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ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ،ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ "ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه" در ﭼﻬﺎر ﺑﺮشِ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎ ﻋﯽ -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 ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺮش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺪن اﯾﺮان و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻼﻣ ﯿﺎن در آن را ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﭙﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ
ﺑﺮش دوم ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﺳﺮوده ای از "ﺳﺎﯾﻪ"  ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮازِ ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ 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
دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻧﻮﯾﻦ و رﺷﺪ ﭘﻬﻨﻪ ی زﻣﺎﻣﺪاری
" ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎدﻫﺎ و ﭘﺎرس ﻫﺎ و اﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻫﺎ  ،زﻣﯿﻨﻪ ی ﺷﮑﺴﺖ آﺷﻮرﯾﺎن در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ .آﺷ ﻮرﯾﺎن ﺑﺮای ﭼﻨﺪی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ و آراﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮده ای ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،و در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ  ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف » ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﻧﻬﻀﺖ ﺿﺪ آﺷﻮر
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ « .ﺑﻪ »ﮔﻤﺎن زﯾﺎد« ﮐ ﻮروش در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده روی ﻧﯿﺎورد و ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،دﺳﺘﮕﺎه
اداری و دﯾﻮاﻧﯽ و ﻟﺸﮑﺮی ﻣﺎدﻫﺎ و اﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﻬﻨﻪ ی زﻣﺎﻣﺪاری آن ﻫﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ  ،و
ﺳﯿﺴﺘ ﻢ دوﻟﺘﻤﺪاری ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ" .
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب "در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾ ﺮان"

ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﻤﺪاری ﻣﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ  ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم از ﺷﯿﻮه ی ادار یِ ﺗﮏ -ﺷﺎﻫﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه  ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی
زﻣﺎﻣﺪاری ﻣﺘﻤﺮﮐﺮ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ  ،و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺮار وﯾﯿﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ  ،در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
در زﻣﺎن ﻫﻮﺧﺸﺘﺮه ،دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﺗﮑﺸﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد  ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ در ﺑﺎﺑﻞ و
آﺷﻮر  ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ی دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺧﺎور ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن زﯾﺎد ﮐ ﻮروش در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده

روی ﻧﯿﺎورد و ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،دﺳﺘﮕﺎه اداری و دﯾﻮاﻧﯽ و ﻟﺸﮑﺮی ﻣﺎدﻫﺎ و اﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﻬﻨﻪ ی
زﻣﺎﻣﺪاری آن ﻫﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ  ،و ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﻤﺪاری ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ .
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی دوﻟﺘﻤﺪاری  ،ﺑﻮﯾﮋه در دوران دارﯾﻮش ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻘﺮرات اداری ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و
در آﯾﻨﻪ ی ﺳﺎﺗﺮاپ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﯾﻦ زﻣﺎﻣﺪاری را ﻣﯽ ﺗﻮان »دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
)ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار(  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،ﻧﯿﻤﻪ ﺳﮑﻮﻻر  ،اﺷﺮاﻓﯽ -ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ  ،ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی
ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻤﻪ ی زﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ آرﻣﻨﺪه«  ،و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﺑﻮﯾﮋه از «ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺸﺎورز«  ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .
ﻫﺴﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻧﻮﯾﻦ را اﺷﺮاف ﺑﺰرگ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ زﻣﯿﻨﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دادﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ) ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،دارﯾﻮش را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و او را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮرش ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎ ﻣ ﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎی
ﻣﻎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﺷﻮرش ﮐﺮد  ،ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،و رﺷﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ و زﻣﯿﻦ داری ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ.
ﮐﺸﺎﮐﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﯿﻮه ی زﻣﺎﻣﺪاری
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻧﻮﯾﻦ از ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽ ﮐﺎﺳﺖ ،از آن زﻣﺎن
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺳ ﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎ » درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن دﯾﻦ ﺳﺎﻻران و اﻋﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮی از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و
ﻣﺎﻣﻮران ﮐﺸﻮری )دﺑﯿﺮان( و ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن )دﻫﮕﺎﻧﺎن( از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ« روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ .دﺑﯿﺮان و دﻫﮕﺎﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﯽ
آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪاری ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺎﻫﯽ را ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪ و از ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺴﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺑﺨﺸﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن و اﻋﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮی  ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر و اﻣﻮال و ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻣﺮﮐﺰی )ﺑﻮر ورﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ( ﮐﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد آﺷﮑﺎرا ﮔﺮاﯾﺶ
ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ  ،در دوران ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن و ﭘﺎرت ﻫﺎ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،و در دوران
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن  ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﭘﺎره ای از ﮐﺎﻫﻨﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن از
اﺳﮑﻨﺪر ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﺳﺎﺗﺮاپ ﻫﺎ )اﺳﺘﺎن ﻫﺎ( ﮐﻪ در اﻣ ﻮر ﮐﺸﻮری ﺗﻮان ﻧﺎﻣﺤﺪود داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ،و در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن  ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ی
ﺳﺎﺗﺮاپ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷﺪه و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ از راه ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاﺑﺮی آن زﻣﺎن )ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﯾﺎ ﭘﺴﺖ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ،اداره ی اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،اﯾﺠﺎد راه ﻫﺎ ،آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ ﻫﺎ،
ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎروان ﻫﺎ  ،و ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ .اﺳﮑﻨﺪر اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﯾﺮان
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ  ،از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد .ﺷﯿﻮه ی
اداره ی دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺷﺮاﻓﯽ -ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ  ،ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی  ،در دوران ﭘﺎرت ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﺮش زﻣﺎﻣﺪاری اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن )ﭘﺎرت ﻫﺎ(  ،ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ی اﺷﺮاﻓﯿﺖِ زﻣﯿﻨﺪار  ،از راه دو اﻧﺠﻤﻦ
ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ )ﺷﻮرای اﻋﯿﺎن  ،و ﺷﻮرای ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﻣﻐﺎن( ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻤﺪاری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﻤﻪ
ﺳﮑﻮﻻر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد.

در دوره ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮاﻧﯽ )ﺑ ﻮروﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار( ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﺑﺮش  ،ﺑﻮدﺟﻪ ی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ادا رات ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺳﻮی ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﺷﻤﺎره ی زﯾﺎد ادارات دوﻟﺘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از روی ﻣﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد دوره ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ  ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ادار ه ﻫﺎی ﻟﺸﮑﺮی و ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺸﻮری و دادﮔﺴﺘﺮی ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﭽﯿﺪه ی
ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰی و دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ و راﺑﻄﻪ ای ﻧﺰدﯾﮏ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﯿﺎن دﯾﻮان ﺳﺎﻻران ﻣﺮﮐﺰی و
ﺳﺎﺗﺮاپ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺳﺎﺗﺮاپ ﻫﺎ را ﻣﺮزﺑﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﺮزﺑﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺎم ﺷﺎﻫﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ﺷﻬﺮداران و ﺳﭙﻮﻫﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ،ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه
دوﻟﺖ وزن و اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .از آن ﻣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﻗﺎرن و ﺳﻮرن و آرﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر  ،ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ زﯾﺦ.
ﻧﻔﻮذ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻮﺑﺪان در دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری
در دوره ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ »در ﻣﺮاﺣﻠﯽ« ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﺑﺪان در دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از اﯾﻦ راه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﻮان
ﺳﺎﻻری )ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ( ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﮑﻮﻻر و اﺷﺮاﻓﯽ -ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ  ،ﺧﻠﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت وارد ﺷﺪ .
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آن از ﺳﻮی روم ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﻔﻮذ دﯾﻦ ﺑﻮداﯾﯽ در ﺧﺎور اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دودﻣﺎن ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر ﻣﺎﻧﯿﮕﺮی در زﻣﺎن ﺷﺎﭘﻮر اول و ﻫﺮﻣﺰ اول
و ﺑﻬﺮام اول ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ )ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪارای دﯾﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻣﺎﻧﯽ(  ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دﯾﻨﯽ  ،و ﻧﯿﺰ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار
دودﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﺳﺪه و ﻧﯿﻢ آﻏﺎز دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ )از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ » 430ﺳﺎل !!!« زﻣﺎﻣﺪاری اﯾﻦ دودﻣﺎن( ﺗﺌﻮﻟﻮگ ﻫﺎی زرﺗﺸﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﺴﺮ و اردوﯾﺮاف و ﮐﺮﯾﺘﺮ و آذرﭘﺎد ﻣﻬﺮﺳﭙﻨﺪان ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه در ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ -دﯾﻨﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮان ﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﺑﯿﺸﺘﺮِ ﮐﺎﻫﻨﺎن در دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﭘﯽ
ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺟﺪی در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﻤﺪاری و ﺑﻮﯾﮋه ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﺲ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی
ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﻪ  ،از زﻣﺎن ﯾﺰدﮔﺮد اول ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻫﻨﺎن در دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑ ﻪ
وﯾﮋه از دوره ی ﻗﺒﺎد وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺟﺪی ﺗﺮی ﺷﺪ .ﻗﺒﺎد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺷﺮاف )ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ
ﮐﻬﻨﺴﺎل( از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺰدک ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ  ،و از ﺗﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺑﺪان ﻣﻮﺑﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ،درﮔﯿ ﺮی ﻣﯿﺎن اﺷﺮاف زﻣﯿﻨﺪار و ﻫﻮادار دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ -ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﯿﻤﻪ
ﺳﮑﻮﻻر از ﯾﮏ ﺳﻮ  ،و ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .
از آﻏﺎز ﺳﺪه ی ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺳﺪه ی ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻋﺮب ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺷﺮاﻓﯽ -ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ  ،و ﺷﯿﻮه ی ﻣﺪارا در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ی دﯾﻦ ﻫﺎ ) ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺎره ای ﺑﺮش ﻫﺎ(  ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ » ﻫﻤﺴﺎن« ﺑﺎ دوره ی ﻣﺎدﻫﺎ و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﭘﺎرت ﻫﺎ ،در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .
دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ  ،ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

دوران دوم ﺗﻤﺪن ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ دودﻣﺎن ﻣﺎد آﻏﺎز ،و ﺑﺎ اﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن در ﺳﺎل  651ﻣﯿﻼدی ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،رﯾﺸﻪ در آﻏﺎز ﺳﺪه ی ﻫﺸﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼدی داﺷﺖ .ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن آﺷﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮه ﻫﺎی زاﮔﺮس ﮐﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و دام ﻫﺎ  ،و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﯾﻮرش ﻣﯽ آوردﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﺎد ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮕﺎﻧﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
در دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺸﺮ ﻓﺘﻪ ی آن روزﮔﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ آﺷ ﻮر و ﮔﺸﻮدن ﻧﯿﻨﻮا ،ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن رودان )ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ( و اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮه ﻫﺎی
زاﮔﺮس ﺑﻮد .ﮐﺎﺳﯽ ﻫﺎ ) ﻟﺮﻫﺎ( ﮐﻪ از ﭘﺪران ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻮده و از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺗﺎرﯾ ﺦ
ﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف ،ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﺎن از اﯾﻼم و آﮐﺎد و ﺳﻮﻣﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮد(  ،در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﭘﯿﺶ از اﺗﺤﺎد ﺑﺰرگ
ﻣﺎد ،ﺑﺮ ﻣﯿﺎن رودان )ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ( ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آﮐﺎدی ﻫﺎ و ﺳﻮﻣﺮی ﻫﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،ﮐﺎﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﯾﻼﻣﯿﺎن )ﺧﻮزی ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎرس ﻫﺎ( ﺑﻮدﻧﺪ و
زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻼﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ آﺷﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺲ از
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن رودان  ،زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ دوﻟﺖ آﮐﺎد و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﮐﻮﺗﯿﺎن )آذری ﻫﺎ و ﮐﺮدﻫﺎ  ،و از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
ﮐﺎﺳﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻟﺮﻫﺎ( ﺑﺮ آﻧﺎن ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای درآﻣﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﺗﯿﺎن و آﮐﺎدﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ  ،و ﭘﺎﯾﻪ ی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرگ
ﮔﺬارده ﺷﺪ .
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺎرس ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﯾﻼﻣﯿﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺎره ای درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ،در ﺗﻮان ﮔﯿﺮی ﻣﺎدﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ  ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎدﻫﺎ و ﭘﺎرس ﻫﺎ و اﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻫﺎ ) ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻫﺎ آﻣﯿﺰه ای از ﺳﻮﻣﺮی ﻫﺎ و آﮐﺎدی ﻫﺎ و
اﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ و ﮐﻮﺗﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﯽ ﻫﺎ و اﺳﮑﯿﺖ ﻫﺎ( زﻣﯿﻨﻪ ی ﺷﮑﺴﺖ آﺷﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﺮای ﭼﻨﺪی از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﻗﺖ آراﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮده ای ،ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردﻧﺪ  ،و در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف " ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﻧﻬﻀﺖ ﺿﺪ آﺷﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ " .ﺑﻪ "ﻧﻈﺮ" ﻣﯽ
رﺳﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﯿﺮه در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎی آن روز" ،ﺑﯿﺸﺘﺮ" آﻣﯿﺰه ای ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺗﻤﺪن " اﯾﻼﻣﯽ -ﮐﺎﺳﯽ ﻫﺎ" و
"آﮐﺎدی -ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻫﺎ"  ،ﭼﻪ در دوران آﺷﻮرﯾﺎن و ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از آن.
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻼﻣﯿﺎن و ﭘﺎرﺳﯿﺎن و آﺷ ﻮرﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه در زﻣﺎن آﺷﻮر ،از ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻫﺎ )آﻣﯿﺰه ای از ﺳﻮﻣﺮی ﻫﺎ و آﮐﺎدی ﻫﺎ و اﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ و ﮐﻮﺗﯽ
ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﯽ ﻫﺎ و اﺳﮑﯿﺖ ﻫﺎ( ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،و ﺣﺘﯽ زﺑﺎن ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎی آﺷﻮری ﻧﯿﺰ اﺻﻼ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎره ای
ﻋﻨﺎﺻﺮی آﺷﻮری در آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧ ﺪ .
ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻪ "اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ" درﺧﺎور اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎوری از دﺳﺘﺮس دﯾﺪ ﺗﺎرﯾ ﺦ
ﻧﻮﯾﺴﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎدﻫﺎ و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ دور ﺑﻮده  ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ داﺳﺘﺎن ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ درﭼﺎرﭼﻮب ا ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ واﺳﻄﻮره ﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه  ،و ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﺳﺘﺎ ﮐﺘﺎب
آﯾﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی آن ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،و در ﺧﺪاﯾﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ روی ،اﯾﻨﮏ روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ
در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﺮدوت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎدآوری ﻫﺎی دوری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺪادی و ﮐﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
وﺟﻮد زﺑﺎن و ﺧﻂ ﮐﻬﻦ اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران  ،رﯾﺸﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎور اﯾﺮان
دارد  ،و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭘﻬﻠﻮی و ﺳﻨﺴﮑﺮﯾﺖ )از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن (
ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻬﻨﺴﺎل در ﺧﺎور ﻧﺠﺪ اﯾﺮان را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎ و ژرﻓﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎوری  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎوش ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ دارد  .زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎوری  ،از زﻣﺮه
ی ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﺮﯾﻦ روی زﻣﯿﻦ  ،و دﺷﻮارﺗﺮ از زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ و ﻋﺒﺮی

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از واژه ﻫﺎی ﮐﻬﻦ زﺑﺎن اوﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﺪک دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻂ ﮐﻬﻦ اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮون ﻣﺮزی و درون ﻣﺮزی
اﯾﺮانِ ﺧﺎوری ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ) ،و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش
ﮐﺘﺎب دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان "دﯾﻦ دﺑﯿﺮه" ﯾﺎ " دﯾﻦ دﺑﯿﺮی" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(  ،از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﺧﺎوری ﻓﻼت اﯾﺮان ،ﻧﺸﺎن دارد .
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دوران دوم ﺗﻤﺪن اﯾﺮان را ﮐﻪ از ﻣﺎدﻫﺎ آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ
درازا اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ی ﻣﻨﻄﻘﯽ دوران ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻤﺪن در ﻧﺠﺪ اﯾﺮان  ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ اﯾﻼم داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب  ،در آن ﺑﺨﺶ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻼم و ﭘﺎرس ،ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎ م
وﯾﺲ دودﻣﺎﻧﯽ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ژرﻓﯽ ﺷﺪه و در آن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮده داری ،
ﺑﺎ ژرﻓﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ روزاﻓﺰون ﮐﺸﺎورزی و ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی و دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻮاﻧﯽ و ﺷﯿ ﻮه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ و راه ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض  ،ﺑﺎزﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ  ،و در
ﭘﺎره ای زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ از درون  ،دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،
ﺑﻮﯾﮋه در دوران اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن  ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎزه  ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﻫﻤﻪ ی ﻧﺠﺪ اﯾﺮان ﮔﺴﺘ ﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی آن در اﯾﺮان ،ﺑ ﺎ اﯾﻦ دوران ﺗﻤﺪن  ،ﺑﻮﯾﮋه زﻣﺎﻣﺪاری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن در
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن و اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ر ﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎ م
ﭼﯿﺮه ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮار وﯾﯿﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﯾﻦ دوران اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺑﺎزار  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻓﺰ اﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ  ،و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﯿﺸﻪ وری  ،در اﯾﻦ ﺑﺮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﺪاﺋﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﯿﺸﻪ وری از ﮐﺎر
ﮐﺸﺎورزی  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ و رﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ،از ﺑﺴ ﯿﺎر ﭘﯿﺸﺘﺮ در
ﺧﺎورزﻣﯿﻦ  ،از آن ﻣﯿﺎن در اﮐﺎد و ﺳﻮﻣﺮ و ﺑﺎﺑﻞ و آﺷﻮر ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای در دوﻟﺖ اﯾﻼم ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎزﺗﺎب آن  ،ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ای از "اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ" ﺑﻮد ﮐﻪ روﻧﺪی ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد .
اﻓﺰون ﺑﺮ آن  ،در درازای زﻣﺎن  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺸﻪ وری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯿﺎن
ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﺎن و اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار دوردﺳﺖ ﻧﯿﺰ  ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ .درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎد ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ  ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺮا ﻓﯿﺎن و
روﺣﺎﻧﯿﻮن در آن ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن
ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﺎن  ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﻦ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری از ﺑﺨﺸﯽ از راه ﻫﺎی ﮐﺎرواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و از راه
آن درآﻣﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻧﯿﺰ  ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد .ﺗﺪاو م و ژرﻓﺶ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را  ،در دوره ی ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻐﻮل و
ﺗﺮک ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺑﺎزار را  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮش ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮ وز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
ﭘﺎره ای ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -آﯾﯿﻨﯽ

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺮاﻓﯽ  ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺗﻤﺪن ﻫﺎ  ،از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن
و ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺖ  ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .در دوران ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻤﺪن
اﯾﺮان  ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﯾﻼم  ،ﮐﺎﻫﻨﺎنِ زﻣﺎﻣﺪار اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎ ورزی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی رﻫﺒﺮی را ﺑﻪ اﺷﺮاﻓﯿﺎن و ﺷﺨﺺ ﺷﺎه واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ  .دﺷﻮاری دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در ﭘﺎﯾﺎن دوران اﯾﻼم  ،ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﺧﺪاﺋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ  ،ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﺑﻮد از
واﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎزه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﻧﻮﯾﻦ  ،ﺑﻮﯾﮋه در زﯾﺮﭼﺘﺮ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺠﻠﯽ
ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ  ،ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻨﺪﺧﺪاﺋﯽِ ﮐﺎﻫﻨﺎنِ اﯾﻼﻣﯽ  ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .
در دوران دوم ﺗﻤﺪن اﯾﺮان و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺎد  ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﯾﺪﮔﺎه آﯾﯿﻨﯽ آرام آرا م
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ .دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ،رﯾﺸﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎور
اﯾﺮان دارد  ،و ﮐﻢ ﮐﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﯿﺮه ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ و ﺧﺎور اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،دﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ در
دوران ﻓﺮاروﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ  ،و ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ .
ﻣﺰده ﯾﺴﻨﻪ ،ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ی آﺋﯿﻦ ﻣﺰداﺋﯽ ﮐﻬﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم وﯾﺲ
دودﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ "ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ" ﺑﻮد  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی "ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ" ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی داﻣﭙﺮوری .اﻫﻮرﻣﺰدا در آﯾﯿﻦ ﮐﻬﻦ زرﺗﺸﺖ  ،ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭼﻨﺪ
ﺧﺪاﺋﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ آﯾﯿﻦ  ،ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن )روﺣﺎﻧﯿﺎن( در ﮐﻨﺎر ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ،روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ،ﺷﺒﺎﻧﺎن و
ﭘﯿﺸﻪ وران و دﺑﯿﺮان  ،ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان ،اﻣﺎ ﻗﺸﺮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎﻻی ﻫﺮم ﺣﮑﻮﻣﺖ و
در ﮐﻨﺎر ﭘﺎدﺷﺎه )و ﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ او( .ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎ ورزی  ،ﺑﻪ اﻣ ﻮر
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﻪ وری ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  ،و از اﯾﻦ راه درآﻣﺪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧ ﺪ .
در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ آﺋﯿﻦ ﻣﺰده ﯾﺴﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ آزادی دﯾﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی اﻫﻮرﻣﺰدا ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﮐﻨﺎر او ﯾﮑﯽ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﺗﺎ دﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺑﺮش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﭼﯿﺮه ﺷﺪ  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﻮد.
در دوره ی اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺰده ﯾﺴﻨﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن در آﻏﺎز در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻐﺴﺘﺎن ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزﻧﻪ ی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن در آن ،از
ﻧﻔﻮذﺷﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ،و از دوره ی ﺑﻼش ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺋﯿﻦ زردﺗﺸﺘﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در دوره ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎری اداﻣﻪ ی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺲ از ﺑﻼش ﺑﻮد ،آﺋﯿﻦ
زرﺗﺸﺘﯽ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺎزه ی ﻓﻘﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪی  ،ﭘﺎﯾﻪ ی ﻣﻌﻨﻮی دوﻟﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻨﺪاری اﯾﺮان را  ،ﮐﻪ ﺧﺎﺻﻪ در آﻏﺎز دوره ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﭼﻨﺪی ﻣﯿﺎن
ﺷﺎﻫﺎن وﻣﻮﺑﺪان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران دوم ﺗﻤﺪن اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .در
ﻫﻤﯿﻦ دوران  ،روﻧﺪ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﻣﭙﺮاﻃ ﻮری روم در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد.
ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در اﺷﮑﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﺎری در وﯾﺲ ﻫﺎی دودﻣﺎﻧﯽ  ،از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،
از اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دوران  1500ﺳﺎﻟﻪ آﻏﺎز  ،و ﺑﻮﯾﮋه در دوره ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﺘﺎب ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺳﺮان
آﺑﺎدی ﻫﺎ ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ،و از درون درﺑﺎرﯾﺎن و اﺷﺮاﻓﯿﺎن و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺷﺎه ،ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺑﺰرگ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎغ ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺷﺎه ﮔﺎه زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎ ورزی را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺮری و ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ  ،و ﮔﺎه ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﺮد .
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در وﯾﺲ ﻫﺎی دودﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان  ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻫﺎ  ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ درﮔﯿﺮی
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯿﺎن "ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻫﺎ" و "ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ" ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد  ،در ﺑﺮش ﻫﺎﯾﯽ ،دودﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ
ﻟﺮزه در آورد  .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ؛ ﻧﺨﺴﺖ  ،ﺗﻤﺮﮐﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل دﯾﻮان ﺳﺎﻻری
اﺷﺮاﻓﯽ -ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ و ﺷﺨﺺ ﺷﺎه در ﺑﺎﻻی آن )ﮔﺬﺷﺘﻪ از دوران اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﻮد آن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﻮد(  ،دوم  ،ﻋﺪم
رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮده ی ﺑﺮده داری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣ ﺼﺮ و ﯾﻮﻧﺎن و روم ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ،و ﺳﻮم ،
ﻧﺎواﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ زﻣﯿﻦِ ﻣﻮردِ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری  ،ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﺳﺪه ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﮕﯿﺰه ی ﻧﺒﻮ دِ
واﺑﺴﺘﮕﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﻋﺪ م ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺮده داری در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را  ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ در
آﯾﻨﻪ ی رﯾﺸﻪ داری و دﯾﺮﭘﺎﺋﯽ ﻧﻈﺎم وﯾﺲ دودﻣﺎﻧﯽ  ،و ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ  ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ) .ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ اﯾﻼم و دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رودان و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎدﻫﺎ و
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن را ﺟﻠﻮه ای از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﺋﯽ داﻧﺴﺖ (
ﻧﻈﺎم وﯾﺲ دودﻣﺎﻧﯽ -ﭘﺪرﺳﺎﻻری در اﯾﺮان  ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧ ﻮﯾﻦ ﻓﺌﻮداﻟﯽ  ،ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺪه
ی ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﻧﻈﺎم وﯾﺲ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم اﯾﻼﺗﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪ ای  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اﻗﻮام ﺗﺎزه ی ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ  ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ  ،و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه و ﯾ ﻮرش ﻫﺎی آﻧﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد  ،و ﻣﯿﺎن آرﻣﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻮﭼﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ رخ داده  ،و وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد  ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو را  ،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ در دوران دوم
ﺗﻤﺪن  ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و روم و ﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺪاوم زﻣﺎﻧﯽ وﺷﻤﺎر
ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ و ﯾﻮرش ﻫﺎی ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه در ﻓﻼت اﯾﺮان ،ﮐﻪ راه اﺗﺼﺎل ﺳﻪ ﻗﺎره ی آﺳﯿﺎ و
اروﭘﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪ .
ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن در اﯾﺮان  ،ﺑﻮﯾﮋه در ﭘﺎﯾﺎن دوره ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ  .در اﯾﻦ ﺑﺮش  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان )و دﯾﻮان ﺳﺎﻻری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن( از ﺳﻪ ﺳﻮ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻮد :ﻧﺨﺴﺖ ،از ﺷﻤﺎل ﻗﻔﻘﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﭗ ﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن "دروازه ی آﻫﻨﯿﻦ" ﻗﻔﻘﺎز ،دوم ،از ﺳﻮی ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺮب ﻫﺎی
ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن روم ﺑﺮای اﺧﺘﻼل در راه ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی  ،و ﺳﻮم  ،از ﺟﺎﻧﺐ دﺷﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎی
" ﻫﻮن" در ﺧﺎور اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل راه اﺑﺮﯾﺸﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻫﭙﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯿﺎن
دو رود ﺳﯿﺤﻮن و ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻮدﻧﺪ  ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺎره ای از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان زﺑﺎن آﻧﺎن از ﮔﺮوه زﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺧﺎوری ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ،در اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .
ﺗﯿﺮه ﻫﺎی ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ  ،و ﺑﻮﯾﮋه ﻓﻼت
ﺑﺰرگ اﯾﺮان را  ،ﻣﻮرد ﭼﭙﺎول و راﻫﺰﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .

ﻃﻼﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن زود ﻫﻨﮕﺎم
دوران ﻣﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ  ،ﻫﻢ ﭼﻮن دوران اﯾﻼﻣﯽ ،ﺑﺮش رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه
ﺑﻮد .اﯾﻦ رﺷﺪ  ،در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری و دوﻟﺘﻤﺪاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ﺑﻮد،
ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮش ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرا ،وﺟﻮد ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ی
زﻣﺎﻣﺪاری ،ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﻤﮕﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ،ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ آرﻣﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه،
ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ده ﻧﺸﯿﻨﯽ ،وﺟﻮد دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮای اﺷﺮاﻓﯽ -ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺪارای دﯾﻨﯽ  ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﻪ وری و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮی  ،ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺴﺘ ﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ  ،در ﮐﻨﺎرِ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﺑﻮﯾﮋه از راه ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻨﺪاریِ رو ﺑﻪ رﺷﺪِ ﻓﺌﻮداﻟﯽ .
ﺧﺎﺻﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﮐﻪ در دوره ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ »ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺗﻦ!!!« را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
»ﺻﻨﻌﺘﯽ« را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ و اﯾﺮان در ﻣﺮﮐﺰ آن ،در اﯾﻦ ﺑﺮش ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎن
آن روز ﺑﻮد  ،و در ﻫﻤﻪ ی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ .
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز آرﻣﺎن
behroozarman@yahoo. com
www. b-arman. com
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