستم آبیاری
 -۵تعدیل قوانین مالیاتی به نفع طبقات فرو دست
 -۶منظم کردن مالیات از صنعتگران و بازرگانان و پیشه وران و معاف کردن کودگان و زنان از کار
افتاده
یک نمونه از دادگری پادشاه
انوشیروان بزرگان کشور را برای نظر خواهی در مورد مالیات به در بار دعوت کرد .یکی برخاست .
گفت :عمر پادشاه دراز باد .شما برای زمین بی استفاده مانده،تاکستان مرده ،کشت خرم ،زمین کم
آب مانده مالیاتی یک سان تعیین کرده اید .شاهنشاه پرسید :ای مرد بی خرد تواز کدام طبقاتی ؟
گفت :دبیران  .بدستور پادشاه آن قدر بر سر او دوات زدند تا بمرد .این داستان را طبری و فردوسی
هر دو آورده اند .
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 -۷کمک به ازدواج جوانانی که در زمان مزدک بدنیا آمده بودند مادرانشان از اشراف و پدرانشان
از طبقات تهیدست جامعه بودند .و وارد کردن اینان به ارتش  .اینان بعد ها نقش مهمی در ارتش
بعهده گرفتند.
-۸تاسیس عدالتخانه برای تضعیف اقتدارگرایان و نصب زنگی برای اعالم دادخواهی
روابط با روم
در سال دوم سلطنت انوشیروان با روم قرار داد صلحی بسته شد  .اما این قرار داد دیری نپائیدو
در سال ۵۳۹به بهانه نا آرامی در گرجستان روم به آنجا لشگر کشید و امیر شام را برای حمله امیر
نشین حیره کرد .
خسرو هیأتی به انطاکیه فرستاد و از قیصر خواست از دخالت در این سرزمین ها خوداری
کند .قیصر پاسخ نداد و بندر التکیه در شرق دریای سیاه را اشغال کرد .جنگ آغاز شد و انوشیروان
شهرهای افمیه و حلب و انتاکیه پایتخت شرقی دولت بیزانس را گرفت و به گرجستان رفت و رومی ها
را از آن جا بیرون کرد ؛سال ۵۴۰
شورش در خوزستان
در همین زمان مسیحیان خوزستان شورش کردند در راس این شورش انوشه زاد پسر خسرو از زن
خوزی اش بود
خسرو مذاکره با روم را رها کرد و راهی تیسفون ؛پایتخت شد .شورش سرکوب شد و انوش زاد
کشته شد .
صلح با روم دیری نپائید و  ۴سال بعد بر سر گرجستان جنگ با روم از سر گرفته شد .
تحوالتی در شرق
در این زمان دو شاه بزرگ بر قبایل ترک در شمال در یای مازندران حکومت می کردند بنام سنجبو
خاقان و قاقم خاقان.خسرو در ابتدای سلطنتش با هردو قرار داد دوستی بست تا از خزش ترک ها به
مرز های شمالی جلوگیری کند
در دهه  ۵۶۰جماعتی از ترک ها از سوی سیر دریا به درون سغد سرازیر شدند و تخارستان
سرزمین هپت آل ها به خطر افتاد .خسرو اقدامی نکرد تا خشئی نواز توسط ترک ها کشته شود و
ایران از پرداخت بدهکاریش رها شود .همین اتفاق هم افتاد و خسرو به پسرش شهریار خراسان
فرمان داد و تخارستان را از هپت آل ها بگیرد و با کاشغر پیمان صلح بسته شود؛سال ۵۶۷
جنگ در دوجبهه
در سال  ۵۷۰ایران از دو سو مورد تهاجم قرار گرفت.ترکان که از غرب خوارزم به مرو رسیده بودند
و قیصرکه نصیبین را محاصره کرده بود
خسرو سپاهی به فرماندهی هرمز بسوی ترکان فرستاد و خود به سوی قیصر رفت.حران را پس
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گرفت وبدنبال قیصر به انتاکیه رفت و بخش اعظم سوریه را نیز گرفت  .هرمز نیز ترکان راپس راند .
روابط با چین و هند
ایران در شرق تاجیکستان با چین و شرق بلوچستان با هند همسایه بود  .روابط حسنه بود و
بازرگانی بین دوطرف رومق داشت.
جنگ در یمن
یمن در این زمان از نظر آئین دوبخش بود یهودی نشین و مسیحی نشین در همسایگی یمن حبشه
مسیحی بود .حمیری های یمن که یهودی بودند از گسترش مسیحیت احساس خطر کردند و دست به
کشتار مسیحیان زدند و دولت مسیحی حبشه دخالت کرد .نجاشی با کمکی که از روم می رسید دولت
حمیری ها را برانداخت.در اواخر سال  ۵۷۰سیف ذی یزن از خاندان سلطنتی حمیر به ایران پناهنده
شد و کمک خواست .
اهمیت یمن
اهمیت یمن بخاطر باب املندب بود که ناوگان تجارتی رومیان از آن جا عبور می کرد و نفوذ ایران
بر این تنگه می توانست به اقتصاد روم در موقع مناسب لطمه سنگینی بزند.
اردشیر  ۸۰۰تن از زندانیان محکوم به اعدام مزدکی را به فرماندهی خورزاد پسر نرسی ملقب به
هرز و پسرش انوش زاد را که مزدکی بودند روانه یمن کردو انوش زاد در این نبرد کشته شد اما یمن
َو ُ
توسط این سپاه فتح شد .
این حمله مصادف بود با حمله پادشاه حبشه به مکه در قرآن از آن بنام عام الفیل یاد می کند .
نهضت فرهنگی در این دوره
در این دوران ما با یک شکوفایی فرهنگی مواجه ایم در زمینه طب و ریاضیات و تاریخ و کیهان
شناسی و سیاست و کشور داری تالیفات بسیاری انجام می شود .
بیشتر این تالیفات در حمله اعراب از بین رفته است اما رد پای آن ها در بین مترجمین عرب به وفور
یافت می شود وو قتی می نویسند»قرات فی کتاب االیین یا کتاب التاج و یا کتاب للفُرس و خداینامه و
از ان ها فاکت می آورند پیداست که کتاب ها موجود بوده اند و آنان این کتاب هار ا خوانده اند.
نا گفته پیداست که نهضت ترجمه در زمان اعراب از کار های شایسته ایران دوستانی مثل ابن
مقفع بود که تنها راه حفظ کتب نیاکان ما را از دست اعراب فاتح بر گرداندن آن ها بزبان عربی می
دانست .
خدای نامه در تاریخ شاهان بود.آئین نامه که چند کتاب در باب سیاست و کشور داری،درباب
جشن هاو بزم ها ،در باب قانون مدنی ،در باب سالح داری و آئین نبرد  ،در باره روابط خارجی بود.
د رکتاب ُعیون االخبار ابن قتیبه دینوری و کتاب التاج جاحظ و اخبار الطوال ابوحنیفه دینوری و
آثار الباقیه ابوریحان بیرونی به کرات فاکت هایی از این کتب آورده می شود .
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تاج نامه ،نامه ها و فرمان ها و بخشنامه های دربار ساسانی بود.
االدب الکبیر و االدب الصغیر ابن مقفع که راهنمای حکومت کردن بود با استفاده از کتب این دوران
نوشته شده است .زیج شهریار در اختر شناسی ترجمه علی ابن زیاد،اختر شناسی ترجمه ابو سهل
پسر نوبخت،بختیار نامه ترجمه اسحاق پسر یزید،رستم و اسفندیار ترجمه جبله ابن سالم،کارنامه
اردشیر بابکان و کارنامه انوشه روان ترجمه ابان الحقی،بهرام گور و نرسی،حکمت موبدان موبد،در
اخالق و سیاست ،کتاب زادان فرخ در باب تربیت فرزندان کتاب عهد اردشیر ترجمه بالذری
دستورالعمل های اردشیر،مزرک نامه ترجمه ابان الحقی،کتاب بزرگمهر در باب سیاست کشورداری.
بعض کتب العجم تالیف ابن قتیبه که به تعدای از کتب این زمان ارجاعاتی دارد
کتاب کاروند در دستور زبان و بالغت ترجمه جاحظ که بعد ها سرمشق سیبویه نحوی شد برای
دستور زبان عرب .
در زمینه داستان:کتاب مهر آذر گشنسپ  .کی لهراسپ و روشنایی ترجمه علی ابن عبیدکتاب هزار
داستان یا هزار و یک شب  ،ویس و رامین که توسط فخر الدین اسعد گرگانی منظوم شد .دارا و بت
زرین ،خسرو شیرین نظامی که بر گرفته از یک کتاب است
هرمز چهارم
خسرو انوشیروان در سال  ۵۷۹در گذشت و پسرش هرمز که مادرش دختر خاقان بزرگ کاشغر بود
به سلطنت نشست .
هرمز پادشاهی مردم خواه بودو تصویریک بهدین مزدکی رااز خودنشان می داد.و این امری نبود
که فئوداالن دینی و میلیتانت تحمل کنند .مسعودی از  ۱۳۰۰۰نفر و طبری از  ۱۳۶۰۰کشته از بزرگان
خبر می دهند .
حقیقت ماجرا این بود که موبدان و سپهساالران می خواستند او ضاع را به دوران پیش از انوشه
روان بر گردانند .
جنگ قدرت میان فرماندهان
در همین زمان جنگ قدرت میان دوخانواده جریان داشت :
خانواده اسپندیار به ریاست دو برادر بنام گستهم و بندویه که برادران همسر شاه بودندخانواده مهران که در ری وشمال ایران مستقر بودند و در راس آین خانواده بهرام چوبینه بودحمله همزمان رومی ها و ترکان
در سال  ۵۸۹که مصادف بود بادوازدهمین سال سلطنت هرمز دوم و ترکان در یک اتحاد پنهان از
دو سو به ایران حمله مردند  .رومی ها خبر دارشده بودند شکاف و چند دستگی بین مغان و
سپهساالران و شاه وجود دارد .
رومی ها به حران ن و ترکان به تخارستان رسیده بودند .
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هرمز جنگ با ترکان را به بهرام سپرد و با واگذاری دارا و میان پارگین به روم سعی کرد با روم
صلح کند .بهرام با سپاهی گزیده از  ۱۲۰۰۰مرد به جنگ سپاه  ۴۰۰۰۰نفره خاقان رفت .خاقان را
کشت و پسر خاقان در دژی بنام آوازه در سمرقند پناه گرفت .بهرام از او خواست به تیسفون برود و
با پیمان صلح سپاهش را از ایران خارج کند  .چنین شد و ترکان از ایران خارج شدند .
توطئه بر علیه بهرام چوبین
پیروزی بهرام برای او محبوبیت زیادی همراه داشت و این را رقیبان او بر نمی تابیدند  .پس بزرگ
فرماندار یزدان گشن اسپ کوشید هرمز را نسبت به بهرام بد بین کند .
فتنه در هرمز کارگر افتاد  .رسم بر این بود که سردار فاتح بعد از پیروزی به پایتخت بیاید اما
هرمز بهرام را برای جنگ به گرجستان فرستاد تا رومی ها رااز آن جا براند  .بهرام در این جنگ موفق
نبود پس دشمنانش او را متهم به همدستی با قیصر کردند
هرمزبرای او میان بند زنانه و دوک نخ ریسی فرستاد و نوشت ما در باره تو اشتباه کردیم که چنان
ماموریت بزرگی را به تو سپردیم .
بهرام بعد از این برکناری نابخردانه ،از آنجا که می دانست اگر به پایتخت برود کشته می شود با
سپاه خود به ری رفت .
بهرام تصمیم گرفت به تیسفون برود و هرمز را از سلطنت بر دارد.
کودتا وکشته شدن هرمز
خسرو ولیعهد هرمز در این دوران شهریار االن در شمال ارس بود و توسط گستهم و بندویه که
دایی های او بودند از دشمنان بهرام بودند .
در پایتخت شایع بود که خسرو قرار است کودتا کند  .علت این شایعه گفته می شد سکه هایی بود
که بهرام بانام خسرو زده بود و بدست هرمز رسیده بود .خسرو به پایتخت احضار شد و تحت نظر
قرار گرفت  .اما توسط دایی های خود فراری داده شد .بهمین خاطر هرمز گستهم و بندویه را به
زندان افکند.
با حرکت بهرام به سوی تیسفون دو سپهدار بنام کارن و اسپندیار با کمک پادگان پایتخت و آزاد
کردن گستهم و بندویه کاخ را گرفتند و هرمزرا کور کردندو با فرستادن پیکی خسرو را از آذربایجان به
تیسفون آوردند و به تخت نشاندند.
بهرام با سپاهش وارد جلگه میان رودان شدو دو سپاه در برابر هم صف کشیدند .شبانه افسران
سپاه خسرو به بهرام پیوستند و خسرو و دایی هایش به تیسفون آمدند وبطرف شام فرار کردند تا
ازرومی ها کمک بگیرند  .پیش از حرکت گستهم و بندویه هرمز را کشتند تا بهرام نتواند با برگرداندن
هرمز به سلطنت بازگشت ان ها را به قدرت غیر ممکن کند .
پادشاهی بهرام ششم
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با فرار خسرو و کشته شدن هرمز ونبود مدعی در خانواده هرمز بهرام با نام بهرام ششم به تخت
نشست .اما بزرگان و سپهساالرن بازگشت به قدرت یک پارتی را بر نمی تافتند .و گروهی بزرگ به
آذربایجان رفتند .
بازگشت به قدرت با سپاه روم
خسرو پرویز به قیصر پناهده شد وتقاضای کمک کرد و قیصر پذیرفت به شرط آن که کلیه سرزمین
های مسیحی نشین را به روم واگذار کنند و خسرو پرویز پذیرفت.
نبرد خسرو با بهرام
قیصر موریک سپاهی  ۶۰۰۰۰نفره را به فرماندهی پسرش تیادوس به سمت ایران فرستاددر
آذربایجان نیروهایی از آذربایجان و ارمنستان که مخالف شاهی بهرام بودن به او پیوستند.
زمینه های شکست بهرام
بهرام یک سال پادشاه بود .اما تنها عراق و همدان وری زیر قدرت او بودند .پارس و سیستان و
خراسان در شورش بودند.کوشان وتوران جدا شده بودند .خزانه تهی بود و مالیاتی گرفته نمی شد و
سپاه ناراضی بود .
جنگ در آذربایجان در گرفت .فرجام جنگ به نفع خسرو پرویز بود و بهرام از آذربایجان به
هیرکانیه رفت و از راه بیابان های خوارزم خودرا به ترکستان رساند.و به خاقان کاشغر پناهنده شد
کسی که پدرش را بهرام در جنگ کشته بود .
پادشاهی خسرو پرویز
بعداز پیروزی نوبت به تقسیم غنائم رسید .بندویه مسئول خزانه داری شد و گستهم شهریار
خراسان شد .وتیادوس با  ۲۰۰۰۰۰۰۰میلیون درهم و سند حران و نصیبین و آمیدا و دارا و پارگین به
کشورش باز گشت .
ترور بهرام چوبینه
بهرام در نزد خاقان مقام و منزلتی یافت و داماد اوشد .فردوسی داستان های دلکشی از دالوری
های بهرام در کاشغر دارد.
خسرو پرویز نگران بازگشت بهرام بود و بزودی همین اتفاق هم می افتاد  .مگر نه این که او خود با
ارتش خارجی به قدرت رسید .پس َ
خررادبُرزین ماموریت یافت بعنوان بازرگان به کاشغر برود و بهرام
را ترور کند  .چنین نیز هم شد .
فرجام گستهم و بندویه
خسرو پرویز چون ازکار بهرام فارغ شد در صدد برآمد قاتالن پدرش را که مدعیان اونیز بودند از
سر راه بردارد در یک بازی چوگان بهانه ای جست و بندویه را با شکنجه بسیار بکشت.
گستهم گریخت به دیلمستان رفت و با خواهر بهرام چوبینه؛گردویه ازدواج کرد و به خراسان رفت و
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خودرا شاه خواند و تاج بر سر نهاد.
خسرو با راهنمایی برادر گردویه توسط همسرش نامه ای به گردویه فرستاد که اگر گستهم را
بکشی ترا همسر خود می کنم و به فرزندت تاج شاهی می بخشم  .گردویه بهرام را مسموم کرد و
بگریخت و به تیسفون رفت و همسر خسرو پرویز شد .
جنگ با روم
در کنستانتینیه در سال  ۶۰۲کودتایی بر علیه قیصر موریک انجام شد و قیصر وهمه افراد خانواده
اش کشته شدند جز پسر نوجوانش که به ایران پناهنده شد خسرو پرویز تالش کرد او را به سلطنت
باز گرداند که نشد و کار به جنگ کشید  .خسرو پرویز بدنبال فرصتی بود تا سرزمین های جدا شده
را باز پس گیرد .
دو سپهبد ایرانی ؛شهروراز و شاهین بهمن زادگان درچندین نبرد رومی ها راشکست دادند و
حران و نصیبین و آمیدا و گرجستان و بندر التکیه و میان پارگین و دارا را از رومی ها پس گرفتند .
در سال  ۶۱۱فرماندار مصر؛هراکلیوس بر علیه فوکاس کودتا کرد و جنگ دیگر باز از سوی روم
آغاز شد سپهدار شاهین مصر راهم به تصرف در آورد و شهریاری مصر تاسیس شد .
در سال  ۶۱۵مرز های ایران به دوران هخامنشی رسید .
رقابت ها ی شوم
در این زمان پایه های قدرت ایران در سه منطقه و در دست سه سپهدار بود:
شاهین :در مصرشهروراز در آناتولیفرخان در شامروم نیز که از جنگ های کالسیکش به جایی نرسیده بود در تالش بود جنگ را به جهاد تبدیل کند و
با کشاندن پای کلیسا مسیحیان ایران و میان رودان را به متحدین خود تبدیل کند .و تا حدود زیادی
موفق بود و مدام خبر هایی از معجزات مسیح و توهین افسران ایرانی به مقدسات مسیحی در ایران و
میان رودان منتشر می شد .
در چنین شرایطی بسیج جنگی بر علیه روم مسیحی و متعلقاتش در ایران و میان رودان الزم
بود .باید فکری بحال مسیحیانی که در ایران بودند ازارتش گرفته تا پزشکانی که در کاخ کار می
کردند می شد  .باید تبلیغان دروغین کلیسا ها خنثی می شد .اما خسرو پرویز در کاخ مشغول
خوشگذرانی با زیبا رویان بود و سپهداران مشغول توطئّه بر علیه هم .
نخست ذهن شاه را نسبت به شاهین شهریار مصر بدگمان کردند شاهین در سال  ۶۲۴فراخوانده
شد و به طرز اسرار آمیزی در گذشت  .این چهارمین فرمانده بزرگی بود که سپاه ایران از دست می
داد ؛نخست بهرام چوبینه و بعد گستهم و بندویه.
105

جنگ با روم
قیصر در سال۶۲۵از راه گرجستان و ارمنستان خودش را به آذربایجان رساند و شهر مقدس
گنزک را ویران کرد و به آناتولی عقب نشست .هدف او وادار کردن ایران به صلح بود .
توطئه بر علیه شهر ُوراز
کج اندیشان فتنه کردند که حمله قیصر به آذربایجان با اطالع شروراز بوده است و او بخشی از
غنائم را برای خود برداشته است .خسرو اورا به پایتخت فراخواند .از سویی دیگر به او رساندند که
در پایتخت بر علیه او چه می گذرد .و باز به خسرو خبر دادند که شهروراز خوابنما شده است که
بزودی شاه ایران خواهد شد  .خسرو طی نامه ای به برادر شهروراز از اوخواست برادرش را بکشد و
خود جانشین او شود .برادر برادر را آگاه کرد و شروراز طی مالقاتی در یک کشتی در دریای اژه با
قیصر برای گرفنت پایتخت تبانی کرد .
قیصربا سپاهی ۷۰۰۰نفره از راه آمیدا به میان رودان لشگر کشید .
در مقابل او در حران سپهبد راهراز بود با ۱۲۰۰۰نفر از پادشاه کمک خواست اما او پاسخ داد
بجنگید تا بمیرید .راهراز شکست خورد و قیصرحران و نصیبین را گرفت .
خسروحیله ای اندیشید و نامه به رمز نوشت برای شهروراز تا بدست قیصر بیفتد و به قیصر
فهماند که کشاندن او به حران حیله او وشهروراز بوده است  .و در این نامه از شهروراز خواست تا به
کنستانتیه حمله برد و خود با  ۳۰۰۰۰۰هزار سرباز کار قیصر را تمام کند .نامه را خسرو به کسی
داده بود که از مسیحیان هوادار روم بود و خسرو می دانست نامه را مستقیم به قیصر می رساند نه
شروراز .قیصر به اناتولی عقب نشست .
مسیحیان پایگاه دشمن
خسرو پرویز از نقش مسیحیان ایرانی غافل بود هم اینان بودند که با خبر های کذب او را نسبت به
سپه داران بدبین می کرد و سوء ظن او را به افسران می رساندند.
اگر پادشاهی مدبر در این زمان بر تخت پادشاهی بود باید در وهله نخست پشت جبهه خودرا از
مسیحیانی که عاملین روم بودند پاک می کرد  .تصفیه از ادارات و کوچاندن آن ها از مناطق سوق
الجیشی و رانده آن ها از کاخ .
کاتالیزرو های شکست
بیماری ناگهانی خسرو که او رازمین گیر کردو در شرایطی چنین خطیرکه کشورنیازمندتصمیمات
عاجل و عاقالنه بودبه پیچیدگی اوضاع افزود  .بنظر می رسیدپزشگان مسیحی درباردر بیماری
خسرو نقش داشتند.
عامل دوم سپهدارانی بودند که از سیاست های خسرو ناراضی بودند و سقوط او را لحظه شماری
و مساعدت می کردند .
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وپارانوئید قدرت که باعث می شد مدام بزرگان را زندانی یا از بین ببرد.
یک نمونه
مردان شاه فرماندهی سپاه نیمروز را داشت  .اختر بینان که بیشتر مسیحی بودن خسرو را به او
بدبین کردند .خسرو فرمان داد یک دست خودش را قطع کند .او دست راستش را قطع کرد و دست
قطع شده رابوسید وگفت:فرمان شاه برای ما مقدس است  .خسرو پشیمان شد و از او خواست تالفی
کند  .مردانشاه گفت :فرمان بده مرا بکشندزیرا تحمل این سرافکندگی را ندارم .خسرو اجابت کرد و
پسر او مهرهرمزد رادر تیسفون به پست مهمی گماشت و هموست که گردن خسرو را می زند .
کودتا بر علیه خسرو
بیماری پارانوئید خسرو تمامی بزرگان را بسوی کودتا برعلیه او راند.
در پائیز سال ۶۲۷در گیری وارد مرحله نوینی شد  .خسرو فرخ هرمز فرخ زاد ؛فرمانده گارد
سلطنتی را مامور کرد تا با فریب شهروراز را به پایتخت بکشاند  .اما شهرو راز او را قانع کرد که راه
اصلح بر کناری خسرو و به تخت نشاندن یکی از پسران اوست  .پس او را با سپاهی روانه تیسفون
کرد .
در این زمان خسرو  ۱۸پسر داشت که قرار بود خسرو ولیعهد شود اما فرخ زاد به نزد شیرویه پسر
مریم رومی رفت که بعلت بدگمانی خسرو پرویز به او تحت نظر بود .شیرویه به فرخ زاد همرای شد و
فرخ زاد با آزاد کردن زندانیان و  ۱۲۰۰۰سپاه شهروراز که در بیرون تیسفون بودن کاخ را گرفت و
خسرو را به بند کرد .
یک نکته مهم
این روز مصادف است با سال  ۶هجری درست  ۶سال از هجرت پیامبر اسالم گذشته است و در
همسایگی ایران نیرویی ایدئولوژیک در حال بر آمدن است اما سپهداران ایرانی در حال کودتا
هستند.
اعدام پادشاه
کار باید به اتمام می رسید پس دادگاهی برگزار شد به ریاست اَسپادگشن اَسپ و َ
خررادبرزین؛
همان کسی که بهرام چوبینه را ترور کرد .
اتهمات وارده و دفاع خسرو در تاریخ مکتوب است و تمامی رویه کار است .کودتایی شده است و
شاه شکست خورده باید با بهانه ای اعدام شود .
خسرو  ۶۰ساله بود که گردن زده شد .و بدنبال او ۱۷برادر شرویه نیز گردن زده شدند .شیرین
همسر محبوب خسرو نیز خودکشی کرد .
کار روزگار بر آن قرار گرفته بود تا توسط مشتی نادان سلسله مقتدر ساسانی بی آینده شود.و
شد.
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بحران مشروعیت
کشنت پادشاه کار آسانی نبود.از روز بعد از گردن زدن خسرو پرویز چه شیرویه پدر کش و چه
دیگر سپهداران فاقد مشروعیت بودند  .کودتا و شورش فرزندان نا مشروع فقدان مشروعیت بود .
در دومین سال سلطنت شرویه کشته شدو فرزند خرد سالش شاه شد و نیابت سلطنت سپهدار مه
آذر گشنسپ بود.
شهربراز در سوریه از کودتا مطلع شد با نیو خسرو فرمانده گارد و ماندار گشنسپ فرمانده سپاهنیمروز متحد شد به تیسفون آمد اردشیر خرد سال را کشت و کسانی را که در کودتا دست داشتند
تصفیه کرد و خود با لقب فر آئین به تخت نشست .
 ۶هفته بعد سه برادر در گارد سلطنتی کودتا کردند و فرآئین را کشتند و تصفیه هوداران شهربراز شروع شد .
پادشاهی پوراندخت
با کشته شدن شهر براز از آن جا که فرزند ذکوری نبود پوراندخت دخت خسرو پرویز به تخت
نشست  .اما او دو مدعی قدرتمند داشت:
-۱در خراسان نواده فیروز که خودرا فیروز خسرو می نامید
 -۲در نصیبین یکی از بازماندگان ساسانی که خودرا هرمز پنجم می دانست
فیروز خسرو در جنگ با پوراندخت کشته شد .اما هرمز پنجم که از حمایت رومی ها برخوردار بود
باقی ماند.
کودتا بر علیه پوراندخت
در سال  ۱۰هجری پوراندخت با کودتایی از بین رفت عامل کودتا گشتاسپ بود .
پادشاهی آذرمیدخت
دو ماه بعد کودتایی دیگر صورت گرفت و آذرمی دخت پادشاه شد.در این زمان فرخ هرمز
سپهساالر خراسان داعیه سلطنت داشت که آذرمیدخت او را به تیسفون فراخواند و کشت .
کودتای رستم فرخزاد
رستم سپهساالر فارس بود بدنبال مرگ پدر به تیسفون آمد آذر میدخت را کور کرد و یزد گرد پسر
شهریار نوه خسرو پرویز را به تخت نشاند و خودزمام امور را بدست گرفت .سال  ۱۲هجری است.
صحنه سیاسی آخرین پادشاه ساسانی
-۱یزدگرد در تیسفون
 -۲خسرو مهر گشنسپ در خوزستان
-۳خرزادخسرو در موصل
-۴ترکان در شمال
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-۵ترکان در شرق
-۶عرب های بنی بکر در فرات
دوران سقوط و فروپاشی آغاز شده بود و یک ضربه از خارج کافی بود تا ساسانیان به تمامی فرو
بریزند.
.

.
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