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 بخش ششم: نگاهی نو به عصر اشکانی

 

 ی در عصر اشکانیگفتار نخست: پیکربندی مجدد هویت ایران

 

بود. چنان که دیدیم، پ.م.  ی سیاست جهانِ آغاز قرن دومظهور اشکانیان به معنای بازآرایی نیروها در صحنه

در نظر  تراز با هخامنشیان و اشکانیاندودمانی همچون هم ی آن نیستند کهشان به راستی شایستهسلوکیان و رقیبان

منان های دششان در کتابثبت شدن احوال ،شان در تاریخ، بیشتری نامگرفته شوند، و دلیل اهمیت و ماندگار

نشی پس از فروپاشی نظم هخام ،تا حقایقی تاریخی. در واقع نگاری معاصر اروپاییان استتاریخو سنتِ  شانرومی

س د. پآغاز شد که نخستین نمونه از این دست بوزمین ایرانای در به دست اسکندر، دوران آشوب و چندپارگی

های ایرانی و اقوام ایرانی با یکدیگر متحد شدند و نظمی استوار پدید آوردند و از آن نیز، بارها و بارها سرزمین

یك و  برای ای مشابه شدند و معموالًبار پس از چند قرن دچار فروپاشی به ابرقدرتی جهانی تبدیل شدند، و هر

 نیم قرن چندپارگی و تجزیه را تجربه کردند.

ی این چنینی در تاریخ ایران بود، در زمانی رخ داد که هنوز ان آشوبِ اسکندری، که نخستین تجربهدور

ی انخویشاوندبا شان های فراسوی مرزهایدر دشتی نظم هخامنشی در یادها بود و ایرانیان شهرنشین خاطره

ودند. را دارا بپارسی تیاق احیای نظم که توانایی و اشهمسایه بودند  ،گردکوچ، اما جنگاور و زبان و هم فرهنگهم

ان تومی زمینها در سراسر تاریخ دیرپای ایرانترین نمونهاز این روست که این دوران آشوب را یکی از کوتاه
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شصت سال دوام آورد. پس از آن، قدرت  ،ی ساخت سیاسی، در واقعی گسستگی و تجزیهدانست. این دوره

 ی ایرانی درهم شکست. یل نوآمدهی سلوکیان زیر فشار قباشکننده

ی پدربزرگش مهرداد نخست، دوران چرخش مهمی در دارزمام دورانچون هم بر تخت نشستن مهرداد دوم،

د. و به دولتی یگانه و متمرکز تبدیل ش بار دیگر متحد شدزمین ایرانبود. در این هنگام بود که زمین ایرانتاریخ 

یر زچنان هم های کشاورزنشین را صاحب نبود. مصرمنشی، تمام سرزمینبا این تفاوت که برخالف عصر هخا

فرمان دودمان مقدونی بطلمیوسی قرار داشت و بخش مهمی از بالکان و آناتولی را رومیان بلعیده بودند. به این 

دیهی و ب ترتیب، ایرانیان برای نخستین بار پس از دو و نیم قرنِ باشکوه هخامنشی، دریافتند که دیگر به شکلی

و تنها سرورانِ جهانِ متمدن نیستند. در عصر مهرداد دوم بود که معلوم شد در  ر مرکز گیتی جای ندارندطبیعی د

ای به نام چین وجود دارد، و در همان مقطع بود که خطر های شرق، دولت نیرومندِ تا آن هنگام ناشناختهدوردست

برد بنا بر راه ،یونانی بودند وـ  ظر فرهنگی وارث سنت مقدونیرومیانی که از ن ؛روم برای ایرانیان آشکار شد

 بودند. زمین ایرانمدارانه، خواهانِ گسترش به سمت شرق و فتح پولیس

به این ترتیب، پیکربندی هویت ملی در دوران اشکانی دستخوش دگرگونی مهمی شد و به آنچه کمابیش تا 

تند. ی سیاسی پذیرفرصهرا در ع «دیگری»ان در این دوره حضور یك به امروز ادامه یافته است، تبدیل شد. ایرانی

 ،تنها ،شد و از این روی زیادش خطری نظامی محسوب نمیتوانست چین باشد که به خاطر فاصلهمی این دیگری

روم  ا، یی ابریشم را در عصر اشکانی پدید آوردو این همان بود که جاده دوستانه و بازرگانانه بود ارتباط با او

هماوردی نیرومند مرزهای غربی ایران را تهدید کرد. این یك، چون هم که به زودی مصر را نیز گرفت و باشد

ترین میافته، که با قبایل کوچگرد سکا که مهبا دولتی متمرکز و ارتشی سازمان مندخطری بود ساختاریافته و نظام

ه تبارِ مهرپرست و پایبند بایرانیهای سکاها و تخاری از پایه متفاوت بود. دیگر تهدید عصر هخامنشی بودند
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فرهنگ و برخوردار از زبان ایرانی نبودند که برای ایلغار به شهرها هجوم آورند و در شرایط خاص نقش ناجی 

سوی دریای آدریاتیك وجود داشت که از نظر را هم ایفا کنند، بلکه دولتی مستقل و همتای دولت اشکانی در آن

و کارآمدی دست کمی از اشکانیان نداشت. به خصوص که پس از مدتی کوتاه مصر را هم فتح کرد و  پیچیدگی

 تباری با اسکندر و جانشینی دولت جهانی هخامنشی شد. با تبلیغات سیسرو و سزار آگوستوس، مدعی هم

 «دیگریِ» ویارویی با ایندر دوران اشکانی بود که هویت ملی ایرانیان به شکلی شبیه به امروز تکامل یافت. در ر

تم، پدیدار شد مانند رس ،و بنابراین سکا با پهلوانانی غیرزرتشتی، سیستانیهای ملی ایران، بیرونی بود که حماسه

به غرب نیز تعمیم یافت. تدوین  کردمیوتاز تاخت ای که برای دیرزمانی در مرزهای شمالی و شرقی«دیگری»و 

های شاهنشاهی در دوران نخستین شاهان اشکانی، بازسازی و تکامل سنت ییندر دوران بالش، احیای آ اوستا

گیری هویت ایرانی در برابر ماهیت انیرانی در این و شکل های پارتینشینشهسواری و سلحشوری در میان خان

ا مفهوم ب ملیتی که ؛دوران تحقق یافت، و از این روست که باید عصر اشکانی را دوران ظهور ملیت ایرانی دانست

ه ی هخامنشی کهویت جهانی و خودمرکزپنداری استوار هخامنشی تفاوت داشت. پس از دوران اساطیری و یگانه

نظیر است، در دوران اشکانی بود که ایرانیان برای نخستین بار وجود در کل تاریخ تمدن به لحاظ پیکربندی بی

ی ارسمیت شناختند، و به این شکل خویش را در زمینههای دیگر را در جهان شناسایی کرده و به اقوام و تمدن

 بازتعریف کردند.  چندمرکزی و با ساختاری متمایز

عصر اشکانی دورانی بود که جغرافیای سیاسی جهان دستخوش تحولی عمده شد، و گرانیگاه این دگردیسی 

هخامنشی، جهان به دو بخشِ سره واژگون شد. در دوران های دوست و دشمن در آن یكبود که جبههزمین ایران

های باستانی و تمام دولت ،در عمل ،شد. مرکزی شاهنشاهی( و پیرامون تقسیم میگانههای سیمرکزی )استان

گرفت و سراسر دنیای شهرنشین و نویسای قلمرو میانی را در بر شده را در بر میی شناختهمراکز کشاورزانه
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های شد که اقوام و قبایلی غیریکجانشین در آن ساکن بودند. این سرزمینه میگرفت. این مرکز، با پیرامونی احاطمی

ر التینِ غربی دـ  هندی و دراویدی و زنگی و یونانی مدادند که یا مانند اقواپیرامونی قبایلی را در خود جای می

د قبایل سکا و بردند، و یا ماننشهرهای کوچك به سر میدولتتأسیس  ی زندگی کشاورزی وی اولیهمرحله

ی های زندگنیافته روشی توسعه. در دوران هخامنشی این حاشیهکردندزندگی میه انگردکوچتخاری به سبك 

کشاورزانه را از دولت هخامنشی وامگیری کرد و هم با احداث زیربناهای سیاسی و اقتصادی کشاورزانه بر 

خودار گشت و به این ترتیب از نظر نظامی اهمیت تر برپیچیدگی اجتماعی خود افزود و هم از جمعیتی افزون

 وشهرهای رومی و کارتاژی و هندی طی بیش از دو قرنی که نظم پارسی دوام آورد، دولت ،یافت. به این ترتیب

 های کشاورز و نویسا وارد شدند. در گرداگرد دولت هخامنشی پدید آمدند و به حریم سرزمینچینی 

های پیرامونی دو شکلِ نظامی یا بازرگانی ولت شاهنشاهی پارس با این سرزمیندر دوران هخامنشی، ارتباط د

ی خصمانه ارتباط گردکوچتوان گفت که هخامنشیان با قبایل بندی کلی میگرفت. به عنوان یك جمعرا در بر می

 ،ادبه احتمال زی ،شهرهای نوپا و کشاورز ارتباطی دوستانه و کشاورزانه داشتند. در دوران هخامنشیانو با دولت

ی شهرهای چینی وجود نداشته و قبایل سکا و تخاریِ ترکستان و چین غربی واسطهارتباط مستقیمی با دولت

و  شهرهای یونانیهخامنشیان با دولت با وجود این،اند. تراکنش فرهنگی میان قلمرو میانی و قلمرو خاوری بوده

ها را برقرار کردند و نفوذ فرهنگی و سیاسی ایشان در این سرزمینایتالیایی و کارتاژی و هندی ارتباطی تجاری 

 های بعدی ردیابی کرد. های سیاسی ایشان در دورانتوان در سنتبه روشنی می

ی بودند که مانند ایرانیانِ کشاورز و یکجانشین به فنون گردکوچتنها دشمنِ نظامی دولت هخامنشی، قبایل 

 شدند. مرور تاریخند و به این دلیل هم نیروی نظامی سهمگینی محسوب میسوارکاری و ذوب آهن مسلط بود

دهد که یونانیان همراه باشد، به روشنی نشان میهای روایت زدایی ازعصر هخامنشی، اگر با توهمهای جنگ



5 
 

امنشی اند. شاهنشاهان هخقبایل سکا در مرزهای شرقی بوده شانیدارزمام دشمنِ هخامنشیان در سراسر دو قرن

ی غربی نیز، چنان که در زمان داریوش شان در جبههرفتند و حتا نبردهایدر مرزِ شمالی و شرقی به جنگ می

اند، ودهکالسیك ب نویسانتاریخ شهرهای یونانی که در این میان مرکز توجهبینیم، با سکاهاست. دولتبزرگ می

بع هخامنشیان در بالکان و آناتولی نیستند که به سادگی ترِ یونانیِ تای جمعیت متمدندر این دوران جز دنباله

 سره با سکاهای نیرومند و مهاجم متفاوت است. شان یكشوند و ماهیتمقهور و تابع می

بر این مبنا، در جغرافیای سیاسی عصر هخامنشی، مرزهای شمالی و به خصوص شمال شرقی که مجرای اصلی 

سازهای نظامی شاهانی مانند کوروش و اقتدار نظامی وبود و ساخت شد، خطرناکحسوب میهجوم قبایل سکا م

ا فرهنگ بزبان و همهم و خودمختاری شهربانان نیز در همین مرزها بیشینه بوده است. دشمن در این میان مردمی

شان با مقیمان اندرون دولت پارسی تفاوت هانگردکوچشهروندان هخامنشی بودند که به خاطر سبك زندگی 

 اشتند.د

های استان شان، و رواداری و خودمختاری نسبیتمرکز قدرت نظامی هخامنشیان در مرزهای شرقی احتماالً

غربی های ناستا های سیاسی درغربی دلیل اصلیِ کامیابی اسکندر مقدونی بوده است. تا پیش از اسکندر، ناآرامی

و حتا  شدگی سرکوب میاول تجربه شد، به ساد مانند آنچه در دوران داریوش و خشایارشا و اردشیر ،همواره

همان ابتدای کار نیز به سادگی در  ،غربی بودهای استان که شهربان ،ای مانند کوروش کوچكشورش شاهزاده

 دلیلی بوده که کامیابی ،احتماالً مدیریت شد و عقیم ماند. همین سادگیِ کارها و آرامش سیاسی در مرزهای غربی،

 آماده نبودنِ شهربانان را به هنگام تازش وی رقم زده است. اسکندر مقدونی و

رفته شکل گزمین ایرانهای پیرامونی تاخت، چهار کانون جمعیتی در سرزمینزمین ایرانزمانی که اسکندر به 

د و به شدنشان تفکیك میی هند و ایرانیدر شمال هند قبایل هندی به تدریج از بستر آمیخته ،از سویی :بود
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داشتند و  ه تسلطها که بر فنون کشاورزانسکاها و تخاری ،از سوی دیگر ؛یافتندت هویتی مستقل تمایز میصور

، یدر مرزهای غرب ؛تازشان به سوی شرق و چینِ خاص بود، جمعیتی فراوان پیدا کرده بودندوجهت اصلی تاخت

 که به شمال هاییبقایای فنیقی در آخر،و  ؛ها پرجمعیت شده بودندها و التینها و ایلوریها و مقدونییونانی

های بالکانی که زیرواحدی از نظم بر جمعیت خود افزوده بودند. در میان این گروه، جمعیت آفریقا کوچیده بودند

آوری نظامی هخامنشیان آشنا بودند، گوی سبقت را از بقیه ربودند هخامنشی بودند و با ایدئولوژی سیاسی و فن

ای اندک، جغرافیای سیاسی جهان از دید ت هخامنشی را منقرض کنند. بعد از آن، در فاصلهو موفق شدند دول

 سره دگرگون شد. ایرانیان یك

شد، ناگهان اهمیت خود را از دست داد و جهتِ شرق و شمال شرقی که تا پیش از آن خطرناک دانسته می

ل ای که تنها یکی دو نسرا آفریدند. بعد از وقفه ی اصلیتاخته بودند مخاطرهزمین ایرانقبایلی که از غرب به 

شرقی نیز ریشه داشتند، به یاری ایرانیان آمدند و به های استان که در نظم سیاسی ،طول کشید، مهاجمان قدیمی

ی مجدد نظم ایرانی در جهت شرق به غرب و این ترتیب مرزهای شرقی امن و آرام و یاریگر قلمداد شد. توسعه

های عصر هخامنشی در آن انجام رکشیگی مسیری بود که لشب صورت گرفت و این واژگونهشمال به جنو

دست  قدونیان در جنوب بهپذیرفت. وقتی سلوکیان در غرب زیر فشار اشکانیان دره هم شکستند و بقایای ممی

 رین بودنِ مرزهایقدرت بزرگی مانند روم در صحنه باقی مانده بود که خطرآفچنان هم پاکسازی شدند، هاتخاری

 رقیشغربی و یاریگر بودنِ ایران شرقی را تثبیت کرد. بعد از برقراری ارتباط بازرگانی بین ایران و چین، مرزهای 

 تغییر کرد.کامالً  های جغرافیاییو معنای جهت سره امن و دوست قلمداد شدیك

هویت جدید ایرانی  بازتعریف شدن بود با فروپاشی هویت جهانی پارسی، وزمان هم هااین واژگونگی جهت

 ،ها و مردمانی ناهمسان مانند رومیان و چینیان نیز در آن حضور داشتند. به این ترتیبای متکثر که دولتدر زمینه
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اوت تف« منِ پارسی»تعریف شد که با معنای فراقومی و فرادینیِ « منِ ایرانی»در دوران اشکانی مفهومی تازه از 

ه بلکه مفهومی سیاسی بود ک ،نبود و در مرکز زندگی متمدنانه استقرار نداشت «جهانی»دیگر داشت. این مفهوم 

های ایرانی و آداب و فرهنگ و اساطیر ایرانی پیوند شد و با زبانتعریف می« منِ رومی»و « منِ چینی»در کنار 

مه یافت و به ویژه در القاب و تصایر تنها در قالبی دینی ادا« پارسی»خورده بود. بعد از آن مفهومِ کهن و جهانیِ 

 گری و مهرپرستی تثبیت شد.انسان کامل در کیش زرتشتی

هگل دولت هخامنشی را نخستین دولت زمین دانسته و آغازگاه تاریخ را با عصر ظهور پارسیان برابر دانسته 

از عصر هخامنشی به مفهوم عمومی دولت دیرزمانی پیش از کوروش پدیدار شده بود و تا قبل هر چند  است.

تنی پذیرفچنان هم های بزرگی مانند مصر و ایالم و آشور نیز انجامیده بود، اما بخشی از سخن اوتکامل پادشاهی

و از الگویی ساده و  ی تاریخ دگرگون شدنشیان به صحنهآن هم این که مفهوم دولت بعد از ورود هخام است.

دورانی  ،در ضمن ،افزای انسانی بدل گشت. عصر هخامنشیهای همرتباطمدارانه به نظامی پیچیده و پویا از اجنگ

ی بسیار ها و قلمروهایاش بیرون زد و سرزمینو مصر و آناتولی از بستر جغرافیاییزمین ایرانقلمرو تاریخِ بود که 

  در سراسر قرون میانه ادامه داشت.چنان هم اشگسترده را تسخیر کرد و موجِ ساماندهی اجتماعی

ی مستقیم هخامنشیان است، تاریخ ایران به معنای همچنان که تاریخ جهان، و به ویژه تاریخ سیاسی جهان، ادامه

ی عصر اشکانیان دانست. در دوران اشکانی بود که ایرانیان به عنوان مردمی در میان توان ادامهخاص کلمه را می

ای از اقوام با زبان و ریخت مشترک بودند که مجموعه مردمِ دیگر بازتعریف شدند. در عصر هخامنشی، ایرانیان

ای بسیار متنوع و متکثر از اقوام دیگر گنجانده شده بودند، بی آن که تمایز یا مرزبندی دقیق و روشنی در زمینه

به عنوان مرکز زمین ایرانی مرکزی به هسته ،تردیدبی ،شان وجود داشته باشد. شاهنشاهان هخامنشیمیان

به خاطر سیاست  ،اما بودندشان تکیه داشتند و از پشتیبانی اقوام ایرانیِ ساکن این قلمرو برخوردار ایی دولتجغرافی
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شمردند. در تمام اسناد بازمانده تراز با سایر اقوام میهای رسمی ایشان را همگرای خویش، در بیانیهویژه و انسان

جمشید گرفته تا الواح مالی و اسناد مربوط به ساماندهی ان تختآورندگی اقوام و هدیهاز عصر هخامنشی، از سیاهه

ای از این که برتری یا حتا تمایزی میان اقوام ایرانی و غیرایرانی وجود داشته باشد، به چشم معابد، هیچ نشانه

ر این د اما مفهوم پارسیان نیز ،تعریف شد و خصلتی سیاسی یافت« پارسی»خورد. در این دوران البته مفهوم نمی

اش تهی گشت و به صورت نوعی مفهوم انسان کامل بازتعریف شد و هم از ای اولیهعصر از ظرف قومی و قبیله

را بر  و هم ردپای خود آرمان هخامنشیان به کار گرفته شدای از نخبگان وفادار به نظر سیاسی برای تولید طبقه

 ها و هنر اقوام گوناگون به جا نهاد.اسطوره

 ی اقوام شبیه بود. مقدونیان وترازی همهنظم هخامنشی، به پایان یافتن رویای شیرینِ اتحاد و همفروپاشی 

ی آن به شمار آورند، اما به کوشیدند خود را ادامهکن کردند، با وجود آن که مییونانیانی که این دولت را ریشه

ای دار و خشنی بودند که برهای بردهزباننانیکلی از درک سیاست و اخالق پارسیان ناتوان بودند. ایشان همان یو

ی دولت جهانی زیسته بودند و به قتل و غارت یکدیگر خو گرفته شهرهای خویش در حاشیهدیرزمانی در دولت

جز چند دهه در مناطقی محدود ادامه نیافت، بر محور برتری زمین ایرانی مقدونی که در پردهبودند. میان

ی دارانهی سیاست خشن و بردهادامه ،در واقع ،گران استوار شده بود. این ساخت اجتماعیها بر دیزبانیونانی

تماعی ها ساماندهی اجها و یونانییافت. مقدونیجا در آشورِ باستان جلوه می پیشاهخامنشی بود که نیرومندتر از هر

زها و غارتگری در بیرون مرزها را داری در درون مرو سیاسی خود را بر این قالبِ کهن استوار کردند و برده

جایگزین سیاست هخامنشیان کردند که بر اقتصاد پولی در درون مرزها و تجارت با بیرون مرزها استوار شده بود. 

ی و هم از نظر ظاهر قدرت به سیاست آشوری شباهت داشت های تثبیتهم از نظر ساختار و جریان ،نظم مقدونی

که  ،نزمیایرانکرد. این قالب بدوی و خشن در از آن تقلید میــ و القاب سلطنتی ساز و برگ سربازان  مثالًــ 
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نیافت، اما در سرزمینی کهنسال مانند مصر جایگیر شد و این تمدن دیرینه را دوامی مهد زایش نظم پارسی بود، 

 بر باد داد.

ن گوناگو هایر جهانی که میان قدرتخواهانِ بازسازی نظم پارسی بودند، اما این کار داشکانیان در این میان، 

مفهوم جدیدی به نام ایرانی جایگزین مفهوم جهانیِ پارسی  ،دیگر امکان نداشت. به این ترتیب تقسیم شده بود

تاریخ  ،گرفت که همنشینی جغرافیایی داشتند. به این ترتیبشد. ایرانی در این داللتِ تازه، اقوامی را در بر می

ی ادامهچون هم تواندمی ز اشکانیان به قدرت دست یافتندای که تا دو هزار سال پس اهای ایرانیتمام دولت

 که در دوران شاهنشاهان پارتی تدوین شد و استقرار یافت.  سیاستِ نوینی فهم شود
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 گفتار دوم: نقدی بر آرای نیولی

 

. از ارددبسیار مفصل و چشمگیر بحثی  در مورد تاریخ ظهور مفهوم ایران آرمان ایرانگراردو نیولی در کتاب 

ی ایران از آن مشتق شده است، در دروان هخامنشی و پیش از آن در عصر مفهوم آریایی، که واژه ،دید نیولی

رت خود شده است که مهاجزبانی به کار گرفته میبرچسبی برای قبایل زرتشتی ایرانیچون هم اوستایی در واقع

ا هند. مسیری که نیولی برای ورود مادها و پارسه بودسوی ایران غربی آغاز کردهای ایران شرقی به را از سرزمین

یرشمن ، متفاوت است. گدر نظر داشتندنسل پیش  نویسانتاریخ کند، با آنچه گیرشمن وبه صحنه پیشنهاد می

جنوب مهاجرت ها را پدید آوردند، از شمال به ها، یعنی کسانی که بعدها مادها و پارسمعتقد بود که آریایی

دانست. کردند و بنابراین مسیر اصلی ورود قبایل ماد و پارس به قلمرو ایران غربی را از گذرگاه قفقاز و زاگرس می

ان بسیار حرکت ایش ،. از دید اوها پیشنهاد کردآریاییکایلر یانگ مسیر شرقی به غربی را برای حرکت در مقابل، 

ند و اهای نکردبه طوری که منابع یونانی و آشوری به کوچ ایشان اشاره ،ه استجویانه و تدریجی بودآرام، صلح

یم که دانایالمی میبازمانده از تمدن اند. با توجه به مدارک پنداشتهبومی ایران غربی میمردم را ها آریاییگویی 

جوم شان با هاما کوچاده، به راستی مهاجرتی رخ داند و اقوام پیشاآریایی از این موج جمعیتی نوآمده متمایز بوده

 ویرانگر هند و اروپاییان به بالکان و هند متفاوت بوده است. 

ژه مردم به وینیولی معتقد است که نام آریا در واقع صفتی بوده که در ابتدای کار به قبایل ایران شرقی و 

تدای ست که در ابا امیکه سیستان زادگاه زرتشت نیز هست و آریا ن گویداو میشده است. سیستان منسوب می

رنمون سچون هم به تدریج این نام نیولی،شده است. از دید منسوب می اشمردم همسایهی زرتشت و کار به قبیله

کردند جا افتاد و به این ترتیب از شرق به غرب مهاجرت میزمین ایرانو عالمتی برای قبایل متحدی که در 
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تقد مع او ،کردند. به همین دلیلای عمل میدر درون سنتی قبیله نامیدندانی که خود را آریایی میهخامنشیان زم

ا ب وجود نداشته است و هخامنشیان خود را صرفاًاصوالً  ها در زمان هخامنشیاناست نام ایران یا سرزمین آریایی

 دادند.نام قومی پارس مورد اشاره قرار می

 اشکانیان در واقع شکلی از گسست ،از دید اویران همراه نبود. از دید نیولی، دوران اشکانی نیز با ظهور مفهوم ا

ی نظم هخامنشی بود، به همراه آوردند. نیولی معتقد است که فراموش شدن دوران با مفهوم آریایی را، که زاده

 و ی هخامنشیانی اشکانیان با خودانگارهبدان دلیل بود که خودانگارهاصوالً  اشکانی در تاریخ ملی ایرانیان

 شواهدی که به او،دانستند، متفاوت بوده است. از دید ساسانیانی که پس از ایشان آمدند و خود را آریایی می

گردد یتنها به دوران ساسانی برم کندبه عنوان نظم سیاسی داللت میها، ظهور مفهوم ایرانشهر، یعنی سرزمین آریایی

به چند دلیل من  گیرد.ان معماران مفهوم ایران در نظر میو او اردشیر نخست و پادشاهان پس از وی را به عنو

 . دانمرا نادرست میبرداشت نیولی از مفهوم آریایی و ظهور مفهوم ایران 

برداشتی موضعی و بسیار محدود از مفهوم آریایی توان بر نیولی وارد کرد، آن است که نخستین نقدی که می

ه ی که بنژادزبان و ایرانیبرچسبی عمومی برای قبایل ایرانیچون هم ینام آریای ،دهد. از دید اورا به دست می

ی در جای چون و چرا دارد. البته ابهامکاربرد داشته است. این تفسیر از مفهوم آریایی  دین زرتشتی گرویده بودند

در کنار  دوداز طرفی به شکلی محدر سنت اوستایی مفهوم آریایی شود، به شکلی که کاربرد این کلمه دیده می

های ، و از سوی دیگر در مهریشت از سرزمینها قرار گرفتهها و داههنژاد دیگر مانند پرنهزبان و ایرانیقبایل ایرانی

که د دهمرور منابع هیتی و میتانی و هندی هم نشان می. ی گسترده و بزرگ یاد شده استیقلمروچون هم آریایی

اشته رواج دو سنت زرتشتی زمین ایرانتر از آن چیزی بوده که در قلمرو مفهوم آریایی گستردهکاربرد ی دایره
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که قبایلی  امنشان دادهو  1اموارسی کردهتر ی گستردهدر نوشتاری دیگر مفهوم آریایی را در این زمینهاست. من 

زمین، هند و آناتولی ایرانی اول پیش از میالد بر قلمرو ی هزارهی دوم پیش از میالد تا میانهی هزارهکه از میانه

-نامی عمومی برای تفکیك کردن خود از همسایگان و بومیان به کار میچون هم عنوان آریایی راچیره شدند، 

 ند. اهگرفت

ی نخست پیش از میالد، پس از ظهور زرتشت و پس از رواج توان پذیرفت که در هزارهمی با وجود این،

که زندگی کشاورزانه را در پیش گرفته بودند، به تدریج عنوان  وآمدگان آریاییشتی در میان این نیافتن آیین زرت

نژادی که زرتشتی شده و کشاورزانه زندگی زبان و ایرانیبرچسبی برای مردم ایرانیچون هم یا آریایی« ایر»

ران هخامنشی در در دوزمین ایرانی جمعیتی و قومی بخش مهمی از بدنهاما کردند، به کار گرفته شده است. می

ز هنوزمین ایرانی اصلی مردم دوران هخامنشی بدنهاین . در اندگرفتهمیخارج از چارچوب چنین تعریفی قرار 

ثر از أای از نخبگان فرهنگیِ متتوان با ظهور طبقهی دولت هخامنشی را میسیطرههر چند  زرتشتی نشده بودند،

 دانست. زمان هم زرتشت

د اند و واحنگریستههای دیگر نمیدولتی در میان دولتچون هم یان به خویشتنشکی نیست که هخامنش

های دور و اند. شاهنشاه هخامنشی خود را سرورِ سرزمینشناختهای را فراسوی خویش به رسمیت نمیسیاسی

یت به مفهوم مل ،دانسته است و در این زمینه حق هم داشته است. به این ترتیبپهناور و اقوام و مردمان بسیار می

ر د ه در دوران پیشاکوروشی رواج داشتای کشهرییا در آن قالبِ دولت ر دوران اشکانی ظهور کردشکلی که د

از  ،شد. هخامنشیاندولت هخامنشی تنها دولت موجود در دنیا تلقی می ،عصر هخامنشی غایب بود. در این عصر

بودند و سراسر قلمرو یکجانشین و کشاورز را با تمام شهرهای تنها دولت حاکم بر زمین  فرمانروایان ،دید خودشان

                                                           
 .377-343: 1390وکیلی،  1 
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گرایی، که همواره اعضای یك ملت را در از این رو، شکل عادی ملیی اقتدار خود داشتند. این قلمرو زیر حلقه

 .توجود نداشته اساصوالً  دهد، در دوران هخامنشیانقرار می که آنان نیز از ملیت برخوردارند هاییکنار دیگری

هایی برای یك نظم ی هخامنشی را به عنوان برچسبمفهوم آریایی، پارسی و خود کلمه ،در واقع ،هخامنشیان

 گرفتند.جهانی و فراگیر به کار می

شدند، استوار بود. که پارسی نامیده می ،هاای از ابرانسانی ردهدارزمام ایدئولوژی دولت هخامنشی بر مبنای

دند. اما کوچیده بوزمین ایراننژادی بودند که به درون قومیتی وارثان اقوام مهاجر آریاییپارسیان البته به لحاظ 

تری داشته است، چنان که ایالمیان و ی مفهومی گستردهدهد که پارسی بودن در آن دوران، دایرهشواهد نشان می

دریاساالری چنین هم اند.ر داشته، که به غلط گارد جاویدان نامیده شده، حضونگهبانان شاهمادها نیز در درون 

یك پارسی چون هم کند، خود رانژاد مانند اوجاهورسنت هنگامی که از خویشتن یاد میتبار و مصریمصری

 نماید و تندیس او نیز لباسی پارسی بر تن دارد.بازمی

ز گرفتند که امیمراتب سیاسی در نظر اوج سلسلهچون هم نماید که هخامنشیان خود رابنابراین چنین می

ارا ای آشکرانند. در چنین زمینهاند که بر سراسر جهان فرمان میمردمانی برتر و نژاده و برگزیده تشکیل شده

انگیز دلیل دوام شگفتاحتماالً  توانسته ظهور پیدا کند ومفهوم دولت به معنایی که بعدتر شاهدش هستیم نمی

و جا افتادن همین تصویر از سیاسی ر شدن همین ایدئولوژی گیآسایش جایدولت هخامنشی با ابعاد غول

 های برتر در میان عوام بوده است.ی انساندارزمام مراتبسلسله

این سنت دچار گسستی چشمگیر شد. اشکانیان چنان که  مانی که اشکانیان به قدرت رسیدندز با وجود این،

ند. شدیدی برای دولت جهانی هخامنشی محسوب میی بودند که تهدگردکوچگفتیم خود وارثان همان سکاهای 
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از سوی دیگر، چنان که گفتیم اشکانیان چرخشی در سیاست نظامی را به سوی غرب تجربه کردند. از این رو، 

 توان اشکانیان را صاحب دستگاه منظم و منسجمی از نگرش ملی دانست. می

نژادان بودند، یعنی خود را در و ضد یونانی و التینیگرا اشکانیان بنا بر تمام شواهد موجود، آشکارا ایرانی

هم  توان دریافت وشان میاز سیاست نظامی کردند. این را همیونانیان سلوکی و غربیان رومی تعریف می مقابلِ

شکانیان ا ،با توجه به سیاست دینی و فرهنگی ایشان شواهدی بسیار و محکم در موردش وجود دارد. از سوی دیگر

ی سنت سیاسی هخامنشیان دهندهدن نام ارشك یا اشك بر روی شاهان خویش، از همان ابتدا خود را ادامهبا نها

نوآوران و چون هم کند، خود رابنابراین آشکار است که اشکانیان بر خالف آنچه نیولی ادعا می. دانستندمی

-مار میی هخامنشیان به شرا ادامه پنداشتند، بلکه خویشتنی گسستی در سنت سیاسی هخامنشیان نمینماینده

 شدند.ی هخامنشیان باستانی محسوب میکنندهاز تبار سکاهایی بودند که تهدید آوردند، هر چند در واقع

گذشته از این، ایدئولوژی سیاسی ساسانیان آشکارا بر مبنای آنچه در دوران اشکانی ابداع شده بود، استوار 

های بزرگ و اشرافی اشکانی در دوران ساسانی به بقا و اقتدار خویش ادامه ها و خانداندودمان حتاشده است. 

ی گسست کامل میان دوران ساسانی و اشکانی بیشتر امری باشد که از نماید که افسانهچنین می ،دادند. از این رو

ی شده باشد. شنا ،و واپسین شاه اشکانی، یعنی اردوان پنجم ،کشمکش نخستین شاه ساسانی، یعنی اردشیر نخست

ست که اردشیر نخست برای دستیابی به مشروعیت سیاسی ناگزیر بود آثار مشروعیت اشکانیان را از صحنه ا بدیهی

های سیاسی و نهادهای اجتماعی چندان نبود که نظم ،بزداید، اما این زدودن آثار اشکانیان از صحنه، به راستی

 . کندبرخاسته از دوران اشکانی را تهدید 

شده در دوران واقع آنچه در دوران ساسانی شاهدش هستیم، تداوم چشمگیر نظم سیاسی و نظامی ابداعدر 

توان به نگرش ملی ساسانیان نیز تعمیم داد. چگونه ممکن است اشکانیان خود را از اشکانیان است و این را می
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نت دانستند و هم سخود را آریایی می ها مستقل دانسته باشند در حالی که هم وارث هخامنشیانی بودند کهآریایی

شان در درون نظام ساسانی تداوم یافته است که خود به ایرانشهر معتقد بودند. قبایل اشکانی پس از ورود سیاسی

ی دارامزم و دست یافتن به قدرت، در درون سنت رزتشتی حل شدند. تردیدی وجود ندارد که دورانزمین ایرانبه 

همراه بوده است. شاهان اشکانی، مانند بالش، کسانی بودند زمین ایرانی جمعیت شدن بدنهاشکانیان با زرتشتی 

را گردآوری کردند و تردیدی وجود ندارد که اقتدار دستگاه مذهبی مغان که در دوران ساسانی به اقتداری  اوستاکه 

 د داشته است. سیاسی نیز تبدیل شد، در دوران اشکانیان در قالبی دینی به شکلی فراگیر وجو

 سنت سیاسی اشکانیان است که در تداوم سنت توان عنوان کردرد نظر نیولی می دلیل دومی که برای ،بنابراین

ند توانستدهد. اشکانیان نمیگیرد و در دوران ساسانی نیز به تکامل و گسترش خود ادامه میهخامنشی جای می

از  هم ،دوران هخامنشی متمایز بشمارند. این آریاییِـ  و پارسیخود را آریایی ندانند یا سرزمین خود را با قلمر

معلوم  ای که از خود به یادگار گذاشتندشعارهای ایشان، هم از نمادهای پادشاهی ایشان و هم از سنت سیاسی

 شود.می

د صی اشکانی نگریست و دریافت که دولتی که پانتوان به جامعهشناختی میاز سوی دیگر، به لحاظ جامعه

تواند فاقد یك ایدئولوژی سیاسی منسجم و تصویری دقیق ی چنین گسترده دوام داشته باشد، نمییسال در قلمرو

د که شده بوده باشای دقیق، روشن، منسجم و پرداختهی اشکانیان باید خودانگارهاز ملیت بوده باشد. خودانگاره

 تاحی کند. به بیان دیگر، در شرایطی که دارزمام بزرگبتواند برای مدتی به درازای پنج قرن بر قلمرویی بسیار 

شهرهای کوچکی مانند کوماگنه و کاپادوکیه در آناتولی ناگزیر بودند برای دوام اقتدار سیاسی خود به ابداع دولت

 یاییست که اشکانیان بدون دستیابی به چنین کیما های ملی دست بزنند، بدیهیهای دینی و هویتترکیبی از آیین

 بودند.قادر به تداوم قدرت سیاسی خویش نمی
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ی در صورتی که پیوند میان مفهوم آریای حتاست که ا توان آورد، آندلیل سومی که برای رد کردن نظر نیولی می

ض بگیریم. فرگری را بپذیریم، باز هم در دوران اشکانی ناگزیریم پیدایش مفهوم ایران را پیشو ایران و زرتشتی

و زرتشتی شدن ایرانیان در این دوره انجام گرفت و تردیدی وجود ندارد که  اوستایم، گردآوری که گفتچنان

به  آید، در نهایتگیری و رواداری هخامنشیان به شمار میای از تساهل و آسانسیاست دینی اشکانیان، که دنباله

زمین یراناکه جمعیت  و، در صورتیمنتهی شده است. از این رزمین ایرانچیرگی تدریجی آیین زرتشت در سراسر 

 وستااخواهیم دید که مفهوم آریایی، که در  ر زرتشتی شده بود، در نظر بگیریمرا، که در پایان دوران اشکانی سراس

 بایست در درون هویت جمعی این مردمان جای داشته باشد.میقاعدتاً  به قبایل زرتشتی منسوب شده است،

 اشکانی برای نخستین بار با دشمنی خارجی که صاحب دولتی مشخص باشد، ی دیگر آن که در دوراننکته

 یشویم. در ابتدای کار، سلوکیان و پس از آن، رومیان بودند که برای نخستین بار یك دولت بیگانهمیرو روبه

 ویژه وران هخامنشی مفهومی پس از عصر هخامنشی به نمایش گذاشتند. دو زمینِایراندشمن را در برابر مردم 

 ی گیتی وجود نداشتزمان بر پهنه کرد، چرا که دولت دیگری در آنها متبادر میناشدنی از دولت را در ذهنتکرار

ر مرزهای شرقی، اما در دوران اشکانی چنین نبود. در دوران اشکانی در مرزهای غربی، دولتی دشمن مانند روم و د

ای دوستانه و بازرگانانه بود و اندرکنش با غرب، ، رابطهمانند چین وجود داشت. رابطه با شرق دولتی دوست

دیك به معنایی نزحتاست که در یك نظام اجتماعی برای ظهور مفهوم ملیت، ا شرایطی دقیقاًای نظامی. این رابطه

یی اهبه معنای مدرن آن مورد نیاز است. جالب است که لوازم و عناصر فرهنگی وابسته به ملیت، مانند ظهور حماسه

ران در واقع به دو شاهنامهنیز در دوران اشکانی به سرانجام رسیده است. تمام پهلوانان عصر سیستانی در  ،ملی

ا و هی آفرینش حماسهمایهتردید پیروزی سورن بر کراسوس رومی دستکه بیشوند، چناناشکانی مربوط می

 بینیم.ین نیز میهای فراوانی بوده است که بقایای آن را در متون امروزداستان
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رد. را به سه دلیل رد ک باستانظهور مفهوم ملیت در ایران تأخر توان آرای نیولی در مورد می ،به این ترتیب

ماید ندلیل نخست، نادیده انگاشته شدن تداومی که میان سنت هخامنشی، اشکانی و ساسانی وجود دارد. چنین می

توجه چندانی نکرده است. دلیل دوم پیوند میان مفهوم ملیت و دین  های پیوستگی میان این سهکه نیولی به رشته

-جامعه دلیلی ،زرتشتی، که به ویژه در دوران اشکانی تحقق یافت و این نیز از نظر نیولی دور مانده است. سوم

ارآمد ک شناسانه که تداوم و پیکربندی نظام اجتماعی در دوران اشکانی را بدون دستیابی به مفهوم ملیتی منسجم و

 های دوست و دشمنی در مرزهای شرقی و غربی نیزشمارد. به ویژه که در این دوران، با ظهور دولتناممکن می

 «دیگری»در مقابل « ما»ایش مفهوم ی جمعی مردم و پیدست که خودانگارها ایهستیم و این همان زمینهرو روبه

 سازد.های دیگر را ممکن مییا ملیتی در مقابل ملیت
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