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فصل اول

 ایران در بدایت تاریخ

نجد یا فالت
نجد ترجمه پالتو ست بمعنای بلندی بسیار بزرگ و فالت لغتی عربی است بمعنای بیابان فقیر و بی آب و 

علف .فالت ایران ترجمه ای است غلط و جا افتاده  که به آن  غلط مصطلح می گویند .

جغرافیای ایران

ایران که فارسی میانه آن Eran از کلمه Arya و Aranam میآید بهمعنای آریاها است.
و آرایـیهـا قـومـی بـودنـد کـه بـه زبـان هـند و اروپـایـی سـخن مـیگـفتند قـومـی کـه بـه دو شـاخـه تـقسیم شـدنـد 

شاخهای در ایران و شاخهای در هند ساکن شدند.
حدود و ثغور

نجـد ایـران بـه شـکل مـثلثی اسـت کـه بـین دو فـرو رفـتگی قـرار دارد؛خـلیج فـارس در جـنوب و دریـای خـزر 

در شـمال.در شـرق بـه جـلگه حـوضـه رود سـند مـی رسـد و در جـنوب غـربـی بـه زمـین هـای پسـت مـیان رودان 
محدود می شود .

نجـد ایـران در غـرب بـه ارتـفاعـات ارمنسـتان و از شـرق بـه مـنطقه کـوه هـای پـامـیر مـتصل مـی شـود ودر 
نـهایـت بـرآمـدگـی را تـشکیل مـی دهـد کـه جـلگه هـای آسـیای داخـلی را بـه فـالت هـای آسـیای صـغیر  و اروپـا 

متصل می کند .

اهمیت ژئو پلتیک
نجــد ایــران در در دنــیای قــدیــم چــهار راهــی بــود کــه بــخش هــای مــختلف آســیا را بــه یــکدیــگر و بــه کــشور 

های حوزه دریای مدیترانه و اروپا متصل می کرد 

شکل گیری نجد ایران
نجد ایران در ۳۰۰ میلیون سال پیش سه پاره بود :
-قسمت مرکزی و شرق آن در نیمکره شمالی بود
-غرب و جنوب غربی اش در نیمکره جنوبی بود

-شمال غربی و آذربایجان بر کناره اقیانوس تتیس بود
حـدود ۵۰ تـا ۶۰ مـیلیون سـال پـیش ایـن سـه تـیکه بـهم پـیوسـتند . و اقـیانـوس تـتیس تـبدیـل شـد بـه دریـاچـه 

خزر و ارومیه و سیاه و آرال .
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 ۶۵/۵ مـیلیون سـال پـیش هـنوز در زیـر آب قـرار داشـت .ایـن نجـد در دوره سـوم زمـین شـناسـی در فـاز 
کـــوه زایـــی الرمـــیدا بـــوجـــود آمـــد .نخســـت مـــناطـــق الـــبرز و زاگـــرس ســـر از آب بـــیرون آورد . وســـعت دریـــا هـــا 

کمتر شد و دریای باز شمال ایران به در یای بسته خزر و سیاه تبدیل شد .
بــا بــیرون آمــدن نجــد بــزرگ ایــران از زیــر آب کــویــر لــوت و دشــت کــویــر در یــاچــه هــای بــزرگــی بــودنــد و 

رطوبت کافی برای تشکیل جنگل ها و مراتع سر سبز در آن منطقه بود .
از حـــدود ۲۰-۱۵ مـــیلیون ســـال پـــیش خـــشکسالـــی آغـــاز شـــد .در یـــاچـــه هـــای دشـــت کـــویـــر و کـــویـــر لـــوت 

خشک شدند .

عهـــد بـــاران بـــین ۱۵-۱۰ هـــزار ســـال قـــبل از مـــیالد مـــسیح بـــه پـــایـــان رســـید و عهـــد خـــشک از راه رســـید و 
زمین های خشک سر از آب بیرون آوردند .و زمین برای زندگی انسان ها مناسب شد .

در ایـن دوران سـاکـنان نجـد ایـران در سـوراخ هـایـی کـه در مـناطـق پـر درخـت کـوه هـا حـفر کـرده بـودنـد و 
بـــه وســـیله ســـاخـــه درخـــتان پـــوشـــیده مـــی شـــد زنـــدگـــی مـــی کـــردنـــد  ؛در حـــوالـــی کـــوه هـــای بـــختیاری و شـــمال 

شرقی شوشتر .
زنـدگـی از طـریـق شـکار مـی گـذشـت . و ابـزار شـکار تـبر سـنگی و چـکش سـنگی بـود .از ظـروف سـفالـی 

و استخوانی  استفاده می شد .(گریشمن)
وظیفه زنان

در ایـن دوران وظـیفه زنـان نگهـبانـی از آتـش ،سـاخـنت ظـروف سـفالـی ،جـمع آوری ریـشه هـای خـوردنـی 
ومیوه های درختان بود.

شناسایی گیاهان و دانه ها انسان را به کشاورز ی رهنمون ساخت.

ایــن دوران دوران نــوســنگی اســت «حجــر مــتاخــر»و انــسان در غــار زنــدگــی مــی کــند .جــامــعه زن ســاالر 

اســت . بــخاطــر آن کــه نــقش مســلطی در تــولــید دارد . و زن قــبیله را اداره مــی کــند و بــه مــقام روحــانــی هــم 

می رسد .ناقل خون قبیله زن است .
نخستین ساکنان دشت 

بــا کــوچــک شــدن در یــاچــه عــظیم مــرکــزی ســواحــل آن بــه مــراتــع و مــرغــزار تــبدیــل شــد .و ایــن امــر ابــتدا 
جـــانـــوران را از کـــوهســـتان و بـــدنـــبال آن انـــسان شـــکارچـــی را بـــدشـــت آورد.ایـــن اتـــفاق ۵۰۰۰ ســـال قـــبل از 
مـیالد اتـفاق افـتاد.سـی اَلـک کـاشـان قـدیـمی تـریـن محـل سـکونـت انـسان هـای آن روزگـار اسـت.ویـژگـی ایـن 

دوران

۱- زندگی از طریق شکار ،کشاورزی و اهلی کردن گاو و گوسفند می گذرد 
۲-انسان هنوز طرز ساخنت خانه را نمی داندو در آلونک ها و شکاف غار ها زندگی می کند .

۳-کوزه گری و سفال سازی کمی پیشرفت کرده است 
۴- ابزار؛داس و تبر و چاقو سنگی است 
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۵-در اواخر دوره نوسنگی مس کشف می شود 
۶-آرایش مرد و زن انجام می شود

۷-روی استخوان ها نقاشی می شود
۸-مردگانشان را در کف اتاق ها دفن می کنند تا نزدیک زندگان باشند

۹- با رود به مرحله تولید و پیدایش مواد اضافی مسئله تجارت و مبادله بوجود می آید .
پایان عصر نو سنگی انعکاسش را در اسطوره خروج از بهشت نشان می دهد.

ایران در هزاره چهارم ق. م.
مرحله دوم تمدن ایران از این زمان آغاز می شود :

۱-خانه ها وسیع و درب دار می شوند
۲-چرخ سفالگری برای ساخت ظروف اختراع می شود

۳-ساخت ظروف نقش دار
۴-استفاده از فلزات مخصوصاً مس

۵-اهلی کردن سگ و اسب
۶-کار زنان در باغ و خانه

۷-توسعه تجارت

هزاره سوم پ. م.عهد سوم تمدن
عـیالمـی هـا از کـوه هـایـی کـه دشـت شـوش را در بـر مـی گـرفـت پـائـین آمـدنـد و در بـخش هـای مـهمی از 

خلیج فارس و بوشهر مسلط شدند.
در کـــنار امـــپراطـــوری عـــیالم فـــرمـــانـــروایـــان ِامـــد در مـــیان رودان را داریـــم کـــه بـــرای دســـتیابـــی بـــه مـــعادن 

فلزات و مواد ساختمانی مدام به شوش حمله می کردند .
در کـوهسـتان هـای اطـراف عـیالم قـبایـل لـولـوبـی و گـوتـی هـا زنـدگـی مـی کـردنـد کـه در پـی اسـتقالل خـود 

مبارزه می کردند .
۱- جایگزین شدن آجر مستطیلی به جای آجر بیضی در ساخت خانه

۲-تعبیه پنجره در دیوار خانه ها
۳-مشخص  شدن مرز کوچه ها و محالت

۴-مرده ها هنوز در خانه ها دفن می شوند
۵-اختراع چرخ کوزه گری و آجر پزی

۶-رئالیستیک شدن نقاشی روی سفال ها؛مار و پلنگ
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زندگی بشر در این سه دوره ۳۰۰۰ سال طول کشید .
سیاَلک،قم ،ساوه ،ری و دامغان زودتر از بقیه مناطق خشک و قابل سکونت شدند و این اتقاق در 

مرحله اول تمدان افتاد . در حالی که تا پایان دوره دوم همدان و شوش و تخت جمشید قابل سکونت 
نبودند.

دین 
در این دوران باور بر این بود که حیات آفریده یک رب النوع است . این رب النو ع همسری داشت 

که او نیز رب النوع بود . در آن واحد هم شوهر او بود وهم فرزند او .مبدا ازدواج بین برادران و 
خواهران و از دواج بین مادر و پسر .

از نظر سیاسی شورای ریش سفیدان همه کاره بود هنوز ایده اعطای قدرت به یک فرد بوجود 
نیامده بود . بعد ها اندیشه شاه و رئيس بوجود آمد .

هزاره سوم
۱-اختراع خط:در شوش در آخرین سده های ۳۰۰۰ سال ق. م.خط عیالمی مقدم رایج بود که نشان 

می داد شوش تحت نفوذ تمدن میان رودان است
۲-خانه ها با دقت بیشتری ساخته می شدند ؛دو اجاق برای غذا و نان و یک خمره برای آب

۳- مرده ها را درکف اتاق ها دفن می کردند 
۴- لوازم از طال و الجورد ساخته می شد 

۵- خط نیمه تصویری بود . بر اثر توسعه و فرهنگ عیالمی متعاقب فتوحات سیاسی وارد ایران شد
۶- در آغاز هزاره سوم میان رودان وارد دوره تاریخی شد 

۷-ایران معبری بود برای تهیه سرب از ارمنستان،الجورد از بدخشان واز خود ایران مس ،طال،قلع 
وانواع سنگ و چوب و روغن 

آریاییها؛مهاجر یا بومی

گـفته مـی شـود  قـبایـل مـهاجـر آریـایـی از اوائـل هـزاره نخسـت از سـمت خـاور و آسـیای مـیانـه وارد فـالت 

ایـــران شـــدنـــد ود در ۳ مـــنطقه اســـکان یـــافـــتند و بـــا ســـاکـــنان پـــیشین کـــه فـــرمـــانـــبردار و مـــطیع گشـــته بـــودنـــد 
مخلوط شدند:

۱-پارت ها: در شمال شرقی
۲-مادها :درغرب؛ آذریابجان و همدان 

۳- پارس ها: در جنوب
دالیل رد این نظریه:
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۱-در آریایی بودن کاشی ها و گوتی ها و لولوبی ها جای شکی نیست و اینان در هزاره سوم 
ساکن ایران بوده اند.

۲- اوســـتا بـــعنوان قـــدیـــمی تـــریـــن ســـند بـــر ســـاکـــن بـــودن آریـــایـــی هـــا در نجـــد ایـــران صـــحه گـــذاشـــته مـــی 
شود .

۳- در صـورت مـهاجـر بـودن آریـایـی هـا بـدون شـک کـار بـا سـاکـنان بـومـی بـه جـنگ مـی کـشید و سـاکـنین 
بومی می توانستند به سادگی از همسایه قدرتمند خود آشور کمک بخواهند.

گـــفته مـــی شـــود انـــسان هـــموســـاپـــینس؛انـــسان انـــدیـــشمند حـــدود ۹۰ تـــا ۱۰۰ هـــزار ســـال پـــیش از آفـــریـــقا 
خــارج شــد .نــیاکــان مــا حــدود ۲۰ هــزار ســال پــیش در آســیای مــیانــه بــوده انــد و نــزدیــک بــه ۱۹ هــزار ســال 
پــیش در نجــد ایــران ســاکــن شــده انــد .امــا ایــن تــمامــی آریــایــی هــا نــبوده انــد حــدود ۱۰ هــزار ســال پــیش بــا 

فرارسیدن عصر یخبندان آن هایی که در آسیای میانه بودند وارد نجد ایران می شوند . 
ایـــن رخـــداد در فـــرگـــرد یـــکم ونـــدیـــداد ثـــبت شـــده اســـت .در ونـــدیـــدا گـــفته مـــی شـــود مـــردمـــان ایـــرانـــی در 
ایـرانـویـچ زنـدگـی مـی کـردنـد نـاگـهان آب وهـوا دچـار دگـرگـونـی شـد …پـس اهـریـمن هـمه تـن مـرگ بـیامـد …و 

زمسـتان دیـو آفـریـده را بـر جـهان هسـتی چـیرگـی بـخشید ».ایـن تـغییرات آب و هـوایـی بـرابـر اسـت بـا پـایـان 

عـصر یـخبندان حـدود ۱۰ هـزار سـال پـیش اسـت .مـردم آسـیای مـیانـه بـسوی جـنوب کـه ایـران بـود مـهاجـرت 

کردند .
باور هاو عقاید

در هزاره دوم ایرانی ها حکومت های محلی داشتند و کشاورز و دام دار بودند.
این مردم مظاهر آسمانی را می پرستیدند؛خورشید و ماه و اختران.

هـــــرکـــــدام از ایـــــن خـــــدایـــــان بـــــنا بـــــر تـــــاثـــــیری کـــــه بـــــر زنـــــدگـــــی انـــــسان داشـــــتند مـــــورد پـــــرســـــتش قـــــرار مـــــی 
گرفتند .میترا (مهر،فروغ خورشید)و وارونه(فلک)مقام نخست را داشتند.

مــیترا خــدای شــادی و زنــدگــانــی بــود و وارون؛فــلک؛خــدای تــقوی بــود کــه ســرنــوشــت انــسان را مــعین مــی 
کرد مرگ دردست اوبود. 

این دو خدا که گرداننده امور جهان و انسان بودند دو آفریدگار بر فراز آسمان ها بودند :
-اهورا:اهورا خدای اداره کننده امور کلی جهان در روز بود

دیو:خدای اداره کننده امور کلی جهان در شب بود
جنگ خدایان

بـا شـکل گـیری روسـتا هـا و جـماعـت یـک جـا نـشین کـه بـه صـلح و ثـبات نـیاز داشـتند اهـورا مـقام بـاالتـری 

یــافــت. و دیــو مــورد تــوجــه جــماعــات رمــه دار شــد . اهــورا خــدای مهــر و صــلح و دیــو خــدای قهــر و خــشم .و 

رفته رفته در نزد جماعات کشاورز اهورا جایگاه یگانه ای یافت چون با فرم زندگیشان هم خوان بود .
ایـن اتـفاق اوائـل هـزاره دوم اتـفاق افـتاد. وچـون جـماعـت کـشاورز مـورد تـاخـت وتـاز جـماعـت کـوچ نـشین 
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بـودنـد رفـته رفـته خـدایـان آن هـا مـنفور و مـنفورتـر شـدنـد.و چـون ایـن تـجاوزات در شـب صـورت مـی گـرفـت و 
شـب زمـان حـمکرانـی خـدای دیـو بـر جـهان بـود جـنگ تـاریـکی بـا روشـنایـی و جـنگ اهـورمـزدا بـا اهـریـمن از 

این زمان وارد اندیشه ایرانی شد .
جنگ در زمین

جــنگ در زمــین بــر ســر آب و مــراتــع حــاصــخیز در ایــن دوران خــودرا بــصورت جــنگ بــین خــدایــان نــشان 

می داد.جماعت کشاورز از اهورمزدا و جماعت شبان و مهاجر از دیو کمک می خواستند.
سـرود هـای ریـگ ودا مـربـوط بـه ایـن دوره از کـشاکـش بـین بـیابـان نـشین هـا و روسـتا نـشینان اسـت . و 

نفرت ایرانیان از دیو خاطره این جنگ ها در هزاره دوم پیش از میالد است .
تمدن هند 

ایـــن کـــشاکـــش بـــاعـــث شـــد بـــخشی از آریـــایـــی هـــا راه هـــند را پـــیش گـــیرنـــد . و ثـــبت جـــنگ هـــای ایـــنان بـــا 

اقوام بومی هند در مهابهاراته دیده می شود . 
بـــخشی دیـــگر روانـــه آنـــاتـــولـــی و شـــام شـــدنـــد و تـــمدن هـــای خـــیتا و آرمـــنیاو فـــنیقیه و پلســـتین را بـــوجـــود 

آوردند وبخشی دیگر از بالکان گذشتند و تمدن های یونانی را بوجود آوردند .
ایران و آریا

بـــخشی از آریـــایـــی هـــا کـــه در ازبکســـتان و تـــاجیکســـتان و تـــرکمنســـتان و افـــغانســـتان و ایـــران کـــنونـــی 

سـاکـن بـودنـد ونـام نـژادی آن هـا  «ائـیریـه»بـود کـه بـعد هـا اریـه و آریـا شـدجـمع آن ائـیریـان و ائـیران بـود کـه 

بـعد هـا تـبدیـل شـد ایـران . نـام ایـن قـوم بـود نـه سـرزمـین. بـه سـرزمـین آن هـا « زمـین ائـیریـه هـا »گـفته مـی 
شد . بعد از حمله اعراب ایران شد نام سرزمین و ایرانی شد نام مردم و قوم .

دین ایرانی
در اواخـر هـزاره دوم تـمامـی خـدایـان بـه ایـزدان تـبدیـل شـدنـد کـه کـارگـزار آفـریـدگـار جـهانـند و آفـریـدگـار 

جهان اهورمزدا نام گرفت .عقیده به روح و زندگی پس از مرگ بعداً وارد اندیشه های ایرانی شد.
فروهر ها (ارواح)پس از مرگ به آسمان می رفتند و همراه بهار به زمین باز می گشتند .

سازمان اجتماعی
شــغل مــرد م کــشاورزی و دامــپروری بــود و تجــمعات روســتایــی شــان «بــوم جــگت»نــامــیده مــی شــد .از 
تجـمع روسـتا هـا دهسـتان بـوجـود مـی آمـد «دهـیاو»کـه در هـر دهـیاو چـند دهـکده بـود(ویـس)کـه سـاکـنانـش 

از یک تبار بودن(تُهمایه). هر ویس متشکل بود از چند خاندان(مانو)
-رئیس روستا:پدر جماعت(ویس پئیتی)
-اعضا روستا:پور جماعت(ویس پوهر)

-رئیس چند روستا:پدر دهستان(دهیا وپئیتی)
-رئیس اتحادیه های روستایی:کاوی که معادل امیر بود
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-متولیان امور دینی:گرهما
-مسئول امور قربانی :اوسیج

-داوران ،قضات:کرپنها
رئـیس اتـحادیـه روسـتا رهـبر سـیاسـی و مـذهـبی بـود. کـه بـمرور ایـن پسـت ارثـی شـد .دهـیا وپـئیتی رابـط 

روستا با نیروهای تاثیر گذار بر طبیعت بود.
اساطیر

-نخستین موجودی که آفریدگار خلق کرد «وهومنه»بود؛نیک اندیشی بود
بعد آسمان وآب و زمین و گیاهان را ساخت.

بعد کیومرث را آفرید ؛گاو مرتن ؛طبیعت میرنده که مثل گیاه از زمین روئید.
از جسم مرده گاو مرتن ؛دو موجود نر وماده مشی و مشیانه از زمین روئید.

در آغــاز بــشکل گــیاه بــودنــد بــعد بــه هــیئت انــسان در آمــدنــد.و آفــریــدگــار در آن هــا روح دمــید نخســتین 
پدرو مادر بشر. 

هــوشــنگ از فــرزنــدان آدم اســت کــه نســل ایــرانــی از اوســت. نخســتین پــادشــاه جــهان هــموســت .از کــوه 

الـبرز گـذشـت و دیـوان مـازنـدران را شکسـت داد.عـبور بـخشی از اقـوام آریـایـی از راه گـرگـان بـه مـازنـدران 
و جنگ با مهاجران قبلی که آنجا بودند و دیو پرست بودند.

بعدتهمورث است پسر یا برادر هوشنگ. پرستش یزدان و ستایش آذر کار هوشنگ و تهمورث است 
بـعد جـمشید مـی آیـد کـه بـر جـهان دسـت مـی یـابـد و خـودرا شـاه مـی نـامـد غـره مـی شـود فـره ایـزدی از 

او می گریزد و اژدهاک بیور اسپ براو پیروز می شود.
بـنظر مـی رسـد داسـتان جـمشید مـربـوط اسـت بـه دورانـی قـبل از مـهاجـرت آریـائـیان بـه هـندو شکسـت او 

از آژدهاک  یادآور تهاجم نیروهای عیالم به این مناطق است .
پیش دادیان

از آن جـا کـه نخسـتین وضـع کـنندگـان قـانـون در جـهان فـریـدون و پسـران او هسـتند ایـن سـلسله بـه پـیش 
دادیان معروف است .

بعد نوبت به فریدون می رسدکه بیور اسپ را شکست می دهد و در البرز به بند می کشد . 
فریدون ۳ پسر داشت که جهان را بین اینان تقسیم کرد :

-ایران را به ایرج
-توران را به تور

-غرب را به سلم داد
ایـن داسـتان بـیانـگر بـهم خـوردن اتـحاد۳ قـبایـل اسـت . کـه تـور سـهم ایـرج را نـمی پـذیـرد و جـنگ ایـران و 

توران آغاز می شود 
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بـا کشـته شـدن ایـرج حـکومـت بـه پسـرش مـنوچهـر رسـید.مـنوچهـر در جـنگ بـا تـوران شکسـت خـورد و بـه 
کـوهسـتان هـای الـبرز گـریـخت و پـادشـاهـی بـه پسـرش نـوذر رسـید و او نـیز در جـنگ بـا تـوران کشـته شـد و 

پســـرش زاب پـــادشـــاه شـــد و او نـــیز در جـــنگ کشـــته شـــد و پســـرش گـــرشـــاســـب آمـــد کـــه او نـــیز در جـــنگ بـــا 

توران شکست خورد به غاری در کوهستان های البرز پناه برد و به خوابی طوالنی فرو رفت .
فــریــدون ســلطه عــیالمــی هــا را بــرچــید امــا جــانشینان او در ادامــه کــار شکســت خــوردنــدو بــاز تــاب ایــن 

شکست در اساطیر کشته شدن ۳ پسر فریدون و بخواب رفنت طوالنی گرشاسب است .

شاهان پیشدادی
-کیومرث-هوشنگ-تهمورث-جمشید-ضحاک-فریدون-ایرج-منوچهر-نوذر-زو-گرشاسب

کیانیان

پـــادشـــاهـــی بـــعد از گـــرشـــاســـب بـــه کیقباد مـــی رســـد کـــه گـــفته مـــی شـــود از نـــوادگـــان مـــنوچهـــر پســـر ایـــرج 

است .

بـرای پـیروزی در ایـن بـرهـه تـاریـخ بـایـد بـزرگـتریـن قهـرمـان اسـاطـیری خـلق شـود و ایـن کـسی نیسـت جـز 
رستم که نامش «روشت تُهمه»است بمعنای تخمه نور که از نوادگان گرشاسب است .

رســتم تــورانــیان را شکســت داد و کــیقباد را بــه شــاهــی نــشانــد . ایــن پــیروزی بــاز تــاب نخســتین تــالش 
ایرانیان برای تشکیل یک اتحادیه سراسری است و پیروزی در جنگ با دشمنان خود است .

بـــعد از کـــیقباد پـــادشـــاهـــی بـــه کـــیکاووس رســـید کـــه در جـــنگ بـــا دیـــوان اســـیر شـــد و رســـتم او را از بـــند 
دیــوان رهــانــید و بــار دیــگر کــیکاوس فــریــب دیــوان را خــورد و فــکر پــرواز بــه ســرش افــتادو ســال هــای بــسیار 
در جــنگل هــای کــوهســتان هــای الــبرز ســرگــردان بــود و بــعد پســرش کیخســرو بــه شــاهــی رســد کــه او چــون 

پدر جان بر سر پرواز درآسمان ها گذاشت .
ایـن دوران از اسـاطـیر مـصادف اسـت بـا دومـین تـالش ایـرانـیان بـرای تـشکیل یـک اتـحادیـه سـراسـری و 

شکل دهی به یک دولت قدرتمند و فراگیر،که فرجام نهایی آن شکست بود.
بعد از کیخسرو نوبت پادشاهی به لهراسب می رسد که از نوادگان نوذر است . که در باختریه 

زندگی می کند (تاجیکستان کنونی و شرق افغانستان و غرب ازبکستان).لهراسب در آبادانی جهان و 
عدل و داد کوشید . و در کهن سالی پادشاهی را به پسر خود گشتاسب سپرد.در این زمان زردشت 

ظهور کرد .
گشتاسب دو برادر بنام های جاماسب و فرشوشتر داشت که در ترویج دین زردشت کوشیدند.

گشتاسب در جنگ با توران شکست خورد . متواری شد و پدرش لهراسب کشته شد .و پادشاهی به 

اسفندیار رسید . اسفندیار از دو سوی در جنگ بود با تورانیان و سپاهیان کیخسرو . ودر جنگ با 

کی خسرو کشته شد .و بهمن پسرش به قدرت رسید .
شاهان کیانی
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کیقباد-کیکاوس-کیخسرو-گشتاسب-بهمن-همای داراب-دارا- اسکندر
یک نکته

انـــسان هـــا اســـطوره هـــا را خـــلق مـــی کـــنندتـــا گـــذشـــته خـــود را بـــیاد بـــیاورنـــد . گـــذشـــته ای کـــه در زمـــانـــی 

بــوقــوع پــیوســته اســت کــه بشــر هــنوز بــه ثــبت وقــایــع نــرســیده اســت . پــس نــام هــا و مــکان هــای واقــعی بــا نــام 
ها و مکان های افسانه ای در هم می آمیزند و رخداده ها شکلی ویژه می گیرند.

خالصه کنیم

جــمشید در هــزاره دوم در شــرق فــالت ایــران بــا ایــجاد یــک اتــحادیــه نــیرومــند از قــبایــل تــشکیل ســلطنت 

دادو کـمی بـعد قـلمروش را بـه شـمال و غـرب گسـترش دادو بـناچـار بـا دولـت قـدرتـمند عـیالم هـمسایـه شـد . 
وکـار بـه در گـیری کـشید و در ایـن جـدال عـیالم پـیروز شـد و سـلطنت نـو پـای جـمشید فـرو پـاشـید . ایـرانـیان 

از ایـن نـیروی ویـرانـگر درخـاطـره قـومـی شـان از اژدهـای هـزار اسـپ یـاد مـی کـنند (اژدهـاک بـیور اسـپ). 
این نفرت ایرانیان را باید در شدت کشتار وویرانی این تهاجم دید .

در روزگـار بـعد اتـحادیـه نـیرومـندی بـرهـبری فـریـدون بـوجـود مـی آیـدو بـر ضـد سـلطه عـیالم بـرمـی خـیزد و 
بـــــا آزاد ســـــازی مـــــناق ســـــلطنتی تـــــشکیل مـــــی دهـــــند و ســـــعی مـــــی کـــــنند قـــــلمرو خـــــودرا در شـــــرق گســـــترش 

دهد .داستان جنگ های رستم در زمان کیکاوس یادآور این تالش هاست .
ایـــن تـــالش هـــا تـــا اوائـــل هـــزاره اول ادامـــه مـــی یـــابـــد و در ایـــن زمـــان امـــپراطـــوری قـــدرتـــمند آشـــور وارد 

صحنه تاریخ می شود . 
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ایران زمین 
قبایل ایرانی دربدایت تاریخ

گوتی ها
گــــوتــــی هــــا نخســــتین قــــبیله شــــناخــــته شــــده ایــــرانــــی هســــتند کــــه در هــــزاره ســــوم پــــیش از مــــیالد در غــــرب؛

کـــردســـتان کـــنونـــی؛ ایـــران زنـــدگـــی مـــی کـــردنـــد. بـــا تـــمدنـــی خـــاص کـــه خـــدایـــشان آنـــاهـــیتا بـــود و تـــشکیالت 

سیاسی و نظامی نیرومندی داشتند.

از معدود سند هایی که می توان رد پای آن ها را در تاریخ دید مربوط است به جنگی میان آن ها و 
متجاوزین اَکادی در حوالی سال های ۲۲۱ پ م . که در این جنگ گوتی ها موفق می شوند « نارام 

سن کادی» را بکشند و نیپور پایتخت مقدس سومر را به تصرف خود در آورند.از سنگ نوشته ای در 
سده های بعد از شاهان سومری معلوم می شود که گوتی ها نظام بهره کشی مذهبی و برده داری آن 

ها را بهم زده بودند.بنظر می رسد که گوتی ها نیاکان کرد های کنونی باشند.
لولوبی ها

قبایل لولوبی ساکن غرب ایران بودن و در کرمانشاه کنونی می زیستند. لولوبی بمعنای احتمالی 
کوه نشین نامی است که اکدی ها به مردم این ناحیه از ایران داده اند.که در پایان هزاره سوم خراج 

گذار دولت اکد بوده اند.
در کتیبه ای که از یکی از شاهان لولوبی در در سر پل ذهاب باقی است نشان می دهد که در 

حوالی ۲۲۰۰ پ.م.لولوبی ها پادشاهی بنام«انوبانی نی »داشته اندکه ۹ امیر شکست خورده در زیر 
پایش قرار دارند.واین نشان می دهد که درحوالی سال های۲۲۰۰پ.م. اینان در این منطقه حکومتی 

پادشاهی داشته اند.

قبایل پاال هوتوپی ها
در اسناد عیالمی از پاالهوتوپی ها که مرز های عیالم را مورد تعرض قرار می دادند که  در همین 
منطقه زندگی می کردند نام برده می شود . اینان و لولوبی ها نیاکان لر های کنونی اند که در هزاره 

سوم نخستین حکومت های پادشاهی ایرانی را سازمان داده اند.این حکومت های محلی بعد ها 
توسط کاشی ها که از شمال آمدند برچیده شدند.

قبایل الی پی
در همین مطقه در سده های بعد کشور الی پی بوجود آمد که هم مرز با دولت عیالم بود . اینان 
نخستین حکومت های ایرانی هستند که ما از خالل اسناد اکدی و عیالمی به و جود آن ها پی می 

بریم .
قبایل کاشی
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در هزاره سوم پ.م در نواحی قزوین تا کاشان می زیستند. خدای آن ها «سوریاش »بودکه قدیمی 
ترین خدای آریایی ها بود . یونانی ها به آنها کاسپی می گفتند . و دریای مازندران کاسپین از همین 

نام گرفته شده است .
اینان مدام مورد هجوم پادشاهان بین النهرین بودند.تا این که در اوایل هزاره دوم ۱۷۴۱ پ.م. 
گانداش پادشاه کاشی ها به کلدانی ها شکست سختی دادو شهر دینی نیپور را متصرف شد .

در سال ۱۵۹۵پ.م.اقوام آریای خیتا که در ترکیه کنونی ساکن بودند به میان رودان حمله کردند و 
سلسله حمورابی را منقرض کردند. دودهه بعدپادشاه کاشی ملقب به «آگوم دوم»به خیتایی ها حمله 

کرد و بابل را تسخیر کرد و دولت بزرگ کاشی را تشکیل داد که حدود۴ سده پابرجا بود.
کاشی ها از نظر دینی اهل مدارا بودند و برای خدایان شان معبد و مجسمه نمی ساختند

در اواخر سده ۱۲ پ.م. با حمله عیالمی ها به میان رودان سلطه کاشی ها در این منطقه از بین 
رفت.

تمدن عیالم در خوزستان
در سنگ نوشته داریوش از عیالمی ها بنام قوم خوجیه و خوجی یاد می شود و خوجی ها را در 

زمان ساسانیان خوزی و سرزمین شان را خوزستان می گفتند.
خوزی ها آریایی نبودند و از مردمان بومی همین منطقه بودند. در کنار آن ها جماعت آریایی نیز 

می زیستند
منطقه انشان و پارسومانش در قلمرو دولت عیالم بوده است و این می رساند که خوزستان خاص 

اقوام خوزی نبوده است .در شوشتر هم پاال هپتوپ ها بودند که امیران نیمه خود مختار آریایی آن ها 
را اداره می کردند.

عیالمی ها مردمی کشاورز و تجارت پیشه بودند و شوش پایتخت آن ها بود .خط آن ها تصویری 
بود که بعد ها خط میخی را از میان رودان اقتباس کردند. شهر چغازنبیل یکی از مراکز دینی آن ها 
بود که نشان از هنر معماری آن ها دارد.از نظر صنعت پارچه ولباس در دنیای آن روزگار بی نظیر 

بودند

دین شان شبیه مردم میان رودان بود و شاهان شان پیامبر شاه بودند . خدایان شان خشن و 
خونریز بودند و این ها برای خدایان شان انسان ها را که اسیران بودند قربانی می کردند.از اسباب و 

اثاثیه که با مردگان دفن شده است می توان فهمید بدنیای بعد از مرگ باور داشته اند. 
علت جنگ ها 

عیالمی ها بر جاده بازرگانی شرق تسلط داشتندو دولت های میان رودان؛اکد و سومر و آشور از 
این جاده سهمی می خواستند 

در سال ۲۲۰۰پ.م.سارگون دوم اکادی شوش را فتح و عیالم را دست نشین خود کرد . مدتی بعد 
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عیالمی هااستقالل خودراباز یافتند و منطقه نفوذ خودرا گسترش دادندتا به هیرکانیه ؛گرگان 
رسیدند.بخشی از میان رودان راهم گرفتند.

دراواخر سده ۱۶پ.م نفوذ عیالم به میان رودان توسط کاشی ها که بابل را گرفته بودند محدود 
شد .

در سال ۱۱۷۵«شوتروک نا هونته»پادشاه عیالم کاشی ها را شکست داد و بابل را از آن خود کرد. 
معابد بابل را ویران کرد و مجسمه مردوخ و دیگر خدایان بابلی را به شوش بردو به خدای بزرگ عیالم 

تقدیم کرد.
یک نکته 

در این روزگاران پادشاهان ،پیامبر- شاه و یا شاه -خدایندو جنگ ها همگی صبغه مذهبی 
دارند ،جهاد و گسترش دین خدایی که مدعی جهانگیر شدن است . در واقع برای ایجاد یک 

امپراطوری مذهب در خدمت این توسعه طلبی قرار می گیرد تا توجیه گر جنگی باشد که جنگی 
امپریالیستی و استعماری است .حتی در روزگاری که کوروش بابل را فتح می کند،این مردوخ خدای 

بابل است که کوروش را فرا می خواند تا نبونید را از قدرت براند و مردوخ به معبد خود باز گردد.
بر آمدن آشور

در حوالی سال های ۱۱۴۰پ.م.«نبو خد نصر اول»بعنوان رهبر بابلی ها برخاست وعیالمی ها را 
از بابل راند به شوش رفت و مردوخ خدایشان را به بابل باز گرداند.و در غرب آشور با عیالم همسایه 

شد 
افول عیالم

این همسایگی و رقابت برای توسعه امپراطوری بزودی بایدوارد عرصه عملی می شد و کار به جنگ 
و جدال می کشید .عیالم در سال ۶۹۰ پ.م. به کمک شورش بابل بر علیه آشور رفت و در این جنگ 

«سنحاریب »پادشاه آشور پیروز شد و شوش را تسخیر کرد و شاهی را در آنجا گمارد .
با مرگ سنحاریب «تب هومبان»در شوش به قدرت رسید . و در جنگ آشور بنی پال با برادرش 
جانب برادرش را گرفت. شکست خورد و شوش بار دیگر به شاهی دست نشانده آشور سپرده شد .

در سال ۶۴۰پ.م.در شورشی دیگر عیالم جانب برادر آشور بنی پال را گرفت . و این بار هم عیالم 
شکست خورد . شوش در آتش سوخت و گورستان های عیالم توسط سپاهیان پیروز شخم زده شد و 

دولت عیالم برای همیشه از صحنه تاریخ پاک شد .

قبایل اندرا پاتیان و آترو پاتیان
اندرا و آترو  هردو از ایزد های آریایی بودندوپاتیکان هم بمعنای پرستنده است ؛پرستنده گان اندرا 

و آذر.
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اینان حکومت های محلی بودند که در هزاره اول پ.م. در آذربایجان زندگی می کردند.نام 
کشورشان «مان نا»بودکه از غرب با اورا اتور (ارمنیه)و در جنوب باآشور همسایه بودند.آذربایجان از 

سپیده دم تاریخ محل زندگی ایرانیان آریایی بوده است .
شاهان ماننایی بزودی تحت قیمومت پادشاهان قدرتمند آشور قرار گرفتند.

در سال۷۱۶ ایران زو در گذشت و پسرش آزا در ماننا به قدرت رسید.امیران محلی بر او شوریدند 
و با کشنت او و به قدرت رسیدن بغ داته ماننا از زیر یوغ آشور بیرون آمدند .

پسر آزا از سارگون دوم کمک خواست و سارگون به ماننا لشکر کشید و همه را بکشت .

ماننایی ها تمدنی غنی داشتند بعد ها مغان آذربایجان از همین جا برخاستندو هنگام تشکیل 
دولت ماد با حفظ سلطنت خود مختارشان یکی از شش قبیله ای بودند که به اتحادیه ماد پیوستند.

مغ ها و زردشت
از آن جا که ماننایی ها با سواد بودند و تمدن پیشرفته تری نسبت به مادها داشتند و نخستین 

کسانی بودند که قادر بودند منت اوستا را تالوت کنند به متولیان دین زردشت تبدیل شدند و حتی 

مدعی شدند زردشت در منطقه آن ها بدنیا آمده است وعلت آن که یونانی ها از دین زردشت بعنوان 
دین مغان و از زردشت بعنوان مغ یاد می کنند متولی بودن مغان آذربایجان نسبت به حراست و 

گسترش دین زردشت بوده است .
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فصل دوم

بر آمدن ماد ها

وضع اتحادیه قبال ماد

در پـایـان سـده هشـتم ق.م بـخش بـزرگـی از مـاد مـرکـزی (بـخش بـاالی دره قـزلاوزن و نـاحـیه هـمدان تـا 
قزوین کنونی) را آشوریان جزء پادشاهی خود ساخته بودند. و به چند ایالت تقسیم کرده بودند: 

۱-زاموا (شمال سلیمانیه) 
۲-پارسوا (باالی دیاله) 

۳-کیشه زو 
۴-مادای (مسیر قزل  اوزن ـ منطقه پادشاهی دیائوکو) 

۵-ساپاردا (جنوب خط زنجان تا قزوین) 
۶-خارخار (غرب همدان )

۷-آراین (کرکوک) 
۸-بیت همیان (باختر کرمانشاه)

در ســـه ایـــالـــت وضـــعیت آشـــوریـــان اســـتوار بـــود و در بـــقیه مـــناطـــق بـــا زور ســـالح و دژهـــای نـــظامـــی کـــه 
توسط سوریها و فلسطینی ها و بابلیها مسکون گشته بود خراج میگرفتند.

در جـنوب ایـن نـواحـی پـادشـاهـی نـیمه مسـتقل آلـی ـ پـی بـود. و در شـرق سـرزمـین اتـحاد قـبایـل مـاد بـود 
که آشوریان به آن آریاهای شرق میگفتند.

ضرورت اتحاد قبایل
مادها در همسایگی دو دولت قدرتمند آشور و اوراتور بودند.

هـجوم مـداوم آشـور کـه بـا قـتل ،غـارت و آتـش زدن خـانـه هـا و آدم هـا روبـرو بـودراهـی بـرای بـقاء جـز اتـحاد 

قبایل باقی نمی گذاشت .
در اوائــل هــزاره پ.م. در مــیان رودان دولــت ســامــی نــژاد آشــور بــر ســر کــار بــود .کــه بــرای غــارت و گــرفــنت 
بـــرده بـــه هـــمدان و آذربـــایـــجان مـــدام لـــشگر کـــشی مـــی کـــرد .در ایـــن زمـــان بیشـــتر ایـــن مـــناطـــق خـــراج گـــذار 

دولت آشور بودند
در بین سال های ۹۱۰-۸۹۰چند حمله و غارت و گرفنت برده به سرزمین لولوبی ها گزارش شده است .

در دهه های بعد۸۳۰-۸۲۰ این حمالت ادامه دارد 
درحـمالت سـال هـای ۸۲۱-۸۲۰  تـعداد۶۰۰۰ کشـته و ۱۲۰۰۰ اسـیر و در حـمله دیـگر ۲۳۰۰ کشـته و ۱۴۰ 
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اسیر و باز در حمله دیگر ۱۰۷۰ کشته و تعداد بسیاری اسیر سیاهه تمام نا شدنی این حمالت است .

دیــوکــا شــش قــبیله مــاد را متحــد کــرد تــا در بــرابــر دولــت آشــور و اوراتــور و قــبایــلی کــه از ســوی خــاور بــه 
آنها حمله میکردند، بایستند.

یک تصویر

بـرای آن کـه پـی بـه مـیزان تـوحـش شـاهـان آشـور بـبریـم کـافـی اسـت نـگاهـی بـکنیم بـه نـگاره هـایـی کـه در 
معابد و کاخ هایشان از چگونگی برخورد شان با اسیران برجای گذاشته اند :

دســت و پــای اســیران را مــی بــریــدنــد یــا در زیــر آفــتاب رهــا مــی کــردنــد یــا بــه زنــجیر مــی کــشیدنــد ویــا بــه 

نیزه می کردند .پدر در کنار پسر .
آتش زدن دسته جمعی بچه ها در برابر چشمان پدر و مادر و برعکس

صـــف بـــلند اســـیران زن و دخـــتر در حـــالـــی کـــه لـــباس هـــای شـــان از جـــلو دریـــده شـــده اســـت کـــه نـــشانـــه 

تجاوز به آن هاست .
صف بلند اسیران با غل و زنجیر تا به آشور برده شوند و به خدای آشور تقدیم شوند .

دیا ئو کو
در سـال هـای ۷۶۰ پ. م. در حـالـی کـه آشـور سـرگـرم جـنگ بـا آرمـنیه بـود . دیـا ئـو کـو قـبایـل نـزدیـک را 

متحد کرد و هگمتانه را مرکز خود ساخت .این اتحادیه شامل ۶ قبیله بود:
۱-مادها

۲-قبایل الی پی
۳- کشورمان نا

۴-آریا زنتان
۵-پارتکانان

۶سکه های اشکود

نام پدر او فرور تیش بودکه از بزرگان قبایل ماد بود .
دیـائـوکـو بـا هـمسایـه شـمالـی اش؛کـه در غـرب آذربـایـجان کـنونـی بـود و «دولـت مـان نـا »نـام داشـت متحـد 

شد .
در ســـال ۷۴۴ پ.م.آشـــور بـــه قـــلمرو آرمـــنیه لـــشگر کـــشید و ســـرزمـــین هـــای جـــنوبـــی دریـــاچـــه وان را بـــه 
تــصرف در آورد . پــس بــه مــان نــا لــشگر کــشید و ایــران زو؛پــادشــاه مــان نــا از در اطــاعــت در آمــد بــعد بــه 

سرزمین پارس ها حمله کرد ؛کردستان جنوبی . و آنجا را ویران کرد .و به مادحمله کرد .
بهانه چه بود 

رویه داستان گسترش منطقه نفوذ خدایشان بود . بواقع جنگ ها در این دوران جهاد به حساب می 
آمدند . بهمین خاطر در منطقه اشغال شده معبدی برای خدای شان ساخته می شد اما علت اصلی 
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دو چیز بود :
۱- غارت و گرفنت خراج

۲-گرفنت برده
این حمالت ۳ سال بعد و یک سال بعد تکرار شد .

دیائو کو در صدد اتحاد با شاه آرمنیه برآمد . سارگون دوم در سال۷۱۵پ.م. به ماد حمله کرد تا 
از اتحاد ماد و آرمنیه جلوگیری کند . دیائو کو شکست خورد و به اسارت درآمد و به سوریه تبعید 

شد .
ایــن حــمالت در ســال هــای بــعد تــکرار شــد امــا ســارگــون نــتوانســت مــاد را جــزئــی از آشــور کــند . عــلت 

حمالت مداوم آشور را باید در مقاومت ماد برای استقالل دید .
در ایــن زمــان ســارگــون دوم  ســرزمــین مــان نــا را از آن خــود کــرده بــود و نــیمه غــربــی آذربــایــجان را در 
اشغال خود داشت . سیاست آشور بر کوچاندن اجباری مردم و پر کردن این مناطق از اقوام دیگر بود

فرورتیش 

بـــعد از دیـــائـــوکـــو پســـرش فـــرورتـــیش بـــه حـــکومـــت رســـید در هـــمین زمـــان ال پـــی هـــا ؛لـــر هـــا ؛بـــه مـــاد هـــا 
پیوستند

کشته شدن سارگون

سارگون برای بهم زدن این اتحاد در سال ۷۰۵ به ماد لشگر کشید و کشته شد .
سنحاریب جانشین سارگون شد . و به این بهانه که مرگ پدرش بخاطر نارضایتی آشور خدایشان 

از پدرش بوده است از حمله به ماد سر باز زد و دولت ماد تثبیت شد .
بحران قدرت در آشور

سـنحاریـب بـه الـی پـی متحـد مـاد هـا لـشگر کـشید امـا اتـحاد الـی پـی بـا عـیالم بـاعـث شـد  سـنحاریـب در 

ایــن حــمله مــوفــق نــباشــد و بــخاطــر شــورش در بــابــل مــجبور بــه بــازگشــت شــد ودر ســال ۶۸۰ در مــعبد تــرور 

شد و جنگ قدرت بین سه پسرش در گرفت.
 واسـرحـدون بـر دو بـرادرش پـیروز شـد .ایـن تـحوالت و تـحوالت دیـگر از جـمله آمـدن سَـــــکه هـا از قـفقاز بـه 
اطـــراف دریـــاچـــه وان و اتـــحاد آن هـــا بـــا دولـــت ارمـــنیه و بـــعد اتـــحاد ســـنحاریـــب بـــا ایـــن دو بـــاعـــث شـــد کـــه 

سرزمین ماد دوران آرامشی داشته باشد و نیروی خودرا روی اتحاد با دیگر قبایل متمرکز کند .
خشتریه

دیــائــوکــو ۵۳ ســال ســلطنت کــرد و فــرورتــیش ۲۲ ســال کــه در حــمله بــه نــینوا پــایــتخت آشــور کشــته شــد و 
هوخشتره  در سال ۶۷۸ به قدرت رسید ودر این سال خشتریه تاج گذار کرد و خودرا شاه خواند.

۵ ســال کــافــی بــود تــاخشــتریــه امــیران و قــبایــل دور و نــزدیــک را متحــد خــود کــند سَــــــکه هــا و مــان نــا هــا و 
اشکود ها به این اتحاد پیوستند.
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حرکت برای آزاد سازی

در ســال ۶۷۳ خشــتریــه بــرای آزد ســازی مــناطــق اشــغالــی پــا بــه رکــاب شــد مــناطــق غــرب ایــران یکســر 
آزاد شد و شاه آشور جرئت نکرد پا بمیدان جنگ بگذارد .

در هـمین زمـان آشـور بـا قـیام و فـرار بـردگـان بـه مـاد و آنـاتـولـی روبـروشـد و سـر پـیچی اقـوام بـه زور کـوچ 
داده نیز آغاز شد .
صلح با آشور

اســرحــدون پــیشنهاد آشــتی داد و خشــتریــه بــه ایــن شــرط پــذیــرفــت کــه آشــور اســتقالل مــاد را بــرســمیت 

بـشناسـد.و آشـور پـذیـرفـت و خشـتریـه از کـدخـدای کـار کـاشـی در سـنگ نـوشـته هـای آشـور بـه رهـبر اتـحادیـه 

ماد تبدیل شد.

آشور بنی پال

صـلح بـا مـاد بـه اسـرحـدون فـرصـت داد تـا شـورش هـای شـام و فلسـطین و اسـرائـیل را سـرکـوب کـند.در 
راه مصر بود که در گذشت و پسرش آشور بنی پال به جایش نشست .

آشـور بـنی پـال در گـیر ودار جـنگ بـا عـیالم و شـورشـیان مـان نـا و شـورش سـومـر و کـلده بـود وخشـتریـه 

فــرصــت یــافــت تــا وضــعیت خــودرا تــحکیم کــند . در هــمین زمــان گــوم مــریــان و اشــکود هــا بــه اتــحادیــه متحــد 

قبایل ماد پیوستند .

۴-هوخشتره
هـوخشـتره نخسـت سَـــــکه هـای مـزاحـم را سـرکـوب و مـهار کـرد و سـلطنت را مـتمرکـز کـرد و مـناطـق پـارس 

و کرنا و سیستان و خوزستان  به او پیوستند و دولت واحد بوجود آمد .

تصرف آشور

قدرت آشور مولفه چند امر بود:
-سازمان منضبط نظامی با جنگ افزار های پیشرفته

-وحشت ؛نسبت به خشونتی که اعمال می کردند
-دستگاه جاسوسی پیشرفته

-وتوان مالی فوقالعاده ناشی از غارت مداوم سایر ملل
نقاط ضعف آشور 

در کنار این نقاط قوت نقاط ضعفی هم بود:
-نبود یگانگی  سیاسی در مرکز قدرت؛بخاطر اقوام و ادیان مختلف
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-نبود ثبات سیاسی:بخاطر آن که اقوام مختلف مدام برای استقالل تالش می کردند
-گرفنت مالیات های سنگین توام با خشونت

-کوچاندن اجباری اقوام
-بنده کردن ملل اسیر 

توازن بین نقاط قوت و ضعف بستگی به دو امر داشت :
-فروریخنت دیوار ترس

-شکسنت اتوریته سیاسی در داخل و خارج
پیش روی های دولت ماد و آزادسازی مناطق اشغالی دیوارهای ترس را تکان های شدیدی داد. 

افول قدرت سیاسی از داخل آغاز شده بود .
آشور بنی پال در سال ۶۳۳ در گذشت .پسرش با یک جنگ مرگبار خانوادگی به قدرت رسید . 

۴ سال بعد با کودتایی بر کنار شد .و  او نیز با یک مدعی خاندانی روبرو شد و مجبور شد از یک 
افسر کلدانی بنام نبو پوالصر کمک بخواهد و او را پاشاه بابل کند. کمی بعد سین شوم لی شر کشته 

شد و پادشاه بابل از حکم پادشاه جدید سرباز زد و بطرف اتحاد با هوخشتره رفت.
در سـال هـای ۶۱۶-۶۱۵ جـنگ ادامـه داشـت و آشـور شکسـت خـورد در هـمین زمـان هـوخشـتره از تـنگه 
جـلوال گـذشـت و شهـر مـقدس آشـور را بـه تـصرف درآورد . بـعداز ایـن پـیروزی هـوخشـتره دخـترش امـتیس را 

بــه پســر پــادشــاه بــابــل داد و پــادشــاه آیــنده نــبوخــد نــصر بــاغ هــای مــعلق بــابــل یــکی از عــجایــب هــفتگانــه را 
برای او ساخت .

شــاه آشــور ســین شــار ایــشکون در پــایــتخت نــظامــی اش نــینوا ســنگر گــرفــت و ســال بــعد هــوخشــتره بــه 
آنـــجا لـــشگر کـــشید .مـــحاصـــره طـــول کـــشید و در آخـــر شهـــر ســـقوط کـــرد و امـــپراطـــوری آشـــور بـــه بـــایـــگانـــی 

تاریخ سپرده شد.
از بــازمــانــدگــان آشــور ؛آشــور اوبــال لــیت بــه مــصر پــناه بــرد و تــقاضــای کــمک کــرد. د راواخــر تــابســتان 

سال۶۱۰.پ.م. دو سپاه ماد و بابل بهم پیوستند وروانه حران شدند . حران را به تصرف در آوردند  .
۳ نکته مهم

۱- مــاهــیت ایــن جــنگ هــا دفــاعــی بــود . و درســت آن بــود تــا درآوردن چــشم فــتنه جــنگ را ادامــه دهــند کــه 
دادند و آشور متجاوز و خونریز را از صحنه تاریخ پاک کردند.

۲-بــرخــورد ســپاه مــاد بــا مــلل مــغلوب بــه هــیچ وجــه قــابــل قــیاس بــا بــرخــورد آشــور بــا ســرزمــین هــای فــتح 
شده نبود . نه قتل و نه غارت و نه سوزاندن شهر ها .و این مدیون تعالیم آشو زردشت بود .

۳-سپاه ماد کسی را بعنوان برده راهی ماد نکرد و بردگان و اقوام بزور کوچ داده شده را آزاد 
کرد . این برخورد بدان علت بود که ماد هنوز وارد دوران برده داری نشده بود . و کار برده ها بیشتر 

در حد برده گی خانگی مطرح بود .
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تصرف کشور آرمنیه

آشور اوبالیت بازمانده حکومت آشور از ارمنیه (یا اورارتو یا آرارات)کمک خواست و شاه آرمنیه 

سپاهی به کمک او فرستاد و این یعنی اعالم جنگ با مادها .
 هوخشتره به آن دیار لشگر کشید و حکومت آن را برانداخت و آن جا را بیک امیر نشین تابع ایران 

تبدیل کرد .
از آن سو نبوخد نصر در گیر و دارجنگ با مصر و قبایل عربستان و کشور کوچک یهودا بود.

جنگ با لیدی

در ایــــن زمــــان مــــادهــــا بــــه ابــــرقــــدرت مــــنطقه تــــبدیــــل شــــده بــــودنــــد و لــــیدیــــه احــــساس خــــطر مــــی کــــرد و بــــه 
تحــرکــاتــی دســت مــی زد . هــوخشــتره بــه آن جــا لــشگر کــشید و لــیدیــان را در شــرق آنــکارا شکســت ســختی 

داد.
خـرداد۵۸۵ پ.م.بـود کـه جـنگ بـا خـورشـید گـرفـتگی هـمزمـان شـدو بـاعـث شـد جـنگ مـتوقـف شـودوکـار بـه 

صلح کشید و مرز ایران رود هالیس شد؛قزل ایرماق کنونی.
در آن روزگـار بـر ایـن بـاور بـودنـد کـه کـسوف نـشانـه پـیروزی دیـوان ظـلمت اسـت بـر خـدای نـور، و جـهان 

به زودی به آخر خواهد رسید.
اصالحات هوخشتره

-بکار گیری هنر معماری آشور و تمدن ماننایی در ساخنت شهر هگمتانه
-سازماندهی یک ارتش منظم با لباس متحدالشکل

-سازماندهی خبر گیران وخبر رسانان 
-برقراری نظامی نیمه فدرال از شاهان محلی
-ضرب و رواج سکه طال و نقره برای مبادله

-تدوین اوستا
ضرورت دینی واحد

تــداوم حــکومــت در یــک محــدوده جــغرافــیایــی وســیع بــا اقــوام ومــلل گــونــاگــون نــیازمــند ریــسمانــی اســت کــه 
اقـوام مـختلف را بـهم وصـل کـند ایـن ریـسمان در آن روزگـار وحـدت دیـنی بـود . هـمان کـاری کـه دولـت آشـور 

در پی آن بود .
تـــعالـــیم زردشـــت کـــه تـــا آن روزگـــار در بـــین اقـــوام ایـــرانـــی رســـوخ کـــرده بـــود بـــایـــد بـــکار گـــرفـــته مـــی شـــد . 

نخستین کار جمع آوری و تدوین اصول برخاسته ازآموزه های زردشت بود .

ایـن کـار بعهـده مـغان گـذاشـته شـد کـه در آذربـایـجان مـی زیسـتند و بـر خـاسـته از تـمدن مـان نـایـی بـودنـد 

و از آن جـایـی کـه بـا سـواد بـودنـد و نخسـتین مفسـران و قـاریـان آمـوزه هـای زردشـت بـودنـد ضـمن انـتساب 
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زردشت به خود ،خودرا متولیان این آموزه ها هم می دانستند .

نـوشـته هـا بـصورت مـحفوظـاتـی بـود کـه در سـینه مـومـنین بـود.داسـتان هـای حـماسـی و اسـاطـیری نـیز در 

ایـن تـدویـن دخـیل داده شـد. بـخاطـر آن کـه شـاهـنشاهـی مـادنـیازمـند ایـدئـولـوژی بـود کـه بـتوانـد مظهـر هـویـت 

ملی هم باشد . ووحدت امپراطوری بر این پایه شکل بگیرد.
متولیان دین

از همین تاریخ تدوین کنندگان تعالیم زردشت به متولیان دین تبدیل شدند و توضیح وتفسیر دین 
بیک حرفه تبدیل شد و در سلسله مراتب اجتماعی جایگاه مشخصی یافت .

یک نکته مهم:برده داری

در تـــعالـــیم آشـــو زردشـــت و حـــاشـــیه هـــا و تـــفسیر هـــایـــی کـــه بـــه آن اضـــافـــه شـــده اســـت  ســـخنی از بـــرده 
داری و آئـین آن و چـگونـگی بـرخـورد بـا بـرده هـا نیسـت . در حـالـی کـه در کـتب دیـگر ادیـان در مـورد بـرخـورد 

شفق آمیز با برده ها سخن بسیار است .
آیا این بر می گردد به آموزه های زردشت و این که او بر این باور نبود که نمی شودمراتب انسانی 

را آن قدر پائین آورد که بشود چون یک شئی یا یک حیوان آن را خرید و فروش کرد و یا این که در 
روزگاری که این آموزه ها تدوین می شد قبایل آریایی درحال گذار به یک جامعه طبقاتی و طبیعتاً 

برده داری نبودند .
۵-اشتیاگ ؛آخرین پادشاه

در ســال ۵۸۵پ.م. هــوخشــتره مــرد و پســرش جــانــشین او شــد .و ۲۹ ســال حــکومــت کــرد . اتــفاق مــهمی 
در زمـان او نـمی افـتد جـز آن کـه طـبق روایـت گـزنـفون ارمنسـتان شـورش مـی کـند و کـورش فـرمـانـده سـپاه 

ماد آن را سرکوب می کند .
پس علت اضمحالل چه بود .؟

گــذار اتــحادیــه قــبایــل بــه دولــت و شــکل گــیری طــبقات ســاز و کــار خــاصــی داشــت و ایــن ســاز و کــار از 
طــریــق جــنگ هــای امــپریــالیســتی اداره مــی شــد . گــرفــنت ســرزمــین هــای جــدیــد و بــه تــبع آن بــاج و خــراج و 

غارت گنجینه های تلنبار شده و در راس آن ها برده ؛چه برای کار و چه برای فروش . 
حـکومـت ۲۹ سـالـه آخـریـن پـادشـاه مـاد در ایـن عـرصـه هـا حـرکـت نـمی کـرد تـنها بـار سـنگین هـزیـنه هـای 

ارتــش و دســتگاه دیــوانــی بــود کــه بــر دوش مــالــیات دهــندگــان بــود .پــس نــارضــایــتی در دو عــرصــه قــوت مــی 

گرفت ؛در میان اشراف حکومتی و در میان پائینی ها .
بـن بسـت اقـتصادی، بـن بسـت سـیاسـی را بـدنـبال داشـت و کـلید ایـن گـشایـش بـایـد در بـیرون اشـرافـیت 

ماد جستجو می شد و بزودی پیدا شد .
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قبایل پارس
گذار قبایل از اتحادیه قبایل به دولت دوشادوش هم در سه منطقه از نجد ایران  آماده شد اما گذار 

یکی سد گذار دیگری می شد پس باید شرایط سیاسی و اقتصادی آماده می شد تا میوه رسیده از 
درخت تکامل اجتماعی بر داشته شود.

دولت ماد به پایان خود رسیده بود و باید این رسالت بر شانه های کسی دیگر به انجام می رسید و 
قرعه بنام رهبران قبایل پارس افتاد که در در دامنه کوه های بختیاری زندگی می کردند. و از بومیان 

آن منطقه بودند .
در اوایل هزاره اول پارس ها در دو منطقه حکومت محلی داشتند :

۱-پاسارگاد
۲-انشان؛حوالی شوشتر

کــه هــردو خــراج گــذار عــیالم بــودنــد.نــامــدار تــریــن رئــیس ایــن اتــحادیــه در ســده هــفتم «چــیش پــیش دوم 
»بــود کــه پســرکــوروش پســر کــمبوجــیه پســر چــیش پــیش و پســر هــخامــنش بــود . هــخامــنش بــزرگ خــود در 

سده نهم می زیست .
در سـال ۶۴۰ آشـور عـیالم را بـرانـداخـت و عـیالم تـحت تـصرف چـیش پـیش قـرار گـرفـت .گـفته مـی شـود 

در حمله آشور به عیالم بین پارسیان و آشوریان اتحادی پنهانی بسته شده بود .
چیش پیش ۲ پسر داشت:

۱-کوروش
۲-آریا منه 

کــوروش ســوم یــا کــوروش بــزرگ از نــوادگــان ایــن کــوروش اســت و داریــوش بــزرگ از نــوادگــان آریــا مــنه 

است .

کوروش در شوش بود و آریا منه در پاسارگاد .

در اواخــــر ســــده هــــفتم کــــوروش قــــدرت را در ســــراســــر پــــارس قــــبضه کــــرد و آرا مــــنه را از قــــدرت رانــــد . 
اتـفاقـی کـه بـرای گـذار قـبایـل ضـروری بـود و در دیـگر مـناطـق نـیز مـی افـتاد.نخسـت یـگانـگی کـامـل در قـبایـل 

خودی و بعد حرکت بسوی فتح سرزمین های دیگر .
بــا فــروپــاشــی آشــور پــارس جــزء امــیر نــشین هــای مــاد در آمــد . و کــمبوجــیه  دوم دخــتر آشــتیاگ رابــنام 

ماندانا  بزنی گرفت.
بـا مـرگ کـمبوجـیه دوم کـوروش سـوم یـا کـوروش کـبیر بـعدی بـه قـدرت رسـید .کـوروش از دادن بـاج بـه مـاد 

ســر بــاز زد و در ســال ۵۵۳ پ.م.جــنگ در گــرفــت و ۳ ســال طــول کــشیدو در ســال۵۵۰بــا پــیروزی کــوروش 
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خاتمه یافت .دولت ماد پایان یافت

 شاهان ماد: ۱-دیائوکو، ۲-فرورتیش، ۳- خشتریتی، ۴- کیاکسار ، هوخشتره،۵-آستیاک؛ 
ایشتوویگو

سازمان اجتماعی مادها:
 ســـازمـــان عـــشیرتـــی در حـــال پـــاشـــیدگـــی بـــود. تـــوســـعه دامداری و زراعـــت و فـــتح ســـرزمـــینهـــای دیـــگر و 
جـهانـگشایـی سـبب مـیشـود مـردم بـسیاری بـه بـردگـی در آیـند و مـوجـبات کـار بـردگـان فـراهـم شـود. درواقـع 

گذار جوامع نخستین به فرماسیون بردهداری بود.
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فصل سوم

 هخامنشیان

کــوروش در طــی ســه ســال از طــریــق جــنگ و دیــپلماســی آشــور و ارمنســتان و کــایــپا دوکــیه  و قــبیلههــای فــالت 

کوهستانی ایران را به تصرف درآورد.

ایـــن دوره، دوران پـــیدایـــش و تـــأســـیس دولـــت در ایـــران اســـت. گـــذار اتـــحادیـــه قـــبایـــل بـــه دولـــت تـــفکیک جـــامـــعه بـــه 
طــبقات گــونــاگــون بــارزتــر شــد، بــردگــان بــه عــلت جــنگ افــزایــش یــافــتند ســازمــان ارتــش بــه ســواره نــظام و پــیاده نــظام 

ارتقا یافت.

فتح لیدیه
بـا مـنقرض شـدن حـکومـت مـاد کـروزوس پـادشـاه لـیدیـه؛تـرکـیه کـنونـی؛فـرصـت را مـناسـب دیـد تـا سـرزمـین هـای از 
دسـت رفـته در زمـان هـوخشـتره را بـه چـنگ آورد . بـا فـرسـتاده هـدایـایـی بـرای مـعبد آپـولـون خـدای یـونـانـیان رخـصت 

جـنگ خـواسـت و رخـصت گـرفـت . پـس دسـت انـدازی بـه کـت پـتوکـه آغـاز شـد تـا کـوروش را بـه جـنگ وادار کـند سـال 

۵۴۷پ.م.
در این زمان کوروش در شرق فالت ایران  درجنگ با امیران محلی برای  به اطاعت در آوردن آن ها بود .

بــالخــره جــنگ بــین کــوروش و لــیدیــه آغــاز شــد و دو ســپاه در در پــت پــتوکــه؛جــنوب غــربــی آنــکارا ؛بــهم رســیدنــد و 

کــروزوس بــر خــالف پــیش گــویــی آپــولــون شکســت ســختی خــورد و بــه ســاردیــس گــریــخت ، بــدان امــید کــه از مــصر و 

اسپارت برای او کمک برسد و دو هفته مقاومت کرد وبعد سارد سقوط کرد۵۴۵.پ.م.  

کروزوس بعد از این شکست تصمیم گرفت خودش را در آتش بسوزاند که کوروش ممانعت کرد و او را 

بخشید . و با خود بعنوان مشاورر به ایران برد .و لیدیه را به« هار پاگه »از فرماندهان سپاه اشتیاگ سپرد.
دونکته

۱-برخورد کوروش با آشتیاگ پادشاه ماد و کروزوس پادشاه لیدیه در آن روزگار و حتی روزگار بعد نشان 
می دهد که ما با یک فرمانده بزرگ روبرونیستیم با انسانی بزرگ در کالیبری جهانی روبروئیم . کافی است 
نگاهی بکنیم به نگاره هایی که پادشاهان آشور بر کاخ ها و معابد خود نگاشته اند و ببینیم در آن روزگار 

پادشاهان فاتح با اسران خود چه می کرده اند ،آن وقت به بزرگی برخورد کوروش با بزرگان ملل مغلوب پی 

می بریم.
۲-نکته دو م ماهیت جنگ های آنروزگار و ماهیت جنگ های کوروش و مادهاست .جنگ ها در آن روزگار 

از چهار قسم بیرون نبودند:
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-جنگ های دفاعی
-جنگ های آزادیبخش

-جنگ های تمدنی
-جنگ های استعماری -امپریالیستی

جنگ های تمدن های پیشرفته آن روزگار مثل سومری ها و اکدی ها و آشوری ها جنگ های استعماری -

امپریالیستی بود . برای غارت ،گرفنت برده و گرفنت باج و خراج بود .

اما جنگ های هوخشتره بر علیه امپراطوری برده دار آشور هم دفاعی بود و هم رهائیبخش. باید آن قدر 
جلو می رفتند تا چشم فتنه را کور کنند . در این جنگ ها عمق استراتژیک مهم بود . یعنی رسیدن بجایی که 

دیگر دشمن قادر نباشد تعرض کند .
این جنگ ها جنگ های تمدنی هم بودند . در همین جنگ کوروش با لیدیه درهای امپراطوری بسوی اقوام 
دیگر گشوده شدو تعداد زیادی سرباز از ملل مختلف  وارد ارتش کوروش شدند و هزاران نفر با حرفه های 

مختلف برای کار از یونان بسوی قطب قدرتمند آن روزگار سرازیر شدند و این تبادل فرهنگ و هنر و آداب و 

رسوم باعث می شد عناصر سازنده تمدن ها تبادل شود .
البته شکی نمی توان داشت که بخشی از این جنگ ها زمینه های مادی داشت ،چه گرفنت خراج و چه از 

آن خود کردن زمین های حاصلخیز و چه دسترسی براه های تجارتی و چه گرفنت برده . 

فتح بابل 
برای درک بیشتر فتح بابل باید دیدکه در سده ششم پ .م.وضعیت سیاسی - اقتصادی بابل چه گونه بود .

در این زمان نبوخد نصر دوم ؛داماد شاه ماد پادشاه بابل بود.پادشاهی که بریک امپراطوری برده دار 
فرمان می راند و مصمم بود تا با کشیدن پرچم یک دین واحد وحدت سیاسی را بر امپراطوری حاکم کند. و 

این شدنی نبود اال با ممنوعیت عقاید دینی و بنه کن کردن خدایان اقوام مختلف و آوردن آن ها به معبد خدای 
بابل.

چند نکته مهم
۱-نباید از یاد برد که در دنیای آن روزگار پادشاهان یا خدا- پادشاه بودند و یا پیامبر- پادشاه.و جنگ 

ها ،جنگ های جهادی و دینی بودند. بواقع گسترش تمدن از کانال گسترش دین می گذشت .
اما در میان ایرانیان این گونه نبود و علت داشت . از نظر رشد تمدنی ایران در مرحله باالتری بود .زردشت 

در هزاره های قبل آمده بود و چند خدایی و بت پرستی جایی در اندیشه های ایرانی نداشت . هر چند در 
جنگ ها اهورمزدا شاهان ایرانی راکمک می کنند اما این کمک ها یک کمک مادی است و نشانه ای از رسالت 

دینی و جهادی در آن نیست . 
۲-در این روزگار معابد و متولیان معابد، بزرگ برده دارهم بودند.یگانگی دینی و تعطیلی معابد با مخالفت 

کاهنان روبرو می شد و هم اینان بودند که از کوروش پنهانی خواستند برای فتح بابل بیاید 
۳-فتح دیگر مناطق و کوچاندن اجباری و برده سازی دیگر ملل در کوتاه مدت سود سرشاری به جیب برده 
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داران بابلی می ریخت اما در بلند مدت زمینه های شورش و مقاومت را شکل می داد . 
ملل کوچانده شده که بشکل برده در زمین های شاهی کار می کردند یکی از زمینه های سقوط نبوخد نصر 

دوم بود.
شکاف در قدرت سیاسی بابل

در سال ۵۶۲ نبوخد نصر درگذشت .پسر او به قدرت رسید که ۲ سال بعد در کودتای نرگال شرصر؛داماد 
نبوخد نصر؛کشته شد . نرگال ۳ سال بعد در گذشت و پسرش ۳ ماه بعد با کودتای نبونهید پسر متولی معبد 

سین در حران کشته شد ؛سال ۵۵۶پ.م. .
نخستین اشتباه

در سال سوم سلطنت، نبونهید بفکر افتادتا معبد سین؛خدای ماه؛را مرکزیت ببخشد پس مردوخ خدای 
بزرگ بابل و دیگر خدایان را به معبد سین برد و با یک درجه تخفیف در پائین دست خدای سین گذاشت و این 

امری نبود که کاهنان بابلی از آن بگذرند .قدرت مذهبی با قدرت سیاسی و منافع اقتصادی پیوندی نا 
گسستنی داشت.

پس مشروعیت مذهبی او توسط کاهنان بابلی زیر ضرب رفت.

بعد تصمیم گرفت چون هوخشتره پادشاه ماد برای امپراطوریش تاریخی اساطیری بسازد تا بتواند 
حکومت خودرا مشروعیت تاریخی و ایدئولوژیک بدهد و یگانگی سیاسی ایجاد کند .

مممنوعیت حج و انتقال این مراسم از بابل به ّحران زمینه ساز شورش هایی در میان رودان و شام شد که 
با قدرت ارتش فرو نشانده شد .

در این زمان کوروش سر گرم فتح لیدیه بود و خدای سین به نبونهید وعده داد بود که بزودی کوروش بزیر پا 
های او خواهد افتاد و او به این وعده الهی دلخوش بود .

جنگ رهائی بخش

آوازه برخورد کوروش با کروزوس پادشاه شکست خورده لیدیه به بابل رسید و کاهنان را وا داشت تا به 
کوروش نامه بنویسند و آن ها را برای رهائی از ستم نبونهید یاری کند.این رابطه را ما در سنگ نوشته ها و 

الواحی که بجای مانده است از زبان مردوخ متوجه می شویم .
زمینه سقوط چه بود

در سنگ نوشته ای که در ّحران پیدا شده است به روشن ترین وجهی این زمینه را بیان می کند :
-پای بند نبودن نبونهید به هیچ قانونی

-به کشنت دادن بزرگان در جنگ های بی حاصل
-مالیات های سنگین از رعایا
-بسنت جاده های بازرگانی

-گرفنت اموال مردم
-کشنت مردم

-دشمنی خدایان با او
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در سال ۵۴۰ بابل آماده شورش بود.نبونهید تالش کرد با کمی تساهل مذهبی رضایت کاهنان را بدست 
بیاورد ولی دیر شده بود.

پس کوروش براه افتاد . بهانه الزم هم مهیا بود باز پس گرفنت ّحران که در زمان ماد جزء متصرفات ایران 

بود .
با گذشنت کوروش از تنگه جلوال تمامی میان رودان بر علیه نبونهید برخاستند. وبمحض رسیدن کوروش به 

دروازه های بابل مردم دروازه ها را بروی او گشودند.
سپاهیان کوروش به فرماندهی برادرش گاوءبروو در سال ۵۳۹پ.م. به آرامی وارد بابل شدند.و کوروش طی 

بیانیه ای عفو عمومی داد. نبونهید هم دستگیر و به شوش تبعید شد .
با این پیروزی شام و فلسطین جزء متصرفات ایران شد .و مرز ایران به دریای مدیترانه و غزه رسید .سران 
شام و شیوخ عربستان به بابل آمدند و ابراز اطاعت کردند.و گاوءبروو شهریار بابل شد .و کوروش فرمان باز 

سازی حصار بابل و خرابی های دیگر را داد. و یهودیان اسیر را به موطن خود بر گرداند و دستور باز سازی 
معابد آنان را داد.

در زمینه سیستم برده داری آن جا اصالحاتی به نفع برده ها انجام شد اما دست به سیستم برده داری 
زده نشد .

از سویی ایران با مصر همسایه شد . آمدن معماران و پزشکان  مصری  به ایران نشان می دهد که رابطه 
در این دوران با فرعون مصر دوستانه بوده است .

دو اعالمیه و دو شاه

دو ســنگ نبشــته کــه اعــالمــیه هــای ســیاســی ـ نــظامــی دوران کــهن اســت از دو شــاه بــاقــی مــانــده اســت. یــکی از آن 
پادشاه عاشور بعد از شکست عیالم است و دیگری از آن کوروش بعد از فتح بابل است.

نخست پژوهش کنیم و ببینیم کوروش بعد از فتح بابل چه می گوید:

«منم کوروش ،شاه جهان،شاه بزرگ ،شاه شکوهمند،شاه بابل،شاه سومرو اکاد،شاه چهار اقلیم جهان ،
پور کمبوجیه،شاه بزرگ، شاه انشان ،

نوه کوروش شاه بزرگ شاه انشان،
تخمه چیش پیش بزرگ شاه بزرگ شاه انشان ،از دودمان شاهان روزگار دور…

من هنگامی که با مساملت و آرامش واردبابل شدم 
سپاه بزرگ من در آرامش و نظم وارد بابل شدند

من به هیچ کس اجازه ندادم که مردم سومر و اکاد را هراسان کند
من دارائی های مردم بابل و اطرافش را از دستبرد در امان داشتم

من مردم بابل را از تکالیف تحمیلی رهاندم وآزادی بخشیدم
من مجسمه های خدایان که مدت ها ی درازی معابدشان متروک مانده بود .به جایگاه اصلی شان بر 

گرداندم
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مردم این سرزمین ها را گرد آوردم و همه شان را به سرزمین های اصلی شان بر گرداندم و امالک شان را 
به آنان باز دادم

من خدایان سومر واکاد را که نبونهید به بابل منتقل کرده بود در معابد پر شکوه اسکان دادم
من امنیت و آرامش را برای مردم همه سرزمین ها آوردم 

من دیوار خشتی شهر بابل که ناتمام است با آجر و ساروج خواهم ساخت و حفاظ شهر را تقویت خواهم 
کرد 

کار های ناتمام را به اتمام خواهم رساند
دروازه های بزرگ شهر را من با مس خواهم پوشاند و پایه هایشان را از برنز خواهم ساخت 

مـن یـک نـوشـته بـر دروازه  کـه نـام آشـور بـانـی پـال ؛شـاهـی کـه پـیش از مـن بـوده اسـت؛را بـر خـود دارد و مـن آن 

را در وسط آن دروازه بزرگ دیده ام را دست نخواهم زد تا برای ابد باقی بماند »               

اما اعالمیه دوم از آشور بانی پال است که در سال۶۴۰ پ.م به مناسبت پیروزیش در اعیالم نوشته است . 
می گوید:« من شوش را گشودم و تمامی ذخایر آنرا به کشورم آشور بردم.

 من آجرهای معبد شوش راکه با سنگ الجورد تزئین شده بودهمه را شکستم.
من خدایانشان با زر وزیورها و کاهنانشان را  با خود به بابل  بردم 

من همه متولیان معابد را نابود ساختم 
من همه معابد را باخاک یکسان کردم

۳۲ مجسمه سلطنتی را به آشور بردم.
خدایانشان را به اسارت بردم

من باغستان مقدس شوش را به آتش کشیدم.
مــــــن گــــــورهــــــای شــــــاهــــــان قــــــدیــــــم و جــــــدیــــــد شــــــوش را زیــــــرورو کــــــردم، الشــــــه هــــــایــــــشان را از گــــــور بــــــه در آوردم و 

استخوانهایشان را به آشور بردم.

مـــن بـــه مـــسافـــت یـــک مـــاه  و ۲۵ روز راه بســـتانهـــای عـــیالم را تـــبدیـــل بـــه ویـــرانـــه کـــردم و در زمـــین هـــایـــش نـــمک 
پاشیدم.

مــن دخــتران و زنــان شــاهــان و تــمام خــانــدانهــای قــدیــم و جــدیــد شــاهــان اعــیالم، تــمام ســاکــنین و مــردان و زنــان 

بزرگ و کوچک  و چهار پایانشان را به غنیمت بردم.

از این پس جانوران از برکت وجود من به آرامش در شهر های عیالم خواهند زیست.
دیگر شادی و صدای سم ستوران در عیالم به گوش نخواهد رسید.»

دو اعالمیه و دو پادشاه در برابر ماست یکی به جنایت هایش و دیگری به کرامت هایش افتخار می کند.
اعالمیه کورش مو به مو توسط سنگ نبشته های به جا مانده از کاهنان بابل تأیید می شود.

گـفته مـی شـود کـورش نـگاهـش بـه فـتح مـصر بـود. پـس دلـجویـی اش از یـهودی هـا و فـینیقی هـا نـاشـی از نـگاه 
اســتراتــژیــک او بــه جــنگ بــعدی و جــاســازی متحــدیــن اش در کــنار مــصر بــوده اســت. بــه صــرف پــذیــرش ایــن امــر از 
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بزرگی رفتار  او چیزی کم نمیشود.
در ایـــن کـــه کـــورش بـــه عـــنوان ســـیاســـتمداری در کـــالـــیبر جـــهانـــی از دافـــعه هـــا و جـــاذبـــه هـــای مـــلل مـــغلوب خـــبر 

داشت، شکی نیست.

امـا جـدا از تـمامـی آیـنده نـگری هـای کـورش بـرای فـتح مـصر و جـنگ بـعدی، هـیچ شـکی نـمی تـوان داشـت کـه او 

در لـباس یـک جـهانـگشا، انـسان بـزرگـی بـا ویـژگـی هـایـی بـرجسـته بـود.کـورش بـه عـنوان یـک شـاه در دنـیای کـهن بـه 
گــواهــی تــمامــی ســنگ نبشــتههــا کــمنــظیر بــوده اســت امــروز کــه مــا در قــرن بیســت و یــکم کــرده هــای او را مــرور مــی 

کنیم میبینیم هنوز با کردههای او فاصله ای بسیار داریم
جنگ های تمدن ساز

در روزگاری که قبایل چه بخاطر زمین و آب و چه بخاطر گذار به دولت در حال تکامل اند جنگ به امری 
اجتناب ناپذیر در تاریخ بشر تبدیل می شود .اما این جنگ ها جدا از زمینه های اقتصادی شان از غارت 

گرفته تا باج و خراج و تامین برده برای کار در مزارع و معادن یک ویژگی دیگری هم دارند ؛تمدن ساز بودن 
آن هاست .

رفت وآمد سربازان برای کار در ارتش ،رفت و آمد هنر مندان و سوداگران برای کار و تجارت باعث آشنایی 
ملل با هنر، دانش ،و شیوه اندیشیدن و زندگی دیگر ملل می شد و جوامع عقب افتاده را به روز می کرد .

بــــــرخــــــورد کــــــوروش بــــــا شــــــاهــــــان و حــــــکومــــــت هــــــای شکســــــت خــــــورده ،بــــــرخــــــورد کــــــوروش بــــــا ســــــرزمــــــین هــــــای فــــــتح 
شـده ،احـترام او بـه عـقایـد مـذهـبی مـلل،تـساهـل و تـسامـح او بـا افـکار و کـردار آدم هـا ،بـاز سـازی شهـر هـای فـتح 

شده ، رعایت حقوق برده ها و فرو دستان ، همه اثرات تمدن ساز این جنگ هاست .
فـتح بـابـل تـوسـط کـوروش و تـساهـل مـذهـبی او در واقـع گـذار بشـریـت از تـمدن دیـنی بـه تـمدن سـیاسـی اسـت . 

شاه دیگر نه نماینده خدااست و نه خود خداست و جنگ اوصبغه دینی و جهادی ندارد
کـوروش فـرهـنگ و هـنر را ازخـدمـت دیـن و مـعابـد خـارج کـرد و بـه خـدمـت آبـادانـی شهـر هـا و کـاخ هـا در آورد و 

حکومت های قومی و محلی را به حکومت های منطقه ای تبدیل کرد  

مرگ کوروش

شمال شرقی ایران مورد هجوم مدام قبایل سکایان و ماسساگتها بود. این قبایل در مدارج  پست بربریت و 
توحش بودند. ازدواج دسته جمعی و کشنت پیرها در ایشان مرسوم بود.

کوروش در جنگ با قبایل اسکیت کشته شد و در پاسارگاد به خاک سپرده شد.

منش کوروش

فتح سرزمینهای بیگانه توجیه خاص خودش را دارد. از زاویه امروز نمیشود به بررسی دیروز نشست و اعالم 
کرد کوروش متجاوز به سرزمینهای دیگران بوده است. این لشکرکشیها باید در بستر تاریخی آن روزگار 
بررسی شود و اختصاص به کوروش و یا دیگر شاهان ایرانی ندارد. پیش از کوروش در زمان مادها، ایران 

تحت انقیاد دولت قدرتمند آشور بود. و مدتی بعد ایران به تصرف اسکندر از آن سوی جهان قرار میگیرد. آن 
چه کوروش را در میان دیگر فاتحان آن روزگار برجسته میکند نقش او بهعنوان یک فاتح است. کوروش در 
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کتیبهای که بعد از فتح بابل مینویسد. نشان میدهد که در پی غارت و ویرانی منطقه متصرفه نیست. به 
عقاید و باورهای مردم احترام میگذارد خدایان همۀ اقوام را محترم میشمارد به آبادانی و بازرگانی ممالک 
متصرف اهمیت میدهد و اقوامی را که به زور کوچ داده شده بودند یا به اسارت آورده شدهاند به سرزمین 

مادری خود برمیگرداند.
کـــوروش از خـــود چهـــرهای انـــسانـــی نـــشان مـــیدهـــد. در کـــتیبههـــای او آثـــاری از قـــساوت و ســـنگدلـــی یـــک فـــاتـــح 

نسبت به ملل مغلوب نیست.

علت جنگهای مداوم

کـوروش از مـادهـا شـروع مـیکـند و بـه قـدرت مـیرسـد و بـعد بـه سـمت آشـور و ارمنسـتان و کـاسـپاکـدیـه رفـت و مـدتـی 

بعد متوجه لیدی و بابل شد و در آخر نقشه فتح مصر را در سر داشت که در جنگ با قبایل اسکیت کشته شد.
نخســتین ســؤالــی کــه بــه ذهــن مــیرســد ایــن اســت کــه چــرا کــوروش بــه نجــد ایــران بــسنده نــکرد و مــدام در پــی آن 

بود که قلمرو پادشاهی خود را گسترش بدهد و در آخر جان بر سر این کار گذاشت.
چهار علت اصلی میتوان برشمرد: 

۱-نخسـت آنکـه کـشور بـا حـدود و ثـغور مـعین وجـود نـداشـت. قـبایـل مـختلف در جـای جـای زمـین مـیزیسـتند کـه 
در حـال گـذار بـه دولـت بـودنـد. بـرای ایـن قـبایـل سـرعـت اسـبان و قـدرت شـمشیرهـایشـان مـعین مـیکـرد کـه کـجا بـایـد 
چـادرشـان را بـرپـا و زنـدگـی کـنند. پـس مـرزهـا مـدام در حـال جـابـهجـایـی بـود. و هـر قـبیلهای ایـن حـق را بـرای خـود 
قـائـل بـود کـه بـه هـر سـو حـرکـت کـند. و تـنها زمـانـی از حـرکـت بـاز مـیمـانـد کـه محـل مـناسـبی بـیابـد و یـا تـوسـط قـبایـل 

قویتر از حرکت بازماند. 
۲-جــــوامــــع در حــــال گــــذار بــــه دوران بــــردهداری بــــودنــــد. تــــقسیم کــــار ایــــن امــــکان را بــــه بشــــر داده بــــود تــــا غــــذا و 

امـکانـات اضـافـی پـیدا کـنند و نـیاز بـه نـیروی کـار بیشـتری بـرای کـار در مـزرعـه داشـته بـاشـند. ایـن نـیرو بـایـد تـوسـط 

جنگ تأمین میشد. درواقع جنگ بهعنوان یکی از منابع تأمینکننده کار مجانی بود. 

۳-زیســتگاه بشــر در ایــن دوران بــه عــلت ســطح پــایــین تــکنولــوژی و ابــزار تــولــید محــدود بــود. انــسانهــا بــایــد در 

مـــناطـــق آبـــرفـــتی و حـــاصـــلخیز و در کـــنار رودهـــا مـــیزیســـتند. تـــا آب و محـــل کـــافـــی بـــرای کـــشاورزی و دامـــپروری 
داشـــته بـــاشـــند. و ایـــن امـــکان بـــرای تـــمام قـــبایـــل نـــبود. پـــس دیـــگر قـــبایـــل بـــه خـــود اجـــازه مـــیدادنـــد تـــا بـــه زور بـــرای 

تــــصاحــــب ایــــن ســــرزمــــینهــــا اقــــدام کــــنند. درســــت کــــاری کــــه آریــــایــــیهــــا بــــا مــــردم بــــومــــی فــــالت ایــــران کــــردنــــد. وقــــتی 

سرزمینهای اولیهشان دچار سرما و یخبندان شد. 
غارت اموال دیگران

در آن روزگــار غــارت نــوعــی کــار تــلقی مــیشــد. بشــر در آن روزگــار مــنع اخــالقــی بــرای ایــنکــار نــمیدیــد. پــایــین 
بـودن سـطح ابـزار تـولـید، تـنگی معیشـت، کـم بـودن مـناطـق حـاصـلخیز قـبایـل را وامـیداشـت کـه بـا زور شـمشیر خـود 
را در تـولـید دیـگران سـهیم کـنند. در ایـن روزگـار جـنگ نـوعـی کـار تـلقی مـیشـد. در دورههـای بـعد بشـر سـعی کـرد 
بـرای ایـنکـار نـوعـی تـوجـیه ایـدئـولـوژیـک درسـت کـند. جـنگهـای مـذهـبی و گسـترش دیـن بـرتـر  از ایـن جـمله جـنگهـا 

است.

 بــهانــههــا، روزگــاری دیــن بــهی بــود. و روزگــاری دیــگر دفــاع از ارض مــوعــود و زادگــاه مــسیح و روزگــاری دیــگر 
�31



دعوت مردم به توحید، اما با همان سازوکار اولیه، شرکت در کار و ثروت دیگران. 
۵-سرکوب قبایل وحشی

قبایلی که به دوران تمدن رسیده بودند و دولت های متعددی تشکیل داده بودند، مدام از سوی قبایلی که در 
مرحله بربریت بودند مورد نهب و غارت قرار میگرفتند. چارهای نبود که هر از چندگاهی این قبایل سرکوب 

شوند تا زندگی شهرنشینی از گزند این هجومها و غارتها در امان بماند و مدنیت گسترش یابد. کوروش در 
یکی از همین جنگها کشته شد.

کمبوجیه: دومین پادشاه هخامنشی

کــوروش در بــیانــیهای کــه بــه مــناســبت فــتح بــابــل مــینــویســد خــود را پســر کــمبوجــیه، شــاه بــزرگ، شــاه شهــر آنــشان، 

نـــوه کـــوروش شـــاه بـــزرگ، شـــاه شهـــر آنـــشان مـــعرفـــی مـــیکـــند. و در هـــمین بـــیانـــیه پســـر خـــود کـــمبوجـــیه را مـــعرفـــی 
مـیکـند. بـا حـساب ایـن کـتیبه کـمبوجـیه پسـر کـوروش، نـهمین پـادشـاه هـخامـنشی اسـت. امـا از آنجـایـی کـه کـوروش 

بنیانگذار این سلسله حساب میشود کمبوجیه دومین پادشاه هخامنشی است.
قـــبل از مـــرگ کـــوروش کـــمبوجـــیه شهـــریـــار بـــابـــل و آشـــور بـــود؛بـــردیـــا شهـــریـــار بـــاخـــتر و ویشـــت اســـپه؛پـــدر داریـــوش 

شهریار پارت و هیر کانیه بود .

فتح مصر و کشنت بردیا

کمبوجیه در سال ۵۲۶ پیش از میالد به سوی مصر حرکت کرد. گفته می شودکه کمبوجیه  قبل از حرکت بردیا 
برادر کوچک خود را که مدعی تاج و تخت بود به قتل رساند.(که این گونه نیست و بجای خود به آن خواهیم 

پرداخت.)
فتح مصر جزء برنامههای کوروش بود که مرگ او به دست اسکیتها مجال فتح مصر را نداد. اما کوروش 

زمینههای این فتح را آماده کرده بود و متحدینی برای خود تدارک دیده بود. دولت یهودی فلسطین و بالد فنیقی 
و اعراب بادیهنشین متحدین او بودند.

آمـــاســـیس پـــادشـــاه مـــصربـــا شـــنیدن خـــبر مـــرگ کـــوروش پســـرش پـــسام مـــتیخ را روانـــه فلســـطین کـــرد تـــا شـــام را 

ضمیمه مصر کند.شام در زمان هوخشتره ضمیمه پادشاهی ماد شده بود .
 کمبوجیه به مصاف او رفت و پیروز شد . در این نبرد اعیان و کاهنان مصری که مخالفین پسامتیک سوم 

بودند او را یاری رساندند.
 فانت رئیس سربازان مزدور یونانی به کمبوجیه پیوست و سپاه او را از صحرا گذراند و اودزاگورسنت 

فرمانده جنگی مصر نیز به کمبوجیه پیوست و فتح مصر را برای او آسان کرد.
 پسامتیخ به فلسطین عقب نشست و با شنیدن خبر مرگ فرعون ؛پدرش با شتاب به مصر رفت. در دهانه 

دلتای نیل کمبوجیه پسامتیخ را بار دیگر شکست داد. پسامتیخ به ممفیس؛دومین پایتخت مصر عقب نشست . 
تالش های کمبوجیه برای گشودن باب مذاکره سودی نبخشید و ممفیس فتح شد و فرعون به اسارت در آمد .

کمبوجیه ممفیس را به پسامتیخ سپرد وپسامتیخ سوگند وفاداری خواند.
کــمبوجــیه راهــی تــبس دومــین پــایــتخت مــصر شــد .پــسامــتیخ ســوگــند وفــاداری خــودرا شکســت و شــورش کــرد و 
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شـورش او تـوسـط سـپاه ایـرانـی مسـتقر در مـمفیس سـرکـوب شـد . پـسامـتیخ در زنـدان خـودکـشی کـرد .و کـمبوجـیه 

مــصر را بــه آریــانــد عــمویــش ســپرد .بــنظر مــی رســد در ســرکــوب هــمین شــورش ،ایــرانــی هــا خــشونــت بــسیار بخــرج 

دادند و کمبوجیه پسر پرخاش اسپ ،پدر همسر خود رابخاطر همین کار ها با تیر کشت .
کــمبوجــیه پــس از فــتح مــصر مــتوجــه فــوبــه شــد کــه مــعادن طــال آن زبــانــزد خــاص و عــام بــود. لــشکریــان ایــران در 

میانه راه به علت گرمای شدید مجبور به بازگشت شدند.
داستان بردیا

در سـال ۵۲۲ کـمبوجـیه هـنگام بـازگشـت از مـصر در شـام درگـذشـت گـفته مـی شـود عـلت مـرگ او خـبربـه قـدرت 
رسیدن بردیا به پادشاهی  در ایران بود .

بــا مــرگ کــمبوجــیه داریــوش پســر ویشــت اســپه شهــریــار پــارت و هــیرکــانــیه و شــوهــرهــوتــاووســه دخــتر کــوروش و 
رئيس گارد مخصوص پادشاه با شتاب به ایران رفت وبردیای دروغین را کشت وخود به تخت نشست .

چگونگی به قدرت رسیدن داریوش
قـبل از آن کـه وارد ایـن بـحث شـویـم نـگاهـی بـکنیم بـه تـبار شـناسـی بـردیـا و داریـوش تـا جـدال بـر سـر قـدرت بـین 

پسر عمو ها برایمان روشن شود.

تبار شناسی بردیا
۱-هخامنش

۲- چیش پیش اول
۳-کمبوجیه اول
۴-کوروش  اول

۵-چیش پیش دوم
۶-کوروش دوم
۷-کمبوجیه دوم

۸- کوروش سوم:بنیان گذار سلسله هخامنشیان
 ۹-کمبوجیه سوم

۱۰- بردیا
تبار شناسی داریوش

۱- هخامنش
۲-چیش پیش اول
۳-کمبوجیه اول
۴-کوروش اول

۵-چیش پیش دوم
۶-آریا رمنه

۷-ارشام
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۸-ویشت اسپه
۹- داریوش

پنج روایت در این مورد وجود دارد:
-روایت داریوش 
-روایت هردوت
-روایت کتزیاس

-روایت یوستی نوس مورخ رومی
-روایت نانوشته تاریخ

روایت نخست؛روایت داریوش
داریـوش در سـنگ نـوشـته بیسـتون مـی گـویـد؛کـمبوجـیه هـنگام سـفر بـه مـصر بـرادرش بـردیـا را مـخفیانـه کشـت و 

به مصر رفت .
بــه ایــن راز مــغی بــنام گــئومــا آگــاه شــد و چــون شــبیه بــردیــا بــود بــه کــمک بــرادرش کــه از مــحافــظان کــاخ بــود بــه 
تـخت نشسـت و خـودرا شـاه خـوانـد. وسـلطنت را از خـانـواده هـخامـنشی بـیرون بـرد.و تـمامـی کـسانـی کـه او را مـی 

شناختند از میان برد .
داریـوش بـه ایـران بـازگشـت بـردیـای دروغـین را کشـت .آشـوب هـا را فـرو نـشانـد و امـوالـی را کـه گـئومـا از مـردم 

گرفته بود به آنان باز گرداند 
روایت دوم؛هرودوت

بـردیـا بـا کـمبوجـیه در سـفر مـصر هـمراه بـود. پـس از پـیروزی کـمبوجـیه بـه ایـران بـاز گشـت .کـمبوجـیه در خـواب 
بــردیــا را دیــد کــه بــه تــخت نشســته اســت. پــس بــیمناک شــدو پــدر زنــش پــرخــش اســپ را بــه ایــران فــرســتاد و بــردیــا را 

مخفیانه کشت .وپرخش اسپ به مصر باز گشت .
کــمبوجــیه قــبل از ســفر بــه مــصر امــر ســرپــرســتی کــاخ را بــه مــغی بــنام پــات ایــزد ســپردکــه بــرادری شــبیه بــردیــا 
داشــت . پــات ایــزد وقــتی مــتوجــه مــرگ بــردیــا شــد بــرادرش را بــه تــخت ســلطنت نــشانــد و او را شــاه خــوانــد .ایــن مــغ 

مالیات سه ساله را بخشید وسربازی را لغو کرد .
ایـن خـبر وقـتی بـه مـصر رسـید کـمبوجـیه تـصمیم گـرفـت بـه ایـران بـاز گـردد . هـنگام سـوار اسـب شـدن از شـمشیر 

خودش زخمی دید و مرد .

بـرادر پـرخـش اسـپ، پـدر زن کـمبوجـیه ،پـدر زن بـردیـابـود.از طـریـق دخـترش مـتوجـه شـد بـردیـا یـک گـوش نـدارد و 
فهمید این مرد بردیا نیست . بلکه مغی است که در زمان کوروش گوشش را بریده بودند .

بریدن گوش در آن روزگار دو معنی داشت ؛تنبیه متمردین و گرفنت مشروعیت برای سلطنت از سوی کسی 
که ممکن بود بعد ها ادعای سلطنت کند .نقض عضو یکی از دالیلی بود که ادعای سلطنت را منتفی می کرد .

این خبر از طریق برادر پرخش اسپ به داریوش رسید.
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سـران هـفت خـانـواده بـه کـاخ رفـتند گـئومـا و بـرادرش را کشـتند و سـر هـردوی آنـها را پـرخـش اسـپ از بـاالی کـاخ 

بــه زیــر افــکند و اعــالم کــرد خــود او قــبالً بــردیــا راکشــته اســت و ایــن مــرد بــردیــا نیســت و خــودش را از بــاالی کــاخ بــه 
زمین انداخت و خودکشی کرد . 
روایت سوم :روایت کتزیایس

بــردیــا مــغی را کــه نــامــش اســفنداتــس بــود از جهــت تــقصیری تــازیــانــه زد. ایــن مــغ کــینه او را بــدل گــرفــت ،بــه نــزد 
کـمبوجـیه رفـت و گـفت:بـرادرت خـیال سـوء قـصد بـتو دارد . کـمبوجـیه بـرادرش را در نـهان بکشـت و چـون اسـفند اتـس 

شـباهـت کـامـلی بـه بـرادرش داشـت بـرای مشـتبه سـاخـنت امـر فـرمـان داد کـه وی لـباس شـاهـانـه بـپوشـدتـا مـردم گـمان 

نـبرنـد اوبـرادرش را کشـته اسـت.پـس از آن کـمبوجـیه آن مـغ را بـجای بـرادر بـه حـکومـت بـاخـتر و پـارت فـرسـتاد ایـن 
راز ۵ ســال نــهفته بــود تــا ایــن کــه خــواجــه ســرایــی کــه از ایــن راز آگــاهــی داشــت و بــه فــرمــان مــغ مــجازات شــده بــود 
گـریـخته نـزد مـادر کـمبوجـیه رفـت و او را آگـاه کـرد . امـتیس فـرزنـد خـودرا نـفریـن کـد کـه بـه جـزای عـمل خـود بـرسـد تـا 

ایــن کــه روزی کــمبوجــیه در بــابــل مــشغول قــطع چــوبــی بــر زانــوی خــود بــود نــا گــهان کــارد بــر رانــش اصــابــت کــرد و 
زخمی شد و پس از ۱۱ روز رنج وتعب آز آن زخم در گذشت .

پیش از مرگ کمبوجیه بگپاتس و آرتاسیراس پارتی، اسفنداتس را بر تخت شاهی نشاندند .

 ایکساباتس از بابل با نعش کمبوجیه آمد آن مغ را فرمانروای کشوردید. چون از راز کار آگاه بود او را 
رسوا ساخت . آن مغ بترسید و بفرمود سرش را بر گیرند . 

پس ازآن ۷ تن از بزرگان پارسی با بگپاتس و آرتا سیراس هم داستان شدند به اطاق او رفتند او را با 

فاحشه ای بابلی یافتند و او را بکشتند .مدت پادشاهی او ۷ ماه بود 

روایت یوستی نوس:
هـنگامـی کـه کـمبوجـیه مـی خـواسـت بـه مـصر بـرود مـغی را بـنام پـرک سـاسـپس نگهـبان کـاخ شـاهـی خـودکـرد. ایـن 

مـغ چـون از درگـذشـت کـمبوجـیه آگـاه شـد بـردیـا را کشـت و بـرادر خـودرا کـه اورپـاسـتس نـام داشـت و بـه بـردیـا شـبیه 

بود بجای او بر تخت نشاند و بقیه روایت هردوت .
این چند روایت ذهن پژوهشگر تاریخ را راضی نمی کند .چرا؟

۱-در مورد مرگ کمبوجیه سه روایت هست . داریوش علت مرگ کمبوجیه را خودکشی او می داند و هرودوت 
می گوید هنگام سوار شدن زخمی بر داشت و ُمرد ،و کتزیاس اصابت چاقو با ران هنگام بریدن چوب را علت 

مرگ می داند. پس می تواند روایت دیگری هم باشد ؛ترور او .

۲-در مورد شباهت بردیا و گئوما به حدی که حتی همسرش متوجه نشود مورد پذیرش عقل سلیم نیست و 
احمدکسروی نیز این امر را نمی پذیرد.

۳-در مورد قتل بردیا هم چند روایت هست :
داریوش و کتزیاس می گویند: کمبوجیه بردیا را کشت 

 هردوت می گوید: پرخش اسپ پدر همسر کمبوجیه اورا کشت 
یوستی نوس می گوید:برادر گئوما بردیا را کشت

 پس می تواند روایت دیگری  هم باشد .زنده بودن او .
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۴-خـودکـشی پـردخـش اسـپ کـسی کـه مـدعـی اسـت بـردیـا را بـدسـتور کـمبوجـیه کشـته اسـت بـا هـیچ تـوجـیهی قـابـل 
پـذیـرش نیسـت . کـودتـا پـیروز شـده اسـت و او یـکی از کـسانـی اسـت کـه بـایـد از ایـن کـودتـا  بهـرمـند شـود . مـگر ایـن 

کــــه او از رازی مــــطلع اســــت کــــه نــــبایــــد دیــــگران از آن  مــــطلع شــــونــــد ،و ایــــن راز چــــیزی نیســــت جــــز کــــودتــــا بــــر عــــلیه 
بردیای واقعی .

۵- براستی نام بردیای دروغین  چه بود:
داریوش می گوید:نامش گئوما بود

هردوت می گوید:نامش اسمردیس بود
 و کتزیالس  می گوید:نامش اسفنداتس بود .

۶-برادر گئوما که بود:
داریوش نامی از برادر گئوما نمی برد

 هردوت می گوید:نامش پاتیزی تس بود
 ویوستی نوس می گوید:نامش اوروپاتس بود

 ۷-گئوما در کجا کشته شد
داریوش می گوید :والیت نیسایه

هردوت:می گوید:شوش
۸- بردیا چه زمانی کشته شد: 

داریوش می گوید: کمبوجیه قبل از سفر مصر اورا کشت 

هرودوت می گوید: کمبوجیه در مصر بود که فرمان کشنت اورا داد
۹- آیا گوش گئوما بریده شده بود:

داریوش از گوش بریده چیزی نمی گوید 

هردوت می گوید:کوروش گوش او را بریده بود
۱۰-داریوش می گوید :یاد گاه(معابد) هایی که گئوما ویران کرد را ساختم

چرا گاه ها و نشیمن گاه ها و خانه ها و سهم زمین ها را که گئوما بستاند باز دادم.
بـردیـای دروغـین امـوال چـه کـسانـی را گـرفـته بـود،مـعابـد چـه کـسانـی را ویـران کـرده بـود و داریـوش ایـن امـوال را 

به چه کس پس داد .
گفته می شودگئوما از دشمنان خود اموال و برده هارا بزور گرفت. آزاد کردن برده ها برای بهبود کشاورزی 
بوده است .گئومادر پی بهبود وضع عامه مردم بود. در این انقالب اجتماعی تنها اشراف پارس  متضرر شده 

بودند.موافق روایت هردوت از مرگ گئوما بجز پارس همه اقوام متاثر شدند.
یک پرسش:

چرا در مورد یک فرد و یک واقعه تاریخی این تعداد روایت های متناقض است . و براستی حقیقت ماجرا 
چیست .آیا نمی توان پنداشت که ریشه تمامی این تناقض ها دروغ بزرگی است که داریوش و باند کودتا در 

دهان تاریخ گذاشتند تا تاریخ نویس از همه جا بی خبر بدنبال موجودی موهوم در کوچه پس کوچه های تاریخ 
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بگردد و افسانه بسازد .
حقیقت ماجراچه بود

حـقیقت مـاجـرا  کـودتـای هـفت خـانـدان بـزرگ پـارس بـرعـلیه خـانـواده کـوروش اسـت .کـمبوجـیه در شـام تـرور مـی 
شود . زمینه این ترورخبر به قدرت رسیدن بردیاست.

بـردیـا در نـبود بـرادر و زمـینه مـناسـب بـرای یـک انـقالب  خـودرا شـاه مـی نـامـد و بـا کـمک پـات ایـزد دسـت بـه رفـرم 

هایی بر علیه اشراف پارس می زند . کودتا گران خودرا به ایران می رسانند .
شرکت پرخش اسپ در ترور کمبوجیه بعلت کشته شدن پسرش در مصر توسط کمبوجیه پذیرفتنی است و 

اما در ترور بردیا شرکت در یک جنایت نابخشودنی است . در این کودتا برادر و دختر برادرش هم شرکت 
دارند . که بعد از کودتا زن بردیا که در کشنت بردیا توطئه می کند به عقد داریوش در می آید و مزد خیانت 

اش را می گیرد.

و اما خودکشی پرخش اسپ بعد از کشته شدن بردیا و پات ایزدقابل توجیه نیست مگر این که بپذیریم  
نمی تواند تاب بیاورد و خودکشی می کند . یا این که مجبور بخود کشی می شود تا به همگان بگویند پرخش 

اسپ قاتل بردیا بود که به سزای عملش رسید.

در این داستان گئوما همان پات ایزد است .مغی که گرایشات مردمی دارد.و راه رفرم را به بردیا نشان می 
دهد .هدف باز گرداندن ماد ها بقدرت نیست آن طور که هردوت می گوید . درست است که مغان پیش از آن 
که متولیان دینی  باشند قومی بودند که به حکومت ماد  وابستگی و دلبستگی داشتنداما همانطور که هردوت 

می گویدهواداری از بردیا خاص مناطق ماد نشین نبود در بین پارسیان هم او هواداران بسیاری داشت.
در واقع کودتای داریوش یک کودتای سیاسی صرف نبود یک کودتا بر علیه یک رفرم سیاسی -اقتصادی و 

فرهنگی بود . کشنت پات ایزد  بعنوان برادر گئوما زدن بخش اقتصادی و فرهنگی این جنبش بود .
عاملین کودتا 

چـه کـسانـی در ایـن کـودتـا شـرکـت داشـتند ؛داریـوش در کـتیبه بیسـتون نـام ۶ تـن از کـسانـی را کـه درایـن کـودتـا 
نقش داشتند را می برد :

۱-ویندفرنه پسر ویسپار
۲-هوتنه پسر ثوخر

۳-گاوءبروو پسر مرونیه
۴-وی درنه پسر بغابیغنه

۵-بغ بوخش پسر داتو وهیه
۶-اردومنش پسروهوکه

نفر هفتم خود داریوش است.
جز این ۷ نفر سه نفر دیگر در این کودتا دست داشتند:

۸-پرخش اسپ پدر همسر کمبوجیه
۹-برادر پرخش اسپ؛اوتانه ،پدر همسر بردیا
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۱۰-فدیمه:همسر بردیا
در روایت کتزیاس دونفر دیگر با کودتا همکاری می کنند

۱۱- بگپاتس
۱۲-آرتا سیراس

پادشاهی داریوش

جابجایی قدرت هر چند در خانواده هخامنش بود اما خالی از تنش نبود بدو علت:
۱-مرکز گریزی از خاصیت های ساختاری امپراطوری هابود. 

یـک امـپراطـوری بـا فـتح سـرزمـین هـای دیـگران شـروع مـی شـد .اقـوام مـختلف بـدون چسـب و سـاروج تـاریـخی و 

طـبقاتـی زیـر یـک پـرچـم گـرد مـی آمـدنـد تـا زمـانـی کـه حـکومـت فـائـقه قـادر بـود اعـمال سـلطه کـند .و بـمحض ایـن کـه 

خللی در برج و باروی قدرت سیاسی ایجاد می شد شورش های استقالل طلبانه آغاز می شد 
۲-همانطور که هردوت می گوید در مرگ بردیا بیشتر اقوام سوگوار شدند و این نشان می دهد که بردیا به 
یک خواست اجتماعی پاسخ داده بود . کودتای اشراف پارس یک کودتای سیاسی نبود ریشه های اقتصادی 

هم داشت .پس زمینه شورش در بعد اقتصادی و اجتماعی هم بود .
خوزستان،بابل،دارس،ماد،ارمنستان،هیرکانیه،مرو،سیستان،مصر،دست به شورش زدند .

۱۹ جــنگ در طــی ۲ ســال نــشان از آن داشــت کــه کــودتــا مشــروعــیت ســیاســی نــدارد و بــایــد مشــروعــیت نــظامــی 
پــیدا کــند . ایــن مشــروعــیت حــاصــل شــد ارتــش قــدرتــمندی کــه کــوروش ســازمــان داده بــود در کــنار رهــبری قــدرتــمند 

داریوش وبرخورد بیرحمانه او در سرکوب ها کار را یکسره کرد .و سلطنت تثبیت شد .

اصالحات درمصر

آریاند حاکم منصوب شده در مصر سکه بنام خودزد و اعالم استقالل کرد .خراج مصر چیزی نبود که 
داریوش از آن بگذرد پس به مصر لشگر کشید و آریاند از در اطاعت در آمد .

داریوش برای تثبیت موقعیت خود دست به اصالحاتی در مصر زد . نخست در عزای اپافپس؛گاو مقدس 

مصر؛شرکت کرد و هزینه ای برای یافنت آن  و ساخنت معبدی برای آمون ؛خدای بزرگ مصرتخصیص 

داد .رضایت کاهنان مصری یک پایه تثبیت قدرت بود .
بعد برای رونق بازرگانی ترعه ای بین دریای مدیترانه و دریای سرخ ساخت.

جز این دستور داد تا قوانین مدنی و جزایی مصر تدوین شود .داریوش یک سال در مصر ماند و به ایران 
باز گشت .

دین هخامنشیان
کوروش ،کمبوجیه و داریوش هر سه به معابد مصر رفتند و خدای بزرگ آن ها آمون را ستایش کردند . این 

کار دو علت داشت :
۱-مشروعیت سیاسی در مصر از کانال مشروعیت مذهبی می گذشت .پس راه دیگری نبود جز آن که در 
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معبد خدایان مصری حاضر شوند و خدایان آن ها را ستایش کنند . در کتیبه ای کاهنان مصری داریوش را 
فرزند نیت؛خدای زمین و دریاها؛و برادر رع؛خدای آسمان می خوانند.

۲-علیرغم این که داریوش مشروعیت کار هایش را به یاری و تائید اهورمزدا نسبت می دهد(کتیبه بغستان 
یا بیستون) دین رسمی هخامنشیان زردشتی نیست . آموزه های زردشت از شرق ایران به غرب و مرکز ایران 

رخنه کرده بود اماهنوز تبدیل به دین رسمی نشده بود .
فتح یونان

داریوش در سال ۵۱۴پ.م.از تنگه میان آناتولی و اروپای شرقی گذشت.هرودوت می نویسد ؛شهر های 

یونانی داوطلبانه اطاعت از داریوش را پذیرفتند. بخش اعظم شبه جزیره بالکان و بخش جنوبی اُکراین کنونی 
ضمیمه دولت داریوش شدند .

لشگر کشی به این منطقه سه علت داشت:

۱-معادن ناحیه اورال
۲-چوب جنگل های ماورای دانوب برای صنعت کشتی سازی و تقویت نیروی دریایی ایران

۳-دور کردن قبایل وحشی غرب دریای سیاه از متصرفات ایران
در سال ۵۱۳ پ.م. سراسر یونان به تبعیت داریوش در آمده بودند.

فتح گندار و سند 
در سال ۵۱۲.  داریوش متوجه شرق شد. بنادر جنوبی سند از مهم ترین مراکز تجارت بین شرق و غرب 

بود .تصرف گندار و سند از نظر اقتصادی ضرورتی استراتژیک داشت .
سازمان اداری داریوش

امپراطوری به ۲۳ منطقه یا خشترپاو یا ساتراپ نشین تقسیم شده بود و هر منطقه به شهریاری؛خشتر 
اپاون سپرده شده بود . 

در هــــر ســــاتــــراپ حــــکام محــــلی، کــــاهــــنان و رهــــبران عــــشایــــر و شــــاهــــان کــــوچــــک وجــــود داشــــتند ولــــی در تــــمام امــــور 
کشوری تابع ساتراپ بودند.

فرماندهان نظامی مستقل بودند و هر کدام بالواسطه تابع و فرمانبردار شاه بودند. جز اینها مأموران 
ویژهای بهعنوان چشم و گوش شاه به تمامی مناطق سفر میکردند و گزارشات خود را به شاه میدادند هر 

ساتراپ ساالنه میزانی خراج به خزانه دولت واریز میکرد که مجموعه این خراجها به ۱۴۵۰۰۰ تاالنت 
میرسید.

خــراج و دادوســتد بــا پــول مــسکوک صــورت مــیگــرفــت. پــول شــاهــی مــسکوک طــال بــود کــه بــه «داریــک» مــعروف 
بود. مسکوکات نقره و مس نیز بود.

اقتصاد پولی ضمن آنکه امپراتوری را تحت یک لوا متحد میکرد موجب توسعه بازرگانی میشد . 

شاهراههای بزرگ که توسط سربازان مواظبت میشد کل امپراتوری را به هم وصل میکرد و حمل کاالهای 
بازرگانی و نقل و انتقال لشکریان و مراسالت پستی به سهولت انجام میگرفت.
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روابط اجتماعی

داریوش به قشرهای عالیه، توانگران، اعیان و کاهنان متکی بود.

تــوانــگران دســت بــازی در مــقاطــعه خــراجهــای دولــتی داشــتند و کــاهــنان از لــحاظ ســیاســی و اقــتصادی نــیروی 
بـــزرگـــی بـــه شـــمار مـــیرفـــتند. پـــارســـیان کـــه پـــایـــگاه اصـــلی حـــکومـــت بـــودنـــد خـــراج نـــمیپـــرداخـــتند و هســـتۀ مـــرکـــزی 

فرماندهان ارتش و سران و نمایندگان ادارات کشوری بودند.
شـاه بـه ارتـش مـتکی بـود و «بـنابـر سـنت قـدیـم مـردم مـاد و پـارس وضـع یـک فـرمـانـروای مسـتبد و دسـپوت مـطلق 

العنان  را داشت» و ۱۰۰۰۰ نفر حافظ جان او بودند.

یک ویژگی: دسپوتیسم شرقی

انگلس در کتاب قهر در تاریخ چنین مینویسد:

«جــوامــع اشــتراکــی مــتکامــل پــا بــه دوران بــردهداری نــهادنــد. بــردهداری امــکان تــقسیم کــار زراعــی و 
صـــــــنعتی بـــــــه مـــــــقیاســـــــی وســـــــیعتـــــــری میســـــــر کـــــــرد و بـــــــدیـــــــن وســـــــیله بـــــــه شـــــــکوفـــــــایـــــــی و رونـــــــق دنـــــــیای                  

قدیم و نظام یونانی انجامید... 
هـرگـز نـبایـد فـرامـوش کـنیم کـه تـمام تـکامـل اقـتصادی، سـیاسـی و روشـنفکری مشـروط بـه مـوقـعیتی بـود 

کــه در آن بــردهداری هــم ضــروری بــود. آنجــا کــه جــوامــع اشــتراکــی جــهان بــاســتان دوام آوردنــد طــی 
هزاران سال شالوده خشنترین و ابتداییترین شکل حکومت استبداد شرقی را پی ریختند.»

ســؤالــی کــه بــه قــوت خــود تــا بــه امــروز بــاقــی اســت چــرا جــوامــع اشــتراکــی جــهان بــاســتان در بــخشی از ایــن کــره 

خاکی ادامه یافت و در بخشی دیگر به طور کل مضمحل شد و پا به دوران بردهداری نهاد.

دالیل مضمحل شدن جوامع اشتراکی

رشــد ابــزار تــولــید، تــقسیم کــار کــشاورزی و دامــپروری، از انــسان گــرســنه و تــنهای بــدوی، گــلهداران و زمــینداران 
بــزرگــی ســاخــت. انــسان نــه تــنها مــیتــوانســت شــکم خــود را ســیر کــند بــلکه مــیتــوانســت عــدهای دیــگر را بــه خــدمــت 

بگیرد پس کشنت اسرا به استفاده از آنها برای کار روی زمین تبدیل شد.
ثـروتهـای خـصوصـی اولـین شـکاف را در جـامـعه بـدوی ایـجاد کـرد و اولـین جـوانـههـای اشـرافـیت و سـلطنتهـای 

موروثی بهوجود آمد.
زمـینهـای اشـتراکـی بـه مـلک هـای خـصوصـی تـبدیـل شـدنـد. و رفـته رفـته خـریـد و فـروش زمـین مـرسـوم شـد. تـولـید 

کاالیی و تجارت کاالیی دومین ضربه را به جوامع اشتراکی اولیه زد.
بـرده گـرفـنت از غـیر رفـته رفـته بـه بـرده گـرفـنت از افـراد خـودی، بـدهـکارانـی کـه قـادر بـه دادن وامهـای خـود نـبودنـد 

تبدیل شد.
پیشرفت صنعتی و بازرگانی و تقسیم کار مردم را براساس اشتغاالت شان تقسیم کرد.                                       

ظــهور طــبقات جــدیــد، تــقسیم کــار بــین شهــر و روســتا، افــزایــش مــقدار بــردگــان نســبت بــه مــردم آزاد در مجــموع 
باعث فروپاشی جوامع نخستین و گذار به دولت و جامعه بردهدار شد.

امـا در جـوامـع آسـیایـی کـمبود آب و وابسـته بـودن زمـین بـه سیسـتم آبـیاری، وجـود حـکومـتهـای مـتمرکـز و مـقتدر 
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را طــلب مــیکــرد. پــس زمــین بــرخــالف یــونــان وابســته بــه آب بــود و آب وابســته بــه حــکومــت و ایــن خــود بــاعــث شــد کــه 
زمـین بـهجـای آنکـه از دسـت جـماعـتهـا و عـشیره بـیرون بـیایـد، مـلک طـلق افـراد شـود و بـعد حـالـت کـاال پـیدا کـند و 
زمــینهای بــاشــد بــرای کــار بــردگــان و بــهوجــود آمــدن بــردهداران قــدرتــمند و دخــیل در ســیاســت و حــکومــت، زمــین در 

دست حکومت و متعلق به حکومت قرار بگیرد و بهجای تقسیم قدرت ما با تمرکز قدرت روبهرو باشیم.

معتقدات

«هــخامــنشیان اهــورامــزدا را خــدای قــبیله خــویــش مــیدانســتند» و داریــوش در کــتیبه بیســتون هــمه پــیروزی هــای 
خود را به اهورامزدا نسبت میدهد.

 نـــظریـــه های دیـــنی ایـــرانـــیان از دیـــربـــاز پـــیش از ایـــن عـــصر شـــکل گـــرفـــته بـــود. و بـــعدهـــا مـــبنای دیـــن زرتشـــت را 
تشکیل داد و در کتاب مقدس اوستا منعکس شد.

نگاتی چند پیرامون اوستا 

۱-زردشــت ســده هشــتم پــیش از مــیالددیــن خــود را بــه گشــتاســب عــرضــه کــرد و گشــتاســب دســتور داد اوســتا را بــر 
۱۲۰۰۰ پوست گاو بنویسند و در قلعه و دژ پشت نگهداری کنند. 

۲-قـدیـمیتـریـن بـخش اوسـتا گـاثـه هـا (سـرودهـای زردشـت) اسـت کـه مـنسوب اسـت بـه خـود زرتشـت و بـه زبـان مـادی 

یا به گفته برخی از محققین به زبان کردی است. «گاثهها دوره جماعت بدوی بیطبقه را توصیف میکند.» 

۳-اوستا دارای ۸۱۵ فصل بود که به۲۱نُسک (کتاب) تقسیم میشد. 

۴-اسکندر بعد از فتح ایران بخش های علمی اوستا را برداشت و بقیه را سوزاند. 

۵-آن چه از اوستا باقی ماند ۳۴۸ صفحه بود که در ۲۱کتاب تنظیم شد. 

۶-بعد از قرن سوم بخشهای دیگری از اوستا از بین رفت و آنچه باقی ماند شامل ۵قسمت است:

الف: یَسنا: به معنای ستایش است و گاثهها جزء آن است.

ب: ویسپرد: در عبادات است.
ج: وندیداد: ادعیه و اوراد برعلیه دیوان و اهریمنان است.

د: یشت: قسمت تاریخی اوستا است.
ھ:خرده اوستا: که در مورد عبادات، اعیاد و جشنها است. 

۷-نخستین بار اوستا در زمان بالش اشکانی جمعآوری شد دومین بار توسط تنسر وزیر که هیربُد
هیربُدان در زمان خسرو انوشیروان ساسانی بود. 

۸-فقه زردشتی درزمان شاهپور پسر اردشیر تدوین شد. 
۹-خـرده اوسـتا کـار آذرپـاذ مـارسـپندان مـؤبـد بـزرگ زرتشـتی بـود کـه او را زردشـت ثـانـی گـویـند و بـا ریـخنت مـس 

گذاخته بر سینه او، او را کشتند. 
۱۰-اوتای ویراف نامک، کتابی است از اوتای ویراف مؤبد زردشتی که سیری در بهشت و دوزخ است که او 

در خواب دیده بود. 
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۱۱-دینکرت تفسیری است بر اوستا در مورد مهمترین مسائل فقه، عبادات و احکام مزدیسنی  که در قرن 

دوم هجری نوشته شده است. 
۱۲-اوســتا بــه مــعنای بــنیان جــا افــتاده و مــحکم اســت. کــه کــنایــهای اســت بــه آیــات و شــریــعت پــابــرجــای حــضرت 

آشو زردشت. 

۱۳-زنـد بـه مـعنای تـرجـمه اسـت و نخسـتین بـار اوسـتا بـه زبـان پهـلوی تـرجـمه شـد کـه بـه آن زنـدگـی مـی گـویـند و 

چون از پهلوی به زبان دری ترجمه شد به آن پازندمی گویند،یعنی دو بار ترجمه شده. 
 ۱۴ْ-زبـان اوسـتایـی یـکی از اصـول و پـایـههـای زبـان ایـرانـی اسـت. مـانـند زبـان عـربـی، ِاعـراب داشـته اسـت. و 

دارای عالئم  جنسی و تثنیه نیز بوده است.

زبان و خط ایرانیان

در مـیتولـوژی ایـرانـی نخسـتین کـسی کـه بـه فـارسـی سـخن گـفت کـیومـرث بـود. و نخسـتین کـسی کـه فـارسـی نـوشـت 
بــیورســپ بــن ونــداســپ بــود. دیــوان بــه طــهمورث خــط آمــوخــتند از یــاد نــبریــم کــه دیــوان در مــیتولــوژی مــا اقــوام بــیگانــه 

بوده اند.
امــا طــبق تــحقیق دانــشمندان از ۷۰۰ ســال قــبل از مــیالد مــسیح زبــان مــردم ایــن ســرزمــین فــارســی بــوده اســت. 
مــردمــی کــه بــه گــفته زردشــت از «ایــران ویــچ  » بــه عــلت ســرمــای شــدیــد کــوچ کــردنــد و بــه فــالت ایــران آمــدنــد زبــان 

مادها فارسی باستان یا نزدیک بدان و لهجهای از آن بود.
فــارســی بــاســتان را فُــرس قــدیــم هــم مــیگــویــند کــه کــتیبههــای بیســتون و الــونــد و صــدســتون تــخت جــمشید بــه آن 

نـــوشـــته شـــده اســـت. خـــط ایـــن زبـــان مـــیخی اســـت. بـــا زبـــان اوســـتایـــی فـــرق انـــدکـــی دارد از چـــپ بـــه راســـت نـــوشـــته 
مـــیشـــد و دارای ِاعـــراب بـــود و تـــذکـــر و تـــأنـــیث داشـــت کـــتیبههـــای بـــه جـــای مـــانـــده بـــه ســـه زبـــان پـــارســـی، عـــیالمـــی و 

آشـوری بـوده اسـت. بـه خـاطـر آنکـه امـپراتـوری بـزرگ هـخامـنشی، از اقـوامـی  بـه وجـود آمـده بـود کـه بـه زبـانهـای 

مختلف سخن میگفتند و چیز می نوشتند اما زبان فارسی باستان زبان رسمی بود.

عناصر تمدن ساز هخامنشی

فارغ از آن که علت جانگشایی کوروش و داریوش طبق آموزه های زردشت ایجاد یک حکومت جهانی توأم 
با صلح و آشتی بود یا در پشت آن منافع اشراف و جنگاوران پارسی برای گرفنت باج و غارت و تامین برده 

برای کار در کاخ ها و معادن و مزارع بود در تبادل تمدنی بین عناصر امپراطوری نمی توان شک کرد . 
پارسیان عناصری از فرهنگ به دیگر اقوام را می دادند و عناصر مثبت و درخشان دیگر اقوام را از قبیل 

خط ،زبان،پزشکی ،معماری،هنر و سیاست را می گرفتند .
در این جا الزم است کمی خم بشویم روی فلسفه سیاسی که هخامنشیان به تمدن  میان رودان و دیگر 

تمدن ها دادند :
۱-تا آن زمان در تمدن میان رودان شاه یا خدابود و یا پیامبرِخدایی ویژه که رسالت داشت با جنگ و جهاد 
دین خدایش را عاملگیر کند. یک تئوری سیاسی در خدمت شکل دهی بیک امپراطوری و بر پایی یک تمدن .اما 

در میان قبایل ایرانی شاه نه خدا بود و نه پیامبِر خدا .
هرچند هخامنشیان زردشتی بمعنای اخص آن نبودند اما آموزه های آشو زردشت به میزان زیادی در نجد 
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ایران نفوذ کرده بود و هخامنشیان به وجود اهورمزدا باور داشتند . پس جنگ دیگر یک جهاد نبود و صبغه 
دینی نداشت.

۲- د رتمدن میان رودان شاه فرزند وپیامبر و نماینده خدا ومردم بندگان خدایی بودند که باید اطاعت می 
کردند 

۳- در تمدن میان رودان هیچ آشتی میان فاتح و مغلوب نبود یا تسلیم و گردن نهادن به خدای فاتح و یا 
مرگ.

۴- در تمدن میان رودان خانه شاه خانه خدا بود و مقدس شمرده می شد وتمامی دستاورد های بشری در 
خدمت معابد بود.

۶- دین در تمامی امور زندگی و مرگ حاکم بود . گورهای مصریان پر بود از اثاثیه هایی که درآن دنیا باید 
از آن استفاده می شد .

۷-در اندیشه سیاسی ایرانی اما شاه خدا نبود و رعیت عبدنبود . در فرهنگ هخامنشی  رعیت بنده بود اما 
عبد نبود . بنده فرد آزادی بود که طبق قرار دادی  از کسی فرمان می بردولی عبد درتملک دیگری بود.  

۸-درتمدن هخامنشی بر خالف تمدن میان رودان با عقاید مردم کاری نداشتند  
۹-در تمدن میان رودان تقدس در ذات شاه بود پادشاه یا فرزند خدا بود یا خدا بود و یا پیامبر-خدا 

سلطنت به او زیور می یافت. 
۱۰-اما در تمدن هخامنشی قدسیت راپادشاه نه از ذات خودش بلکه از مقام سلطنت می گرفت و تا عنایات 

اهورمزدا شاملش می شد می توانست حکومت بکند 
۱۱-در میان رودان شاه دارای عصمت و بری از خطا بود و اگر جامعه به فساد کشیده می شد مقصر 

مردم بودند . اما در میان هخامنشیان شاه معصوم نبود. می توانست اشتباه بکند و جامعه را به فناببرد.اصل 
قدسیت مقام سلطنت و حرمت پادشاه باعث اطاعت از شاه می شد و فرمان او برای همگان الزم االجرابود . 

۱۲-در تمدن هخامنشی اقوام تابعه اقوام مورد احترام بودند بر خالف میان رودان که اقوام زیر سلطه را در 
نگاره هایشان برهنه و زبون نشان می دادند.

یک پرسش ؛ 

چرا تقدس سلطنت  و استبداد مطلق برای ایران یک ضرورت بود 
چون این منطقه گسترده را تنها یک پادشاه مطلق العنان می توانست اداره کند . زندگی و تولید در پناه 

امنیت امکان داشت . دادن آزادی فردی برای بدستآوردن آزآدگی وسربلندی بود .
شاه در ایران شاهی پدر ساالر بود .و کارش آبادانی کشور برای رفاه مردم بود.

تبیین نظام استبدای ایران با دو مولفه همراه است :
۱-کم آبی 

۲- موقعیت ژئو پلتیک
زمین های کم آب نیازمند حفر کانال و کاریز و نگهداری مداوم آن بود و این تنها در سایه یک دولت متمرکز 
میسور بود و دولت متمرکز که خودرا صاحب آب و به تبع آن زمین می دانست یک دولت استبدادی بود .امری 

�43



که مارکس آن را شیوه تولیدآسیایی  می گوید. 
۲-قرار گرفنت ایران در سر راه عبور و هجوم قبایل مقوله امنیت را باالتر ازآزادی قرار می داد. زندگی و 

کار و تولید وابسته امنیت بود پس باید تن داده می شد به دولت های فراگیر و مستبد .
خشایارشاه

مرگ داریوش
داریــوش ۶۴ ســالــه بــعد از ۳۶ ســال ســلطنت در ســال ۴۸۶ پ.م. در گــذشــت .و ســلطنت بــه پســرش خــشایــار شــاه 

رسید که مدت ۱۵ سال شهریار غرب امپراطوری بود و در بابل مستقر بود . 
جنگ ماراتون

برای رسیدن به نبرد ماراتون باید کمی روی اوضاع یونان خم شویم تا دالیل جنگ ماراتون روشن شود .
در سال ۵۴۵ پ.م.پیزیسترات در آتن بقدرت رسید .دو منظومه ایلیاد و اودیسه در زمان او تدوین شد. پس 

از مرگ او پسرش «هی پیاس» به قدرت رسید . دیکتاتوری اوو پدرش مورد پذیرش مردم آتن نبود.بهمین 
خاطر برادرش راکشتند و مدتی بعد بر علیه او شوریدند و او به لیدیه پناهنده شد و از حاکم ایرانی تقاضای 

کمک کرد .

حاکم لیدیه تالش کرد هی پیاس را به آتن بر گرداند .اما آتنی ها نپذیرفتند و حاکم لیدیه آتن را تهدید کرد. 
آتن موفق شد جزایر نشینان اژه را در سال۴۹۴پ.م. بر علیه حاکم سارد بشوراندو در یک حمله سارد 

پایتخت لیدیه را غارت و به آتش بکشانند.
داریوش طی فرمانی به مردونیه پسر گاو برووکه فرمانده سپاه لیدیه بود دستور تنبیه شورشیان را داد. 

شورشیان سرکوب شدند۴۹۲ پ.م .اما تالتش سارد برای برگردانده هی پیاس به قدرت ادامه داشت .  
در آن سوی در آتن یکی از عمو زادگان هی پیاس قرار داشت که رقیب هی پیاس بود . کار به جنگ 

کشید ،در سال۴۹۰پ.م. 

سپاه سارد که متشکل بود از هواداران هی پیاس و سربازان ساردی وارد «اری تر »از توابع آتن شدند و 
آن جا را به آتش کشیدند از آن جا وارد دشت ماراتون شدند که چند کیلومتر با آتن فاصله داشت .

افسران ایرانی وقتی سپاه ۱۰۰۰۰ نفره آتن رادیدنداز عدم مقبولیت هی پاس در بین آتنی ها مطلع شدند و 

به سارد باز گشتند .آتن این باز گشت را بعنوان پیروزی خود گرفت و درباره آن گزافه های بسیاری نوشتند .
نبرد سا المیس

در سال ۴۸۰ خشایار شاه از راه تراکیه و مقدونیه به یونان لشگر کشید . این حرکت بخاطر آن بود که 
دست اندازی آتن به مناطق همجوار صلح در منطقه را به خطر می انداخت.

در این جنگ نیز گزافه گویی یونانی در خدمت ناسیونالیسم یونانی درآمد .
هردودوت این گونه لشگر خشایار شاه را سیاهه می دهد:

-۵۲۰۰ ناو جنگی
-۵۱۷۰۰۰ سرباز دریایی
-۱۷۰۰۰۰۰ هزار نفر پیاده
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-۶۱۷۰۰۰ نفر سواره 
در برابر شهری که شمار مردانش به۲۰۰۰۰ نفرهم نمی رسید .

هردوت از یاد می برد که۲۸۳۴۰۰۰ نفر اگر روزی ۳ لیوان آب می خوردند تمامی آب های شیرین آتن 
کفاف آب آن ها را نمی داد از بقیه چیز ها می گذریم .و از یاد نبریم که فرماندهان سپاه هخامنشی در 

روزگار خود از بهترین ها در فنون جنگ بودند ودیوانه نبودند که نزدیک به سه میلیون نفر را به جنگ یک ارتش 
نهایت۱۰۰۰۰ نفره ببرند . این اغراق ناممکن علت داشت که به آن می رسیم.

ارتش خشایار شاه قبل از رسیدن به آتن با سپاه اسپارت روبرو شد که بکلی سپاه اسپارت را تار ومار کرد 

و یونانیان مجبور شدند با خالی کردن شهر آتن را تسلیم خشایار شاه بکنند،سال۴۸۰پ.م.
 در این زمان حاکم آتن تمیستو کلس وارد مذاکره شد و خواهان باز گشت خشایار شاه به آسیاشد .

شکی نیست که خشایار شاه با توافقاتی راضی به باز گشت شد و شکی هم نمی توان کرد که این لشگر 
کشی موفقیت چندانی نداشت .اما اگر سرنوشت تمیستوکل قهرمان جنگ ساالمیس و پاوسانیاس قهرمان 

جنگ پالته را پی بگیریم خواهیم دید که داستان شکل دیگری دارد .

پاوسانیاس اونیفورم ایرانی می پوشید و کارگزار رسمی ایران در بیزانتیوم بود و دختر مگه بات فرمانده 

نیروهای ایرانی در تراکیه را به زنی گرفته بود .بعد ها یونانی ها پاوسانیاس را به اتهام خیانت به وطن اعدام 
کردند .

تمیستوکلس هم با همین اتهام روبرو بود که قبل از دستگیری به ایران گریخت. و اردشیر اول جانشین 

خشایار شاه حاکمیت مانیسه در غرب آناتولی را به او داد و او با یک زن ایرانی ازدواج کرد .

در واقع عقب نشینی خشایار شاه از آتن مرهون مذاکرات و تعهدات آتنی ها به خشایار شاه بود.
تبیین جنگ ها

گفته می شود هخامنشیان در پی حکومتی جهانی بر مبنای آموزه های زردشت بودند. کشوری یگانه خالی 
از جنگ و ویرانی .

جدا از آن که کوروش و داریوش زردشتی نبودند وتنهابه اهورمزدا باورداشتند .و نام آشو زردشت در هیچ 
سنگ نبشته ای مکتوب نیست .با آموزه های زردشت هم نمی توان جنگ در جزایر دریای اژه را تبیین کرد 

باز هم گفته می شود که ایران هخامنشی برده دار نبود و این جنگ ها برای تامین نیروی برده برای کار در 
معادن و کاخ ها نبود .این نیز جدا از راستی و ناراستی هایش تبیین گر این جنگ ها نیست .

خشایار شاه آن ارتش عظیم را برای به خطر انداخنت صلح جهانی توسط آتنی ها روانه یونان نمی کند 

باید دید در پشت این لشگر کشی ها منافع کدام طبقه سرک می کشد .
اردشیر اول

در سال ۴۶۵پ.م. خشیار شاه در گذشت و پسرش اردشیر که بعد ها به دراز دست معروف شد به قدرت 
رسید .که ۴۱ سال سلطنت کرد.

شورش در مصر

در سال ۴۶۰پ.م. هخامنش پسر داریوش شهریارمصر در گذشت و «انحوروس»پسر پسامتیخ با شکست 
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سپاه ایران در آن سامان اعالم استقالل کرد. اردشیر مگه بازو افسر پارسی را از لیدیه به مصر فرستاد و 
شورش را فرو نشاند. و برای رضایت مردم مصر دست به اصالحاتی زدند در این دوران رابطه پارس با آتن و 

اسپارت حسنه است و یونان و اسپارت ضمن داشنت استقالل زیر نفوذ ایران بودند. 

اما رقابت بین آتن و اسپارت برسر هژمونی منطقه ای به جنگ کشیده شد وجنگ در سال ۴۳۱ آغاز شد .  
و ایران درجنگ های ۱۱ ساله پلو پونیس بی طرف ماند.

خشایار شاه دوم

در سال ۴۲۴پ.م. اردشیر مرد و پسرش خشایار دوم به سلطنت رسید که او نیز بعد از دو سال در 
گذشت . 

داریوش دوم

بعداز مرگ خشایار شاه دوم برادرش داریوش دوم به سلطنت رسید .
در سال ۴۱۳آتن به جزایر سیسیل حمله کرد . و داریوش دوم چیتر فرنه را به سارد گسیل داشت در این 

زمان فرنه بازو بجای پدرش شهریار لیکیه بود . وجنگ داخلی آتن و اسپارت آغاز شد 
شورش در مصر

در سال ۴۱۰ شهریار ایرانی حاکم مصر در گذشت و یک مصری مدعی سلطنت شد که بعد از مدتی 
سرنگون شد .

جنگ های آتن و اسپارت با کمک ایران به نفع اسپارت تمام شد.

اردشیر دوم

در سال ۴۰۴ داریوش دوم درگذشت و پسر بزرگش ارشک که شهریار بابل بود با نام اردشیر به قدرت 
رسید .

شورش کوروش کهتر 

رسم بر این بود که ولیعهد پسری باشد که در زمان سلطنت پدر بدنیا می آید اما اردشیر دوم پسر بزرگش 
را ولیعهد کرد و این مورد قبول برادر کوچکتر که شهریار سارد بود قرار نگرفت.
پس تصمیم گرفت با زور و به کمک مزدوران یونانی قدرت را از برادر بگیرد.

دو سپاه در سال۴۰۱پ.م. در حران بهم رسیدند و کوروش کهتر کشته شد .
کوروش شاهی زیرک و بخشنده بود . او مزدوران یونانی و تمامی کسانی را که در شورش برادرش نقش 

داشتند بخشید .

در مورد بخشندگی او وهمسرش پریاتیش داستان هایی هست که پلوتارک در کتاب تاریخش به آن ها 
اشاراتی دارد.

تحولی دینی

در زمان اردشیر دوم پرستش آناهیتا و میترا در کنار اهورمزدا رسمیت یافت که بمعنای بازگشت به دین 
کهن ایرانی است و نشانه قدرت گرفنت مغان این دین در سپهر سیاسی  این دوران است .
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اردشیر سوم

اردشیر دوم در سال ۳۵۸ در سن ۹۰ سالگی درگذشت .

جنگ قدرت ؛شروع اضمحالل

اردشیر ۳. پسر داشت داریوش ،اریه اسپه و وهوکه ولیعهداما داریوش بود .

وهوکه دست به توطئه زد و در این توطئه دربار نیز با او بود .به اردشیر بیمار تلقین شد که داریوش و وزیر 
شاه تری بازو در صدد کودتایند .پس داریوش و تری بازو دستگیر و اعدام شدند .بعد نوبت به اریه اسپه 

رسید و به او گفته شد پادشاه به او بد گمان است .او خودکشی کرد بعدنوبت به ارشامه پسر دیگر اردشیر 
رسید که از مادری غیر پارسی بود.

  به پسر تری بازو گفته شد عامل قتل پدرش ارشامه بوده است و او ارشامه  را ترور کرد و در آخر وهوکه 
به قدرت رسید و خودرا اردشیر سوم نام نهاد. 

شورش و آشفتگی 

بنا به قانون گریز از مرکز حاکم بر امپراطوری هاکه در جابجایی قدرت خودرا نشان می داد .اردشیر سوم 
با بحرانی فرا گیر در سراسر امپراطوری روبرو شد . اردشیر دو مشکل داشت:

-بحران مشروعیت
-بحران جابجایی

لیست شورش ها

-شورش در ارمنستان:که توسط داریوش پسر ارشامه سرکوب شد
-شورش اردوان درآناتولی؛سرکوب شد واردوان به مقدونیه گریخت

-اعالم استقالل مقدونیه توسط فیلیپ دوم
-شورش در قبرس

-اعالم استقالل «نخت هارهبی»فرعون مصر.و شکست فرعون در سال ۳۴۳.
اردشیر مصر را گرفت و بر خالف سنت کوروش و داریوش معابد مصر را ویران کرد و گاو مقدس را 

کشت .

فتح مصر باعث شد که آتن و مقدونیه اعالم وفاداری به ایران بکنند و آرام بگیرند.
داریوش سوم ؛فروپاشی

در سال۳۳۸پ.م.اردشیر توسط «بگه وهوش»وزیر دربارش مسموم شد و تمامی فرزندان او کشته 
شدند .تیر خالص به شقیقه دودمان هخامنشی زده شد .

بگه وهوش یکی از بازماندگان شاه بنام ارشک را به شاهی نشاند اما قدرت واقعی در دست خود او بود. و 
کمی بعد ارشک وهمه پسران ارشک را کشت و در سال ۳۳۶ داریوش پسر ارشامه را به شاهی نشاند .

شورش در مصر

بمحض کشته شدن اردشیر سوم خبیشه در مصر ممفیس را گرفت و خودرا فرعون نامید.

در یونان اسکندر پدرش را کشت و خودرا پادشاه خواند.
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در سال ۳۳۴ شورش مصر سرکوب شد . و داریوش فرصتی یافت که از دست بگه وهوش خالص شود و 
شد .

مشکل داریوش سوم در آن بود که:-

-مادرش غیر پارسی بود و شاهی را ازپدر به ارث نبرده بود
-در گیر و سهیم و بر آمده از یک حکومت کودتایی بود

پس در داخل و خارج مشروعیتی نداشت. و از پشتیبانی سپهداران بر خوردار نبود و این یعنی از بین 

رفنت پایه های اقتصادی و سیاسی حکومت .

سقوط هخامنشیان

«رشـد و تـکامـل نـیروهـای تـولـیدی و بـازرگـانـی یـونـان» بسـته بـه حـل مـعضل ایـران بـود. پـس فـیلیپ مـقدونـی پـادشـاه 
اســپارت عــلیرغــم پــیمان اتــحادی کــه بــا اردشــیر ســوم بســته بــود در رأس اتــحادیــه دولــتهــای ســرزمــین یــونــان قــرار 

گـــرفـــت و ســـرگـــرم تـــهیه مـــقدمـــات جـــنگ بـــود کـــه در ســـال ۳۳۶بـــر اثـــر تـــوطـــئه ای کـــه احـــتماالً دســـت ایـــران در آن بـــود 

کشته شد.

روی کار آمدن اسکندر

بـا مـرگ فـیلیپ پسـر او اسـکندر بـه قـدرت رسـید. ابـتدا بـه ایـلبریـه و دره دانـوب لـشکر کـشید کـه مـوفـق بـود و عـدهای 
بـه او پـیوسـتند و در سـال ۳۳۴ بـا ۳۰۰۰۰پـیاده و۵۰۰۰سـواره از بـوسـفور گـذشـت و در نـبردی ایـرانـیان را شکسـت 
داد. شهـــرهـــای ســـارد و آســـیای صـــغیر درهـــای خـــود را بـــه روی او گـــشودنـــد. فـــقط دو شهـــر مـــلطیه و هـــالـــیکارنـــاس 

پایداری کردند.
ســال بــعد تــمامــی آســیای صــغیر را مــتصرف شــد. در ســال ۳۳۳ در پــیکاری دیــگر داریــوش ســوم را در نــبردی 

شکست داد و داریوش به سوی کرانه فرات عقب نشست.

و بعد به سوی جنوب رفت دمشق و سوریه و دیگر شهرهای فلسطین را تصرف کرد.
فـنیقیه و سـوریـه حـکومـت یـونـانـیان را بـه رسـمیت شـناخـتند و مـطیع شـدنـد. داریـوش بـا اسـکندر وارد مـذاکـره شـد 

و پیشنهاد صلح داد و تا شط فرات را به او واگذارکرد با ۱۰۰۰۰ تاالنت خراج و اسکندر نپذیرفت.
مـــصر بـــدون مـــقاومـــت تســـلیم شـــد. در نـــبردی دیـــگر در نـــزدیـــکی ویـــرانـــههـــای شهـــر نـــینوا در ســـال ۳۳۱داریـــوش 

شکست خورد.

شوش و بابل تسلیم شدند و گنج های خود را به اسکندر دادند.

استخر و پرسپولیس، نیز تسلیم شد. در سال ۳۳۰نزدیک به۱۲۰۰۰۰ تاالنت پول به دست اسکندر افتاد و 

کاخ زیبای استخر به دست لشکریان او آتش زده شد.
داریـــــوش بـــــه ســـــمت بـــــاکـــــتریـــــا رفـــــت ســـــاتـــــراپ بـــــاکـــــتریـــــا داریـــــوش را کشـــــت و اســـــکندر را صـــــاحـــــب تـــــاج و تـــــخت 

هخامنشی کرد.
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علل فروپاشی

فروپاشی امپراتوری هخامنشی معلول ضعفهای استراتژیک و ضعفهای تاکتیکی بود. 

۱-نخست آنکه جنگ قدرت شیرازه پادشاهی را گسسته بود خشایارشاه به دست پسرش کشته شد، داریوش 
دوم خشایارشاه دوم را کشت.

اردشــیر دوم، بــرادر کــوچــکاش کــوروش را کشــت. و خــود تــوســط تــوطــئهای دربــاری مــسموم شــد. اردشــیر ســوم 

نـیز بـا هـمین تـوطـئه کشـته شـد. و داریـوش سـوم نسـبت دوری بـا خـانـدان شـاهـی داشـت و ایـن بـدان خـاطـر بـود کـه 
سلسله هخامنشی با قحطالرجال روبهرو شده بود. 

۲-نـارضـایـتی مـردم در سـراسـر امـپراتـوری بـه اوج خـود رسـیده بـود. هـر مـنطقه بـه سـاتـراپـی سـپرده شـده بـود. و 
هــر ســاتــراپ خــراج آن مــنطقه را یــا خــود بــه مــقاطــعه گــرفــته بــود و یــا بــه مــقاطــعه داده بــود و ایــن یــعنی مــالــیاتهــای 

دوبله و سوبله واسطهها، و خانه خرابی مردمی که به زور به زیر یوغ امپراتوری درآمده بودند.
 ســارد و مــصر و ســوریــه و فــنیقیه و حــتی اســتخر پــایــتخت داریــوش ســوم تســلیم شــدنــد و بــا گــنجهــای بــیکــران 

اسکندر را قوی و قویتر کردند. 

۳-ارتـش داریـوش سـوم ارتـشی چـند مـلیتی بـود و آنهـا رغـبت چـندانـی بـه ادامـه حـکومـت داریـوش نـداشـتند، تـنها 

هسته اصلی ارتش که از پارسیان بود مقاومت میکرد. 

۴-اشتباهات دیگر تاکتیکی بود سازماندهی ارتش اسکندر را از نظر فشردگی و نظم تشکیالت در پیاده 
نظام و تاکتیکهای حمله و گریز در سواره نظام و کاربردهای تاکتیکهای جدید جنگی توسط اسکندر، از 

دیگر عوامل پیروزی او در نبرد بود. اما تعیینکننده نبود. با یک پشت جبهه قوی داریوش سوم میتوانست هر 
شکستی را بازسازی کند و با کشاندن ارتش اسکندر به داخل کشور و قطع کردن لجستیک او با یونان، او را 

درهم شکند. اما با هر پیروزی، سپاهیان بیشتری به او ملحق میشدند. و او قویتر می گشت.                
کاهنان مصری اسکندر را پسر رب النوع آمون نامیدند. و این نشان از تنفر آنان از ایرانیان بود.

 نگاه کنیم به پیروزیهای کوروش کبیر و برخورد مشابه کاهنان مصری با اسکندر با او.همه جا خدایان به 
او کمک میکنند تا پیروز شوند. فرزندان کوروش از این نکته استراتژیک غافل ماندند که فتح یک سرزمین تنها 
پیروزی نظامی  نیست. ماندن در یک سرزمین نیازمند عوامل دیگری جز رعب و وحشت و غارت است. باید بر 

دلهای مردم حکومت کرد. وگرنه دروازهها یکی بعد از دیگری به سوی دشمن گشوده میشود.

تکرار یک تراژدی

داریوش در مقابل اسکندر به ساتراپ باکتریا گریخت تا با کمک این ساتراپ که یکی از حکام او بود در مقابل 

اسکندر مقاومت کند. اما ساتراپ باکتریا اورا کشت و سر او به اسکندر تقدیم شد.

این تراژدی بار دیگر در دوران فروپاشی ساسانیان صورت گرفت. یزدگرد سوم بعد از شکست نهاوند به 
خراسان عقب نشست تا با کمک حاکم آن منطقه ارتش را بازسازی کند و مقابل هجوم اعراب را بگیرد. اما 

ماهوی سوری که بجای کمک به او جنگی ساختگی ترتیب داد تا یزدگرد کشته شود. و چون کشته نشد با 
اشارهای آسیابانی او را کشت تا با فرستادن سر او به مدینه پاداش این خیانت را بگیرد.
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ایـن تـراژدی، کـه تـراژدی خـیانـت و اپـورتـونـیسم سـیاسـی اسـت بـارهـا و بـارهـا تـکرار شـد. و فـرصـتطـلبانـی کـه تـا 

دیـروز تـا کـمر مـقابـل قـدرت حـاکـم خـم مـیشـدنـد، تـا وزش بـادهـا را بـرخـالف حـکومـت دیـدنـد رو بـه سـوی مـهاجـمان 
جـدیـد آوردنـد و سـعی کـردنـد تـا خـوشخـدمـتی بـه بـیگانـه مـوقـعیت خـود را تـثبیت کـنند. ایـن سـنت بـعدهـا بـه یـک پـایـه 

اساسی در فلسفه سیاسی ما تبدیل شد.

یک نکته ساختی: شیوه تولید آسیایی

در تــاریــخ ایــران (پــطروشــفسکی) حــکومــت مــادهــا و هــخامــنشیان را تــحت عــنوان نــظامهــایــی مــبتنی بــر بــردهداری 
بـــررســـی مـــیکـــند. و بـــه تـــعجیل از کـــنار آن مـــیگـــذرد. آیـــا شـــیوه اصـــلی تـــولـــید مـــبتنی بـــر کـــار بـــردگـــان بـــود. و یـــا نـــه 

بردگان در کارهای خانگی مورد استفاده قرار میگرفتند.
نکته دوم انعکاس این ساخت چگونه در حاکمیت سیاسی در یونان به حکومتی دمکرات منجر میشود و در 

ایران به حکومتی دسپوت و مطلق العنان می رسد.                    .
مـارکـس در اشـاراتـی جـوامـع بـاسـتانـی ایـران را شـیوه تـولـید آسـیایـی مـینـامـد. ایـن شـیوه تـولـید بـه عـلت اصـلی 

بــــودن آب بــــهجــــای زمــــین، در دو فــــرامــــاســــیون بــــردهداری و فــــئودالــــی، مــــا بــــا شــــکل ویــــژهای از ایــــن دو فــــرمــــاســــیون 
روبـــــهرویـــــیم کـــــه طـــــابـــــقالـــــنعل بـــــه الـــــنعل بـــــا شـــــکل اروپـــــایـــــیاش یـــــکی نیســـــت. بـــــه هـــــمین خـــــاطـــــر عـــــدهای از مـــــحققین 
تـــقسیمبـــندی مـــارکـــس و انـــگلس را در گـــذار جـــوامـــع بـــه شـــکل جـــهانـــشمول قـــبول نـــدارنـــد و دلـــیلشـــان مـــتفاوت بـــودن 

جوامع آسیایی با اروپایی است.
انـعکاس سـاخـت ویـژه (آب در ارجـحیت بـه زمـین) و نـیاز جـامـعه بـه حـکومـتی مـرکـزی و قـدرتـمند بـرای حـفاظـت، 

و مـرمـت ایـن سیسـتم آبـیاری، در روبـنای سـیاسـی منجـر بـه حـکومـتهـای دسـپوت مـیشـود و درواقـع مـا بـا نـظامـی 
ویژه از بردهداری و فئودالیسم در آسیا روبهروییم.

آیا این به معنای جهانشمول نبودن تقسیمبندی مارکس و انگلس است؟ 
اصـراری بـر پـذیـرش و یـا رد ایـن تـقسیمبـندی نیسـت بـایـد دیـد کـه گـذار جـوامـع قـبیلهای ایـرانـی بـه دولـتهـای مـاد 

و هخامنشی چگونه گذاری است. اگر بردهداری نیست. پس چه فرماسیونی است.
مــنتقدیــن پــاســخ روشــنی نــمیدهــند. بــه نــظر مــیرســد کــه نــامگــذاری مــارکــس بــهعــنوان شــیوه تــولــید آســیایــی کــه 

شکل ویژه بردهداری در ایران است به حقیقت تاریخی نزدیکتر است

 تبیین استبداد شرقی
ا-نظریه جغرافیا

۲-نظریه آب
۳- نظریه قدسیت

نظریه جغرافیا وضعیت ژئوپولتیک نجد ایران را عنصر تعیین کننده در استبداد شرقی می داند.
ایــران گــذر گــاهــی اســت کــه شــرق و غــرب دنــیای قــدیــم را بــهم مــرتــبط مــی کــند .پــس مــدام از دو ســو ی 
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مورد هجوم قرار می گیرد در شرق قبایل وحشی اسکیت و در غرب شاهان میان رودان.
در نــــبود امــــنیت، کــــار و زنــــدگــــی و تــــوســــعه و پیشــــرفــــت هــــم نیســــت .پــــس تــــنها راه ،وجــــود وحــــضور دولــــت 
مـقتدری  اسـت کـه کـشور را از هـجوم مـداوم قـبایـل وحـشی دور نـگه دارد تـا در سـایـه صـلح و امـنیت مـردم 

زندگی کنند .
دولت مقتدر هم نیازمند اطاعت کامل ،دادن مالیات و سرباز بود پس آزادی فدای امنیت شد.

نــظریــه آب بــر ایــن اســاس اســتواراســت کــه آب مــقدم بــود بــر زمــین .پــس تــامــین آب از نــظر حــفرقــنوات و 

احـداث شـبکه وسـیع آبـیاری نـیازمـند دولـت مـقتدر ی بـود کـه هـم ایـن شـبکه را ایـجاد کـند و هـم در مـرمـت و 
نگهداریش کوشا  باشد. پس دولت مقتدر شدنی نبود اال اطاعت کامل ،دادن مالیات و سرباز.

نظریه قدسیت برمی گشت به تئوری سیاسی شاهنشاهی در ایران .
در مــــیان رودان قــــدســــیت شــــاه مســــبوق بــــود بــــر پــــادشــــاهــــی او .در ایــــن تــــئوری قــــدســــیت از ذات شــــاه 
سـرچـشمه مـی گـرفـت و سـلطنت بـه او زیـور مـی یـافـت.امـا در تـئوری شـاهـنشاهـی ایـران قـدسـیت نـه از ذات 

شـاه بـلکه از عـنایـات اهـورمـزدا حـاصـل مـی شـد، ایـن عـنایـت فـره ایـزدی بـود کـه اگـر شـاه از راه صـواب دور 

می شد فره از او گرفته می شد .
ایــــن اصــــل قــــدســــیت و حــــرمــــت شــــاه هــــمه را مــــوظــــف مــــی کــــرد کــــه از شــــاه اطــــاعــــت کــــنند و فــــرمــــانــــبردار 

باشند .این نظریه اساس  استبداد سیاسی رادرایران تشکیل می داد.

تـــقدس رهـــبری و اســـتبداد مـــطلقه یـــک ضـــرورت گـــریـــز نـــاپـــذیـــر بـــود بـــرای ایـــن امـــپراطـــوری. شـــاه مظهـــر 

آرامش و امنیت بود .بدون شاه نه ثباتی بود ونه امنیتی.

یک پرسش :چرا یونان از نظر فکری شکوفا شد اما ایران نشد

              چرا یونان به دموکراسی رسید و ایران به استبداد سیاسی رسید

باید علت را در تغییرات جغرافیایی و معیشتی جست:
۱-زنـدگـی در شهـر هـای کـوچـک و جـزایـر پـراکـنده بـه یـونـان ایـن فـرصـت را مـی داد کـه دولـت شهـر درسـت کـند و 

این دولت-شهر ضمن استقالل نسبی ،دموکراسی نسبی هم داشته باشد.
در حــــالــــی کــــه مــــردم ایــــران در دشــــت هــــاو فــــالت هــــای وســــیع زنــــدگــــی مــــی کــــردنــــدو امــــکان تــــشکیل دولــــت شهــــر 

نداشتند.

۲- نــوع معیشــت یــونــانــی هــا بــازرگــانــی و زنــدگــی از طــریــق دریــا بــود؛حــمل بــار،مــاهــیگیری و کــشاورزی بــود در 
حالی که ایرانیان کشاورز و زمین دار بودند.

۳- رفـت و آمـد کـاری ؛بـارزرگـانـی بـه جـزایـر  و کـشور هـای واقـع در دریـای مـدیـترانـه ،مـصر لـیدی،بـابـل،ایـران و 
آســیای صــغیر ایــن فــرصــت کســب دانــش و تــبادل فــرهــنگی را بــه یــونــانــیان مــی داد در حــالــی کــه ایــرانــیان از ایــن 

امکان محروم بودند .
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۴-زنــدگــی در ســایــه کــار بــردگــان بــه افــراد آزاد دولــت-شهــر هــا اجــازه مــی داد تــا وقــت خــودرا بــا دیــالــوگ هــای 
گـروهـی در یـک تـبادل فـرهـنگی بـگذرانـند و ایـن تـبادل در بسـتر یـک دمـوکـراسـی بـرده داری بـاعـث رشـد و شـکوفـایـی 

فرهنگی شد در حالی که زندگی در یک سیستم استبدادی و بسته این اجازه را به مردم ایران نمی داد .
چند پرسش دیگر

گـفته مـی شـود شـکل بـندی هـای اقـتصادی-اجـتماعـی مـارکسیسـتی در مـورد ایـران محـلی از اعـراب نـدارد . و 
آن چـه در اروپـا اتـفاق افـتاده اسـت در ایـران سـاری و جـاری نـبوده اسـت . امـا بـرای تحـلیل تـاریـخ هـر پـژوهـش گـر 

تاریخ باید به این پرسش ها پاسخ بدهد:
۱- اگر این شکل بندی صحیح نیست،پس شکل بندی صحیح چیست :

-قبل از ماد :دوران جوامع نخستین
-ماد:دوران فرو پاشی جوامع نخستین و گذار به برده داری

-هخامنشیان دوران برده داری
-اشکانیان:دوران فروپاشی برده داری و گذار به فئودالیسم

-ساسانیان:دوران فئودالیسم
و اما پرسش ها :

۱-آیا در دوران ماد ما با شکل گیری طبقات روبرو هستیم یا نه؟
۲-آیا کار ها تخصصی نشده بود و این تخصصی شدن حاصل مادی نداشت ؟

۳-طبق اسناد مکتوب و اوستا بوجود آمدن روحانیون و داوران وکدخدا ها به چه معناست ؟
۴-هجوم های مداوم آشور برای غارت اموال منقول بود و یا اسرا نیز به برده تبدیل می شدند؟

۵-شیوه غالب تولید در سرزمین های ماد چه بود آیا تمامی مردم کشاورز و دامدار بودند؟
۶-طبقات فرا دست جامعه که بودند و چه می کردند .آنان خود کشاورز و دامدار بودند؟

۷- در دوران هخامنشیان ،اشراف پارس چه کسانی بودند؟
۸- شیوه تولید چه بود ؟

۹-آیا هفت خانواده بزرگ پارش کشاورز و دامدار بودند؟
۱۰-بردیا یا گئوما بر علیه چه کسانی کودتا کرد؟ 

۱۱-طـــبق کـــتیبه بیســـتون زمـــین هـــا ،چـــراگـــاه هـــا ،دام هـــا وبـــردگـــان را گـــئومـــا از کـــه گـــرفـــته بـــود و داریـــوش بـــچه 
کسانی داد؟ 

۱۲-ماهیت کودتای داریوش چه بود ؟
۱۳-ماهیت جنگ های کوروش و داریوش چه بود . ؟

همه جنگ ها که دفاعی نبودند . همه جنگ ها آزادیبخش که نبودند .آیا این جنگ ها برای تامین نیروی 
انسانی برای کار در مزارع ،معادن ،خانه ها و کاخ ها نبود ؟

۱۴-آیـا پـیدا کـردن چـند سـند در پـاسـارگـاد کـه نـشان مـی دهـد کـارگـران حـقوق بـگیر بـوده انـد ایـن مـاهـیت تـمامـی 
ساخت را نشان می دهد .؟
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۱۵-آیا برده ها در ساخت کاخ ها،جاده ها و کاروانسرا های میان راه و پادگان هانقشی نداشتند .؟
۱۶-در سراسر امپراطوری وضعیت طبقات  چگونه بود .نوع معیشت چگونه بود ؟

۱۷- آیا مصر ،میان رودان و یونان برده داری نبودند؟
۱۸-مناطق فتح شده که توسط کار برده ها اداره می شد بعد از فتح چگونه اداره می شدند .؟

.
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فصل چهارم

روی کار آمدن اسکندر

روی کـار آمـدن داریـوش سـوم هـم زمـان اسـت بـا تـسخیر شـبه جـزیـره بـالـکان در سـال ۳۳۶ تـوسـط فـلیپ 
دوم پادشاه مقدونیه.

ترور فلیپ دوم
فــلیپ دوم پســری بــنام اســکندر داشــت کــه بــرای رســیدن بــه قــدرت از هــیچ کــاری فــرو گــذار نــبود .پــس بــا 
کشـنت پـدرش راه او بـه قـدرت بـاز شـد .او اعـالم کـرد او پسـر زئـوس اسـت نـه فـلیپ . پـدرش فـلیپ نـیز خـودرا 

فرزند خدایان می دانست .
بــا مــرگ فــلیپ آتــن و تــبس ســر بــه شــورش بــر آوردنــد و از داریــوش ســوم کــمک خــواســتند ولــی داریــوش 
ســرگــرم تــدارک جــنگ بــا مــصر بــود و کــانــون اصــلی خــطر را درک نــکرد .ووقــتی تــصمیم بــه کــمک گــرفــت کــه 

اسکندر شهر های شورشی را سرکوب کرد و تبس را به تمامی سوزاند.

داریـوش در شـرایـطی آمـاده رویـاروی بـا اسـکندر مـی شـد کـه تـوازن قـوا در حـال گـردش بـه نـفع اسـکندر 

بود:
-خشونت های اعمال شده زمینه های مردمی را در این مناطق بر علیه داریوش کرده بود 

-در مصر و فنیقیه به خاطر اهانت به مقدسات جناح مذهبی جامعه را بر علیه ایران کرده بود 
-پارسیان و ما دها پایه های اصلی حکومت ناراضی بودند و بدنبال تضعیف حکومت می گشتند 

-کودتا های پی در پی خاندان سلطنت را تضعیف کرده بود .
نخستین رویارویی

اسکندر از تنگه هلسپونت گذشت و وارد خاک آسیا شد .فرماندار یونانی شهر ساحلی ایلیون 

نخستین خائن بود و اسکندر را پذیرا شد .خیانت مزدوران یونانی ارتش نیز به کمک اسکندر آمد .

در کنار رود گرانیگ دو سپاه بهم رسیدند.و سپاه ایران شکست سختی خورد و فرماندهانی بزرگ 
از ارتش داریوش کشته شدند . دیودور مورخ یونانی از ۱۲۰۰۰ کشته و ۲۰۰۰۰ اسیر یاد می کند .و 

غرب آناتولی به تصرف اسکندر درآمد .شهر میلیتوس مقاومت کرد اما به جایی نرسید.
بدشانسی های تاریخی

یکی از فرماندهان مقدونی مخالف اسکندر طرح ترور اسکندر را ریخت که درمیانه راه گرفتار و 
کشته شد .فرمانده نیروی دریایی ایران در ایونیه و قبرس «ممنون» تصمیم گرفت از راه در یا به 

یونان حمله کنند تا اسکندر مجبور به بازگشت به یونان شود که در میانه راه در گذشت .و طرح ناکام 
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ماند .
و مخالفین آتنی و اسپارتی اسکندر که راهی ایران بودند تا با کمک داریوش بر علیه اسکندر 

شورش کنند در میانه راه دستگیر و کشته شدند . گویی تمامی شانس ها و بد شانسی ها جمع شده 

بودند تا اسکندر بر داریوش چیره شود .
نبرد ایسوس

تا سال ۳۳۳ اسکند فریجیه را گرفت و به کیلیکیه رسید ارشامه شهریار کیلیکیه مقاومت کرد اما 
شکست خورد .و اموالی بسیار نصیب سپاه اسکندر شد . هر پیروزی و اموال غارت شده موتور 

محرکی برای جنگ بعدی بود .
فریبی بزرگ

اسکندر توسط جاسوسانش داریوش را فریب دهد که اسکندر بیمار است و در حال عقب نشینی به 

مقدونیه است . داریوش فریب خورد و بدون بررسی الزم  تصمیم گرفت از تنگه ایسوس خودرا به 
سرعت به اسکندر برساند و کار او را تمام کند .داریوش فریب فرمانده شامی نگهبانان دروازه های 

تنگه ایسوس را خورد که بخدمت اسکندر در آمده بود. داریوش دردیماه۳۳۳ در این تنگه بدام افتاد و 
شکست سختی خورد و تنها توانست  جان خودرا به سالمت از مهلکه بیرون ببرد.او در این سفر مادر 

و خواهر و زن و فرزندان را با خود برده بود  .
این شکست نشان داد تا چه حد اوضاع داریوش بهم ریخته است که اسکندر می تواند تا اتاق 

جنگ او نفوذ کند و وضع چقدر غیر قابل پیش بینی است که داریوش محل امنی برای خانواده خود 

ندارد. 
سقوط سوریه و فنیقیه

شام گنج خانه داریوش بدون جنگ تسلیم شد بدان امید که اسکندر به شام تعرض نکند . اسکندر 
بعد از ورود به شام تمام سران شام را بکشت و خانواده های آن ها را به اسارت گرفت .همسر 

داریوش جز اسرا بود در اینجا بود که به بیوه ممنون دریاساالر نیروی دیایی ایران «برسینه» اسکندر 

تجاوز کرد و پسر نامشروعی بعدها بدنیا آمد .
صور پایگاه دریایی ایران بود و مقاومت کرد .۷ ماه مقاومت کرد اما شاه نتوانست بکمک صور 

بیاید و سقوط کرد .
سقوط فلسطین و مصر

پس از تخریب صور هدف بعدی غزه بود و غزه مقاومت کرد. اسکندر مجروح شد. اسکندر به تالفی 

فرماندار غزه را که برای مذاکره رفته بود با شکنجه های بسیار کشت.همه مردان را کشت و زنان و 
کودکان را بعنوان برده فروخت.

یک تالش
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امینتاس یکی از افسران یونانی با ۴۰۰۰ جنگجو به قبرس حمله کرد و خودرا شهریار پارسی مصر 

نامید و بسوی مصر حرکت کرد تا قبل از اسکندر به آن جا برسد و مقاومت کند اما وقتی به آنجا 
رسید مصر تسلیم شده بود و او کشته شد .اسکندر در مصر به ۲۴۰ تن طال و نقره دست یافت و 

نیروی بیشتری برای جنگ های بعدی پیدا کرد .
در مصر اسکندر به معبد آمون رفت و به اشاره او کاهن آمون گفت :باید او را مانند خدای آسمان 
ها ،آمون بپرستید و اسکندر که تا دیروز پسر آپولون بود فرزند آمون خدای آسمان ها شد .و کاهنان 

مصری هم به او گفتند که خدا به آنها گفته است روح فرعون اُح ُمسس با مادر اسکندر درآمیخته و 

اوپسر فرعون نیز هست .

شورش در سامره

اسرائیلیان سامره فرماندار اسکندر را در آتش سوزاندندو اسکندر از مصر به سامره رفت و 

درسال۳۳۱ سامره را با خاک یکسان ساخت.
نبرد سرنوشت در گاوءگََمل

داریوش در حالی که درگیر و دار جنگ داخلی بود سعی کرد با اسکندر به مصالحه برسد اما 

اسکندر به کمتر از پادشاهی ایران قانع نبود . و پیشنهاد ۳۰۰ تن نقره خسارت وپذیرش تمامی 

متصرفات برای اسکندر و ازدواج با دختر داریوش را رد کرد .

اسکندر از حلب به میان رودان رفت،از موصل گذشت و در شرق دجله در روستایی بنام گاوءگمل  

اطراق کرد .اسکندر در راه موصل با خسوفی روبرو شد که آن را عالمت پیروزی گرفت و برای ماه و 
خورشید قربانی کرد .

در مهر ۳۳۱ دو سپاه بهم رسیدند. مورخان یونانی در مورد این جنگ حرف های گزافه بسیار گفتند 
اما نمی توات تردید داشت که سپاه داریوش نسبت به سپاه اسکندر از عده و عده کمتری برخوردار 

بود به چند دلیل:
-داریوش در گیر و دار جنگی داخلی بود 

-شکست های سختی خورده بود
-امکانت لجستیک خود را از دست داده بود 

-ذخایر مالی اش را ازدست داده بود
-دیگر نه شهریاران ایرانی و نه مزدوران یونانی حاضر نبودند با یک پادشاه در حال فرار در یک 

جنگ تمام باخت شرکت کنند .

اسکندر اما به تمامی عکس تمامی نداشته ها و کمبود های داریوش بود .در دوحمله داریوش در 

جنگ پیش بود اما در درگیری رو در رو با اسکندر اسبش زخمی شد و داریوش بزمین افتاد اما 

اسکندر نتوانست به اوغلبه کند و داریوش مجبور شد از صحنه نبرد فاصله بگیرد سپاه که فکر می 
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کرد داریوش کشته شده است به اربیل عقب نشست .

تالش از پی هیچ

داریـوش بـرای بـاز سـازی سـپاه بـه هـمدان رفـت؛پـایـتخت مـادهـا .امـا نـتوانسـت اقـوام مـاد را مـتوجـه خـطر 

اسکندرکند و علت داشت.

در این دوران ما با بر آمدن اقوام روبروئیم .پس یک امپراطوری یک هسته قدرتمند دارد که قوم 
پیروز است . اقوام دیگر اقوام تبعه اند که بزرور شمشیر گردن به حکومت قوم پیروز نهاده اند و پس 
شکست و پیروزی امپراطوری را از آن خود نمی دانند.بهمین خاطر شکست داریوش در گائو گمل از 

اسکندر را شکست خانواده هخامنشی می دانند و فرصتی تا خود و قوم خودرا برکشند .

داریوش بعد از شکست گائوگمل باید در دوجبهه می جنگید با اسکندر و با مدعیان قدرت در 

سراسر امپراطوری و این شدنی نبود . هخامنشیان نای و رمق قبیله ای خود را در جنگ قدرت از 

دست داده بودند و امکان پیروزی در دو جبهه نبود . 

مدعیان حکومت
در همدان داریوش دو مدعی داشت:

۱-آتورپات
۲-باریاکس

آتور پات پیشاپیش با اسکندر پیمان بسته بود . بهمین خاطر اسکندر ماد شمالی را به او سپردو 
او دخترش را به یکی از فرماندهان اسکندر داد.

۳-کسودات در شمال
۴-بسوس در باختر که خودرا اردشیر چهارم می دانست 

سقوط سه پایتخت
شوش و بابل،دو پایتخت هخامنشی تسلیم شدند و گنج های خود را به اسکندر دادند.شورش مردم 

برعلیه شهریاران پارسی مقاومت را ناممکن می کرد .دیودور مورخ یونانی می گوید تسلیم شوش به 
اشاره شاه بود تا فرصت بیابد سپاهی فراهم کند اما  تالشی بی حاصل بود .

۱۲۰۰ تن طال اسکندر را برای ادامه جنگ مصمم تر می کرد .
همدان با همکاری آتورپات تسلیم شد . اسکندر پارمنیون را در همدان گذاشت و روانه استخر 

سومین و اصلی ترین پایتخت هخامنشی شد .و این در حالی بود که داریوش در ری مشغول نبرد با 
بسوس مدعی تاج و تخت بود .مقاومت در خوزستان ادامه داشت اما بی حاصل بود .

اخش داته

در ایران شمالی اخش داته مدعی سلطنت بود و داریوش مجبور شد با او مصاف کند 
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بسوس ؛شهریار باختریه

مدعی دیگر شهریار باختریه بود که خودرا اردشیر چهارم می نامید .
حرکت اسکندر 

اسکندر اربیل را گرفت و به بابل رفت.سومین پایتخت هخامنشی بدون کوچک ترین مقاومتی تسلیم 

شد .کلیه تالیفات رصد خانه بابل برای ارسطو فرستاده شد . وخزائن بابل به مقدونیه فرستاده شد . 
آریو برزن

در کـــوه هـــای کـــهگیلویـــه آریـــوبـــرزن ســـپهدار ایـــرانـــی بـــعنوان آخـــریـــن ســـنگر اســـتخر راه را بـــراو بســـت و 
اســکندر را مــجبور بــه عــقب نــشینی کــرد .امــا یــک خــوزی اســکندر را شــبانــه بــه پشــت نــیروهــای آریــو بــرزن 

رسـانـد و آریـو بـرزن و هـمراهـانـش کشـته شـدنـد و اسـتخر شهـر بـی دفـاع زیـر پـای سـتوران اسـکندر غـارت 
شد ،هتک حیثیت شد و به آتش کشیده شد .

اسکندر در بهمن سال۳۳۰پ.م.به استخر دست یافت

ونزدیک به۱۲۰۰۰۰ تاالنت پول به دست اسکندر افتاد و کاخ زیبای استخر به دست لشکریان او 

آتش زده شد.

کشته شدن داریوش سوم

پس از سقوط استخر داریوش در جنگ با بسوس شهریار باختر کشته شد .

اسکندر از همدان به ری رفت و از ری روانه گرگان شد . وچون شنید داریوش کشته شده است 

روانه باختر شد تا با کشنت بسوس خودرا از دست آخرین مدعی تاج و تخت هخامنشی خالص کند .
قتل عام در هرات

داریـوش بـه سـمت بـاکـتریـا رفـت .امـا در بـین راه بـه او خـبر رسـید حـاکـم بـلخ کـه تسـلیم شـده بـود مـقدونـی 

هـــا را از هـــرات رانـــده اســـت و بـــه اردشـــیر چـــهارم پـــیوســـته اســـت .. اســـکندر راهـــی هـــرات شـــد و مـــردم بـــی 
دفاع بلخ را قتل عام کرد .

ترور اسکندر
اســــکندر از هــــرات بــــه زرنــــگ مــــرکــــز سیســــتان رفــــت. در ایــــنجا عــــده ای از افســــرانــــش طــــرح تــــرور او را 

ریـختند کـه لـو رفـت. عـلت تـرور مـخالـفت آن هـا بـا ادعـای خـدایـی اسـکندر بـود . پـامـنیون حـاکـم هـمدان پـدر 

فیلو تاس از طراحان ترور اسکندر بود .
پایان کار بسوس؛اردشیر چهارم

اســکندر از سیســتان روانــه بــلخ شــد. اردشــیر بــه مــا ورای جــیحون عــقب نشســت . پــس اســکندر لــشکر 

بپراکند تا او را بیابند و بکشند . اردشیر گرفتار شد و بعد از شکنجه های بسیار کشته شد
حرکت اسکندر به هندوستان

اســکندر خــودرا شــاه ایــران نــامــید ودر بــهار۳۲۷ از تــنگه خــیبر گــذشــت و وارد پــیشاور شــد و از آن جــا 
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به سند رفت.تا به ملتان رسید . اسکندر تا ملتان کشت و سوزاند و غارت کرد .
ملتان مقاومت کرد و اسکندر مجروح شد . و پس از دستیابی به ملتان آن را با خاک یکسان کرد .

اسکندر از اینجا راه بازگشت را در پیش گرفت و به پارس بازگشت ۳۲۵ پ.م.در حالی که از سپاه 

۱۳۵۰۰۰ نفره او تنهایک چهارم آن باقی مانده بود.
اسـکندر در پـاسـارگـارد بـه تـخت نشسـت و تـاج شـاهـان ایـرا را بـرسـر گـذاشـت . در حـالـی کـه افسـران او 

آرامــگاه کــوروش را غــارت کــرده بــودنــد و اســتخوان هــای او را از قــبر بــیرون آورده بــودنــد . دردیــگر جــا هــا 
همین کار را با جنازه های داریوش و اردشیر کرده بودند .

مرگ اسکندر

اسـکندر خـود و سـردارانـش بـا شـاهـزادگـان اسـیرازدواج کـردنـد .اسـکندر از ایـن ازدواج گـروهـی در پـی 

دو مقصود بود :
-یافنت مشروعیت برای تصاحب تاج و تخت
-ایجاد پایگاهی مستحکم برای دوران بعد

اسکندر بشدت تحت تاثیر پادشاهی هخامنشی بود و برای خود در آینده جایگاهی چون کوروش و 

داریوش تدارک می دید .

اسکندر از خوزستان به همدان و از همدان به بابل رفت تا در آن جا تاج گذاری کند و خودرا 

شاهنشاه جهان بداند . ودر بین راه از هیچ غارت و کشتار و هتک حیثیت مردم فرو گذار نبود .

اما قبل از ورود به بابل پیشگویی کلدانی به او هشدار داد واردبابل نشود که اتفاقی نا گوار او را 
تهدید می کند .اسکندر به بابل وارد نشد و و در حومه بابل یکی دو ماه بعددر چادرش به شکل 

دردناکی درگذشت . می گویند اسکندر از شدت درد فریاد می کشید که «خنجری بمن دهید تا خودرا 
از این درد خالص کنم ».

 می گویند او را مسموم کردند و عامل این کار یکی از سردارانش بنام آنتی پاتر بود که مادر 
اسکندر مدام تالش می کرد توسط اسکندر اور ا از میان ببرد . یکی از پسران آنتی پاتر ساقی 

اسکند ر بود همو بود که اسکندر را مسموم کرد و اسکندر در خرداد سال ۳۲۳ در گذشت .

عبرت تاریخ
در کنار آرامگاه کوروش کتیبه ای به زبان پارسی نصب شده بود :«

هان ای انسان فانی
من کوروش پسر کمبوجیه هستم . منم که شاهنشاهی پارس را بنیاد نهادم و بر جهان فرمان راندم 

به این پاره زمینی که من خفتم بنگر و عبرت بگیر»
اسکندر بدون شک در زمانی که به آرامگاه غارت شده و استخو ان های از گور در آمده کوروش 

رفت این کتیبه را دید .اما از آن جایی که دیکتاتور چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن ندارد این 
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پیام کوروش راندید و نشنید .تا آن که در چادری در حومه بابل مرد در حالی که بر بخش بزرگ و 
ثروتمند و متمدن جهان آن روزحکومت می کرد و فرمان می راند . 

اسکندر به مرگی درناک مرد. و دستور داد مرگش را از دیگران پنهان کنند وجسدش را به فرات 

بیندازند و بگویند به آسمان به نزد خدا رفته است و بزودی باز می گردد .تا به افسانه خدایی اش 
لطمه ای نخورد .

میراث اسکندر

میراث اسکندر برای آسیا ویرانی بود و برای اروپا بیرون آوردن از انزوا بود .جز این ماترکی 
نداشت.نقش ویرانگری در تمدن آسیایی داشت .خود نیز به شخصه فاقد ویژه گی های یک جهانگشا 

بود .مردی زنباره و هم جنس باز بود .از خشونتی بیمار گونه رنج می برد این را نسبت به اسیرانش از 
شاهان گرفته تا مردم عادی نشان می داد . برای خشنودی خدایانش به شکار انسان ها می رفت و 

برای اثبات الوهیتش بسیاری از سرداران مقدونی را کشت.
سردار بزرگی در تاکتیک های جنگی بود یکی از رازهای موفقیتش هم این بود اما قابل قیاس با 

کوروش و داریوش نیست .اوراباید در ردیف چنگیز خان و موجوداتی از این دست دید .

 

انگیزه جهان گشایی

برای یونانیان جنگ دو علت اساسی داشت: 
۱-نخست حفظ و امنیت راههای بازرگانی اروپایی و خشکیشان که از سوی ایران مورد تهدید بود. 

۲-علت دوم که در نزد تمامی قبایل یکسان بود جنگ نوعی کار و کسب ثروت تلقی میشد پس از همان 
ابتدا اقوامی چون اسپارتها کودکانشان را به شکل حرفهای آموزش نظامی میدادند تا با تربیت و 
تشکیل ارتشهای حرفهای چه در امر دفاع و چه در امر تجاوز آماده باشند. اسکندر و سپاه او زاده 

چنین شرایطی بود.
پــس جــنگ بــا انــگیزه نخســت شــروع شــد و وقــتی داریــوش ســوم تــا فــرات عــقب نشســت و پــیشنهاد صــلح 

داد اسکندر نپذیرفت و جنگ را برای غارت ادامه داد.

سازمان اداری اسکندر

اســــکندر قــــدرت ســــیاســــی خــــود را بــــه دو شــــکل تــــحکیم و گســــترش مــــیداد، نخســــت بــــا ایــــجاد کــــلنیهــــای 

نــظامــی، کــه ایــن کــلنیهــا دارای زمــینهــای شــاهــی بــودنــد کــه بــه اجــاره داده مــیشــدنــد و بــا فــوت صــاحــب 
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مقاطعه بار دیگر به شاه باز میگشت.
دوم ایجاد پولیس یا شهر که مرکب بود از از افراد آزاد که یونانی و مقدونی بودند.

تــقسیمبــندی بــر مــبنای زمــان هــخامــنشیان بــود و کــارهــای بــه اداری، لــشکری و مــالــی تــقسیم مــیشــد. و 

در رأس هر ایالت یک ساتراپ بود که حاکم آن منطقه محسوب میشد.

هلنیزاسیون

«ایـجاد و تـوسـعه شهـرهـا و رسـمی کـردن زبـان یـونـانـی» وسـیلهای بـود بـرای یـونـانـی کـردن مسـتعمرات کـه 
بــه آن هــلنیزاســیون نــیز مــیگــویــند. هــلنیزاســیون وســیلهای بــرای ســلطه ســیاســی و اقــتصادی یــونــانــیان بــر 

ممالک متصرفه بود.

اسـاس عـمران و آبـادی را بـردههـا تـشکیل مـیدادنـد و از کـار بـردههـا بـرای احـداث حـصارهـا و دژهـا و 

شهرها استفاده میشد.
سلوکیه: حکومت جانشیان اسکندر

جـنازه اسـکندر بـه زمـین بـود کـه جـنگ گـرگ هـا آغـاز شـد. اسـکندر بـه سـه دلـیل بـرای خـود جـانـشینی تـعیین 
نکرد:

-او برای خودش مقام الوهیت قائل بود .نبوغ نظامی و فرو پاشی هخامنشی ازدرون اورا به ناممکن 
هایی رسانده بود که کم کم اورا به این گمان رساند که همان طوری که کاهنان مصری می گویند او 

پسر خدایان است. پس کسی را شایسته جانشینی خود نمی دانست

۲-اسکندر فاقد اوالد ذکور بود . اسکندر پسری از برسینه بیوه ممنون داشت که فرزند نامشروع او بود 
چرا که در دمشق «برسینه »را مورد تجاوز قرار داده بود .نوزادی شش ماهه هم در شکم رخشانک 

شاهزاده پارسی داشت . برادری هم بنام آریدائوس داشت که عقب افتاده و از زنی فاحشه بنام 
الریس بود.

۳- دیگر آن که مرگ خودرا نزدیک نمی دید.
کار به جنگ و ترور رسید ودر نهایت سرزمین ها تقسیم شدند:

-مصر :بطلمیوس
-مقدونیه ویونان :آنتی پاتر

-شمال آقریقا و شام وفنیقیه:لیومیدون
-کیلیکیه:فیلوتاس
-فریگیه:انتیگون

-کاریه و لیدیه:کایاندر و مناندر
-آناتولی:لئوناتوس
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-ماد:فیتون
-مادشمالی :آتریپاتیکان

-باختریه وسغد:پدر رخشانک
-بابل و بقیه ایران:پریکادس قیم برادر اسکندر

جسد اسکندر در این ۶ روز تقسیم غنائم دفن نشد تا متالشی شد .واستخوان هایش را به ممفیس و 

بعد به اسکندریه برده شد.
جنگ بین جانشینان اسکندر

جـنگ گـرگ هـا بـا تـقسیم غـنائـم پـایـان نـیافـت ،آغـاز شـد .و مـدت ۲۲ سـال طـول کـشید .خـانـواده اسـکندر بـه 

تــمامــی کشــته شــدنــد. بیشــتر ســردارانــش بــه هــمین ســیاق. ســمفونــی کــه بــا تــجاوز و غــارت و هــتک حــیثیت 

اقوام شروع شد قطعه پایانیش فرجام تلخ آدمکشان بود .
اسکندر برای جهان باستان هیچ نداشت ،جز ویرانی و قتل و غارت .

پادشاهی سلوکوس

ســلوکــوس از فــرمــانــدهــان اســکندر بــود .پــس از مــرگ اســکندر نــائــب الســلطنه پــریــکادس شــد .و در لــشکر 

کــشی او بــه مــصر ســپاه را بــراو شــورانــد و بــاعــث کشــته شــدن او شــد .آنــتی پــاتــر بــه پــاس خــدمــاتــش اورا 

حــاکــم بــابــل کــرد . در جــنگ بــین آنــتیگون و اومــن جــانــب آنــتیگون را گــرفــت و بــعد چــون بــاآنــتیگون اخــتالف 
پـیدا کـرد بـه مـصر نـزد بـطلمیوس رفـت در جـنگ بـین بـطلمیوس و دیـمیتریـوس در کـنار بـطلمیوس بـود بـعد بـه 
بـــابـــل رفـــت و ســـپاه آنـــتیگون را شکســـت دادو غـــرب ایـــران را گـــرفـــت و مـــدتـــی بـــعد حـــاکـــم بـــال مـــنازع عـــراق و 

خوزستان وهمدان شد .

از سال ۳۱۲ بمدت ۱۰ سال فالت ایران گرفتار جنگ و ویرانی بود. 
ســــــلطنت ســــــلوکــــــوس محــــــدود مــــــی شــــــد بــــــه چــــــند ده پــــــادگــــــان نــــــظامــــــی کــــــه کــــــارشــــــان گــــــرفــــــنت بــــــاج و غــــــارت 
بـــودوســـلوکـــوس در ســـال ۲۸۱ لـــیسیماخـــوس را کشـــت و بـــر آنـــاتـــولـــی مســـلط شـــد و درراه لـــشکر کـــشی بـــه 

مقدونیه ترور و کشته شد. 
انـــتیوخـــوس اول کـــه مـــادرش یـــک ایـــرانـــی اســـیر بـــنام اپـــامـــا دخـــتر اســـپیتتمان اهـــل ســـغد بـــودبـــعد از تـــرور 

لـیسیماخـوس بـه سـلطنت رسـید و ۲۰ سـال حـکومـت کـرد . بـعد از مـرگ او انـتیوخـوس دوم پـادشـاه شـد . در 

ایــن زمــان پــایــتخت از بــابــل بــه انــتاکــیه بــرده شــد و بــعلت دوری از ایــران نــفوذشــان در ایــران روبــه کــاهــش 
رفت وبیشتر در حد گرفنت باج و خراج بود 

پس از مرگ سلوکوس، آنتیوکوس سوتر پادشاه شد واز ۲۶۱ـ۲۸۱پیش از میالد پادشاهی کرد.

در ایـــن زمـــان ســـلوکـــیه از دو ســـوی مـــورد خـــطر بـــود از یـــک ســـو بـــطلیموســـیان مـــصر و از ســـویـــی دیـــگر 
قدرت پارتها که روزبهروز افزایش مییافت.
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فصل پنجم 

برآمدن اشکانیان:
حدود جغرافیای سرزمین پارت

-در شمال به خوارزم
-در جنوب به کرانه شمالی کویر ایران

-در غرب به هیرکانیه؛گرگان
-در شرق به سغد و مرغیانه

جنوب کشور ترکمنستان کنونی دو قبیله بنام:
-پارت:بمعنای دور از آب

-پهلوی :بمعنای نزدیک آب 
 زنـــدگـــی مـــی کـــردنـــد.کـــه در زمـــان هـــخامـــنشیان یـــک شهـــریـــار نـــشین بـــود و حـــاکـــم آن ویشـــت اســـپه پـــدر 

داریوش بود. بعد ها این دو قبیله یک اتحادیه درست کردند .

اَرشک

بــنیان گــذار ایــن ســلسله ارشــک بــود .کــه بــه اشــک مــعروف بــودو جــمع آن مــی شــود اشــکان . امــا تــاریــخ 
نــویــسان نخســتین تــصور کــردنــد اشــکان نــام یــک فــرد اســت و پــادشــاهــی اشــکانــی جــمع آن شــد اشــکانــیان 

که غلط است اما غلطی مصطلح.
بــا مــنتزع شــدن پــادگــان بــاخــتریــه از انــطاکــیه مــرکــز حــکومــت ســلوکــیه و تــشکیل ســلطنت خــود مــختار  و 
تـضعیف قـدرت مـنطقه ای مـهاجـمین، پـارتـی هـا مـوفـق شـدنـد در مـنطقه خـود سـلطنتی خـود مـختار تـاسـیس 

کنند. در بین سال های ۲۶۰-۲۵۰پ.م.اشک اول موفق شد اتحادیه قدرتمندی از قبایل تشکیل بدهد.
اشک اول در جنگ با قبایل تورانی در سال ۲۴۸ کشته شد .

گـفته مـی شـود آرش کـمانـگیر بـر گـرفـته از شـخصیت اشـک اول بـوده اسـت کـه درگـیر دار جـنگ بـا قـبایـل 

تورانی بود .
تیرداد

اشـک قـبایـل پـارت را متحـد سـاخـت و آنـدروگـو نـمایـنده نـظامـی سـلوکـیه را شکسـت داد. تـیرداد بـرادر اشـک 

مـوفـق بـه تـصرف گـرگـان شـد.در سـال ۲۴۷ بـین تـیرداد و سـلوکـوس کـالـینیکوس در حـوالـی هـیرکـانـیه جـنگی 

در گرفت که به پیروزی تیرداد پایان یافت.
فریه پت و فرهاد اول
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در بــین ســال هــای ۲۱۴-۱۷۴ دو شــاه دیــگر زمــام امــور را بــدســت گــرفــتندتــا بــا بــیگانــگان نــبرد کــنند و یــک 
دولـــت ســـراســـری را بـــر پـــا دارنـــد. ایـــن فـــتوحـــات در زمـــان فـــرهـــاد اول تـــا قـــزویـــن مـــی رســـید . و پـــادشـــاهـــان 

سلوکی طی قرار دادی استقالل فرهاد را برسمیت شناختند. 
مهرداد اول

بـنا بـر وصـیت فـرهـاد اول بـرادرش مهـرداد در سـال۱۷۴پ.م. بـه قـدرت رسـید.در ایـن زمـان شـرق کـشور از 
ســـوی قـــبایـــل وحـــشی تـــورانـــی تهـــدیـــد مـــی شـــد مهـــرداد بـــه ســـغد رفـــت و مـــراکـــزی دفـــاعـــی خـــوبـــی در آن جـــا 
ســـاخـــت. و از ایـــن جـــا راهـــی بـــاخـــتریـــه شـــد و تـــا شـــمال دره پـــنجاب را مسخـــر ســـاخـــت و بـــعد سیســـتان را 

گـــرفـــت بـــه ایـــن تـــرتـــیب بـــاخـــتریـــه ،ســـغد،سیســـتان و کـــابلســـتان در قـــلمرو پـــارت قـــرار گـــرفـــت. در ایـــن زمـــان 
ســرزمــین پــارت شــامــل قــزویــن تــا ری وتــرکمنســتان ،ازبکســتان،تــاجیکســتان،افــغانســتان و شــمال پــاکســتان 

بود .
حرکت به سوی مرکز ایران

مـاد و خـوزسـتان و پـارس از ایـن زمـان بـبعد آزادشـدنـد و بـعدنـوبـت مـیان رودان رسـید .هـمزمـان ارمنسـتان 
شـــورش کـــرد و یـــونـــانـــی هـــا را رانـــد. مهـــرداد بـــه درخـــواســـت مـــردم آنـــجا وال ارشـــک را بـــعنوان شهـــریـــار بـــه 

ارمنستان فرستاد.

شکست و مرگ انتیوخوس ششم

درســـال۱۴۲پ.م.آنـــتیخوس شـــشم بـــه غـــرب ایـــران حـــمله کـــرد و بـــابـــل وهـــمدان را خـــراب کـــردمهـــرداد پســـرش 
فرهاد را به مصاف او فرستاد . انتیخوس کشته شد . و دختر و پسرش به اسارت در آمدند.

مهرداد به سلطه بیگانه پایان داد و شاهنشاهی ایران دوباره احیا شد .
فرهاد دوم

در سـال ۱۳۶ مهـرداد درگـذشـت و فـرهـاد دوم بـجای او نشسـت.فـرهـاد دسـت دوسـتی بـسوی انـطاکـیه دراز 
کـرد امـا آنـتیخوس هـفتم رئـیس هـیئت را کـور کـرد و صـلح فـرهـاد را نـپذیـرفـت. و بـا ۳۰۰۰۰۰ سـربـاز بـه مـیان 

رودان لــشگر کــشید. آنــتیخوس هــفتم بــه ســرنــوشــت آنــتیخوس شــشم گــرفــتار شــد . کشــته شــد و پســرش بــه 
اسارت درآمد .

فــرهــاد در ســال ۱۲۷ در جــنگ بــا سَـــــــکه هــا؛تــرکــان ســاکــن در مــاورا ســیر دریــا؛شــمال افــغانســتان کــنونــی 
کشته شد. 

اردوان اول
مهستان؛شورای کالنتران ایران اردوان عموی فرهاد را به سلطنت نشاند .او راهی تخارستان محل 

تجمع سکه ها شد که او نیز کشته شد .
مهرداد بزرگ

نهمین اشک مهرداد دوم بود که به سلطنت رسید .
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او با سکه ها روابط صلح آمیز برقرار کرد و آن ها را از اطراف سیر دریا عقب راند .
دوران ۴۸ ســـالـــه ســـلطنت او ۱۲۴-۷۶. دوران آرامـــش و ســـازنـــدگـــی کـــشور بـــود اورا عـــده ای بـــا داریـــوش 

مقایسه می کنند.

فرهادسوم

بعداز مرگ مهرداد اردوان دوم انتخاب شد ولی درسال۶۷. پ.م.  جایش را به فرهاد سوم داد .
بر آمدن روم

در این زمان امپراطوری برده دار روم در حال بر آمدن بود و چشم به آناتولی داشت .
جغرافیای سیاسی منطقه
-در شام سلوکی ها بودند

-در مصر بطلمی ها 
در نــیمه شــرقــی انــاتــولــی ؛کــت پــتوکــه شــمالــی و جــنوبــی دو شهــریــار نــشین ایــرانــی. در ایــن زمــان مهــرداد 

ششم پادشاه کت پتوکه شمالی بود 

جنگ مهردادششم با رومی ها

رومـی هـا در ایـن زمـان در بـخش هـایـی از آنـاتـولـی بـودنـد . در بـهار ۸۸ مهـرداد شـشم شکسـت سـختی بـه 

رومی ها داد و آنها را از آناتولی راند .
پسرش فرناکه در سال ۸۷ با کمک یونانی ها رومی ها را از ترکیه و یونان و اسپارت بیرون کرد .

در سال ۸۴  برد بارومی ها بود یونان را و اناتولی را رومی ها گرفتند .پیمان صلحی بسته شد .
۱۰ ســال بــعد مهــردا بــه جــنگ رومــی هــا رفــت .شکســت خــورد و بــه ارمنســتان رفــت کــه دامــادش بــود .روم از 
تـیگران شـاه ،مهـرداد را طـلبید و بـه ارمنسـتان حـمله کـرد . امـا مـوفـق نـبود .مهـردادبـا سـپاهـی بـزرگ بـه کـت 
پـــوتـــیکه رفـــت و رومـــی هـــارا از آن جـــا بـــیرون کـــرد و ســـرزمـــین هـــای شـــمالـــی دریـــای ســـیاه را تـــصرف کـــرد و 

پسرش فرناکه در شبه جزیره کریمه مستقر شد .

پومپئی در آسیا

در ســــال۶۶ پــــومــــپئی بــــه بــــهانــــه حــــمایــــت از یــــک مــــدعــــی ســــلطنت بــــنام آریــــا بُــــرزیــــن بــــه کــــت پــــوتــــیکه حــــمله 
کــرد .مهــرداد شکســت خــورد و بــه ارمنســتان عــقب نشســت . امــا تــیگران شــاه کــه پــنهانــی بــا پــومــپئی پــیمان 

بسته بود مهرداد را راه ندادمهرداد به شبه جزیره کریمه رفت که پسرش فرناکه شهریار آنجا بود .

پومپئی به شام رفت انطاکیه را گرفت و به عمر دولت سلوکی پایان داد.
مهـــرداد تـــصمیم گـــرفـــت بـــه روم حـــمله کـــند امـــا پســـرش بـــا پـــومـــپئی اتـــحادی مـــخفیانـــه داشـــت پســـر بـــر پـــدر 

شورید . مهرداد از شدت اندوه خودکشی کرد .
پـــومـــپئی مـــتوجـــه مـــیان رودان شـــد و آن ســـرزمـــین هـــا را گـــرفـــت .بـــهانـــه اش آن بـــود آمـــیدا؛دیـــار بـــکر کـــنونـــی 

متعلق به ارمنستان است . 
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مهـرداد گـرفـتار مـشکالت داخـلی بـود هـیاتـی بـه روم فـرسـتاد امـا پـومـپئی هـیئت ایـرانـی را نـپذیـرفـت و اعـالم 
کرد روم وارث اسکندر است و فرهاد را پادشاه ایران نمی داند.

مهرداد چهارم
مهسـتان فـرهـادرا بـخاطـر بـی کـفایـتی از کـار بـرکـنار کـرد ومهـرداد را بـه تـخت نـشانـد . مهـرداد بـالفـاصـله بـه 

آمیدا رفت و آن جا را از دست روم خارج کرد .
اورونت

بـــین مهـــرداد و بـــرادرش اورونـــت بـــر ســـر ســـلطنت اخـــتالف افـــتاد ومهســـتان:شـــورای کـــالنـــتران اورونـــت را بـــه 
شـاهـی بـرگـزیـد و مهـرداد  شهـریـار مـیان رودان و هـمدان شـد . مـدتـی بـعد اخـتالف شـعله کـشید بـنظر مـی 

رسید مهرداد تمایلی برای بیرون راندن رومی ها از آناتولی ندارد .
در سال ۵۵ سورن سردار نامی پارت مهرداد  را دستگیر و بجرم خیانت اعدام کرد .

جنگ با کروسوس

پادشاهی اورونت همزمان بود با بر امدن ۳ سردار بزرگ روم:

-پومپئی
-سزار 

کراسوس

کـراسـوس از سـوریـه گـذشـت و مـردم آن سـوی فـرات را اسـیر  و بـعنوان بـرده بـا خـودبـرد .شـاه ایـران هـیاتـی 

بـــه انـــطاکـــیه فـــرســـتاد و خـــواهـــان پـــایـــان دادن بـــه تـــجاوزات مـــرزی شـــد کـــراســـوس گـــفت :پـــاســـخ شـــاه را در 
سلوکیه خواهم داد . و سفیر ایران گفت:اگر در این کف دست موئی می بینی انطاکیه را خواهی دید .
اسـتراتـژی جـنگ کـراسـوس کـشانـدن پـادشـاه ایـران بـه حـران و حـمله از دو سـوی بـه او بـود جـبهه دوم جـنگ 

را قرار بود پادشاه ارمنستان بگشاید .
اورونــت ســورن را بــه ســوی کــراســوس فــرســتاد و خــود بــه ســوی ارمنســتان رفــت.در ســال ۵۳ کــراســوس بــا 

تیراندازان پارتی که در آن روزگارسرآمدان دوران خود بودند در حران روبرو شد.
در روز اول نـبرد پسـر کـراسـوس کشـته شـد و خـود شـبانـه بـه حـران گـریـخت . سـورن حـران را مـحاصـره کـرد 
و کـراسـوس شـبانـه از شهـر خـارج شـد و کـمی بـعد دسـتگیر شـد . سـورن او رابـه انـطاکـیه بـرد و بـه سـبک 
رومـی هـا در شهـر بـه نـمایـش گـذاشـت و هـمنطور کـه او مـی خـواسـت شـاه ایـران را در انـطاکـیه بـه دار بـزنـد 

او را به دار زد .شاه نیز در ارمنستان ارته باد را مطیع کرده بود و خواهرش را بعقد خود در آورده بود
اثرات این پیروزی

ایـن پـیروزی اثـرات درون مـرزی و فـرامـرزی هـم داشـت و در داخـل مـناطـق اشـغال شـده ازاد شـد  و مـردم 
از دست راهزنان رومی آزاد شدند . در روم نیز حذف کراسوس به جنگ قدرت دامن زد .

در سال۴۸ سزار پومپئی را شکست داد و در سال۴۴ خودنیز ترور شد .
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بعداز ترور سزار قدرت روم در دست ۴ سردار متمرکز شد:
-کاسیوس

-اوکتاویوس
-انتونیوس
-لیبیدوس

جنگ پاکور با روم

پـاکـور پسـر اورونـت اول بـه تـشویـق البـینیوس سـفیر روم در ایـران بـه سـوریـه حـمله کـرد و آن جـا را گـرفـت . 
بعد یهودا رااز دست رومیان آزاد کرد . اناتولی را به البینیوس سپرد و خود در سوریه مستقر شد .

آنــتونــیوس، ویــنتیدوس را بــه جــنگ آنــه فــرســتاد ودرســال ۳۹در دو جــنگ پــاکــور و البــینیوس کشــته شــدنــد .و 

قرار داد صلحی بین ایران و روم بسته شد و مرز ایران محدود به فرات شد .
تیسفون

اورونــت بــرای ایــن کــه بــه مــرز هــای امــپراطــوری روم نــزدیــک بــاشــد شهــر بــاســتانــی تــیسفون را نــوســازی و 

پایتخت کرد .
فرهاد چهارم

اورونت اول در سال ۳۷پ.م.به رای مهستان بر کنار و پسرش فرهاد به جای او نشست.
پیروزی بر آنتونیوس

در ایـن زمـان مـصر و شـام وآنـاتـولـی در تـصرف روم بـود . آنـتونـیوس بـا سـپاهـی۱۱۳۰۰۰ نـفره از ارمنسـتان 
گــذشــت و بــه آذربــایــجان حــمله کــرد .فــرهــاد بــه مــصاف او رفــت. در نخســتین دور نــبدتــاتــیانــوس و ۱۰۰۰۰ 

رومی به خاک افتادند.پادشاه ارمنستان از صحنه نبرد گریخت .و انتونیوس راه فرار در پیش گرفت.
مهــردادتــا ارمنســتان او را دنــبال کــرد و مــدام از آن هــا بکشــت .از ســپاه آنــتونــیوس تــنها۴۳۰۰۰ نــفرکشــته 

وده ها هزار نفر اسیر و مجروح شدند.
تیرداد

در ســال۳۳ پ.م.مهســتان تــیرداد رابــه جــای فــرهــاد نــشانــد. فــرهــاد بــه نــزد ســکه هــارفــت و بــا ســپاهــی گــران 
برگشت و بار دیگر مهستان او را به سلطنت نشاند .

فرهاد با روم از درآشتی برآمد و قرار داد صلح بست .
اردوان سوم 

فـرهـاد پسـر کـوچـکش را کـه مـادرش رومـی بـود بـعنوان ولیعهـد بـر گـزیـد و ۴ پسـر دیـگرش را بـعنوان مـیهمان 

بــه روم فــرســتاد.در هــمین زمــان روم ارتــه وســد را بــاســپاهــی بــه ارمنســتان فــرســتادتــا شــاه جــدیــد را بــرکــنار 
کند و این برخالف توافق با ایران بود و با عدم مداخله مغایرت داشت .
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فرهادک بی طرف ماند . شورای کالنتران او را برکنار و اعدام کرد .

اورونت

بـعد از فـرهـادک نـوبـت بـه یـکی از سـپهداران پـارتـی بـنام اورونـت رسـید . مـدتـی بـعد او نـیز بـر کـنار و اعـدام 

شــد .مهســتان از روم خــواســت ونــون پســر بــزرگ فــرهــاد را بــرای ســلطنت بــه ایــران بــفرســتند امــا ونــون نــیز 
شخص مناسبی برای پادشاهی نبود و بر کنار شد . پس شهریار آذربایجان به تخت نشست. 

روم یـــکی از پســـران فـــرهـــاد را بـــه ایـــران فـــرســـتاد تـــا بـــا ادعـــای ســـلطنت بـــه آشـــوب داخـــلی بـــیفزایـــد اردوان 
پسـرش را بـا سـپاهـی بـه ارمنسـتان فـرسـتا د و او را پـادشـاه ارمنسـتان کـرد .پـادشـاه ایـبریـه؛گـرجسـتان بـه 

تحـــریـــک روم بـــه ارمنســـتان لـــشکر کـــشیدوبـــرادر خـــودش را شـــاه کـــرد. ایـــن شکســـت بـــمعنای از دســـت رفـــنت 

ارمنســتان بــود .اورونــت اســتعفا داد و بــمیان قــبایــل داهَـــه در شــرق مــازنــدران رفــت؛تــرکمنســتان کــنونــی .و 

تــیرداد شــاه ایــران شــد . امــا مهســتان از تــیرداد راضــی نــبود . بــعد از مــدتــی مهســتان از اردوان خــواســت 
به سلطنت بر گردد و او به تیسفون بر گشت .

تیبریوس حاکم سوریه با اردوان پیمان دوستی بست و روم موقتاً از شیطنت دست کشید .

گودرز

در سال۴۲ میالدی اردوان ؛اشک هیجدهم در گذشت و گودرز پسرش به تخت نشست .
بردان

مدتی بعد مهستان او را برکنار کرد و بردان را به تخت نشاند .بردان در سال ۴۶ ترور شد.
گودرز

گــــودرز بــــا مــــرگ بــــرادرش بــــه قــــدرت بــــازگشــــت و طــــی نــــبردی نــــوه فــــرهــــادچــــهارم را کــــه مــــدعــــی ســــلطنت بــــود 
شکست داد.

بالش اول

در ســال۵۱ مــیالدی گــودرز درگــذشــت .نخســت ونــون شهــریــار مــاد بــه قــدرت رســید . یــک ســال بــعد پســرش 
بالش جای او را گرفت

ارمنستان

پـادشـاه ارمنسـتان در ایـن زمـان دسـت نـشانـده روم بـود . مـردم از شـاه تـقاضـای عـزل اورا کـردنـد.بـالش بـه 

ارمنسـتان رفـت و تـیرداد بـرادرش را آن جـا گـذاشـت و بـعد مـتوجـه شـرق ایـران شـد کـه قـبایـل سـکا و داهـه 

تاخت و تاز می کردند.
اهمیت ارمنستان

ارمنســــتان اهــــمیتی ژئــــو پــــلتیک داشــــت هــــم بــــرای ایــــران و هــــم بــــرای روم.ســــرزمــــینی حــــائــــل بــــود مــــیان روم 

وایران.
تســلط روم بــر ارمنســتان مــیان رودان و آذربــایــجان را بــه خــطر مــی انــداخــت. از ســوی ایــران هــم ســرزمــین 
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هـای اشـغال شـده کـت پـوتـیه و انـاتـولـی بـه خـطر مـی افـتاد.بـهمین خـاطـر تـوافـق نـا نـوشـته ای بـود کـه شهـریـار 

ارمنستان از خانواده اشکانی و با رضایت روم باشد .

اشغال و آزادی ارمنستان

بالش در سال ۵۸ میالدی متوجه شرق شد تا از عبور قبایل وحشی جلوگیری کند . روم همسایگان 

ارمنستان را برعلیه ارمنستان تحریک کرد و در آخر به بهانه حمایت از آرامش در ارمنستان به آن جا 

لشگر کشید و آن راچند پاره کرد .در روم جشن گرفتند و نرون سزار شد 

در سال ۶۱ بالش از شرق راحت شد و به سوی ارمنستان رفت و رومی ها را شکست سختی داد و 
ارمنستان به ایران باز گشت .

مذاکرات صلح آغاز شد اما در سال ۶۳ کوربولوس سردار رومی به ارمنستان لشگر کشید. و در همان 
محلی که پایتوس شکست خورده بود تار و مار شد .و کار به مذاکره کشید و قرار بر این شدکه مهرداد 

شهریار ارمنستان باشد اما در روم تاجش را از نرون بگیرد .
حمله روم به کماژن

روم در گیر ودار جنگ قدرت شد .نرون به اعدام محکوم شد و دو قیصر بعدی هم کشته شدندو 
وسپاسیون با کمک ایران قیصر شد و روابط در این دوران حسنه بود .

پایتوس که یک بار از ایران شکست خورده بود حاکم سوریه بود . به بهانه دروغین حمله ایران به 

کماژن در سال۷۲ خود به کماژن حمله کرد تا ایران را به جنگ بکشاند اما با خویشنت داری ایران این 
طرح شکست خورد .

پاکور دوم
در سال ۷۸ بالش در گذشت .و پاکور دوم به قدرت رسیدو ۳۰ سال در ارامش سلطنت کرد .

خسرو

بعد از مرگ پاکور خسرو به تخت نشست تا سال ۱۳۰.
در سال ۹۸ در روم تراژان به قدرت رسید .در سال ۱۱۴ به ارمنستان حمله کرد . بهانه آن بود که 

اکسدار بدون مشورت روم به قدرت رسیده است .ایران پذیرفت تا مازیر برادرش با رضایت روم پادشاه 

ارمنستان شود .تراژان به حیله ای مازیر را ترور کرد. ارمنستان را گرفت و به میان رودان لشگر کشید

خسرو در گیر ودار مشکالت داخلی خود بود . تراژان موفق شد تیسفون را هم اشغال کند و پادشاهی 

دست نشانده بنام پارتم اسپات به تخت بنشاند و تمامی میان رودان را غارت کرد .و به سوریه 

بازگشت .

خسرو از مشکالت داخلی فارغ شد و به ارمنستان و میان رودان لشگر کشید و مناطق از دست رفته 

را باز پس گرفت.
در این زمام تراژان در گذشته بود و هادریان قیصر بعدی از در صلح با ایران وارد شد .
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بالش دوم

بالش دوم در سال ۱۳۰ بعد از مرگ خسرو پدرش به تخت نشست .در دوران ۲۰ ساله بالش دوم ایران 

با روم در صلح بود و بالش فرصت داشت به امور داخلی برسد و در سال ۱۴۹ در گذشت.
بالش سوم

به قدرت رسیدن بالش سوم همزمان بود با حمله روم به ارمنستان و به قدرت رساندن سوئموس 
بود .بالش به ارمنستان رفت و تیگران را که محبوب مردم بود بقدرت رساند.

جنگ با روم

بالش در گیر و دار جنگ با مدعیان بود که روم به ارمنستان حمله کرد .خسرو فرمانده ایرانی سپاه وم 

را در کنار فرات شکست داد .نوبت به حاکم سوریه رسید او نیز شکست خورد . پس بالش سوم در 
سال۱۶۳ به سوریه لشگر کشید و روم با سپاهی گران به مصاف او رفت و بالش شکست خورد .

شکست بالش مثل همیشه با آشوب های داخلی همراه بود و سپاه روم فرصت یافت تمامی میان رودان 

و تیسفون را مسخر ومثل همیشه غارت وویران کند .اما خوشبختانه بیماری وبا به کمک بالش آمد و 
سپاه روم تارو مار شد و عقب نشست .

بالش چهارم

در سال ۱۹۰ بالش سوم در گذشت .تا ۵ سال روم در گیر کودتا های پیاپی بود و مرز ایران آسوده 
بود . در سال۱۹۵ سوروس قیصر شد .و حمله روم آغاز شد 

علت جنگ های مداوم

براستی علت چه بود و چرا روم از این جنگ هایی که دهه ها با کشتار هردو سو و پیروزی و شکست 

همراه بود خسته نمی شد. آیا اشکال در آز سیری ناپذیر قیصر ها بود ؟
از یاد نبریم که روم یک امپراطوری برده دار بود و حیات آن بستگی به جنگ و صدور بحران در خارج 
از مرز های خود داشت . کالن برده داران رومی باید معادن و مزارع و بازار های خودرا از برده هایی 
پر می کردند که تنها راه بدست آوردن آن جنگ بود . بواقع جنگ در خمیر مایه ساخت اقتصادی برده 

داری بود.و این ساخت زمانی با بحران روبرو می شد که نمی توانست سوخت درونی خودرا تامین 
کند.

علت آشوب های داخلی چه بود

در پژوهش تاریخ ماد و هخامنشی و اشکانی می بینیم که در پس هر تغییر و تحولی در قدرت ما با 
آشوب های داخلی مواجهیم.

هر شکافی در قدرت نیروهای گریز از مرکز را فعال می کند ،شورش ،سرکوب . این پروسه آن قدر 
ادامه می یابد تا توازن قوا با مداخله یک نیروی خارجی بهم بخورد و می بینیم که بالفاصله این 

نیروها با نیروی مهاجم متحد می شوند تا قدرت مرکزی را ازبین ببرند .
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علت این شورش ها و سرکوب ها را باید در ماهیت این دولت ها دید . دولت هایی که از اتحادیه قبایل 
فرا می روید و در انکشاف خود بیک امپراطوری تبدیل می شود . امپراطوری که ساروج آن نیروی 

سرکوب است . این قبایل و ملت ها را چیز بهم وصل نمی کند بهمین خاطر مدام در حال گسیخنت و 
جدا شدن اند.

تالش هایی برای وصل این اقوام به قدرت مرکزی در دوره ماد و هخامنشی شد اما بی حاصل بود 

دین زردشتی نتوانست به یک ایدئولوژی فراگیر تبدیل شود و این اقوام را بهم وصل کند .
جنگ با سوروس

در سال ۱۹۵ سوروس از فرات گذشت ووارد نصیبین شد.بالش به مصاف او رفت .سوروس عقب 
نشست .بالش واردسوریه شد .

در سال ۱۹۷ سوروس با سپاهی گران بالش را شکست داد.و به میان رودان واردشد و بابل و سلوکیه 
و تیسفون غارت و تخریب و کشتار شد .

بالش پنجم 

بالش چهارم در سال ۲۰۸ در گذشت.جنگ قدرت بین بالش پنجم در شرق  و برادرش اردوان پنجم در 

غرب آغاز شد .در این زمان مهستان شورای ریش سفیدان پارت ضعیف شده بود و نمی توانست در 
این درگیری ها فصل الخطاب باشد .

کاراکاال در سال ۲۱۱ قیصر روم شد وبرای این که شکاف قدرت در ایران را زیاد کند با اردوان از در 
دوستی در آمد و دخترش را خواستگاری کرد و با هدایایی راهی ایران شد . مجلش شادی و جشن 

آماده شد .اما کاراکاال در کاروان های هدایای عروسی ساز و برگ جنگ حمل می کرد . به جشن 
حمله برد تا باکشنت شاه جشن پیروزی خودرا کامل کند . شاه گریخت و میهمانان بی سالح کشتار 

شدند. 
کاراکاالدست به غارت و کشتار زد بگونه ای که گورستان ها نیز از دستبرد او در امان نماندند  و 

بالخره هنگام ورود به معبد بزرگ حران برای غارت کشته شد .
اردوان در سال۲۱۷ اماده باز پس گیری تیسفون شد .و به جنگ ماکرینوس قیصر جدید رفت . 

ماکرینوس از در صلح در آمد  وبا پرداخت ۵۰ میلیون دینار طال و باز پس دان اسیران به سوریه باز 

گشت.

افول ستاره پارتیان
همزمان با نبرد اردوان پنجم با رومی ها در میان رودان در پارس قدرتی بزرگ در حال برآمدن 

بود .فرمانده این قدرت کسی جز اردشیر بابکان نبود.
اهمیت پارتیان

پارتیان ۴۷۰ سال بر فالت ایران فرمان راندند. و در این مدت توانستند یک قدرت مهاجم و بزرگ را 
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برای همیشه از ایران برانند ؛جانشینان اسکندر و یک قدرت مهیب امپریالیستی را در پشت مرز های 
ایران متوقف کنند ؛روم.و ایران را به عظمت دوران هخامنشی برسانند و این کار کمی نبود.

سازمان اداری و اعتقادات
سیستم حکومتی پارتیان فدرال بود نه متمرکز چون هخامنشیان . بر هر منطقه شهریاری حکومت می 

کرد که نیمه مستقل بود و در زمان جنگ سرباز و در زمان صلح به حکومت مرکزی خراج می داد .در 
راس همه قدرت ها شورای کالنتران یا مهستان بود که از ۷ خانواده بزرگ تشکیل می شد . این شورا 

این قدرت را داشت که از خانواده اشک فردی با صالحیت را شاه کند و قدرت عزل نیز با این شورا 
بود .

پارتیان مثل اسالف خود در امر دین اهل مدارا بودند . در کنار مزدایسنه ،دین میترائي  و ناهیدی 
زندگی می کرد . دین خود پارتیان میترائی بود. در زمان بالش اول تالش هایی برای جمع آوری اوستا 

شد اما هنوز زمان زیادی الزم بود که دین رسمی شکل بگیرد.
پایتخت نخست در شهر دارا بود؛جنوب ترکمنستان بعد شهر صد دروازه شد در هیرکانیه؛دامغان و 

بعد تیسفون شد در کنار بغداد کنونی.
سـلوکـوس دوم در سـال ۲۲۸ارتـشی بـرعـلیه تـیرداد آمـاده کـرد امـا خـبر شـورش مـردم انـطاکـیه او را از ایـن 

لشکرکشی بازداشت.

بــــالش پنجــــم در ســــال ۲۳۳ـ۲۲۲ کشــــته شــــد. اردوان پنجــــم در ســــال ۲۲۴ کشــــته شــــد پســــر او آرتــــاواز 

مدت زیادی نماند و تاج تخت به ساسانیان واگذار شد.

زبان و خط و فرهنگ و دین اشکانیان

زبــان پهــلوی کــه آنرا فــارســی مــیانــه نــیز مــیگــویــند مــنسوب اســت بــه قــبیله بــزرگــی بــه نــام «پــرثــوه» کــه در 
خراسان امروزی میزیستند. همین قوم یونانیان را از ایران راندند حکومت اشکانیان را بنیاد نهادند.

کـلمه پهـلوی و پهـلوان کـه بـه مـعنای شـجاع اسـت مـخصوص ایـن قـوم اسـت. زبـان آنـان زبـان پـرثـوی بـود 
که بعدها به پهلوی تبدیل شد.

زبان پهلوی بعدها دو شاخه شد: 
۱-پهــلوی شــمالــی کــه مــخصوص مــنطقه آذربــایــجان و خــراســان بــود. کــتاب درخــت آســوریــک بــدیــن زبــان 

است. 

۲-پهلوی جنوبی که کتیبههای ساسانی را به این زبان نوشته شده است.
خــط، خــط آرامــی اســت و دیــن، دیــن زردشــتی اســت و نخســتین گــردآوری اوســتا بــعد از حــمله اســکندر 

در زمان بالش اول بوده است.
کتب دوران اشکانی ۷۰کتاب بوده است که همگی جز چهار کتاب از بین رفته است:
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۱- کتاب مزدک، ۲- کتاب سندباد، ۳- کتاب یوسیناس و ۴- کتاب سیماس
جـز ایـنهـا در قـبالـه مـلکی در اورامـان بـه خـط پهـلوی اشـکانـی و آثـار مـانـی درشهـرتـورفـان چـین بـه زبـان 

و خط پهلوی شمالی کشف شده است.
شیوه تولید، بردهداری —پدرشاهی است. بازرگانی و صنعت نیز به شکل گستردهای در داخل و 

خارج جریان دارد.

علل سقوط اشکانیان

خــدمــت بــزرگ اشــکانــیان، بــیرون رانــدن مــقدونــیان از ایــران و احــیای امــپراتــوری هــخامــنشی بــود. امــا دو 

علت عمده سبب سقوط اشکانیان شد.
۱-نخســـت جـــنگ قـــدرت و تـــکه پـــاره شـــدن هـــرم رهـــبری اشـــکانـــی. پـــدرکـــشی و بـــرادرکـــشی چـــون دوران 

پیشین با قوت و قدرت ادامه یافت تا به تمامی حکومت مضمحل شد.

۲-عــلت بــعد ســربــرآوردن حــریــف قــدرتــمندی بــه نــام روم. کــه امــپراتــوری قــدرقــدرتــی بــود. و در یــک جــنگ 
چند صدساله توان احیا و گسترش پارتها را گرفت.
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فصل ششم 

فصل پنجم 

ساسانیان

پــــس از ســــقوط هــــخامــــنشیان ســــرزمــــین پــــارس بــــدســــت خــــانــــدان هــــای محــــلی افــــتاد کــــه در مــــیان آن هــــا 

ُوهوبُرز از همه بلند آوازه تر است همو بود که سپاه مقدونی را از  پارس بیرون کرد . 
ساسان 

ســـاســـان نـــیای اردشـــیر بـــابـــکان مـــتولـــی آتـــشکده نـــاهـــید در اســـتخر حـــاکـــم شهـــر خَــــپر و دامـــاد پـــادشـــاه 

پـارس گـوزِهـر بـود .همسـر او رام بهشـت بـود کـه بـابـک را بـدنـیا آوردو بـابـک در خـپر در نـیمه هـای سـده دوم 

میالدی به دنیا آمد.
بعدها گوزهر دارابگرد را به او سپرد و اردشیر پسر بابک را فرمانده پادگان دارابگرد کرد .

طـولـی نـکشید کـه بـابـک بـر گـوزهـر شـوریـد و خـود شهـریـار فـسا شـد .و از اردوان پنجـم خـواسـت پسـرش 

را شـاه پـارس بـکند .اردوان در گـیر مـشکالت خـود بـود و بـه نـیروفـر شـاه خـوزسـتان دسـتور دسـتگیری بـابـک 
و اردشیر را داد .
سه پیروزی

شهـــریـــاران محـــلی احـــساس خـــطر کـــردنـــد . اردشـــیر در ســـه جـــنگ فـــاســـین  و مـــنوچهـــر شـــاه و دارا را 
شکست داد.

مرگ بابک

بـــابـــک در گـــذشـــت . اردشـــیر در صـــدد بـــرامـــد تـــا مـــنطقه را از وجـــود شهـــریـــاران محـــلی پـــاک کـــند .اَپـــنتَ 

بــود،زنــی پــادشــاه ســواحــل جــنوبــی، مهــرک شهــریــار ایــراهســتان،بــالش در کــرمــان هــمه را از ســر راه خــود 

پاک کرد .

دالیل برآمدن اردشیر
-اردشیر به قیام خود پوشش دینی داد جهاد برای خدا و احیا احکام دین

-باز گرداندن شکوه و عظمت ایران
-از بین بر دن ستم و فساد 

تاج گذاری اردشیر

اردشــیر بــه گَــور رفــت؛فــیروز آبــاد پــارس؛کــاخ و آذر گــاه خــودرا در آنــجا ســاخــت و در ســال۲۲۰ مــیالدی  
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تاج گذاری کرد .
فتوحات بعدی

اردشـیر اسـپهان را مسخـر کـرد و بـعد بـه خـوزسـتان رفـت و نـیرو فـر شـاه خـوزسـتان را ازبـین بـردو ازآن 

جا تا جنوب عراق جمله بگرفت .و قبایل عرب جنوب فرات را مطیع خود ساخت .
جنگ با اردوان

دولـت پـارت کـارش بـه آخـر رسـیده بـود. نـا امـنی هـای حـاصـله از جـنگ هـای داخـلی مشـروعـیت آن هـا را 

زیـــر ســـئوال بـــرده بـــود . اردشـــیر تـــوانســـت شهـــریـــاران پـــارتـــی را طـــرف دار خـــود کـــند و در ســـه نـــبرد پـــیاپـــی 
اردوان را شکست دهد و در سال ۲۲۴ اورا در دشت هرمزگان کشت .و به دولت پارت پایان داد.

جنگ با روم 

بـــــخش هـــــای شـــــمالـــــی مـــــیان رودان کـــــه در اشـــــغال رومـــــی هـــــا بـــــود آزاد شـــــد و اردشـــــیر بـــــسوی حـــــران و 

نـصیبین رفـت و رومـی هـا را از آنـجا هـم بـرانـد . عـرب هـای حـیره و انـبار را مـطیع کـردبحـریـن و سیسـتان و 

وبـــلوچســـتان و تـــخارســـتان و بـــاخـــتریـــه و ســـغد را تـــسخیر کـــرد و شـــاهـــان کـــابلســـتان و تـــوران و کـــوچـــان را 

مطیع کرد .ارمنستان را هم گرفت. واین فتوحات به ازبین بردن ۹۰ شهریار محلی افزون می شد.
کار های اردشیر

اردشیرهنگام تاج گذاریش پالتفرم خودرا بر۴ اصل بنانهاد:

-عدالت
-رفاه

-آبادانی خرابی های گذشته
-یگانگی ملی

در تعقیب این هدف شهر های بسیاری بنام اردشیر ساخته شد .
نظریه حکومت دینی

اردشـیر ریـاسـت دیـنی را نـیزعهـده داربـود پـس در صـدد آن بـرآمـد تـا بـا رسـمی کـرد دیـن زردشـت دیـن و 

دولـت را درهـم آمـیزدو بـه ایـن شـکل بـر تـمامـی کـشور مسـلط شـود.او بـر ایـن بـاور بـود کـه حـاکـمیت سـیاسـی 

بـدون پشـتوانـه دیـن مـتزلـزل اسـت و بـر قـراری اصـول اخـالقـی بـدون عـامـلیت قـدرت مـمکن نیسـت . در مـتون 

پهلوی این همزادی و این نیاز دو طرفه به کرات بیان می شود . 
ایـن کـار اردشـیر جـدا از آن کـه او از یـک خـانـواده دیـنی بـر آمـده بـوددلـیلی سـیاسـی داشـت وآن چـیزی 

نـبود جـز امـپراطـوری امـپریـالیسـتی روم کـه بـا چـنگ زدن بـه مـسیحیت تـوانسـته بـود بـه امـپراطـوری انـسجام 
ببخشــد و بــا پــوشــش گســترش مــسیحیت قــادر بــود بــه جــنگ هــای امــپریــالیســتی خــود پــوشــش دیــنی بــدهــد و 

دیگران را بفریبد .و در این دوران در همسایگی ایران حضوری پر رنگ داشت .
یک نکته تاریخی
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در روزگـار صـفویـه هـمین اتـفاق افـتاد . در بـرابـر امـپراطـوری تـوسـعه طـلب سـنی زعـمای قـوم بـا کشـتار 
سـنیان؛فـقط ۳۰۰۰۰ نـفر از جـمله مـادر شـاه اسـماعـیل در تـبریـز؛ازمـذهـب شـیعه سـدی در بـرابـر عـثمانـی هـا 

ساختند خوب وبد این کار در سده های بعد خودرا نشان داد. هم چنان که عاقبت ساسانی را رقم زد.
سامان دهی به دستگاه دین

گســترش دیــن نــیاز مــند دســتگاهــی بــود کــه در درون خــود نــوعــی حــکومــت بــه حــساب مــی آمــد . در زمــان 

اردشــیر ایــن امــر مــحسوس نــبود چــرا کــه اردشــیر خــود از دســتگاه دیــن بــرخــاســته بــود و خــودش را مــتولــی 

دیـن مـی دانسـت . هـیر بـد تنسـر نخسـتین فـقیه دیـن بـود کـه بـر ایـن دسـتگاه گـماشـته شـد و هـیربـدابـر سـام 

نـــفر دوم ایـــن دســـتگاه بـــود . هـــیر بـــد تنســـر از اشـــراف پـــارتـــی بـــود کـــه در روی کـــار آمـــدن اردشـــیر نـــقشی 
تـــبلیغی و بســـزا دشـــت و مـــبلغین دیـــنی را بـــه ســـراســـر کـــشور مـــی فـــرســـتاد تـــا بـــرای اردشـــیر تـــبلیغ کـــنند . 

تحریراتی هم در باب سیاست دینی دارد.(التنبیه و االشراف).
در راس ایــن دســتگاه اردشــیر بــود و بــعد اشــرافــیت مــذهــبی تــحت نــام مــوبــدان و طــبقه دوم ایــن ســلسله 

مراتب هیربدان بودند.هیرارشی دینی بدین شکل بود:
۱- مرجع اعال

۲-موبدان موبد
۳-موبدان؛روسای معابد و مدارس دینی

۴-هیربد :کارگزاران و مبلغین و مدرسین مدارس دینی
۵-طالب مدارس دینی

بـرای هـزیـنه هـای ایـن دسـتگاه نخسـت مـالـیات هـای زمـین هـای کـشاورزی تـعیین شـد و بـعد هـا مـالـیات 
هـا تـبدیـل شـد بـه مـالـکیت زمـین هـا و رفـته رفـته وقـف امـوال اشـرافـیت قـدرتـمندی را بـر بـاالی دسـتگاه دیـنی 

شکل داد.
تدوین اوستا

بــرای از بــین بــردن بــرداشــت هــای مــختلف از نــسخه هــای مــوجــود الزم بــود اوســتا از زبــان قــدرت حــاکــم 
تـدویـن و قـرائـت شـود .پـس تـدویـن اوسـتا در دسـتور کـار قـرار گـرفـت.پـیش از ایـن در زمـان داریـوش تـالشـی 

در این زمینه شده بود و اوستا بر ۱۲۰۰۰ پوست گاو مکتوب شده بود .(تاریخ ماد)
اجزا تدوین شده:

-گاثه ها :که سروده های خود زردشت است
-یسنا ها:که مربوط با دوران دور تاریخ است دعا ها و نیایش هاست.

-یشت ها و بُن ِدهِشن هاکه در زمان داریوش و خشایار شاه تدوین شد. 
یشــت هــا بــخش اســاطــیری اوســتاســت. بُــن دهــشن  جــهان بــینی ایــرانــیان بــاســتان بــود در مــورد خــلقت 

جهان و انسان و معاد بحث می کند.
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-وندیداد که در زمان داریوش تدوین شد. مجموعه قوانین جزایی و مدنی است 
اوســـتا بـــه زبـــان آریـــایـــی بـــود کـــه الـــفبای آن۶۱ حـــرف داشـــت و در آن روزگـــار زبـــان مـــهجوری بـــود .پـــس 

اردشیر دستور داد موبدان آن را درسینه  های خودمحفوظ نگاه دارند .

قــضاوت نــیز بــه مــوبــدان ســپرده شــد چــون تــنها آنــان قــادر بــه خــوانــدن اوســتا بــودنــد.و قــوانــین جــزایــی و 

مدنی منتج از اوستا بود .
هیرارشی سازمان قضایی:

-موبدان موبد
-موبدان
-هیربدان

مراسم عبادی به فرمان اردشیر تحت نظم در آمد و نماز های پنجگانه مقرر شد.

تساهل مذهبی

علیرغم این که به دیگر ادیان کمک های مالی داده نمی شد . اما آزادی دینی مراعات می شد .
مدارس

بـرای تـحصیل فـرزنـدان خـانـدان هـای حـکومـتگر مـدارسـی درسـت شـد کـه زبـانـش پهـلوی و خـطش آرامـی 

بود .
هفت نوع دبیره یا الفبا

ابن ندیم به نقل از ابن مقفع هفت گونه الفبا می شمارد:
۱-دین دبیره:مخصوص متون دینی.۶۰ حرف و ۶۰ شکل داشت
۲-ویس دبیره با ۳۶۵ حرف برای نگاشنت صدا ها و اشارات

۳-شاه دبیره:مخصوص مکاتبات شهریاران
۴-نامه دبیره با ۳۳ حرف :مخصوص کتابت

۵-کشتگ دبیره با ۲۸ حرف :مخصوص اسناد رسمی و قبالجات
۶-نیم کشتگ:مخصوص نوشنت متون طبی و فلسفی
۷-راز شهری:مخصوص نوشنت نامه های محرمانه 

۸- گشن دبیره:با ۱۶۰ حرف و ۱۶۰ شکل
دو روز شادی

اردشیر مقرر کرد دو روز هفته به جشن و سرور اختصاص یابد

ساختمان سیاسی حکومت:

-شاه
-وزیر اعظم بنام هزار بنده
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حکومت در دست هفت خاندان بود که شاه در راس آن قرار داشت:
۱-ساسان

۲-کارن در غرب ایران
۳-مهران

۴-سورن در سیستان
۵-اسپندیار در ری

۶- سوخرا
۷-سپهبد

تقسیم جامعه به طبقات

اردشیر جامعه را به ۴ طبقه تقسیم کرد :

-مغان
-ارتشتاران

-دبیران
-کشاورزان و صنعتگران

پادشاهی شاهپور

اردشـیر بـعد از ۱۴ سـال سـلطنت در گـذشـت و حـکومـت بـه شـاهـپور رسـید .در ایـن کـه او پسـر اردشـیر 

یا برادر زاده او بوده است شک و تردید هایی هست .
فرو نشاندن شورش ها

به روال همیشه با جابجایی قدرت تالش هایی برای استقالل سر بلند می کند:
-شورش دیلمان

-شورش خوارزمیان
-شورش قبایل تورانی در شرق افغانستان

-شورش میان رودان
که شاپور همه این شورش ها را سرکوب کرد .

جنگ با روم

در ســـال ۲۴۳ قـــیصر فـــیلیپ از کـــت پـــتوکـــه بـــه ارمنســـتان لـــشگر کـــشید وشـــاهـــپور او را شکســـت داد و 
اسیر کرد و قرار دادصلحی بسته شد .

در ســــال ۲۵۹ قــــیصر والــــریــــانــــوس بــــه مــــیان رودان لــــشگر کــــشید . شــــاهــــپور در جــــنگ بــــا قــــبایــــل جــــنوب 
افـــغانســـتان بـــود . والـــریـــانـــوس تـــا خـــوزســـتان پـــیش آمـــدو شهـــر جـــندی شـــاهـــپور را ویـــران کـــرد. شـــاهـــپور از 

جــنوب فــراغــت یــافــت و در مــیان رودان والــریــانــوس را شکســت داد واو را اســیر کــرد . و از آنــجا بــه شــام و 
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انــطاکــیه رفــت کــه پــایــتخت روم شــرقــی بــود و بــه آنــاتــولــی رفــت و کــت پــتوکــه را گــرفــت . و در آنــجا یــک افســر 

رومـی را قـیصر کـرد و بـا او قـرار دادصـلح بسـت .و والـریـانـوس را وا داشـت تـا در خـوزسـتان بـند کیسـر را 

بسازند.این واقعه در نقش رستم بر سنگ حک شده است .

سیستم حکومتی شاپور اول

-ساخنت شهر های متعدد
تساهل مذهبی

صلح با روم و رونق اقتصادی
-ایجاد ۴ شهریاری بزرگ در خوارزم،کابل،االن و کوشان

-ایجاد تقسیمات کشوری:
استان:شهرستان

-شهرستان:کوره.حاکم کورهرا استاندارمی گفتند
-بخش:رُستاگ.حاکم رستاگ را دهیگ می گفتند
-دهسان:بلوک.حاکم بلوک را کدخدا می گفتند

تقسیمات اجتماعی:پادگوس بان:مقامات بلند پایه  کشوری و لشگری را می گفتند

-آزادان:به عموم مردم می گفتند
مقامات درباری

-فرماندهان ارتش : سپهبدان 
-فرمانده پادگان:ارگ بد

-رئيس اسلحه خانه کشور:ایران انبارگ بد
-خزانه دار کل:گهبد

-اداره مالیات:آمار کار
هر استان خزانه دارمخصوص بخود داشت و یک اداره مالیات 

مــالــیات هــا صــرف آبــادانــی شهــر هــا و حــقوق ارتــش و دفــاع و جــنگ مــی شــد .دولــت دســتگاهــی بــرای 
کاتبان داشت که ریاستش با ایران دبیر بد بود 

اداره ای برای کارهای عام املنفعه بود بنام روانگان دبیر
هر شهریاری  یک مدرسه داشت

هر پادگان یک مدرسه داشت
-تـشکیالتـی بـرای خـبر رسـانـی درسـت شـده بـود بـنام پَـیرَدزَیـش کـه پـریـد مـی گـفتند و بـعد هـا شـد بـریـد. 

در طول جاده ها صد ها مرکز برید بود . شبکه گسترده برید زیر نظر شاه بود 
شاه نگهبانان ویژ ه ای دشت بنام پُشتیگبان
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شاهان ساسانی لقب خدا داشتند که بمعنای حاکم بود .
برده داری

عــده ای مــی گــویــند بــرده داری در ایــران مــعمول نــبوده اســت. بــهمین خــاطــر در قــوانــین تــرتــیبات خــریــد  
فروش برده نیامده است .در میان رودان اما برده داری بود .

شـاهـان هـخامـنشی و مـاد و اشـکانـی اسـرا را مـجبور مـی کـرنـد شهـرونـدی ایـران را بـپذیـرنـد. آنـگاه آنـان 

را وارد ایران می کردندو برایشان شهری می ساختند .
چند پرسش

۱- در دورانـــی کـــه مـــیان رودان و مـــصرتـــحت تـــصرف ایـــران بـــود و شهـــریـــاران ایـــرانـــی در آنـــجا زمـــین و 
ملک داشتند چه نسبتی با کار برده ها دشتند

۲-چـه ضـرورتـی داشـت اسـرا شهـرونـدی ایـران را بـدذیـرنـد و بـه ایـران بـیایـند و در شهـر هـای مـخصوص 
جا بگیرند . انگیزه اقتصادی این کار چه بود .

۳- ســـرزمـــین هـــای مـــفتوحـــه کـــه بـــا کـــار بـــردگـــان اداره مـــی شـــد بـــعد از حـــاکـــم شـــدن شهـــریـــاران مـــادی 
وپارسی و پارتی چگونه اداره می شدند .

۴- اگر شاهنشاهی ماد و هخامنشی و پارت برده داری نبود پس چه بود .
۵- گــــفته مــــی شــــود کــــه مــــاد هــــا جــــوامــــع در حــــال فــــرو پــــاشــــی و گــــذار نخســــتین بــــه بــــرده داری بــــودنــــد . 
هـــخامـــنشیان بـــرده داری بـــودد . پـــارت هـــای دوران گـــذار از بـــرده داری بـــه فـــئودالـــیسم و ســـاســـانـــی دوران 

شکل گیری فئو دالیسم بود .
مانی پیامبر

نخسـت پـژوهـش کـنیم و بـبینیم کـه مـانـی در چـه شـرایـطی بـر و بـار مـی گـیرد وزمـینه هـای فـکری پـیش از 

او چیست. 
در ایـن زمـان دو آئـین مـندایـی و غـنوصـی در مـیان رودان بـاور هـای دیـنی مـردم آن سـامـان را شـکل مـی 

داد.
مــندا بــه مــعنای عــرفــان یــا شــناخــت قــلبی در بــابــل تــوســط انــدیــشمندان کــلدانــی در قــرن نخســت مــیالدی 

بوجود آمد.
از درون آئین مندایی آئین غنوصی و صابیان و مغتسله بیرون زد .

اساس این آئني ها بر دو آلیسم نور و ظلمت قرار داشت . زادگاه این آئین ها کلده بود.

علت چه بود

رشد این آئین ها در این منطقه دالیل اقتصادی و سیاسی و روانی داشت:
ظـــلم و ســـتم رومـــی هـــای اشـــغال گـــر و دســـت بســـتگی مـــردم زمـــینه ای بـــرای رشـــد انـــدیـــشه زهـــد و انـــزوا 
طــلبی بــود . اگــر قــادر نیســتیم بــدی را درعــین عــوض کــنیم پــس بــایــد در ذهــن خــود بــر بــدی غــلبه کــنیم. بــر 
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همین بستر زکریا و یوحنا را داریم در آئین «یحیا معمدانی»و عیسی مسیح را داریم.
پیروان این دو آئین تحمل رنج و درد را تبلیغ می کردند.

در اواخر دوره اشکانی این آئین ها در میان جماعت روستایی میان رودان قدرت گرفته بود . 
مانی که بود

در سـال ۲۱۵ مـیالددی درروسـتایـی در جـنوب عـراق؛بـابـل بـدنـیا آمـد.پـدرش فـاتـگ هـمدانـی بـود و مـادرش 
مریم از پارتیان بود.پدر مانی نخست مندایی بود و بعد به فرقه مغتسله ؛پیروان یحیی پیوست..

مانی ۴ ساله بود که به مدرسه مانایی ها می رفت.
پاراکلیت که بود

در ایـن زمـان پـیروان یـحیا تـبلیغ مـی کـردنـد کـه پـیامـبر مـوعـود بـزودی ظـهور خـواهـد کـرد و رنـج هـای بشـر 
را برای همیشه از بین خواهد برد نام او پاراکلیت بود .

پدر مانی از فعالین آئین یحیا بود و مانی در میان این بشارت ها ذهنش شکل می گرفت.. 
تــاثــیر پــذیــری مــانــی از ایــن تــبلیغات بحــدی اســت کــه در رویــا فــرشــته گــان مــی آمــدنــد و او را بــه مــعراج 
مــی بــرنــد و هــمانــطور کــه در کــتاب مــهمش کــفالیــه مــی گــویــد تــا ســن ۱۲ ســالــگی ایــن رویــا بــه ســه بــار مــی 

رسد .نام فرشته وحی «تَواَم »بود که از جانب خدای نور«روشن یزد» آمده بود.
ایـن رویـا هـا مـانـی را بـه ایـن بـاور رسـانـد کـه پـاراکـلیتی کـه بـشارتـش داده مـی شـود خـود اوسـت .بـهمین 

خاطر در ۲۴ سالگی فرشته وحی براو نازل شد ؛ابن ندیم؛الفهرست
در این زمان مانی اسقف ماندایی روستای َقنی در جنوب عراق بود .

تاج گذاری شاهپور 

گـــفته مـــی شـــود کـــه مـــانـــی تـــاج بـــر ســـر شـــاپـــور گـــذاشـــت و ایـــن نـــشان مـــی دهـــد کـــه مـــانـــی در ایـــن زمـــان 
شخصیتی بلند پایه در دین بوده است واو نماینده بومیان عراق و خوزستان  بوده است .

مـانـی نخسـتین رسـالـه اش را بـه شـاپـور تـقدیـم کـرد ؛شـاپـورگـان. در ایـن رسـالـه مـانـی مـی گـویـد خـدا اورا 

برای هدایت انسان ها فرستاده است .؛آثار الباقیه ابوریحان بیرونی.
زمینه های مساعد

-آزادی ادیـــان و مـــذاهـــب در زمـــان شـــاپـــور و تـــبلیغات انـــجام شـــده تـــوســـط پـــیروان یـــحیا و مـــسیح بـــرای 
آمدن پاراکلیت در عراق و خوزستان برای مانی پیروان بسیاری فراهم آورد

مـانـی بـه هـند و چـین بـرای تـبلیغ  مـی رود و در بـازگشـت بـا شـاپـور بـاردیـگر مـالقـات مـی کـند. عـقیده بـه 

تناسخ سوغات سفر او به هند و چین بود

نخستین برخورد

روحـانـیت حـاکـم کـه دیـن بـرای او بـا مـنافـع مـادی و مـوقـعیت سـیاسـی عـجین بـود بـر آمـدن رقـیب را تحـمل 
نـکرد پـس در دربـار جـلسه مـناظـره ای تـرتـیب دادنـد تـا مـانـی را بجـرم کـفرگـویـی بـکشند امـا شـاپـور زیـر بـار 
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نرفت و به اشاره او مانی به هند رفت تا از خطر در امان باشد .
ویژه گی مانی

پـر کـاری، بـیان مـسحور کـننده،قـدرت اقـناع وهـنر سـازمـانـدهـی بـرای او پـیروان بـسیاری فـراهـم دیـد.شـام 

آناتولی،بالکان،اسپانیا،فرانسه سیسیل،مصر و شمال آفریقا مبلغین مانوی را پذیرا بودند.

نـوشـته هـای او بـه زبـان یـونـانـی و التـین و قـبطی تـرجـمه مـی شـد . دیـن مـانـی بـزودی در غـرب نـیز رقـیب 
مسیحیت شد .

مــانــی بــرایــن بــاور بــودکــه جــهان در بــیماری اســت و درد مــی کشــد و اوآمــده اســت تــا بــیماری جــهان را 

درمان کند .بیماری جهان در آن روزگار چه بود ؟
آموزه های مانی چه بود

خـدای مـانـی زُروان یـا روشـن یـزد بـودکـه ۱۰ عـامـل داشـت :حـلم،عـلم،عـقل،تـدبـیر،غـیب،حـب،ایـمان،خـوف و 

مروت وحکمت و حکمت دین مانی بود .
-نبوت و وحی و فرشته وحی شبیه همان داستان های ادیان سامی است

-اسطوره آفرینش او مخلوطی از اساطیر ایرانی و سامی است 
-تـضاد خـیر وشـر او در آئـین زردشـت ،تـقابـل ازلـی شـیطان و خـدا در آئـین زروانـی نـبرد نـور وظـلمت از 
غنوصیات،زهد از پیروان یحیاعقیده به تناسخ از بودائیان زندگی اخروی و بهشت و دوزخ از زردشت .

زبان نوشته ها
مــانــی نخســت بــه زبــان پهــلوی نــوشــت .امــا از آن جــا کــه در مــیان رودان بیشــتریــن پــیروان را داشــت بــه 

زبان سریانی نوشت .زبان سریانی زبان مقدس اقوام سامی بود
انـجیل مـانـی ۲۲ سـوره دارد.و ۷ کـتاب او کـه بـه زبـان سـریـانـی اسـت دسـتورالـعمل زنـدگـی بـرای پـیروان 

اوست 
سلسله مرتب دینی مانی

-زُروان
-خدای نور:آفریننده خوبی ها 
خدای ظلمت:آفریننده بدی ها

ایـن دوخـدا دو جـهان جـدا از هـم داشـتند .خـدای ظـلمت بـر آن شـد بـه جـان خـدای نـور حـمله کـند.ظـلمت 

بـا نـور درآمـیخت. وسـتیز ابـدی آغـاز شـد .خـدای نـور زمـین و آسـمان را آفـریـد تـا عـناصـر نـورانـی را ازبـند 
عناصر ظلمانی برهاند.

خورشید و ماه و اختران
از عناصر نورانی رها شده خورشید وماه و اختران ساخته شد.

خلق فصول
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از نبرد آب و نسیم و خورشید ؛لشگریان نور  با خشگی و سرما و گرما فصول بوجودآمدند
اهریمن

اهریمن از درون ظلمت پدیدار شد تا با ساخنت ماده نور را در آن محبوس کند.
اورمزد

خـــــــدای نـــــــور اورمـــــــزد را آفـــــــریـــــــد تـــــــا بـــــــه جـــــــنگ بـــــــا اهـــــــریـــــــمن بـــــــرود و ۵ ایـــــــزد را بـــــــه او داد:نـــــــسیم،بـــــــوی 
خوش،نور،وآب و آتش.

 لشگریان اهریمن:دود،سوزندگی،سیاهی،یخ باد ومه
خلق آدم

اهریمن بر اورمزد پیروز شدو از ترکیب عناصر نورانی با مادی آدم پیدا شد .
عیسا

اورمزد برای کمک به آدم عیسا را بوجود آورد 
حوا

اهریمن حوا را از عناصر مادی درون آدم بوجود آورد.
آز 

از آمیزش آدم با حوا آز؛هوای نفس بدنیا آمد .
در آموزه های مانی ماده اساس و پایه شر و بدی است .و بدی یعنی زن و گوشت ومیوه .

بـا رهـبانـیت روح پـاالیـش مـی یـافـت و بـه عـالـم زُوروان مـی رفـت کـه عـالـم مجـرد بـود .امـا اگـر روح پـاالیـش 
نمی یافت بر می گشت به دنیا و این پروسه ادامه می یافت.

عالم باال برای مانی بهشت و عالم پائین ؛زمین بمنزله جهنم بود .
ازدواج در آئني مانی برای مردم عادی بالاشکال بود . برای رهبران مذهبی منع داشت .

پـیروان مـانـی روزی ۴ بـار نـماز مـی خـوانـدنـد و آیـات او را بـا صـدایـی خـوش تـالوت مـی کـردنـد. و سـال 
۳۰ روز هم روزه می گرفتند . وجز این ۲-۳ روز هر ماه را هم روزه می گرفتند . 

مــومــنین مــانــوی ۳ قــفل بــر زبــان و بــر دل و بــر دســت داشــتند تــا ســخن آزار دهــنده نــگویــند یــقینشان بــه 
شک بدل نشود و عمل بد انجام ندهند.

تشکیالت 

هر آئینی برای گسترش نیاز به تشکیالت دارد.تشکیالت هرمی  مانی ۵ الیه داشت :
در راس هرم مانی بود 

۱-حـواریـون:۱۲ نـفر. بـه فـرشـته گـان مـعروف بـودنـد .کـه مـعصومـین بـودنـد و مسـتقیم از مـانـی تـعلیم مـی 
گرفتند

۲-ایسـپسگان(اسـقفان):۷۲ نـفرتـعلیم یـافـته گـان بـودنـد .عـلم دیـن را از مـعصومـان مـی آمـوخـتند . وظـیفه 
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این ها سفر و تبلیغ بود .
۳-کالنتران:۳۶۰ نفر.کار این ها تبلیغ و ساخنت مراکز دینی و مدارس بود 

۴-گزیدگان که مومنین بودند . مراکز تبلیغی و عبادی را اداره می کردند . مجاز با ازدواج بودند .
۵-نــیوشــگان:یــا مســتمعین بــودنــد عــوام تــازه ایــمان یــافــته. کــه مــجاز بــودنــد کــار بــکنند و ازدواج بــکنند و 

زکات بدهند.
این سه گروه مجاز نبودند ازدواج کنند و گوشت بخور ند و لباس نو به تن کنند 
زنان در هرم تشکیالتی مانی تا الیه چهارم؛گزیدگان  می توانستند باال بیایند .

شـــاگـــردان مـــانـــی بـــه هـــرجـــا کـــی مـــی رفـــتند مـــرکـــزی بـــرای تـــبلیغ و در کـــنارش مـــدرســـه ای بـــرای خـــوانـــدن 
کـتاب هـای مـانـی درسـت مـی کـردنـد .  ودر کـنارش سـفره خـانـه ای کـه از پـول صـدقـات اداره مـی شـد . در 

کنار دیر ها مراکز درمانی هم بود.
مـــانـــی و پـــیروانـــش لـــباس ســـفید مـــی پـــوشـــیدنـــدکـــه کـــربـــاس بـــود زیـــرا پـــاکـــی رخـــت مـــثل پـــاکـــی دل اهـــمیت 

داشت .

پایان کار مانی
پــس از مــرگ شــاپــور جــنگ بــا مــانــی آغــاز شــد .هــرمــز بــجای شــاپــور بــه تــخت نشســت .مــانــی در ســال 

۲۷۳ بـه ایـران آمـد و سـعی کـرد بـا هـرمـز نـزدیـک شـود . روحـانـیت حـاکـم ایـن نـزدیـکی را بـرنـمی تـافـت.پـس 
در رقابت بهرام با هرمز جانب بهرام را گرفتند و هرمز که سمپاتی هایی به مانی داشت از بین رفت .

در همین زمان کرتیر موبد متعصب مشاور شاه بود و مصمم بود مانی را از بین ببرد .
پـــس مـــانـــی را بـــه مـــناظـــره کـــه نـــوعـــی مـــحاکـــمه دیـــنی بـــود کـــشیدنـــد و بـــا فـــتوای کـــفر،مـــانـــی در ســـال ۲۷۶ 

بازداشت و ۲۶ روز بعد در زندان کشته شد و جسد اورا بر سر دروازه شهر گُوند شاپور آویختند.

مناظره یا محاکمه؛مغلطه ای تاریخی

مـناظـره بـمعنای مـجادلـه و نـزاع و بـحث بـا یـکدیـگر در حـقیقت و مـاهـیت چـیزی اسـت .و شـرایـطی دارد 
که اگر این شرایط مهیا نباشد به آن همه چیز می توان گفت اال مناظره.

در مناظره ما با ۴ مولفه روبروئیم:
۱-دو طرف بحث

۲- ناظر 
۳-داور 

-دو طـرف بـحث بـایـد از نـظر شـرایـط فـیزیـکی و روحـی در شـرایـطی مـساوی بـاشـند.نـمی شـود کـسی را 
با فک شکسته به صحنه آورد و از او خواست از یک موضوع مشخص دفاع کند .

نمی شود در محیطی پر وحشت کسی را به مناظره دعوت کرد.
-موضوع باید مشخص باشد .و حق باز کردن بحث های حاشیه ای داده نشود
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-هر دو طرف باید برای مناظره خودرا آماده کرده باشند
-ناظر باید به موضوع بحث آگاه و بی طرف باشد 

-داور نــهایــی مــردم انــد .کــه بــا هــوش و گــوش خــود قــضاوت مــی کــنند.مــناظــره ای کــه یــک طــرف بــحث از 
زندان بیاید و در پایان مناظره به جرم تکفیر اعدام شود همه چیز هست اال مناظره.

بــعد هــا نــیز قــدرت حــاکــم کــه مســلح بــود بــه طــناب دار و چــماق تــکفیردگــر انــدیــشان را بــا مــغلطه مــناظــره 
محاکمه کرد و به چوبه ها ی دار سپرد و یا در آتش سوزاند . 

مانی پیامبر که بود

برده ها و اقشار فرو دست روستا و شهر که در زیر سم ستوران برده داران رومی و اشراف فئودال 
ساسانی جانشان به لبشان آمده بود بدنبال کسی بودند که آن ها را نه در عین که در ذهن ،نه در این 

جهان که در آن جهان رستگار کند و به آرامش برسانند. مانی و آموزه هایش پاسخی به این رنج و 
آبی بر این شعله وری جسم و روح بود .

آموزه های او در بین الیه های از طبقات باال نیز خریدارانی داشت کسانی که از فساد و ظلم 
طبقات باال به تنگ آمده بودند و بدنبال معنویتی می گشتند. زهد گرایی مانی سمپاتی هایی ایجاد 

می کرد .
دو رقیب قدرتمند

مانی در سال ۲۷۶ به شهادت رسد و در سال ۳۸۲ آئین او در سراسر امپراطوری روم ممنوع 
شد .

حاکمیت سیاسی در روم ایدئولوژی مسیحیت و در ایران آموزه های زردشت تن چسب منافع 
ظاملانه طبقاتی اش شده بود و دیگر نمی توانست به تساهل مذهبی که می توانست پوشش ایدئولوژیک 

قیام های برده ها و فرودستان باشد تن بدهد. پس سرکوب مانی و پیروانش از سوی جامعه طبقاتی 
ساسانی و روم در دستور کار قرار گرفت .

آرمانخواهی مانی به مزارع اشتراکی ما قبل فئودالیسم محدود می شد و در روزگاری که 
فئودالیسم چهار اسبه بسوی گسترش و تمرکز می رفت نه مزارع اشتراکی ما قبل فئودالیسم و نه 

پوشش مذهبی آن را تحمل می کند . مناظره و داستان ریخنت سرب داغ بر روی سینه مانی و موبد 

موبدان رویه این جنگ طبقاتی است و بیشتر تبلیغات است تا حقیقت تاریخی . 
سرکوب مانی و ریشه کنی آموزه هایش اجتناب ناپذیر بود. در ساخت اقتصادی وقایعی در شرف 

وقوع بود که این باورها را بر نمی تافت. جامعه طبقاتی ساسانی و روم انتخاب خودش را کرده بود در 
ایران مزدایسنه و در روم مسیحیت .

از این پس آموزه های مانی راه دیگری نداشت تا در نحله های عرفانی مسیحی و زردشتی و 
اسالمی با شکل دیگری به حیات خود ادامه دهد .وتاریخ از این داستان ها در انبان خود بسیار 
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دارد .
پیدایش اشرافیت دینی

اردشیر خود موبد بود و در نزد او حکومت بر دو وجه می گردید سلطنت و دین.ونخستین وزیرش یک 

مغ بود.
حکومت دینی ساسانی همان طور که در جشن تاج گذاری شاپور دیدیم تاج را موبد موبدان بر سر 

او گذاشت و مشروعیت شاه یک مشروعیت دینی بود .
سازمان روحانیت 

روحانیت زردشتی در کنار معابد و مدارس دینی با کمک  های دولتی و نذورات و موقوفه ها و با 
سوء استفاده از موقعیت سیاسی رفته رفته به ثروت عظیمی دست یافت و خودش را در قالب یک طبقه 

به جامعه تحمیل کرد .
 طبقه اشرافی که هم قدرت معنوی داشت  هم سیاسی وهم اقتصادی .موبد کرتیر قاتل مانی در 

راس این سازمان بود .

اثرات حکومت دینی

ورود دین به حوزه سیاست و یکی شدن امر سیاسی و امر مذهبی  جدا ازآن که در روز نخست 
اردشیر چه بعنوان ریاست دستگاه مذهب و چه بعنوان حاکم سیاسی چه چیزی را در نظر داشت . و 

فکر می کرد مذهب می تواند بعنوان یک ایدئولوژی سد سدیدی مقابل رومیان باشد وچه بخاطر تعلق 
خاطری که به دستگاه دین داشت باید اثرات مرگبار خودرا نشان می داد .

نخست پژوهش کنیم اعالمیه سیاسی تبلیغی کرتیر را بعد پی بگیریم تناقضاتی که حکومت دینی با 

خود داشت .
از برخ کشیدن القابی که شاهان به او داده اند و او سخت به آن می بالد می گذریم و  می رسیم 

به آن چه او بعنوان کارنامه خود ارائه می دهد:
-ساخنت معابد بسیار در داخل و خارج فالت

-بکار گرفنت کار گزاران دینی
-محدود کردن ادیان دیگر ؛یهودی ها،شمنان،برهمنان،نسطوریان،مسیحیان،صابیان،زندیکان

-بر چیدن کنام دیو ها و بت خانه ها
-سرکوب کردن خرابکاران،بی دینان و گمراهان و فاسدان و برهم زنندگان نظم و امنیت 

ترجمه این سنگ نوشته از بین رفنت تساهل دینی بود که خاص جامعه مادی و هخامنشی و 
اشکانی بود. 

اتفاق مهمی افتاده بود اشرافیت دینی با شریک شدن در قدرت سیاسی تغییر ماهیت داده بود و 
سرکوب گری و تنگ نظری دینی اشکالش برنمی گشت به شخصیت کرتیر آن گونه که بعضی از تاریخ 
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نویسان تصور می کنند .

 روحانیت از سالح زبان به سالح شمشیر و پول مجهز شده بود . و دولتی در دولت و گاهاًقویتر و 
بی مسئولیت در پاسخ دادن به دیگران بود .مسئله خشک اندیشی کرتیر بعنوان یک فرد نبود .داستان 
فراتر از دگم های مذهبی موبد موبدان بود .روحانیت زردشتی اکنون خود به طبقه ای تبدیل شده بود 

که هیچ مدعی را برنمی تافت ؛دموکرات در ضعف ،دیکتاتور در قدرت .
شروع بحران

بهرام اول با توطئه ای از صحنه خارج شد و بهرام دوم به قدرت رسید و دست کرتیر موبد در کار 
ها بازتر شد و نارضایتی را دامن زد و باعث دو شورش در مناطق میترائی شد :

-شورش هرمز سیگانشاه برادر بهرام در سیستان
-شورش نرسی پسر شاپور حاکم ارمنستان

جنگ با روم؛صلح خفت بار

روم در همسایگی ایران گوش بزنگ بود تا خللی در اقتدار سیاسی ایجاد شود و سپاهش را بسوی 
مرز ها روانه کند . حکومت مذهبی بهرام دوم به سردمداری موبد کرتیر این شکاف را ایجاد کرد .

قیصر روم کاروس نیروهایی را برعلیه خسرو پادشاه ارمنستان شوراند و بعد خود برای حمایت از 

شورشیان به ارمنستان لشگر کشید و پادشاه ارمنستان شکست خورد و گریخت و رومی ها خود را به 
تیسفون رساندند و بهرام دوم که در اثر کج اندیشی های کرتیر حمایت خودرا بین شهریاران محلی از 

دست داده بود شکست خورد و در سال ۲۸۳ تن به صلحی خفت بار دادو ار منستان و حران و 

نصیبین و آمیدا را به روم داد.

بهرام سوم 
بهرام دوم پس از ۱۶ سال سلطنت در سال۲۹۲ در گذشت و بهرام سوم به قدرت رسید .

شکست از نرسی

نرسی پسر شاپور اول با حمایت مغان مذهب ناهید بر او شورید بهرام شکست خورد و به شرق 
ایران عقب نشینی کرد .

جنگ با روم

مردم ارمنستان شهریار دست نشانده روم را از ارمنستان بیرون کردند . گالیریوس به ارمنستان 
لشگر کشید . نرسی به مصاف او رفت و شکست خورد و آتَردات شهریار مخلوع به قدرت بازگشت و 

ایران نفوذ روم در ارمنستان و گرجستان را برسمیت شناخت
هرمز دوم

نرسی در سال ۳۰۱ بخاطر در گیری هایی درون خانوادگی کناره گرفت و پسرش با نام هرمز دو م 
شاه شد . هرمز دوم در سال ۳۰۹ هنگام شکار ترور شد .
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آذر نرسی
پسرهرمز دوم بنام آذر نرسی به قدرت رسید و او نیز چند ماه بعد ترور شد .

بحران سیاسی سراسر کشور را فراگرفته بود کشمکش میان مغان و سپهداران پایانی نداشت .این 
دوران، دوران جدال های بی پایان مذهبی بود .

خروج از بحران؛تدوین اوستا

در این زمان کرتیر در گذشته بود و آترپادمهراسپند ریاست دستگاه دینی و به نوعی ریاست 
دستگاه سیاسی را بر عهده داشت .

نخست با درایت او شورای سلطنت تشکیل شد . شورایی متشکل از مغان و شهریاران. نوزاد هرمز 

دوم را شاه خواندند و سرپرستی اش به مادر ش سپرده شد .
گام بعدی وحدت نحله های مختلف مذهبی بود. دو تن در این میان برای پایان دادن به این نزاع 

۲۷ ساله بی حاصل پایمردی کردند ؛آترپادمهراسپند وموبد اردوی راج.
هیئتی مرکب از رهبران مذاهب مزدایسنه ؛آذری ،ناهیدی،میترائي ماموریت یافتند تفسیری مورد 

قبول برای همگان بر اوستا بنویسند و به جدال مذهبی پایان دهند .
این توافق همگانی یک علت بیرونی هم داشت ،وآن تغییر دین قیصر کنستانتین از بت پرستی به 
مسیحیت بود و این خبر خوشی برای ایران نبود .خطر پشت در وازه ای ایران بود .جنگ با پوشش 

مذهبی .
اوستا در ۲۱ نُسک ؛کتاب تدوین شد و اساس کار حوزه های دینی در سراسر امپراطوری قرار 

گرفت

شاپور دوم:ذواالکتاف
آشوب های مذهبی با تدوین جدید اوستا فرو نشست و اردشیر به سن بلوغ رسید و زمام امور را 

بدست گرفت . روم نیز در سال۳۳۰ مسیحیت را دین رسمی خود کرد و گرفتار مشکالت داخلی خود 

بود و این فرصت خوبی برای شاپور بود که به اوضاع مملکت سر و سامانی بدهد.
سرکوب قبایل عرب

اعراب از دیر باز در ناحیه جنوبی فرات و قبایل بنی بکر وبنی تمیم در سواحل جنوب پارس فساد 
می کردند.

شاپور نخست عرب ها را از جنوب پارس راندبعد به منطقه شرقی عربستان سروقت بنی بکر و بنی 
تمیم رفت. و آز انجا سراغ قبایل ایاوهمه رفت و آن هارا مطیع خود ساخت. وبعد به سمت قبیله  بنی 
تغلب رفت که به تحریک روم وارد مناطق ایران شده بودند  و بعنوان متحدین روم فساد می کردند سال 

های ۳۲۷-۲۸.
جنگ با روم
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کنستانتین قیصر روم در سال۳۳۰ مسیحیت را دین سراسر امپراطوری کرد تاهمه را حول 

مسیحیت متحد کند .و برای آن که به سرزمین های مسیحی نشین نزدیک شود پایتخت را از رم به 

یونان آورد. ودر سال۳۳۷ آماده حمله به ایران بود که در گذشت . 
از سویی دیگر مردم ارمنستان بر علیه اترداد که به تبعیت از رم مسیحی شده بود شوریدند و 

خواستار حمایت از شاپور شدند و شاپور به ارمنستان رفت .اترداد را برکنار کردو حکومت را بیکی از 

اعضا خانواده پارت سپرد.

جنگ در افغانستان

 در شرق ایران  قبایل هپت آل سر به شورش زدند و شاپور به شرق حرکت کرد واتردات از غیبت 
شاپور استفاده کرد و به سلطنت باز گشت . 

شاپور پس از فراغت از شرق بسوی آزادسازی حران ،نصیبین وآمیدا حرکت کرد . قیصر  روم 
بخاطر بحران داخلی آماده جنگ نبود و شاپور نیز می خواست سرزمین های اشغال شده باز پس 

فرستاده شود . این رفت وآمد ها سودی نبخشید . کار به جنگ کشید 
آمیدا نقطه استرتژیک نبرد بود پس روم نیرویی بسیار به آن اختصاص داد.

شهامت و کاردانی و از جان گذشتگی ایرانیان در این نبرد حماسی که توسط افسران رومی ثبت 
شده است و به شجاعت شاپور و سربازان ایرانی اعتراف شده است بالخره شهر به تصرف درآمد.

آمینوس مارسلینوس در کتابی که بعد از فرار از شهر آمیدا نوشته است .از شجاعت شاپور و 

سربازان ایرانی و برخورد انسانی او با اسرا داستان های زیادی نوشته است . در حالی که روم 
مردان را می کشت زنان و کودکان را در بازار برده فرو شان می فروخت . شهر هارا غارت می کرد و 

به آتش می کشید .
اردشیر دوم

شاپور در سال ۳۸۰ در گذشت و شورای سلطنت شهریار آدیابن؛شرق سوریه را با نام اردشیر دوم 
بجای او نشاند . این انتخاب علت داشت؛او با مسیحیانی که به روم دلبستگی داشتند با خشونت 

رفتار می کرد .
دست مغان بار دیگر در کارها گشوده شد . دستی که توسط اردشیر کوتاه شده بود .

شاپور سوم
اردشیر دوم در سومین سال سلطنتش بخاطر نا خرسندی سپهساالران از کار بر کنار شد و پسر 

شاپور دوم به تخت نشست .او نیز در سال ۳۸۸ در نخجیرگاه کشته شد .در مورد ترور او حدس و 
گمان هایی هست .
بهرام چهارم

با کشته شدن شاپور سوم برادرش بهرام چهارم به تخت نشست که شهریار کوشان بود .این 
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جابجایی ها کشور را وارد بحران های سیاسی نظامی می کرد . در اثر همین نابسامانی ها روم بار 
دیگر در ارمنستان فتنه کرد و موفق شد ارمنستان را دونیمه کند ؛نیمه شرقی تابع ایران و نیمه غربی 

تابع روم.
یزدگرد اول

بهرام چهارم در سال ۳۹۹ درنخجیر گاه کشته شدو پسرش یزدگرد اول به تخت نشست..
یزدگرد از همان آغاز سیاست صلح با روم و تساهل مذهبی را در پیش گرفت.این سیاست از دو 

سوی او را تحت فشار قرار می داد . سوء استفاده نو مسیحیان که می خواستند بهر شکلی دین 
خودرا گسترش دهند و نا خرسندی روحانیت زردشتی .

پس کشته شدن او در نخجیرگاهی در دشت هیرکانیه امر نا منتظره ای نبود .بنظر می رسد کشته 

شدن در نخجیرگاه در این دوران به سنت حسنه  ای تبدیل شده بود .
اسبی سرکش به ناگاه ظاهر می شود لگدی به سینه شاه می زند . شاه کشته می شود و اسب نا 

پدید می شود . گفته می شود« این اسب فرشته ای بود که خدای عز وجل به صورت اسپی گماشت  
که ظلم او از سر جهانیان برداشته شود .»؛پارس نامه ابن بلخی

بهرام پنجم؛بهرام گور
یزد گرد سه پسر داشت شاپور شهریار ارمنستان بود نرسی خراسان و بهرام حیره.

مغان که از یزد گرد نا خرسند بودند تمایلی به سلطنت در خانواده او نداشتند .پس شاپور را در 
میانه راه ترور کردند . و خسرو نامی را به شاهی برگزیدند .بهرام پسر دیگر یزدگرد با سپاهی از 

حیره به سوی تیسفون رفت و از خسرو خواست دست از سلطنت بشوید .و یا تن به جنگ دهد. افسانه 
بر داشنت تاج از میان دو شیر گرسنه گرفنت تاج و تخت از مغان و سپه ساالران ناخرسند بود .گفته 
می شود مهر نرسی فرماندار بزرگ در به قدرت رسیدن بهرام نقش داشته است بهمین خاطر پست 

بزرگ فرماندار و ارتشتاران ساالر به او سپرده شد .

سرکوب قبایل شرق
در شرق قبایل سغد و در خراسان قبایل افغانی فتنه و آشوب می کرد ند . پس باید مرز های 

شمالی وشرقی آرام می گرفت.بهرام این قبایل را آرام کرد .
نخستین جنگ صلیبی

بهرام اما هنوز در شرق بود که قیصر روم حران را گرفت و نصیبین را مورد تحدید قرار داد . مهر 
نرسی جلو حرکت روم را گرفت و پس از چند ماه کار به مذاکره کشیده شد .این جنگ در پوشش دینی 

و دفاع از مسیحیان ارمنستان بود . و قرار شد که تبلیغ مبلغین مسیحی آزادباشد.این بمعنای 
سیاسی کردن دین بود و گرنه تساهل مذهبی در ایران امری جاری بود .

بهرام در هند
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در هند جنگ به درازا نمی کشد بهرام با مهاراجه سند به توافق می رسد و مرز شهر دیبل قرار می 
گیرد؛جنوب پاکستان

ویژه گی دوران بهرام
جدا از آن که بهرام خود شاهی گشاده دست و بلند نظر بود در کنارش وزیر بزرگی چون نرسی 
بود که دوران ۲۰ ساله سلطنت بهرام را توام با آرامش و شادی کرد .افسانه های زیادی که در افواه 

بود و به شاهنامه و هفت گنبد نظامی راه یافته است نشان از شاد کامی مردم در دوران بهرام و وزیر 
نرسی دارد.

بهرام دستگاه بازرسی درست کرده بود که بر تمام شئون مملکت نظارت داشت. ورسم بر این بود که 
هفته اول هر ماه در حضور بهرام جلسه ای ترتیب داده می شد و به شکایاتی که از شهریاران شده 

بود رسیدگی می شد .
آرامش ،کار و سازندگی ،اصالحات و کاهش مالیات و صلح با همسایگان باعث رشد اقتصادی و 

رفاه مردم شد ؛مروج الذهب
مرگ بهرام

بهرام که گور می گرفتی همه عمر                           دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
بهرام در سال ۴۴۰ از دنیا رفت و مرگش چون زندگیش با افسانه قرین شد .

سه روایت در مورد مرگ او هست :
-ابو حنیفه دینوری:بهرام بدنبال گوری در مرغزاردایی َمرغ در مردابی فرو رفت

-فردوسی:بهرام پسرش یزدگرد را جانشین خود کرد …به بستر رفت و بامدان بر نخاست 
-ترور شد و جسدش از بین برده شد .

یک گمانه  تاریخی

طبق روایت طبری در سال ۱۶ هجری جسد مومیایی در شوش بدست جهاد گران اسالمی افتاد که 
در دستش یک انگشتری بود با نقش دو شیر و یک مرد که می تواند یاد آور افسانه بر داشنت تاج 
توسط بهرام از میان دو شیر باشد .ایرانیان به ابوموسی اشعری گفتند این جنازه مربوط است به 

دانیال نبی .
از آن جا که دانیال یک شخصیت اسطوره ای است بعید نیست این مقبره و جسد از آن بهرام 
باشد . این گمانه مشابهت تاریخی هم دارد . برای حفاظت از آرامگاه کوروش و داریوش  هم به 

متجاوزین اسپارتی گفته شد این دو مربوطند به آرامگاه مادر سلیمان و تخت گاه سلیمان .
در سده ۱۴  معلوم شد که آرامگاه کوروش است نه مادر سلیمان.در زمان صفویان هم به قزلباشان 

هم گفته شد آرامگاه امام محمد غزالی زندان هارون است که امام موسی کاظم در آن زندانی بوده 
است.
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این تاکتیک در مورد  حفظ بنا هایی این چنینی تکرار شده است. و بیشتر قدمگاه ها و زیارت گاه 
هایی که امروز می بینیم منتسب به کسانی است که هیچ زمانی به ایران نیامده اند .

یزد گرد دوم
پس از بهرام گور پسرش یزدگرد به تخت نشست .مهر نرسی وزیر نیرو مند شاه بهمراه سه پسرش 

که  ریاست دستگاه دینی و کشاورزی و نظامی را بر عهده داشتند ؛به رتق و فتق امور مشغول بودند.
شورش در ارمنستان

برای امپراطوری برده دار روم مسیحیت پوششی مناسب برای مخفی کردن حرص و آز سیری 
ناپذیر برده داران رومی بود .کسانی که تا دیروز مسیح را به صلیب کشیده بودند و مسیحیان را 

دستگیر ،شکنجه و اعدام می کردند یک شبه به مومنینی تبدیل شدند که کاری جز جهاد و گسترش 

دین مسیح نداشتند .
ارمنستان برای روم موقعیتی استراتژیک داشت .و تبلیغ مسیحیت و بدنبال آن بدست گرفنت قدرت با 

این پوشش محمل مناسبی برای حاکم شدن بر این منطقه استراتژیک بود .
پس روم با سوء استفاده از تساهل نرسی وزیر اعظم رفته رفته ارمنستا ن را مسیحی کرد و رفته 

رفته مبارزه ایدئولوژیک خود را با ادیان ایرانی حالت جنگی داد . کافی است نگاه بکنیم به نامه هایی 
که نرسی وزیر برای رهبران مسیحی شده ارمنستان می فرستد و از آن ها می خواهد تا راه درست را 

انتخاب کنند و پاسخی که آن ها به نرسی می دهند پاسخی جنگی و گستاخانه است تا کار را به 
جنگ بکشانند.

جهاد مسیحیان با کمک روم آغاز شد و کار به شکنجه و کشتاردیگر مذاهب رسید . جهاد گران 
مسیحی به دو عامل دل گرم بودند:

-گرفتاری یزدگرد در مرز های شرقی  که در حال جنگ با ترکان بود
-حمایت روم

شورش دو سال طول کشید و آتشگاه ها ویران و کافرین شکنجه و کشتار شدند . تا این که یزدگرد 

از شرق خالصی یافت و به ارمنستان رفت . روم در گیر هجوم هون ها به مرز های شرقی خود بود .
شورش سرکوب شد و رهبران شورش اعدام ،زندانی و تبعید شدند.

پاکسازی مسیحیان از مناصب دولتی از این زمان آغاز شد .مسیحیت از یک باور و اعتقاد قلبی و 

فردی به عامل یک امپراطوری متجاوز تبدیل شده بود و باید با آن مقابله می شد .
هرمز سوم

یزدگرد دوم در سال ۴۵۷ در گذشت و هرمز سوم به تخت نشست . هرمز اهل مدارا با دیگر ادیان 
بود و این به مذاق موبدان و سپهداران خوش نمی آمد و تا حدودی حق هم بجانب آن ها بود . 

مسیحیت از یک باور به یک تهدید امنیتی تبدیل شده بود و مسیحیان عمالً از روم دفاع می کردند و 
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باور های شدیداًضد آریایی پیدا کرده بودند.
فیروز

مشکل هرمز تنها مخالفت موبدان با او نبود . بین سپهداران نیز جنگ قدرت در جریان بود شاپور 

مهران سپهدار طرفدار هرمز بود و زرمهرسوخرا طرفدار سلطنت فیروز .سپهداران در واقع قدرت 
اجرایی شاه بودند.جدال قدرت بین این دو مسبب فتنه های بسیاری برای ایران بود .

بین دو برادر به تحریک مغان و سپهداران جنگی چند ماهه  در گرفت ودر سال ۴۶۰در نزدیکی ری 
فیروز پیروز شد.

دوران فیروز دوران آشوب های مذهبی مسیحیان در میان رودان و خوزستان و آشوب در ارمنستان 
بود . به بی تدبیری حکومت گران هفت سال قحطی و خشک سالی هم اضافه شد .

شکست از قبایل هپت آل ها

در این نا بسامانی ها مرز های شمالی وشرقی مورد تجاوز ترکان بود و هپت آل های افغانی در 
خراسان فتنه می کردند .

فیروز ترک ها را از قفقاز جنوبی راند و کداری ها را به بیابان های شرقی دریای خزر راند .اما در 
جنگ با افغان ها در سال ۴۸۰ شکست خوردو مجبور شد استقالل تخارستان را به رسمیت 

بشناسد  .غرامت بدهد و قباد پسرش را بعنوان گروگان به نزد هپت آل ها بگذارد.

باز گشت هرمزد به قدرت
هرمز با حمایت بخشی از سپهداران به قدرت بازگشت .فیروز از افغان ها کمک خواست و در یک 

کودتا هرمز را از بین برد و به قدرت باز گشت .
جنگ با افغان ها

فیرو زدر سال ۴۸۴ برای تالفی شکست خود علیرغم مخالفت سپهساالران و در عسرت بودن مردم 
بخاطرخشک سالی به جنگ قبایل هپت آل رفت. و در دام افغان ها گرفتار و کشته شد .

بنظر می رسد دراین شکست شاپور مهران از سپهداران هرمز شاه کشته شده ورقیب زرمهرسوخرا 
دست داشته است .شورش سربازان در میانه جنگ بخاطر زیر پا گذاشنت سوگند فیروز برای پادشاه 

هپت آل ها بدون یک محرک داخلی شدنی نبود.
بالش 

پسر بزرگ فیروز با کمک سپهساالرشاپور مهران به پادشاهایی رسید .بالش سعی کرد از تنش 

های مذهبی بکاهد.
قباد

زرمهرسوخرا سپهساالری که از قدرت رانده شده بود قباد راکه نزد افغان ها بود به ایران آورد تا 
قدرت را از بالش بگیرد . شکست خوردند و به خراسان رفتند و از پاشاه افغان ها که پدر زن قباد هم 
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بود کمک خواستند.
قباد با سپاهی از هپت آل ها بازگشت و با کمک موبدان ناراضی بالش را دستگیر و کور کرد .در 

این زمان زر مهر همه کاره ایران شده بود .و رقابت بین دو سپهساالر ادامه داشت .
دو مانع مهم

دو مانع در پیش پای قباد بود که باید از بین برده می شد تا او بتواند تمشیت امور کند:
-از بین بردن دو سپهداراحمق و قدرت طلب که کشور را درگیر رقابت های خود کرده بودند

-کاهش قدرت موبدان که همه کاره مملکت بودند
قباد سپهساالرشاپور را سپهدار نیم روز کرد تا از قدرت زر مهر بکاهد و به او فهماند که در کشنت 

زر مهر بی میل نیست .شاپور زرمهر را کشت و قباد مدتی بعد شاپور را در تٓوطئه ای از جلو پای خود 
بر داشت .

برای کاسنت نفوذ موبدان ،قباد متوسل به مزدک بامدادان شد .
مزدک که بود 

در استخر بدنیا آمد و در فسا که یکی از مراکر مهم دنیای آن روزگار بود و اردشیر بابکان از 
همین شهر برخاسته بود تحصیل کرد . گفته می شود در فسا تحت تاثیر زردشت خورگان که یک موبد 

رفرمیست بود قرار گرفت .و در نیو شاپور از توابع خراسان موبد بود .

قباد که در برکشیدن مزدک نقش مهمی داشت در همین زمان شهریار خراسان بود و بعید نیست 
که در همین زمان باآموزه های مزدک آشنا شده باشد .

زمینه های بر آمدن مزدک:
۱-رفرم دینی

۲-رفرم اقتصادی
۳-رفرم سیاسی

از آموزه های نخستین زردشت ۱۵ سده می گذشت جدا از آن که این آموزه ها مربوط به جوامع در 
حال گذار اشتراکی نخستین بود متعلقات زیادی به ضرورت زمان و منافع متولیان دین که خود به 

بزرگ فئودال هایی تبدیل شده بودند به این آموزه ها اضافه  شده بود که تنها قادر بود جامعه بسته و 

طبقاتی ساسانی را توضیح دهد و توجیه کند. پس باید در خرافاتی که جنبه ارتجاعی پیدا کرده بود 
تجدید نظری صورت می گرفت.

-جامعه ساسانی به ۴ طبقه تقسیم می شد :
-اشراف
-ارتشیان

-مغان
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—دبیران
-وبقیه که شامل کشاورزان و صنعتگران و پیشه وران می شد .

تحول طبقاتی به شکل عمودی ممکن نبود . این نظام دیگر کار آمد نبود و باید تغییر می کرد.
یک کاتالیزور

خشک سالی ۷ ساله دوران فیروز ،ضرورت رفرم اقتصادی  راآشکار کرد . بخشیدن مالیات ها و 

گشودن انبار های بزرگ مالکان امری نبود که فئو دال های دینی و نظامی تحمل کنند.بنظر می رسد 

پرچم این رفرم در زمان فیروز در دست زرتش خورگان بود که بعد ها تاریخ نویسان ساسانی او را 
معلم مزدک و مردی اباحی مذهب معرفی می کردند .

رفرم سیاسی
بدون شک با روی کار آمدن قباد جریان رفرمیسم جریانی قدرتمند بود و در راس این جریان مزدک 

بود که که در سلسله مراتب دینی فردی قدرتمند بود.
بر کشیدن مزدک توسط قباد برای دور کردن دست مغان و سپهساالران از سیاست پاسخ به همین 

ضرورت بود.
یک پرسش

چرا رفرم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در پوشش مذهب  حرکت می کرد . و می کند .
در یک جامعه بسته و بغایت مذهبی که از دو سوی؛استبداد و سنت هر دری به حقیقت بسته می 

شود ،تنها دری که می تواند بروی توده های فرورفته در جهل و بیخبری باز شود شکل گیری جریانی 
در الیه های باالیی استبداد و یا الیه های میانی و پائینی سلسله مراتب دینی است .پس بناچار 

شعار ها رنگ و بوی دینی دارد . اما با کمی کنکاش خواسته های اقتصادی و سیاسی خودرا می 
نمایاند.

آموزه های مزدک
پاک دینی مزدک و باز گشت به تعالیم اولیه زردشت و زودودن خرافات از دامن دین در واقع 

تفسیری جدید در جهت رفرمی اجتماعی بود رفرمی که از درون آن عدالت اجتماعی بیرون می آمد .

۱-جهان از آن خداست و همه بندگان خدایند پس همه بیک میزان از هرآنچه روی زمین است سهم 
دارند .

آنچه که روی زمین در انحصار طبقات فرادست بود زمین بود و زن .
۲-خدا انسان ها را بشکل مرد و زن آفریده است و این دو در پیشگاه او تفاوتی ندارند .این شعار 
چند همسری و حرمسرا ها را هدف قرار می داد .پس شعار همه زنان برای همه مردان در نزد او هر 
زن برای یک مرد بود . و ربطی به اباحه و فحشا ندارد .امری که بعد ها منتقدین مزدک او را از این 

زاویه زیر ضرب می گرفتند .از یاد نبریم که این امر درحد شعار برای مزدک مطرح بود وبه اقدام 
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عملی منجر نشد .
۳- برای بشر آن چه که از زمین می روید و از جسم حیوان بیرون می آید کفایت می کند .پس 

نیازی به کشنت حیوانات نیست .
۴- مزدک هدف غایی انسان را سعادت دنیوی  و اخروی می دانست و بر خالف مانی به ریاضت 
کشی باور نداشت .مزدک رسیدن به سعادت این جهانی راممکن می دانست و می گفت انسان برای 

رسدن به سعادت باید تالش بکند
۵- انسان موجودی ذاتاً خیر گراست . آین آز است که انسان را از فطرتش دور می کند. محرومیت 

از نعمت ها آز را تولید می کند آزمندی انسان را تباه می کند و به تبع آن دروغ ،تجاوز،وانواع ستم 
ها برای حصول زن و خواسته در انسان سر بیرون می آورد .

۶- شاه مسئول خوشبخت کردن جامعه است . شاه باید به همه به تساوی بنگرد و امکانات 
برخورداری از نعمت هار ا فراهم کند .

۷-ایثار و فداکاری ،کمک به همنوعان بادید سر لوحه کار ها باشد 
۸- بدترین گناه سبب رنج دیگران شدن است.مال اندوزی و ثروت از گناهان کبیره است .

۹- بجای آتشکده ها مزدک کده درست کنیدکه نیاز به  متولی نباشد . و زمین های موبدان را  بین 
کشاورزان تقسیم کنید.

پایگاه مزدک که بود 
۱-بخش های میانی و پائینی موبدان روشن اندیش

۲-الیه هایی از جوانان خاندان های بزرگ
۳- توده های میانه حال شهری و روستایی

هر چند خطاب مزدک تهیدستان شهری و روستایی بود اما هنوز جنبش او تا تبدیل شدن بیک 
نهضت توده ای فاصله بسیار داشت .

پالتفرم مزدک چه بود

۱-لغو امتیاز های طبقاتی
۲-تقسیم گنج های زورمندان زیرا این گنج ها حاصل کار مردم است

۳- تقسیم زمین های کشاورزی بین همه
۴-تقسیم زمین های آتشکده ها بین مردم

۵-صرف بخشی از مالیات ها برای رشد صنایع روستاییی
۶-دفن مردگان و لغو گذاشنت اجساد در دخمه ها

مخالفین مزدک:

-اشراف
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بخش باالیی روحانیت -

حذف مزدک

حذف جنبش رفرمیستی مزدک در دستور کار اشراف و موبدان قرار گرفت :

۱-نخستین گام حذف حمایت سیاسی از مزدک بود. درسال ۴۹۶قباد بر کنار ،دستگیر و زندانی 
شد. . اما قباد توسط افسری بنام ساوش اهل تپورستان که مزدکی بود و زنش از زندان گریخت و به 

تخارستان نزد خشئی نواز رفت که پادشاه هپت آل ها رفت . از او که پدر زنش بود کمک خواست .
باز گشت قباد

قباد با رایزنی های خشئی نواز و سپردن تعهد برای فاصله گرفنت از مزدک  در سال ۴۹۹به قدرت 
باز گشت . از این لحظه توازن قوا به ضرر مزدک بهم خورد. 

۲- گام دوم مصادره کردن شعار های مردمی مزدک بود . قباد و موبدان دست به شبه اصالحاتی 
زدند تا نشان دهند اصالحات تنها دغدغه مزدک نیست بلکه آن ها نیز در پی آسایش مردمند.

۳-قباد دو پسر داشت کاووس و خسرو . کاووس سمپاتی هایی به مزدک داشت و موبدان در پی 
آن بودند که از شاهی کاوس جلوگیری کنند . از سپهداران سیاوش در پی پادشاهی کاوس بود پس 

باید سیاوش حذف فیزیکی می شد .
در این زمان بین ایران وروم مذاکرات صلحی در جریان بود و قباد از روم درخواست کرد از 

ولیعهدی خسرو پسرش حمایت کنند سرپرستی هیئت با سیاوش بود و چون او با پادشاهی خسرو 
موافق نبود جریان مذاکره را بگونه ای جلو برد که توافقی حاصل نشود . سیاوش را به اتهام خیانت به 

کشور دستگیر ،محاکمه و اعدام کردند.

بهم خوردن توازن قوا
برکناری و بازگشت با تعهد قباد به سلطنت ،اعدام سپهبد سیاوش ،ولیعهدی خسرومخالف مزدک  

بجای کاوس طرفدار مزدک و پیوسنت کشیشان مسیحی خوزستان و میان رودان به جبهه مخالفین 
مزدک لحظه کشتار مزدکیان را وارد شمارش معکوس کرد .

مسیحیان خوزستان و میان رودان از تمایل و پیوسنت مردم  این نواحی به مزدکیان آگاه بودند و 

دنبال فرصتی می گشتند تا رقیب فردایشان را امروز از صحنه خارج کنند و زمان آن رسیده بود که با 
کیسه مغان مرتجع مار خودرا بگیرند .

با کشته شدن سیاوش ماهبود دائي خسروفرمانده سپاه شده بود و او بقای خودش را در پادشاهی 
خسرو می دید .پس او نیز به جبهه مخافان مزدک پیوسته بود .

سال ۵۲۸ را بخاطر بسپارید
در این سال مزدک و رهبران طراز اول حزب او برای مشورت در مورد جانشینی قباد به در بار 
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دعوت شدند درحالی که کاخ در محاصره نیروهای ماهبود بود . اما بجای بحث در مورد ولیعهد بحث 
در مورد عقاید مزدک به میان آمد مزدک به اتهام ارتداد دستگیر و اعدام شد.

به روایت مسعودی در مدت کوتاهی ۸۰۰۰۰ مزدکی کشتار شدند . هزاران تن اسیر و مابقی فراری 
و مخفی شدند .

خسرو انوشیروان

قباد در سال ۵۳۰ در گذشت و خسرو شهریار خراسان به کمک سپهبد ماهبود و موبد رام بُرزین به 
تخت نشست .

دیالکتیک بغرنج تاریخ

دو برادر خسرو با پادشاهی او مخالفت کردند . کاوس و زام را با توطئه به پایتخت خواندند و 
سربه نیست کردند .و برای این که هواداران مزدک رقیبی برای خسرو پیدا نکنند تمامی برادر زادگان 

خسرو را کشتند تنها یک کودک خردسال زام به نام قباد توسط آذر گنداد نجات یافت .

بغرنجی تاریخ در قصلوت و بیرحمی خسرو نیست و این که برای رسیدن به تاج و تخت دست در 
خون ۸۰۰۰۰ مزدکی می شوید و برادران و تمامی خانواده برادرانش را قتل عام می کند . تاریخ از 

این دست جنایتکاران بسیار دیده است و خواهد دید .بغرنجی در این جاست که این هیوال در تاریخ به 
خسرو انوشیروان دادگر معروف است .

البته داد در دوران ساسانی بمعنای قانون است و دادگر قانون گذار و سازنده قانون معنا می 
داد . 

ادامه سرکوب مزدکیان
برای ازبین بردن آموزه های انقالبی مزدک قتل عام مزدکیان کافی نبود و باید زمان می گذشت و 

مزدک از ذهن نسلی که می آمد پاک می شد .پس پروژه شیطان سازی در دستور کار قرار گرفت.

نخست طی فرمانی «هرگونه بحث و جدل در امر دین خدا ممنوع شد». از آن پس هر گونه بحث 

در مورد عقاید مزدک بمعنابی بحث در مورد دین خدا بود و با مرگ رویرو می شد . با این کار فضا 
برای دستگاه دین گشوده شد تا در ذهن نسلی که مزدک راندیده بود از او شیطانی ساخته شود 

موبدان بخاطر این فرمان به پادشاه لقب انوشه روان را دادند؛دارنده روح جاودانه.
اعدام ماهبود

سپهساالر ماهبود که در بر کشیدن خسرو به سلطنت و کشتار مزدکیان بعنوان فرمانده کل قوا 

نقشی ویژه داشت باید دست روزگار حقش را کف دستش می گذاشت .پس شاه بهانه کرد و اورا 

هنگاه دیدن سان فراخواند . ماهبود تاخیر کرد پس بخاطر نا فرمانی دستگیر ،محاکمه و اعدام شد .
ماهبود که مزدکیان را در آن شب شوم با توطئه ای کشتار کرد از یاد برده بود که توطئه گر بزودی 

گرفتار توطئه خواهد شد .
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اصالحات انوشیروانی

برخورد با یک نهضت انقالبی از مراحل مختلفی می گذرد :
-زمینه چینی سرکوب و آماده سازی شرایط و امکانات

-کشتار بر زمینه بهانه های چیده شده
-دستگیری و تعقیب مخالفان

-شیطان سازی و تبلیغات و شست شو ی مغزی نسل که کم و زیاد چیز هایی شنیده است
-شبه رفرم و از بین بردن زمینه های مادی نهضت 

اصالحات انوشیروانی را باید بر این بستر دید . نهضت مزدکی باید با پاسخ دادن به وجوهی از 

شعار های مزدک به فراموشی سپرده می شد .مزدک مرده بود اما شعار های مزدک در میان مردم 
زنده بود پس باید بجای اصالحات رادیکال او شبه اصالحاتی اشرافی انجام می گرفت تا مزدک در 

شعار نیز از خاطر مردم زوده شود .
۱- باز گرداندن زمین های مصادره شده؛این امر به دودلیل ممکن نبود :-

-نخست آن که این واگذاری ها قانونی بود. قباد شاه وقت دستور داده بود
-دوم طبقه جدیدی از خرده مالکان درست شده بود که دهقانان نامیده می شدند . و به صالح 

اردشیر نبود که باعث رنجش این طبقه شود .از سویی دیگر تمایل باطنی نداشت موبدان به سیاق 

گذشته فربه شوند و قدرت او را تهدید کنند.تنها دستور داد امالک مزدکیان مصادره شود .

۲-تقسیم کشور به ۴ شهریاری 
۳- تغییردر قوانین کشوری به نفع الیه هایی از اجتماع که پایگاه مزدک بودند . ظهور طبقه 

دهگانان و حمایت از آن ها هم بر درآمد مالیاتی دولت می افزود و هم پایگاهی مطمئن برای پادشاه 
ایجاد می کرد .

۴- ترمیم و باز سازی سیستم آبیاری 
۵- تعدیل قوانین مالیاتی به نفع طبقات فرو دست 

۶- منظم کردن مالیات از صنعتگران و بازرگانان و پیشه وران و معاف کردن کودگان و زنان از کار 
افتاده

یک نمونه از دادگری پادشاه

انوشیروان بزرگان کشور را برای نظر خواهی در مورد مالیات به در بار دعوت کرد .یکی برخاست . 
گفت :عمر پادشاه دراز باد. شما برای زمین بی استفاده مانده،تاکستان مرده ،کشت خرم ،زمین کم 
آب مانده  مالیاتی یک سان تعیین کرده اید .شاهنشاه پرسید :ای مرد بی خرد تواز کدام طبقاتی ؟

گفت :دبیران . بدستور پادشاه آن قدر بر سر او دوات زدند تا بمرد .این داستان را طبری و فردوسی 
هر دو آورده اند .
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۷- کمک به ازدواج جوانانی که در زمان مزدک بدنیا آمده بودند مادرانشان از اشراف و پدرانشان 
از طبقات تهیدست جامعه بودند. و وارد کردن اینان به ارتش . اینان بعد ها نقش مهمی در ارتش 

بعهده گرفتند.
۸-تاسیس عدالتخانه برای تضعیف اقتدارگرایان و نصب زنگی برای اعالم دادخواهی 

روابط با روم

در سال دوم سلطنت انوشیروان با روم قرار داد صلحی بسته شد . اما این قرار داد دیری نپائیدو 
در سال ۵۳۹به بهانه نا آرامی در گرجستان روم به آنجا لشگر کشید و امیر شام را برای حمله امیر 

نشین حیره کرد . 

خسرو هیأتی به انطاکیه فرستاد و از قیصر خواست از دخالت در این سرزمین ها خوداری 

کند .قیصر پاسخ نداد و بندر التکیه در شرق دریای سیاه را اشغال کرد. جنگ آغاز شد و انوشیروان 
شهرهای افمیه و حلب و انتاکیه پایتخت شرقی دولت بیزانس را گرفت و به گرجستان رفت و رومی ها 

را از آن جا بیرون کرد ؛سال ۵۴۰ 
شورش در خوزستان

در همین زمان مسیحیان خوزستان شورش کردند در راس این شورش انوشه زاد پسر خسرو از زن 
خوزی اش بود 

خسرو مذاکره با روم را رها کرد و راهی تیسفون ؛پایتخت شد .شورش سرکوب شد و انوش زاد 

کشته شد .

صلح با روم دیری نپائید و ۴ سال بعد بر سر گرجستان جنگ با روم از سر گرفته شد .
تحوالتی در شرق

در این زمان دو شاه بزرگ بر قبایل ترک در شمال در یای مازندران حکومت می کردند بنام سنجبو 
خاقان و قاقم خاقان.خسرو در ابتدای سلطنتش با هردو قرار داد دوستی بست تا از خزش ترک ها به 

مرز های شمالی جلوگیری کند 
در دهه ۵۶۰ جماعتی از ترک ها از سوی سیر دریا به درون سغد سرازیر شدند و تخارستان 

سرزمین هپت آل ها به خطر افتاد. خسرو اقدامی نکرد تا خشئی نواز توسط ترک ها کشته شود و 
ایران از پرداخت بدهکاریش رها شود .همین اتفاق هم افتاد و خسرو به پسرش  شهریار خراسان 

فرمان داد و تخارستان را از هپت آل ها بگیرد و با کاشغر پیمان صلح بسته شود؛سال ۵۶۷ 
جنگ در دوجبهه

در سال ۵۷۰ ایران از دو سو مورد تهاجم قرار گرفت.ترکان که از غرب خوارزم به مرو رسیده بودند 
و قیصرکه نصیبین را محاصره کرده بود 

خسرو سپاهی به فرماندهی هرمز بسوی ترکان فرستاد و خود به سوی قیصر رفت.حران را پس 
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گرفت وبدنبال قیصر به انتاکیه رفت و بخش اعظم سوریه را نیز گرفت . هرمز نیز ترکان راپس راند .
روابط با چین و هند

ایران در شرق تاجیکستان با چین و شرق بلوچستان با هند همسایه بود . روابط حسنه بود و 
بازرگانی بین دوطرف رومق داشت.

جنگ در یمن

یمن در این زمان از نظر آئین دوبخش بود یهودی نشین و مسیحی نشین در همسایگی یمن حبشه 
مسیحی بود .حمیری های یمن که یهودی بودند از گسترش مسیحیت احساس خطر کردند و دست به 

کشتار مسیحیان زدند و دولت مسیحی حبشه دخالت کرد .نجاشی با کمکی که از روم می رسید دولت 

حمیری ها را برانداخت.در اواخر سال ۵۷۰ سیف ذی یزن از خاندان سلطنتی حمیر به ایران پناهنده 
شد و کمک خواست .

اهمیت یمن

اهمیت یمن بخاطر باب املندب بود که ناوگان تجارتی رومیان از آن جا عبور می کرد و نفوذ ایران 
بر این تنگه می توانست به اقتصاد روم در موقع مناسب لطمه سنگینی بزند.

اردشیر ۸۰۰ تن از زندانیان محکوم به اعدام مزدکی را به فرماندهی خورزاد پسر نرسی ملقب به 

َوهُرز و پسرش انوش زاد را که مزدکی بودند روانه یمن کردو انوش زاد در این نبرد کشته شد اما یمن 
توسط این سپاه فتح شد .

این حمله مصادف بود با حمله پادشاه حبشه به مکه در قرآن از آن بنام عام الفیل یاد می کند .
نهضت فرهنگی در این دوره

در این دوران ما با یک شکوفایی فرهنگی مواجه ایم در زمینه طب و ریاضیات و تاریخ و کیهان 
شناسی و سیاست و کشور داری تالیفات بسیاری انجام می شود .

بیشتر این تالیفات در حمله اعراب از بین رفته است اما رد پای آن ها در بین مترجمین عرب به وفور 

یافت می شود وو قتی می نویسند«قرات فی کتاب االیین یا کتاب التاج و یا کتاب للفُرس و خداینامه و 
از ان ها فاکت می آورند پیداست که کتاب ها موجود بوده اند و آنان این کتاب هار ا خوانده اند.

نا گفته پیداست که نهضت ترجمه در زمان اعراب از کار های شایسته ایران دوستانی مثل ابن 
مقفع بود که تنها راه حفظ کتب نیاکان ما را از دست اعراب فاتح بر گرداندن آن ها بزبان عربی می 

دانست .

خدای نامه در تاریخ شاهان بود.آئین نامه که چند کتاب در باب سیاست و کشور داری،درباب 
جشن هاو بزم ها ،در باب قانون مدنی ،در باب سالح داری و آئین نبرد ، در باره روابط خارجی بود.

د رکتاب ُعیون االخبار ابن قتیبه دینوری و کتاب التاج جاحظ و اخبار الطوال ابوحنیفه دینوری و 
آثار الباقیه ابوریحان بیرونی به کرات فاکت هایی از این کتب آورده می شود .
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تاج نامه، نامه ها و فرمان ها و بخشنامه های دربار ساسانی بود.
االدب الکبیر و االدب الصغیر ابن مقفع که راهنمای حکومت کردن بود با استفاده از کتب این دوران 

نوشته شده است .زیج شهریار در اختر شناسی ترجمه علی ابن زیاد،اختر شناسی ترجمه ابو سهل 
پسر نوبخت،بختیار نامه ترجمه اسحاق پسر یزید،رستم و اسفندیار ترجمه جبله ابن سالم،کارنامه 

اردشیر بابکان و کارنامه انوشه روان ترجمه ابان الحقی،بهرام گور و نرسی،حکمت موبدان موبد،در 

اخالق و سیاست ،کتاب زادان فرخ در باب تربیت فرزندان کتاب عهد اردشیر ترجمه بالذری 
دستورالعمل های اردشیر،مزرک نامه ترجمه ابان الحقی،کتاب بزرگمهر در باب سیاست کشورداری.

بعض کتب العجم تالیف ابن قتیبه که  به تعدای از کتب این زمان ارجاعاتی دارد

کتاب کاروند در دستور زبان و بالغت ترجمه جاحظ که بعد ها سرمشق سیبویه نحوی شد برای 
دستور زبان عرب .

در زمینه داستان:کتاب مهر آذر گشنسپ . کی لهراسپ و روشنایی ترجمه علی  ابن عبیدکتاب هزار 
داستان یا هزار و یک شب ، ویس و رامین که توسط فخر الدین اسعد گرگانی منظوم شد .دارا و بت 

زرین ،خسرو شیرین نظامی که بر گرفته از یک کتاب است 
هرمز چهارم

خسرو انوشیروان در سال ۵۷۹ در گذشت و پسرش هرمز که مادرش دختر خاقان بزرگ کاشغر بود 

به سلطنت نشست .
هرمز پادشاهی مردم خواه بودو تصویریک بهدین مزدکی رااز خودنشان می داد.و این امری نبود 

که فئوداالن دینی و میلیتانت تحمل کنند .مسعودی از ۱۳۰۰۰ نفر و طبری از ۱۳۶۰۰  کشته از بزرگان 
خبر می دهند . 

حقیقت ماجرا این بود که موبدان و سپهساالران می خواستند او ضاع را به دوران پیش از انوشه 
روان بر گردانند .

جنگ قدرت میان فرماندهان 

در همین زمان جنگ قدرت میان دوخانواده جریان داشت :
-خانواده اسپندیار به ریاست دو برادر بنام گستهم و بندویه که برادران همسر شاه بودند

-خانواده مهران که در ری وشمال ایران مستقر بودند و در راس آین خانواده بهرام چوبینه بود 
حمله همزمان رومی ها و ترکان

در سال ۵۸۹ که مصادف بود بادوازدهمین سال سلطنت هرمز دوم و ترکان در یک اتحاد پنهان از 
دو سو به ایران حمله مردند . رومی ها خبر دارشده بودند شکاف و چند دستگی بین مغان و 

سپهساالران و شاه وجود دارد .

رومی ها به حران ن و ترکان به تخارستان رسیده بودند .
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هرمز جنگ با ترکان را به بهرام سپرد و با واگذاری دارا و میان پارگین به روم سعی کرد با روم 
صلح کند .بهرام با سپاهی گزیده از ۱۲۰۰۰ مرد به جنگ سپاه ۴۰۰۰۰ نفره خاقان رفت. خاقان را 

کشت و پسر خاقان در دژی بنام آوازه در سمرقند پناه گرفت .بهرام از او خواست به تیسفون برود و 

با پیمان صلح سپاهش را از ایران خارج کند . چنین شد و ترکان از ایران خارج شدند .
توطئه بر علیه بهرام چوبین 

پیروزی بهرام برای او محبوبیت زیادی همراه داشت و این را رقیبان او بر نمی تابیدند . پس بزرگ 
فرماندار یزدان گشن اسپ کوشید هرمز را نسبت به بهرام بد بین کند .

فتنه در هرمز کارگر افتاد . رسم بر این بود که سردار فاتح بعد از پیروزی به پایتخت بیاید اما 
هرمز بهرام را برای جنگ به گرجستان فرستاد تا رومی ها رااز آن جا براند . بهرام در این جنگ موفق 

نبود پس دشمنانش او را متهم به همدستی با قیصر کردند
 هرمزبرای او میان بند زنانه و دوک نخ ریسی فرستاد و نوشت ما در باره تو اشتباه کردیم که چنان 

ماموریت بزرگی را به تو سپردیم .
بهرام بعد از این برکناری نابخردانه ،از آنجا که می دانست اگر به پایتخت برود کشته می شود با 

سپاه خود به ری رفت .
بهرام تصمیم گرفت به تیسفون برود و هرمز را از سلطنت بر دارد.

کودتا وکشته شدن هرمز
خسرو ولیعهد هرمز در این دوران شهریار االن در شمال ارس بود و توسط گستهم و بندویه که 

دایی های او بودند از دشمنان بهرام بودند .
در پایتخت شایع بود که خسرو قرار است کودتا کند . علت این شایعه گفته می شد سکه هایی بود 

که بهرام بانام خسرو زده بود و بدست هرمز رسیده بود .خسرو به پایتخت احضار شد و تحت نظر 
قرار گرفت . اما توسط دایی های خود فراری داده شد .بهمین خاطر هرمز گستهم و بندویه را به 

زندان افکند.
با حرکت بهرام به سوی تیسفون دو سپهدار بنام کارن و اسپندیار  با کمک پادگان پایتخت و آزاد 

کردن گستهم و بندویه کاخ را گرفتند و هرمزرا کور کردندو با فرستادن پیکی خسرو را از آذربایجان به 
تیسفون آوردند و به تخت نشاندند.

بهرام با سپاهش وارد جلگه میان رودان شدو دو سپاه در برابر هم صف کشیدند. شبانه افسران 
سپاه خسرو به بهرام پیوستند و خسرو و دایی هایش به تیسفون آمدند وبطرف شام فرار کردند تا 

ازرومی ها کمک بگیرند . پیش از حرکت گستهم و بندویه هرمز را کشتند تا بهرام نتواند با برگرداندن 
هرمز به سلطنت بازگشت ان ها را به قدرت غیر ممکن کند .

پادشاهی بهرام ششم
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با فرار خسرو و کشته شدن هرمز ونبود مدعی در خانواده هرمز بهرام با نام بهرام ششم به تخت 
نشست. اما بزرگان و سپهساالرن بازگشت به قدرت یک پارتی را بر نمی تافتند .و گروهی بزرگ به 

آذربایجان رفتند .
بازگشت به قدرت با سپاه روم 

خسرو پرویز به قیصر پناهده شد وتقاضای کمک کرد و قیصر پذیرفت به شرط آن که کلیه سرزمین 

های مسیحی نشین را به روم واگذار کنند و خسرو پرویز پذیرفت.
نبرد خسرو با بهرام

قیصر موریک سپاهی ۶۰۰۰۰ نفره را به فرماندهی پسرش تیادوس به سمت ایران فرستاددر 

آذربایجان نیروهایی از آذربایجان و ارمنستان که مخالف شاهی بهرام بودن به او پیوستند.
زمینه های شکست بهرام

بهرام یک سال پادشاه بود .اما تنها عراق و همدان وری زیر قدرت او بودند .پارس و سیستان و 
خراسان در شورش بودند.کوشان وتوران جدا شده بودند .خزانه تهی بود و مالیاتی گرفته نمی شد و 

سپاه ناراضی بود .
جنگ در آذربایجان در گرفت. فرجام جنگ به نفع خسرو پرویز بود و بهرام از آذربایجان به 

هیرکانیه رفت و از راه بیابان های خوارزم خودرا به ترکستان رساند.و به خاقان کاشغر پناهنده شد 
کسی که پدرش را بهرام در جنگ کشته بود .

پادشاهی خسرو پرویز

بعداز پیروزی نوبت به تقسیم غنائم رسید .بندویه مسئول خزانه داری شد و گستهم شهریار 
خراسان شد .وتیادوس با ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون درهم و سند حران و نصیبین و آمیدا و دارا و پارگین به 

کشورش باز گشت .

ترور بهرام چوبینه
بهرام در نزد خاقان مقام و منزلتی یافت و داماد اوشد .فردوسی داستان های دلکشی از دالوری 

های بهرام در کاشغر دارد.
خسرو پرویز نگران بازگشت بهرام بود و بزودی همین اتفاق هم می افتاد . مگر نه این که او خود با 

ارتش خارجی به قدرت رسید .پس َخررادبُرزین  ماموریت یافت بعنوان بازرگان به کاشغر برود و بهرام 

را ترور کند . چنین نیز هم شد .
فرجام گستهم و بندویه

خسرو پرویز چون ازکار بهرام فارغ شد در صدد برآمد قاتالن پدرش را که مدعیان اونیز بودند از 

سر راه بردارد در یک بازی چوگان بهانه ای جست و بندویه را با شکنجه بسیار بکشت. 
گستهم گریخت به دیلمستان رفت و با خواهر بهرام چوبینه؛گردویه ازدواج کرد و به خراسان رفت و 
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خودرا شاه خواند و تاج بر سر نهاد.
خسرو با راهنمایی برادر گردویه توسط همسرش نامه ای به گردویه فرستاد که اگر گستهم را 

بکشی ترا همسر خود می کنم و به فرزندت تاج شاهی می بخشم . گردویه بهرام را مسموم کرد و 

بگریخت و به تیسفون رفت و همسر خسرو پرویز شد .
جنگ با روم

در کنستانتینیه در سال ۶۰۲ کودتایی بر علیه قیصر موریک انجام شد و قیصر وهمه افراد خانواده 
اش کشته شدند جز پسر نوجوانش که به ایران پناهنده شد خسرو پرویز تالش کرد او را به سلطنت 

باز گرداند که نشد و کار به جنگ کشید . خسرو پرویز بدنبال فرصتی بود تا سرزمین های جدا شده 
را باز پس گیرد .

دو سپهبد ایرانی ؛شهروراز و شاهین بهمن زادگان  درچندین نبرد رومی ها راشکست دادند و 
حران و نصیبین و آمیدا و گرجستان و بندر التکیه و میان پارگین و دارا را از رومی ها پس گرفتند .
در سال ۶۱۱ فرماندار مصر؛هراکلیوس بر علیه فوکاس کودتا کرد و جنگ دیگر باز از سوی روم 

آغاز شد سپهدار شاهین مصر راهم به تصرف در آورد و شهریاری مصر تاسیس شد .
در سال ۶۱۵ مرز های ایران به دوران هخامنشی رسید . 

رقابت ها ی شوم

در این زمان پایه های قدرت ایران در سه منطقه و در دست سه سپهدار بود:
-شاهین :در مصر

-شهروراز در آناتولی
-فرخان در شام

روم نیز که از جنگ های کالسیکش به جایی نرسیده بود در تالش بود جنگ را به جهاد تبدیل کند و 
با کشاندن پای کلیسا مسیحیان ایران و میان رودان را به متحدین خود تبدیل کند .و تا حدود زیادی 

موفق بود و مدام خبر هایی از معجزات مسیح و توهین افسران ایرانی به مقدسات مسیحی در ایران و 
میان رودان منتشر می شد .

در چنین شرایطی بسیج جنگی بر علیه روم مسیحی و متعلقاتش در ایران و میان رودان الزم 
بود .باید فکری بحال مسیحیانی که در ایران بودند ازارتش گرفته تا پزشکانی که در کاخ کار می 

کردند می شد . باید تبلیغان دروغین کلیسا ها خنثی می شد .اما خسرو پرویز در کاخ مشغول 
خوشگذرانی با زیبا رویان بود و سپهداران مشغول توطئّه بر علیه هم .

نخست ذهن شاه را نسبت به شاهین شهریار مصر بدگمان کردند شاهین در سال ۶۲۴ فراخوانده 

شد و به طرز اسرار آمیزی در گذشت . این چهارمین فرمانده بزرگی بود که سپاه ایران از دست می 
داد ؛نخست بهرام چوبینه و بعد گستهم و بندویه.
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جنگ با روم

قیصر در سال۶۲۵از راه گرجستان و ارمنستان خودش را به آذربایجان رساند و شهر مقدس 

گنزک را ویران کرد و به آناتولی عقب نشست .هدف او وادار کردن ایران به صلح بود .

توطئه بر علیه شهرُوراز
کج اندیشان فتنه کردند که حمله قیصر به آذربایجان با اطالع شروراز بوده است و او بخشی از 
غنائم را برای خود برداشته است .خسرو اورا به پایتخت فراخواند. از سویی دیگر به او رساندند که 

در پایتخت بر علیه او چه می گذرد .و باز به خسرو خبر دادند که شهروراز خوابنما شده است که 
بزودی شاه ایران خواهد شد . خسرو طی نامه ای به برادر شهروراز از اوخواست برادرش را بکشد و 
خود جانشین او شود .برادر برادر را آگاه کرد و شروراز طی مالقاتی در یک کشتی در دریای اژه با 

قیصر برای گرفنت پایتخت تبانی کرد .

قیصربا سپاهی۷۰۰۰  نفره از راه آمیدا به میان رودان لشگر کشید . 

 در مقابل او در حران سپهبد راهراز بود با ۱۲۰۰۰نفر از پادشاه کمک خواست اما او پاسخ داد
بجنگید تا بمیرید. راهراز شکست خورد و قیصرحران و نصیبین را گرفت .

 خسروحیله ای اندیشید و نامه به رمز نوشت برای شهروراز تا بدست قیصر بیفتد و به قیصر
 فهماند که کشاندن او به حران حیله او وشهروراز بوده است . و در این نامه از شهروراز خواست تا به

 کنستانتیه حمله برد و خود با ۳۰۰۰۰۰ هزار سرباز کار قیصر را تمام کند .نامه را خسرو به کسی
 داده بود که از مسیحیان هوادار روم بود و خسرو می دانست نامه را مستقیم به قیصر می رساند نه

شروراز .قیصر به اناتولی عقب نشست .
مسیحیان پایگاه دشمن

 خسرو پرویز از نقش مسیحیان ایرانی غافل بود هم اینان بودند که با خبر های کذب او را نسبت به
سپه داران بدبین می کرد و سوء ظن او را به افسران می رساندند.

 اگر پادشاهی مدبر در این زمان بر تخت پادشاهی بود باید در وهله نخست پشت جبهه خودرا از
 مسیحیانی که عاملین روم بودند پاک می کرد . تصفیه از ادارات و کوچاندن آن ها از مناطق سوق

الجیشی و رانده آن ها از کاخ .

 کاتالیزرو های شکست
 بیماری ناگهانی  خسرو  که او رازمین گیر کردو در شرایطی چنین خطیرکه کشورنیازمندتصمیمات
 عاجل و عاقالنه بودبه پیچیدگی اوضاع افزود . بنظر می رسیدپزشگان مسیحی  درباردر بیماری

خسرو نقش داشتند.

 عامل دوم سپهدارانی بودند که از سیاست های خسرو ناراضی بودند و سقوط او را لحظه شماری
و مساعدت می کردند .
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وپارانوئید قدرت که باعث می شد مدام بزرگان را زندانی یا از بین ببرد.
 یک نمونه

 مردان شاه فرماندهی سپاه نیمروز را داشت . اختر بینان که بیشتر مسیحی بودن خسرو را به او
 بدبین کردند .خسرو فرمان داد یک دست خودش را قطع کند .او دست راستش را قطع کرد و دست

 قطع شده رابوسید وگفت:فرمان شاه برای ما مقدس است . خسرو پشیمان شد و از او خواست تالفی
 کند . مردانشاه گفت :فرمان بده مرا بکشندزیرا تحمل این سرافکندگی را ندارم .خسرو اجابت کرد و

پسر او مهرهرمزد رادر تیسفون به پست مهمی گماشت و هموست که گردن خسرو را می زند .

 کودتا بر علیه خسرو
بیماری پارانوئید خسرو تمامی بزرگان را بسوی کودتا برعلیه او راند.

 در پائیز سال۶۲۷ در گیری وارد مرحله نوینی شد . خسرو فرخ هرمز فرخ زاد ؛فرمانده گارد
 سلطنتی را مامور کرد تا با فریب شهروراز را به پایتخت بکشاند . اما شهرو راز او را قانع کرد که راه
 اصلح بر کناری خسرو و به تخت نشاندن یکی از پسران اوست . پس او را با سپاهی روانه تیسفون

کرد .
 در این زمان خسرو ۱۸ پسر داشت که قرار بود خسرو ولیعهد شود اما فرخ زاد به نزد شیرویه پسر
 مریم رومی رفت که بعلت بدگمانی خسرو پرویز به او تحت نظر بود .شیرویه به فرخ زاد همرای شد و
 فرخ زاد با آزاد کردن زندانیان و ۱۲۰۰۰ سپاه شهروراز که در بیرون تیسفون بودن کاخ را گرفت و

خسرو را به بند کرد .

یک نکته مهم

 این روز مصادف است با سال ۶ هجری درست ۶ سال از هجرت پیامبر اسالم گذشته است و در
 همسایگی ایران نیرویی ایدئولوژیک در حال بر آمدن است اما سپهداران ایرانی در حال کودتا

هستند.

اعدام پادشاه
کار باید به اتمام می رسید پس دادگاهی برگزار شد به ریاست اَسپادگشن اَسپ و َخررادبرزین؛

همان کسی که بهرام چوبینه را ترور کرد .
 اتهمات وارده و دفاع خسرو در تاریخ مکتوب است و تمامی رویه کار است .کودتایی شده است و

شاه شکست خورده باید با بهانه ای اعدام شود .
 خسرو ۶۰ ساله بود که گردن زده شد. و بدنبال او ۱۷برادر شرویه نیز گردن زده شدند .شیرین

همسر محبوب خسرو نیز خودکشی کرد .

 کار روزگار بر آن قرار گرفته بود تا توسط مشتی نادان سلسله مقتدر ساسانی بی آینده شود.و
شد.
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بحران مشروعیت

 کشنت پادشاه کار آسانی نبود.از روز بعد از گردن زدن خسرو پرویز چه شیرویه پدر کش و چه
دیگر سپهداران فاقد مشروعیت بودند . کودتا و شورش فرزندان نا مشروع فقدان مشروعیت بود .
 در دومین سال سلطنت شرویه کشته شدو فرزند خرد سالش شاه شد و نیابت سلطنت سپهدار مه

آذر گشنسپ بود.
 -شهربراز در سوریه از کودتا مطلع شد با نیو خسرو فرمانده گارد و ماندار گشنسپ فرمانده سپاه
 نیمروز متحد شد به تیسفون آمد اردشیر خرد سال را کشت و کسانی را که در کودتا دست داشتند

تصفیه کرد و خود با لقب فر آئین به تخت نشست .

 -۶ هفته بعد سه برادر در گارد سلطنتی کودتا کردند و فرآئین را کشتند و تصفیه هوداران شهر
براز شروع شد .

پادشاهی پوراندخت

 با کشته شدن شهر براز از آن جا که فرزند ذکوری نبود پوراندخت دخت خسرو پرویز به تخت
نشست . اما او دو مدعی قدرتمند داشت:

 ۱-در خراسان نواده فیروز که خودرا فیروز خسرو می نامید
 ۲- در نصیبین یکی از بازماندگان ساسانی که خودرا هرمز پنجم می دانست

 فیروز خسرو در جنگ با پوراندخت کشته شد .اما هرمز پنجم که از حمایت رومی ها برخوردار بود
باقی ماند.

کودتا بر علیه پوراندخت
در سال ۱۰ هجری پوراندخت با کودتایی از بین رفت عامل کودتا گشتاسپ بود .

 پادشاهی آذرمیدخت
 دو ماه بعد کودتایی دیگر صورت گرفت و آذرمی دخت پادشاه شد.در این زمان فرخ هرمز

سپهساالر خراسان داعیه سلطنت داشت که آذرمیدخت او را به تیسفون فراخواند و کشت .

کودتای رستم فرخزاد

 رستم سپهساالر فارس بود بدنبال مرگ پدر به تیسفون آمد آذر میدخت را کور کرد و یزد گرد پسر
شهریار نوه خسرو پرویز را به تخت نشاند و خودزمام امور را بدست گرفت. سال ۱۲ هجری است.

صحنه سیاسی آخرین پادشاه ساسانی

۱-یزدگرد در تیسفون
۲- خسرو مهر گشنسپ در خوزستان

۳-خرزادخسرو در موصل
۴-ترکان در شمال
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۵-ترکان در شرق
۶-عرب های بنی بکر در فرات

 دوران سقوط و فروپاشی آغاز شده بود و یک ضربه از خارج کافی بود تا ساسانیان به تمامی فرو
            بریزند.

.

 

 

 

.
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