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  مقدمه   ـ 1

بر اين کتاب است و هدف آن است که در صفحات » مدخل« ی آوريم در حکم آنچه در ذيل م
اندک و سطوری معدود نظری از سويی تند و پران و از سويی ژرف و ريشه ياب به تاريخ 
. جامعه ای بيفکنيم که در فالت ايران طی هزاران سال دوام آورده و دگرگونی يافته است

و در مقطع اکنون ) دياکرونيک( مقطع زماندانش جامعه شناسی امروزی جامعه را در
بررسی می کند و قانون ها و ضابطه هايی برای شناخت پديده ها به دست داده ) سنکرونيک(

سير و سمت تکاملی آن است تا بتوان در گم بيشه روی دادهای تاريخ راه برد و مراحل اين 
  .را معين کرد

رکسيست اروپايی و چه از جانب اين کوشش چه از جانب مورخين مارکسيست و غير ما
مورخان و محققان ايرانی طی چند دهه اخير انجام گرفته است و می گيرد و از آن جمله با 

ستاره راهنمای ما . را تنظيم می کنيم» مدخل« ما اين فيض گيری از همين کوشش هاست که
 با آن که تاريخ در تاريخ اين مدخل همان گفتار پر ارجی است که در سرلوحه آورده ايم يعنی

 اجتماعی خود از سلسله فرماسيون های -جوامع انسانی از جهت ماهيت قوانين اقتصادی
، نظام بردگی، نظام فئودال و نظام       گی ابتدايی اوليه و نظام دودمانیمانند زند(معينی

 می گذرد اشکال بروز اين نظام ها يا فرماسيون ها در) سرمايه داری و نظام سوسياليستی
تاريخ، تندی و کندی تحول آن ها در آميختگی اشکال کهن با اشکال نوين، ويژگی اين اشکال 

 متنوع و رنگارنگ است که نبايد تنها به تحميل مصنوعی يک مشت مقوالت  ایبه اندازه
، کلی را از متن جزئی، عام را بلکه بايد منطقی را از متن تاريخمنطقی بر تاريخ بسنده کرد 

تنوع بی « ی و آمپيريک بيرون آورد و يا به اصطالح مارکس در برخورد به متن تجرب از
» هاز جهت شرايط عمد« که » زيربنای واحد« يک » تدرجه بندی های بی نهاي«و » پايان

  . همانند است، روش آمپيريک داشت
خود مارکس در يک سلسله آثار خود شيوه توليد آسيايی و جامعه کهن آسيايی را   

  : ار می دهد و از آن جمله می نويسدل قرمورد تحلي
شرايط اقليمی، وضع زمين، فضای عظيم، بيابانی که از صحرای آفريقا از طريق « 

عربستان و ايران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فالت آسيا ممتد است سيستم آبياری 



 

و » .ه است پايه زراعت شرقی کردمصنوعی را به کمک ترعه ها و تأسيسات آبياری،
در شرق ناگزير مداخله قدرت متمرکز ... ضرورت بديهی استفاده صرفه جويانه از آب«

منشأ آن وظيفه اقتصادی يعنی به ويژه وظيفه سازمان دادن امور عمومی . ددولت را می طلب
  .»1، از همين جاست ی آسيايی مجبور بودند اجراء کنندکه دولت ها

انگلس بر اساس . را توضيح می دهد»  شرقیدسپوتيسم« اءمارکس از همين منش  
می » سلطنت منتظم ايرانی ساسانيان« همين تکامل قدرت دولتی است که دولت ساسانيان را 

  .2نامد
طی قرن های متمادی در ايران پيش و پس از » ديوان ها«در واقع بغرنجی ساختمان   

خراج ها که مثال در دوران اسالم و تقسيم کار مفصلی که در ميان آن ها شده بود و سيستم 
و آمارکاران يا تحصيل داران او جمع آوری می شد » واستريوشان ساالر«ساسانی به وسيله 
آن ها را ) متخصصين حفظ مسکوکات و تبديل ماليات  جنسی به نقدی( و گنجور و گهبدها

د در نگاه می داشته اند و سپس برای مخارج جنگی، دولتی ، دربار و غيره مصرف می کردن
  .  يکی از مختصات تکامل جامعه ماستاروپای باختری بدين طرز همانند ندارد و

 بردگی در ايران، به جای يافتن اشکال  رومی-لذا به جای جست وجوی اشکال يونانی  
 هلندی رشد ـ به جای جست و جسوی شکل انگليسی  آلمانی فئوداليسم در ايرانـفرانسوی 

 شده و  اشکالی رفت که در اين کشور پديدد به دنبال يافتن آنسرمايه داری در کشور ما، باي
با آن که از جهت سرشت خود، پديده های جوامع ديگر بشری را تکرار می کند از بسياری 

  . يگانه و ويژه است،جهات شکل بروز خود
  
  ويژگی های جامعه ايرانی پيش از اسالم  ـ 2

رباره آن سلسله های ايرانی مانند هخامنشی، درباره جامعه ايرانی پيش از اسالم به ويژه د
اشکانی، ساسانی که از آن ها اطالعات بسياری در دست است از طرف پژوهندگان ايرانی و 

  .  و دقيق اندکی به عمل نيامده استغير ايرانی تحقيق کمی انجام نگرفته و تحليل های عميق
قبل از آنکه دو . خ ديرنده ايستمروز مسلم شده تاريتاريخ ايران پيش از اسالم چنان که ا

م و از .ق و يک بار در حدود هزار سال 2000يک بار در حدود ) آرياها(نوبت اقوام آری 
ور و شمال خاوری به نجد يا فالت ايران رخنه کنند، در اين سرزمين اقوام  غير سوی خا

 می) کوشيت(ی آريايی که آن ها را مانند دراويدهای هند و حبشی های آفريقا از نژاد حام
کادوس ها، کاسپی  در شمال مانند تاپورها، ماردها،(درباره اين اقوام . دانند زندگی می کردند

کمک کاوش ها اطالعاتی به تدريج به ) ند خوتی ها، لولبی ها و ايالم هاها و در غرب مان
يخ اين دو تاريخ ايالم را بهتر از تاريخ خوتی ها و لولبی ها می شناسيم و تار. گرد می آيد

  .تر از تاريخ کادوس ها و کاسپی هاقوم اخير را به
ظاهرا پيدايش تمدن نوين از ترکيب مدنيت کوچنده شعبانی آريايی و مدنيت ساکن   

بوميان به همان ترتيب که برخی مورخين از آن جمله گيرشمن معترض شده اند تاريخ 
به هر صورت ما . خ داده استر» مسالمت آميزی«جی و خونينی نيست و غالبا اختالط تدري

در حدود هزار قبل از ميالد، يعنی قريب سه هزار سال پيش با چهره آن چنان ايرانی آشنا 
  .هستيم که تقريبا تا يورش بزرگ تازيان مسلمان کما بيش از جهت اتنيک همانند باقی ماند

نه های بايد با نظر آن محققان که افسا. ره دوره آريايی نيز بحث هايی استدربا  
خداينامه پهلوی و شاهنامه فردوسی را درباره دوران پيشداديان و کيانيان جدی می گيرند و 
آن را به سرگذشت تاريخی اقوام ايرانی خاور و شمال خاوری فالت ايران مربوط می دانند 

تعدادی از اساطير ما به ويژه درباره شاهان و . ستدالل منطقی و تاريخی موافق بوداز جهت ا
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 کيانی بيش تر متعلق به خود لوانان پيشدادی با اساطير هندو مخلوط است ولی دورانپه
ايران از دست رس ديد مورخين يونانی که از مادها و هخامنشيان سخن گفته اند دور . ماست

بوده، لذا داستان کيانيان و پهلوانان سيستان همگی در جرگه اساطير و افسانه ها باقی مانده و 
با اين  . ها ياد شد» خداينامه«ه کرد و در بی مانند اوستا و تفسيرهای آن رخندر متون مذه

توان اشارات مبهم  نوشته های هردوت نيز میدر حال چنان که اخيرا روشن شده است حتی 
هردوت اين مطالب را به ويژه در بيان . به نام های پيشدادی و کيانی يافتو دور و مغلوطی 

  .اقوام ايرانی بوده اند آورده استخود از احوال سکاهای شمالی که 
آنچه . در اين زمينه صالحيت ورود نداريمباری با همه اين ها زمينه کار مورخان است و ما 

برای يک بررسی کننده جريانات ايدئولوژيک دوران پيش از اسالم دانستنش واجب است آن 
زده يسنه در آن رواج يافت تا است که جامعه ايران در آن دوران نسبتا شناخته شده ای که م
  در آمدن جيوش تازيان مسلمان چه گونه جامعه ای بوده است؟

 بنياد هفتم قبل از ميالد سلسله خود راما مطلب را از مادها آغاز می کنيم که از اوائل قرن 
اين دوران .  بعد از ميالد منقرض شدند652سال يان ختم می کنيم که در نهشتند و به ساسا

 سال را در بر می گيرد و کمی بيش از دورانی است که ما را از انقراض 1500قريب 
  . جدا می کندساسانيان 

و ساسانيان در ايران ، اسکندرها و سلوکيدها، پارت ها طی اين دوران مادها، هخامنشی ها
به احتمال قوی در شرق ايران کيانيان با بخشی از اين دوران، البته بخش . حکومت کردند

، بددر اين دوران است که دين مزدايی کهن زوال می يا. اين دوران، معاصر بوده اندآغازی 
که در آغاز هزاره پيش از ميالد در شرق » مزده يسنه«دين اصالح شده زرتشت به نام 

در اين دوران است که کيش جهان گير . ايران پديد شده بود در سراسر ايران رخنه می کند
ن داشته رنگ و جاليی می گيرد، در اين دوران است که در مهر پرستی که ريشه های که

اواخر اشکانی و به ويژه در اوائل ساسانی دين زرتشت تحولی و انتظام تازه ای يافته به دين 
رسمی دولتی ساسانيان بدل می گردد، در اين دوران است که مانی گری و مزدکی گری 

 يابد در اين دوران است که ايران با ظهور می کند و کيش کهن زورانی بار ديگر رواج می
هند و چين و قلمرو کوشانيان در خاور و يونان و رم و بيزانس و سوريه و مصر در باختر 
روابط وسيعی دارد و مانند موجودی دو چهره رويی به سوی باختر و رويی به سوی خاور 

نی و فرهنگی کرده از هر دو فيض گرفته به هر دو فيض می رساند و از اين مبادله مد
 است که دين زرتشتی ، در اين دورانهبی فلسفی عديده ای پديد می گرددمکاتب سنکرتيک مذ

ات و فقهيات ، الهيکند ، با دين بودايی و با دين عيسوی دست و پنجه نرم میبا دين يهودی
در اين دوران است که فلسفه . خود را منظم می سازد، احتجاجات خود را عرضه می دارد

تنظيم می گردد و فرزانگان ) اندرز(» هندرج«جالبی در ايران به نام  دقيق و) اتيک(علمی 
فراوانی در اين مرز و بوم ظهور می کنند و داستان های حماسی و غنايی متعددی نوشته می 

  . فرهنگی ويژه و جالبی بسط می يابدشود و زندگی معنوی و 
هخامنشی ها کمی بيش از ) م. ق550 -708( سال 250مادها در ايران قريب   

) م. ق250- 330(اسکندر و سلوکی ها در حدود صد سال ) م. ق330-546(دويست سال 
ال و ساسانيان قريب  چهار صد و سی س) م 226 –م .ق 250(اشکانيان قريب پانصد سال 

  .حکم روايی داشتند)  م226-651(
ه جامعه ای بود، در اين دوران دراز هزار و پانصد ساله جامعه ايرانی چه گون  

ترديدی نيست نه يک جامعه طی هزار و پانصد سال بالتغيير نمانده و در افزارها و شيوه 
توليد آن، مناسبات توليدی آن، نظام طبقاتی آن، رژيم دولتی آن، سطح تکامل فرهنگی آن و 

دهد و ، رخ می ج تر شدن يعنی در سمت تکاملی استدر جهت بغرن غيره تحوالتی که ناچار
  . در واقع نيز چنين بوده است



 

ولی يکی از ويژگی های اين جامعه طی هزار و پانصد سال نوعی ثبات ساختمانی آن   
اوليه که مبتنی بر » ويس« در عين تغيير است تغيير در آن است که نظام دودمانی يا نظام 

ه از دوران رسوم پدر ساالری بود از همان آغاز برخورد آرياها با تمدن های بومی و به ويژ
ها بازار و ماد زوال می يابد و به جای آن به تدريج شاه و شاهنشاه و دولت متمرکز، شهر

، روابط پولی، بردگی پديد می گردد و سپس اين جريان نيز به تدريج پيشه وران، بازرگانی
ه کاست مانند دگرگون می شود و تيول داری و فئوداليسم و اريستوکراتيسم و هيرارشی و شيو

ولی از سوی ديگر ثبات در آن است که بدون آن که نظام دودمانی . بقاتی ظهور می کندط
پدرساالری از ميان برود و در حالی که بسياری از موسسات و موازين آن به جاست بردگی 
پديد می شود و بدون آن که بردگی از ميان برود مقررات جامعه هيرارشيک و اشرافی 

ی کند و همه در کنار هم و تا ديری حتی تا ديری پس از فئودال و تيول داری ظهور م
  .م زندگی می کننداستقرار اسال

نظام «جست و جوی  اگر بخواهيم الگوهای تجريدی را برداريم و در ايران در  
از نوع يونان و رم و يا نظام فئودال از نوع اروپايی غربی بر آييم يا دچار نوميدی » بردگی

. م و به دعاوی بدون مدرک دست زنيمی واقعيات تعبيراتی بتراشيمی شويم يا مجبوريم برا
د و آن را گويند حقيقت مشخص است و بايد حقيقت مشخص را چنان که هست دي چنان که می

علت آن که در بين پژوهندگان غيرمارکسيست از طرفی و در . چنان که هست بررسی کرد
اه بين خود آن ه اختالف نظر است و گبين پژوهندگان مارکسيست از طرف ديگر در اين زمين

 از آن جاست که گاه الگوهای مجردی را خواسته اند بر واقعيت ،ها نيز توافق نيست
مشخصی تطبيق دهند و اين جنبه جامعه ايران که ادوار طی شده با سرسختی در کنار ادوار 

  .در حال ظهور باقی هستند آن ها را گاه به بی راه برده است
تجربی و نسج اجتماعی ايران طی اين يک » آمپيريک«  همانا مطالعه بهترن شيوه  

در عين حال سخنان . ء تعميم و دست زدن به انتزاء استهزاره و نيم و تنها پس از آن اجرا
د  کمک بسياری به  حل بسيار گران بها و کليدی مارکس درباره جامعه های شرقی می توان

  .مسائل بکند
مختصات تکامل جامعه ايران قبل از اسالم به دست بدهيم بی فايده پيش از آنکه تعميمی از 

لوکی، نيست نخست سير مشخص اين جامعه را به ويژه در الگوی تمدن های هخامنشی س
  :پارتی و ساسانی بررسی کنيم

در اثر رام کردن ستور . کی از ادوار جهانی اوج مدنيت استتمدن هخامنشی مقارن با ي ـ 1
، استخراج معدنيات مانند آهن و طال و و و اسب بسط فالحت و باغ داری گاو از آن جمله
مبادله و  ، ارتباط اقوام کوچنده و آرمنده و گسترش بازرگانی وچرخ و ارابه نقره استفاده از

رواج سکه پول بغرنج تر شده تقسيم کار در صنعت و کشاورزی و دست به دست شدن 
در اين دوران . غيره تحقق يافته استو غيره و تجارب مدنيت ها، دولت ها و قوميت ها 

، جانشين ال متمرکز و بر رأس آن شاه مستبدالگوی  آن جامعه ای که تابع يک حکومت کام
راج ها و خدا، دارای اختيارات نامحدود و اشرافيت پيرامون اوست و سيستم منظم ستاندن خ

به شکل رشد يافته ای در ، صنايع ، بنادر، راه ها و غيره عوارض مختلف از کشاورزی
  .زاران سال در کشور ما پاييده استاين الگو در خطوط عمده خود ه. شود ايران پديد می

ل که اسارتگاه اقوام مختلف تحت سيطره پارس ها بود اامپراطوری وسيع هخامنشی درعين ح
رجی در ی و خابازرگانی داخل. عظيم اختالط مدنيت ها مبدل گرديددر عين حال به يک انبيق 

 فلفل ،نه فقط درختان ميوه و حبوبات گوناگون مانند انگور، فندق، کنجد. اين دوران بسط يافت
، الژورد، فيروزه، عقيق از طريق تجارت و دنيات مانند طال، نقره، قلع، آهنو غيره بلکه مع

تی تماس از قومی به نزد قوم و از سامانی به سامان ديگر سفر کرد و شيوه های کارکرد صنع
و اختراعات و اکتشافات کوچک و بزرگ در دوران اين امپراطوری دست به دست شد و اين 

اغ داری و بر اثر حفر قنوات و بستن سدها، ب. تماعی بسی افزودامر به بغرنجی تقسيم کار اج



 

دهقانان آزاد در پارس و دهقانان وابسته به زمين در اراضی اقوام . فالحت بسطی شايان يافت
  . العده ترين مولدان اين جامعه اند يعنی کثيرـده دو نمونه دهقان دست نشان

داريوش به عنوان پادشاه ايران نخستين بانی يک سازمان منظم دولتی است که البته   
از آن جمله اقتباس از به مقدار زيادی ناشی از اقتباس تجارب اقوام کهن تر در اين زمينه و 

ت پيوندی از ع خود را که انبوهه رنگارنگ سسوی متصرفات بسيار وسي. آسوری هاست
يونانی بود به عده ای ساتراپ نشين تقسيم کرد و يک شهربان   تااقوام مختلف از هند

بر رأس اين از افراد خاندان شاهی و يا از ميان اشراف پارسی ) ساتراپ خشتره پاون(
خراج و گوش ها و در زير دست ساتراپ ها دبيران مأمور وصول . واحدهای پهناور گذاشت

برای اداره اين . رز عمل شهربان بودند قرار داشتندچشم های شاه که مأمور مراقبت از ط
دستگاه گسترده شريان های ارتباطی به صورت جاده های سنگ فرش که حتی گاه شيار 
خاص حرکت چرخ در آن تعبيه می شد و پيک ها و چاپارهايی مجهز به اسبانی که برای 

. شد ساخته شده بود  آن ها با کفش های آژده ای که سلف نعل است پوشيده میاولين سم های
ن اين شريان های ارتباطی، شوش و استخر و مراکز مهم ديگر حکومت مرکزی را با دورتري

ايران از « افس به نقل از گيرشمن در ـمثال جاده شوش . ساتراپ نشين ها مربوط می کردند
 استراحت يا کاروان  ايستگاه111ومتر طول داشت و به  کيل2700قريب » آغاز تا اسالم
و در حالی که اين فاصله را يک کاروان عادی طی سه ماه طی می کرد . سرا مجهز بود

ت تحت فرمان خود خراج می شهربان ها از اياال. يک شاهی هفت روزه آن را می پيمودپ
در اين اوان . خمين می زنند تن نقره ت400را به مجموع خراج امپراطوری داريوش . ستاندند

و نقره مرسوم بود و اين امر، ) که دريک نام داشت( گويا با تقليد از ليدی ها، سکه های طال 
ه نقدی و هم وصول خراج، هم ايجاد خزينه های محلی  و مرکزی هم تبديل مزد جنسی را ب

  .می کردليت بانکی معاصر را تسهيل ن اعتبارات نظير فعاهم اجراء معامالت و داد
قادعه تئوکراسی يا دين ساالری که در نزد شاهان . شاه يک شه تئوکراتيک بود  

به شکل ) در دوران قدرتشان(ساسانی و سپس خلفاء اموی و عباسی و فاطمی و پاپ ها 
ود را نماينده کالسيک در می آيد، در اين دوران با آن شدت ديده نمی شود ولی داريوش خ

يبا ترديدی نمی توان داشت که دين مزده يسنه در دوران هخامنشی تقر. آهورمزده می دانست
 سال 600 - 500دين مسلط است و حال آنکه پيدايش اين دين و رواج آن در جامعه ايران به 

البته هم دين مزدايی کهن و هم اديان اقوام غير . يش از دوران داريوش مربوط می شودپ
ر دين مزده يسنه چه در زمان زرتشت چه به ويژه آريای ساکن نجد ايران تأثيرات خود را د

ی بعد به دين زرتشتی دوران هخامنشی با دين زرتشتی دوران ها. بعد از او باقی گذاشتند
، حصارا از اهورا مزدا سخن می گويددر حالی که داريوش ان. ويژه ساسانی تفاوت دارد

  .به ميان می کشندرا نيز » رشا«يا » رتا«شاهان بعدی پای مهر و ناهيد و ايزد
، غارت متصرفات غنی مانند مصر، سوريه، ليدی، يونان، هند و خراج های سنگين  

غيره اخذ ماليات های گوناگون از معابد ثروتمند بابل و اروشليم و عوارض کمر شکن از 
غنائم سر شار غارت های جنگی ) ها» گرده «ها يا » مانيا«(مردم استفاده از کار غالمان 

، ه بخش فوقانی جامعه هخامنشی، خاندان سلطنتی، اشراف، شهربانان، عمال دولتی و همهمه
 فساد ناشی از طفيلی گری فرو مغان، خدمه آتشکده ها را در ثروت و تجمل و تن پروری و

اسنادی که در شوش، در محل کاخ داريوش اول هخامنشی يافت شده نشان می دهد که  .برد
مواد تمام دنيای آن روز از سودان تا هند، از يونان تا مصر اين پادشاه چگونه از مصالح و 

برای ساختن و آراستن کاخ عظيم خود استفاده کرد و چگونه اهل حرف و صنايع ده ها قوم 
سخنان . قبال مزدی ناچيز مشغول کار بودنددر اين کاخ، به صورت بندگان داغ شده در 

ز لذات قدرت و ثروت حکايت  برخوردای امتفرعنانه داريوش از تمايالت اشرافيت پارسی به
نقل می کند که در نبرد پالتايا در اردوگاه ) 82-81  بندهای–کتاب نهم (هردوت. می کند

مردونيه سردار خشايارشا ظرف های سيم و زر، ديوار پوش های ملون، ميزهای طال کوب، 



 

 فرمانده 3اسظروف منبت کاری از فلزهای گران بها وجود داشت که مايه حيات پوزاني
» گوژپديا«گزنفون نيز درباره تجمل پرستی پارسيان در مقدمه کتاب هشتم . اسپارتی شد

به همين جهت هنگامی که اسکندر مقدونی با سپاهيانی با رنج خو گرفته . کند شرحی ذکر می
به اين امپراطوری فراخ تاختن آورد با آن همان فاجعه ای روی داد که هزار سال بعد از 

هيئت حاکمه ای پر زرق و برق ولی از درون پوسيده بر رأس . طوری ساسانی رخ دادامپرا
انبوهی از اقوام که پيوند اقتصادی و فرهنگی ميان آن ها بسيار سست و نزديک به هيچ بود 

، علی رغم صالبت برونی دهقانان و پيشه ورانی سخت ناراضیبا سپاهيانی غالبا مزدور با 
  . مقهور يک سردار جوان حادثه جو شدو خود ناگهان فرو پاشيد 

ماعی دوران هخامنشی را  اجت- تمدن هلنيستی دوران سلوکی جهات مثبت رشد اقتصادی ـ 2
ران های آن چنان رابطه ای بين شرق و غرب برقرار شد که نظير آن در دو .تشديد کرد

ه تصور کنيم و اين تبادلی بود که خطاست اگر آن را يک جانب. طوالنی بعد ديده نمی شود
مانند برخی مورخين باختری از نقش فرهنگ آموزی يونانيان در ايران دم بزنيم مانند دوران 

.  فلسفی، صنعتی يونان را کسب نمودصليبيان غرب بسياری از دست آوردهای علمی،
، در بازرگانی و پيشه وری، شهرسازیسنکرتيسم و اختالط تمدن ها رونقی بی سابقه 

يش مذاهب زی استخراج معدن، باغ داری و اعتالء هنر و علم و فلسفه و پيدافالحت، راه سا
در پشت سر اين مدنيت مخلوط حتی نژادهای مخلوط که آن ها را به . مخلوط ايجاد کرد

حتی مدتی زبان يونانی مانند زبان عربی به . ناميدند پديد آمدند  می4»ميکس هلن«يونانی 
در دوران تسلط سلوکيان شهرهای متعددی . ا بدل گرديد علمی و دولتی کشور مزبان اساسی

و » سلوکيه«و » انطاکيه«و » سکندريه« در سراسر ايران به نام پادشاهان مانند
در اين شهرها تعداد . اسلوب شهرسازی يونانی پديد گرديدو غيره موافق » الئوديکيه«

برای ) گيمنازيوم(های يونانیيونانيان گاه بر خود بوميان ايرانی می چربيد و در آن دبستان 
انجام می ) ملکه(» کاهنه بزرگ«کودکانشان دائر بود و مراسم مذهبی از آن جمله پرستش 
ظاهرا در داخل اين شهرهاست که . گرفت و بندگان با تقديم شدن به خدايان آزاد می گرديدند

  .نژادی مخلوط از يونانی و ايرانی پديد می گردد
 اعراب نخست بخش های خاوری ايران که از مرکز تسلط درست مانند دوران تسلط  

سلوکيان دور بودند به قيادت قبايل جنگ جو و تيرانداز پارتی دست به مقاومت می زنند و 
ايران خود را به برکت آنان سرانجام از زير سلطه سلوکی ها و به تدريج از سيطره خط و 

لی اين جامعه ديگر چهره خود را دگر و.  يونانی مابی شديد بيرون می آوردزبان يونانی و
قانون تکامل مدنيت که از جمله نتيجه دو . ساخته و از جهت مادی و معنوی غنی تر شده بود

عامل يکی تبادل فرهنگ ها و يکی تکامل درونی خود اين فرهنگ هاست کار خود را کرده 
  .بود
ر به تيسفون در باختر منتقل در ايران پارتی که پايتخت خود را به تدريج از نسا در خاو ـ 3
جامعه پارتی . کند سجيه قبيله ای سازمان دهندگان تأثيرات عميق خود را باقی می گذارد می

ه دند بوتی قبايلی که اينک سر کار آمده باز جامعه پارسی هخامنشی جديد و مختصات ايال
مرکب از » ستانمه« . لذا اختيارات شاه محدود تر است. دمکراسی قبيله ای نزديک تر است

در تعيين شاه و عزل و نصبش تأثير » انجمن فرزانگان و مغان« خاندان های اشرافی و 
  .دارند

  
اين امور . جهت نظامی  و جنگی حکومت نيز قوی تر و جهت تسامح مذهبی شديدتر است 

ره بطور عينی ناشی از عقب مانده تر بودن قبايل پارتی نسبت به قبايل مادی و پارسی است 
شايد ما بين اين عقب ماندگی از سويی و آن تکامل .  زودتر شهرنشين ومتمدن شده بودندکه

                                                 
3 Pousanias 
4 Maxihellene 



 

راه داری،  ،اورزی، شهرسازیمينه های صنعت، بازرگانی، کشعينی که جامعه در ز
به هر .  يافته بود نوعی تضاد مشاهده شودغيره ، هنر و فرهنگ وصيدماهی، کشتی رانی

در  . سيمای جامعه هخامنشی تفاوت داشتصورت سيمای جامعه پارتی از اين دو جهت با
ما . ردين شرق و غرب انجام می گيجامعه اشکانی فعل و انفعاالت ايده ئولوژيک نيرومندی ب

سهروردی جداگانه سخن گفته ايم و خواننده را » فلسفه نور« در اين زمينه در گفتار مربوط 
  .به همان جا مراجعه می دهيم

، پرستش فروهرها ميترا) وره ژغن(، بهرام نخست در کيش آناهيتا دين زرتشتی نيز  
واژه يونانی ای نزديک کومن آن را با که کارشناس معروف مذاهب آسي(يا فره وشی ها 

باور کنيم و » دينکرت«مستحيل به نظر می رسد ولی اگر به روايت ) يکی می داند» دايمن«
گردآوری اوستا اول يا سوم ) بالش(آن را ساخته موبدان دوران ساسانی ندانيم از زمان ولخش

 سينه  در اين دوران سينه بهاوستا. سته به شکل سنتی آن انجام می پذيرديو احياء کيش مزده 
نسيان را برای موبدان زرتشتی بدترين گناه » منوک خرت«بيهوده نيست که . منتقل می گردد

احتمال می دهند که اوستا . می شمرد زيرا حفظ متون اوستايی و ادعيه فراوان وظيفه آنان بود
ا خط فونتيک با خط پهلوی اشکانی در اين دوران به شکل مکتوب نيز وجود داشته زير

اوستايی که می تواند با دقت تمام مختصات تلفظ واژه اوستايی را منعکس کند بنا به نظر 
  .جمعی از کارشناسان تنها در زمان خسرو اول ساسانی ايجاد شده است

دولت داری، سيستم . ز دو جامعه اشکانی و هخامنشی است جامعه ساسانی نوعی سنت-4
، وابستگی به سنت ها آن را به  دولتیين، بغرنجی دستگاه، نقش دقدرت نامحدود شاهنشاه

. با به مثابه دنباله آن دوران استجامعه هخامنشی بيش از جامعه اشکانی شبيه می کند و تقري
ولی از سوی ديگر اين يک تکرار عينی جامعه هخامنشی نيست بلکه وارث فرهنگ مادی و 

ست که خود به نوبه خود اين فرهنگ مادی معنوی بغرنج تر شده دوران هلنيستی و اشکانی ا
تکامل توليد . هم پيش می برد و بغرنج تر می کندو معنوی را در همه زمينه ها باز 

کشاورزی و پيشه وری بسط شهرها و پيدايش شهرهای نوين همراه با گسترش جاده های 
 بازرگانی ارتباطی و تشديد جريان تقسيم کار در صنعت و کشاورزی و دامنه وسيع مبادله

د در دوران ساسانی به داخلی و خارجی و رواج مسکوکات زر و سيم و مس آغاز شده بو
آن رونق بزرگ اقتصادی که دو قرن پس از سيطره عرب در خراسان و . اوج می رسد

ماوراء  النهر پايه مادی پيدايش يک تمدن درخشان شد نظيرش در ادواری که جامعه ساسانی 
الالت درونی نيست مشاهده می گردد يعنی در واقع جامعه ساسانی دچار بحران ها و اخت

دچار بحران ها و اختالالت درونی نيست مشاهده می گردد يعنی در جامعه ساسانی همه يا 
تقريبا همه محمل ها و مقدمات مادی و معنوی جامعه ايرانی مسلمان قبل از مغول را که 

  .دبهترين دوران تاريخ کهن ماست فراهم می آور
جامعه در اثر وجود يک سيستم کاست مانند و تناقض موحش فقر و ثروت در اثر   

وجود استبداد شاه در اثر رقابت دائمی درونی اشرافيت، در اثر سنگينی خراج و اشتهای پايان 
نا پذير خزانه شاهی و ديگر خزانه ها، در اثر سيطره خشن آتشکده و رقابت آتشکده و تخت 

 يک بار جنگ های پايان ناپذير با همسايگان شرقی و غربی هر چندیدر اثر هجوم ها و 
، قحطی ها و  ويژه در دوران جنبش مانی و مزدک، قيام مردم و بهدچار بحران های لرزاننده

 خشونت خونين بر آن هرج و مرج های شديد می گردد که معموال شاهان ساسانی با توسل به
، موبدان و رعايان محکوم بزرگان، آزادان بندگان و دهقانان و شبانان عمال. غلبه می کنند
مخرج سنگين دربار، جنگ، آتشکده، مخارج زندگی سراپا تجمل و عيش يک . هير بدانند

اشرافيت فوق العاده مغرور و فاسد و خودخواه بر دوش روستاييان و شبانان و پيشه وران 
صول کار خود رنگين کنند و است که از يک سو بايد سفره های اشراف را با مح تيره روز

رباز طعمه شمشير دشمن قرار از سوی ديگر می بايست خود در ميدان جنگ و در جامعه س
  .گيرند



 

، رقص، اين تناقض موحش طبقاتی، فرهنگ مادی و معنوی از معماریدر درون   
جامه و غذا گرفته تا مدارسی که در آن پزشکی، منطق، نجوم، فلسفه، دين تدريس می شده 

در آن شکفتن و . ر متباين ويژه جامعه ساسانی نيستاين سي. ش از پيش بسط می يابدت بياس
انجام پوسيدگی، آن را در قبال ضربت تازيان به مغاک دو مشاهده می شود و سرپوسيدن هر 

زوال می افکند ولی عوامل شکوفنده آن حتی پس از اين ضربت به تکامل و تجلی خويش 
 در ايران بلکه در تمدن اسالمی اثرات ژرف و درجه اول باقی می ادامه می دهند و نه فقط

  .گذارند
کانی و ساسانی برخی جوامع هخامنشی، سلوکی، اش اينک پس از سير اجمالی در  

ی عام تکامل جامعه ايران را در اين دوران مانند ساخت طبقاتی، شکل مالکيت، قانونمندی ها
ادهای درون جامعه و نظاير آن را مورد مطالعه تأثير تکامل عوامل اجتماعی و طبيعی، تض

  .قرار دهيم و بدين سان بينش خود را نسبت به جامعه ايران پيش از اسالم دقيق تر سازيم
درباره جامعه ايران در دوران طوالنی پيش از اسالم می توان مشخصات زيرين را   
  : ياد کرد 

» نمانا«مجموعه ای از . و هستيمبه ررو » ويس« غاز ما با نظام دودمانی يا نظامدر آ ـ 1
ها، »زنتو«و مجموعه ای از » زنتو«، »ويس ها«، مجموعه ای از »ويس« )خانه ها(
، طايفه ، قبيله و قوم  اصطالحات را می توان با خانوادهاين. را به وجود می آورد» دهيو«

آن ها نمان پد، بر رأس هر يک از .  بريم تقريبا معادل و يکسان گرفتمروز به کار میاکه 
ويس پدها و زنتوپدها اشرافيت اپالتی را تشکيل می . س پد، زنتوپد و دهيوپد قرار داردوي

 البته اين نظام دودمانی پدرساالی در ميان اقوام.  مانند خان های دوران بعدی هستنددادند و
ام اجتماعی ايی نظدر شهرها و آبادی های بوميان غير آري. آريايی چادر نشين و گله دار بود

تر بود و از ترکيب اين نظامات است که نظام اجتماعی دوران ماد و هخامنشی از اين جلو
  .پديد می شود

، گاو، اسب، آبادی های بزرگ، در مقطع آن که خيش. ده يسنه در اين مقطع پديد می آيدمز
 از نظام مزده يسنه ايدئولوژی انتقال. گيرد جای زندگی فقير شبانان را میشکوه و ثروت، 

 - ويس يا آئين مزدايی کهن آن که دين کامال ناتوراليستی بود به نظام مختلط بردگی
بدين سبب مزده يسنه اهورا مزدا . ه شاه مستبد بر رأس آن قرار داشتپاتريارکالی است ک

بايد توجه داشت که . دين کهن مزدايی می کند) لی تئيسمپ(خدای واحد را جانشين بس خدايی
از تضادهای مهم جامعه ايرانی ، گله دار و کشاورز و تضاد آن ها نده و ساکنمبارزه کوچ

ايران در سر راه قبايل کوچنده است و اين امر در سرنوشت او از آمدن آريايی ها تا . است
  .ترک و مغول تأثير عميق داشته استتازی و 

 جهانی است که از ايران جزء آن بخش عظيم کم آب .مسئله مهم در ايران مسئله آب است ـ 2
لذا برای حفظ کشاورزی بايد هميشه شبکه . يقا گرفته تا صحاری چين ممتد استصحرای آفر

حتی تيول داران و منظم آبياری مصنوعی ايجاد کرد و آن هم کار روستاييان فقير و يا 
برای اين کار می بايست کورپوراسيون های بزرگی از کارگران با انضباط . بازرگانان نبود

علت رشد . سازد و ترعه ها و جوی ها حفر کندخت بکوشد و سدها، آبدان ها، کاريزها بس
اسناد متعددی از مداخله مستقيم . ری در ايران همين ضرورت عينی استتکنيک کهن آبيا

رسم .  سيستم مصنوعی آبياری در دست استدول هخامنشی، اشکانی، ساسانی برای ساختن
 .م نيز از طرف شاهان ايرانی دنبال شده استسد سازی در دوران پس از اسال

مفتوح «اين واقعيت و نيز اين واقعيت که اراضی متصرفی شاه يا شاهنشاه به اصطالح 
طلق خود شاه بود و او می توانست آن را به درباريان و ديوانيان و شهربان مو ملک » العنوه

 اقتدارات شخصی شاهنشاه وهای خويش ببخشد و يا مدت العمر واگذار کند، بر سلطه فردی 
شاهان .  او غالبا نتيجه فتوحات جنگی بوداين اراضی متعلق به شاه و خاندان. می افزود



 

ردند تا بر عوايد خويش هخامنشی در اين اراضی کشت و زرع و باغ داری را تشويق می ک
  : می نويسد ) 4 فصل 5اکنونوميک( گزنفن در کتاب خود . بيافزايند

کشور خود را شخصا بازديد می کرد و به بخش ديگر، معتمدان خويش را شاه بخشی از « 
می فرستاد تا ببينند اگر شهربانان زمين را به ساکنان وامی گذارند و اين زمين ها کشت شده 

مال و اثمار فراوان دارد، آن گاه بخش هايی را بر آن زمين ها بيافزايند و به شهربان ها و ع
  .»دخويش انعام و درجه می دا

 به تسلط هخامنشی بر سيستم آبياری و امالک وسيع او دسپوتيسم و استبداد سلطنتی را  
اين دسپوتيسم خشن و . می نامد» دسپوتيسم شرقی «  را نحد اعال می رساند که مارکس آ

نيز پيدا می کند و ) دين ساالری (  تئوکراتيک ظه ويژه در دوران ساسانی جنبه غليخونين ب
همين دسپوتيسم است که موجب اسارت عمومی .  ماوراء طبيعی بدل می شود موجودیشاه به

  .مردم در دست شاه است و مارکس آن را بردگی جمعی ناميده
و دستگاه جاسوسی و ارتش ) ديوان ( در اطراف شاه مستبد دربار و دستگاه دولتی   

در دوران ساسانی دم به دم وسيع تر، دم به دم بغرنج تری که از زمان داريوش شکل گرفته 
و تحت نظر واستر يوشيد خراج می » آمارگران « به ويژه شهريان و روستاييان به وسيله 

  . د و گنج او و خزينه دولت يکی استستان
و خراج گزاری چند هزاره در ايران پاييده است و از مقوالت بسيار » خراج«واژه ديرنده 
باستانی واژه خراج به صورت  در پارسی .معه ايران پيش و پس از اسالم استمهم مالی جا

عنی انقياد و اطاعت ي» آالکو« آمده که خود از ريشه نو بابلی با کاف مفتوح عربی» هراک«
زوم فارسی با کاف مج» هراگ«شفيات تورفان اين واژه به صورت در ک. مشتق شده است

 خراج از در عربی و فارسی دری. به خود گرفته است» اگخر«آمد و در پهلوی صورت 
  . همين ريشه آمده است

تنها در آن نيست که به جای قدرت ويس پدها و زنتو پدها و » ويس«نمودار زوال نظام  ـ 3
های تازه به تازه به رشد سريع شهرها و پيدايش شهر. دهيوپدها يک شاه قادر پديد می گردد

 بسط سريع توليد ، بسط سريع بازرگانی داخلی و خارجی،نی و ساسانیويژه در دوران اشکا
پيشه وری و تعداد پيشه وران وبغرنج تر شدن تقسيم کار در ميان آن ها به ويژه در دوران 

و بسط ارتش و جاسوسی و ديگر ) ديوان (سترده تر شدن ساخت دولتی اشکانی و ساسانی، گ
 که موسسات دولتی و نيز پيچيده تر شدن نظام طبقاتی جامعه ايران همه  و همه نشانه آن است

ر اين جامعه آثروانان د. تماعی عالی تر و کامل تر می دهدنظام ويس جای خود را به نظام اج
ن و سپس در دوره اشکانی و ساسانی، ، روستاييان و شبانا)سپاهيان(ارتشتاران ) روحانيون( 

بقات جزء قشرها و ط) واستريوشان و هتخشان ( هل کسب و صنعنت و حرفدبيران و ا
تحرک يک فرد در درون اين هيرراشی  طبقاتی البته به . اجتماعی هستندعمده و اساسی 

که کاست ها در آن جا متحجرند و فقط روح از طريق تناسج می ( دشواری جامعه هندی 
ازل ولی در دوران ساسانی اين تحرک از يک طبقه ن. نيست) تواند ديوار بين آن ها را بشکند
رستی و اشرافيت در دوران ساسانی از هميشه غليظ تر سنت پ. تر به باالتر کار آسانی نبود

 . است 
بسی کاسته بود در » تحرک طبقاتی«  انوشيروان از اين روايات زيادی حاکی است که مثال

  :  اين ابيات در ثنای انوشيروان آمده است 6کتاب ثغالبی 
  هللا در انوشروان ، من رجل 
  ما کان اعلمه بالدون و السفل

  بعده قلما نهاهم ان يمسوا
  7کی اليذلواينی االشراف بالعمل 
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موقعی که تمدن مختلط . رانی قبل از آريايی ها وجود داشتبردگی در تمدن های بومی اي ـ 4
خانگی بردگی به طور عمده .  بردگی باقی ماند و حتی بسط يافتآريايی و بومی شکل گرفت

 منابع نکاتی ذکر شده است ولی به در مورد استفاده از بردگان در معدن ها نيز در برخی. بود
نان و رم به چنان نظر می رسد که بردگی هر گز در ايران بدان بسطی نرسيد که در يو

در جامعه هخامنشی شبانان و دهقانان آزادی که در يک ايل يا ده بی پا می . بسطی رسيده بود
کارگر در ساختمان ها شدند به نوکری و غالمی به شهرها می آمده اند و يا به عنوان عمله و 

» مانيان«آن ها به زبان پارسی باستانی .  کرده اند و حقوق نقدينه دريافت می داشتندکار می
و » مان«همه اين کلمات از الفاظ . نام داشتند» کورتش«و به زبان عيالمی » گرده«يا 
آن ها را ند لذا حق گويا با کسانی است که می گوي. که به معنای خانه است می آيد» گردا«

با آن که داغ بندگی داشتند از جهت مزدور بودن از قبيل خدمه و . نمی توان برده دانست
  .کارکنان و  چاکرانی هستند که در تمام جوامع طبقاتی ديده می شود

 های مختلف يونان که در روستاهای 9» پوليس« به وجود بندگان يونانی متعلق به 8 هردوت
روشن است که بندگان خارجی چنان که . اختند اشاره می کند زراعت می پردايران به کار

دگان را در ايران تشکيل توصيف بردگی در جامعه ساسانی خواهيم گفت هميشه بخش عمده بن
  .می دادند
د که وضع درباره وجود بردگی در دوران اشکانی می توان با کمال اطمينان قياس کر  

بندگان در » آزاد کردن« گفته ايم منابع يونانی از سابقچنان که در . به همين منوال بوده است
از آن جا که مقررات وسيع بندگی در دوران . لوکی در راه خدايان سخن می گويندايران س

بعدی يعنی در جامعه ساسانی ديده می شود و منابع گوناگونی از آن ياد می کنند، دليلی نيست 
  . دارای همان مختصات ندانيم و بعدکه جامعه اشکانی را نيز مانند جوامع قبل

و از آن جمله ( و اما درباره وجود برده داری در جامعه ساسانی خواه از منابع ايران   
که در آن حتی » ماتيکان هزار داتستان«موسوم به » مجموعه قوانين«و به ويژه از روی 

 توانمی و خواه از منابع خارج همعصر )  به قواعد برده داری اختصاص داردبخشی
هم بود و خواجه می توانست ر د500بهای متوسط يک بنده . اطالعات بسياری به دست آورد

امکان معامله با بردگان در فقه زرتشتی تصريح شده . ا به گرو بدهد يا نذر آتشکده کندبرده ر
العبد و ( ست است مانند اسالم که برده و آنچه که در يد تصرف اوست از آن مواليش می دان

  . ) لمواله ما فی يده
مسلم است که بردگی تنها خانگی نبوده و در کشاورزی از کار برده استفاده می شده   

. ها نيز همراه ملک فروخته می شدندو در اين حالت به هنگام فروش ملک، برده 
  نقل می کند که کوات ساسانی به سربازان خود10پروکوپيوس از مردم کيساريه در کتاب خود

داری شود ولی غارت آبادی ها و اسير ورت فتح از کشتن اهالی خوده در صدستور داد ک
مهر نرسی وزير معروف بهرام پنجم و .  غالمی گرفتن اهالی را مجاز شمردکردن و به

يزدگرد دوم ساسانی لقب هزار بندک داشت و لذا روشن است که داشتن بردگان بسيار از 
  .عالئم شکوه و احتشام بود

تقسيم می کردند ولی از ) خارجيان ( » آناشهريکان«و ) بوميان(» نشهريکا«بندگان را به 
انحصارا به » آناشهريک«آن جا که تعداد بندگان خارجی بسيار بود لذا پس از چندی واژه 

  . برده اطالق می شد

                                                                                                                                            
 از او دست یعنی آفرین بر مردی چون انوشيروان باد که فرومایگان را دانش اندوختن نمی گذاشت و آن ها را نهی می کرد که پس 7

  . دچار خواری شوند  ) Carriereشغل دولتی یا ( به خامه بسپارند تا مبادا اشراف زادگان در عمل 
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 در جامعه ايرانی مشاهده می  روابط پولی چنان که به موقع خود ياد کرديم از بسيار قديم-5
ابط از جوامع رشد يافته آشوری و بابلی و ايالمی سرايت کرده بود به عالوه اين رو. گردد

اين را مارکس متوجه بود که در نزد اقوام کوچنده و شبان که در کار مبادله با اقوام ساکن 
هم جنسی، و هم به لذا خراج هم نقدی، . يد می گرددکشاورز بوده اند اين روابط زودتر پد

  .بود) بيکار(شکل کار 
منظره زيرين را در جوامع  در مورد نظام ملک داری می توان از مطالعه اسناد مختلف -6

  : هخامنشی، اشکانی و ساسانی به دست آورد
 در(» وردته«) واردي(» ديدا« ها يا آبادی هايی به نام در اسناد دوران هخامنشی از ده

 مشاع ترجمه کنند و          دهکه برخی مايلند آن را به ) اوستايی ورزنه و در هندی وژه نم
تفاوت اين اصطالحات . سخن در ميان است) ريشه با واژه ارمنی اوان يعنی دههم (» آوهنا«

دقيقا روشن نيست ولی به هر جهت اين نام آن آبادی هايی است که در آن برزگران با اقتصاد 
 و مقررات پدر طبيعی صنعت و فالحت از هم جدا نشده و مالکيت مشترک و مشاع ، موازين

 سپاهيان به ،ی همين ورزنه ها هستند که به شاهاهال. ری و دودمانی زندگی می کرده اندساال
در . ده اندمی دا)  نام داشته اند11که در زبان پارسی باستانی کاره (ويژه پيادگان جنگی 

نفوس ز عمده تجمع  نيز اين واحدهای مشاع دهقانی مرکـدوران های بعدی اشکانی و ساسانی 
که شايد پايه عينی کمونيسم روستايی جنبش » همبايی«همکاری و تضامن . مولد ايران بود

  .ود در اين واحدها حکم روايی داشتمزدکی ب
روسه پان و منصب داران صاحب تيول يعنی وقتی جريان تجزيه کمون ها و بسط قدرت ديهگ

ش به روش ايصورت گران به فئوداليزاسيون از اوائل ساسانيان قوت می گيرد واکنش دهقان
 در ريشه عدالت طلبی و مساوات دهقانی» همبايی«آرزوی بازگشت به . مزدک در می آيد

 اند می توان اين نکته را که برخی از مورخين مارکسيست متعرض شده. مزدکيان است
  .پذيرفتنی دانست

از همان ی توان ولی در اين جريان فئوداليزاسيون را اگر به معنای اقتصادی آن بگيريم م
اسانی بيش تر ه جريان فوق در دوران اشکانی و سترديد نيست ک. اوان هخامنشی مشاهده کرد

ب زمين و دارای رعيت قوت می گيرد و شاهان ساسانی به دهگانان متمول صاح
مورخان غير مارکسيستی که درباره ايران تحقيق کرده . می کنندتکيه خاصی ) ديهگانيکان(

گرفته ) کذک خدايی ( الطوايف داليسم را به معنای فقدان تمرکز و وجود ملوک اند ظاهرا فئو
در مارکسيسم برای فئوداليسم محتوی اقتصادی قائلند و آن استثمار مالک فئودال از . اند

سيستم . لکانه بر اساس مزارعه و غيره استرعايای وابسته به زمين از طريق گرفتن بهره ما
مراه بوده ولی صفت اساسی آن تمرکز البته با فئوداليسم اروپايی هملوک الطوايف يعنی عدم 

. شد ولی از جهت سياسی متمرکز باشدمی تواند جامعه از جهت اقتصادی فئودالی با. نيست
در دوران اشکانی در اثر نفوذ روسای با » کذک خدايی«اين سيستم . در اين جا تباينی نيست

اصوال در سيستم اجتماعی اشکانی . بسط يافت)  شاه محلی18قريب ( ذ محلی قبايل نفو
 روسای خانواده های بزرگ دمکراسی پاتريارکال اجراء مشاوره در جلسات روحانيان و

ن هخامنشی و ساسانی چيزی که در دورا. نان که در پيش گفتيم ديده می شودچ) مهستان(
ثير مثبت ميستيک و نوعی تا» مهر پرستی«هند آن را نتيجه رواج برخی ها می خوا. نبود

بانه و از طرف ديگر تاثير آبه نظر نگارنده از طرفی شيوه اداره يونانی م. ايرانی بدانند
ما در دوران . نيرومند نظام ويس در جامعه اشکانی علت بروز اين وضع است نه چيز ديگر

 خلفاء راشدين در نزد اعراب همين دمکراسی قبيله ای را مشاهده می کنيم که سپس تاثير
  .فت و امامت را جانشين آن می کندريستکراتيسم ساسانی آن را از بين می برد و خالآ
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دهقان مطرح نبوده » زمين بستگی«يرانی بايد تصريح کرد که مسئله و اما درباره فئوداليسم ا
که ما با آن در عهد خود رو به رو »  رعيتیـارباب «نظره فئوداليسم با همان رژيم است و م

  . اوت های مهمی نداشته استه ايم تفبود
الکان کوچک زمين يا بخش م» آزاتان«انی به احتمال قوی قشر يا طبقه در دوران ساس

زميک «شاع را زمين م. داشتند» زميک خووش«بودند که ملک خصوصی » خرده مالکان«
اشتراک در زمين ضمنا ناشی از اشتراک اتنيک اشتراک در خون . می ناميدند» همبارکان
ستند و خانواده بزرگ دهقانی را غالبا در اين روستاها بقايای ويس ها و زنتوها می زيبود زي

ن از دوده و دود مانند اجاق همدودگا( » هم دوتکان«آن ها را » ماتيکان هزار داتستان«که 
عالوه بر اطالعاتی که از کتاب نام برده به دست . ستاها می زيستندمی نامد در اين رو) ترکی

وعاستليت واقعه نگار سوريايی يک سلسله اصطالحات درباره روستاهای ايران در می آيد يش
ی کند که دوران ساسانی به ويژه روستاهای نزديک به مرزهای غربی شاهنشاهی ذکر م

به معنای دهقان بسته » گبره پرهه«دهقان آزاد و به معنای » گبره«وی از . جالب دقت است 
» کرتيه«يشوعاستليت ده مشاع را . ی رئيس ده ياد می کندبه معنا» مره کوريه«به زمين و 

  . ريشه باشد پارسی دری هم» کرد«ا می نامد که شايد ب
و اعضاء خاندان سلطنتی مسلما دارای اراضی وسيع نخلستان ها و باغ های » وزرگان«اما 

شت گاه  دارا در اختيار» مفتوح العنوه«اه که چنان که ياد کرديم اراضی ميوه بودند و خود ش
 می گفته اند که »نان پارک«م اقطاع را در پهلوی شايد همان نا. آن ها را به اقطاع می داد

وجه تسميه اين . عربی نيز ترجمه آن است» قطيعه«برخی ماخذ آمده و احتماال واژه در 
آن بود که زمين اعطايی شاه جای مقرری و مستمری را می گرفت و چنان که » نان پارک«

  .اری مادام العمر و يا موروثی بوده ياد کرديم و يا واگذدر گذشت
ان اشکانی به صورت ئولوژيک است که در دور دين ايدئولوژی مسلط يا شکل مسلط ايد-7

 مهر در می آيد و سرانجام در دوران ساسانی به شکل آئين زرتشتی ـ ناهيد ـتثليث اورمزد 
شرعی، اصول و کالمی، پايه معنوی دولت ن بار مجهز به قواعد فقهی و يکتا پرستانه و اي
ولی بين تخته و آتشکده پيوسته نبرد سختی در جريان است و شاهان اشکانی . قرار می گيرد

و به ويژه شاهان ساسانی، گاه با تکيه بر شورش ها گاه با تکيه به طبقات ناراضی می کوشند 
 ،وران هزار و پانصد سالههان اين ددر ميان شا. هيربدان بکاهند  از قدرت موبدان وتا

، اردشير و شاپور و د اول و دوم و ارد و بالش اشکانیکورش و داريوش هخامنشی مهردا
خسرو اول ساسانی نقش ويژه ای در تشکل قدرت هيئت حاکمه زمين داران و منصب داران 

  .و روحانيون بزرگ و سپهساالران و روسای قبايل و خاندان های اشرافی دارند
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