ﺁﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب" ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ"...
در ﻓﺮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ در راﻩ ﺕﻮدﻩ

ﺵﻴﻮﻩ ﺁﺳﻴﺎﺋﯽ
ﺕﻮﻟﻴﺪ در اﻳﺮان
اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی

وﻳﮋﮔﯽ هﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ در ﭘﻮﻳﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻳﮏ زﻳــﺮ ﺑﻨـﺎی واﺣــﺪ ﮐﻪ از ﺟﻬـﺖ ﺵـﺮاﻳﻂ ﻋـﻤﺪﻩ
هـﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳـﺖ در ﭘــﺮﺕﻮی ﮐـﻴﻔﻴﺎت ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣـﭙﻴﺮﻳﮏ :ﺵﺮاﻳﻂ ﻃــﺒﻴﻌﯽ ﻣــﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻧــﮋادی ﮐﻪ از ﺧـﺎرج ﺑـﻪ ﺕـﺄﺛﻴﺮات ﺕـﺎرﻳـﺨﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﻴﺮﻩ و ﻏــﻴﺮﻩ ﻣـﯽ ﺕﻮاﻧﺪ در ﺑـﺮوز ﺧﻮد
ﺕـﻨﻮع ﺑــﯽ ﭘــﺎﻳﺎن و درﺟــﻪ ﺑـﻨﺪی هﺎی ﺁﻣـﭙﻴﺮﻳﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺕﻮان ﺁن را درک ﮐﺮد
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ج  ،3ص 804

 1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺁﻧﭽﻪ در ذﻳﻞ ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ در ﺣﮑﻢ » ﻣﺪﺧﻞ« ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و هﺪف ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت
اﻧﺪک و ﺳﻄﻮری ﻣﻌﺪود ﻧﻈﺮی از ﺳﻮﻳﯽ ﺗﻨﺪ و ﭘﺮان و از ﺳﻮﻳﯽ ژرف و رﻳﺸﻪ ﻳﺎب ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻴﻔﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﻓﻼت اﻳﺮان ﻃﯽ هﺰاران ﺳﺎل دوام ﺁوردﻩ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
داﻧﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺵﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮوزی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎن)دﻳﺎﮐﺮوﻧﻴﮏ( و در ﻣﻘﻄﻊ اﮐﻨﻮن
)ﺳﻨﮑﺮوﻧﻴﮏ( ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن هﺎ و ﺿﺎﺑﻄﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺵﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻩ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﮔﻢ ﺑﻴﺸﻪ روی دادهﺎی ﺗﺎرﻳﺦ راﻩ ﺑﺮد و ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﺳﻴﺮ و ﺳﻤﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺁن
را ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮد.
اﻳﻦ ﮐﻮﺵﺶ چﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ اروﭘﺎﻳﯽ و چﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻮرﺧﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﻃﯽ چﻨﺪ دهﻪ اﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ
ﻓﻴﺾ ﮔﻴﺮی از هﻤﻴﻦ ﮐﻮﺵﺶ هﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ »ﻣﺪﺧﻞ« را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺳﺘﺎرﻩ راهﻨﻤﺎی ﻣﺎ
در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻣﺪﺧﻞ هﻤﺎن ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺮ ارﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﻝﻮﺣﻪ ﺁوردﻩ اﻳﻢ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻬﺖ ﻣﺎهﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺳﻴﻮن هﺎی
ﻣﻌﻴﻨﯽ)ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺘﺪاﻳﯽ اوﻝﻴﻪ و ﻧﻈﺎم دودﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﮔﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮدال و ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ( ﻣﯽ ﮔﺬرد اﺵﮑﺎل ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻧﻈﺎم هﺎ ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﺳﻴﻮن هﺎ در
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺗﻨﺪی و ﮐﻨﺪی ﺗﺤﻮل ﺁن هﺎ در ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﯽ اﺵﮑﺎل ﮐﻬﻦ ﺑﺎ اﺵﮑﺎل ﻧﻮﻳﻦ ،وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ اﺵﮑﺎل
ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ای ﻣﺘﻨﻮع و رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻳﮏ ﻣﺸﺖ ﻣﻘﻮﻻت
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ را از ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﮐﻠﯽ را از ﻣﺘﻦ ﺟﺰﺉﯽ ،ﻋﺎم را
از ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺁﻣﭙﻴﺮﻳﮏ ﺑﻴﺮون ﺁورد و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ » ﺗﻨﻮع ﺑﯽ
ﭘﺎﻳﺎن« و »درﺟﻪ ﺑﻨﺪی هﺎی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ« ﻳﮏ » زﻳﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪ« ﮐﻪ » از ﺟﻬﺖ ﺵﺮاﻳﻂ ﻋﻤﺪﻩ«
هﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ،روش ﺁﻣﭙﻴﺮﻳﮏ داﺵﺖ.
ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ در ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺁﺛﺎر ﺧﻮد ﺵﻴﻮﻩ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻬﻦ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ را
ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» ﺵﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ ،وﺿﻊ زﻣﻴﻦ ،ﻓﻀﺎی ﻋﻈﻴﻢ ،ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮای ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻳﺮان و هﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺗﺎﺗﺎرﺳﺘﺎن ،ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻼت ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻤﺘﺪ اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻴﺎری

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﻋﻪ هﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺁﺑﻴﺎری ،ﭘﺎﻳﻪ زراﻋﺖ ﺵﺮﻗﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ «.و
»ﺿﺮورت ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ از ﺁب ...در ﺵﺮق ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
دوﻝﺖ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﻣﻨﺸﺄ ﺁن وﻇﻴﻔﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ وﻇﻴﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دادن اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻪ دوﻝﺖ هﺎی ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ ،از هﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ .«1
ﻣﺎرﮐﺲ از هﻤﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء »دﺳﭙﻮﺗﻴﺴﻢ ﺵﺮﻗﯽ« را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دهﺪ .اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس
هﻤﻴﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺪرت دوﻝﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻝﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن را » ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﺘﻈﻢ اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن« ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﺪ.2
در واﻗﻊ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن »دﻳﻮان هﺎ« ﻃﯽ ﻗﺮن هﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در اﻳﺮان ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ از
اﺳﻼم و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﺁن هﺎ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮاج هﺎ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در دوران
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ »واﺳﺘﺮﻳﻮﺵﺎن ﺳﺎﻻر« و ﺁﻣﺎرﮐﺎران ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ داران او ﺟﻤﻊ ﺁوری ﻣﯽ ﺵﺪ
و ﮔﻨﺠﻮر و ﮔﻬﺒﺪهﺎ) ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻝﻴﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪی( ﺁن هﺎ را
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ داﺵﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﮕﯽ ،دوﻝﺘﯽ  ،درﺑﺎر و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در
اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮز هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد و ﻳﮑﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻝﺬا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺴﺖ وﺟﻮی اﺵﮑﺎل ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ -روﻣﯽ ﺑﺮدﮔﯽ در اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺵﮑﺎل
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ـ ﺁﻝﻤﺎﻧﯽ ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﺴﻮی ﺵﮑﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ـ هﻠﻨﺪی رﺵﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺁن اﺵﮑﺎﻝﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺪﻳﺪ ﺵﺪﻩ و
ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺵﺖ ﺧﻮد ،ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎی ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﺸﺮی را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺑﺴﻴﺎری
ﺟﻬﺎت ﺵﮑﻞ ﺑﺮوز ﺧﻮد ،ﻳﮕﺎﻧﻪ و وﻳﮋﻩ اﺳﺖ.

 2ـ وﻳﮋﮔﯽ هﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم
درﺑﺎرﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﺑﻪ وﻳﮋﻩ درﺑﺎرﻩ ﺁن ﺳﻠﺴﻠﻪ هﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ،
اﺵﮑﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺁن هﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎری در دﺳﺖ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ و
ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎی ﻋﻤﻴﻖ و دﻗﻴﻖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم چﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻢ ﺵﺪﻩ ﺗﺎرﻳﺦ دﻳﺮﻧﺪﻩ اﻳﺴﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﮑﻪ دو
ﻧﻮﺑﺖ اﻗﻮام ﺁری )ﺁرﻳﺎهﺎ( ﻳﮏ ﺑﺎر در ﺣﺪود  2000و ﻳﮏ ﺑﺎر در ﺣﺪود هﺰار ﺳﺎل ق.م و از
ﺳﻮی ﺧﺎور و ﺵﻤﺎل ﺧﺎوری ﺑﻪ ﻧﺠﺪ ﻳﺎ ﻓﻼت اﻳﺮان رﺧﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻗﻮام ﻏﻴﺮ
ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺁن هﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ دراوﻳﺪهﺎی هﻨﺪ و ﺣﺒﺸﯽ هﺎی ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ از ﻧﮋاد ﺣﺎﻣﯽ )ﮐﻮﺵﻴﺖ( ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .درﺑﺎرﻩ اﻳﻦ اﻗﻮام )در ﺵﻤﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﭘﻮرهﺎ ،ﻣﺎردهﺎ ،ﮐﺎدوس هﺎ ،ﮐﺎﺳﭙﯽ
هﺎ و در ﻏﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺗﯽ هﺎ ،ﻝﻮﻝﺒﯽ هﺎ و اﻳﻼم هﺎ( ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎوش هﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮔﺮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻼم را ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮﺗﯽ هﺎ و ﻝﻮﻝﺒﯽ هﺎ ﻣﯽ ﺵﻨﺎﺳﻴﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ دو
ﻗﻮم اﺧﻴﺮ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﺎدوس هﺎ و ﮐﺎﺳﭙﯽ هﺎ.
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
ﺧﻮﻧﻴﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﺎﻝﺒﺎ اﺧﺘﻼط ﺗﺪرﻳﺠﯽ و »ﻣﺴﺎﻝﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰی« رخ دادﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎ
در ﺣﺪود هﺰار ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ،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.
درﺑﺎرﻩ دورﻩ ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺚ هﺎﻳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺁن ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎی
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 ﻓﻼت اﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﻃﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ درﺑﺎرﻩ ﺵﺎهﺎن و
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ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﭘﻴﺸﺪادی ﺑﺎ اﺳﺎﻃﻴﺮ هﻨﺪو ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ وﻝﯽ دوران ﮐﻴﺎﻧﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺎﺳﺖ .اﻳﺮان از دﺳﺖ رس دﻳﺪ ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎدهﺎ و هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ دور
ﺑﻮدﻩ ،ﻝﺬا داﺳﺘﺎن ﮐﻴﺎﻧﻴﺎن و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن هﻤﮕﯽ در ﺟﺮﮔﻪ اﺳﺎﻃﻴﺮ و اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ و
در ﻣﺘﻮن ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﺳﺘﺎ و ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎی ﺁن رﺧﻨﻪ ﮐﺮد و در »ﺧﺪاﻳﻨﺎﻣﻪ« هﺎ ﻳﺎد ﺵﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل چﻨﺎن ﮐﻪ اﺧﻴﺮا روﺵﻦ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﻧﻮﺵﺘﻪ هﺎی هﺮدوت ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺵﺎرات ﻣﺒﻬﻢ
و دور و ﻣﻐﻠﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎی ﭘﻴﺸﺪادی و ﮐﻴﺎﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ .هﺮدوت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻝﺐ را ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﺑﻴﺎن
اﺣﻮال ﺳﮑﺎهﺎی ﺵﻤﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﺁوردﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎری ﺑﺎ هﻤﻪ اﻳﻦ هﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورود ﻧﺪارﻳﻢ .ﺁﻧﭽﻪ
ﺑﺮای ﻳﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت اﻳﺪﺉﻮﻝﻮژﻳﮏ دوران ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻨﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺁن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان در ﺁن دوران ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺵﻨﺎﺧﺘﻪ ﺵﺪﻩ ای ﮐﻪ ﻣﺰدﻩ ﻳﺴﻨﻪ در ﺁن رواج ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ
در ﺁﻣﺪن ﺟﻴﻮش ﺗﺎزﻳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن چﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ را از ﻣﺎدهﺎ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ از اواﺉﻞ ﻗﺮن هﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﻴﺎد
هﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  652ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻼد ﻣﻨﻘﺮض ﺵﺪﻧﺪ .اﻳﻦ دوران
ﻗﺮﻳﺐ  1500ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﮐﻤﯽ ﺑﻴﺶ از دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از اﻧﻘﺮاض
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﯽ اﻳﻦ دوران ﻣﺎدهﺎ ،هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ هﺎ ،اﺳﮑﻨﺪرهﺎ و ﺳﻠﻮﮐﻴﺪهﺎ ،ﭘﺎرت هﺎ و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن در اﻳﺮان
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در ﺵﺮق اﻳﺮان ﮐﻴﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ دوران ،اﻝﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ
ﺁﻏﺎزی اﻳﻦ دوران ،ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .در اﻳﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ دﻳﻦ ﻣﺰداﻳﯽ ﮐﻬﻦ زوال ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ،
دﻳﻦ اﺻﻼح ﺵﺪﻩ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺰدﻩ ﻳﺴﻨﻪ« ﮐﻪ در ﺁﻏﺎز هﺰارﻩ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد در ﺵﺮق
اﻳﺮان ﭘﺪﻳﺪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان رﺧﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻴﺶ ﺟﻬﺎن ﮔﻴﺮ
ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ هﺎی ﮐﻬﻦ داﺵﺘﻪ رﻧﮓ و ﺟﻼﻳﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،در اﻳﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ در
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
ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻴﺶ ﮐﻬﻦ زوراﻧﯽ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ رواج ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ در اﻳﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ
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
ﮐﺮدﻩ از هﺮ دو ﻓﻴﺾ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ هﺮ دو ﻓﻴﺾ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻣﺒﺎدﻝﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﻨﮑﺮﺗﻴﮏ ﻣﺬهﺒﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﺪﻳﺪﻩ ای ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،در اﻳﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ دﻳﻦ زرﺗﺸﺘﯽ
ﺑﺎ دﻳﻦ ﻳﻬﻮدی ،ﺑﺎ دﻳﻦ ﺑﻮداﻳﯽ و ﺑﺎ دﻳﻦ ﻋﻴﺴﻮی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻝﻬﻴﺎت و ﻓﻘﻬﻴﺎت
ﺧﻮد را ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارد .در اﻳﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻋﻠﻤﯽ )اﺗﻴﮏ( دﻗﻴﻖ و ﺟﺎﻝﺒﯽ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم »هﻨﺪرج« )اﻧﺪرز( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻓﺮزاﻧﮕﺎن
ﻓﺮاواﻧﯽ در اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و داﺳﺘﺎن هﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﻏﻨﺎﻳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻮﺵﺘﻪ ﻣﯽ
ﺵﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ وﻳﮋﻩ و ﺟﺎﻝﺒﯽ ﺑﺴﻂ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎدهﺎ در اﻳﺮان ﻗﺮﻳﺐ  250ﺳﺎل ) 550 -708ق.م( هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ هﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻴﺶ از
دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ) 330-546ق.م( اﺳﮑﻨﺪر و ﺳﻠﻮﮐﯽ هﺎ در ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ) 250- 330ق.م(
اﺵﮑﺎﻧﻴﺎن ﻗﺮﻳﺐ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ) 250ق.م –  226م( و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﻗﺮﻳﺐ چﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل
) 651-226م( ﺣﮑﻢ رواﻳﯽ داﺵﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ دوران دراز هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻝﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ چﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻮد،
ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻪ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﯽ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻼﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ و در اﻓﺰارهﺎ و ﺵﻴﻮﻩ
ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺁن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻝﻴﺪی ﺁن ،ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺁن ،رژﻳﻢ دوﻝﺘﯽ ﺁن ،ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁن و
ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎچﺎر در ﺟﻬﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﺵﺪن ﻳﻌﻨﯽ در ﺳﻤﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،رخ ﻣﯽ دهﺪ و
در واﻗﻊ ﻧﻴﺰ چﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

وﻝﯽ ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ هﺎی اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﯽ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺁن
در ﻋﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم دودﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم » وﻳﺲ« اوﻝﻴﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
رﺳﻮم ﭘﺪر ﺳﺎﻻری ﺑﻮد از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﺑﺮﺧﻮرد ﺁرﻳﺎهﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن هﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از دوران
ﻣﺎد زوال ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺵﺎﻩ و ﺵﺎهﻨﺸﺎﻩ و دوﻝﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺵﻬﺮهﺎ ﺑﺎزار و
ﭘﻴﺸﻪ وران ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،رواﺑﻂ ﭘﻮﻝﯽ ،ﺑﺮدﮔﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺵﻮد و ﺗﻴﻮل داری و ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ و ارﻳﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﻴﺴﻢ و هﻴﺮارﺵﯽ و ﺵﻴﻮﻩ ﮐﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻝﯽ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺛﺒﺎت در ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺁن ﮐﻪ ﻧﻈﺎم دودﻣﺎﻧﯽ
ﭘﺪرﺳﺎﻻری 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
ﻓﺌﻮدال و ﺗﻴﻮل داری ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و هﻤﻪ در ﮐﻨﺎر هﻢ و ﺗﺎ دﻳﺮی ﺣﺘﯽ ﺗﺎ دﻳﺮی ﭘﺲ از
اﺳﺘﻘﺮار اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ اﻝﮕﻮهﺎی ﺗﺠﺮﻳﺪی را ﺑﺮدارﻳﻢ و در اﻳﺮان در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی »ﻧﻈﺎم
ﺑﺮدﮔﯽ« از ﻧﻮع ﻳﻮﻧﺎن و رم و ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮدال از ﻧﻮع اروﭘﺎﻳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺁﻳﻴﻢ ﻳﺎ دچﺎر ﻧﻮﻣﻴﺪی
ﻣﯽ ﺵﻮﻳﻢ ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ ﺑﺮای واﻗﻌﻴﺎت ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﯽ ﺑﺘﺮاﺵﻴﻢ و ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺑﺪون ﻣﺪرک دﺳﺖ زﻧﻴﻢ.
چﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺨﺺ را چﻨﺎن ﮐﻪ هﺴﺖ دﻳﺪ و ﺁن را
چﻨﺎن ﮐﻪ هﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﻋﻠﺖ ﺁن ﮐﻪ در ﺑﻴﻦ ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ از ﻃﺮﻓﯽ و در
ﺑﻴﻦ ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺁن
هﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺖ ،از ﺁن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ اﻝﮕﻮهﺎی ﻣﺠﺮدی را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ
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.
ﺑﻬﺘﺮن ﺵﻴﻮﻩ هﻤﺎﻧﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ » ﺁﻣﭙﻴﺮﻳﮏ« ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﺴﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ﻃﯽ اﻳﻦ ﻳﮏ
هﺰارﻩ و ﻧﻴﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺁن اﺟﺮاء ﺗﻌﻤﻴﻢ و دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻧﺘﺰاء اﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﺑﻬﺎ و ﮐﻠﻴﺪی ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎرﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺎی ﺵﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺉﻞ ﺑﮑﻨﺪ.
ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻌﻤﻴﻤﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪهﻴﻢ ﺑﯽ ﻓﺎﻳﺪﻩ
ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در اﻝﮕﻮی ﺗﻤﺪن هﺎی هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺳﻠﻮﮐﯽ،
ﭘﺎرﺗﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
 1ـ ﺗﻤﺪن هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ادوار ﺟﻬﺎﻧﯽ اوج ﻣﺪﻧﻴﺖ اﺳﺖ .در اﺛﺮ رام ﮐﺮدن ﺳﺘﻮر
و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎو و اﺳﺐ ﺑﺴﻂ ﻓﻼﺣﺖ و ﺑﺎغ داری ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪﻧﻴﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁهﻦ و ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از چﺮخ و اراﺑﻪ ،ارﺗﺒﺎط اﻗﻮام ﮐﻮچﻨﺪﻩ و ﺁرﻣﻨﺪﻩ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺎدﻝﻪ و
رواج ﺳﮑﻪ ﭘﻮل ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﺵﺪﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺵﺪن
ﺗﺠﺎرب ﻣﺪﻧﻴﺖ هﺎ ،دوﻝﺖ هﺎ و ﻗﻮﻣﻴﺖ هﺎ و ﻏﻴﺮﻩ و ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ دوران
اﻝﮕﻮی ﺁن ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﺮ رأس ﺁن ﺵﺎﻩ ﻣﺴﺘﺒﺪ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﺧﺪا ،دارای اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﺎﻣﺤﺪود و اﺵﺮاﻓﻴﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اوﺳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺘﺎﻧﺪن ﺧﺮاج هﺎ و
ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﺎﻳﻊ  ،ﺑﻨﺎدر ،راﻩ هﺎ و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺵﮑﻞ رﺵﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ای در
اﻳﺮان ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺵﻮد .اﻳﻦ اﻝﮕﻮ در ﺧﻄﻮط ﻋﻤﺪﻩ ﺧﻮد هﺰاران ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
اﻣﭙﺮاﻃﻮری وﺳﻴﻊ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﺳﺎرﺗﮕﺎﻩ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﻩ ﭘﺎرس هﺎ ﺑﻮد
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺒﻴﻖ ﻋﻈﻴﻢ اﺧﺘﻼط ﻣﺪﻧﻴﺖ هﺎ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در
اﻳﻦ دوران ﺑﺴﻂ ﻳﺎﻓﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮﻩ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر ،ﻓﻨﺪق ،ﮐﻨﺠﺪ ،ﻓﻠﻔﻞ
و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺪﻧﻴﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮﻩ ،ﻗﻠﻊ ،ﺁهﻦ ،ﻻژورد ،ﻓﻴﺮوزﻩ ،ﻋﻘﻴﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎرت و
ﺗﻤﺎس از ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﻮم و از ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺵﻴﻮﻩ هﺎی ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﻨﻌﺘﯽ
و اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﮐﻮچﮏ و ﺑﺰرگ در دوران اﻳﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺵﺪ و اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯽ اﻓﺰود .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﻮات و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺪهﺎ ،ﺑﺎغ داری و

ﻓﻼﺣﺖ ﺑﺴﻄﯽ ﺵﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .دهﻘﺎﻧﺎن ﺁزاد در ﭘﺎرس و دهﻘﺎﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ در اراﺿﯽ اﻗﻮام
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ دهﻘﺎن ـ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺜﻴﺮاﻝﻌﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻝﺪان اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺪ.
دارﻳﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺵﺎﻩ اﻳﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻈﻢ دوﻝﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻝﺒﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻧﺎﺵﯽ از اﻗﺘﺒﺎس ﺗﺠﺎرب اﻗﻮام ﮐﻬﻦ ﺗﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺒﺎس از
ﺁﺳﻮری هﺎﺳﺖ .وی ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﺧﻮد را ﮐﻪ اﻧﺒﻮهﻪ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺳﺴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪی از
اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ از هﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺪﻩ ای ﺳﺎﺗﺮاپ ﻧﺸﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد و ﻳﮏ ﺵﻬﺮﺑﺎن
)ﺳﺎﺗﺮاپ ﺧﺸﺘﺮﻩ ﭘﺎون( از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﺪان ﺵﺎهﯽ و ﻳﺎ از ﻣﻴﺎن اﺵﺮاف ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺮ رأس اﻳﻦ
واﺣﺪهﺎی ﭘﻬﻨﺎور ﮔﺬاﺵﺖ .در زﻳﺮ دﺳﺖ ﺳﺎﺗﺮاپ هﺎ دﺑﻴﺮان ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل ﺧﺮاج و ﮔﻮش هﺎ و
چﺸﻢ هﺎی ﺵﺎﻩ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﺵﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار داﺵﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ادارﻩ اﻳﻦ
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
اوﻝﻴﻦ ﺳﻢ هﺎی ﺁن هﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ هﺎی ﺁژدﻩ ای ﮐﻪ ﺳﻠﻒ ﻧﻌﻞ اﺳﺖ ﭘﻮﺵﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﺵﺮﻳﺎن هﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺵﻮش و اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺎ دورﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺎﺗﺮاپ ﻧﺸﻴﻦ هﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺟﺎدﻩ ﺵﻮش ـ اﻓﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﻴﺮﺵﻤﻦ در »اﻳﺮان از
ﺁﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم« ﻗﺮﻳﺐ  2700ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺵﺖ و ﺑﻪ  111اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻳﺎ ﮐﺎروان
ﺳﺮا ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد .و در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﻳﮏ ﮐﺎروان ﻋﺎدی ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﭘﻴﮏ ﺵﺎهﯽ هﻔﺖ روزﻩ ﺁن را ﻣﯽ ﭘﻴﻤﻮد .ﺵﻬﺮﺑﺎن هﺎ از اﻳﺎﻻت ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﺮاج ﻣﯽ
ﺳﺘﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺮاج اﻣﭙﺮاﻃﻮری دارﻳﻮش را ﺑﻪ  400ﺗﻦ ﻧﻘﺮﻩ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .در اﻳﻦ اوان
ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻝﻴﺪی هﺎ ،ﺳﮑﻪ هﺎی ﻃﻼ ) ﮐﻪ درﻳﮏ ﻧﺎم داﺵﺖ( و ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ،
هﻢ وﺻﻮل ﺧﺮاج ،هﻢ اﻳﺠﺎد ﺧﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰی هﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺰد ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪی و
هﻢ اﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت و دادن اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺵﺎﻩ ﻳﮏ ﺵﻪ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺑﻮد .ﻗﺎدﻋﻪ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻳﺎ دﻳﻦ ﺳﺎﻻری ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺵﺎهﺎن
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻔﺎء اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﭘﺎپ هﺎ )در دوران ﻗﺪرﺗﺸﺎن( ﺑﻪ ﺵﮑﻞ
ﮐﻼﺳﻴﮏ در ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،در اﻳﻦ دوران ﺑﺎ ﺁن ﺵﺪت دﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺵﻮد وﻝﯽ دارﻳﻮش ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺁهﻮرﻣﺰدﻩ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان داﺵﺖ ﮐﻪ دﻳﻦ ﻣﺰدﻩ ﻳﺴﻨﻪ در دوران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
دﻳﻦ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ دﻳﻦ و رواج ﺁن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ  600 - 500ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ از دوران دارﻳﻮش ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺵﻮد .اﻝﺒﺘﻪ هﻢ دﻳﻦ ﻣﺰداﻳﯽ ﮐﻬﻦ و هﻢ ادﻳﺎن اﻗﻮام ﻏﻴﺮ
ﺁرﻳﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺠﺪ اﻳﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﻮد را در دﻳﻦ ﻣﺰدﻩ ﻳﺴﻨﻪ چﻪ در زﻣﺎن زرﺗﺸﺖ چﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ
ﺑﻌﺪ از او ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺵﺘﻨﺪ .دﻳﻦ زرﺗﺸﺘﯽ دوران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ دﻳﻦ زرﺗﺸﺘﯽ دوران هﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
وﻳﮋﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ دارﻳﻮش اﻧﺤﺼﺎرا از اهﻮرا ﻣﺰدا ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ،
ﺵﺎهﺎن ﺑﻌﺪی ﭘﺎی ﻣﻬﺮ و ﻧﺎهﻴﺪ و اﻳﺰد»رﺗﺎ« ﻳﺎ »رﺵﺎ« را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﺧﺮاج هﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﻏﺎرت ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮرﻳﻪ ،ﻝﻴﺪی ،ﻳﻮﻧﺎن ،هﻨﺪ و
ﻏﻴﺮﻩ اﺧﺬ ﻣﺎﻝﻴﺎت هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺑﻞ و اروﺵﻠﻴﻢ و ﻋﻮارض ﮐﻤﺮ ﺵﮑﻦ از
ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﺎر ﻏﻼﻣﺎن )»ﻣﺎﻧﻴﺎ« هﺎ ﻳﺎ »ﮔﺮدﻩ « هﺎ( ﻏﻨﺎﺉﻢ ﺳﺮ ﺵﺎر ﻏﺎرت هﺎی ﺟﻨﮕﯽ
هﻤﻪ و هﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،اﺵﺮاف ،ﺵﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ،ﻋﻤﺎل دوﻝﺘﯽ،
ﻣﻐﺎن ،ﺧﺪﻣﻪ ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ هﺎ را در ﺛﺮوت و ﺗﺠﻤﻞ و ﺗﻦ ﭘﺮوری و ﻓﺴﺎد ﻧﺎﺵﯽ از ﻃﻔﻴﻠﯽ ﮔﺮی ﻓﺮو
ﺑﺮد .اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در ﺵﻮش ،در ﻣﺤﻞ ﮐﺎخ دارﻳﻮش اول هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﺵﺪﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﭘﺎدﺵﺎﻩ چﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺼﺎﻝﺢ و ﻣﻮاد ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎی ﺁن روز از ﺳﻮدان ﺗﺎ هﻨﺪ ،از ﻳﻮﻧﺎن ﺗﺎ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺁراﺳﺘﻦ ﮐﺎخ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد و چﮕﻮﻧﻪ اهﻞ ﺣﺮف و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻩ هﺎ ﻗﻮم
در اﻳﻦ ﮐﺎخ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪﮔﺎن داغ ﺵﺪﻩ در ﻗﺒﺎل ﻣﺰدی ﻧﺎچﻴﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﺘﻔﺮﻋﻨﺎﻧﻪ دارﻳﻮش از ﺗﻤﺎﻳﻼت اﺵﺮاﻓﻴﺖ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردای از ﻝﺬات ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺣﮑﺎﻳﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .هﺮدوت)ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ – ﺑﻨﺪهﺎی  (82-81ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﭘﻼﺗﺎﻳﺎ در اردوﮔﺎﻩ
ﻣﺮدوﻧﻴﻪ ﺳﺮدار ﺧﺸﺎﻳﺎرﺵﺎ ﻇﺮف هﺎی ﺳﻴﻢ و زر ،دﻳﻮار ﭘﻮش هﺎی ﻣﻠﻮن ،ﻣﻴﺰهﺎی ﻃﻼ ﮐﻮب،

ﻇﺮوف ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری از ﻓﻠﺰهﺎی ﮔﺮان ﺑﻬﺎ وﺟﻮد داﺵﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت ﭘﻮزاﻧﻴﺎس 3ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
اﺳﭙﺎرﺗﯽ ﺵﺪ .ﮔﺰﻧﻔﻮن ﻧﻴﺰ درﺑﺎرﻩ ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب هﺸﺘﻢ »ﮔﻮژﭘﺪﻳﺎ«
ﺵﺮﺣﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺎهﻴﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻧﺞ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺮاخ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺁورد ﺑﺎ ﺁن هﻤﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ای روی داد ﮐﻪ هﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ رخ داد .هﻴﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ای ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق وﻝﯽ از درون ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ ﺑﺮ رأس
اﻧﺒﻮهﯽ از اﻗﻮام ﮐﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﺁن هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺴﺖ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ هﻴﭻ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺳﭙﺎهﻴﺎﻧﯽ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻣﺰدور ﺑﺎ دهﻘﺎﻧﺎن و ﭘﻴﺸﻪ وراﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺻﻼﺑﺖ ﺑﺮوﻧﯽ
ﺧﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮو ﭘﺎﺵﻴﺪ و ﻣﻘﻬﻮر ﻳﮏ ﺳﺮدار ﺟﻮان ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻮ ﺵﺪ.
 2ـ ﺗﻤﺪن هﻠﻨﻴﺴﺘﯽ دوران ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺟﻬﺎت ﻣﺜﺒﺖ رﺵﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﺮد .ﺁن چﻨﺎن راﺑﻄﻪ ای ﺑﻴﻦ ﺵﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮﻗﺮار ﺵﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺁن در دوران هﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻌﺪ دﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺵﻮد .اﻳﻦ ﺗﺒﺎدﻝﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﺁن را ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﻢ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﺑﺎﺧﺘﺮی از ﻧﻘﺶ ﻓﺮهﻨﮓ ﺁﻣﻮزی ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن در اﻳﺮان دم ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران
ﺻﻠﻴﺒﻴﺎن ﻏﺮب ﺑﺴﻴﺎری از دﺳﺖ ﺁوردهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻳﻮﻧﺎن را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد.
ﺳﻨﮑﺮﺗﻴﺴﻢ و اﺧﺘﻼط ﺗﻤﺪن هﺎ روﻧﻘﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭘﻴﺸﻪ وری ،ﺵﻬﺮﺳﺎزی،
ﻓﻼﺣﺖ ،راﻩ ﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن ،ﺑﺎغ داری و اﻋﺘﻼء هﻨﺮ و ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺬاهﺐ
ﻣﺨﻠﻮط اﻳﺠﺎد ﮐﺮد .در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺘﯽ ﻧﮋادهﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻪ ﺁن هﺎ را ﺑﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ »ﻣﻴﮑﺲ هﻠﻦ« 4ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺪﺗﯽ زﺑﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و دوﻝﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺪل ﮔﺮدﻳﺪ .در دوران ﺗﺴﻠﻂ ﺳﻠﻮﮐﻴﺎن ﺵﻬﺮهﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎدﺵﺎهﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﮑﻨﺪرﻳﻪ« و »اﻧﻄﺎﮐﻴﻪ« و »ﺳﻠﻮﮐﻴﻪ« و
»ﻻﺉﻮدﻳﮑﻴﻪ« و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻠﻮب ﺵﻬﺮﺳﺎزی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺵﻬﺮهﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻮﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽ چﺮﺑﻴﺪ و در ﺁن دﺑﺴﺘﺎن هﺎی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ)ﮔﻴﻤﻨﺎزﻳﻮم( ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن داﺉﺮ ﺑﻮد و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬهﺒﯽ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ »ﮐﺎهﻨﻪ ﺑﺰرگ« )ﻣﻠﮑﻪ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺵﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﺁزاد ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﻇﺎهﺮا در داﺧﻞ اﻳﻦ ﺵﻬﺮهﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﮋادی ﻣﺨﻠﻮط از ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ و اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﺗﺴﻠﻂ اﻋﺮاب ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺨﺶ هﺎی ﺧﺎوری اﻳﺮان ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ 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
زﺑﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﺑﯽ ﺵﺪﻳﺪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺁورد .وﻝﯽ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﮕﺮ چﻬﺮﻩ ﺧﻮد را دﮔﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﺟﻬﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ دو
ﻋﺎﻣﻞ ﻳﮑﯽ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮهﻨﮓ هﺎ و ﻳﮑﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ دروﻧﯽ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮓ هﺎﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮد.
 3ـ در اﻳﺮان ﭘﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻧﺴﺎ در ﺧﺎور ﺑﻪ ﺗﻴﺴﻔﻮن در ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺠﻴﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎرﺗﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯽ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﻼﺗﯽ ﻗﺒﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ اﻳﻨﮏ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻝﺬا اﺧﺘﻴﺎرات ﺵﺎﻩ ﻣﺤﺪود ﺗﺮ اﺳﺖ » .ﻣﻬﺴﺘﺎن« ﻣﺮﮐﺐ از
ﺧﺎﻧﺪان هﺎی اﺵﺮاﻓﯽ و » اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن و ﻣﻐﺎن« در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺵﺎﻩ و ﻋﺰل و ﻧﺼﺒﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ
دارﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﻗﻮی ﺗﺮ و ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﺬهﺒﯽ ﺵﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ  .اﻳﻦ اﻣﻮر
رﻩ ﺑﻄﻮر ﻋﻴﻨﯽ ﻧﺎﺵﯽ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭘﺎرﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻣﺎدی و ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺵﻬﺮﻧﺸﻴﻦ وﻣﺘﻤﺪن ﺵﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺵﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از ﺳﻮﻳﯽ و ﺁن ﺗﮑﺎﻣﻞ
Pousanias
Maxihellene

3
4

ﻋﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺵﻬﺮﺳﺎزی ،راﻩ داری،
ﺻﻴﺪﻣﺎهﯽ ،ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ ،هﻨﺮ و ﻓﺮهﻨﮓ و ﻏﻴﺮﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻀﺎد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺵﻮد .ﺑﻪ هﺮ
ﺻﻮرت ﺳﻴﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎرﺗﯽ از اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺗﻔﺎوت داﺵﺖ .در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺵﮑﺎﻧﯽ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻳﺪﻩ ﺉﻮﻝﻮژﻳﮏ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻴﻦ ﺵﺮق و ﻏﺮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻣﺎ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط » ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻮر« ﺳﻬﺮوردی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را
ﺑﻪ هﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ دهﻴﻢ.
دﻳﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﺴﺖ در ﮐﻴﺶ ﺁﻧﺎهﻴﺘﺎ ،ﺑﻬﺮام )ورﻩ ژﻏﻦ( ﻣﻴﺘﺮا ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻓﺮوهﺮهﺎ
ﻳﺎ ﻓﺮﻩ وﺵﯽ هﺎ )ﮐﻪ ﮐﺎرﺵﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﻣﺬاهﺐ ﺁﺳﻴﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻮﻣﻦ ﺁن را ﺑﺎ واژﻩ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ
»داﻳﻤﻦ« ﻳﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ( ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻝﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ رواﻳﺖ »دﻳﻨﮑﺮت« ﺑﺎور ﮐﻨﻴﻢ و
ﺁن را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮﺑﺪان دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪاﻧﻴﻢ از زﻣﺎن وﻝﺨﺶ)ﺑﻼش( اول ﻳﺎ ﺳﻮم ﮔﺮدﺁوری اوﺳﺘﺎ
و اﺣﻴﺎء ﮐﻴﺶ ﻣﺰدﻩ ﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺵﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺁن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد .اوﺳﺘﺎ در اﻳﻦ دوران ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ »ﻣﻨﻮک ﺧﺮت« ﻧﺴﻴﺎن را ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺪان زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻩ
ﻣﯽ ﺵﻤﺮد زﻳﺮا ﺣﻔﻆ ﻣﺘﻮن اوﺳﺘﺎﻳﯽ و ادﻋﻴﻪ ﻓﺮاوان وﻇﻴﻔﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ اوﺳﺘﺎ
ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی اﺵﮑﺎﻧﯽ در اﻳﻦ دوران ﺑﻪ ﺵﮑﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ زﻳﺮا ﺧﻂ ﻓﻮﻧﺘﻴﮏ
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.
 -4ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﺘﺰ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺵﮑﺎﻧﯽ و هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﻝﺖ داری،
ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺵﺎهﻨﺸﺎﻩ ،ﻧﻘﺶ دﻳﻦ ،ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ دوﻝﺘﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ هﺎ ﺁن را ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻴﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺵﮑﺎﻧﯽ ﺵﺒﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دﻧﺒﺎﻝﻪ ﺁن دوران اﺳﺖ.
وﻝﯽ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻳﮏ ﺗﮑﺮار ﻋﻴﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وارث ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﺵﺪﻩ دوران هﻠﻨﻴﺴﺘﯽ و اﺵﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺎدی
و ﻣﻌﻨﻮی را در هﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﺑﺎز هﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻝﻴﺪ
ﮐﺸﺎورزی و ﭘﻴﺸﻪ وری ﺑﺴﻂ ﺵﻬﺮهﺎ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺵﻬﺮهﺎی ﻧﻮﻳﻦ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎدﻩ هﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی و داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﻣﺒﺎدﻝﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و رواج ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت زر و ﺳﻴﻢ و ﻣﺲ ﺁﻏﺎز ﺵﺪﻩ ﺑﻮد در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اوج ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺁن روﻧﻖ ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ دو ﻗﺮن ﭘﺲ از ﺳﻴﻄﺮﻩ ﻋﺮب در ﺧﺮاﺳﺎن و
ﻣﺎوراء اﻝﻨﻬﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎدی ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﮏ ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎن ﺵﺪ ﻧﻈﻴﺮش در ادواری ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
دچﺎر ﺑﺤﺮان هﺎ و اﺧﺘﻼﻻت دروﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻳﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
دچﺎر ﺑﺤﺮان هﺎ و اﺧﺘﻼﻻت 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
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوران ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺁورد.
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
در اﺛﺮ هﺠﻮم هﺎ و ﺟﻨﮓ هﺎی ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺵﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ هﺮ چﻨﺪی ﻳﮏ ﺑﺎر
دچﺎر ﺑﺤﺮان هﺎی ﻝﺮزاﻧﻨﺪﻩ ،ﻗﻴﺎم ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در دوران ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺰدک ،ﻗﺤﻄﯽ هﺎ و
هﺮج و ﻣﺮج هﺎی ﺵﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺵﺎهﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺁن
ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دهﻘﺎﻧﺎن و ﺵﺒﺎﻧﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺪﮔﺎن و رﻋﺎﻳﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺁزادان ،ﻣﻮﺑﺪان و
هﻴﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﻣﺨﺮج ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺑﺎر ،ﺟﻨﮓ ،ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ،ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﭘﺎ ﺗﺠﻤﻞ و ﻋﻴﺶ ﻳﮏ
اﺵﺮاﻓﻴﺖ ﻓﻮق اﻝﻌﺎدﻩ ﻣﻐﺮور و ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﻮدﺧﻮاﻩ ﺑﺮ دوش روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﺵﺒﺎﻧﺎن و ﭘﻴﺸﻪ وران
ﺗﻴﺮﻩ روز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻔﺮﻩ هﺎی اﺵﺮاف را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﺧﻮد رﻧﮕﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ و
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﻮد در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻃﻌﻤﻪ ﺵﻤﺸﻴﺮ دﺵﻤﻦ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮﻧﺪ.

در درون اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺣﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از ﻣﻌﻤﺎری ،رﻗﺺ،
ﺟﺎﻣﻪ و ﻏﺬا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﭘﺰﺵﮑﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﻧﺠﻮم ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،دﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﺵﺪﻩ
اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺴﻂ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ وﻳﮋﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .در ﺁن ﺵﮑﻔﺘﻦ و
ﭘﻮﺳﻴﺪن هﺮ دو ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ،ﺁن را در ﻗﺒﺎل ﺿﺮﺑﺖ ﺗﺎزﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎک
زوال ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ وﻝﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺵﮑﻮﻓﻨﺪﻩ ﺁن ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻮﻳﺶ
اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺛﺮات ژرف و درﺟﻪ اول ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ.
اﻳﻨﮏ ﭘﺲ از ﺳﻴﺮ اﺟﻤﺎﻝﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺳﻠﻮﮐﯽ ،اﺵﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی هﺎی ﻋﺎم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان را در اﻳﻦ دوران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺵﮑﻞ ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ،
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺗﻀﺎدهﺎی درون ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ
ﻗﺮار دهﻴﻢ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﺑﻴﻨﺶ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺳﺎزﻳﻢ.
درﺑﺎرﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان در دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮﻳﻦ را
ﻳﺎد ﮐﺮد :
 1ـ در ﺁﻏﺎز ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دودﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم »وﻳﺲ« رو ﺑﻪ رو هﺴﺘﻴﻢ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از »ﻧﻤﺎﻧﺎ«
)ﺧﺎﻧﻪ هﺎ( »وﻳﺲ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از »وﻳﺲ هﺎ«» ،زﻧﺘﻮ« و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از »زﻧﺘﻮ«هﺎ،
»دهﻴﻮ« را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد .اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،ﻃﺎﻳﻔﻪ  ،ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻗﻮم
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل و ﻳﮑﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ رأس هﺮ ﻳﮏ از ﺁن هﺎ ﻧﻤﺎن ﭘﺪ،
وﻳﺲ ﭘﺪ ،زﻧﺘﻮﭘﺪ و دهﻴﻮﭘﺪ ﻗﺮار دارد .وﻳﺲ ﭘﺪهﺎ و زﻧﺘﻮﭘﺪهﺎ اﺵﺮاﻓﻴﺖ اﭘﻼﺗﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ
دادﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎن هﺎی دوران ﺑﻌﺪی هﺴﺘﻨﺪ .اﻝﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم دودﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪرﺳﺎﻻی در ﻣﻴﺎن اﻗﻮام
ﺁرﻳﺎﻳﯽ چﺎدر ﻧﺸﻴﻦ و ﮔﻠﻪ دار ﺑﻮد .در ﺵﻬﺮهﺎ و ﺁﺑﺎدی هﺎی ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از اﻳﻦ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد و از ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران ﻣﺎد و هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺵﻮد.
ﻣﺰدﻩ ﻳﺴﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .در ﻣﻘﻄﻊ ﺁن ﮐﻪ ﺧﻴﺶ ،ﮔﺎو ،اﺳﺐ ،ﺁﺑﺎدی هﺎی ﺑﺰرگ،
ﺵﮑﻮﻩ و ﺛﺮوت ،ﺟﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻴﺮ ﺵﺒﺎﻧﺎن را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻣﺰدﻩ ﻳﺴﻨﻪ اﻳﺪﺉﻮﻝﻮژی اﻧﺘﻘﺎل از ﻧﻈﺎم
وﻳﺲ ﻳﺎ ﺁﺉﻴﻦ ﻣﺰداﻳﯽ ﮐﻬﻦ ﺁن ﮐﻪ دﻳﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺗﻮراﻝﻴﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺮدﮔﯽ-
ﭘﺎﺗﺮﻳﺎرﮐﺎﻝﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺵﺎﻩ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺮ رأس ﺁن ﻗﺮار داﺵﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺰدﻩ ﻳﺴﻨﻪ اهﻮرا ﻣﺰدا
ﺧﺪای واﺣﺪ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺲ ﺧﺪاﻳﯽ)ﭘﻠﯽ ﺗﺌﻴﺴﻢ( دﻳﻦ ﮐﻬﻦ ﻣﺰداﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺵﺖ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻮچﻨﺪﻩ و ﺳﺎﮐﻦ ،ﮔﻠﻪ دار و ﮐﺸﺎورز و ﺗﻀﺎد ﺁن هﺎ از ﺗﻀﺎدهﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ .اﻳﺮان در ﺳﺮ راﻩ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﮐﻮچﻨﺪﻩ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ او از ﺁﻣﺪن ﺁرﻳﺎﻳﯽ هﺎ ﺗﺎ
ﺗﺎزی و ﺗﺮک و ﻣﻐﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ داﺵﺘﻪ اﺳﺖ.
 2ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در اﻳﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁب اﺳﺖ .اﻳﺮان ﺟﺰء ﺁن ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﻢ ﺁب ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺻﺤﺮای ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﺤﺎری چﻴﻦ ﻣﻤﺘﺪ اﺳﺖ .ﻝﺬا ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻴﺸﻪ ﺵﺒﮑﻪ
ﻣﻨﻈﻢ ﺁﺑﻴﺎری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد و ﺁن هﻢ ﮐﺎر روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻓﻘﻴﺮ و ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻴﻮل داران و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﮐﻮرﭘﻮراﺳﻴﻮن هﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط
ﺳﺨﺖ ﺑﮑﻮﺵﺪ و ﺳﺪهﺎ ،ﺁﺑﺪان هﺎ ،ﮐﺎرﻳﺰهﺎ ﺑﺴﺎزد و ﺗﺮﻋﻪ هﺎ و ﺟﻮی هﺎ ﺣﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﺖ رﺵﺪ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﮐﻬﻦ ﺁﺑﻴﺎری در اﻳﺮان هﻤﻴﻦ ﺿﺮورت ﻋﻴﻨﯽ اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
دول هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،اﺵﮑﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺁﺑﻴﺎری در دﺳﺖ اﺳﺖ .رﺳﻢ
ﺳﺪ ﺳﺎزی در دوران ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻧﻴﺰ از ﻃﺮف ﺵﺎهﺎن اﻳﺮاﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﺵﺪﻩ اﺳﺖ.
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ اراﺿﯽ ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﺵﺎﻩ ﻳﺎ ﺵﺎهﻨﺸﺎﻩ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻣﻔﺘﻮح
اﻝﻌﻨﻮﻩ« و ﻣﻠﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد ﺵﺎﻩ ﺑﻮد و او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺁن را ﺑﻪ درﺑﺎرﻳﺎن و دﻳﻮاﻧﻴﺎن و ﺵﻬﺮﺑﺎن
هﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻳﺎ ﻣﺪت اﻝﻌﻤﺮ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮدی و اﻗﺘﺪارات ﺵﺨﺼﯽ ﺵﺎهﻨﺸﺎﻩ
ﻣﯽ اﻓﺰود .اﻳﻦ اراﺿﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺵﺎﻩ و ﺧﺎﻧﺪان او ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﺵﺎهﺎن

هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در اﻳﻦ اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ و زرع و ﺑﺎغ داری را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻳﺪ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻨﺪ .ﮔﺰﻧﻔﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ) اﮐﻨﻮﻧﻮﻣﻴﮏ 5ﻓﺼﻞ  ( 4ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» ﺵﺎﻩ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺵﺨﺼﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ،ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺧﻮﻳﺶ را
ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺵﻬﺮﺑﺎﻧﺎن زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن واﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و اﻳﻦ زﻣﻴﻦ هﺎ ﮐﺸﺖ ﺵﺪﻩ
و اﺛﻤﺎر ﻓﺮاوان دارد ،ﺁن ﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ هﺎﻳﯽ را ﺑﺮ ﺁن زﻣﻴﻦ هﺎ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺵﻬﺮﺑﺎن هﺎ و ﻋﻤﺎل
ﺧﻮﻳﺶ اﻧﻌﺎم و درﺟﻪ ﻣﯽ داد«.
ﺗﺴﻠﻂ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻴﺎری و اﻣﻼک وﺳﻴﻊ او دﺳﭙﻮﺗﻴﺴﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﻪ
ﺣﺪ اﻋﻼ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺁن را » دﺳﭙﻮﺗﻴﺴﻢ ﺵﺮﻗﯽ « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .اﻳﻦ دﺳﭙﻮﺗﻴﺴﻢ ﺧﺸﻦ و
ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ) دﻳﻦ ﺳﺎﻻری ( ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺵﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺵﻮد .هﻤﻴﻦ دﺳﭙﻮﺗﻴﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺮدم در دﺳﺖ ﺵﺎﻩ اﺳﺖ و ﻣﺎرﮐﺲ ﺁن را ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ.
در اﻃﺮاف ﺵﺎﻩ ﻣﺴﺘﺒﺪ درﺑﺎر و دﺳﺘﮕﺎﻩ دوﻝﺘﯽ ) دﻳﻮان ( و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ارﺗﺶ
دم ﺑﻪ دم وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ،دم ﺑﻪ دم ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮی ﮐﻪ از زﻣﺎن دارﻳﻮش ﺵﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺵﻬﺮﻳﺎن و روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ » ﺁﻣﺎرﮔﺮان « و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ واﺳﺘﺮ ﻳﻮﺵﻴﺪ ﺧﺮاج ﻣﯽ
ﺳﺘﺎﻧﺪ و ﮔﻨﺞ او و ﺧﺰﻳﻨﻪ دوﻝﺖ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ.
واژﻩ دﻳﺮﻧﺪﻩ »ﺧﺮاج« و ﺧﺮاج ﮔﺰاری چﻨﺪ هﺰارﻩ در اﻳﺮان ﭘﺎﻳﻴﺪﻩ اﺳﺖ و از ﻣﻘﻮﻻت ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻝﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ از اﺳﻼم اﺳﺖ .در ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ واژﻩ ﺧﺮاج ﺑﻪ ﺻﻮرت
»هﺮاک« ﺑﺎ ﮐﺎف ﻣﻔﺘﻮح ﻋﺮﺑﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺧﻮد از رﻳﺸﻪ ﻧﻮ ﺑﺎﺑﻠﯽ »ﺁﻻﮐﻮ« ﻳﻌﻨﯽ اﻧﻘﻴﺎد و اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﺸﺘﻖ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻔﻴﺎت ﺗﻮرﻓﺎن اﻳﻦ واژﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت »هﺮاگ« ﺑﺎ ﮐﺎف ﻣﺠﺰوم ﻓﺎرﺳﯽ
ﺁﻣﺪ و در ﭘﻬﻠﻮی ﺻﻮرت »ﺧﺮاگ« ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ دری ﺧﺮاج از
هﻤﻴﻦ رﻳﺸﻪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
 3ـ ﻧﻤﻮدار زوال ﻧﻈﺎم »وﻳﺲ« ﺗﻨﻬﺎ در ﺁن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺪرت وﻳﺲ ﭘﺪهﺎ و زﻧﺘﻮ ﭘﺪهﺎ و
دهﻴﻮﭘﺪهﺎ ﻳﮏ ﺵﺎﻩ ﻗﺎدر ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .رﺵﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺵﻬﺮهﺎ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺵﻬﺮهﺎی ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ
وﻳﮋﻩ در دوران اﺵﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺴﻂ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺴﻂ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﻝﻴﺪ
ﭘﻴﺸﻪ وری و ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺸﻪ وران وﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﺵﺪن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر در ﻣﻴﺎن ﺁن هﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در دوران
اﺵﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ ﺵﺪن ﺳﺎﺧﺖ دوﻝﺘﯽ ) دﻳﻮان( و ﺑﺴﻂ ارﺗﺶ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و دﻳﮕﺮ
ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻝﺘﯽ و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﺵﺪن ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان هﻤﻪ و هﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم وﻳﺲ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎﻝﯽ ﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ دهﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﺛﺮواﻧﺎن
) روﺣﺎﻧﻴﻮن( ارﺗﺸﺘﺎران )ﺳﭙﺎهﻴﺎن( ،روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﺵﺒﺎﻧﺎن و ﺳﭙﺲ در دورﻩ اﺵﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ،
دﺑﻴﺮان و اهﻞ ﮐﺴﺐ و ﺻﻨﻌﻨﺖ و ﺣﺮف ) واﺳﺘﺮﻳﻮﺵﺎن و هﺘﺨﺸﺎن( ﺟﺰء ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت
ﻋﻤﺪﻩ و اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﺮک ﻳﮏ ﻓﺮد در درون اﻳﻦ هﻴﺮراﺵﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻝﺒﺘﻪ ﺑﻪ
دﺵﻮاری ﺟﺎﻣﻌﻪ هﻨﺪی ) ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺖ هﺎ در ﺁن ﺟﺎ ﻣﺘﺤﺠﺮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ روح از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺎﺳﺞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﻮار ﺑﻴﻦ ﺁن هﺎ را ﺑﺸﮑﻨﺪ( ﻧﻴﺴﺖ .وﻝﯽ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﺗﺤﺮک از ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺎزل
ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺎر ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و اﺵﺮاﻓﻴﺖ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ از هﻤﻴﺸﻪ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮ
اﺳﺖ .
رواﻳﺎت زﻳﺎدی ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﻧﻮﺵﻴﺮوان از اﻳﻦ » ﺗﺤﺮک ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« ﺑﺴﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد در
ﮐﺘﺎب ﺛﻐﺎﻝﺒﯽ  6اﻳﻦ اﺑﻴﺎت در ﺛﻨﺎی اﻧﻮﺵﻴﺮوان ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ :
ﷲ در اﻧﻮﺵﺮوان  ،ﻣﻦ رﺟﻞ
ﻣﺎ ﮐﺎن اﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻝﺪون و اﻝﺴﻔﻞ
ﻧﻬﺎهﻢ ان ﻳﻤﺴﻮاﺑﻌﺪﻩ ﻗﻠﻤﺎ
7
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 4ـ ﺑﺮدﮔﯽ در ﺗﻤﺪن هﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺁرﻳﺎﻳﯽ هﺎ وﺟﻮد داﺵﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺁرﻳﺎﻳﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺵﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﻂ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻮد .در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮدﮔﺎن در ﻣﻌﺪن هﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﮑﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ وﻝﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ هﺮ ﮔﺰ در اﻳﺮان ﺑﺪان ﺑﺴﻄﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ در ﻳﻮﻧﺎن و رم ﺑﻪ چﻨﺎن
ﺑﺴﻄﯽ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺵﺒﺎﻧﺎن و دهﻘﺎﻧﺎن ﺁزادی ﮐﻪ در ﻳﮏ اﻳﻞ ﻳﺎ دﻩ ﺑﯽ ﭘﺎ ﻣﯽ
ﺵﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮی و ﻏﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺵﻬﺮهﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺪﻳﻨﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ داﺵﺘﻨﺪ .ﺁن هﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ »ﻣﺎﻧﻴﺎن«
ﻳﺎ »ﮔﺮدﻩ« و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻴﻼﻣﯽ »ﮐﻮرﺗﺶ« ﻧﺎم داﺵﺘﻨﺪ .هﻤﻪ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت از اﻝﻔﺎظ »ﻣﺎن« و
»ﮔﺮدا« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﻝﺬا ﺣﻖ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺁن هﺎ را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮدﻩ داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ داغ ﺑﻨﺪﮔﯽ داﺵﺘﻨﺪ از ﺟﻬﺖ ﻣﺰدور ﺑﻮدن از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺪﻣﻪ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و چﺎﮐﺮاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد.
هﺮدوت  8ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﭘﻮﻝﻴﺲ«  9هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻮﻧﺎن ﮐﻪ در روﺳﺘﺎهﺎی
اﻳﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر زراﻋﺖ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﺵﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روﺵﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ چﻨﺎن ﮐﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮔﻔﺖ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻨﺪﮔﺎن را در اﻳﺮان ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽ دادﻧﺪ.
درﺑﺎرﻩ وﺟﻮد ﺑﺮدﮔﯽ در دوران اﺵﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﻴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ وﺿﻊ
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .چﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ از »ﺁزاد ﮐﺮدن« ﺑﻨﺪﮔﺎن در
اﻳﺮان ﺳﻠﻮﮐﯽ در راﻩ ﺧﺪاﻳﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .از ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات وﺳﻴﻊ ﺑﻨﺪﮔﯽ در دوران
ﺑﻌﺪی ﻳﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺁن ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﻝﻴﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺵﮑﺎﻧﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ دارای هﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﺪاﻧﻴﻢ.
و اﻣﺎ درﺑﺎرﻩ وﺟﻮد ﺑﺮدﻩ داری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺮان ) و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ
و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از روی »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ« ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﺎﺗﻴﮑﺎن هﺰار داﺗﺴﺘﺎن« ﮐﻪ در ﺁن ﺣﺘﯽ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮدﻩ داری اﺧﺘﺼﺎص دارد( و ﺧﻮاﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج هﻤﻌﺼﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد .ﺑﻬﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺑﻨﺪﻩ  500درهﻢ ﺑﻮد و ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮدﻩ را ﺑﻪ ﮔﺮو ﺑﺪهﺪ ﻳﺎ ﻧﺬر ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن در ﻓﻘﻪ زرﺗﺸﺘﯽ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺵﺪﻩ
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺮدﻩ و ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻳﺪ ﺗﺼﺮف اوﺳﺖ از ﺁن ﻣﻮﻻﻳﺶ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ) اﻝﻌﺒﺪ و
ﻣﺎ ﻓﯽ ﻳﺪﻩ ﻝﻤﻮﻻﻩ (.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺒﻮدﻩ و در ﮐﺸﺎورزی از ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺵﺪﻩ
و در اﻳﻦ ﺣﺎﻝﺖ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ،ﺑﺮدﻩ هﺎ ﻧﻴﺰ هﻤﺮاﻩ ﻣﻠﮏ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺵﺪﻧﺪ.
ﭘﺮوﮐﻮﭘﻴﻮس از ﻣﺮدم ﮐﻴﺴﺎرﻳﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد 10ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮات ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺘﺢ از ﮐﺸﺘﻦ اهﺎﻝﯽ ﺧﻮدداری ﺵﻮد وﻝﯽ ﻏﺎرت ﺁﺑﺎدی هﺎ و اﺳﻴﺮ
ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اهﺎﻝﯽ را ﻣﺠﺎز ﺵﻤﺮد .ﻣﻬﺮ ﻧﺮﺳﯽ وزﻳﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻬﺮام ﭘﻨﺠﻢ و
ﻳﺰدﮔﺮد دوم ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻝﻘﺐ هﺰار ﺑﻨﺪک داﺵﺖ و ﻝﺬا روﺵﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺵﺘﻦ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر از
ﻋﻼﺉﻢ ﺵﮑﻮﻩ و اﺣﺘﺸﺎم ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ »ﺵﻬﺮﻳﮑﺎن« )ﺑﻮﻣﻴﺎن( و »ﺁﻧﺎﺵﻬﺮﻳﮑﺎن« ) ﺧﺎرﺟﻴﺎن ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻝﯽ از
ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮد ﻝﺬا ﭘﺲ از چﻨﺪی واژﻩ »ﺁﻧﺎﺵﻬﺮﻳﮏ« اﻧﺤﺼﺎرا ﺑﻪ
ﺑﺮدﻩ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺵﺪ.

 7یﻌﻨﯽ ﺁﻓﺮیﻦ ﺑﺮ ﻡﺮدی ﭼﻮن اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﺑﺎد ﮐﻪ ﻓﺮوﻡﺎیﮕﺎن را داﻧﺶ اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺁن هﺎ را ﻧﻬﯽ ﻡﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از او دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻡﻪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻡﺒﺎدا اﺷﺮاف زادﮔﺎن در ﻋﻤﻞ ) ﺷﻐﻞ دوﻝﺘﯽ یﺎ  ( Carriereدﭼﺎر ﺧﻮاری ﺷﻮﻧﺪ .
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 -5رواﺑﻂ ﭘﻮﻝﯽ چﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﻳﺎد ﮐﺮدﻳﻢ از ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .اﻳﻦ رواﺑﻂ از ﺟﻮاﻣﻊ رﺵﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺁﺵﻮری و ﺑﺎﺑﻠﯽ و اﻳﻼﻣﯽ ﺳﺮاﻳﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ
اﻳﻦ را ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺰد اﻗﻮام ﮐﻮچﻨﺪﻩ و ﺵﺒﺎن ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻣﺒﺎدﻝﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ
ﮐﺸﺎورز ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ اﻳﻦ رواﺑﻂ زودﺗﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻝﺬا ﺧﺮاج هﻢ ﻧﻘﺪی ،هﻢ ﺟﻨﺴﯽ ،و هﻢ ﺑﻪ
ﺵﮑﻞ ﮐﺎر )ﺑﻴﮑﺎر( ﺑﻮد.
 -6در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﻣﻠﮏ داری ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻈﺮﻩ زﻳﺮﻳﻦ را در ﺟﻮاﻣﻊ
هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،اﺵﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد:
در اﺳﻨﺎد دوران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ از دﻩ هﺎ ﻳﺎ ﺁﺑﺎدی هﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻳﺪا« )دﻳﻮار( »وردﺗﻪ« )در
اوﺳﺘﺎﻳﯽ ورزﻧﻪ و در هﻨﺪی وژﻩ ﻧﻢ( ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺁن را ﺑﻪ دﻩ ﻣﺸﺎع ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
»ﺁوهﻨﺎ« )هﻢ رﻳﺸﻪ ﺑﺎ واژﻩ ارﻣﻨﯽ اوان ﻳﻌﻨﯽ دﻩ( ﺳﺨﻦ در ﻣﻴﺎن اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت
دﻗﻴﻘﺎ روﺵﻦ ﻧﻴﺴﺖ وﻝﯽ ﺑﻪ هﺮ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺁن ﺁﺑﺎدی هﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺑﺮزﮔﺮان ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻼﺣﺖ از هﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻩ و ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺸﺎع  ،ﻣﻮازﻳﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﺪر
ﺳﺎﻻری و دودﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .اهﺎﻝﯽ هﻤﻴﻦ ورزﻧﻪ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺵﺎﻩ ،ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﺑﻪ
وﻳﮋﻩ ﭘﻴﺎدﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ )ﮐﻪ در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻩ  11ﻧﺎم داﺵﺘﻪ اﻧﺪ( ﻣﯽ دادﻩ اﻧﺪ .در
دوران هﺎی ﺑﻌﺪی اﺵﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ـ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ واﺣﺪهﺎی ﻣﺸﺎع دهﻘﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻔﻮس
ﻣﻮﻝﺪ اﻳﺮان ﺑﻮد .هﻤﮑﺎری و ﺗﻀﺎﻣﻦ »هﻤﺒﺎﻳﯽ« ﮐﻪ ﺵﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻴﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ روﺳﺘﺎﻳﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺰدﮐﯽ ﺑﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪهﺎ ﺣﮑﻢ رواﻳﯽ داﺵﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻤﻮن هﺎ و ﺑﺴﻂ ﻗﺪرت دﻳﻬﮕﺎن و ﻣﻨﺼﺐ داران ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻴﻮل ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻓﺌﻮداﻝﻴﺰاﺳﻴﻮن از اواﺉﻞ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﻗﻮت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد واﮐﻨﺶ دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ روش
ﻣﺰدک در ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﺁرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »هﻤﺒﺎﻳﯽ« و ﻣﺴﺎوات دهﻘﺎﻧﯽ در رﻳﺸﻪ ﻋﺪاﻝﺖ ﻃﻠﺒﯽ
ﻣﺰدﮐﻴﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﺮض ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﯽ داﻧﺴﺖ.
وﻝﯽ در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺌﻮداﻝﻴﺰاﺳﻴﻮن را اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺁن ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از هﻤﺎن
اوان هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد .ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻮق در دوران اﺵﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﻗﻮت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺵﺎهﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دهﮕﺎﻧﺎن ﻣﺘﻤﻮل ﺻﺎﺣﺐ زﻣﻴﻦ و دارای رﻋﻴﺖ
)دﻳﻬﮕﺎﻧﻴﮑﺎن( ﺗﮑﻴﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮرﺧﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮدﻩ
اﻧﺪ ﻇﺎهﺮا ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻘﺪان ﺗﻤﺮﮐﺰ و وﺟﻮد ﻣﻠﻮک اﻝﻄﻮاﻳﻒ ) ﮐﺬک ﺧﺪاﻳﯽ ( ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .در ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﺑﺮای ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ ﻣﺤﺘﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺉﻠﻨﺪ و ﺁن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎﻝﮏ ﻓﺌﻮدال از
رﻋﺎﻳﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺎﻝﮑﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺰارﻋﻪ و ﻏﻴﺮﻩ اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻠﻮک اﻝﻄﻮاﻳﻒ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻝﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ اروﭘﺎﻳﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮدﻩ وﻝﯽ ﺻﻔﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺁن
ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺌﻮداﻝﯽ ﺑﺎﺵﺪ وﻝﯽ از ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺵﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ »ﮐﺬک ﺧﺪاﻳﯽ« در دوران اﺵﮑﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ روﺳﺎی ﺑﺎ
ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺒﺎﻳﻞ ) ﻗﺮﻳﺐ  18ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻠﯽ( ﺑﺴﻂ ﻳﺎﻓﺖ .اﺻﻮﻻ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺵﮑﺎﻧﯽ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎﺗﺮﻳﺎرﮐﺎل اﺟﺮاء ﻣﺸﺎورﻩ در ﺟﻠﺴﺎت روﺣﺎﻧﻴﺎن و روﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺑﺰرگ
)ﻣﻬﺴﺘﺎن( چﻨﺎن ﮐﻪ در ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد .چﻴﺰی ﮐﻪ در دوران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﺧﯽ هﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁن را ﻧﺘﻴﺠﻪ رواج »ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ« و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺴﺘﻴﮏ
اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ از ﻃﺮﻓﯽ ﺵﻴﻮﻩ ادارﻩ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم وﻳﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺵﮑﺎﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﻳﻦ وﺿﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ چﻴﺰ دﻳﮕﺮ .ﻣﺎ در دوران
ﺧﻠﻔﺎء راﺵﺪﻳﻦ در ﻧﺰد اﻋﺮاب هﻤﻴﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺁرﻳﺴﺘﮑﺮاﺗﻴﺴﻢ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺁن را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺁن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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و اﻣﺎ درﺑﺎرﻩ ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ »زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ« دهﻘﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮدﻩ
اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ ﺑﺎ هﻤﺎن رژﻳﻢ »ارﺑﺎب ـ رﻋﻴﺘﯽ« ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁن در ﻋﻬﺪ ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو
ﺑﻮدﻩ اﻳﻢ ﺗﻔﺎوت هﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺪاﺵﺘﻪ اﺳﺖ.
در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻗﺸﺮ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ »ﺁزاﺗﺎن« ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻝﮑﺎن ﮐﻮچﮏ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ
»ﺧﺮدﻩ ﻣﺎﻝﮑﺎن« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ »زﻣﻴﮏ ﺧﻮوش« داﺵﺘﻨﺪ .زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎع را »زﻣﻴﮏ
هﻤﺒﺎرﮐﺎن« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .اﺵﺘﺮاک در زﻣﻴﻦ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺎﺵﯽ از اﺵﺘﺮاک اﺗﻨﻴﮏ اﺵﺘﺮاک در ﺧﻮن
ﺑﻮد زﻳﺮا ﻏﺎﻝﺒﺎ در اﻳﻦ روﺳﺘﺎهﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎی وﻳﺲ هﺎ و زﻧﺘﻮهﺎ ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺰرگ دهﻘﺎﻧﯽ
ﮐﻪ »ﻣﺎﺗﻴﮑﺎن هﺰار داﺗﺴﺘﺎن« ﺁن هﺎ را »هﻢ دوﺗﮑﺎن« ) هﻤﺪودﮔﺎن از دودﻩ و دود ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎق
ﺗﺮﮐﯽ( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ در اﻳﻦ روﺳﺘﺎهﺎ ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﻳﺸﻮﻋﺎﺳﺘﻠﻴﺖ واﻗﻌﻪ ﻧﮕﺎر ﺳﻮرﻳﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت درﺑﺎرﻩ روﺳﺘﺎهﺎی اﻳﺮان در
دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ روﺳﺘﺎهﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺵﺎهﻨﺸﺎهﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻝﺐ دﻗﺖ اﺳﺖ  .وی از »ﮔﺒﺮﻩ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دهﻘﺎن ﺁزاد و »ﮔﺒﺮﻩ ﭘﺮهﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دهﻘﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و »ﻣﺮﻩ ﮐﻮرﻳﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺉﻴﺲ دﻩ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻳﺸﻮﻋﺎﺳﺘﻠﻴﺖ دﻩ ﻣﺸﺎع را »ﮐﺮﺗﻴﻪ«
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺵﺎﻳﺪ ﺑﺎ »ﮐﺮد« ﭘﺎرﺳﯽ دری هﻢ رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺵﺪ.
اﻣﺎ »وزرﮔﺎن« و اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ دارای اراﺿﯽ وﺳﻴﻊ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن هﺎ و ﺑﺎغ هﺎی
ﻣﻴﻮﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺵﺎﻩ ﮐﻪ چﻨﺎن ﮐﻪ ﻳﺎد ﮐﺮدﻳﻢ اراﺿﯽ »ﻣﻔﺘﻮح اﻝﻌﻨﻮﻩ« را در اﺧﺘﻴﺎر داﺵﺖ ﮔﺎﻩ
ﺁن هﺎ را ﺑﻪ اﻗﻄﺎع ﻣﯽ داد .ﻧﺎم اﻗﻄﺎع را در ﭘﻬﻠﻮی ﺵﺎﻳﺪ هﻤﺎن »ﻧﺎن ﭘﺎرک« ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﺧﺬ ﺁﻣﺪﻩ و اﺣﺘﻤﺎﻻ واژﻩ »ﻗﻄﻴﻌﻪ« ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁن اﺳﺖ .وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻳﻦ
»ﻧﺎن ﭘﺎرک« ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﻴﻦ اﻋﻄﺎﻳﯽ ﺵﺎﻩ ﺟﺎی ﻣﻘﺮری و ﻣﺴﺘﻤﺮی را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و چﻨﺎن ﮐﻪ
در ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻳﺎد ﮐﺮدﻳﻢ و ﻳﺎ واﮔﺬاری ﻣﺎدام اﻝﻌﻤﺮ و ﻳﺎ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮد.
 -7دﻳﻦ اﻳﺪﺉﻮﻝﻮژی ﻣﺴﻠﻂ ﻳﺎ ﺵﮑﻞ ﻣﺴﻠﻂ اﻳﺪﺉﻮﻝﻮژﻳﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران اﺵﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺜﻠﻴﺚ اورﻣﺰد ـ ﻧﺎهﻴﺪ ـ ﻣﻬﺮ در ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺵﮑﻞ ﺁﺉﻴﻦ زرﺗﺸﺘﯽ
ﻳﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ و ﺵﺮﻋﯽ ،اﺻﻮل و ﮐﻼﻣﯽ ،ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﻨﻮی دوﻝﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .وﻝﯽ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﺘﻪ و ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ و ﺵﺎهﺎن اﺵﮑﺎﻧﯽ
و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺵﺎهﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺵﻮرش هﺎ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺵﻨﺪ
ﺗﺎ از ﻗﺪرت ﻣﻮﺑﺪان و هﻴﺮﺑﺪان ﺑﮑﺎهﻨﺪ .در ﻣﻴﺎن ﺵﺎهﺎن اﻳﻦ دوران هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻝﻪ،
ﮐﻮرش و دارﻳﻮش هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﻬﺮداد اول و دوم و ارد و ﺑﻼش اﺵﮑﺎﻧﯽ ،اردﺵﻴﺮ و ﺵﺎﭘﻮر و
ﺧﺴﺮو اول ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ وﻳﮋﻩ ای در ﺗﺸﮑﻞ ﻗﺪرت هﻴﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ زﻣﻴﻦ داران و ﻣﻨﺼﺐ داران
و روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﺰرگ و ﺳﭙﻬﺴﺎﻻران و روﺳﺎی ﻗﺒﺎﻳﻞ و ﺧﺎﻧﺪان هﺎی اﺵﺮاﻓﯽ دارﻧﺪ.
اداﻣﻪ دارد

