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 چکيده

 

 يرانيران و ايمفهوم ا يستگاه هاخا ياست فشرده درباره  ييجست وجو ينوشتار کنون

استوار کرده است و  يباستانِ عصر هخامنش يارسپ يبه هايبودن. نگارنده بحث خود را بر مرور کت

ن يکه در ضمن نخست ،رانين دولت حاکم بر کل ايظهور نخست يالگو ي،خيشواهد تار يبر مبنا

ل يرا مورد تحل ،ز بودين يجهان يراتورپن اميو نخست ،رانيفالت ا يياياقوام آر يرنده يبرگدولت در 

 قرار داده است.

وابستگي شديدي داشته  يرانيران و اياز مفهوم ا ين صورتبنديد که نخستينما ين ميچن 

نويساي  جهان کهن. قلمرو مهمترين ر در يمعارض و فراگ يب يراتورپن اميا ظهور نخستباشد ب

ي هويت ايراني در اين منظومه، با توجه به چگونگي شکلگيري اين مفهوم، و چگونگي ساختاربند

شواهد تاريخي مربوط به مهاجرت آرياييان به فالت ايران و شيوه ي اندکنش آنها با تمدنهاي 

کهنتر ساکن در جنوب و غرب ايران مورد وارسي قرار گرفته است. آنگاه مباني معناشناختي نظم 

د وارسي قرار گرفته و سه مفهوم بوم، مردم و نوظهور هخامنشي به کمک کتيبه هاي به جا مانده مور

قدرت، لذت، و معنا( به عنوان مباني صورتبندي مفهوم  يبا آنها، سه کليدواژه  يشادي )و مواز

 ايران از آن ميان استخراج شده اند. 
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 ش درآمديپ

 

اي خداي بزرگ است اهورا مزدا، که اين زمين را آفريد، که آن آسمان را آفريد، که شادي بر

 مردم آفريد...

 نقش رستم -آرامگاه داريوش بزرگ.

 

ه ين مايه کهنسال و تا بدياپن يتا بد يت تمدنيماه يچه دشوار است سخن گفتن درباره 

راتش جهان را در يبازتاب تاث ،شش گذشتهيدايپدر آن هنگام که سه هزاره از  ،دهيچيپو  يغن

 ده باشد. يگز يو خاموشسکوت  ،يزخم يهلوانپکر يپچونان  يو قرن ،دهينورد

ران يا يبود دشوار. هم به سبب بغرنج بودنِ معما ين رو کارياز ا يدست بردن به نگارش متن کنون

 ،يافته است. در ابعاد جهانيروزافزون  يتياهم ين معما در روزگار کنونيحل او هم از آن رو که 

 "کنند؟ يرسختانه مقاومت من سيچن ياز کشورها در برابر موج نوساز يچرا برخ"رسش که پن يا

همان  ،گريان ديا به بي ،و عراق ،افغانستان ،رانيخته است: ايه در آميمعموال با نام چند کشورِ همسا

 نِ کهن و خوب ما.يران زميا

ن يا يلِ بقايبودن و دل يرانيا يق و موشکافانه به معنايستنِ دقيست که نگريزمانه ا ،اکنون

و  يفرهنگ يژوهشهاپو سرفصل مشترک  يخش نقل محافل علميرتا يدر درازنا يتيچارچوب هو

که  يگرانيد يمتفارت دارد. برا يه يدو رو ،اسخپرسش و آن پن يت ايگشته است. اهم يخيتار

ت يبه عالقه شان به امن ،ن معمايد ايبه کل يابيدست ،متفاوتند ييتهايگر و هويد ييوابسته به تمدنها

ل به يدر ن يابيکام ،ميهست يرانيکه خود ا ،ما يگردد. اما برا يم باز يو اقتصاد جهان ين الملليب
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 يتيگ ينده يدر آ ،انيرانيا ،ن که مايکند. ا ين مييان بودن و نبودن را تعيتفاوت م ،ستهيشا ياسخپ

م و چگونه ينيشود که خود را چگونه بب ين ميين مبنا تعينخست بر ا يدر درجه  ،ميچه باش

م. انحطاط و يريشتن بهره بگيخو يت معنايريمد يبرا ييوه هايو از چه شم يف کنيشتن را تعريخو

 يقدرتها يز و بازسازيرستاخ ديکلو  ،ستان قلمرو يا در يسردرگممعلول  ،يرانيران و ايا يتباه

 نهفته است.  جا ن يز در همين فرهنگ نيا ينهفته 

فراهم  "رانيا يستيچ"نِ رسش کالپرداختن به پ يبرا يو مجال يحال ،ن نوشتار کوتاهيدر ا 

 يخيتار ينه ين که: زميو آن ا ،دازمپر يفروتنانه تر و کم دامنه تر م يرسشپن رو به يست. از اين

نه و آن ين زميچه بود؟ و ا يرانيا يظهور معنا يط  جامعه شناختيران و شرايمفهوم ا يريشکل گ

 ن کرد؟ييما را تع يت ملياز هو يط چه عناصريشرا

 يرداختن به بحثهاپ يفراهم کنم برا يمقدمه ا ،رسشِ وابستهپن دو يرداختن به اپه با د دارم کيام

ل نقاط قوت يو تحل ،خيتار يبودن در گذرگاه ها يرانيمفهوم ا ييايوپدر مورد   ،ردامنه ترپنده و يآ

 آن تلنبار شده اند. يمرکز يرهگذر بر هسته ن يکه در ا يو ضعف

 ،"بودن يرانيت ايشه به ماهياند"در قلمرو  يکنون يهنگفر يبهاياز آس يکيمتاسفانه  

انجام  يناهمگون يخيو تار ييايجغراف ينه هاياست که در زم يهدف يب ييمعنا يزهايجست و خ

ل يتبد -قيو دق ياما نه علم- ،و فاخر يادب ييرسشها را به نوشتارهاپن يرد و متون مرتبط با ايگ يم

مشخص و کنترل شده  ينه ايش را محدود کنم و در زميخو آن که چارچوب بحث يد. براينما يم

 يکوتاه يخيتار يجامعه شناسانه را بر دوره  ييها يگمانه زن ،ردازمپران بيمفهوم ا يبه تبارشناس

به طورعمده از  ،و به فراخور متن ،کنم ي.م( متمرکز مپ 500-550وش بزرگي)عصر سلطنت دار

کوچک  يزمان ين وازه يران در ايظهور مفهوم ا يخيط تاريارم که به شريگ يبهره م يمتون و منابع

 اشاره داشته باشند.  
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 نخست: خاستگاه ها

 

 يوش هخامنشيعصر دار يهابه يکت ،ان در دست استيرانيکه از ا يمهم نون متينخست 

 ،ستنديز يران نميدر ا يبه مردمين کتيسندگان ايش از نويپست که تا ين امر البته بدان معنا نياست. ا

ا ادراک ي يت مليران هويبه مردم ساکن در اين کتيش از ايپد که تا يآ ينم ز از آن برين معنا نيو ا

 نداشته اند.  يجمع

است. شکل  يکشاورز يتمدنها ين خاستگاه هاياز نخست يکين يران زميا ،ميدان يچنان که م

ارور قرار دارد که از جنوب ن در هالل بيکجانشين مراکز کشاورزان ين شهرها و نخستينخست يريگ

مه ين نيرد. ايگ ين قرار ميران زميآن در ا يجنوب يمه يده شده است و نيران کشيه تا جنوب ايسور

 يم يرا در خود جا يانقالب کشاورز يبرسازنده  ياصل يشهرها با تماميتقر ،زياز هالل حاصلخ

رشته  ي.م در دو سوپسوم  يره هزال يچهارم و اوا ياواخر هزاره ب در حدود ين ترتيدهد. به ا

 ييکشاورز زاده شدند. دولتشهرها ييدر قالب دولتشهرها يو سومر يالميدو تمدنِ ع ،کوه زاگرس

 يبرا يخيتار يبانيافتند و به رقيالم و سومر سازمان يبزرگِ ع يج در قالب دولتهايکه به تدر

ن تمدنها توسط يا يهردو ،ديآ يزبانشناسانه بر م يل شدند. چنان که از داده هايگر تبديکدي

ارمنستان و  يکنون يکه با اهال يمردم يعني ،(Hayes,1990) د آمدنديدپ ياز نژاد قفقاز يمردم

 يشان سخن ميا يک به زبانهاينزد يبا ساختار دستور ييداشتند و به زبانها يوند نژاديپگرجستان 

 گفتند. 

گر داشته اند. با توجه به يکديبا  يگتنگاتن يو اقتصاد يداد و ستد فرهنگ ،ن دو تمدنيا 

شتر به ين کتاب بيگرفتند و در ا يخود را از کتاب مقدس بر م يه هايدستما يربغن که مورخان يا

باستان  يکاوشها يراه براستم يقرن ب يدر ابتداو از آن رو که  ،قلمرو سومر ارجاع شده است
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ش يگرا ،عراق هموارتر بوده است يه شان در کشور مستعمريا -يو البته غارتگرانه –شناسانه 

الم را يو ع ،باستان بدانند در جهان يشرفت و فن آوريپانرودان را علمدار يبر آن است که م يجهان

 رند.يتحت نفوذ آن در نظر بگ يه ايهمسا

خ يم و تارين دو قلمرو بنگريا يخيتار يرتر به رخدادهايفراگ يدگاه اگر به شکلين ديا 

ن دو تمدن ي. در واقع ا(1371 ،نتسي)ه دينما يمردود م ،ميسه کنيدر هردو مقا راها يش نوآوريزا

زاگرس در  يکوهها يعيل مرز طبيکه به دل يکره ايپواحد بودند.  يتمدن يکره يپک ياز  يبخش

 يسيبه دو شکل متفاوت دچار دگرد يو سام ييايراقوام مهاجرِ آرير تاثيج زيبه تدر ،انه اشيم

ر مهاجرت ير تاثيج زيبه تدر ،الم نام دارديکه ع ،يقفقاز ين واحد تمدنيا يشرق يمه يگشت. ن

از مادها  يتيها با جمعيالمين شکل عيآمدند و به ا يمو شرق قرار گرفت که از شمال  يياياقوام آر

و جنوب  يشتر از سوير گذار بيتاث يمهاجرتها ،يغرب يمه يختند. در نيها درآميارسها و کاسپو 

چنان که از شد.  يمربوط م يو آرام يو کلدان ينژادِ اکد يل ساميگرفت و به قبا يانجام مغرب 

انرودان به ياز شمال م يز شدنِ اقوام اکديج با سرريبه تدر يتمدن سومر ،ديآ يبر م يخيشواهد تار

با گسست  يو آرام ياقوام کلدان يطره يکرد و در زمان س ينيج فارس عقب نشيخل يه يحاش يسو

به  يخاور يه يدر سو ييايمهاجرت اقوام آر ،روبرو شد. در مقابل يشه دارير يزبان و يفرهنگ

 الم همراه نبود.يدر عو خط  ينيز بود و با انحطاط شهرنشينسبت صلح آم

 يزاگرس توسط مهاجران سام يه در هردو سوياول يقفقاز يتمدنها يايبقا ،تيدر نها 

 نابود

 يو نژاد يب زبانيانرودان را برانداختند و ترکيم يشمال يها دولتشهرها يشد. همانطور که اکد

ناه جسته در جنوب را در خود پان يسور يته مانده ها يبعد يهايو بابل ،شان را دگرگون کردند

 ياسيالم تاختند و قدرت سيبه ع ،ياقوام سام يزش نظامين خيسپها هم در وايآشور ،هضم کردند
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 ينيگزيو جا ،ن منطقهيا يباستان يتمدنها يجي. زوال تدر(1369 ،)رو ان بردندين مردم را از ميا

که به  ،همراه بود يو آشور يبابل يسام يبا رونق تمدنها ،يو سام ييايشان با مهاجران آر يجيتدر

ران يکشور ا يريشکل گ يربنايز ،آشوبناک ينه ين زميد و اياشپفرو  يياير فشار اقوام آريز يزود

 بود.

متمرکز و  يادشاهپماد بود.  يراتورپام ،ران نام گرفتيبعدها اآنچه که  يشکل مقدمات 

اورارتو و  ،الميع يراتورپها را برانداخت و وارث اميز آشوريکه قدرت وحشت انگ يرومندين

د آمده تا آن يدپ ياسيس ين واحدهاياز بزرگتر يکيماد که  يادشاهپآشور شد.  يشمال يبخشها

بابل در  ،يه در آناتوليلود–گر يآورد و با سه تمدن بزرگ د نجاه سال دوامپصد و تا  ،هنگام بود

ن يروها در درون اين ييبازآرا ،تيد. در نهايشکننده رس يبه تعادل -قايانرودان و مصر در آفريم

و کشور  ،گشود يجهان يراتورپن اميراه را بر نخست ،يارسپ يل جنگجويقلمرو و افزوده شدن قبا

ان نهاده يمه انسان مانند کوروش بنيمه خدا و نين يهلوانپتوسط که  يافت. کشوريل يران تشکيا

شد و  يوش سازماندهيدارو توسط  ،1افتيونان گسترش يو  ه تا مصريتوسط فرزندش کمبوج ،شد

 افت.يشده و هدفمند ارتقا  يزيبرنامه ر ينظام يبه مرتبه 

 

 مهاجرت آرياها يدوم: ويژگيها

 

                                                 

شکست خورده، و چنان که بوده . شايد زمان آن رسيده باشد که کمبوجيه را مستقل از افسانه هاي يونانيانِ خشمگين و 1

 -/ وکيلي4ج.-1383است، به عنوان پادشاهي کامياب از دودمان کوروش به رسميت بشناسيم. براي شرح بيشتر نک: )بديع، 

 زير چاپ(
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ارس و پدو قوم  يدند و شالوده يران کوچيبه فالت ا که ييايآر ياقوام مهاجردر مورد   

روز  يخيوجود دارد که با انباشته شدن مدارک و اسناد تار يخيقت تاريچند حق ،ماد را برساختند

 ند:ينما يبه روز مستندتر و محکمتر م

 و آرام بوده است. چنان که  يجيتدر ،انهيران صلحجويبه فالت ا ييايالف( ورود اقوام آر 

 ،کوچرو و متحرک يکار مردم يگر در ابتدايز مانند تمام مهاجران ديمهاجر ن يياياقوام آر ،مياند يم

ن ياديبن ييتفاوتها ،اقوام کوچرو ،ند. در کله ابهره بود يب يشهر يزندگ يهايدگيچيپاز  جهيو در نت

همواره در  ،شان به دام و مرتع يل وابستگين تفاوت آن که به دليخستنکشاورز دارند.  يبا شهرها

دار ياپ يمحکم و سنن يله مدار و سلسله مراتبيقب ين رو ساختار اجتماعيحال حرکت هستند و از ا

 يشتيمع يبرخوردارند و با اقتصاد يساده ا ياز زندگ ،ن تحرکشانيل هميدارند. دوم آن که به دل

ن همان يو ا ،ندشو يباعث سبکبار بودن کوچروها م ،ها يير بودن دارايذپکنند. حمل  يم يزندگ

شناخته  ين اقوام کوچرويرتجمل ترپشود.  يشان را باعث ميا يستن و فقرنسبياست که ساده ز

و  ،اسبانشان مشهور بوده ين شده ييتز ين ارابه ها و لگامهايزر يورهايسکاها بوده اند که ز ،شده

 . ران بوده اندير و ايصغ يايآس يون تجارت با شهرهايثروت خود را مد

برند و  يبه سر م يشکننده ا يشتيت معيل کوچرو آن است که در وضعيگر قبايد يژگيو

دارند تا  يآمادگ ،يعيمات طبيساده شان توسط نامال يد زندگيا تهديبار بودن مراتع  يدر صورت ب

بر خالف جوامع  ،تاخت آورند. در جوامع کوچرو يشهر يستايبه مراکز ثروتمند و تنبل و ا

و در مورد –ن بدان معناست که هر مرد يان افراد وجود ندارد. ايم يتخصص يم کاريتقس نيشهرنش

 همل ين دليک جنگاور است. به هميله يقبدر  -هر زنِ ،مانند ماساژت ها يرانيل اياز قبا يبرخ

 يآنها شأن يکنند و برا ير ميتفس يجنگ يينهايجوامع کوچرو را به مثابه ماش يدولوز و گوتارا

 (.Deleuse & Guitarri,1998قائلند ) يلت و جوامع شهرنسبت به دو يرونيب
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کشاورز و قانون مدار و  يان شهرهايک ميالکتيتواند به مثابه د يم ،يخ جوامع باستانيتار

 يمريه با  کيه  و لوديگيآشور و فر ،هاير شود. کشمکش بابل و کلدانيل متحرک و جنگجو تفسيقبا

همه  ،ها با مغولها ينيها و چيرانيو ا  ،ها با ماساگت ها و هونهايروم ،هايها با تورانيرانيا ،ها و سکاها

س پتنها در عصر مدرن و  يله در برابر شهر هستند. قاعده ايقب يخيتار ين قاعده ياز ا يينمونه ها

 . (1381 ،اکونوفي)د مانند مسلسل اعتبار خود را از دست داد يکشتار جمع ياز اختراع ابزارها

انه يکنند. مهاجرت صلجو يل کوچرو اشاره ميبه دو نوع مهاجرت قبا يخيمتون تار ،در کل 

ل يو مهاجرت توفنده و خشونتبار قبا ،گذارد يدر اسناد به جا نم ياديز ياپو آرام که معموال رد

 جنگجو و غارتگر.   

 يهاپ.م از استپنخست  يگفتند و در هزاره  يسخن م يفارس يشهاياز گو يکيکه به  يياهايآر

 يخ برجايمتفاوت از خود در تار ياپب دو ردين ترتيبه هم ،دنديه به جنوب کوچيروس جنوب

 يمبهم و ثبت نشده را ط ير مهاجرتيمس ،ران شدندياز آنها که وارد فالت ا يگذاشته اند. شاخه ا

را در  يشرفته ايپم که جوامع مستقر و يشو يبا نامشان روبرو م ين بار زمانيکردند و ما نخست

 ي.م براپل قرن هشتم يدر اوا يب وقتين ترتيل داده بودند. به هميکهنتر تشک يتمدنها يگيهمسا

ل مهاجر روبرو يگر با قبايد ،خورد يبه چشم م يدر متون آشور يارسواش و ماداپن بار نام ينخست

 م. يش رو داريپن و متمدن را در يکجانشي يم و جوامعيستين

 ،ستنديز يران ميفالت ا يه يشترشان در حاشيکه ب يرانيل اياز قبا يبخش ،گريد ياز سو 

 ،هايمريک ،خ نام آور شدند. سکاهايدر تارخود را حفظ کردند و  يکوچگرد يهمچنان خو

نان به خاطرحمالت مداومشان به يل بودند. حضور اين قباياز ا يباستان يهايو کاس ،ماساگتها

افته ين کشورها بازتاب يا يرک رسمدر مدا ،ييو اورارتور ،يگيفر ،ييايلود ،يآشور يشهرها

 است.
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ارسها و مادها با هم متحد پکه بعدها در قالب  يل متعدديبا توجه به سکوت مستندات در مورد قبا

م که يدان يم ،در موردشان وجود دارد يو آشور يمنابع بابل يکه عمدتا از سو ييو اشاره ها ،شدند

دشان شدند و يانه وارد قلمرو جديو صلحجو آرام يبه روش ،رانيان مهاجر به فالت ايرانيا

بوده که  يالم( به شکليمانا و ع يقفقاز يکهنترِ مستقردر منطقه )مانند تمدنها يارتباطشان با تمدنها

 يريگر به وامگيد يو از سو ،2جاد نکردهين جوامع ايرا در ا يو اجتماع ياسيس يگسست يياز سو

 شده است.  يمنته يرانيا ياپن فرهنگها در جوامع نويعناصر ا يگسترده 

ش يپرا در  يع راه و رسم کشاورزيسر يليخ ،ران شدنديکه وارد فالت ا يرانيل ايب( قبا 

د ينما ين مياز آب در آمدند. چن يمستعد يشاگردان ،رانيکهنترِ مستقر در ا يتمدنها يگرفتند و برا

ه تعلق داشته يماچه و يائوتي يارسپ يله يبه دو قب ،ران شدنديکه وارد فالت ا ييهايرانين ايکه نخست

بزرگ  يله يکه عقبدارشان قب ،ن منطقه وارد شده باشنديبه ا يارسپل ياز قبا يا ابتدا موجياند. گو

ارسها فشار آوردند و پدند که به يل ماد سر رسيس از آنها قباپ(. 1379 ،ينبيه بوده است )توياسکرت

ن ينخست يل براين قبايد که اينما ين ميو فارس راندند. چنجان به لرستان يآذربا يآنها را از منطقه 

 .ران وارد شده باشندي.م به فالت اپ 900-1100 يبار در حدود سالها

در  . شلمناصر سومشود يمربوط م يآشور يبه هايبه کت ،مستند به آنها ياشاره ن ينخست

 يخ مادها جوامعيتار نيکنند. در ا ياشاره م ي.م به ماداپ 836ارسواش و در پ.م به پ 844

ن را بنا نهاده بوده يکجانشي ييارسها هم به ظاهر روستاهاپبوده اند و  يجان و ريکشاورز در آذربا

کوچگرد در  ياز قالب جوامع ،ک قرنيحدود  يدر مدتن مردم يارسد  يب به نظر مين ترتياند. به ا

                                                 

. مانا تمدني بوده با خاستگاه قفقازي که در قرون نهم و هشتم پ.م در حوالي درياچه ي اورميه مستقر بوده و از سويي با 2

الم و از سوي ديگر با اورارتو )يعني آخرين تمدنهاي قفقازي باقي مانده( روابطي گسترده داشته و معموال تاخت و تاز عي

مي کرده است. ماناها با مادها همسايه بودند و مادها به نوعي وارث تمدن ايشان محسوب مي شوند. با ارتش آشوررا تحمل 

ا به قلمرو خود منضم کردند، در قالب قبايلي کوچرو به آنها حمله نکردند و تنها پس اين وجود آن که مادها در نهايت ماناها ر

 (1371از تبديل شدن به يک پادشاهي نيرومند آن منطقه را نيز تسخير کردند. نک: )دياکونوف، 
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انشان يدر م يله ايساختار قبل شدند. هرچند يافته تبدياستقرار  يآمدند و به صورت کشاورزان

جه آن که يافتند. نتي يافته سازمان مياستقرار  يله هايهمچنان وجود داشت و در واقع به صورت قب

انشان يدر م ينيکجانشير يس ،يگريل ديا هر دلي ،ن اقوام قبل از مهاجرتشانيل کشاورز بودن ايبه دل

 يتمدنها يخالقانه در عناصر فرهنگ يگسترده و دستکار يريشد و با وامگ يار به سرعت طيبس

و  ،جنگ افزار ،مانند لباس يعناصر يدگيچيپاصالت و  ،ن کهنتر همراه بود. نمود بارز آنيکجانشي

ن حال کامال يو در ع ،رفتهيذپر ين تاثيشيپ يقفقاز يباستان است که آشکارا از تمدنها يارسپخط 

 ز است.ياز آنها متما

 يهايونانيسه کرد. مثال يل کوچگرد مقاير قباير سايبا س توان يرا م يزمان ين دوره يا

و مستقر  ين باستانيشهرنش يتمام تمدنها ،ونان تاختندي يره ي.م  به شبه جزپ 1200که در  يدور

فرو بردند. به  يچهارصد ساله ا يکيشه کن کردند و کل منطقه را در عصر تاريدر منطقه را ر

 700 يخط تا حدود سالها کاربرد مجدد.م و پو هشتم  تا قرن نهم ينيشهرنش يايکه اح يطور

 ي.م که به منطقه پ 1200-1100 يز از حدود سالهاين يهوديل يق افتاد. قبايبه تعو.م  پ

وه يل ندادند و همچنان به شيافته تشکياستقرار  ي.م جوامعپ 850تا حدود  ،ن وارد شدنديفلسط

ران و يدر فالت ا ييايل آريسرعت استقرار قبا ،بين ترتيگذراندند. به ا يسابق خود روزگار م ي

 ع دانست. يسر ،رمعموليغ يتوان به شکل يانشان را ميدر م ينيشهرنش يسرعت توسعه 

 ييها در قالب دولتشهرها و شبکه ها يآشور يهايش از دست اندازيپتا  ،يرانياقوام ا( پ 

  يپايپ يها يابيبودند. کام ياسيسستند و فاقد ارتش منظم و اتحاد يز يشاوند ميخو ياز روستاها

شان وجود يا يکه در سرکوب شورشها ين روستاها و شهرها و سهولتيها در غارت ا يآشور

 يارسها و مادهاپشان سازگار شود.  ير بعديتواند با قدرت جهانگ يب مين ترتيتنها به ا ،داشت

 يه از شهرها و روستاهاراکندپنامنسجم و  يران به شبکه ايس از مهاجرت به فالت اپ ،هياول
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 ييو مانا يالميکهنتر ع يتمدنها ير فرهنگير تاثيران زيا يغرب يمه يل شدند که در نيکوچک تبد

 يکيموزائل يبه تشک ،کهنسالتر رها بود ير تمدنهايکه از تاث يشرق يمه ينماندند و در  ينامتحد باق

رداخت پ ينش ميغ ديه زرتشت به بلنها بود کين شاه نشي. در همديانجامکوچک  ين هاياز شاه نش

 ،ستن سني)کر کردند يش حکومت ميخو يايبر رعا يو کَوانِ عهد زرتشت يانيدوران کنان پکرو 

1350) . 

 ،ن مردميکنترل ا يبرا ژه اورارتوهايماناها و به و يبعد يو تالشها ،هايآشور يدخالت نظام 

 يماد يااوکوين دست را ديه از اين اتحاديخستد که نينما ين ميچند. يانجام يرانيل ايبه اتحاد قبا

 ،اکونوفي)د يد شدنش توسط فاتحان آشورياز آشور و تبع يس از شکست وپل داده باشد. يتشک

س از چند نسل موفق شدند پفرزندانش راهش را ادامه دادند و همانها بودند که  ،(1371

 ياد نظامحها را در هم شکنند. اتيشوروغ ظلم آير کنند و يمانا و اورارتو را تسخ ،آشور يقلمروها

که در ابتدا  يدانست. روند يرانيل ايقبا ياسيس يابيروند سازمان  يد به عنوان دنباله يارسها را باپ

مانند سکاها و  يرانيل مهاجم ايختن با قباياما با درآم ،آغاز شد يتدافع يه ياتحاد يبه صورت نوع

 نشان داد.  انه از خوديجهانگشا يتحرکات ،ها يمريک

برجسته داشتند:  يژگيسه و ،ل شدنديارسها و مادها تبدپکه بعدها به  يا يياياقوام آر ،جهيدر نت

ر فشار مهاجمان يو ز ،را جذب کردند ينيبه سرعت عناصر تمدن شهرنش ،انه وارد شدنديصلحجو

 گانه متحد شدند. يب
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 سوم: بر آمدن هخامنشيان

 

 يادشاهپد آورد که در گام نخست يدپرا  يياز جهانگشا يجمو ،يرانيل ايقبا ياسياتحاد س 

ت يافت. ماهيها ارتقا يهخامنش يجهان يبه سطح شاهنشاهد آورد و در گام دوم يدپمتمرکز ماد را 

ت يت دارد. رئوس اهميان اهميرانيت ايرسشِ هوپبه  يياسخگوپ ياز چند نظر برا ،يران هخامنشيا

 رسش عبارتند از:پن يبه جواب ا يابيها در دست يهخامنش

 يرانيزبان ا ،(يياي)آر يرانيشناخته شده از نژاد ا ين صورتبنديها نخست يالف( هخامنش

 يزدانيو ا ،)اهورامزدا و زرتشت يرانين ايو د ،باستان( يارسپ) يرانيخط ا ،(ييايزبانِ آر ،يارسپ)

 بعدتر( را به دست دادند.  يتا در دورانهايمانند مهر و آناه

در عصر  ،ران باشدينام ا يسته يکه شا يشناخته شده ا ياسين اتحاد سيب( نخست

 ف کرد:يتوان تعر يق ميرا به دو طر ياسين اتحاد سيها شکل گرفت. ا يهخامنش

 يرانيرا اران ياقوام ساکن ا يه همفرض کرد و  ييايجغراف يتوان مفهوم يران را مينخست: ا

 دانست.

 ،يرانياز عبارت ا ف کرد ويتعر ي/زبانيو نژاد يتيجمع يومهمچون مفهرا  يرانياتوان  يدوم: م

 ران را مراد کرد.يکوچنده به فالت ا ييايل آريقبا

( در يو فرهنگ ينظام ،ياسيس ،ي)در تمام سطوح اقتصاد ،هايرانيان اين اتحاد مينخست ،ريتعبدرهردو 

ک ين در قالب يران زميا ان بود که کل ساکنانيدر زمان هخامنش يعنيد آمد. يدپها يزمان هخامنش

 يران به اتحاديکوچنده به ا ييايل آرين دوره بود که کل قبايو در هم ،افتنديدولت متمرکز سازمان 

تنها ماد(  يادشاهپ يل گذشته )حتيقبا يه هايو اتحادن يشيپ يتمام دولتهاافتند. يدست  ياسيس

 ل خود داشتند.ر کنتريرا ز هاتين جمعياز ا ييو شاخه هان قلمرو ياز ا يبخش
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ر و ياز اساط يشان به صورت مجموعه ايا يخيتار يها و خاطره ي( عصر هخامنشپ 

 ينه يمورد نظرمان زم يخيمانده است و در تمام دوران تار يان باقيرانيا يتها در حافظه يروا

 ،ديدهد که توجه به تخت جمش ينشان م يخيشان بوده است. مرور متون تاريا يت برايف هويتعر

گاه يران گرانيخ ايتار يدر تمام درازنا ،افته انديکه در شاهنامه تبلور  يريو اساط ،يانيهان کشا

 ان بوده است.يرانيا يت برايف هويتعر

 يرگذار بود که در تمام نظامهايچنان نوظهور و آنقدر تاث يهخامنش ياسيت( نظام س 

 يرگونه حفظ شد و همچون نوعآرمانشه يتيو وضع يياستعال يبه مثابه امر ،س از خودپ ياسيس

که در  يرداختن به شواهد جذابپ يبرا ين نوشتار مجاليجلوه کرد. افسوس که در ا ياسيت سيغا

 ي)دولتها يمهم آت يهايراتورپشد نشان داد که ام يوگرنه م ،ستيفراهم ن ،ن راستا وجود دارديا

رفته يذپر يتاث يهخامنش يدولت جهان يو فرانکها( به شدت از اسطوره  ،يعباس ،روم ،يساسان

 کرده اند.  ينا تکرار ميآن را ع يقدرت و شعارها يبودند و نمادها

 يوه يخود ابداع کردند و ش يحکومت يدئولوژيان به عنوان اين رو توجه به آنچه که هخامنشياز ا

حائز  يرانيت ايفهم هو يبرا ،گريد يبا عناصر فرهنگ يت بخشين شکل از مشروعيگره خوردنِ ا

 ت است.ياهم
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 يدولت هخامنش يچهارم: ويژگيها

 

 ،وجود دارد که بنابر مستنداتِ موجود يخيتار يقيحقا يدر مورد دولت و کشور هخامنش 

 د:ينما يم يقطع

 يچهار قلمرو اصلد که اصوال ينما ين ميبود. چن يجهان يراتورپن امينخست يالف( دولت هخامنش

 (:)الف( 1381 ،يليشد )وکدر جهان وجود داشته با يو تمدن يفرهنگ

وست پزرد يشود و تمدنها يا را شامل مياوراس يابرقاره  يشرق يمه يکه ن ينخست: قلمرو خاور

 رد. يگ يرا در بر م

قا و ساحل يآفر يشمال يه يحاش ين ابرقاره به عالوه يهم يغرب يمه يکه از ن يدوم: قلمرو باختر

ن ين است و توسط بلندتريوست نشپديعمدتا سف ن منطقهي. اافته استيل يتشک ترانهيمد يجنوب

و  يگوب يجهان )صحرا يقطب ين صحراها و دشتهاياز بزرگتر يکيا( و يماليجهان )ه يکوهها

 شود.  يجدا م ي( از قلمرو خاوريبريدشت س

 رد. يگ ياش در بر م يوست بومپت زرديکا را با جمعيآمر يکا که قاره يسوم: قلمرو آمر

 يبزرگ را شامل م يحراصريز يقاين است و کل آفريوست نشپاه يقا که سيچهارم: قلمرو آفر

 شود. 

ن يتنها سه تا از ا ،است يدولت هخامنش يريخ شکل گي.م که تارپدر اواخر قرن ششم 

تمدنها و  يدگيچيپمعنادار از نظر  يبه شکل يو قلمرو باختر ،بودند ييسايخط و نو يقلمروها دارا

تا  ،ف نگارندهيبه تعر ،يجهان يراتورپشرفته تر بود. اميپر قلمروها ياز سا ياجتماع يساختارها

طره ير سيک قلمرو را زي يساينو يتهايکه کل جمع يعبارت است از دولت ،يش از انقالب صنعتيپ

 يميو تمدن مفاه ،ييساينو ،ينيشهرنش ،يکشاورز ،ينيکجانشيخود داشته باشد. از آنجا که  ي
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ک قلمرو به يت متمدنِ يکل جمع ينده يتوان نما يرا م يجهان يلتهادو ،همبسته و مرتبط هستند

 شمار آورد. 

ن دولت بود که کل ين بار در اينخست يبرا يعنياست.  ين دولت جهانينخست يهخامنش يراتورپام

 يگانه با هم متحد شدند. تنها دولت جهاني ياسيک ساخت سيک قلمرو در قالب ي يسايمردم نو

را در  يهان و تانگ بود که قلمرو خاور يراتورپام ،ميز عصر مدرن سراغ دارش ايپکه تا  يگريد

ل تنها نبودنشان يبه دل نکاياو  ،آزتک ،يعباس ،يساسان ،روم يراتورپمتحد کرد. ام ياسيک نظام سي

  شوند.  يمحسوب نم يد نگارنده جهانيک قلمرو از ديدر 

دوام  يار طوالنيبس يمدت يو برابه سرعت شکل گرفت  يليخ يجهان يراتورپن امياب(  

اد کرد و در عصر هم يکتا )کوروش بزرگ( بني يک جهانگشايرا  يراتورپن اميآورد. در واقع کل ا

که نگهداشتن و  يدار و استوار به خود گرفت. به شکلياپ يتيآن وضع يو حکومت ياسياو سازمان س

ست سال يوش تا دويدر زمان دارشده اش  ينيو شکل بازب ،فرزندش ممکن شد يتوسعه دادنش برا

ماد  يادشاهپ يمقدمات ياگر دوره  يحت ،يهخامنش يراتورپام يريبعد دوام آورد. سرعت شکل گ

دولت  ،ميش از آن داشته ايپکه  يمشابه يراتورپره کننده است. تنها اميخباز  ،مييفزايب آنرا هم به 

ک يکوچک به  يدولت يز مرتبه دوم ا يراريعداد ن ي.م با تالشهاپ 911 است که در يآشور

ت ارتش و يلسر سوم وضعيپگلت ي.م که تپ744افتنش تا يافت و گسترش يبزرگ ارتقا  يادشاهپ

دار داشت تا آن که در ياپنا يتيس از آن هم همواره وضعپافت. يادامه  ،را اصالح کرد يوانساالريد

 يتوسعه و  يريشکل گ (.1378 ،نگي)ک ان رفتينوا توسط ارتش ماد از مي.م  با فتح نپ 612

 يروم از زمان يراتورپاز داشته است. امين يطوالن يزمانبه ب ين ترتيز به همين يبعد يهايراتورپام

 يارض يتوسعه  ين مرحله يتا زمان نخست ،(.مپ 509) ل دادند يمستقل تشک يان دولتيکه روم

 Le Glay etاشتند )شت سر گذپم قرن را يش از دو و نيب (.مپ 265)ا يشان و فتح اترور
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al,2001شود که  يمربوط م يساسان يراتورپبه ام ،هايراتورپام يري(. تنها استثنا در مورد شکل گ

در  -متفاوت يالبته با محتوا و ساختار قدرت– يهخامنش يراتورپه به ظهور اميشب يطيآن هم با شرا

 بود. ينظم هخامنش يايع احدار شد و در واقيدپر بابکان( يفرهمند )اردش يک جهانگشايطول عمر 

اقتصاد و  ،نيد يطه هايبزرگ در جهان بود که ح ياسين واحد سياول يدولت هخامنش( پ 

ن يد يکه تساهل و آزاد يب کرد. به شکليآزادمنشانه و متکثر با هم ترک يحقوق را در قالب نظام

ت شناخته يه رسمحاکمه ب يطبقه  يت اهورامزدا برايو اهم يبه راست يت بخشيدر کنار مشروع

د يامکان تجارت آزاد و تول ،ديگو يوش از آن در نقش رستم سخن ميکه دار يشد و قانون )داتَه( ا

ن ياول يهخامنش يراتورپام ،ديآ يافته را فراهم کرد. چنان که از شواهد بر ميسازمان  يکشاورز

ش ثروت يافزا يبرا عادالنه استوار کرد و ياتيمال يخود را بر مبنا يبود که درآمدها يدولت

 ،ش از آنيپتا  يزين چيچن ينيجن يم کرد. تنها نمونه هايتنظ يکالن دولت يشهروندانش برنامه ها

 يگروه يتهايو فعال( 1348 ،يوتروفسکيپ)شود  يحفر قنات در اورارتو مربوط م يروژه هاپبه 

 آبراهه ها در بابل و مصر.  يروبيال يبرا

آزادمنشانه و و  ،يدارياپسرعت توسعه و  ،بودن ين/جهاريفراگ يعني ،هايژگين ويا

باشد که ساخت  ييگاه هاياز همان گران يد برخيشا ،انيهخامنش يمردمدارانه بودنِ نظام اجتماع

از  يقلمرو باختر ،يش از ظهور دولت هخامنشيپاست. تا  س از آن شکل دادهپرا  يرانيت ايهو

قدرت  يافت که بر مبناي يل ميمعارض تشک يخته و آشوبزده از دولتهايدر هم ر يمجموعه ا

 يه يانشان مايدر م ييايو جغراف ،ينيد ،يزبان ،يکردند و تکثر قوم يگر تعامل ميکديبا  ينظام

ک واحد ينها در قالب ين سرزميکل ا ،يدولت هخامنش يريس از شکل گپتفرقه و کشمکش بود. 

 يش را از دست دهند. نگاره هايخو يبوم يتيآن که عناصر هو يب ،گانه متمرکز شدندي ياسيس

 يکسان ساز و هنجارمداري يبرعکس دولتها يدهد که شاهان هخامنش يد نشان ميتخت جمش
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شهروندانشان بوده اند.  يمحل يابيت يق هويو تشو ين تکثر فرهنگيل به حفظ ايتما ،مانند روم

کرده و از آن  يق ميرا تشو اقوام گوناگون يژه يسالح و رسوم و ،زبان ،چنان که استفاده از لباس

 "ره و حاکم وجود داشته است که در عبارتِ يک قوم چي ،ن اقواميان ايدر منموده اند.  يم يبانيشتپ

عالوه  يهخامنش يراتورپام ،گريبه آن اشاره شده است. به عبارت د يبه روشن "يارسپمرد  يزه ين

مردم تابع  يو قوم يت محليهو ييشکوفا يانه و آرامش طلبانه برايصلحجو ين که مجاليبر ا

د يدپبودن را  يرانيد و مفهوم ايت بخشيغالب هو يتيز در مقام قوميخود ن يکره يپبه  ،فراهم کرد

کنند و  يت ميرا که قانون را رعا يافت و کل شهروندانيج توسعه يکه به تدر يآورد. مفهوم

از  ،يت مليهو يوه از توسعه ين شيا رند را در بر گرفت.يذپ يرا م يراتورپدر ام يجار يمعناها

ان ينيهم چ يچنان که در قلمرو خاور ،وجود داشته است يباستان يهايراتورپد نگارنده در تمام اميد

 يو نه عناصر نژاد ،شوند يف ميتعر ينيرش فرهنگ و زبان چيذپ يدرجه  يم که بر مبناينيب يرا م

 .ييايا جغرافي

 يدر هويت ايران يپنجم: عناصر اصل

  

ن ييقابل تب يرانيت ايظهور مل يل خاستگاه هايبا تحل ياديتا حدود ز ،يرانيت ايت هويماه

 يتيد تنها مليافتند که بر جهان حاکم شده بودند. شايخود را به عنوان ملت باز يزمان ،انيرانياست. ا

ان و يدونمق يان باشند. حتيرانيا ،جهان گره خورده باشد ير و اداره يتش از ابتدا با تسخيکه هو

گذراندند و  ين دولتداريرا به تمر يچند نسل ،بزنند ييش از آن که دست به جهانگشايپمغوالن هم 

از سر  ياش را به زود يرانيل دادند و ويخود را تشک يدار و شکننده ياپنا يهايراتورپام يوقت

 نداشتند. را در چنته نشان يشيپن يخودبزرگ ب يتيمرنگ از هوک يه ايجز سا يزيچ ،گذراندند
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گران يب با ديگران و در ترکيشتن را در کنار ديآموخته بودند که از ابتدا خو ،ان امايرانيا 

 دهد که: ينشان م ،رياخ يران در سه هزاره يخ ايک نگاه گذرا به تاريف کنند. يتعر

اق از يگانه اشتيب يو تمدن يعناصر فرهنگ يساز يجذب و درون يان همواره برايرانيالف( ا 

که در  يبه نداشته اند. تا حديغر يس زدن عناصر فرهنگپوا يبرا يد نشان داده اند و تعصبخو

گوناگون  يبه کشورها يرانيکنند سف يسيخواستند اوستا را بازنو يکه م يموقع يعصر ساسان

موجود را گرد آورند و موبدان آنها را خواندند و هرآنچه را که سودمند و  يفرستادند تا تمام کتابها

 گرد آوردند و همان را اوستا دانستند.  يافتند در دفتريد يمف

گانه از خود يب يز در سازش با اقوام و فرهنگهايشگفت انگ يان همواره انعطافيرانيا ب(  

با  يقِ اجباريشتر به تطبيش گفته تفاوت دارد و بيپ يبا آن جذب انتخاب ،ن سازشينشان داده اند. ا

ان ياش در م يت مرکزيل موقعيران به دليشود. فالت ا يط ممربو يرونيط نامساعد بيشرا

ان يبزرگ و محل تاخت و تاز جهانگشا ينبردها يهمواره معرکه  ،هناور گوناگونپ ينهايسرزم

 ،ترکان( ،اعراب ،مغوالن ،انيخ  )مقدونيان بزرگ تاريجهانگشا يبوده است. در واقع بخش عمده 

 يان برايرانيا ييتوانا ،ن روياز اران آغاز کردند. يشدن با ار يفتح جهان را با درگ يحرکت خود برا

 ،تاخته اند يگوناگون بر کشورشان م يکه از نژادها و فرهنگها يعت رنگارنگ فاتحانيسازش با طب

که به  ،ن بودهيشان هميل رمز بقاين دليشان بوده است. به ا يل تباهيدل يو تا حدود ،شانيرمز بقا

 يه يل ماين دليو به ا ،ش را حفظ کننديخو يخيت تاريزبان و فرهنگ و هو له توانسته اندين وسيا

ج در ين اقوام کوچگرد هم به تدريا يف و بدويضع يشان بوده که خصلتها و عناصر فرهنگ يتباه

 انشان رسوب کرده است. يم

 از خود يد فرهنگيجد يبهايبه ترک يابيدر دست يزيرت انگيح ييان همواره توانايراني( اپ 

بوده است  يفرهنگ يگ جوشيران ديا ،خ مدونياز تار يبخش عمده ا ينشان داده اند. در واقع برا
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 يشده اند و با رنگ و لعاب يب ميگر ترکيکديگوناگون در آن با  يعلوم و هنرها ،رياساط ،انيکه اد

را که در  يرانامبيپاست شمار  يکاف ،ک مثاليشده اند. به عنوان  يا صادر مير نقاط دنيبه سا يرانيا

 يشان را در فرهنگ جهانير ايو تاث ،ميسه کنيد آمده اند مقايدپه يهمسا ير تمدنهايران و سايا

آنچه  ،داشته است. در عمل يشتريزه اش برد بياز ن يارسپمرد  يشه يم که انديابيم تا دريکن يابيرد

د نظر شده يکل تجدجز ش يزيچ ،دهد يل ميرا تشک يکيکاتول يسايکه امروز مناسک و آداب کل

ه شان در يثانو ين زرتشت و اثرگذارييان از آيهودي يريذپريو تاث ،ستيرستانه نپمهر ينهاييآ ي

 است.  يتکرار يهم که قصه ا يقلمرو باختر

 يه يما يخشان به راستيان در طول تاريرانيا يت مليو تداوم هو يفرهنگ يوستگيپت(  

 يربناهايز يتا حدود يو حت ،ينِ اجتماعياديبن يتارهاساخ ،زبان ،رياساط ،اعجاب است. در عمل

 يک نمونه يخ جهان تنها ين امر در تاريدار مانده اند و اياپن هزاره ها يدر طول ا ياسيساختار س

 ست.يرمنتظره نيغ يمثال ،که داشته يتين است که به خاطر انزوا و امنيگر دارد و آن هم چيد

گشوده  يتوسط انبوه فاتحان  -شتريار بيبس ير عمل به دفعاتو د–ران دست کم سه بار يا ،در عمل

را  يفرهنگ ينهادها يرانيخاستند و و يبرم يو بدو يه ايحاش ،گانهيکامال ب يشد که از فرهنگ

ساختند. کشتار تمام مردم باسواد در بلخ توسط  يان ميرانيا ينظام يسرکوب مقاومتها يه يدستما

شوش توسط  يبوده است که آتش زدن به کتابخانه ها ينه ااست سرکوبگراياز س يبخش ،اعراب

گر از آن بوده است. در عمل يد يياستخر توسط اعراب نمودها ياسکندر و سوختن کتابخانه ها

ش متون يخو يردامنه پو  يخ غنيچنان کارآمد بوده است که امروزه ما از تار ين سرکوب فرهنگيا

ونانِ ي ين و هند و حتيمانند چ–ه يهمسا يبا قلمروهام که اصال يدر دست دار يار کميمستند بس

د در يبا ،ر کردهييتغ يس از دوران ساسانپقت که خط ما ين حقيست. ايسه نيقابل مقا -دهينورس

ن همچنان حفظ شده است. از يران زميا يرد که زبانمان در بخش عمده ين مشاهده قرار گيکنار ا
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 يدارياپتوان تداوم سرسختانه و  يرا م يرانيت ايهوفرهنگ و  يهايژگيگر از ويد يکي ،ن رويا

 زش در کوران حوادث و سرکوب فاتحان دانست.يشگفت انگ

در کنار هم  يفرهنگ يکيد را در موزائيز از آرا و عقايرت انگيح يان همواره تنوعيرانيث( ا 

و تنوع  ييايرافجغ يدستاورد گستردگ يياز سو ،ين تنوع و تکثر عناصر فرهنگيآورده اند. ا يگرد م

ان نسبت به يرانيز ايانه و صلح آميجو يآشت يگر در خويد يو از سو ،کشورمان بوده است يقوم

است که تساهل و  يياز کشورها يکيران يا ،جهيشه دارد. در نتير "افراد متفاوت"گانگان و يب

ان از خود نشان يادو  ،زبانها ،ر فرهنگهايندگان سايرا در مورد نما يق و همه جانبه ايعم يروادار

گوناگون بوده  ياز اقوام و نژادها يانيناهجوپ يامن برا يمين ما اقلين که سرزميداده است. ا يم

توانسته اند در کشورمان زبان و  -يو آران يگرفته تا ارمن يو آسور يهودياز –ن اقوام يو ا ،است

دن بر يکه تعصب ورزبدان معناست  ،ش را دست نخورده حفظ کننديخو ين و ساخت اجتماعيد

ست. در عمل تنها يران نيدر ا يبوم يعنصر ،گانگانيطرد کننده در برابر ب يت و خويهو

ن بوده اند. قدرت يران و هند و چيا ،را تجربه نکرده اند ينيراست يکه هرگز جنگ مذهب ييکشورها

گان بوده يهمساان و يناهجوپدر برابر  ين رواداريون هميمد ،ن سه غولِ جهان باستانيو عظمت ا

 است. 

 و تداوم يدارياپ ،بيترک ييتوانا  ،ياستعداد سازگار ،يريوامگ ياق براياشت يعني ،هايژگين ويا

 ان است. يرانيا يت مليهو يبرسازنده  ينگارنده عناصر اصلد ياز د يو روادار ،يت مليهو
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 مدار-شم: نخستين دولت توافقش

 

 يژگيم سه ويمستق يجه ينت ،انيرانيت اياد شده در هويعنصر  پنجد که ينما ين ميچن 

جه يز خود نتيو آن سه ن ،بوده باشد "رانيکشور ا" ين صورتبنديبه عنوان نخست يدولت هخامنش

ر مهاجرتها يران را از سايدر ا يياير شدن اقوام آريگيباشد که ورود و جا يتياز سه خصوص يا

 سازد. يز ميمتما

انه را تجربه کردند و يصلحجو يکوچ ،ميچنان که گفت ،دنديران کوچيا که به فالت ييها ييايآر

الم( به دو هزار ينشان )عيافتند که قدمت کهنتري يياپنه يريد يقفقاز يتمدنها يگيخود را در همسا

 شد.  يسال بالغ م

از سکنه  يخال يميبرهوت و اقل ينيبه سرزم ،جيان بر خالف تصور رايرانين بدان معناست که ايا

 ،ژهيو يو مل يت قوميبا هو يافتند که توسط اقوامي يفرهنگ يهرپبلکه خود را در س ،گام نگذاشتند

ل يبرخالف روش مرسومِ قبا ،ارسها و مادهاپرافتخار و درخشان اشغال شده بود. پ ينه ايشيپو 

حمله به  يروشِ ساده لوحانه ان نبردند و يزبانشان را از مين ميکهنسالِ سرزم يمراکز تمدن ،مهاجر

 يبه عنوان مردم ،دند. برعکسير تمدنشان برنگزيتسخ يشان را برايو غارت کردن ثروتهاآنها 

برقرار کردند  يو فرهنگ يشان روابط تجاريبا ا ،شان ساکن شدنديا يگيده و نوآموز در همساينورس

 ختند. يج با آنها در آميو به تدر

از  ياحتماال ناش ،شود يده ميران ديا اها به فالتيکه در ورود آر يمت و صلحين ماليا 

 ير جهان ميدو نسل موفق به تسخ يکي يل در فاصله ين قباينبوده است. چرا که هم يضعف نظام

ان يرانينه تر هم نبوده است. چرا که ايريو حل شدن در تمدن د يفتگياز نوع ش ،ن ارتباطيشوند. ا

 ين و حتيزبان و لباس و د ،سترده از آنهاگ يهايريش کسوت و وامگيپ ينِ رابطه با تمدنهايدر ع
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افتند که ي يش برتريزبانان خويچنان بر م يد آوردند و از نظر فرهنگيدپخط خاص خود را 

 ،نبود ييا ماناي ،يالميع ،يکه قفقاز يان نهادند. تمدنيبن يرا در قلمرو باختر ين تمدن جهانينخست

 يبه همراه نظم ،متکثرِ موجود بود يفرهنگ يب تمام منشها و داده هايترک يبرا يبلکه چارچوب

     بود. "يرانيا"و  ،که نوظهور يغالب ييمعنا يکره يپو  ياسيس

 يدر دست است که روابط گسترده  -يآشور يها يگانيشتر در بايب– يادياسناد ز 

که  ميدان يم ،شواهد مکتوب يدهد. بر مبنا يالم و مانا نشان ميع ين را با تمدنهاينخست ياهايآر

شان يبا ا ،شده اند يها متحد ميها و بابليها و ماناها در برابر حمالت آشور يالميارسها و مادها با عپ

کرده اند و  يمستقل عمل م يکين حال به صورت شريداشته اند و در ع يگسترده ا يروابط تجار

ال خاک پيآشور بان رسد و يان به سر ميالميروزگار ع يت وقتيشان نبوده اند. چرا که در نهايتابع ا

ن ياز ا يمستقل و چشم به راهِ خال قدرتِ ناش يارسها به عنوان قدرتپ ،کشد يشوش را به توبره م

کنند.  ينم يرويپها يگان بدفرجامشان در نبرد با آشوريکنند و از همسا يار مياخت يطرف يهجوم ب

ل يشود. قبا يده ميها هم ديمقاومت در برابر آشور يمادها برا يابيدر مورد سازمان  يزين چيچن

 يل ميخود را تشک ينظام يه يها و ماناها اتحاديالمياز ع يريذپريخودجوش و بدون تاث يماد به کل

 ردازند. پ يها ميدر برابر آشور يستادگيدهند و به ا

جذب عناصر  يبرا يآمادگ ،انهيصلحجو يگيهمسا يعني ،ارسهاپمادها و  يژگين ويا 

همان است که با چند آزمون و  ،شين حال حفظ استقالل و منافع خويع و در ،ارزشمند يفرهنگ

ل تجربه يان به دليرانيد که اينما ين ميچنشود.  يم يران منتهيا يراتورپقل خوردن به اميخطا و ص

و لمس  ،دگانيزِ اقوام کهنسالتر با نورسيمسالمت آم يستيشان موفقشان در همز يخيتار ي

کالنتر را  ين الگو در سطوحيتکرار ا يآمادگ ،ارزشمند آن يو فرهنگ ينظام ،ياقتصاد يدستاوردها

ه يدو سو يتوافق يو بر مبنا ،گانهيمهاجم ب ير قواير تاثيز يرانيل ايقبا يدا کرده بودند. اتحاد نظاميپ
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 ،ييو مانا يالميع ياز شهرها يرير موفقِ وامگين تجربه و سيا ايمشترک انجام گرفت. گو يو منافع

م يبه توافقها را به اجداد ما آموزانده باشد. اگر بخواه يابيه کردن بر نقاط اشتراک و دستيتک يوه يش

با ظهور  ،رانيا يريم که شکل گيد فرض کنيبا ،مييجامعه شناسانه سخن بگو يه هايبه زبان نظر

 همراه بوده است. يو نظام ياقتصاد يروهاين ين الملل و سازماندهيد از روابط بيجد ييالگو

 کرده است. يه ميبر توافق تک ،ش از کشمکشيکه ب ييالگو

ت يبا هو ،کشاورز ياز شهرها يبارت بود از مجموعه اع ،يشاهخامنشيپدر جهان  ،دولت 

 يشگيد هميتهد يه ير سايه و زيهمسا يبا کشورها يميدا يکه در جنگ ،ژه اشيو يو زبان ينيد

ان يم يکشمکش درون يبر مبنا ،يين دولتهايچن آورد. يکوتاه دوام م يتا مدتل کوچرو يهجوم قبا

در  يابيشان به کاميافتند و دوام و بقاي يسازمان م ،ان کاخ شاه و معبدِ کاهنيو م ،ان سلطنتيمدع

 ،نبرد ،يبه عبارتداشت.  يل مهاجم بستگيس راندن حمالت قباپه و يهمسا ينبرد با دولتها

 ن دوران بود.يدر ا يتماعاج يروهايش نيف آرايمحور تعر يو دشمن ،خشونت

در  ،ها يت بود. هخامنشين وضعيدر ا يجد يچرخش يبه معنا يظهور دولت هخامنش

اب شدند. يکام ،ن کنديه را تضميهمسا ياقوام و قلمروها يه که ارتباط دوستانه ياپ ين قواعديتدو

اقوام را دست  نيو...( ا ،لباس ،نيد ،)زبان يت محليو هو ينسب يخودمختار يياز سو ،ن قواعديا

از  يو ارتش شاهنشاه يارسپ يادگانهاپگر به ضرب و زور يد يو از سو ،گذاشت يم ينخورده باق

بر کل  يجه آرامش و نظميکرد. در نت يم يريگر جلوگيکديشان به يهايها و دست انداز ياده طلبيز

 يرهنگف يه اش اقتصاد و تجارت شکوفا شد و شاخه هايحاکم شد که در سا يقلمرو باختر

 افتند. يسابقه توسعه  يب يبا سرعت يگوناگون

بر نقاط اشتراک و  يافشارپو  ،يو فرهنگ يو زبان ينيد يروادار ،گرانيد بر احترام به ديتاک 

 يگِل ياستوانه افت. يتوان باز يها م يمانده از هخامنش ين آثار بر جايرا از نخست يمنافع عموم
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 ينشان م يبه خوب ،بابل به دست داده است ين دروازه هاکه در شرح گشود يو متن ،ريکوروش کب

خته با يدر آم ينظام يرگيتوافقها و چ يبه سلطه بر مبنا يت بخشياستِ مشروعين سيدهد که ا

بوده است.  يهخامنش يراتورپن روزها سرمشق غالب در اميت اقوام گوناگون ازنخستيجلب رضا

و نبوغ سردارانشان تمام  ينظام يرويه بر نيد تنها با تکارسها بتواننپن که مادها و يتصور ا ،در عمل

 يحدود سه قرن در قالب دولت يند و آن را برايک نسل بگشايرا در مدت  يباختر يسايقلمرو نو

 کامال دور از ذهن است.  ،متمرکز نگه دارند

ش مشابه را در طول يکماب يبا وسعت يس از کوروش ظهور کردند که قلمروپ يانيجهانگشا

ن ياز ا ييتلر نمونه هايلئون و هپهون و نا ياليزخان و آتيک تن گشودند. اسکندر و چنگيمر ع

دارد. نخست آن که معموال دامنه  يادين افراد با کوروش دو تفاوت بنيا ييافراد هستند. اما جهانگشا

ن يا يرداياپار کمتر از دستاورد کوروش بود. و دوم آن که يشان بسيفتح شده توسط ا يقلمروها ي

ش با شورش موفق اقوام شکست يز در زمان عمر خويار اندک بود. چنگيفتح شده بس يقلمروها

 ين قلمروها را برايسابقه ا يب يش خشونتيخورده روبرو شدند و نوادگانشان ناچار شدند با نما

اسکندر ال و يت آن را تابع خود سازند. آتيکردنش از جمع يفتح کنند و عمال با خال يمتوال يبارها

ه يس از مرگشان تجزپراث بالفاصله ين مياما ا ،گذاشتند يش باقيرا به ارث از خو يقلمرو بزرگ

ک ي يبرا يتوان به مثابه مقدمه ا يچ عنوان نميشان را به هيا يها ييشد. چنان که جهانگشا

ش از مرگشان در جنگ شکست خوردند و يپتلر هم که يلئون و هپدر نظر گرفت. نا يراتورپام

 افت. يک دهه دوام يکمتر از  يمدت يشان برايهايراتورپام

ک يبه  يابيدست يبراان يجهانگشا يان تمام تالشهايد که از مينما ين ميب چنين ترتيبه ا 

ر قهرمان يم اسياگر بخواه ،يابين کاميل ايباشد. دلاب شده يتنها کوروش کام ،يجهان يراتورپام

نهفته است که  يوه ايکوروش و ش يزمانه  يط اجتماعيادر شر ،ميمرسوم مورخان شو يها يرستپ
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که توسط کوروش  ييار اندک کشورهايد. مقاومت بسيش برگزيخو يشارويپ يحل معماها ياو برا

 ،نجاه سال بعد از خود نشان دادندپست و يکه اقوام تابع تا دو يبيغر يو وفادار ،گشوده شد

ان و ينيشيپ يوه ين با شياديبن ين به قدرت تفاوتان و نگاهشاياست هخامنشين است که سينشانگر ا

ها بر منافع  يد هخامنشين تاکيتواند به هم يم ،انين ميدر ا يديکل يانشان داشته است. نکته ينيسپ

با  ييايل آريقبا يگيان همسايکه نطفه اش در جر يديبه توافق مربوط باشد. تاک يابيمشترک و دست

 يتدافع يمادها و واکنشها ينظام يها ييو با ماجراجو ،ه شدران بستيکهنسالتر فالت ا يتمدنها

فراهم  يقلمرو باخترجهان  يرا برا ينينو ياسيس يخت تا سازماندهيان در آميشان در برابر آشور

 آورد. 

 

 هفتم: نخستين دولت رفاه

 

ن يآموزد. ا يبه ما منوين  سياستن يا موردرا  يان نکات ارزشمنديخ هخامنشيمرور تار 

 ار و مردم گوناگون يخود را شاه ملل بس ،شانيبه هايدر تمام کت يقت که شاهنشاهان هخامنشيقح

 ده اند معنادار است. ينام يم

 ن متن:  يد معنادار باشد که ايشا

که  ،ديکه مردم را آفر ،ديکه آن آسمان را آفر ،دين را آفرين زميبزرگ است اهورامزدا که ا يخدا"

  ".ياريک فرمانروا از بسي ،ياريک شاه از بسي ،وش را شاه کرديکه دار ،ديمردم آفر يرا برا يشاد

 ،ر دادن نام شاهنشاهييتنها با تغ ،بدون کم و کاست ،وش نگاشته شدين بار توسط دارينخست يکه برا

ن يشده است. ا يسير سوم بازنويو اردش ،ر دومياردش ،وش دوميدار ،ر اولياردش ،ارشايتوسط خشا

شود و تاوسط تمام زمامداران  يتکرار م يبا در تمام متون بازمانده از دوران هخامنشيقرکه ت ،بهيکت
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 ياسيکرد سيکه رو يک است. متنيدئولوژيو ا يدولت يمتن يبه روشن ،د شده استين عصر بازتوليا

 (يمردم و شاد ،آسمان ،نياهورامزدا )زم يده هاين بر آفريد آغازيکند. تاک يان را آشکار ميهخامنش

راتوران پنشانگر آن است که ام ،"ان شاهانياز م يشاه"و  "کشورها"روشن به  يو اشاره 

 يمتکثر و گونه گون حکومت م يده اند که بر قلمرويد يم ينده ايخود را عنوان نما يهخامنش

ان اقوام تابع مربوط يدر م "توافق"به حفظ نظم و  ،ش قائل بوده انديخو يرا که برا يو رسالت ،کنند

 شده است.  يم

برگرداندم. کشورها  ييکويمن همه را به ن ،به کار رفته بود يد: آنچه بديوش شاه گويدار" 

گر يکو کردم تا ديکشت. من به خواست اهورامزدا آنان را ن يرا م يگريد يکيکردند و  يآشوب م

من قانون مرا دارد. در قانون  يرواپش است چون يخو يگر را نکشند. هرکس برجايچ همديه

 شوش( ،ي)لوح گل "کند. يزند و لگدمال نم يزورمند ناتوان را نم

توسط  ينش شاديوش و نوادگانش بر آفريکه دار يديتاکاست از  يگريد يصورتبند ،بهين  کتيا

 يلسوفانه يف يو اشاره –ت قانون و منع ستم توانا بر ناتوان يکه بر رعا يو اصرار ،اهورامزدا دارند

 يستياز توافق و همز ينه اينشانگر آن است که زم ،دارند -ان بر توانا!منع معکوسِ ستم ناتو

که بر  ينيشيپو هرج و مرج  يد آمده بوده و از آشفتگيدپ يز در قالب دولت هخامنشيمسالمت آم

 نموده است.  يم يريجلوگ  -گردد يگر حاکم ميکوتاه بار د يس از مدتپو  –حاکم بوده  يتيگ

ن يد. ايرا بهتر فهم ياز اقدامات انجام شده در عصر هخامنش يبرخ توان يم ،نهين زميبا ا 

 يانورديارشا ديا خشاي ،کند يج ميکندن کانال سوئز بس يرا برا يميعظ يانسان يرويوش نيکه دار

 ،دوردست گشوده شود ينهايبا سرزم يکند تا راه تجار يل ميقا گسيدور زدن آفر يرا برا يارسپ

 يريد آمده در زمان شکل گيدپ ياجتماع يت مشترک و همبستگيود که هوش يمعنادار م يتنها زمان

نقدر دور يا ين شاه جهان است که در کشوريوش اوليدار ،م. در واقعيران را مورد توجه قرار دهيا
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ان يمصر يش از هرکس برايکانال سوئز ب ،زند. در واقع يم يات عمرانياز زاگاه خود دست به عمل

که  ييها يقيفن يشتر برايقا هم بيو گشوده شدن راه آفر ،رزشمند وسودمند بودا يقيانوردان فنيو در

ن شکل احداث ي. به هم(1378 ،ي)موسکات ت داشته استيکردند اهم يبا کارتاژ داد و ستد م

سها و يردپاحداث مانند  يبزرگ يروژه هاپو انجام  ،يران شرقيانه و ايم يايقناتها در آس يشبکه 

هستند از حضور مفهوم   يينشانه ها ،يراتورپام ينيدر تمام مراکز شهرب نش يعموم يبوستانها

 ،آزموده شده ين ابعاديدر چن ،ين مفهومين بار است که چنين نخستين دوران. ايدر ا يمنافع عموم

 ين مفهوم است که ميد. تنها در چارچوب ايآ يرون ميب يياجرا يها يزيو سصربلند از برنامه ر

ش از آن در يپکه تا  يل کرد. اقتصاديرا تحل يارِ اقتصاد در عصر هخامنشتوان چرخش معناد

ناگهان دگرگون شد و بر  ،ه متمرکز بوديهمسا يو غارت کشورها ينظام يرويآشور بر ن يراتورپام

 ،اني)بر استوار شد يتجار يراهها يو توسعه  ،يکشاورز يدو رکنِ احداث قنات و توسعه 

مانند  ياقوام دوردست يو وفادار يجهان يراتورپن امين نخستيز ايانگ شگفت يدارياپل يدل (.1377

 بوده است. ياجتماع يوه از سازماندهين شيا يياز کارآ ينشانه ا ،ن نظاميها به ايقيها و فنيهند

ژه داشته است. از يو يتيوضع ،ششيدايپ ين روزهايران از نخستيکشور ا ،بين ترتيبه ا 

ا به پ يم دهنده و حاکم بر کل جهانِ شناخته شده در قلمرو باخترن کشور به عنوان نظيا ييسو

ر يدر ز ،بر منافع مشترک و توافق و اتحاد را ياز روابط متک يگر شبکه ايد يو از سو ،عرصه نهاد

ل ير سلطه اش تحميارِ زيبس يو احترام متقابل بر مردم گوناگون و کشورها ياز روادار يوششپ

 يکشورها ياپريد يرش واقع شد و وفاداريذپمورد  يره کننده ايخ که با سرعت يکرد. شبکه ا

شد ارتش شاه همواره از رسته  يکه باعث م يا ين به همراه داشت. وفاداريرانِ آغازيا يتابع را برا

 ،رشمنيانباشته باشد )گ ،دنديجنگ يش ميخو يژه يو ياز اقوام گوناگون که با سالحها ييها

 ره شد.يچ "و ستم يآشوب و آدمکش"بر  "ح و نعمت و دولتِ خوبصل" ،بين ترتي(. به ا1380
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 و نظم يقانونمندارهشتم: 

 

افته يسازمان  ييمعنا ييدوگانه ها يبر مبنا يو شناخت يفرهنگ يو نظامها ،يجوامع انسان 

ن يشوند و به هم يفرض م ينيعموما ع ،ابشان در جهان خارجيبودن و غ ياند که با وجود ذهن

 گذارند.  ير جوامع اثر مياثرگذار در کردارها و س يمثابه امر ل هم بهيدل

به تقابل نظم و آشوب  ،کهن وجود داشته است يرباز در تمدنهايکه از د يمهم ييمعنا يدوگانه 

نظم  يحام يانيدانسته اند و خدا يندگان نظم ميخود را نما ،يشود. شاهان باستان يمربوط م

سرگذشت  ،جهان باستان يريخ اساطيدانستند.  تار يش ميخو يرا حام نشان مردوک(ي)مشهورتر

 يروهاي( و نيکشاورز ينهايو زم ،يدولت يارتشها ،نظم )شهرها يحام يروهاين يميکشمکش دا

 ياين روست که در دني( بوده است. ازايل و خشکساليو س ،يدشمنان خارج ،ل مهاجميآشوبزا )قبا

 يگريکوتاه بر د يمدت يک جز برايچ يشدند و ه يم ه فرضياپهم يروينظم و آشوب دو ن ،باستان

 شد.  يره نميچ

 – يرگين چيره شد و اين بار نظم بر آشوب چينخست يبرا ،يهخامنش يراتورپبا ظهور ام 

ن بار ينخست يدوام آورد. برا يبس طوالن يمدت يبرا -ت مردم استوار بوديکه برمحور توافق و رضا

ک نظم و يافت و يمتحد سازمان  ياسيک واحد سيه در قالب شناخته شد يتيکل گ ،ن زمانيدر ا

ثابت  ين مرکزيزم يهنه پن بار ينخست ين زمان برايدر ا ،يک قانون بر کل آن حاکم شد. به عبارتي

ارس پاستوار در  يو به شکل ،کرد ير نميياقوام تغ ييايگاه جغرافيت و جايافت که بسته به قومي

 ييرامون معنايپن بار مفهوم مرکز و ينخست يخ بود که براين تارير ا)شوش و اکباتان( قرار داشت. د

 يرامونيپشد که  يمرکز ،که قانونمند و متحد و منظم بود يهخامنش يراتورپافت و کل امي يجهان

 يم ينوظهور را به روشن يابيزين تمايا ياپرده اش حضور داشت. يقانون در حاش يآشوبزده و ب
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خ ياز تار يت رسميافت. شگفت آن که روايمانده از آن دوران باز  يد به جابه ها و اسنايتوان در کت

ار يبس يه ايدر حاش ،ن مرکزيده به اين شده است که چسبيتدو يسندگانيتوسط نو ،امروز يايدن

  (1383 ،يليستند! )وکيز يم -وناني يعني–ن مرکز يمتاثر از ا

 

ايران و ايراني است، قصد داريم بر  از آنجا که پرسش مرکزي ما شرايط شکلگيري مفهوم

بتوان با مرور  متون پارسي باستان، و نه گزافه هاي دشمنان ايرانيانِ آن روزگار بسنده کنيم. گويا

قتر يش صادر کرده اند، دقيدولت خو يرسم يه هايانيدر قالب ب يکه شاهان هخامنش ييدواژه هايکل

افت. يش آنها دست يه از آرايان اوليرانيا يه و تلقج در آن دوريرا ييمتضاد معنا يت قطبهايبه ماه

نه ين زميار ارزشمند را در ايبس ييکم شمارشان، داده ها يايبا وجود بقا يهخامنش يبه هايکت

مانند –کالن و عام  ييبار معنا يدواژگان دارايحجم کل يآورند. چرا که به راست يمان فراهم ميبرا

ار يدر آنها بس -، اراده، و...يستگي، شاي، راستيدشمن، دروغ، يستم، صلح، دولت خوب، دوست

 يانرودان و مصر و اورارتو نوشته ميشتر در ميپ ياست که کم يمشابه يبه هايشتر از کتيار بيبس

 شده اند.

وش يدار يکنند، در زمان زمامدار يران اشاره ميکه به کشور ا ين متون موجوديتر يميقد

 يه ير ساينقش رستم است که معموال ز يبه ين متون، کتيا نِياز مهمتر يکينوشته شده اند، و 

وش، چند يش از عصر داريشود. پ يواقع م يتوجه يستون مورد بيب يوارنگاره يجالل و ابهت د

معتبر از  يبه يک کتيدر دست است، و  يهخامنش يارمنه يبه با اعتبار مشکوک از ارشام و آريکت

در جهان است. با  ين المللين بين مجموعه قوانيخستن منشور حقوق بشر و نيکوروش که نخست

از  يا به بخش خاصي يعنينگاشته نشده اند.  يمل يدر چارچوب يستونيشا بين وجود، متون پيا

کل  يا به قلمرو عمومياشاره دارند،  و  -ها يهخامنش يژه انشان، قلمرو باستانيبه و –ران يکشور ا
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ها و  ييايم به کشور آريمستق يکه در آن اشاره  يبه ايکت نيها. نخست ياقوام و ملل تابع هخامنش

جهان هم  يوارنگاشته ين متن ديستون است که بزرگتريب يبه يها وجود دارد، کت ييايزبان آر

نشان از يب دوران محفوظ مانده اند که مهمترياز متون پراکنده از آس يهست. پس از آن، مجموعه ا

 نقش رستم است.  يبه هايد ما کتيد

 ت دارند.ينقش رستم از دو جنبه اهم يبه هايکت

ت نامه يوص يحک شده اند و به نوع يد امپراتوريانگذار نظم جدينخست آن که بر گور بن

ستون يت بخشِ بيو مشروع يرسم يخ نگاريبه ها با تارين کتيا يسازند. محتوا ياو را بر م ي

ک بودن به يآرزوها شباهت دارد. نزد از اندرزها و يشتر به مجموعه ايدارد و ب ياساس يتفاوت

که قرار  يم متنيز هنگام تنظير نيوشِ پيد داريکند، و شا يق ميتشو ييمرگ، همگان را به راستگو

 سته باشد.يا نگرياش به دن يقتر از دوران جوانيب عمين ترتيبوده بر آرامگاهش حک شود، به هم

 يکيد يان از ديرانيا يت مليهو ييغا يورتبندص ين کننده ييد نگارنده تبين متن از ديدوم آن که ا

ه يانيبه کار گرفته شده است که با ب يميدواژه ها و مفاهين متن کليدر ا يعنيانگذاران آن است. ياز بن

 يرانيت ايهو يبه معما ييبه ها تفاوت دارد و در پاسخگوير کتيان در سايهخامنش يرسم يها

 جالب وجود دارد: ياره به چند اشين کتيار کارآمد است. در ايبس

ر فرمان داشت، پس يوش شاه زيکه دار ييچند است شمار کشورها يشياند ياگر م"الف(  

 يبس يمرد پارس يزه يدانست که ن يکه اورنگ مرا بر دوش دارند، بنگر. آنگاه خواه يينگاره ها

  "دور از پارس رزم جسته و نبرد آورده است.

 "ب دور بدارد.ين کشور را از آسيم را و اا يارياهورا مزدا مرا و شهر"ب(  

ت ناگوار نباشد. راه راست را ترک مکن. خشونت يمرد! فرمان اهورا مزدا برا يا"پ(  

  "نکن.
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 (:1377، ياث آباديغ يم )مراديخوان ين جمالت را ميبه، اين کتيگر هميد يه يبر زاو

 "زارم.يارم و از دروغ بد يرا دوست م يبه خواست اهورامزدا من چنانم که راست"الف(  

ن دوست ندارم به حقوق توانا از يخواهم توانا بر ناتوان ستم کند. همچن يب( من نم 

 "پسندم. يب رسد. آنچه راست است، من ميناتوان آس يکارها

 "ست. بلکه صلح، نعمت و حکومت خوب است.ين آشوب نيخواست خداوند بر زم"پ(  

سته يشا يکارها يهستم که برا يش همواره کسيخو يادراک و اراده  يروي... به ن"ت(  

 م يتصم

 "رد.يگ يم

ت نظم و قانون يدر رعا يمال نکن. نگذار کسيم را نگهدار باش. قانون را پاينبشته ها"ث(  

   "نادان ماند.

، کشور، يمرد پارس يزه يدواژه ها اشاره رفته است: نين کلين متن به ايم، در اينيب يچنان که م

، دروغ، توانا، ناتوان، ستم، خشونت، آشوب، نظم، صلح، حکومت خوب، ادراک، يتب، راسيآس

و همه ي اينها در کنار متن مهمي قرار دارند که سخن را با آن آغاز  سته، قانون.ياراده، کار شا

اهورامزداست که اين زمين را آفريد، که آن آسمان را آفريد، که مردم را "کرديم. متني که مي گويد: 

 "د، که براي مردم شادي آفريد.آفري

نقش رستم در کنار هم  يبه يفشرده مانند کت يدواژگان که در متنين کليد نگارنده، اياز د

را برساخته اند، و در  يرانيت ايهو يهستند که شالوده  يمياز مفاه يرسم يانيآورده شده اند، ب

 ل داده اند. يآن را تشک يست و پنج قرن استخوان بنديب يدرازا



33

 

 نهم: بوم، مردم، شادي

 

آشکارِ  يروزيپبود که  ياسيس ينشانه ا ،رامونيپمرکز بر  يو غلبه  ،نظم بر آشوب يرگيچ 

داد. از  يز نشان مين يگريد يش را در دوگانه هايارويمتضاد بر مفهوم رو يياز دو قطب معنا يکي

و  يتوانمند ،يو بدبخت ين رستگاريلذت با نظم و رنج با آشوب گره خورده است. همچن ،ربازيد

هستند که معموال  يمتضاد يز جفتهايو راست و دروغ ن ،يو زشت ييبايز ،قدرت و ضعف ،يناتوان

 خورند.  يب با نظم و آشوب گره ميبه ترت

م که ينيب يم و ميخوان يم زوش بايح داريصر يکه در نقش رستم اشاره ها يزمان ،ن شکليبه ا

م يابي يدر م "ست. بلکه صلح، نعمت و حکومت خوب است.ين آشوب نيخواست خداوند بر زم"

و تجارت( و حکومت خوب با هم گره خورده  ياز کشاورز ينعمت )ناش ،مانند صلح ييزهايکه چ

و  يان راستيم يگريح ديصر يستون رابطه يوش در بياند و در برابر آشوب قرار گرفته اند. دار

و ستم با  ،با اهورامزدا يشاد يب از رابطه ين ترتيکند. به هم يو دروغ و آشوب برقرار م ،دولت

 م. يشو يز آگاه ميآشوب ن

 يار معنادار هستند. هنگاميبس ،رديگ ينقش رستم به کار موش در يکه دار يدواژگانيس کلپ 

مردم و  ،نيکند )آسمان و زم يده شده توسط اهورامزدا اشاره ميآفر يکه او به سه عنصرِ اصل

قطب مقابل  يه يرايپاز  ياست که در نظم هخامنش يميمفاه يل صورتبنددر واقع مشغو ،(يشاد

 زه شده اند. ياکپآشوب زده شان 

وش در نقش رستم به کار گرفته يکه دار يوجود ندارد. واژه ا يابهام چندان ،نيدر مورد آسمان و زم

کاربرد دارد. او  يدر واقع همان است که هنوز همدر زبا نفارس ،و فرزندانشبعدها تکرار کرده اند

ده ي)اَسمانَم( نامن عبارت يبهره گرفته و آسمان را همان با هم )بومانَم( بوم ين از واژه يزم يبرا
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ران اشاره ين ايسرزم يميو اقل ييايخصلت جغرافبه  ،ن و آسمانيآشکار است که اشاره به زماست. 

 يشده است. چنان که در لوح يشناخته شده را شامل م يتيآنچه که در آن دوران کل گ يعني ،دارد

 م: يخوان يم شاز شو يگل

   "ن.يزم يشاه در گستره  ،شاه کشورها ،شاه شاهان ،شاه بزرگ ،وشيمن دار"

 م: يخور يبه بر مين کتير به ايصغ يايو در آس

شاه  ،شاه شاهان  ،شاه بزرگ ،ارشايمن خشا ،ياريک فرمانروا از بسي ،ياريک شاه از بسي..."

 "و گسترده... ،دور ،نِ بزرگين زميشاه در ا ،مردمان گوناگون يادار يکشورها

وش بزرگ يدار يبه يدر دو کت "هناورپن بزرگ و دور و يزم"ه بر يبا تک ،ن مضمونيبا هم يبه ايکت

 تکرار شده است.  هم د ير نخست در تخت جمشياردش ين نبشته يو همچن ،در کانال سوئز الوند

هناور پدور و  يجه اتباعشان( کل گستره ي)و در نت يه شاهان هخامنشنها همه نشانگر آن است کيا

ن و يتوانستند از زم يل هم مين دليدند و به هميد يک نظم و قانون مي يطره ير سين را زيزم

 عام سخن برانند.  ييآسمان و مردم به معنا

 ،قلمروو کل آن  ،رديگ يک قلمرو را در بر ميفقط  ،ن و آسمانيزم ،وشيدر دوران دار

 ران نام دارد. يا ايارس پ

اسبان  يباست و دارايز ،داشت يارس که اهورامزدا مرا ارزانپن کشور يوش شاه: ايد داريگو"

 د(.يتخت جمش يوار جنوبيد يبه ي)کت "خوب و مردم خوب است.

ن ياز بخشش اهورامزدا من شاه ا ،ن کشور را به من داديد: اهورامزدا ايوش شاه )دوم( گويدار"

 شوش( ،ني)لوح زر "ن هستم.يرزمس

زد مهر مرا و کشور مرا و آنچه انجام داده ام را ير شاه )سوم(: بادا که اهورامزدا و ايد اردشيگو"

 "حفظ کند.
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ان در يبه ها نشانگر آن است که هخامنشين کتين و کشور در ايمکرر به عبارت سرزم ين اشاره هايا

ن يکل ا ،"اريبس يکشورها"و  "مردم گوناگون يدهانژا"نِ قائل بودن به تکثر و تنوع در يع

 يزيسته اند و در عمل هم برنامه رينگر ين متحد ميک سرزميک کشور و يمجموعه را در قالب 

 يا ين تلقيجزبا چن ،مين شاهان سراغ دارين دوران از ايکه در ا يا ياقتصاد يمنسجم و هدفمند

 بوده است.  يممکن نم

 يا کل قلمروي ،رانِ بزرگين ايسرزم ين به معنايض کرد که آسمان و زمتوان فر يب مين ترتيبه ا

 شده است.  يان به کار گرفته ميهخامنش يشناخته شده برا

نجا هم با عبارت مردم يدر ااشاره دارد.  يراتورپبه شهروندان ام يبه روشن ،مفهوم مردم هم 

عبارت  ،ياريبس يبه هايدر کتشود.  يبه کار برده م يم که هنوز در فارسيشو يم( روبرو مي)مَرت

 يدهد مفهوم مردم در عبارت تکرار يو مردمان گوناگون ذکر شده است که نشان م ،اريمردمان بس

شود با  ي)که مترادف م يتيشهروندان و ساکنان گ يتوان به همان مفهومِ عاد يمورد نظر را م

  د.ي( فهميمراتورپشهروندان ا

ن تفاوت دارد. يشيپبا دو عنوان  يتا حدود ،ته شده استفبه کار گرنجا يکه ا يدواژه اين کليسوم

توجه  يه اياپآشکارا به عناصر  ،و نوادگانش هنگام تکرار کردنش ،ن متنيوش هنگام نوشتن ايدار

دهد.  يل ميرا تشک يتين حاکم بر گينظم نو يا همان شالوده ي ،يهخامنش يداشته اند که شاهنشاه

 يبه نظر م يعيطب يامر ،و به دنبال آن ارجاع به مردم ،نيو آسمان و زم رانين اياشاره به سرزم

 يم يکه در آن زندگ يو مردم ينيک قلمرو سرزمياز  يچرا که در هر صورت هر کشور ،رسد

 يزيچ ،ن دو عبارتيس از اپم که ين خود انتظار داريدگاه امروزيافته است. ما با ديل يکنند تشک

 يوش ميدر واقع دارعت عنوان شود. يا شرين يمانند د يقدس يامر يتا حي ،دولت ،ه به شاهيشب

 ر ادامه دهد:يک از سه شکلِ زيبه اش به هريتوانست کت
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 "د...يکه شاه شاهان را آفر ..."

 "د...يرا آفر ي...که دولت هخامنش"ا ي

 ، "د...يرا آفر يعت زرتشتي...که شر"ا ي 

ه( يهيم اَدا مَرتياتيه شي)ه ير کننده يش با عبارت غافلگويما شود. اما دار يشگفت يه يآن که ما يب

 ."ديمردم آفر يرا برا يکه شاد" يعنيباستان  ين عبارت در فارسيو ا ،کند يسخنش را دنبال م

ن مفهوم عمده در يسوم ي( به رتبه ياتي)ش يز باعث شده که عبارت شاديچه چ يبه راست 

ان ابهام يعبارت در عصر هخامنش نيدر مورد مفهوم ادا کند؟ يپارتقا  ينظم هخامنش يساختاربند

 يو لذت معنا م يشادمان ،يخرسند ،تيز مانند امروز رضاين واژه در گذشته نيوجود دارد. ا ياندک

 داده است. 

 ييمعنا ،مين خوانديش از ايپکل آنچه که تا  ،نقش رستم يبه ين عبارتِ کتين سوميبا توجه به ا

کند که تداوم  ياشاره م ييبه به شالوده هاين کتيوش در ايرد که دايمان ين ميابد. چني يگر ميد

و  يو شادمان ،مردم ،نين سه شالوده عبارتند از سرزميران را ممکن خواهند ساخت. ايکشور ا

و در جهان  ،دينما ين ما کامال درست ميامروز يد جامعه شناسانه يکه از د يانيت مردم. بيرضا

 کند.  يمسلک جلوه م يو عرف ينيار زميبس ،محتومِ باستان يرهايدان و تقيانباشته از خدا

 ،ميد بگذاريتخت جمش يوار جنوبيوش در ديمشهور دار يبه ين متن را در کنار کتياگر ا 

د از ياپن کشور را بياهورامزدا ا" د:يگو يوش ميدار ،بهين کتيشود. در ا يآشکار م يشتريق بيحقا

 "و از دروغ. ،ياز خشکسال ،دشمن

و  ،دهد يگانه معنا ميب ي( در واقع مهاجمان کوچرويناي)هَئدشمن  يعبارت به کار گرفته شده برا

شود و دروغ  ين وآسمان مربوط ميم و زميارا( به اقلي ي)دوش يابد. خشکسالي يبه مردم ارتباط م

از  يومه اش منظيبه هايوش در کتيدار ،بين ترتيدا کند. به ايپربط  يا به شاديز گوي)دروگََه( ن
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برسازنده  يدوگانه ها يادگار گذاشته است که مبانيما به  يرا برا ييمتضاد معنا يم و جفتهايمفاه

 يانه و بر مبنايکه صلحجو يانيرانيا يکند. برا يم يصورتبند يرا به خوب يرانين دولت اينخست ي

ملل و اقوام  يستيمزکه ضامن ه ينظم ين توافق و نگهداريحفظ ا ،ره شده بودنديچ يتيتوافق بر گ

وش يد که دارينما ين ميت را داشته است. چنين اهميشتريب ،گر بوده استيکديگوناگون در کنار 

و در  ،شمارد ين توافق را بر ميا ياصل يه هايدستما ،يمردم و شاد ،نيدر اشاره به آسمان و زم

د ياد شده را تهديفق دهد که توا يرا نشان م ين معانيمتضاد ا يدشمن و دروغ قطبها ،يخشکسال

 کنند.  يم

از  ييربنايو ز ياقتصاد يشالوده اماند که  ياستوار م يطيدر شرا يتينظم حاکم بر گ سپ  

رد و يقرار گ يهمبسته و متحد )مردم( مورد بهره بردار ين( توسط مردمي)آسمان و زم يعيمنابع طب

معنا و لذت که به  ،قدرت يديلبه سه مفهوم ک ،ن سهيد. اين نمايشان را تام يت و خرسنديرضا

شباهت  ،سازد يبر م يرادر جوامع انسان يرفتار يها يتمام صورتبند يگمان نگارنده شالوده 

 (.)ب( 1381 ،يليار دارد )وکيبس

 يرند و نظاميگ ين منابع بهره ميکه از ا يو مردم ،قدرت هستند يعناصر برسازنده  ،يعيمنابع طب

آنچه  ،ال و روان و موفق باشديان سين جريازندگان معنا هستند. اگر ابرس ،سازند يرا بر م ياجتماع

 ينظام اجتماع يدارياپل ين دلييتب يساده است برا ين معادله ايو ا ،شود لذت است يد ميکه تول

را  يرانيا يجامعه  يفرهنگ يو شالوده   ،ندهيآ يهايراتورپتمام ام ياسيس يکه شالوده  ،يهخامنش

 کرد.  يزير يپ
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 پايان سخن

 

کباره با تمام يبه  ،زيشگفت انگ ياست که به شکلپريتنومند و د يکره ايپ ،يرانيفرهنگ ا 

خ ين کننده در تارييتع يو از آغاز نقش ،دار شدهيدپروزگار  ينش بر صحنه ياديو بن يعناصر اصل

و اثر  ،جهان ياسيخ سيا بر تارپرانِ نوير سترگ ايجهان را عهده دار شده است. تاث يقلمرو باختر

است که يموضوع ،هيان ملل و اقوام همسايد از اندرکنش ميجد يوه ايف شين کننده اش در تعرييتع

 ياما به سخت ،شود يبه ندرت مورد اشاره واقع م ياز فرهنگ جهان ييزدا-يرانين روزگار ايدر ا

 ر است. يذپکتمان 

 ،مردم ،نيو ساخت سرزم يعيطبه بر منابع يکه با تک يسه مفهوم يعني ،معنا و لذت ،قدرت 

موجود در مورد  يهاين صورتبندياز آغاز در نخست ،شوند يدار ميدپتمندانه شان يو کردار رضا

ر از فراز پ ييبا وجود هزاره ها يرانيفرهنگ ا ،شده اند. امروز يبه صراحت عنوان م يرانيت ايهو

ان هنوز هم يرانيمتر از آن که امحک يلين راستا چه دليب همچنان دوام آورده است و در ايو نش

فهمند و به کار  ياش م يباستان يرا به همان معنا يمردم و شاد ،آسمان ،نِ بومياديدواژگان بنيکل

 رند؟يگ يم

بوده اند.  يجد يبه راست ،وشيمورد نظر دار يخ نشان داده است که سه مخاطره يتار 

شالوده  يرانيه و ويبانگرد و غارتگر همساايهجوم اقوام ب ،از آن يو فقر ناش يعيب منابع طبيتخر

 يبه يدر کت يشاد يکه به اندازه  يدواژه ايان مردمان )کليو رواج دروغ در م ،يرانيتمدن ا يها

 يرانيفرهنگ ا يروند رشد و توسعه  يبوده اند که هر از چندگاه يعوامل ،رمنتظره است(ين غيشيپ

 يخيست که در تاريستا نيکه و اي يمضمون ،البته ،گارو نموده اند. فرهنيرا با وقفه و اختالل رو

ن نبوده يچن يرانيفرهنگ ا ،ريوسته روبه انحطاط رود. درهر تعبيپ يريس از آن در سپزاده شود و 
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ده يگر سر برکشيبار د ،ده استيو دروغ د يخشکسال ،که از دشمن ييس از لطمه هاپاست و هربار 

 م نموده است. يد خود را ترميجد يبا عناصر يتازه و با سازگار يو به شکل

بِ يگر آسي، بتواند بار دينِ بوم، مردم، و شادياديسه عامل بن ياتحاد دوباره د يشاامروز، 

 ن کهنسال و مردمش پاک کند. ين سرزمي، دشمن و دروغ را از ايخشکسال

 

 سندد خردپت ن کَيزکنون آن گُ ک و بديهمه ن يدياز آنها بد

 زد از بوم و کشور دماريچو برخ  به کارد يايآنگه ن يمانيشپ 
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