
 
 
 
 
 

پیش از اسالم مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران

 
 احسان یارشاطر 

 

لی، که یادش به خیر باد، دانش و دلیری را باا وارتای ی عما  تفضّ احمد

ی میانة غربی ایران، بخصوص پهلوی و پارتی هاداشت. موضوع تخصّص او زبان

ها باه پاهوهش در محاحا  بود. بنابراین نه تن هاو همچنین محیوای آثار این زبان

پرداخت، بلکه مسائل کایش زردشایی و ادبیاای پایش از میزبانشناتی این آثار 

، و هم چناین وبس و رامینو  شاهنامهاتالم ایران، و نیز صوری فارتی آنها مثل 

محیط فرهن ی و تیاتی و اعیماعی این آثار موضاوع پاهوهش او اارار داشات. 

بان پهلوی به کوشش او گشوده شد و ارائت مشکل تعدادی از مفردای و لغای ز

برخی عحارای دشوار یا نامفهوم میون پهلوی به همّت او روشن گردیاد. روایاای 

مربوط به زندگی زردشت را باه فارتای در آورد اباا همکااری  الاه آموزگاار . 

 یش ازدتیوری برای زبان پهلوی در خور نیاز دانشجویان ن اشت. تاریخ ادبیای پ

ان را به تفصیل کافی، بخصوص در آنچه مربوط به زبان پهلوی و پارتی اتالم ایر

اتت. تدوین کرد، و این آخرین کیاب او بود که به طحا  رتاید. کیااب دی اری 
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« طحقای ایران در دروة تاتانی»روارد دربارة های او در دانش اههاشامل تخنرانی

 ترتحقیقااتش گسایرده ی او نیست. دایارةهازیر چاپ اتت. اما  اینها همة کیاب

 یاب اتت. ی تازههای تازه و نکیههابود. مقاالی میعدد او همه حاکی از پهوهش

ناد ، عز آنچه برای دانشجویان ضرورتی داشت، عالاه م«کلیّای»به نوشین 

ی هادان عارب تاییز و ایاران پرتات باه کشا ننحود. هرگز مانند برخی دانشم

ی هاا رنواز نپرداخات و مادّعی دریافتی خردتوز و عهامحیرالعقول و دعوی

کاه اانقالبی نشد و تاده اندیشی و بی خحری پهوهندگان و دانشامندان غربای را 

حاای آگاهی  ما از ایران باتیان و تاریخ وفرهن ش عمده مادیون آنهاتات  باه اث

کردنااد و در میااان مینرتااانید، ولاای در عااوم دانشاامندان بااه اااول او اتاایناد 

 مقاالی انی یافت. مقاالی او در دانشنامة ایرانیکا از بهیرینهمکارانش شهری عه

اتایادانه میالمعاار  بازرا اتال ۀشود و مقاالی معدودش در دایارمیشمرده 

 ی نخسایین اتاالم از یکساو، وهای تادههااتت. آشنائی او با ادبیای و نوشایه

و کاارد میتححّاارش در ادبیااای پاایش از اتااالم از تااوی دی اار، او را ممیاااز 

برای تحقیق درباارة محاحا  مشایری ایاران زردشایی و ایاران  فرد ینترمناتب

 داد. ارار میمیاتال

همکار و دوتت دیارینم فاراهم میی در خور منزلت علاامید داشیم نوشیه

ی میراکم و عاعل که در پیش داشیم امیادی بای ثمار باود. هاکنم، ولی با مشغله

نا رهانید و ترعماة ملخّصای از مقدماة دوتت ارعمندم هرمز حکمت مرا از تن 

که تاریخ هزارتالة ایران را از پایان « تاریخ ایران کمحریج»ن ارنده را بر علد توّم 

گیارد و نراری اتات کلای بار میدولت هخامنشی تا زوال دولت تاتانی در بر 

برخی مسائل تاریخ ایران پیش از اتالم، به الم شیوای خود به رشیة تحریر کشید 
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 وامدار الیفای خود تاخت.  ومرا

آغاز  این مخیصر را به عنوان دیحاچه به یاد دوتت ارعمند در گذشیه ام در

ن ای ترعمه آوردم. نیز چند تطری در پیآمد برافیادن تاتاانیان و رتایاخیر فره

ه در خاور دانم که ایان همامیایرانیان پس از آن به پایان مقاله افزودم، هر چند  

 پای اه او نیست. 

 لیسی تفصیل آنچه در اینجاتت، با ذکر مناب ، در اصل کیاب که به زبان ان

 توان یافت. میاتت 

م، شااهد برآمادن و  651ایران در هزارة پایش از حملاة تازیاان در تاال 

تاایس أفروپاشاای تااه تلساالة نیرومنااد تاالوکیان، پارتیااان و تاتااانیان و نیااز ت

بااخیری و شاهریاری  ا ناانییی در خاور کشور، از عمله پادشااهی یوهادولت

تای  ی عرفانی اگنوهاکوشانیان بود. در همین هزاره در زمینة مذهب نیز گرایش

ش و گسایرش آئاین ماانوی یدر غرب ایران و میانرودان بااال گرفات و باه پیادا

نی و مقیدر در شهریاری تاتامیانجامید. نیز کیش زردشیی به صوری مذهحی رت

 اتیوار شد. 

عنحش مساوای طلب مزدی در اواخر دورة تاتاانی باه زایش و ترکوبی 

 ج و تپسواین هزاره میعلّق اتت. نیز در همین دوران یونان گرایی در ایران به ا 

به حضیض خود رتید، هنر ویهة ایرانی تاأثیری گسایرده یافاتو ناواحی عمادة 

ی دیاوانی و هااکشور هر یک صاحب خط و زبانی محلی شدند و ترانجام نرام

ای شکل گرفت که پس از فروپاشی شهریاری تاتانی در شیوة خالفات اضایی 

 ی تاب  آن در شرق عالم اتالم بسیار مؤثر شد.هاعحّاتیان و حکومت

تاال و در  170حکومت تلوکیان بر نیمة غربای تارزمین ایاران حادود 
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ی یوناانی کاه هاتال به دراز کشید. امّا تلسله 70ی شرای آن نزدیک به هابخش

لوکیان در شرق ایران باه اادری رتایدند و در شاهرهایی کاه باه ناام پس از ت

اتکندر ااتکندریه  و انییوخوس اانطاکیه  بنا و یا نام اذاری شاده باود مسایقر 

پس از افول ادری تلوکی به پخش و نشر تمدن و فرهنگ یونانی  هاشدند مدی

 در این نواحی ادامه دادند. 

ن حکومات اشاکانیان رخناه کارد با ضع  و فیوری که ترانجام در ارکاا

لّای شهریاری نیرومند آنان به تدریج کارش به ملوی الطوای  کشید و شاهان مح

ی پی هاپدیدار شدند که در راابت با یکدی ر موعب تسیی حکومت و شکست

ازه تادر پی از امپراطوری روم گردیدند. در این اوضاع و احوال باود کاه نیاروی 

 ناام و م به احیاا ای را بنیاد نهاد که مصمّاری تازهنفس تاتانیان در فارس شهری

 اری، درتمامیت و ترافرازی دیرین ایران بود. اردشیر اوّل بنیان گذار ایان شاهری

یک  م بر خاندان اشکانی چیره شد و ایران را به همت خویش بار دی ر 224تال 

ا ران، بم، به تودای گسیردن مرزهای ای 238و  230ی هاپارچه تاخت و در تال

 ی تازه در شرق و غارب ایاران شاد، رومیاان را از تاوریه وهاحمله بر ترزمین

تااری م باه ا 259آتیای صغیر بیرون راند و امپراطور آنان، والارین را در تاال 

گرفت. در این دوران شاهنشاهی شاپور، شهریاری تاتانی باه نهایات اادری و 

د قش رتیم، شاپور المرو خاوگسیردگی خود رتید. در کییحة کعحة زردشت  در ن

ی  هاا کنارهرا از آتیای مرکزی و ترکسیان چین تا درّه تند و از آناتولی و افقاز ت

 شمرد. میعنوبی خلیج فارس بر

در حدود چهار تده پس از آغاز شاهنشاهی اردشیر بود کاه  خسارو دوّم 

ش را تاا اورشلیم را تسخیر کرد و فرماندهان خویمیدر یک حملة برق آتای نرا
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ی اسطنطنیه گسیل داشت. امّاا ایان پیاروزی درخشاان ااوّتی تاازه در هادروازه

شهریاری نحود، چه شکسیی بزرا در پی آن به دتت بیزانس، و به دنحال آن آغاز 

ی درون مرزی، آشکار کرد که عصر پوپایی تاتاانیان هاهرج و مرج و کشمکش

پرویز آرامش پیش از طوفاانی  و شکوه دوران پادشاهی خسرو به تر رتیده و فرّ

ه اتت. پیداش مدعیان گوناگون تاج و تخات خاود از ضاع  درونای دبیش نحو

کرد. به این ترتیب، در دورانای کاه میحکومیی راه گم کرده و بی هد  حکایت 

تاپاهی  میادآور فروپاشی حکومت اشکانیان بود شهریاری تاتانی در برابر هجو

زیان محکوم به شکست شد. این گونه بود که نرام م از تام و مصمّکوچک اما ملهَ

ران بلکه بر  عوامعی که در شام و میاانرودان و آتایای ینه تنها بر امیعدید اتال

 مرکزی پویایی و نیروی خود را از ک  داده بودند. چیره شد. 

 

 آثار فرهنگ و تمدن يونان در ايران 

یاری هخامنشای را از از ده تال اتکندر و تپاهیانش شاهر تردر زمانی کم

پای درآوردند و نرام دیاوانی آن را کاه دو تاده المروهاای پهنااور را باا ملال 

ی تالطنیی در هااکرد در هم کوبیدند. به آتش کشایدن کا میگوناگون آن اداره 

ای دی ر از تااریخ ایاران باود. از تخت عمشید نقطة پایان یک دوره و آغاز دوره

ی بلناد اایادار هایانی که با فرو ریخین تایوناحساس خشم و ترخوردگی ایران

دولت هخامنشی از اوج فرمان روایی بر عهان به مرتحة فرمانحرداری از یک نیروی 

خارعی فرو افیادند تندی بر عای نمانده اتت. به این گمان باید اکیفا کارد کاه 

ی شاهنشااهی و حضاور فرمانروایاان هااهزیمت تپاهیان ایران، فرو ریخین کا 

نانی آتشی از اندوه و اضطراب در عان مردم ایران برافروخت. تنها در ادبیاای یو
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یی کام رناگ از آزردگای مردماان و خشام هاتاوان نشاانهمیزردشیی اتت کاه 

یاد شده اتات کاه  «ملعون»از اتکندر  هاروحانیان را مشاهده کرد. در این نوشیه

ی تحلیغاتی هانوشیه .بود مغان ة، توزانندة کیب مقدس و کشندهاویران ر آتشکده

اواخر دوران اشکانی و ظهور ملوی الطوایا  را  ةتاتانی وض  آشفی ةاوائل دور

شمارد و از او باه عناوان بار بادهنادة وحادی و میاز نیایج فاتد حملة اتکندر 

یی کاه باه ایاران رتاید یااد هاادری ایران و ترچشمة بسیاری دی ر از آتایب

 کند. می

ی ایران و یونان، و هامانروایان تازه، گرچه از ره ذر عنگیونانیان، این فر

ی بازرگانی بین دو کشور چندان بین ایرانیان ناشناخیه نحودند، اما نهاد و هامراوده

گفیند و با حکومت میی ایرانی تخن هاکیشی دی ر داشیند، به زبانی توای زبان

اعمان صحراگردی کاه از ی تیاتی میفاوتی آشنا بودند. اما برخال  مههاو شیوه

تاخیند. یونیان فرهن ی درخشان داشایند و بسایاری از میشمال خاوری بر ایران 

و دتیاوردهای آنان، نه تنها در عرصة تیاتات و حکومات بلکاه در  هاپیشرفت

توانست مایة غحطه هر ایرانی منصفی اارار میی نرامی، هنری و معماری هازمینه

ن و فرهنگ یونانی از آغاز حکومت تلوکیان تا پایان دلیل نیست که تمدّگیرد. بی

کار اشکانیان، و در مواردی حیی پس از این دوران، آثااری گسایرده در ایاران از 

خود بر عای گذاشت. اما این آثار با آنچه حضور تمدن یونانی در شام و آتایای 

ه صغیر و مصر موعب شد میفاوی بود زیرا تمدن یونانی در ایان کشاورها ریشا

دارند و مالط فرهن ی تازه ای را فراهم آورد، در حالی که در ایاران تنهاا نقشای 

کما بیش  گذرا از خود بر عای گذاشت. به تخن دی ر، ایاران در رویاارویی باا 

ی هااعناصر فرهنگ و تمدن یونانی هویت اصلی خود را از دتت ناداد و ویهگی
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آن تحلور یافیه بود رها نکرد. ی مذهحی هافرهن ی اش را که بیشیر در بسیر ارزش

ی غربای دوری گرفیناد و باه هادر واا  دیری نپاید که ایرانیان به تدریج از شیوه

یاری ایرانی گری غروران یز تاتانی و کیش انحصارعوی زردشیی به بازتاازی 

 ت خود دتت یازیدند. و تثحیت هویّ

ی یان ایرانایکی از پیامدهای حضور و نشر تمدن و ادب یونانی شوق دیوان

دی . حیی در اارن تاوم مایال1وطالحان ادری و عاه به فراگرفین زبان یونانی بود

 یحاة کعحاةیش بر رومیان را در کیهاکه شاپور اوّل اراده کرد که شرح پیروزمیهن ا

 ییحه بهزردشت حک کند، به دو زبان پهلوی و پارتی اکیفا نکرد بلکه آوردن مین ک

ر ن هم چهاشمرد که خود نشان اعیحار و اهمیت این زبان آزبان یونانی را نیز الزم 

خاط  نیاز تده پس از رانده شدن تلوکیان از ایران بود. مردم کشور باخیر ابلاخ 

 . 2بردندمیی خود به کار هاو تکه هایونانی را در کییحه

و  ها  شادند، در تن نحشایهکوشانیان نیز، پس از آن که بااخیر را میصارّ

 بان باخیری و خط یوناانی را باه کاار بردناد. تعادادی از ایانمسکوکای خود ز

 بلخای و یل در افغانسیان به زبان، از عمله کییحة معرو  تر  کُهاو کییحه هاتکه

 ی باتیان شناتی اخیر به دتت آمده اتت. هاخط یونانی در کاوش

و  "هامدر"توان دید. مینیز  هاآثار تمدن یونانی را در برخی دی ر اززمینه

و  ی انادازه گیاریهاابه عنوان واحدهای اصلی پول رواج یافت و میزان "دینار"

رایاج  توزین یونانی مقحول افیاد. وا ة یونانی دانگ به معنای یک ششم هر واحاد

حااس ی یوناانی اایهای تیم انقره  الماس، صد  و زمرّد از وا ههاگردید و وا ه

دولات  ا به عواهرای یوناانی بلکاه باهشد. این همه نشان شیفی ی ایرانیان نه تنه

 شهرهای یونان به عنوان مراکز زندگی اشرافی و هنرهای تزیینی بود. 
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جاب تاا ی دینی نیز آثار حضور یونانیان ناچیز نماند. از پنهاحیی در زمینه

د باه ی یونانی در شهرهای گوناگون بر پا شد. بایهاآتیای صغیر معابد و تندیس

اد دمایل و پیکرهای مذهحی را اردشیر دوم هخامنشی رواج یادآورد که پرتیش ش

د، بروتوس، دانشمند روحانی بابلی آغاز ارن چهاارم پایش از مایال ةکه به نوشی

ی هااشاهریاری خاویش را باا پیکره ةنخسیین کسی بود که معابد شهرهای عمد

ه . گرچا3ناهید، الهه ایرانی ابرابر آفرودیت یونانی و ونوس رومی  مزین تااخت

ا این بدعت اردشیرممکن اتت برای بسیاری از موبدان اصولی زردشیی، کاه تنها

ه شمردند، گران آمادمیعایز  ی عریان بی تصویر و تندیس راهاپرتیش آتشکده

شانایی ی از او برخاتیند. بساا کاه آتّأ، مردم از شاه ترمشق گرفیند و به ت4باشد

ی هاابال کاه هم ای کانونایرانیان تاکن شهرهای بزرگی چون تاوه، شوش، با

نانای  ی خدایان بی انه، چونهای غیر ایرانی بودند، با تصاویر و تندیسهافرهنگ

مار شایر  باه ش و نابو، که به ترتیب همیایان ناهید، مهر و تیشیرا اتمُشُ ریا ایشیا

 . 5آمدند رواج شمایل پرتیی را آتان کرده باشدمی

ایرانی را نحاید پدیده ای  یکسره تازه  ی یونانی به خدایانهاالنوعتشحیه رب

نهاد و ایان میشمرد. کورش پرتیش خدایان کشورهایی را که گشوده بود گردن 

در نرر درباریان و اطرافیان او محیمالً عزئی از تیاتت او در رعایات ماذاهب و 

یی کاه در ایاران رفت. اما یونانی مآبی اهلنیسم  باه تانّمیعلب الوب به شمار 

را  و آزادان شاعدی تازه بخشید، به گونه ای که از آن پس برای اشت بُوعود دا

ایرانی میّسر بود که زئوس را همیای اهورا مزدا و آپولون یا هرمس را همیای مهر 

دلیال و آفرودیت را مشابه ناهید و هراکل اهرکول  را همیای بهارام بشامرند. بی

ی بازماناده از دوران هاتاکهنیست که تصویر چند تن از این خدایان یوناانی در 
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 اشکانیان و پادشاهان عنوب غربی وخاور ایران منقوش اتت. 

. هنار ی هنری یافتهااما شاید بیشیرین اثر تمدن یونانی را بیوان در زمینه

ناری هخامنشی را شکل تکامل یافیه و اوج هنر ملل شرق باتیان باید شمرد که ه

ری  هنرهای شرق را به یاری تخیلی ظ اتت الیقاطی که دانسیه و تنجیده عناصر

 ی بخشایده وتی هم آهنگ و صیقلی تجلّأترکیب کرده و تناتب بخشیده و در هی

در اشکال عاری از عنحش خود میوا  تاخیه و از حرکت بازداشایه، چناان کاه 

ز عهان ثر اأمی گوید حد همین اتت هنرورزی و زیحائی را. این هنر ماالًمیگویی 

دیاد مینشی بود که دنیا را مجموعه ای واحد از اعزا  هم اون بینی دولت هخام

ی آن از هاراناد. هنار یوناان و بان مایاهمیکه پادشاهان هخامنشی بر آن حکام 

که تنیی که برخای میدانیل اشلومحر ه درتت هن ا ةی دی ر بود. به نوشیهامقوله

در تاالش  از عناصر آن عمر دوهزار و پانصدتاله داشت ایعنی هنار هخامنشای 

ر ده باود، برای دتییابی به غایت کمال، هنر را به گونه ای تغییرناپذیر تثحیت کارد

ز ماانی ای دریای ا ه هنر شکوفا شد که در عسیجوی پیشرفت و کمال آرهاکرانه

ا ر. تجلی چناین هناری 6شدمیسیاد و به خود خرتند نایمیعنحش و تکاپو باز ن

توانسیند در معابد و می. اینان 7رفتمیبه شمار  «مدرن»که در دیدة ایرانیان هنری 

. ایان و بناهای حکومیی شهرهای یونانی عیان بحینند هاو ورزش اه هانمایش خانه

دیاد یمهنر معرّ  بینشی میفاوی بود که زیحایی را در صور گوناگون پیکر انسان 

رفت. باه گمیعست، در هنری که از تنشی میوازن مایه میو در پویایی و تحری 

هایات نیاری نام و ادری فاتحان یونانی، هنر عدید مقحولییی گسیرده یافت و در 

  ی هنری هخامنشیان را به وادی فراموشی تپرد.هابسیاری از مفاهیم و شیوه

امروز گرچه از هنر یونانی آثار چنادانی در ایاران برعاای نماناده، اماا در 
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خاورد. میای نفوذ این هنر به چشم افغانسیان و شمال باخیری هند هنوز یادگاره

نشان نفوذ هنر یونانی در ایران را آثاری نحاید دانسات کاه یونانیاان باه دتات و 

ی اخیر در هامثالًٌ  بناهایی که در کاوش ا ابیکار خود در ایران و افغانسیان تاخیند

ی خاانم  آشمال افغانسینان نمایان شده اکه از آن عمله اتت شهر تمام یوناانی 

که آن دتیه از آثار باید دانست کاه ایرانیاان خاود باه ویاهه پاس از تالوکیان بل

آفریدند. مانند آثاری کاه در نساا، پاییخات اادیم اشاکانیان، و کاوه خواعاه در 

تیسیان و حمص اهاترا  در شمال عراق و پالیمر در توریه به عا ماناده اتات. 

ا عناصاری از معمااری اتات هماراه بامیمثالً در نسا گرچه معماری، به شیوه بو

هنر یونانی  ةی تفالین بناها از تاثیر گسیردها، اما تزیینای و ریزه کاری8هخامنشی

ی دیواری و تزئینای کوه خواعاه و در ها. همچنین اتت در نقاشی9حکایت دارد

معحد معرو  ناهید یا آرتمیس در کن اور و به خصوص در هنر باودائی معارو  

ثیر هنار یوناانی أ  و در هنر کوشانیان که در همة آنها تGandharaبه هنر اندهار ا

 شود. میبه درعای میفاوی دیده 

با این همه خطاتت اگر داتیان نفوذ تمدن یونان را به همین عا باه پایاان 

نهائی غیر از آ ن اتت که از این مقادمای ممکان اتات چشام  ةبحریم، چه نییج

ی یونانی اثار پذیرفیاه هاکه از شیوه . زیرا بن مایة هنر ایرانی در پس هنریتداش

که بذر احیای هویت اصایل ایرانای نخسات در میبود هم چنان زنده بود و هن ا

دوران اشکانیان پاشیده شد و تپس در عصر تاتانیان به ثمر رتید یونانی گاری 

از ذهن و اندیشة ایرانی بیرون رفت. به تخن دی ر، آثاار نفاوذ تمادن یوناان در 

ایید و این فرهنگ که چند تده بعد الهام بخش تمدن غارب شاد. در ن دیر نپاایر

. در واا  بازگشت ایران 10نهایت امر با راه و رتم و زندگی ایرانیان تازگار نیامد
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کند که ایران میت اصلی خود چنان پر و پیمان بود که گاه انسان فراموش به هویّ

مقدونیه تمدن غالب باه شامار ن یونان و دورانی را از تر گذرانده که در آن تمدّ

رفت و طحقه گزیدة عامعه در اایحاس از آداب و فرهنگ یونانی از هام پیشای می

 گرفیند.می

اد. بدیهی اتت که واکنش ایرانیان در برابر فرهنگ یونانی یک شحه ر  ناد

ی در ی مسیند دربارة شیوة زنادگی ایرانیاان در دوران تالوکهاتفانه، آگاهی أمی

ن یاا ما با توعه به بی اعینائی نسحی تلوکیان نسحت به تحلیا  تماددتت نیست. ا

ان ایان و با عنایت به رویدادهای تاریخی دی ر شاید بیو 11مذهب یونانی در ایران

زندگی دور میی ایران شیوة بوهافرم را پذیرفت که در نواحی روتیائی و اصحه

 از تأثیر تمدن یونانی همچنان ادامه داشت. 

ور کرد که در دوران تلوکیان، بسیاری از ایرانیان، هر چند مزة توان تصمی

شکست را آزموده بودند نومید نماندند و همچناان در آرزوی پیادایش منجای و 

روزگاار شکسات را  ،رهاننده ای که بیواند دوران پرافیخار گذشایه را بازگرداناد

ر و وو عالئم ظهاکردند. از این رو درین دوره آثار مربوط به آخرالزمان میتپری 

شت اتت کاه یفرارتیدن رهانندة موعود توتعه یافت. نمونة عمدة آن زند وهمن

گردد و باه روز رتایاخیز  و میچنان که از نامش پیداتت به دوران اوتیائی باز 

پردازد که فراخواهاد رتاید، گناه کااران را میپیامحر موعود زردشیی، توشیانت، 

ای عهان خواهد ریخت. در دی ار ناواحی خااور کیفر خواهد داد و بنیادی نو بر

پرداخیناد و از روز میمیانه نیز میونی از این دتت که به شکوه از تسلط یونانیان 

و  هاشد. افزون بر این در چنین محیطی داتیانمیگفیند نوشیه میرتیاخیر تخن 

ا اهرمانان محلی یا ملای میاان تاوده ماردم شاا  و بارا پیاد ارةئی دربهاافسانه
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. به این ترتیب، در حالی که اشارا  و نخح اان شایفیة غارب از شایوة 12کردمی

ی خاموش اما امیدوار ایرانی همچنان به هاکردند، تودهمیزندگی یونانیان اتیقحال 

باود  های همین تودههاو گرایش هاخواتت ی دیرینة خود وفادار ماندند.هاتنت

 ن بر آن عامة تحقق پوشانیدند.که اشکانیان از آن خود کردند و تاتانیا

باود میخاط آرا ةاز شواهد عمدة پایداری آداب و رتوم دیرینة ایرانی ادام

  Persisاخر اشکانی بلکه در مسکوکای شاهان فارس أکه نه تنها در مسکوکای می

رفت و این میارا  مینیز که عمالً اتیقالل داشیند به کار   Elamaisاو خوزتیان 

یخی ی خود را به خط مهاو تن نحشه هاچه هخامنشیان که کییحههخامنشیان بود، 

نوشاایند، در کارهااای دیااوانی و باارای مکاتحااای خااود از خااط و دبیااران می

شد باه زباان میامال  هاتای آنؤکردند. دبیران آن چه را به زبان رمیاتیفاده میآرا

 نوشیند. میمی گرداندند و تپس آن را به خط آرامیخود، یعنی آرامی، بر

ماای رتید دبیار گیرناده آن را باه زباان کارفرمیکه نامه به مقصد میهن ا

خواناد. باه ایان میگرداناد و میخود، مثالً مادی یا فارتی باتیان یا مصری، بر 

به عنوان زبان میترتیب تا هن ام حملة اتکندر و فروپاشی دولت هخامنشیان، آرا

واج یافاات. در دوران تاالوکی نیااز بااین المللاای در تراتاار شااهریاری ایشااان ر

ز اکز ناشای همچنان زبان مکاتحای و دفیر و دیوان ماند، ا ما از آنجا که تمرمیآرا

یان در مرتاوم هخامنشامیاایدار شاهنشاه هخامنشی از میان رفیه بود الفحاای  آرا

 نواحی  گوناگون ایران اشکال گوناگون محلی به خود گرفت و خطاوط پاارتی و

 .31پدید آمد هاو عز اینمیوی و خوارزتغدی و پهل

تنها در باخیر ابلخ ، که در دورة فاصال میاان عهاد تالوکی و اشاکانی  

عای خود را ترانجام به خط میشاهان یونانی داشت اتلسلة یونانی باخیری ، آرا
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یونانی داد. باید گفت که خط آرامی، با همه برتری که بر خط میخی داشت، برای 

ی هندو اروپایی اند مناتب نحود و خط یونانی هانی که از گروه زبانی ایراهازبان

ت نوشیاری بر آن برتری داشت. با این همه نواحی گوناگون ایران همچنان به تنّ

 خویش وفادار ماندند. 

راناد،  که مهرداد اول اشکانی بابل را گشود و تلوکیان را از ایارانمیهن ا

را  ه گشوده باود و مردماان پیشارفیه آن، خاودی تازه ای کهابرای ارادة ترزمین

 وناانی وعویی از اتیعداد و توانایی طحقة دانش آموخیه در شهرهای ینیازمند بهره

 رانی و ن. از همین رو، ظاهراً به اصد رف  14مآب نواحی غربی ایران دیدیونانی یا

 دوتایداران» هاعلب همکاری عنصر یونانی این عوام  لقاب خاود را در تاکه

اد اهی مهردیاد کرد. اما با تثحیت حکومت اشکانیان، به ویهه در دوران پادش« یونان

ت. ق.م.  وابسی ی به یونانیان به گونه ای محسوس کااهش یافا 123تا  191دوما

ر ل مااه  بانوشیه شد و نمادهای تازه ااز احیل تیاره یاا هاالمیگاه به آرا هاکییحه

 پدیدار گردید.  هاتکه

یی از هاگری اشااکانیان نشااانهای از یونااانییااب، از زیاار الیااهبااه ایاان ترت

ه در پدیدار شد. این وابسی ی به ویاه میوابسی ی ی به کیش و فرهنگ دیرینة بو

،  رفاای بیشایری 15تساش باودؤ، که گودرز مهاشاخه گرگانی اهیرکانی  پاری

 داشت.

کارد، باه یماین پادشاه، که با مهرداد، شاهزادة اشکانی کاه روم حمااییش 

آیاد کاه گویاای احساتاای و میتییز برخاتت و بر او چیاره شاد، چناین بار 

کوهش مهرداد، به عنوان نی مردم ایران بود. نام این پادشاه، که آشکارا به هاآرمان

روم، پرداخت، همراه با ناام برخای از اخالفاش در فهرتایی از ناام  ةنشانددتت
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ن اشایه اناد آماده میاز مورخاان اتالپادشاهان اشکانی که طحری و برخی دی ر 

اتت. همین مورخان از آوردن نام بسیاری از پادشاهان نامدار اشکانی که در آثاار 

نام برده شده یادی نکرده اند. از گودرز و عانشینانش، گیو  هااز آ نمیخان رومورّ

در  و بیهن، در حماته ملی ایران نیز به عنوان عن اوران دلیر و بزرا زاده ای کاه

دوران نیمه داتیانی کیانیان به دفاع از مرزبوم ایاران برخاتایند یااد شاده اتات. 

ی این پادشاهان پرداخیه شده به هاو اهرمانی هایی را که در باب دالوریهاداتیان

ی ایرانی در برابار برخای از هاو تنت هایقین بی ارتحاط با هواداری آنان از آرمان

 16نست. ریشة دشمنی افسانه ای میان رازی و ماروزیاشکانیان غرب گرا نحاید دا

توان به اخایال  ریی میرا، که در شعر ادما از عمله مولوی از آن یاد شده ، نیز 

گرای شارای از یاک تاو و خانادان ااارن، از تتانّ هاایو بینش میاان گودرز

 شاهزادگان غرب گرای مغرب ایران، از توی دی ر، نسحت داد. 

ملی باه  ةاکنون گفیه شد باید به رویدادهائی که در حماتدر تأیید آن چه ت

نام پهلوانانی چون گیو و گودرز و میالد اکه صورتی از مهرداد اتت  ایاد شاده 

اند اشاره کنیم. گرچه های  ماین یاا اثار که در اصل شاهان و شاهزادگان اشکانی

کی از ادبی از این دوران در شکل اصلی آن در دتت نیست. اما شواهد هماه حاا

این اتت که آن چه از اشعار حماتی کیانیان به اشکانیان به ار  رتایده باود در 

ی خانادان اشاکانی بساط یافات و هابا افزودن داتایان هادوران حکومت پاری

ی بعدی و نواحی دی ر رتاید هاشد و با پوششی از آئین زردشیی به نسل ترغنی

رانیاان را تشاکیل داد باا و صوری ملی به خود گرفت و اتاس حماتاه ملای ای

ی غارور آفارین هاپیشروی تاپاهیان اشاکانی و تثحیات حکومات آناان حماتاه

ی خاوری به دی ر نواحی ایران رتید و هویت و شهرتی ملی یافت. با هاترزمین
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پادشاهان ماد و هخامنشی، که از میون زردشیی بیرون ماناده  ةکمرنگ شدن خاطر

  تاااریخ ملاای ایرانیااان شااد و پااس از مرهاار و معاار هابودنااد، ایاان  حماتااه

یی که به ضروری اوضاع و  احاوال دوران تاتاانیان در آن صاوری هادگرگونی

گرفت، در اواخر دورة تاتانی به نام خدای نامه تنریم و تادوین شاد. فردوتای 

ی زردشیی آن بر پایة همین اثر آفرید و آن را هاخویش را، با تعدیل مایه ةشاهنام

 .17عاوید کرد

ین میارا  ادبای ایاران پایش از تاری این حماته ملی، ایان مهمهاداتیان

اتیین تاریخ اما معیحر احساتای و عواط  ایرانیان و ترعمان ررش بیااتالم، گز

 ماندگار آنان اتت. ةعهان بینی و اندیش

 

 ان بيني سياسي و فرهنگي ايرانيانجه

 اشااره رفات، باه هااو مقدماتی کاه باه آن هافرضیه ةدر این بخش، بر پای

و  هاابررتی مسایل مربوط به عهان بینی تیاتای و راه و روش دینای و گرایش

ر دتیاوردهای هنری دوران هزار تاله پیش از هجوم اعراب خواهیم پرداخات. د

ه بات آناان نیز گریز تدریجی ایرانیان از تاثیر فرهنگ یونانی و بازگش هااین زمینه

 شهود اتت. توی تنن و آداب خود کامالً م

تلوکیان، که به ادری اتلحه بر ترزمین پهناوری دتت یافیه بودند طحیعیًا 

به بهره عوئی از آن پرداخیند. بر تاکنانش مالیای بسیند و شهرهای یونانی را باا 

کای باه ی تازه گسیرش دادند. حکومات تالوکیان  وابسایه و میّهاافزودن زمین

خاص داشیند و از مزایایی بیشیر  میکه مقاشهروندان یونانی امپراطوری آنان بود 

از دی ران بهره مند بودند. پایه اصلی ادری و مشروعیت تلوکیان بر رضاایت و 
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نه نهادی بلکه شخصای و »تایید اتحاع امپراطوری آنان ارار داشت، به تخن دی ر 

بود. اما با اتیقرار حکومت اشکانیان نهاد پادشاهی شکلی تنیی به خود  18«عاطفی

گرفت و مشروعیت پادشاه در اثحای همخونی با دودماان پادشااهی هخامنشاینان 

هخامنشای خاود،  . از همین رو، پادشاهان اشکانی، همانند همیایاان19تجلی یافت

 ةموهحات و اراد منشأ اایدار پادشاهی را نه رضایت و حسن نیّت شهروندان بلکه

دانسایند. باه ایان میزماین  او در ةشمردند و به تعحیری خود را نماینادمییزدان 

ترتیب گرچه در عمل پادشاهان تلوکی و اشکانی هر دو بار المارو خاویش باه 

ضرب شمشیر تسلط یافیند، هر یک اایدار و مشاروعیت خاویش را بار بیانش و 

ی خاور میانه هافلسفه ای میفاوی اتیوار کردند. در ایران، چون در دی ر ترزمین

خداوند هم پیامحران را محعو  کرده بود و هم  ادری تیاتی منشائی الهی داشت.

کارد. میپادشاهان را منصور و در این میان اراده و رضایت مردماان نقشای ایفاا ن

یونان باتیان نه عای اه پیامحران بود و نه زادگااه پادشااهان نامادار. بارعکس، در 

آتیای غربی زندگی اعیمااعی و تیاتای مردماان باه دتات و ارادة پیاامحران و 

 پذیرفت.میپادشاهان تامان 

ران شواهد به ویهه آثار مورخان دوران باتیان همه گواه بار اایادار بای کا

 شاهنشاهی اشکانی و  شأن و منزلیی اتت که در میان اتحاع خویش داشیند. 

برخی از پادشاهان اشکانی خود را مزدیسن ب  اخداوندگار مزداپرتت  و 

ن و باورهای ایران آن روز هم خوان نحاود. باا از نهاد خدایان لقب دادند که با تن

توعه به تکوی مورخان عرب و ایرانی دربارة ادعاای پادشااهان ایاران باه دارا 

توان پاذیرفت میزردشت،  ةشاپور اول در کعح ةبودن تحار الهی، و نیز بر پایة کییح

و نه  که این دعوی تنها در تقلیدی تشریفاتی از پادشاهان تلوکی پدیدار شده بود 
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باه معناای « با » ة. در واا  چاه بساا وا 20ت اعحار  مردمان به پرتیش شاهبه نیّ

به معنی پایه ور و صاحب « بیگ»خرش أخداوندگار و ترور، به ایاس صوری می

 مقام در پایان دوران هخامنشی بار و معنای صرفاً الهی نداشیه اتت. 

یش قاابی تشاریفاتی بابا این همه حیی اگر بپذیریم که این گوناه القااب ال

رار عادی ا نحوده اند، پادشاه اشکانی و تاتانی در عای اهی فراتر از عای اه افراد

  ی پدر تحار معرهاپدرتاالر ایرانی اایدار گسیردة بزرا گروه ةداشیند. در عامع

در نرر  ش، بلکهمنزلت واالی نیاکان بود. اایدار پادشاه نیز، نه تنها در میان طائفه ا

قاوق و حدیدند، ریشه در باوری دیرینه به میکه او را در مقام رفی  پدری میمرد

د ادری نامحدود رئیس خانواده داشتو باوری که آئین زردشایی نیاز آن را موکّا

 . 21تاخیه بود

 س مقام شخص پادشااه و باه اایادار بای کاران او ازاعیقادی  ر  به تقدّ

و  هایان علای رغام هماه آشاوبعوامل اتاتی تلطة طوالنی. اشکانیان و تاتان

ای بود. شااهنامه را نیاز کاه در عهاد تاامانیان، مقاارن باا دوران خلفا هابحران

در  س پادشااهیتروده شد باید گواه راتیین دی ری بر مقاام واال و مقادّمیاتال

 ران  پحیش از اتالم ایران دانست.دو

 

 طبقات اجتماعي 

ز همانناد نراام طحقااتی هناد گرچه نرام طحقاتی ایران در این دوران هرگا

خشک و نرمش ناپذیر نشد با این همه درنوردیادن مرزهاای طحقااتی، باه ویاهه 

مردماان عاادی و اشارا  »مرزهای میان مردم عادی و طحقای ممیاز، آتان نحود. 

و پوشای و خانه و باا  و زن و خدماه آشاکارا  باا  بک اتزادگان از حی  تملّ
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  از مواهاب تواناد در تمیّامیاز ماردم عاادی ن دی ران میفاوی اند  وهی  فردی

زندگی با اشرا  زادگان اآزادان  تهیم شود. ازدواج میان اعضای ایان دو گاروه 

 22نیز ممنوع اتت.

به ته  مردم ایران در دوران باتیان، و دتت کم از زمان هخامنشیان به بعد،

ران دناد. در دوطحقه روحانیان، عنگ آوران یا آزادان و برزگاران تقسایم شاده بو

ل تاتانی، همراه با پیچیدگی روابط اایصادی، و تخصصی شدن روز افزون مشاغ

ی هاو رشد دیوان، این تقسیم بندی تنیی ته گانه طحقاتی پاتاخ وی نیازمنادی

حقاه یشایر از طیعنی منشیان و دیوانیان که ظاهراً ب« دبیران»تازه نحود. از همین رو، 

دیاد عودند بر طحقای پیشین افازوده شاد. ایان طحقاه مغان و نیز آزادان انجحا  ب

ی مشاابه نیاز هاشامل پزشکان و اخیرشناتان دربار، خنیاگران و اهل دی ر حرفه

 ةحاد طحقا شد. بهرام پنجم چنان شیفیة خنیاگران دربار بود که مقام آنان را بهمی

یاد تردپیش از اتالم ایاران  ة. عیاران نیز که حضورشان در عامع23اشرا  رتاند

اص خاتی که در عوانمردی و مردان ی و اتیعدادهای رناپذیر اتت. به اعیحار شه

 گرفیند. میداشیند محیمالً در همین طحقه عای 

امور اضایی و اداری به طحقای ممیااز تعلاق داشات. باه کوشاش بازرا 

تاتانی شد و میموبدانی چون کرتیر و آذرپاد  مارتپندان آئین زردشیی آئین رت

موزش آل کردند و بر کار اضا و دولیی میشکّمیان خود را در نهادهای رتروحانی

ی و طی انحصاری یافیند و به گونه ای روزافزون باه مداخلاه در اماور تیاتاتسلّ

نشسات و عناوانی میسند اضاایی محکومیی پرداخیند. موبد موبدان بر باالترین 

 .24داشتمیمشابه عنوان ااضی القضای دوران اتال

ین درعاه ترشد. در پایینمییی تقسیم هاشرا  و نجحا خود به گروهطحقة ا
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طحقة نجحا ادر برابر کارورزان و برزگران  نیز باود، اارار میآزادان، که عنوان عمو

 گرفیند. ی زراعی را نیز دربر میهاداشیند که دهقانان، یعنی مالکان زمین

یاان نیماه مخیاار ی بازرا، فرمانرواهابه رؤتاای خانادان« بزرگان»گروه 

 . کرتیار از ایان کاه باه25ایاالی و بلند پای ان دتی اه حکومت اخیصاص داشت

در گاروه  62کارد.میفرمان بهرام دوم به عضویت این گروه درآمده باود محاهاای 

، عاای باالتر وتپورگان یا خواص و نزدیکان شاه، که معموالً از خویشانش بودند

را و بودند کاه شاامل فرمانروایاان ایااالی بازداشیند. باالترین گروه شهرداران 

ی شد. رتم پادشاهان تاتانمیی محلی و برخی شاهزادگان نیز هارؤتای تلسله

یااالی ااین بود که پسران، برادران و یا دی ر شاهزادگان هم تحار را باه حکومات 

ه ین شود و هام پادشااهان آینادمبزرا ب مارند تا هم امنیت و بقای تلطنت تض

ار از ی بازرا  در درباهارتم مملکت داری را به تجربه فرا گیرند. خاندانراه و 

 دشااه یااامییازای ویهه بهره مند بودند که از آن عمله بود گذاشین تاج بر تار پا

النه باه . وفاداری آنان به شاه نه تنها با پرداخت خرج تا27حمل شمشیر یا عام او

شاانی ان عنگ و آمادگی برای عاان فخزانه دربار، بلکه با گردآوردن تپاه در زم

عضاو  ها. نماینادگان ایان خانادان28رتیدمیدر کنار شاه به هن ام نیاز، به اثحای 

گاان و شورای پادشاهی نیز بودند. همان ونه که از فهرتیی که شااپور اول از بزر

ان محلای آید، در دربار پادشااهمینجحای دربار اردشیر بابکان بر عای گذاشیه بر 

ی بااال برارار بود و نجحا و اشرا  محلی در آن عهده دار مقاماامیچنین رتونیز 

 مزایاای بودند. در دوران تاتانیان، و به احیمالی پایش از آن نیاز، ناام و مقاام و

شااد باه ثحاات میی نجحاا و اشاارا  در دفیاری کااه گاهناماگ نامیاده هاخانادان

 .29رتیدمی
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 دين و دولت 

ابطاه ر نهادهای دینی در دوران اشاکانی و یاا ری ما درباره تاخیاهادانسیه

آیاد کاه میمیان دین و دولت چندان نیست، از مناب  یهودی و مسیحی چنین بار 

 ی غیار ایرانایهاات دوران هخامنشی نسحت باه کیشاشکانیان نیز چه بسا به تنّ

 آتان گیر و بردبار بودند.

ان گرفات و باه که نهادهای دینی زردشییان در دوران تاتانی تاممیهن ا

تدریج رتمیت یافت، کیش زردشیی به ادری تیاتای دتات یافات  و در کاار 

م 276ادارة شهریاری نقشی عمده ایفا کرد. کشین مانی به تحریک کرتیر در تاال 

خود نشان گسیرش چیر حمایت این نهادها بر دولات باود. تارکوبی زنادااه، از 

یهودیان، بودائیاان و مسایحیان و نیاز عمله پیروان مانی، و نیز آزار و ایذا  پیاپی 

بدعت گزارانی چون مزدی، دال بر تالش نهادهای دینی زردشیی بارای حفاو و 

گسیرش نفوذ خود در میان مردم بود. امّا با همة پیوندهای ی اان ی و همحسای ی 

بین دیوانیان و دین تاالران، گه اه بر تر تقسایم اادری و مزایاای آن تانش در 

شد گرچه از مناب  فارتی و عربی چناین بار میی پدیدار ی  رگرفت و اخیالمی

آید که در این دوران ریی موبدان زردشیی کاه حضاوری همیشا ی در درباار می

ماند اما پیوند میان دین و دولت آن چنان هم کاه میداشیند، ناشنیده و ناپذیرفیه ن

شادند میه رود مصون از خدشه و خلل نحود. پادشاهانی بی دری  تایودمیگمان 

که چون شاپور دوّم، بهرام پنجم و خسرو اوّل در حمایت از موبدان به تارکوبی 

کردند اما پاداش پادشاهانی که در میبنا  هاپرداخیند و آتشکدهمیبدعت و زنداه 

دفاع از مناف  دربار یا مردم، در برابر نفوذ و ادری روز افزون موبدان به مقاومت 

م  در 399-420که خرده گیری و خصومت بود. نرتی ا خاتیند، نه تیایشمیبر 
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مخالفات روحانیاان  اراه دتییابی به تخت پادشاهی بارها به تحریک موبد کرتیر ب

حیان را ممناوع تااخت. یزردشیی روبروشده بود. همو بود که آزار مانویان و مس

یزدگرد اول نیز به تحب تالش برای محدود تااخین نفاوذ موبادان و اشارا  و 

ی مذهحی، بزه کار لقب گرفت. بیشیرین تنش بین دربار هایار مالیمش با االیترف

و روحانیان در دوران احاد ر  داد که حماییش ازعانش ضاد اشارافی و تسااوی 

 و تحعید وی انجامید.  عوئی مزدکیان به خل 

 ی آشکار و نهان، دین و دولات در ایان دورانهاو معارضه هابا همه تنش

حانیان ی مشیری و بینشی یکسان داشیند. دولت معموالً پشییحان روکما بیش منافع

حریکاای تابید و اغلب بار تمیزردشیی بود و همانند آنان بدعت و ارتداد را بر ن

ائیاان ی ماذهحی از عملاه یهودیاان، مسایحیان و بودهاآنان به ایذا  و آزار االیت

کرد. روحانیان نیاز میزد و به ویهه زنداه مانویان و مزدکیان را ترکوب میدتت 

 الهی شاهنشااهی و ضاروری أبه نوبة خود نهاد حکومت و مزایای اشرا  و منش

د اعیقاد کردند. وعه مشیری دی ر هر دو نهامیاطاعت کامل از شاهنشاه را تایید  

ی حفو کشور و دفااع به یک ایران زردشیی و احساتای ایران خواهی و ضرور

 از آن در برابر بی ان ان بود.

 

 روابط با ديگر جوامع 

پایش از مایالد تاا  141از هن ام تسخیر بابل به دتت مهرداد اول در تال 

انقرام شهریاری تاتانیان، یعنی مدی هشت ارن، ایران به عنوان ادرتی بزرا 

ن و از افقاز تا خلایج عامل ثحای در ترزمینی وتی  بود که از میانرودان تا عیحو

فارس، و گاه فراتر، امیداد داشت. همچنین ایران عاملی اتاتی در میمدن تاخین 
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یافات و یاا باه میتسلط  هایی بود که در این دوران بر آنهامردم بدوی ترزمین

پیوتت در تالش برای حراتت از المرو خود در برابر تهااعم میالمرو نفوذش 

یی مقیادر اماا هاااور و بااخیر باا نیروهاا و حکومتهمسای ان ایران از توی خ

تیب باا تریکسره میفاوی به مقابله پرداخت. در مرزهای باخیری خاود ایاران باه

یی بودناد توانمناد باا هااتلوکیه، روم و بیزانس روبرو شاد کاه دارای حکومت

 .آن برتر بودند زدند و یا ازمینیز یا با ایران پهلو میپیشرفیه و از لحاظ نرا

در تمت خاوری، تمامیت ارضی ایران آماج تعرم و هجوم مکارر اااوام 

 بیابان گرد بود.

 

 جبهه باختري

ای که در دوران اشکانی از توی بااخیر میوعاه ایاران باود از خطر عمده

شاد. اماا در های امپراطوری روم در خاور نزدیاک ناشای میطلحیتوداها و عاه

 کاران چاباک و پارآوازة خاویش باهتاوار نحردهای گوناگون، اشکانیان به یااری

عویاناه و ای رزمان ثابت کردند که در دفاع از مرز و بوم خاویش از روحیاهیمرو

اند. عنگ حریفی شایسایه ةمندند و در عرصناپذیر بهرهنیرویی پرتوان و خسی ی

رمانده ف تپاه اشکانی، کراتوس هپیش از میالد، تورن، فرماند 53در نحردی در تال 

را میوو فرماندهان ر ه روم را دتی یر کرد و کشت و شماری بسیار از تربازانتپا

را  به اتاری گرفت. در پی همین نحرد بود که اشاکانیان مرزهاای بااخیری ایاران

ی از گسیرش دادند و به رود فرای رتاندند و احیرام یهودیان تاکن بابل و برخا

نی بعد، با شکسات مااری انیاو چندی النهرین و شام را بران یخیند.شهرهای بین

 ای دی ر خورد. های رومیان در این منطقه ضربهارمنسیان عاه طلحی ایصر روم در
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 وایران اشکانی برخال  روم، تودای تهاعم به دی ران را در تر نداشات 

یرش از همین رو پس از آن که تلوکیان به شام رانده شدند اشکانیان در پای گسا

تا به  که اوگوتیوس، امپراطور روم، کوشیدمی. هن ا30ندهمین المرو خود برنیامد

ین دو بامسالمت با اشکانیان به توافقی برتد  با اتیقحال آنان روبرو شد و صال  

ه باین کشور برای ته رب  ارن دوام یافت. تنها در دوران امپراطوری نرون بود کا

یی هااین دو ادری بزرا  بر تر تودای روم به تسالط بار ارمنسایان کشامکش

 صوری گرفت. اما در اواخر دورة اشکانی که نیروی آنان  باا گذشات زماان باه

یی تاخت بار آناان وارد کنناد، هاتسیی گرائیده بود رومیان توانسایند شکسات

ا باه پاییخت باخیری آنان، تیسفون، را ته بار باه اشاغال خاود درآوردناد و آن ر

ند. حیی نیاوردند و عقب ننشسیویرانی کشند. با این همه اشکانیان تر تسلیم فرو 

ین دوران حکوماات خااود و در آتاایانه پیااروزی اردشاایر بابکااان، تااردر بحرانی

اهیان اشکانیان مان  دتت اندازی امپراطور کاراکاال به ترزمین خود شادند و تاپ

میان باه را به هزیمت واداشیند. در واا  اشکانیان تدی در برابر پیشروی رومیرو

مارو ی آنان را برای تسلط بار الهاوی ایران بودند و برنامهی خاهاتوی ترزمین

و دتایاوردهایی نشاان از  هااپیشین تلوکیان نقش برآب کردناد. چناین مقاومت

کاه  ی ان ی و همحسی ی اابل مالحره عامعه ایرانیان به ویهه در دورانای داشات

شاهنشاهان اشکانی بر تسلط کامال بار ناواحی گونااگون المارو خاود اصارزار 

ر ورزیدند و در نییجه فرمانروایان و اشرا  ادری مناد تاا حادی خودمخیاامین

و تاییزهای  های توان فرتاا و کشامکشهابودند و همین خود اغلب به اخیال 

 انجامید. میداخلی هم 

پس از اتیقرار شهریاری تاتانیان، رومیان دریافیند که در همسای ی آناان 
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بلندپروازی و تواناایی از پادشااهان اشاکانی رهحرانی به ادری رتیده اند که در 

ی هاند. بدون تردید از عواملی که به تقوط اشکانیان انجامید شکستترپیشمیگا

پی در پی و خوار کننده ای بود که در تده نهایی حکومت آنان به ایاران رتاید. 

تاتانیان باا تحلیغااتی تناد و کوبناده علیاه اشاکانیان در صادد بهاره عاویی از 

 از ایتای عریحه یافیه ایرانیان برآمدناد و حکومات اشاکانی را مجموعاهاحسا

ی حقیر و پراکنده خواندند و امااری آناان را میارا  شاوم اتاکندر هاامیرنشین

مقدونی شمردند که با احیای ایران به عنوان کشوری نیرومند محاین بود. از هماین 

تر دادند. پهوای چنین رو تاتانیان دعوی بازگرداندن شوکت و وحدی ایران را 

ی اردشیر بابکان و شاپور اول بلکاه  درآنچاه هادعوی نه تنها به روشنی در گفیه

 خورد. مینیز به چشم   دانآورده هابه نقل از این دعویمیمورخان رو

 وباید به یاد داشات کاه تاتاانیان از هخامنشایان، کاه در آثاار داتایانی 

کردند چه عاز تااریخی مینداشت یاد ن اتاطیری و تاریخی کیش زردشیی عایی

یی در شناخیند و با رواج آئین زردشمیکه در آثار زردشیی منعکس بود تاریخی ن

را از  ای شرق ایران را به همه عا گسیرده و روایای محلایوایتراتر ایران، که ر

ب که مغلو آوردند. تنها داریوش رامیزدوده بود، هخامنشینان را به یاد ن هاخاطره

آوردناد و  میاتکند مقدونی شده بود باه عناوان آخارین پادشااه کیاانی باه یااد 

ی هاوشایهدانسیند زیرا در باور آنان، براتااس نمیاشکانیان را عانشینان اتکندر 

 . 13ودند  و مرهر شکوه گذشیه ایران بزردشیی، نه هخامنشینان بلکه کیانیان معرّ

خیری ایران را تثحیت کردناد تاتانیان در آغاز حکومت خویش مرزهای با

ی چشم یر علیه رومیان رتیدند. شاپور اول به بین النهرین، شام و هاو به پیروزی

آناطولی دتت یافت و تاکنان برخی از شهرهای این نواحی را به ایران کوچاناد. 
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زردشت شاپور در فارس آمده اتات. اتااری  ةکعح ةدر کییح هاشرح این پیروزی

م به دتات شااپور مایاه خشانودی و غارور  260روم در تال  والرین، امپراطور

روم بار  ةشت و از همین رو به فرمان شاپور تصویر امپراطور تارافکندگایرانیان 

 .32ی بزرا، از عمله در نقش رتیم حک شدهاصخره

می با مسیحی شدن کنسیانیینوس و اعالم مسایحیت باه عناوان دیان رتا

و  این امپراطاوری باه دو نیماه بااخیری ةزیم، و تج334امپراطوری روم در تال 

 خاوری، عامل تاازه ای در رواباط ایاران و روم پدیادار گردیاد. روم شارای یاا

یحی امپراطوری تازه پای بیزانس در همسای ی ایران مدعی حمایت از تاکنان مس

 ی حائال میاان ایاران وهانواحی  مرزی خود شد. مسیحیت، به ویهه در ترزمین

ین عواما  تارانس، معیقدان بسیار داشت. در واا  بسایاری از کهنامپراطوری بیز

زردشایی میی رتهامسیحی در این نواحی تاکن بودند. با تثحیت روزافزون کیش

یی کاه حقیقات را در انحصاار هاحی در ترزمین دو همسایه، آن هم کیشیو مس

یان به تاتانی حائل، هادانسیند، و نیز با از  میان رفین برخی از حکومتمیخود 

کردند و باه  میمسیحیان ایران و کشورهای دتت نشاندة مرزی اعیماد چندانی ن

ی ی مرزی با روم شرای ابیازانس  باه وفاادارهاویهه هن ام باال گرفین کشمکش

حقاوق و  ةشادند. از هماین رو، ن رانای بیازانس درباارمیتیاتی آنان بدگمان 

ی  بی زردشییان مقایم روم شارای چیازی اتحاع مسیحی ایران و نیز ترکوهاآزادی

 ی میقابال اخیالفاای هاشد. تو ظنمیعز نشان مقاصد تیاتی بیزانس شمرده ن

ه کارد. در وااا  از عملامیی مذهحی را تشدید هابین دو طر  و ترکوبی االیت

یان شد خودداری از امیی صل  بین دو طر  گنجاندهد هاداتی که در پیمانتعهّ

 بود. هاترکوبی
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 وابط بین ایران و دو امپراطوری روم و بیزانس تنها محادود باه عناگ رو

خاان بیشایر کشمکش نحود، گرچه در آن روزگاار نیاز توعاه گزارشا ران و مورّ

مشیری  شد در واا  ایران و بیزانس، که به مناف میمعطو  به چنین رویدادهایی 

وران  دبودند، در  و مقام ویهه خود در آتیای غربی به عنوان دو ادری بزرا آگاه

د و و محیاطاناه، داشایند و باه دامیصل  با یکدی ر روابطی دوتیانه، گرچه رتا

ز ه در افقااپرداخیند و به اتفاق دربندهایی را کمیتید و بازرگانی و تحاتدل تفرا 

 کردند.میی در برابر ااوام مهاعم بود اداره تدّ

 

 جبهه خاوري

له ای از ابهام هاهمسای ان خاوری در چ ون ی روابط ایران در این دوره با

ارار دارد، چه مردم این تامان، برخال  مردم نواحی باخیر ایران چون رومیاان و 

انیان و شریانیان مسیحی و ارمنیان آثار مکیوب اابل مالحراه ای از خاود بار نیو

پی در پی مردمان صحرا نورد خاوری باه  معای ن ذاشیه اند. افزون بر این هجو

داد مایالتی که درآن توی مرزهای خاوری ایاران ر  و یا رویدادها و تحوّ ایران

کارد کاه میخاان غربای را باه خاود علاب توعه نویسندگان و مورّمیتنها هن ا

توانست بر زندگی و عریان امور در غرب تاثیری محسوس داشیه باشد. حیای می

 هاکه تنهاا تاال پیدایش شهریاری اشکانی در خراتان نیز از دید مورخان رومی،

ای در آثاار . اما به این وااعیت به کر33ّبعد به آن اشاره ای گذرا کردند، پنهان ماند

زهاای  رآنان اشاره شده که به تاحب رویادادهای ناگهاانی و مخااطره آمیاز در م

ی بااخیری از هاشاد کاه در عحهاهمیخاوری کشور، شاهنشاه ایران گااه ناچاار 

پیروزی  مسلم در نحردی چشم بپوشاد و یاا باه محاصرة شهری دتت بکشد، از 
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ة صلحی ناخواتیه با حری  تن در دهد. به عناوان نموناه، مهارداد اول در آتایان

پایش از مایالد ناچاار شاد  141و  148ی های عنگ در تالهاپیروزی در عحهه

برای مقابله با مهاعمان بیابان گرد تپاهیان خویش را به توی مرزهاای خااوری 

دارد. فرهااد دوم و اردوان دوم هار دو عاان خاویش را در چناین  ایران گسایل

 هاایی با تکاها از دتت دادند. شاپور دوم نیاز بارای عقاب رانادن هونهامقابله

ناگزیر به تری عحهة عنگ در مرزهای باخیری شاد. پیاروز و احااد باا هفیالیاان 

 ت. درافیادندن و هرمز چهارم با مهاعمان تری در خاور به نحرد برخات

ن ملی ایرانیا ةی خصومت بین ایران و توران را که در حماتهاگرچه ریشه

ترتیم شده، در تاریخ حماتی  ایران پیش از زردشت بایاد عسات، اماا تهااعم 

و  ترلخپیاپی ااوام بیابان گردخاوری در دوران تاتانیان خاطره این خصومت را ت

دة ششم تاوام تری، که تنها در کرد. در شاهنامه تورانیان باتیانی با ا ترمحسوس

 اتت که میالدی با ایرانیان تماس یافیند، یکی شمرده شده اند. این خود نشان آن

و  هااتواند به افساانهمیر تاریخی خّأی میهاچ ونه رویدادها و احساتای دوران

 اتاطیر دیرینه روحی تازه دمد.

وام ی از تهاعم اای ناشهاو آتیب هاخان اغلب به ویرانیه مورّگرچه توعّ

یی از ایان هاابیانان گرد به ایران معطو  بوده اتت، از پیامدهای تودمند تهاعم

ردم گونه غفلت نحاید کرد، چه این گروه از مهاعمان در ارتحااط و آمیازش باا ما

و  هاشهرنشین ایران نیرو و توان تازه ای باه آن بخشایدند. بای چناین کشامکش

توانسات در برابار تسایی و میرهناگ ایاران نی پی یر چه بساا فهادرآمیخی ی

ا ی دیرتال و کهن اتت، مقاومیی چنین دیرپهافرتودگی، که فرعام همه فرهنگ

 داشیه باشد.
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  هانفوذ فرهنگ ايران در ديگر سرزمين

و باه  هایی که با ایران در زمینههاترزمین ةتمدن اشکانی و تاتانی بر هم

د اثری گسیرده داشت. کیش زردشیی به عناوان ی گوناگون ارتحاط یافینهامناتحت

. 34ین عامل در گسیرش نفوذ فرهن ی ایران بودتری نحو  ایرانی، مهمواالترین تجلّ

توان باا میاز آنجا که به تحب  در دتیرس نحودن اتناد و شواهد عینی و معیحر، ن

ران و ی فلسفی و دینی بین ایاهادات و ااطعیت به چ ون ی تحادل آرا  و اندیشه

داشایه اناد  هاثیر میقابلی که این عوام  در این زمینهأدی ر عوام  پی برد، ابعاد ت

همچنان مورد بح  و اخیال  اتت. وااعیت این اتت که  گاه اوضاع و احاوال 

ی یکساان یاا مشاابه هایکسان در دو عامعه مجزا مسایقالً باه پدیاداری اندیشاه

ی هااو بینش هاکه بین برخی از اندیشاهانجامد. اما با مشابهت حیری ان یزی می

مسیحی از توی دی ر باه  ا ی یهودیهاتخاص و دیرپای ایرانی از یکسو و تنّ

 ةریشا 53اند.را وامادار نخسایین دانسایهمایخورد. برخی از محققان دومیچشم 

گردد، یعنی به زمانی کاه در اثار میثیر به دوران هخامنشی باز أیی از این تهاعنحه

پادشاهان ایران دوران اتاری و تحعید یهودیان در بابل به پایان رتاید. باا دخالت 

النهرین و شام و انیقال پاییخت به تیسفون، ایرانیان پیشروی اشکانیان به توی بین

ی هاای دتات یافیناد و نفاود  خاود را در میاان تااکنان تارزمینبه پای اه تازه

دینی تقابل میان خیر و شر یا نور و  ةباخیری، از عمله یهودیان گسیردند. در زمین

تاریکی، اعیقاد به ایزد فرشی ان و فرشای ان ابرابار باا امشاتاپندان و ایازدان در 

کیش زردشیی  و به شیطان ااهریمن  به عنوان مرهر بدی و دشمن خادا مفهاوم 

بهشت و دوز  و اعیقاد باه آخاری و عااودانی باودن روح از عملاه باورهاا و 
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توان گمان داشت مسیقیم یا غیرمسیقیم از ایاران باه ذهان مید که یی بوهااندیشه

موعاود اتوشایانت  ناابودی  ةاین مردمان راه یافت. رتیاخیر و اعیقاد به رهانند

اوی ریشه در فرهنگ ایرانی و  گهنکاران و پاداش نیکان در پایان زمان نیز به ظنّ

 کیش زردشیی داشت. 

ند، دو مذهحی عرفان گرا اگنوتی  بود ی مانوی و مزدکی نیز که هرهاآئین

و به خصوص مذهب مانوی که برخی اعیقادای آن ریشه در باورهاای زردشایی 

ی ایرانای هاا، مفاهیم و بینشهاداشت، محلی برای نشر و گسیرش برخی اندیشه

 ت  و دردر دنیا شدند. به ویهه مانویت که از آفریقای شمالی تا چین پیاروان یافا

 بران یخت. هاحی به عنوان یک بدعت ایرانی دشمنیی مسیهاترزمین

مییرائیسم امهرپرتیی  نیز که در روم و کشورهای تااب  آن پیاروان بسایار 

. گرچاه باین 63ی یافاتأداشت به نرر بیشیر ایران شناتان در اصل از ایران نشا

ی آداب مییرائیسم روم با آنچه دربارة این ایزد از اوتیا به ما رتیده شحاهت چندان

رتد که مینیست. مراحل تکامل مییرائیسم اروپائی کامالً دانسیه نیست، اما به نرر 

ی ایرانی آناطولی به غرب رتید و در تده اول هامهرپرتیی نخست از راه عامعه

توان گفت که مییرائیسام چاون ابازار میمیالدی در امپراطوری روم رواج یافت. 

معنوی ایرانیان در امپراطوری روم به کار ی هاو ارزش هاموثری برای نشر اندیشه

ی شارای های  یاک باه اتایواری هااآیین ةدر میان هما»به گفیه کومن  73رفت.

واالی این آئین نرتید و دل و ذهن  ةمییرائیسم نحود، هی  یک در معنویای به مرتح

اخیال  آرایی که در بااب رابطاه  ةبا هم 83«مردمان را چنین مجذوب خود نکرد.

در ایان تردیاد نیسات کاه  93و مییرائیسم در میان محققان وعاود دارد،مسیحیت 

ی مسیحیان، از عمله محیمالً اعیقاد به خدایی مسای ، هابسیاری از باورها و آئین
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 ریشه در مییرائیسم دارد. 

و  تارنفوذ مذهحی ایران در افقاز و خاور آناطولی از هر عای دی ر مسیقیم

سایان آید که مردم ارمنمیی اخیر چنین بر هاهوهشرتد. از پمیبه نرر  ترروشن

هب در واا  تا تده چهارم میالدی که به مسیحیت گراییدند مذهحی اریب به ماذ

ثاار آزردشیی داشیند. نفوذ کیش مزدایی در گرعسیان نیز براتاس شواهد ادبی و 

 باتیانی به اثحای رتیده اتت. 

ران میاان احائال عارب در دو یید نفوذ ماذهحی ایرانیاان درأآثاری نیز در ت

ی ایرانیان در شحه عزیرة عربسیان که حیا ةتاتانی در دتت اتت. حضور و رخن

 دم حیرهتا مکه و مدینه نیز رتیده بود، بسیاری از مردم این شحه عزیره خاصه مر

ن به یخ ادیای مذهحی ایرانیان آشنا کرد. برخی از محققان تارهارا با آرا  و اندیشه

عاود آرا  دینای ایرانیاان باتایان و برخای از احکاام ارآنای مانناد و تشابه میان

فرشی ان، رتیاخیز مردگاان و روز ایامات، پال صاراط، بهشات و دوز  اشااره 

  ...اندکرده

عنحش مزدکیان را نیز که در دوران پادشااهی احااد در اوائال تاده ششام 

ماذهحی ایرانیاان دی ری در گسیرش نفوذ  ةمایمیالدی به اوج خود رتید، بایذ بن

ای مناب  اتالمی، شماری از تاکنان مکه به ایان کایش گرویاده شمرد. بنا بر پاره

زیسایند  کاه میبودند و در آغاز پیدایش اتالم هنوز در این شهر گروهی مزدکی 

شیعه به برخی از باورهای مزدکای و غیار  ۀاعیقاد غال 14به زناداه معرو  بودند.

برخی از نو مزدکیان و حداال آن دتیه از اعاراب و  خود گواهی بر رخیهمیاتال

موالی که تحت تاثیر باورهای مزدکی ارار گرفیه بودند  در میان آنان اتت. به هر 

ی دینای مزدکیاان کاه پاس از هاتاوان کارد کاه اندیشاهمیتقدیر چندان تردید ن
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م نماا یا اتاالمیی گونانون اتالهافروپاشی تاتانیان عمری دوباره یافت بر فراه

که بخصوص پس از ایل ابومسلم و یا پیش از آن اچاون خارم دیناان و پیاروان 

 ثیر گذاشت. أمقن  و به آفرید  ظاهر شدند ت

یاز ی ایرانی نه تنها در غرب بلکه در برخی از عوام  شرق ایاران نهاکیش

ان از ل بعادی آن نشارخنه کردند. گرچه آئین بودائی ارمغان هندیان بود اما تحوّ

ه د  فرهنگ  ایرانی داشت کیش بودائی در صاوری باتایانی اش اتاراوادا  بانفو

  و رتای اری دی اران نحاود و ماذهحی یانجای فردی نرر داشات و در پای تحل

مخصوص عاکفان دیرهای بودائی بود. گرایش تدریجی آن به رتی اری دی اران 

ور نو دریافت به کمال  که پس از رتیدن  Bodhisattvasا« هابودات »و اعیقاد به 

حه گشیند. منجار باه پیادایش شاعمیمعرفت برای هدایت مردم به میان مردم باز 

هناگ ثیر فرأتا ةل را دانشامندان بیشایر نییجامهایانه مذهب بودائی شد. این تحوّ

واج اند. و این فراه از مذهب بودائی اتت که هم در شامال هناد رایرانی شمرده

ین در ای مرکزی به خاور دور کشیده شد همچنیافت و هم از راه افغانسیان و آتی

یز مثال گرثیر فرهنگ ایرانی یونانی بود که این کیش که در اصل انیزاعی تأت ةنییج

یر و ی شمالی هند، به شمایل پردازی گراییاد و تصااوهابود، به ویهه در ترزمین

ن در میااا 42ی خاادایان و شاایاطین در آن راه یافیناادهااای بااودا و پیکرههاتناادیس

ناام   Buddha maitreyaا مصادیق نفوذ ایرانی در کیش بودائی باید از بودا مئییریاا

  43ی توشیانت، منجی موعود زردشییان اتت.هابرد که دارای وپهگی

نفود فرهنگ ایرانی بر دین بودائی نزدیک باا تااثیر ایان فرهناگ بار هنار 

در حضاور عناصار و ت این تااثیر را داشهنر بودائی  ةاندهاری و مراحل  پیشرفی

توان دیاد کاه از منطقاه میی بودائی اندهار نیز هااشکال تزئینی ایرانی در شمایل
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بامیان افغانسیان و آتیای میانه به چین رتید و گرنه شمایل تازی در آئین بودائی 

ی دیواری غارهای تون هوانگ نیز مشهود هاثیر هنر ایرانی در نقاشیأمهایانه شد ت

چینی دانست کاه از  ا مکیب نقاشی ایرانی»  توان معرّمیرا  هااتت. این نقاشی

ثیر هنار ایرانای بار شامایل أتا 44«ششم دوام یافت. ةپنجم تا پایان تد ةاوائل تد

 تازی بودایی در چین تا پایان دوران تاتانیان ادامه داشت.

تانگ  ی دیواری و پرده ای  اپنی دورانهاثیر در نقاشیأی از این تهانمونه

زه نیز مشهود اتت، از عمله  در ته پارده ای از دوران تاناگ کاه اکناون در ماو

  45شوشواین عای دارد.

یاناه و مدیان  نه تنها در روابط بازرگانی باا آتایای غدر میان ملل ایرانی ت

د اد و تایبه این عوام   و در د هاخاور دور پیش ام بودند بلکه در انیقال اندیشه

ماانوی  ور را به آئاینغی اویهاممیاز داشیند. از عمله تریفرهن ی با آنان نقشی 

رود  ةی دور دتت خااوری، تاا حوضاهاگرواندند و کیش مزدکی را به ترزمین

ااه باه تحلا  فر هاغان مسیحی تندی نیاز از ایان تارزمینتاریم چین، بردند. محلّ

 دی آئاین زردشایی را باه چینیاان معرفایغنسطوری پرداخیند و نیز زردشییان ت

ر ه و دیششم به رتامیت شاناخ ةکردند. دربار چین آئین زردشیی را در اوان تد

ی باخیری چاین معاباد زردشایی بناا شاد. در آن هااوان دوران تانک درترزمین

ر آئین دوران چینیان مشیاق آرام کردن مردم مرزنشین خود بودند و از همین رو ب

رکوب خت ن رفیند و آن را تزردشیی، که یکی از ادیان مردم آتیای میانه بود ت

ای م به بعد بود که کیش زردشایی نیاز ارباانی احساتا845نکردند. تنها از تال 

 بی انه تییزی در چین شد و مشروعیت و رتمیت خویش را از دتت داد. 

کاه میهفیم میالدی به چین راه یافت و تا  هن ا ةمانویت نیز در اواخر تد



 217 ش از اسالممروري بر تاريخ سياسي و فرهنگي ايران پي

شاد. اماا باا ضاع  دولات مییت شاناخیه وری ادرتی داشیند به رتمغترکان ای

و مخفای محادل گردیاد آناان مینهم، مانویت نیز به دینی غیررت ةور در تدغاوی

چهاردهم دی ر اثری از آن در چین بر عای نماند. مانویان بودند  ةچنان که در تد

که چینیان را با برخی از مفاهیم ریاضی و تیاره شناتی که در ایران پرداخیه شده 

 شنا کردند.بود آ

ثیر ایران بر زندگی مردم روم نیز گرچه چندان نحاود، بای اعیناا نحایاد أاز ت

تایودند و باه میی هموار را هارومیان ال وی کارزار اشکانیان در عرصه .گذشت

تقلید از تواران کمانادار آناان و نیاز اتالحه و ابازار عن ای تاپاهیان اشاکانی 

ی کشت و زرع و آبیاری ایرانیان هاهخی شیوافزون بر آن رومیان از بر 46پرداخیند.

ی کشاورزی ایران از عملاه هااایحاس کردند. رومیان همچنین با برخی از فرآورده

ریواس، پسیه، هلو و زردآلو ادو میوه آخری از چین به  ایران رتیده بود مسیقیم 

ه باه از آن عا که دوام و گسیرش نفوذ ایاران وابسای 47یا غیر مسیقیم آشنا شدند.

ی بی انه بود اشکانیان و تاتانیان در پاتداری از هاارتحاطای بازرگانی با ترزمین

خود بارای میی نرااهااکوشایدند و از توانائیمیی تجاری تاخت هاامنیت  راه

ای بود به بهرین وعاه بهاره ی کاروان بود که منح  درآمد عمدههامین امنیت راهأت

ی کشااورزی ایاران باه هااثار هنری و فرآوردهعسیند. به این ترتیب بود که آمی

غرب و شرق عهان باتیان از روم تا چین، راه یافت. واردای چین از ایران، یا از 

شاد. میی ایمیای و ادویاه هاراه ایران، شامل منساوعای پشامی، فارش، تانگ

ی ایرانی کم هامعرو  اتت که در چشم درباریان خوش ذوق چینی دتت دوزی

. تااکنان ایااالی خااوری ایاران، از عملاه 48های مشابه چینی نحاودبهاتر از کاال

و مادها از حالات احیلاه ای در آمدناد و  هادیرتر از فارس تغدخراتان و بلخ و 
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ی شهرنشاینی را باه هارب و عناوب ایاران شایوهغاو مردم م 49شهرنشین شدند

ا و کردناد، از عملاه تاکاهمیطوای  و احائلی که از خااور باه بااخیر حرکات 

دیان از راه داد و تاید کااال و غویهه  تآموخیند. گفییم که به  هاو تری هاهفیالی

ام محلغان مذهحی عوام  آتیای مرکزی را با برخای از عناصار فرهناگ ایاران زاع

دی که به زیرکی و تیزهوشی در کار خود شهره بودناد غآشنا  کردند. بازرگانان ت

ی هااتا چین امیاداد داشات مراکاز و پای اه در مسیری طوالنی که از آتیای میانه

   پیشرفت و ثروی ایرانیان بود برپا کرده بودند. تجاری خود را  که معرّ

ی همسایه از دوران اشکانیان به بعاد را هارخنه وا گان فارتی در ترزمین

ی عمده نفاود فرهن ای ایرانیاان، باه ویاهه در ارمنسایان و هانیز باید از شاخص

 ةو تریانی نیاز زاییادمیی آراهات. حضور وا گان ایرانی در زبانگرعسیان دانس

اعراب نیز یا مسیقیماً یا  50و تریانی بودمیمراوده و داد و تید با عوام  آرا هاارن

یی از فارتی میانه به وام گرفیند. این وا گاان بیشایر باا هاوا همیاز تریانی و آرا

شت که اعراب را شیفیه خود کرده بود. اماا یی از زندگی ایرانیان ارتحاط داهاعنحه

عرب پیش از اتالم برعای مانده، تااریخ  ةبه تحب الت آثار مکیوبی که از عامع

بسیاری از شاعران نامدار  51نفود برخی از این وا گان به زبان عربی روشن نیست.

آوردناد. در میعرب به امید صله به دربار حیره که دتت نشانده ایران باود روی 

ی اشرافی آن هااشعار این گروه از شاعران اشاره به دربار شاهنشاهی ایران و عنحه

ی پیشاارفیه و الحسااه نفاایس و تاااج و عااواهرای تاالطنیی و هااز عملااه تااالح

ی گران بها و آالی موتیقی  نادر نحاود. در تامت خااوری ایاران داد و هاپارچه

زباان  ةن را از رواج پردامنای تحلیغی مذهحی آناهایان و فعالیتتغدتید گسیرده 

ی چندین تده زبان رایج و وتیله ارتحاط تغدتوان دریافت. در واا  زبان میآنان 
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وری و نیاز زباان غای اویهااویهه در میان طحقاه برگزیاده تریدر آتیای میانه به

ی تاغدخط مغولی شاد از الفحاای  قوری که ترمشغی آنان بود. خط اویهاکییحه

وری گواه نفوذ فرهن ی و مذهحی عو القاب اوی هااری از وا هاایحاس شده بود بسی

یان اتت پسوند کند به معنای شهر ادر امثال تاشکند، پنج کند و غیاره  کاه تغد

  گرفیه شاده و knishی کنیش اتغد ةوا  ةدر ترکی رواعی گسیرده دارد از ریش

. همچناین ایرانی در نواحی باخیری آتیای میاناه اتات ةنشان شهرنشینی به شیو

اند یان اایحاس کردهتغدگیری و وزن که ترکان از ی مربوط به اندازههابرخی وا ه

با نرام اایصادی و  های در آشنا تاخین تریتغددال بر نفشی اتت که بازرگانان 

 52لی داشیه اند.اایصادی پو

 

 نوشت پي

الم اتای که با فروپاشی شهریاری هخامنشیان آغاز شد و با پیدایش  هزاره

وران دی تاریخ مردم ایران اتت در ایان هاین دورانتربه پایان رتید یکی از مهم

ناد و بود که ایرانیان در پی شکست از تپاهیان اتکندر باه  تادریج ااد برافراخی

 هااپارس وهویت نهادی و فرهن ی خود را بازیافیند. نه تنها تنیی را که از مادها 

  ر میانخویش را د ةند بلکه  توانسیند فرهنگ ویهبه ار  برده بودند از دتت نداد

مادن عوام  همسایه هم پیدا کنند و باور کنند در زمانی به درازای هشت تاده ت

ن ی یونانی و رومی، چینی و هنادی یکای از چهاار تمادهاایران، همراه با تمدن

 آمد.میار مبزرا عهد عییق و اوائل ارن وتطی به ش

اتکندر بر ایاران و حکومات تالوکی و نفاوذ رفت که پیروزی میانیرار 

تمدن یونانی به دگرگونی فرهنگ ایرانی بینجامد. اما وااعیت آن اتت که یونانیان 
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در ایران اثری  ر  و دیرپا از خود برعای ن ذاشیند. گرچه ترآمدان و نخح اان 

ای از دو ایرانی راه و رتام یونانیاان را چنادی از آن خاود تااخیند و در آمیازه

ی دینی و هنری پدیادار هاهنگ ایرانی و یونانی، فرهن ی تازه به ویهه در حوزهفر

ردید اما در نهایت امر ایران به اوی و پویایی نیروی باطن  خاود توانسات، باا گ

عذب برخی از عناصر فرهنگ بی انه و دف  عناصر ناخواتیه و ناتاازگار آن باار 

 دی ر هویت اصیل فرهن ی خود را باز تازد. 

کانیان و تاتانیان یکی پس از دی ری مشاعل دار فرهن ای شادند کاه اش

ی هاکیشی ی انه، هنری پرآوازه و تاخیار اعیماعی و تیاتی ای خاص از ویهگی

ر با دییاأهر تدر این فرهنگ، از تویی اعیقاد به دوگان ی ازلی و ئنویت مُ .آن بود

مال ی بان مایاه تکازد و از توی دی ر یکیاگرایمیدو نیروی نیک و شر  توااعی

ر و ن اایدانهادهای اعیماعی و زمینه تاز اایدار فائقه شاهنشاه بود. از ره ذر همی

زیسایند، آن میی گوناگون در کنار هام هاتمرکز ادری مردمانی با نهادها و زبان

ی ی خشک طوالنهای افراخیه و وادیهاهم در ترزمینی پهناور که با تلسله کوه

 نمود. یمچند تکه و پراکنده 

ی هاایران گذرگاهی اعیناب ناپذیر برای تحاادل آرا  و کااال باین تارزمین

ه اروپایی عنوبی، از یک تو و چین و هند، از توی دی ر شد. فرهناگ ایاران نا

شات تنها در عوام  آتیای مرکزی، افقاز و میانرودان اثری  ر   بار عاای  گذا

ه کرد و حیی پاس از هجاوم ی دور دتت چین و روم نیز رخنهابلکه به ترزمین

 بود.  عاملی نیرومندمیتازیان نیز در پروردن و پرداخین و برکشیدن تمدن اتال

همان نیروی کوشنده و پویا در درون ایرانیاان  ةاین کامیابی به حقیقت ثمر

با وعود شکست از آشاوریان و مقادونیان آناان از احاول  زبود که پیش از این نی
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ر تمدن اوم غالب بازداشیه و به عنحش و خیزش واداشیه ناتوانی و تحلیل رفین د

 بود. 

ا اتالم الحیه اصل عربی داشت و کیاب مقدس و زبان رایجش عربی بود ام

و پاارداخین آئیناای کااه در خااور نیازهااای فکااری و معنااوی میتماادن اتااال

رعارب، از اعراب عاهلی باشد، عمدتاً نییجه تالش مسلمانان غی ترپیشرفیهمیمرد

ای  حیی در علوم ارآنای در دورهمیص ایرانیان بود عمده دانشمندان اتالبخصو

ی دوم و تاوم و هاارو به نمو و توتاعه داشات، یعنای در ارنمیکه تمدن اتال

ن ای چهارم هجری اهشیم و نهم و دهم میالدی  ایرانی و یا میعلق به محیط فره

 آن بودند. 

رهای عربای زباان، باا پس از ارن دهم این دوران باه پایاان آماد و کشاو

بعد خاصاه پاس میمیوا  شدندو کمیی علهااتیثناهائی عموماً در کار پیشرفت

از حمله مغوالن و فروپاشی خالفت عحاتی در شیب انحطاط تیاتی و فرهن ای 

 افیادند و ا ندی زمانی بعد در زمره مسیملکای دولت عثمانی درآمدند. 

در ایااران و فاارا رود  امااا در خاااور تاارزمین خالفاات اتااالمی، یعناای

اماورا النهر  چنین نشد. از اواخر ارن توم و اوایال اارن چهاارم انهام و دهام 

ای  که در طی دویست تال حکومات تاییزه خاوی میالدی  همان نیروی زاینده

زیست و به عذب و هضم مقیضیای تازه و تازش دادن میتازیان در حال کمون 

ان و فارارود عواناه زد و باا عسااری خود با آئین نوین مشغول باود در خراتا

صفاریان و همت تامانیان بالید و بارور شد و رتوم ایران را در پوششی نو زناده 

تارائی باه وعاود آورد. اندوزی و تخنی برای دانشاکرد و عو مساعد و مشوّ

بیرونی و ابن تینا و رودکی و فردوتی فرزندان این محایط و ایان فرهناگ اناد. 
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الی این بازگشات باه خاود و مرهار پوینادگی شکسات نیافیاة شاهنامه علوه وا

 ایرانیان اتت.

شاد میآنچه در دوران تامانی روی داد آغاز فصل عدیدی در تمادن اتال

ا وتیعی از تواحل غربی ترکیه تااخلیج بن اال حکمفرما ةکه تا چند ارن بر خط

ردگی و فسارا که مقارن با رکود میبود این مرحله از زایش و آفرینش تمدن اتال

ن ی عربی اتت باید مرحلاه ایرانای ایاهاو عامعهمیغربی کشورهای اتال ةناحی

 ةردتمدن خواند تمدنی که بیشیر به دتت ترکان و مغوالن و تاتارهاائی کاه پارو

ند از تمدن ایران و محیط فرهن ی آن بودند و علمدار رواج فرهنگ ایرانی گردید

ی هازباان ادبای و اداری خانادان چپ و از راتت گسیرش یافت و زبان فارتی

ا تای این تمادن هاتری زبان و آناطولی و ایران و هندوتیان گردید. برخی علوه

اه شااوائل ارن هفدهم میالدی ادامه یافت. نقاشان چیره دتت صفوی تاا  دوران 

دن عحاس از مراهر آن اند. این که ایان مرحلاه از تمادن را بایاد صاورتی از تما

ا مه ایرانی پوشایده و خصوصایای ایرانای را پاذیرا شاده و یاشناخیه عامیاتال

 ایبه تان گرفیاه نکیاهمیبرعکس صورتی از تمدن ایرانی شمرد که پوششی اتال

 تت که در خور توعه پهوهش ران اتت. ا
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