اﯾﺮان ،در آﺳﺘﺎن ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻤﺪاری (
ﺑﻬﺮوز آرﻣﺎن

ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ  ،ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ "ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه" در ﭼﻬﺎر ﺑﺮشِ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان.
ﮔﺰﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دوران  ،ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﺗﺎزﮔﯽ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺑﻪ دو دوره ی ﭘﯿﺶ و
ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺑﺨﺶ ﮐﺮده  ،و ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮕﺎرﻧﺪه  ،ﺷﯿﻮه ی ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
روﺷﻨﯽِ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و روﺑﻨﺎﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن  ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .
ﺑﺮآﯾﻨﺪِ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽِ اﯾﻦ ﮐﻨﮑﺎش ﻫﺎ ،از اﻫﻤﯿﺘﯽ اﻣﺮوزی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ازرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،در ﭘﺎﯾﺎنِ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﭘﺎره ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد  ،و در آﺳﺘﺎنِ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺮش اش  ،ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ
اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮش ﭼﻬﺎرم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ،ﺑﺎ "ﺳﻮگ ﮔﺴﺘﺮی ﻫﺎ" و ﺗﻨﺪروی ﻫﺎی دﯾﻨﯽ  ،آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺻﻔﻮی ﻫﺎ
آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه ی آن ،و وﻻﯾﯽ ﻫﺎ )ﮔﻮﯾﺎ( ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪه ی آﻧﻨﺪ .
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ  ،و ﺑﺎ ﺳﺮوده ای از "ﺳﺎﯾﻪ"  ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮازِ ﻧﻮروزی ﺧﺮم و "ﺧﻨﺪان" و
"اﻓﺮوﺧﺘﻪ"  ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن ﻣﯽ روﯾﻢ :
ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺐ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ؟ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰ م
وﯾﻦ آﺗﺶ »ﺧﻨﺪان« را ﺑﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ م
ﮔﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ا ﻓﺮوﺧﺘﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ای ﻋﺸﻖ ﺑﺰن در ﻣﻦ ﮐﺰ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﭙﺮﻫﯿﺰ م
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻤﺪاری در اﯾﺮا ن
"ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ ﮐﻬﻦ ﺳﺎل اﯾﺮان ،دوﻟﺖ اﯾﻼ م ﺑﻮد  ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  4000ﺳﺎل ﺗﺎ  639ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد.
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ "دوﻟﺖ" در اﯾﻦ ﺑﺮش را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی زﯾﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد .در آﻏﺎز ،زﻣﺎﻣﺪاریِ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای و وﯾﺴﯽ ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی دروﻧﯽ در ﯾﮑﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،و رﯾﺸﻪ دواﻧﺪ .در ﭘﯽِ آن ،
ﻧﺨﺴﺖ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ی اﯾﻼم  ،ﺷﻬﺮ -دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎره ای از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮش،
آوان ،ﺑﺎراﺧﺸﻪ ،ﺳﯿﻤﺎﻧﺲ ،ﺧﻮﺧﻨﻮر و اﻧﺸﺎن ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی اﯾﻼم را اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
در ﺑﺮش ﺑﻌﺪی  ،ﺷﻬﺮ -دوﻟﺖ ﻫﺎیِ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎیِ دوﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﻪ ،از آن دﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﻣﺸﺘﺮک ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽِ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎیِ ارﺗﺸﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ی اﯾﻼم در ﻧﯿﻤﻪ ی دوم ﻫﺰاره ی ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد  ،ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ "ﭘﻮزواراﯾﻦ
ﺷﻮﺷﯽ ﻧﺎک"  ،ﺑﺮآﯾﻨﺪِ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮِ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻮد".
اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻮن از ﮐﺘﺎب "در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺰاره ﻫﺎ"
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﯾﮏ دوران ﮔﺬار درازﮔﺎه ،از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﻣﯿﺎن -ﺳﻨﮕﯽ و آﻏﺎز دوره ی
ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ،از راه اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن دام و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﮔﺮوه ﻫﺎی دارای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ  ،در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺠﺪ اﯾﺮان  ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻤﺎل ﮐﻮه ﻫﺎی زاﮔﺮس ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد  ،ده ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ  ،و از درون ﭘﺎره ای روﺳﺘﺎﻫﺎ  ،ﻧﺨﺴﺖ  ،ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ  ،دوﻟﺖ -

ﺷﻬﺮﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭙﺎ ﺑﺎ آن  ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﯿﻮه ی دوﻟﺘﻤﺪاری ﭼﻨﺪﺷﺎﻫﯽ  ،و ﭘﺲ از آن ،
زﻣﺎﻣﺪاریِ ﺗﮏ -ﺷﺎﻫﯽ  ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ دوره  ،ﺗﺠﻠﯽ آرام و ﮐﻨﺪِ ﭼﯿﺮﮔﯽِ ﻓﺮﻫﻨﮓِ آرﻣﻨﺪه
ﺑﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺑﻮد .از درونِ زﻣﺎﻣﺪاری ﻫﺎی ﺗﮏ -ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ روﻧﺪ درازﮔﺎه  ،دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﻤﺪاری ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،
و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ای  ،ﻓﺮاروﯾﯿﺪ .
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎیِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﭘﯿﭽﯿﺪه  ،و ﺑﻮﯾﮋه  ،دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ و دﯾﻮاﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻟﺸﮑﺮی و
دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،و ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎرا ﻓﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ  ،دوره ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺲ و ﻣﻔﺮغ و
آﻫﻦ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آن  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﺑﺮزﮔﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪ  ،و در ﭘ ﯽِ
آن  ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﻪ وران و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺻﺮاﻓﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭙﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿ ﻢ
ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر رخ داد .از درون ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻪ
ﺻﻮرت وﯾﺲ ﻫﺎی دودﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری و ﭘﯿﺸﻪ
وری ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ  ،ﺳﺮان وﯾﺲ ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ  ،و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در
روﻧﺪی درازﮔﺎه ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻟﺸﮑﺮی و درﺑﺎری و دﯾﻮاﻧﯽ ﻓﺮاروﯾﯿﺪﻧﺪ .
رﻫﺒﺮی ﯾﮑﺎن ﻫﺎی ا ﻗﺘﺼﺎدی  ،در آﻏﺎز در دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد  ،و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ،ﺷﯿﻮه ی زﻣﺎﻣﺪاری ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﯿﺮﮔﯽ داﺷﺖ  .در روﻧﺪ دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺗﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ  ،و ﺟﺎی آﻧﺎن
را رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ  ،ﺷﺎﻫﮏ ﻫﺎ و ﺷﺎه ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
در اﯾﺮان  ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ،ﻃﺎﯾﻔﻪ ای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ در
درون ﯾﮏ ده ﻋﺸﯿﺮﺗﯽ )وﯾﺲ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی )زﻧﺘﻮ( را ﻣﯽ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ و از
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ﻫﻤﺰﺑﺎن و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻢ -ﮐﯿﺶ  ،ﻗﻮم ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮد
)دﻫﯿﻮ(  ،ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻣﺪ .در ﺑﺎﻻی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﯾﺎ ﺷﺎﻫﮏ ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮﻧﺪان ) ﻋﻀﻮﻫﺎی( آﻧﺎن  ،در آﻏﺎز
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
"ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ" دوﻟﺖ ﮐﻬﻦ ﺳﺎل اﯾﺮان ،دوﻟﺖ اﯾﻼ م ﺑﻮد  ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  4000ﺳﺎل ﺗﺎ  639ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد .
)"وﯾﻞ دوراﻧﺖ" ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﻼم آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ( .ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ "دوﻟﺖ" در اﯾﻦ ﺑﺮش را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ی زﯾﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد .در آﻏﺎز ،زﻣﺎﻣﺪاری ﻗﺒﯿﻠﻪ ای و وﯾﺴﯽ  ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪیِ دروﻧﯽ در
ﯾﮑﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و رﯾﺸﻪ دواﻧﺪ .در ﭘﯽِ آن  ،ﻧﺨﺴﺖ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ی اﯾﻼم  ،ﺷﻬﺮ -دوﻟﺖ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎره ای از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮش ،آوان ،ﺑﺎراﺧﺸﻪ ،ﺳﯿﻤﺎﻧﺲ ،ﺧﻮﺧﻨﻮر و اﻧﺸﺎن،
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی اﯾﻼم را اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
در ﺑﺮش ﺑﻌﺪی  ،ﺷﻬﺮ -دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دوﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﻪ ،از آن دﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﻣﺸﺘﺮک ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ارﺗﺸﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ی اﯾﻼم در ﻧﯿﻤﻪ ی دوم ﻫﺰاره ی ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ "ﭘﻮزواراﯾﻦ
ﺷﻮﺷﯽ ﻧﺎک" ﺑﺮآﯾﻨﺪِ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮِ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻮد .
ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﺛﺎری ﮐﻪ از ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،در آﻏﺎز ،زﻣﺎﻣﺪاری در دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ،ﮐﺎﻫﻦِ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ای  ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎیِ ﺷﻬﺮ -دوﻟﺖ  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻟﺸﮑﺮی و دادﮔﺴﺘﺮی را
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ ﮔﺮدن داﺷﺖ  .2در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب  ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪانِ ﺣﺮﻓﻪ ایِ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ  ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﺰاﻧﻪ دار
)ﻣﺎش ﺷﺎر ادوآ(  ،اداره ﮐﻨﻨﺪه ی ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه )ﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮادوآ ( و روﺣﺎﻧﯿﻮن زﯾﺮدﺳﺖ )ﺷﺎﺗﯿﻦ( .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎﻣﺪاری دﯾﻨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .
در ﻫﺰاره ی دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد دوﻟﺘﻤﺪاری ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ )ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎ ﻫﻦ -ﺷﺎﻫﯽ و ﺗﮏ -ﺷﺎﻫﯽ  ،و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ( ﺑﺮ
زﻣﺎﻣﺪاریِ دﯾﻦ -ﺳﺎﻻر ﭼﯿﺮه ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ،ﺳﺮان و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ  ،ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﻤﺪاری
ﺷﺎﻫﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﯾﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻫﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ  ،اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ و ﺟﺎری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری و ﭘﯿﺸﻪ وری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ،و ﺑﻪ ﺑﻮﯾﮋه  ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﮐﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ .در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺷﺎه )ﺳﻮﮐﺎل،
ﺳﻮﮐﺎﻟﻤﺎه و ﺳﻮﻧﮑﯽ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .
از درون اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﻤﺪاری ،وﯾﺲ ﻫﺎی دودﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪﻧﺪ  ،و ﻫﻤﭙﺎ ﺑﺎ
ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدیِ درﺑﺎری و ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ  ،و ﺳﭙﺲ اﺷﺮاﻓﯿﺖ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻر در ﭘﯿﮑﺮه ی
"دوﻟﺖ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ" ) دﯾﻮان ﺳﺎﻻر( ﻓﺮاروﯾﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﯾﻦ زﻣﺎﻣﺪاری  ،ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮ ﻓﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮده
و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،ﮐﺸﺎورزان و ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﭘﯿﺸﻪ وران را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
داد .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﺳﺎزﻣﺎن -
ﻣﺪار ،ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪ .
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی دوﻟﺖ ا ﯾﻼم ،در ﺧﺎور و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روﻧﺪی ﻫﻤﺴﺎن رو ﺑﻪ ﺷﺪن ﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﺳﺎﻃﯿﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎور اﯾﺮان در ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ  ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن زرﺗﺸﺖ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﭘﺎره ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ  ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ،اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻧﺠﺪ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪار
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺮده اوﺳﺘﺎ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺸﻪ وری ) ﭘﯿﺸﺘﺮه( ﺳﺨﻦ
راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺳﻪ ﮔﺮ وه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ  ،آﺛﺮوان ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن آﺗﺶ ،دوم  ،رﺛﺌﯿﺴﺘﺮ ﯾﺎ ارﺗﺸﯿﺎن ﯾﺎ
ارﺗﺸﺘﺎران ) ﻋﺮاﺑﻪ ﺳﻮاران( و ﺳﻮم  ،واﺳﺘﺮی -ﻓﺴﻮﻧﯿﺖ ﯾﺎ داﻣﺪار و ﮐﺸﺎورز در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ ور .ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮐﺸﻒ ﻣﺲ در اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  5ﺗﺎ  6ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ "اﻧﺒﻮه" در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﻼت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در  3600ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﮐﻪ آﺛﺎرش در آرﯾﺴﻤﺎ ) (ARISM Aﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ی وﺟﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی در ﺧﺎور و ﻣﺮﮐﺰ
اﯾﺮان اﺳﺖ  .اﺷﺎره ﻫﺎی روﺷﻦ اوﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آﯾﯿﻦ "ﻧﯿﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ" ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ در ﺧﺎور و ﻣﺮﮐﺰ
اﯾﺮان  ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی دوﻟﺘﻤﺪاری در ﺑﺎﺧﺘﺮ اﯾﺮان ،روﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی –اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران اﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ  ،دارای ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﺳﺖ .ﺷﺎﻟﻮده ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺮ دو ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷﺎﻫﯽ و ﭘﺮﺳ ﺘﺸﮕﺎﻫﯽ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﻮد  ،ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ
ی ﺷﺎه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ  ،و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺷﺮاﻓﯿﺖ دﯾﻮان ﺳﺎﻻر  ،ﺑﺪل ﺷﺪ .در آﻏﺎز  ،ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮداران و ﮐﺎﻫﻨﺎن

دارای زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و داد و ﺳﺘﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﺎرت دا ﺷﺘﻨﺪ  .در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﻫﻤﻪ ی ﮐﺸﺎورزان و ﭘﯿﺸﻪ وران  ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻻ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎور ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد .
ﮐﺎر ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان ،از راه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ،
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ،ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آب
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،اراﺿﯽ اﯾﻼﻣﯽ  ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﻋﻤﻮﻣﺎَ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﻮﻧﺪانِ ) ﻋﻀﻮﻫﺎی( ﮐﻮﭼﮏِ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ اﯾﻼم ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ اﯾﻼم  ،ﻧﻤﺎدِ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻫﻤﻪ ی ﯾﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک وﯾﺴﯽ ﯾﺎ
وﯾﺲ دودﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ  ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎ مِ زﻣﯿﻦ داریِ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ  ،ﺳﺪی ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮِ آن  ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزِ ﻓﺮاروﯾﯽ ﺑﻪ آن .
واژه ی اوﺳﺘﺎﺋﯽ وﯾﺲ در اﯾﻨﺠﺎ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﺎﻋﺎت ،ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ و
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک  ،ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺎره ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی دوران اﯾﻼم را "ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ" داﻧﺴﺘﻪ  ،و آن را ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﻗﻄﺎع و ﺗﯿﻮلِ ﻓﺌﻮداﻟﯽ
اروﭘﺎﺋﯽ  ،ﻫﻤﺴﺎن ﺷﻤﺮده اﻧﺪ  ،درﺳﺖ داﻧﺴﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻓﺌﻮداﻟﯽ در اﯾﺮان  ،و ﭘﻮﯾﺶ ﻫﺎ و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی دروﻧﯽ آن  ،در اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﮐﻨﮑﺎش  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺳﺎن  ،در ﻣﻮرد ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮده داری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻟﻮده ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ  ،ﺑﺎ داده
ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت  ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺮا و
ﺧﺎدﻣﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﺎرآوری اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزیِ ﻫﻤﻮﻧﺪانِ ﮐﻮﭼﮏِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ  ،اﺳﺘﻮار ﺑﻮد.
رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﺸﺎورزی
در ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اوﺳﺘﺎ و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻫﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دوره ی آﻏﺎز ده و ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ  .ﺑﺨﺶ ﮐﻬﻦ اوﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﮔﺎت ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
زرﺗﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد  ،و ﻧﯿﺰ ﺳﺮوده ﻫﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن و ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽِ اﯾﻦ دوره ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﯾﻮرش ﮔﺮ را  ،دﺷﻤ ﻦِ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،روﻧﺪی ﮐﻪ در دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﯽ  ،و ﭼﯿﺮﮔﯽِ ده و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دوران ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻤﺪن اﯾﺮان  ،ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و "ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه" ی آن
دوﻟﺖ اﯾﻼم در ﺑﺎﺧﺘﺮ  ،و ﮔﻮﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن و ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن در ﺧﺎور ﺑﻮد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ آرﻣﻨﺪه را ﺑﻪ وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ی ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاروﯾﺎﻧﺪ )ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن و ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ﻫﻨﻮز ﮔﺮد ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﻄﻮره ای
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻏﺒﺎر را  ،ﮐﺎوش ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ی ﺗﺎزه ،و از آن ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ  ،ﮐﻢ ﻻﯾﻪ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد( .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دودﻣﺎن ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎی اوﺳﺘﺎ  ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ زرﺗﺸﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪه ی آﯾﯿﻦ وی ﮔﺸﺖ .آﯾﯿﻦ ﻧﻮ ،
"ﺑﻬﺮوزی و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮزﯾﮕﺮان" و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ از "ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن  ،ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ" را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ داد و "ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﺗﻮاﻧﺎ" را  ،در ﺑﺮاﺑﺮ "دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن و دﯾﻮان"  ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽ دﯾﺪ  ،ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ی ﻣﺰدا اﻫﻮرا ،ﺑﺮای
ﺑﺮزﯾﮕﺮان ﭘﻬﻨﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ "ﻓﺮاخ"  ،ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽِ "ﺧﻮش" .در آﯾﯿﻦ ﻧﻮﯾﻦ  ،ﮐﻪ درون ﻣﺎﯾﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﮐﺸﺎورزان و آرﻣﻨﺪﮔﺎن را داﺷﺖ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﯽ وﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدی ،ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد:
ﯾﺴﻨﺎ ﻫﺎت  ، 31ﺑﻨﺪ " :9آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن آزاداﻧﻪ راه دادی ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز ﮔﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،
ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ )در ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﻔﻨﺪ ،ﻧﺎم ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺗﻦ  ،از ﻣ ﻬﯿﻦِ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ  ،و ﻣﻌﻨﯽ آن  ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﭘﺎک اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ در روی زﻣﯿﻦ  ،ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن زﻣﯿﻦ و ﺧﺮﻣﯽ و آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﻮد  ،و او را ﻣﺎدﯾﻨﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ی آدﻣﯿﺎن ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورزی و آﺑﺎداﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﺶ  ،ﭘﺴﺮ اﻫﻮرا ﻣﺰدا ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ( و ﺧﺮد ﻣﯿﻨﻮی ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ی
ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن از آن ﺗﻮ ﺑﻮد" .
ﯾﺴﻨﺎ ﻫﺎت  ، 31ﺑﻨﺪ " : 10ﭘﺲ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن از آن ﻣﯿﺎن" ،ﮐﺸﺎورز" ِ ﮔﻠﻪ ﭘﺮور ،آن ﭘﺎﺳﺒﺎنِ ﻣﻨﺶِ ﻧﯿﮏ را  ،ﺧﺪاﯾﮕﺎنِ ﺧﻮﯾﺶ
داﻧﺴﺘﻨﺪ" .
ﯾﺴﻨﺎ ﻫﺎت  ، 31ﺑﻨﺪ  " :11ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ "ﮐﺸﺎورزی" ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ از ﭘﯿﺎم ﻧﯿﮏ ﺗﻮ ﺑﻬﺮه
ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ".
و در ﺑﻨﺪ  18ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،آﯾﯿﻦِ ﺿﺪِ دروغِ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ )ﯾﺎ ﺿﺪِ " دﯾﻮانِ" ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮد و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،و
ﺑﺮزﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ" :ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و آﻣﻮزش دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﮔﻮش ﻓﺮا
دﻫﺪ ،ﭼﻪ آن ﺳﯿﺎﻫﮑﺎر ﺑﻪ " ﺧﺎﻧﻤﺎن و روﺳﺘﺎ و ﮐﺸﻮر" وﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﺎن ای ﻣﺮدم! ﺳﺎز ﻧﺒﺮد ﮐﻨﯿﺪ و
دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ از ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﻧﯿﺪ! "
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑﺎ اوﺳﺘﺎ  ،در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ی ﻓﺮودﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه "ﺧﻮزﯾﺎن" و "آرﯾﺎﯾﯿﺎن" در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺠﺪ اﯾﺮان
از آن ﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣﺎدﻫﺎ،
از ﺟﻤﻠﻪ  ،ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮده ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﺎی اﺳﺘﻮار و ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﺘﺮی ،
و ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ دوﻟﺖ اﯾﻼﻣﯽ  ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺑﺪونِ ﭘﺎﯾﺪاریِ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻮرش ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﺑﺎﺧﺘﺮ  ،و ﺑﺪونِ داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻫﻤﭙﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺧﺎوری ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻼم  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ دودﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1500ﺳﺎل  ،ﯾﻌﻨﯽ از
دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ  ،زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
ﻣﺮزﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮش و اﯾﻼم دردوران ﺷﮑﻮه ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎوش ﻫﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،
ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﻓﺎرس و اﺻﻔﻬﺎن در ﺧﺎور ،و ﺑﺎﺑﻞ و ﺣﺘﯽ در ﭘﺎره ای ﺑﺮش ﻫﺎ  ،ﺗﺎ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺑﺎﺧﺘﺮ  ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ .
ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻤﺪن اﯾﻼم را ﺑﺮ ﻓﻼت اﯾﺮان  ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ  ،در دﯾﺮﻣﺎﻧﯽ زﺑﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺧﻮزی )ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﺘﺮی اﯾﺮان از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ( ﮐﻪ در درﺑﺎر ﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ی
ﻋﺮب ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ ﻧﯿﺰ  ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در دوره ی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن  ،اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ی ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﯽ در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻪ
زﺑﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻋﺮب ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان  ،زﺑﺎن ﺧﻮزی )اﯾﻼﻣﯽ( در ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﺳﯽ و دری و
ﭘﻬﻠﻮی ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در درﺑﺎر و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎره ای از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ آﻣﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در درﺑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  ،اﻣﺎ در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺧﻮزی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ واژه ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از زﺑﺎن اﯾﻼﻣﯽ در ﭘﺎره ای از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﯾﺮان و در ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮی و دزﻓﻮﻟﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .
ﻗﻮم ﻫﺎی آری )آرﯾﺎﻫﺎ( "ﮔﻮﯾﺎ" در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﻼت اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﺒﺎر در ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل و ﺑﺎر دوم درﺣﺪود
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد .در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻫﺰاره ی ﺳﻮم و ﻫﺰاره ی دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﻓﻼت
اﯾﺮان – ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻼم  -ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎ ور
درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﯿﺎن و ﮔﻮدﯾﻦ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺧﺎور ﻟﺮﺳﺘﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎﻧﯿﮏ از ﺷﺮق
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان  ،و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻨﻮب ،ﺟﻨﻮب ﺧﺎوری و ﺧﺎور اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻤﺪن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ
ﺳﻔﺎل ﻫﺎی ﻣﻨﻘﻮش ﻓﺎرس ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎیِ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ  ،ﮔﻮﯾﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دره ی ﺳﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ دورﺗﺮ ﺑﺎ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﯿﻦ در ﺧﺎور  ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﻣﯿﺎن رودان )ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ(  ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ اژه
و اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی از ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺎن ﺧﺎور و ﺑﺎﺧﺘﺮ داﻧﺴﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ازﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ  ،ﺑﺎ ﮐﻮچ آرﯾﺎﺋﯽ ﻫﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ورود آرﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان )اﮔﺮ اﯾﺮان ﺧﻮد "ﮔﻬﻮاره ی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی آرﯾﺎﯾﯽ" ﻧﺒﺎﺷﺪ(  ،ﺑﻪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﺠﺪ اﯾﺮان ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده ی "اﺻﻠﯽ "
ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ از اﯾﻼﻣﯿﺎن و ﮐﻮﺗﯿﺎن و ﮐﺎﺳﭙﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ورود آﻧﺎن  ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ
و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ آن  ،آرﯾﺎﯾﯿﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ،در ﭘﺎره ای ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﻼﻣﯿﺎن روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و از ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ) ،ﺑﻪ ﯾﮏ "ﮔﻤﺎن" از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪﻧﯿﺖ آرﯾﺎﺋﯽ و ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان  ،و ﺑﻪ وﯾﮋه
اﯾﻼﻣﯿﺎن(  ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺎره ای ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی درﻫﻢ آﻣﯿﺰی ﮔﺎم ﺑﻪ
ﮔﺎم و آﺷﺘﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ورود آرﯾﺎﺋﯽ ﻫﺎی اروﭘﺎی ﺧﺎوری از
ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب را ،ﮐﻪ "ﮔﻮﯾﺎ" در اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﮐﻦِ ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم از ﺳﻪ
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﭘﺎﯾﺎن داده  ،و ﮐﻮﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﭘﯿﺎﻣﺪ آن  ،ﺑﺎ دﺷﻮاری ﺗﻐﺬﯾﻪ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎ د
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ی ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ،در آﻏﺎز ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد  ،درآﻣﯿﺰی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯿﺎن و
ﻧﻮرﺳﯿﺪﮔﺎن ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎزه در ﺟﻨﻮب ﺧﺎوری درﯾﺎی ﺧﺰر  ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺰاره ی ﺳﻮم و آﻏﺎز
ﻫﺰاره ی دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ  ،و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی "ﯾﮑﯽ" از رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ آرﯾﺎﺋﯽ ﻧﺠﺪ اﯾﺮان ،
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪ و آرﯾﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮی در ﺧﺎور اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ اورال ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ آن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻤﺎل و ﺧﺎور ﻓﻼت اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﺎی آرﯾﺎﺋﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻗﻮام ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اروﭘﺎی ﺧﺎوری را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،و ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی اﯾﻦ دو را  ،ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
داده ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﻮﭼﻨﺪﮔﺎن آرﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ده ﻧﺸﯿﻨﯽ  ،ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ
ﻓﻼت اﯾﺮان  ،ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .
ﭘﺎره ای از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دوران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺪن

ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزِ ﭘﯿﺪاﯾﯽِ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوران ﺗﻤﺪن
در ﻧﺠﺪ اﯾﺮان ﮔﺸﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﺰد ﺷﺪ ،وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ،ﭼﯿﺮﮔﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻗﺘﺼﺎد
و در ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ده و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮد .از ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،در ﮔﺬر
زﻣﺎن  ،ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ  ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  6000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﻧﺨﺴﺖ  ،ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ در
 5000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮاروﯾﯿﺪ .ﺷ ﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدِ ﮐﺸﺎورز یِ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺲ ﻫﺎی
دودﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﺮﮔﺎه و زاﯾﺸﮕﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﺎی اﯾﺮان ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ دوران ،ﭼﯿﺮﮔﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﻣﻮﺑﺪان و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻌﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی -
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .در آﻏﺎز اﯾﻦ دوران  ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﭘﺎره ای از اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﻮﺑﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ) زرﺗﺸﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ  ،ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ( .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ ،و از درون آن،
ﺗﻮان -ﮔﯿﺮی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی داده ﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از دوران ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﯽ آﯾﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ  ،ﮐﻪ ﺑﯿﺎنِ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ ﭼﯿﺮﮔﯽِ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﺎه ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﻧﻄﺒﺎق اﺳﻄﻮره ﻫﺎ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎیِ ﻣﻮﺟﻮدِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ دوران ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ی ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
در اﯾﺮان از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  12000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻓﺮاﭘﺎرﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﺎ  6000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،
دوران آﻏﺎز ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  6000ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان "ﮔﻤﺎن" ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎدی و ﭘﯿﺸﺪادی  ،و ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ  6000ﺳﺎﻟﻪ ی
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺪن ﻧﺠﺪ اﯾﺮان )ﭘﯿﺶ از اﯾﻼم(  ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ دودﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا در اﯾﻦ دوره ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  ،و
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزِ ﭘﯿﺪاﯾ ﺶِ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻫﺎیِ ﺑﺰرگ از ﺳﻮی ﻗﻮم ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺠﺪ اﯾﺮان ﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آب و آﺑﯿﺎری در
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی  ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮد .در اﯾﺮان از زﻣﺎن اﯾﻼﻣﯿﺎن در ﺑﺎﺧﺘﺮ  ،و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد از زﻣﺎن
ﻣﻬﺎﺑﺎدﯾﺎن و ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن و ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن در ﺧﺎور ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و ﺳﺪﻫﺎ و
ﺟﻮی ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ داﺷﺖ  ،ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮی ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﻫﺎ  ،و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻋﻤﺪه ز ﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻠﯽ  ،و ﮐﻢ ﮐﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه و دﺳﺘﮕﺎه
اﺷﺮاﻓﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و اداری  ،ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷﺪ .ﻧﻘﺶ آب و آﺑﯿﺎری در ا ﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی در درازای زﻣﺎن از اﻫﻤﯿﺖ
ﺧﻮد ﻧﮑﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎزه ی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﮔﺴﺘﺮش زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﯾﺰ ﻫﺎ از
ﺳﻮﯾﯽ ،و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن اﺑﺰار ﻫﺎی ﮐﺸﺘﮕﺮی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،از وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دوران ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم زﻣﯿﻨﻪ ی ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻬﻨﻪ ی زﻣﺎﻣﺪاری و ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،
زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺷﺮاﻓﯽ و ﮐﺎﺗﻮزی )روﺣﺎﻧﯽ( و دﯾﻮاﻧﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن  ،و ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﮐﺮدن ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد  .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ داﻣﻦ ﻣﯽ زد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻮد  ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل راه ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎ دوردﺳﺖ را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺗﻤﺪن اﯾﻼم  ،از ﺟﻤﻠﻪ ،
در ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮔﺮدآﻣﺪه در ﺷﻮش ،ﺑﻮﯾﮋه از راه ﺗﺠﺎرت
ﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺼﺮ و ﻣﯿﺎن رودان ) ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ(  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﯾﻮرش ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﺑﻮﯾﮋه
دوﻟﺖ ﺑﺰرگ آﺷﻮر ﺑﻪ اﯾﻼم ،ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن در اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ  ،و ﮐﻨﺘﺮل راه ﻫﺎی ﮐﺎرواﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎطِ دورِ ﺧﺎور
ﺑﻮد.

ﮐﻨﺘﺮل راه ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎنِ آن ر وز  ،ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﯽ در ﭘﯽ
در ﺗﯿﺮرس ﯾﻮرش ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮای دزدﯾﺪن ﺛﺮوت ﮐﺎروان ﻫﺎ و ﺧﺰاﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮرش ﺑﻮد ،از راه
ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ .ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آﯾﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻧﺠﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ دوره از ﺗﻤﺪن اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن در ﻫﺮم زﻣﺎﻣﺪاری ﺑﻮده  ،و ﻃﻼﯾﻪ اﯾﺴﺖ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن )ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن( در دوره دوم ﺗﻤﺪن اﯾﺮان .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ  ،در ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎزارﻫﺎیِ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺮای آﺳﺎن ﮐﺮدن داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ،و ﻧﯿﺰ ا ﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزِ ﭘﯿﺪاﯾﯽِ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻫﺎیِ آﯾﻨﺪه ﺑﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮده
را ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوزﯾﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻧﺎن  ،از ﺳﻮﯾﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺒﺎدﻻت درون ﻣﺮزی
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎ ﺑ ﻬﺮ ﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،در داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .
در ﺑﺮش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوره ی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ی ﺳﮑﻨﺎﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﺎن
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای رخ داده اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺸﻪ وری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺣﺠﻢ داد وﺳﺘﺪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻨﺪﮔﺎن و آرﻣﻨﺪﮔﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ روی آوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮچ
ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ،از ﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .از روزﻧﻪ ی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻮان و ﭼﯿﺮﮔﯽ روزاﻓﺰون اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﭘﺮوﺳﻪ ی در اﻧﻘﯿﺎد در آوردن ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﺎن ،
ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوران  ،ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮﯾﮋه در دو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ :
ﻧﺨﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﺳﺪاری از راه ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ،و دوم  ،ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در
ارﺗﺶ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺪاری از دﺳﺘﮕﺎه درﺑﺎری -دﯾﻮاﻧﯽِ ﻧﻮﯾﻦ در درون و ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﺎﻣﺪاری .رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان
وﯾﺲ ﻫﺎی ﺳﮑﻨﺎﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﮐﻮچ ﻧﺸﻨﯿﻨﺎن اﻣﺎ ،ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ .
ﯾﮑﯽ از ﮔﻬﻮاره ﻫﺎی ﺗﻤﺪن
دوران ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ،ﺑﺮشِ رﺷﺪِ ﺷﺘﺎﺑﺎنِ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺮش  ،ﺑﺎﺧﺘﺮ
آﺳﯿﺎ  ،و اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه آن ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻬﻮاره ﻫﺎی ﺗﻤﺪن آدﻣﯿﺎن ﻓﺮاروﯾﯿﺪ  .اﯾﻦ روﻧﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎ م
ﻓﺮﻫﻨﮓ آرﻣﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه  ،رﺷﺪ ده و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﯿﺮیِ وﯾﺲ ﻫﺎی دودﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺎره ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،از ﺗﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن در دﺳﺘﮕﺎه "دﯾﻮان ﺳﺎﻻر" رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ  ،و ﺑﻪ
ﺟﺎی آن  ،زﻣﺎﻣﺪاری اﺷﺮاﻓﯿﺖ زﻣﯿﻨﺪار ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه در ﺑﺎﻻی آن ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯿﺮه  ،ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ .
ﻧﺠﺪ اﯾﺮان در اﯾﻦ دوره ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺗﻤﺪن در ﺟﻬﺎن آن روز ﺑﻮد  ،در ﻫﻤﻪ ی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ  ،و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﮔﯿﺘﯽ  ،ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .
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ارزﯾﺎﺑﯽ " ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه" از ﺑﺮش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ از رﺷﺪ "ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ"  ،ﺑﺎ ﺳﺮوده ﻫﺎی زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ :
"ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ "ﮐﺸﺎورزی" ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ از ﭘﯿﺎم ﻧﯿﮏ ﺗﻮ ﺑﻬﺮه ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ  ...ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و آﻣﻮزش دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﺪ ،ﭼﻪ آن ﺳﯿﺎﻫﮑﺎر ﺑﻪ "ﺧﺎﻧﻤﺎن و روﺳﺘﺎ و ﮐﺸﻮر" وﯾﺮاﻧﯽ و
ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﺎن ای ﻣﺮدم! ﺳﺎز ﻧﺒﺮد ﮐﻨﯿﺪ و دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ از ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﻧﯿﺪ! "

)اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اداﻣﻪ دارد(
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز آرﻣﺎن
www.b-arman.com
 1اﯾﻦ ﺳﯿﺘﺎت از ﮐﺘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر" ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی روﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان" ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ،ﺧﻮد از
"ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫ ﺰاره ﻫﺎ" ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 2اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﯿﺎن رودان )ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ( ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﺒﻮﮐﺪ ﻧﺼﺮ دوم در ﺳﺎل  562ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﯿﺎﺳﺖ روی آوردﻧﺪ و در اﯾﻦ
راه از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری در ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دوران ،ﺑﺎ آﻏﺎز دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻓﻮرم ﻣﺬﻫﺒﯽ و
.

رﺷﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ

 3اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر را از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدیِ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.

