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  پیش گفتار

.  ایراندیاقتصا-  اجتماعیتاریخ ی برجسته چهار برشِ در "کوتاهبسیار " کنکاشی هستند ،شتارهانورشته  این
 تاریخ ایران را به دو دوره ی پیش و ،چرا که بیشتر نویسندگانتازگی دارد،   کم وبیش،گزینش این چهار دوران

 شیوه ی الیه بندی چهارگانه، می تواند به ،از دیدگاه نگارنده .سپرده اندارزیابی به و  ، کردهبخشپس از اسالم 
در گ و روبناییزیربنایی دگرگونی های روشنیِ   .یاری رساند ،اکنونذشته و  

می  این ازریابی ها،  برگرفته از برخوردار است، چرا کها، از اهمیتی امروزیبرآیندِ پایانیِ این کنکاش ه به نظر 
نگریستنی  . باشد گرفتهجای ، اش پنجمین برشآستانِدر   و، ی تاریخ خودچهارمین پاره پایانِرسد کشور ما، در 
صفوی ها . پایان می یابد و ، آغاز دینی هایتندروی و "سوگ گستری ها" با ،ی و پایاناینکه، برش چهارم

  . آنند پایان دهنده ی)گویا ( آن، و والیی هاآغازکننده ی
 و "خندان"رم و  خی نوروز، به پیشوازِ"سایه"، و با سروده ای از در این نوشتار به برش نخستین می پردازیم

  : رویم می در تاریخ سرزمین مان،"ختهوافر"
  موقت است که برخیز ؟چند این شب و خاموشی

  برانگیزم را با صبح »خندان«ین آتش و
فروختنم باید   گر سوختنم باید ا

  ای عشق بزن در من کز شعله نپرهیزم
  

  پیدایش و رشد نهادهای دولتمداری در ایران
  
میالد639  تاسال 4000از نزدیک به ، شناخته شده ترین دولت کهن سال ایران، دولت ایال م بود" .  سال پیش از 

 ، قبیله ای و ویسیدر آغاز، زمامداریِ.  در این برش را می توان به گونه ی زیر برجسته کرد"دولت"مراحل رشد 
درونی در   ، آندر پیِ.  و ریشه دواند، بوجود آمد،اجتماعی- های اقتصادییکان همراه با پیچیده شدن الیه بندی 

دولت های مستقل و جداگانه ای پدیدار شدند که پاره ای از آنان مانند شوش، -  شهر،نخست در چند نقطه ی ایالم
. ساختندآوان، باراخشه، سیمانس، خوخنور و انشان، پایه های اساسی دولت یگانه و سرتاسری ایالم را استوار 

رزه با دشمن  دوسویه و چندسویه، از آن دست مبا جداگانه بنا به نیازهایِدولت هایِ-  شهر،در برش بعدی
 ارتشی، فرماندهی از میان خود  کارکردهایِمشترک، اتحادیه هایی برپاکردند و برای یکسان سازی و هماهنگیِ

پوزواراین " به سرکردگی ،پیدایی دولت یگانه ی ایالم در نیمه ی دوم هزاره ی سوم پیش از میالد. برگزیدند
  ." این روند بود ناگزیرِ برآیندِ،"شوشی ناک

  1"در تاریکی هزاره ها"سکندری، نقل به مضون از کتاب ایرج ا
  

ی -  در یک دوران گذار درازگاه، از پایان عصر میان ایراننخستین سازمان های اجتماعی سنگی و آغاز دوره 
گروه های دارای مالکیت همگانی نوسنگی، از راه اهلی کردن دام و زندگی یکجانشینی  در ،و کشاورزی، بر پایه ی 

 هزار هفتاز نزدیک به .  به ویژه در شمال کوه های زاگرس، پا به پهنه ی زندگی گذاشتند، نجد ایرانازبخش هایی 
میالد -  دولت، شهرک ها و سپس، نخست، و از درون پاره ای روستاها،گسترش یافت ده نشینی ،سال پیش از 



  از آن،پس و ،تمداری چندشاهی شیوه ی دولرفته رفته ، آنهمپا با .شهرها و دولت های منطقه ای پدید آمدند
آرمنده   فرهنگِ چیرگیِ تجلی آرام و کندِ،این دوره. نهادند پا به گستره ی زندگی اجتماعی ،شاهی-  تکزمامداریِ

 ،، دستگاه دولتمداری شاهنشاهیدرازگاه روندشاهی بود که در یک -  زمامداری های تکرونِاز د. بر کوچنده بود
  . فرارویید،ی منطقه ایو استوار بر بازارهای همگرا

و ، و بویژه،پیدایش نهادها و سازمان هایِ اجتماعیِ پیچیده  دستگاه دولتی و دیوانی و پرستشگاهی و لشکری 
 در پیوند ، اجتماعیه هایطبقالیه ها و  و  و پیدایی گروه ها، و تقسیم کار اجتماعیاقتصادیدادگستری، با رشد 

فزارهای نوینبا شیوه های تولیدی ،در این میان. بود س و مفرغ و  م دوره هایی مانند تولید، بهره گیری از کارا
  و در پیِ، نخستین تقسیم کار اجتماعی میان شبانان و برزگران پیدا شد،همسو با آن. ندآهن را پشت سرگذاشت

م .  پیشه وران و صنعتگران و بازرگانان و صرافان پدید آمدندی مانند رفته رفته الیه های نوین،آن همپا با این تقسی
گروه های اجتماعی نیز تقسیم کار رخ داد از درون گروه های اجتماعی که در آغاز به . کار اجتماعی، در داخل 

صورت ویس های دودمانی با مالکیت همگانی به تولید اقتصادی در بخش های کشاورزی و دامپروری و پیشه 
و در این راستا با پیچیده شدن مناسبات اجتماعی، در  ، سران ویس ها پدید آمدند،وری می پرداختند، نخست
  . لشکری و درباری و دیوانی فراروییدند پرستشگاهی وروندی درازگاه، گروه های

در دست کاهنان بود،قتصادییکان های ارهبری  بیشتر  ، شیوه ی زمامداری پرستشگاهی، و بدین گونه، در آغاز 
داشت مراتب دستگاه زمامداری کاهش یافتدر روند دیگرگونی ها، توان . چیرگی  در سلسله  آن،کاهنان   ان و جای 
  . شاهک ها و شاه ها و شاهنشاهان گرفتند،را رفته رفته

 شکل گیری سازمان های اجتماعی بدین گونه بود که چند خاندان، طایفه ای را تشکیل می دادند که در ،در ایران
 و از می آفریدندرا ) زنتو( ایفه، قبیله ی خویشاوندیچند ط. زندگی می کردند) ویس( درون یک ده عشیرتی

  قوم مشخصی که ساکن یک سرزمین بود،کیش- همبستگی قبیله های خویشاوند و همزبان و کم و بیش هم
 در آغاز ، آنان)عضوهای(هموندان در باالی قبیله ها، پیشوایان یا شاهک ها قرار داشتند و  .، بوجود می آمد)دهیو(

گبیشتر    .روه کاهنان و جنگجویان و کشاورزان بخش می شدندبه سه 
 . سال پیش از میالد639  تا سال4000ز نزدیک به ، ا دولت کهن سال ایران، دولت ایال م بود"شناخته شده ترین"
 در این برش را می توان به "دولت" مراحل رشد .) تاریخ جهان را با دولت ایالم آغاز کرده است"ویل دورانت"(

قبیله ای و ویسی. ر برجسته کردگونه ی زی در  با پیچیده شدن الیه بندیِزمان هم،در آغاز، زمامداری   درونی 
چند نقطه ی ایالم، آندر پیِ.  بوجود آمد و ریشه دواند،اجتماعی- های اقتصادییکان  دولت های - شهر، نخست در 

 باراخشه، سیمانس، خوخنور و انشان، مستقل و جداگانه ای پدیدار شدند که پاره ای از آنان مانند شوش، آوان،
  . کردند میپایه های اساسی دولت یگانه و سرتاسری ایالم را استوار

دولت های جداگانه بنا به نیازهای دوسویه و چندسویه، از آن دست مبارزه با دشمن - شهر،در برش بعدی
ارتشی، فرماندهی از میان خود مشترک، اتحادیه هایی برپاکردند و برای یکسان سازی و هماهنگی کارکردهای 

پوزواراین "پیدایی دولت یگانه ی ایالم در نیمه ی دوم هزاره ی سوم پیش از میالد به سرکردگی . برگزیدند
  . این روند بود ناگزیرِ برآیندِ"شوشی ناک

  
دیوان ساالری   پیدایش 

  



برای . ری در دست کاهنان بود آغاز، زمامدادربنا بر آثاری که از کاوش های باستان شناسی به دست آمده، 
 فرمانروایی ،دولت-شهر هایِ بر همه ی سازمان ،نمونه در شهر شوش، کاهنِ مهمترین پرستشگاه منطقه ای

 مسئولیت کارهای دینی و مالی و لشکری و دادگستری را ،بدین گونه کاهن بزرگ یا پیشوای پرستشگاه. داشت
  عبارت بودند از خزانه دار، پرستشگاهی حرفه ایِرین کارمندانِ مهمت، در این چارچوب.2 داشتگردنهمزمان بر 

بدینسان نخستین ). شاتین( و روحانیون زیردست) پاشی شوادوآ( پرستشگاهی ، اداره کننده )ماش شار ادوآ(
  .سازمان دولتی به صورت زمامداری دینی پیدایش یافت
بر )  و سپس شاهنشاهی،شاهی- شاهی و تک- هننخست کا( در هزاره ی دوم پیش از میالد دولتمداری پادشاهی

 تابع دستگاه دولتمداری ، سران و پیشوایان دینی و پرستشگاهی، بدین گونه.ساالر چیره شد- دینزمامداریِ
 امور دولتی و جاری در بخش های ،در ساختار نوین، سازمان شاهی و پرستشگاهی در کنار هم. شاهی گشتند

 تولیدکنندگان را مورد بهره ، و به بویژه،گرفتندمی و بازرگانی را زیر کنترل کشاورزی و دامداری و پیشه وری 
سوکال، (  به شاه گام به گام زمین ها و منابع طبیعیرایند همین دگرگونی، مالکیتدر ف. دادندمی کشی قرار 

  .منتقل گردید) سوکالماه و سونکی
 و همپا با ،یت همگانی نیز رفته رفته دگرگون شدندبا مالکو  سیستم دولتمداری، ویس های دودمانی ایناز درون 

ی ، درباری و پرستشگاهیاقتصادیِ-الیه بندی اجتماعی، دستگاه سیاسی  و سپس اشرافیت دیوانساالر در پیکره 
فراروییدند)دیوان ساالر ("دولت بوروکراتیک" دست گرفتن اختیارات گسترده ،این ساختار نوین زمامداری.    با به 

ی از فعالیت های سودجویانه، کشاورزان و شبانان و پیشه وران را بیشتر مورد بهره کشی قرار می و بهره گیر
ن، اجتماعی علیرغم افزایش فشار به تولیدکنندگان  اما،دگرگونی نوین. داد دیوان ساالری سازما گیری از  - با بهره 

  . شتاب بیشتری بخشید،اقتصادیرشد نیروهای مدار، به 
 اساطیر  یبر پایه. در خاور و مرکز ایران نیز می بایست روندی همسان رو به شدن می بودیالم، پا به پای دولت ا

 پیش از آمدن زرتشت ، اجتماعیه های، تقسیم جامعه به الیه ها و طبقایرانی که بیشتر با خاور ایران در پیوندند
در جهان، این روند در نجد ایران پدیدار  برای نخستین با،نیز وجود داشته و پاره ای از تاریخ شناسان برآنند که ر 

سخن ) پیشتره( از تقسیم جامعه به گروه های صنعتی و پیشه وری خرده اوستابخش هایی از در . گشته است
گردیده اند  رثئیستر یا ارتشیان یا ، آثروان یا کاهنان و خادمان آتش، دوم،نخست: رانده شده و سه گروه مشخص 

به ویژه . فسونیت یا دامدار و کشاورز در کنار هموتی یا پیشه ور-  واستری،و سوم) نعرابه سوارا( ارتشتاران
 در کارگاه ها و محالت "انبوه"  هزار سال پیش از میالد و تولید صنعتی6 تا 5کشف مس در ایران نزدیک به 

آریسما3600جداگانه و بسیار سازمان یافته در  میالد که آثارش در  پیدا شده، نشان ) ARISMA(  سال پیش از 
دهنده ی وجود تقسیم بندی طبقاتی و سلسله مراتب اداری و سازمانی و کشوری و لشکری در خاور و مرکز 

در خاور و مرکز "نیک پادشاهی"شاره های روشن اوستا به پیروی از آیین ا .ایران است  نیز نشان از آن دارد که 
   . ایران، روند همسانی رو به شکل گیری بوده است همزمان با دیگرگونی های دولتمداری در باختر،ایران

  
  اجتماعی-دگرگونی در ساختارهای  افتصادی

  
ی . دارای برخی ویژگی هاست،اجتماعی در دوران ایالمی ها–دگرگونی بافت اقتصادی  شالوده ی اقتصادی جامعه 

طلقه ی سلطنتی و مالکیت عالیه  که گام به گام به حاکمیت م،بود بنا ،شگاهیتایالمی بر دو سازمان، شاهی و پرس
 کاهنان هر دو گروه یعنی سرداران و ،در آغاز. بدل شد ،ساالر  و ایجاد یک اشرافیت دیوان،زمین های شاه بر 



داد و ستد داخلی و خارجی نظارت دا در این . شتنددارای زمین های بزرگ کشاورزی بوده و بر بازرگانی و 
 بیشتر و تولید کشاورزی، همانند بودند به یکی از نهادهای باال وابسته ، کشاورزان و پیشه وران، همه یجامعه

  .را تشکیل می داد اجتماعی ید باستانی خاور، مهمترین بخش تولتمدن های
 ، از راه پرداخت مالیات و عوارض و انجام خدمات رایگانان،کشاورز قابل کشت از سوی  زمین هایبر رویکار 

با وجود واگذاری زمین به کشاورزان، که با در اختیار گذاشتن آب . رفترت می گدو نهاد حکومتی صوهر برای 
در ند عموماَ در مالکیت جمعی باقی ماند، همانند بسیاری از تمدن های نخستین،همراه بود، اراضی ایالمی  و تولید 

به . ت ایالم پایدار ماند با اقتصاد مشترک و همپیوند، تا پایان دول، خویشاوند کوچکِ)وهایعض( هموندانِ چارچوب
 بر پایه ی مالکیت مشترک ویسی یا ،های کوچک اقتصادییکان  همه ی سیاسیِ  نمادِ،گفته ی دیگر، دولت ایالم

 فاصله ، استوار بر مالکیت خصوصی زمین داریِ هنوز تا یک نظامِ، این نهاد بر همین پایه.ویس دودمانی بود
  . به آنیی فراروسازِزمینه ،  و از سوی دیگر، آن برابرِدربود  سدی ،بدین گونه از یک سو. داشت
 مشخص و  ی به معنای محل سکونت مشترک جماعات، کانون گردهمائی طایفه،ی اوستائی ویس در اینجا واژه

 نمی توان دیدگاه پاره ای از تاریخ شناسان را که ،در این میان.  بکار می رود،پایگاه تولید جمعی با مالکیت مشترک
 فئودالی یولِ و آن را با اقتصاد متکی به اقطاع  و ت، دانسته"فئودالیسم نخستین"د کشاورزی دوران ایالم را تولی

و ،ویژگی های تولید کشاورزی فئودالی در ایران.  درست دانست،شمرده اندهمسان  ،اروپائی  و پویش ها 
دیگر .ردبرش خواهند خوبیشتر  ،، در ادامه ی این کنکاشدگرگونی های درونی آن  دیگر گروهی دیدگاه ،از سوی 

 با داده ، نیزگی نظام برده داری به عنوان شالوده ی اقتصادی جامعه ی ایالمیر در مورد چی،از تاریخ شناسان
و شرکت، با وجود اطالعاتبر پایه ی این . دن و نادرست می نمای،دنهای باستان شناسی برابری نمی کن  اسرا 

  کوچکِهموندانِ  بر تولید کشاورزیِ، بخش تعیین کننده ی بارآوری اقتصادیخادمان در تولید اجتماعی،
  . استوار بود،خویشاوند

  
  رشد فرهنگ یکجانشینی و کشاورزی

  

فرهنگی بازمانده از دوران پیشین، اوستا و شاهنامه، می توان اشاره های روشنی به - در هر دو اثر تاریخی
ده و شهر نشینی یافتچگونگی زندگی اقتصادی ایرانیان در دوره بخش کهن اوستا یا گات ها که به .  ی آغاز 

می شود  و نیز سروده های فردوسی پیرامون پیشدادیان و کیانیان، نشان می دهند که فرهنگ ،زرتشت نسبت داده 
 شمنِ د،و ایرانیان، کوچ نشینان یورش گر را است،  این دوره، بویژه بر کشاورزی و دامپروری استوار بودهایرانیِ

  .نخستین خود می دانستند
 ده و شهرنشینی و تولید  و چیرگیِ،به گفته دیگر، روندی که در دوران نوسنگی در زمینه ی کاهش کوچ نشینی

 ی آن "شناخته شده" که شاخص برجسته و ،کشاورزی و دامپروری آغاز شده بود، در دوران نخست تمدن ایران
پیشدادیان و کیانیان در خاور بود، فرهنگ آرمنده را به وجه غالب و تعیین پادشاهی گویا،  و ،دولت ایالم در باختر

بر پادشاهی پیشدادیان و کیانیان هنوز گرد سنگین اسطوره ای ( کننده ی پروسه ی تولید اجتماعی فرارویاند
میان  کاوش ها و پژوهش های ، این غبار را.نشسته است کم الیه تر  ،انهباستان شناسهمه سویه ی تازه، و از آن 
برای نمونه گشتاسب یکی از پادشاهان دودمان کیانیان که بنا بر داستان های شاهنامه و نوشته ). خواهند کرد
 ،آیین نو.  همزمان با زرتشت پیامبر یکتاپرست ایرانیان بود، پذیرنده و یاری کننده ی آیین وی گشت،های اوستا

شهریار " را نوید می داد و " چراگاه ها و کشتزارها،ارپایانچ" و نگاهبانی از "بهروزی و شادکامی برزیگران"



 برای ، که در سایه ی مزدا اهورا، به مثابه ی پاسداری می دید،"دروغ پرستان و دیوان" در برابر ، را"توانا
ه ی پشتیبانی از  که درون مای،در آیین نوین. "خوش" ندگیِ زبرای ،"فراخ"برزیگران پهنه ای فراهم می ساخت 

  : را داشت، به روشنی ناسازگاری با فرهنگ کوچ نشینی وبیابان گردی، نمایان بودگان آرمندشاورزان وک
، ": 9، بند 31 یسنا هات  گرایند یا به چادرنشینان پیوندند آن گاه که به چارپایان آزادانه راه دادی تا به کشاورز 
.   پارسایی و فروتنی پاک است، و معنی آن،ن است فرشتگا از مهینِ،در فارسی اسفند، نام چهارمین تن( سپندارمذ

در روی زمین خرمی و آبادانی بود،این فرشته   تا انگیزه ی آدمیان برای ، و او را مادینه پنداشتند، نگاهبان زمین و 
د، کشاورزی و آبادانی زمین شود و برای بزرگداشتش ی ) پسر اهورا مزدا نامیدن خرد مینوی پدید آورنده  و 

  ".از آن تو بودچارپایان 
میان، ": 10، بند 31یسنا هات  چارپایان از آن   خویش  خدایگانِ، نیک را منشِِ گله پرور، آن پاسبانِ"کشاورز"پس 

  ".دانستند
 نپردازند، هر چند بکوشند از پیام نیک تو بهره "کشاورزی"چادرنشینان بیابان گرد، که به ": 11، بند 31یسنا هات 

  ".نیابند
دروغِ ضدِ همین بخش، آیین18ِو در بند  گرد و بیگانه"دیوانِ"یا ضدِ  ( یکجانشینی  و، پشتیبانی می شود) بیابان    

مبارزه با آن فراخوانده می شوندرزیگرانب مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست گوش فرا ":  به 
ویرانی و"خانمان و روستا و کشور"دهد، چه آن سیاهکار به  مردم.  تباهی می رساند  و ! هان ای  ساز نبرد کنید 

  "!دروغ پرستان را با جنگ و ستیز از مرز و بوم خویش برانید
در چندین جا دیده می شوند نیز در شاهنامه ی فرودسی،نمونه های همگونی با اوستا   .  

  
  در فرهنگ نجد ایران "آریاییان"و  "خوزیان"جایگاه 

  
 ایرانیان به سرکردگی مادها،  بزرگ که نخستین پادشاهیبرداشت کردمی توان ه، از آن چه تاکنون به دست آمد

 باختری، استوار و پیگیر ایرانیان جنوب و جنوب  هایپایداری دستاوردها و  و بر شالوده ی پیشرفت ها،از جمله
در  اجتماعی و این کانون مستقل فرهنگی و یِ پایداربدونِ.  بنیان گردید،زیر پرچم دولت ایالمیو بیشتر  اقتصادی 

 داد و ستدهای فرهنگی و اقتصادی با همسایگان همپای خود، به  و بدونِ،از باختربرابر یورش های پی در پی 
 می توانستند به برپائی دودمان ،سختی می توان پذیرفت که اقوام ساکن شمال و شمال خاوری سرزمین ایالم

 یعنی از ، سال1500 نزدیک به  را آسیاباخترهای سرزمین های تمدن ی پادشاهی گسترده ای دست یابند که تمام
  .پوشش گیرند  زیر،دوران پادشاهی ماد تا پایان امپراطوری ساسانی

، پایه ی برخی کاوش هامرزهای حکومت شوش و ایالم دردوران شکوه خود، که بر   دربرگیرنده ی خوزستان
  تا، در پاره ای برش ها و بابل و حتی،فهان در خاورلرستان، بختیاری و پشت کوه، بخش هائی از فارس و اص

  . گسترش یافته بود، گواهی بر این ادعاست،فلسطین در باختر
مانی زبان ایالمی که بعدها به زبان ر در دی، از جملهتوان  می،تأثیر و نفوذ معنوی تمدن ایالم را بر فالت ایران

ی )  آن گرفته شدهنام استان خوزستان در جنوب باختری ایران از(خوزی  که در دربار شاهان ساسانی تا حمله 
 کاخ شاهی در تخت جمشید به  ی اسناد خزانه،در دوره ی هخامنشیان .، مشاهده کرد نیزبر جای ماندها عرب 

چیرگی عربهم چنین  .زبان ایالمی بود و در کنار پارسی و دری) ایالمی( زبان خوزی ، بر ایران هاتا پیش از   
میان مردم داشته است جایگپهلوی، در پاره ای از نوشته ها به نام عبداهللا بن مقفع آمده . اه ویژه ای در دربار و در 



اما در خلوت با بزرگان کشور به  ،می گفتند در دربار خویش به زبان پهلوی سخن  ساسانیپادشاهانه است ک
 جنوبی ه های ایالمی در پاره ای از منطقحتی تا امروز نیز واژه های بازمانده از زبان  . می کردند گفتگوخوزی
 .آیندهای فارسی شوشتری و دزفولی، به کار می  گویشو در ایران 

 سال و بار دوم درحدود دو هزار  در دو نوبت به فالت ایران آمدند، یکبار در حدود"گویا") آریاها(  آری هایقوم
میالدهزار  زاره ی سوم و هزاره ی دوم پیش از میالد، فالت  در آستانه ورود آنان به ایران در ه.سال پیش از 
فرهنگی بخش می شد؛ فرهنگ گرگان در سراسر خاور -  صرف نظر از فرهنگ ایالم–ایران   به چند منطقه ی 

دریای مازندران، فرهنگ گیان و گودین چهارم که خاور لرستان را در بر می گرفت، فرهنگ یانیک از شرق 
 فرهنگ جنوب، جنوب خاوری و خاور ایران که سه تمدن گوناگون با نیز و ،ایرانآذربایجان تا قسمت های مرکزی 

 به کار گرفته شده  گوناگونِ شیوه هایِ،در این میان. می پوشاندسفال های منقوش فارس، کرمان و سیستان را 
 شاید دورتر با  گویای ارتباط با دره ی سند و حتی،در فرهنگ گرگان در ساختن انواع تولیدات صنعتی، از یک سو

مناسبات، و از سوی دیگر،سرزمین چین در خاور ، مجمع الجزایر اژه )بین النهرین( میان رودان با آناتولی،  گویای 
ر سر راه بازرگانی ب قرار داشتن این منطقه  را می توانیکی از دالیل این ارتباط. بودو اروپای مرکزی از باختر 

 .استبوده  در پیوند  ها آریائیکوچ با ،میان رفتن این فرهنگ ازظاهرا.  دانستمیان خاور و باختر

، به ) نباشد" آریاییگهواره ی قبیله های"اگر ایران خود ( به طور کلی به نظر می رسد که ورود آریایی ها به ایران
 "یاصل"به این معنی که توده ی . دگرگونی دموگرافیک بزرگ یا تعویض جمعیت در نجد ایران نیانجامیده است
می دادند ،ساکن ایران که از ایالمیان و کوتیان و کاسپیان بودند، حتی پس از ورود آنان  اکثریت جمعیت را تشکیل 

چشمگیر بود- و تاثیر اجتماعی مسیر حرکت خود، در پاره ای مناطق ،افزون بر آن. اقتصادی آنان نیز   آریاییان در 
  .  بازماندندمانند اصفهان با ایالمیان روبرو شدند و از پیشروی

  و به ویژه، ساکن ایران از ترکیب مدنیت آریائی و مدنیت بومیان"گمان"به یک (، پیدایش تمدن نوین ایران
درهم آمیزی گام به )ایالمیان ، بر پایه ی دیدگاه پاره ای تاریخ شناسان، تاریخ خونینی نبوده و بیشتر به گونه ی 

دیگری از پژوهشگران، ورود آریائی هاشما .گام و آشتی جویانه پایه گذاری شده است خاوری از یر   اروپای 
 سه  خود گام به گام از در اوکرائین به زندگی کشاورزی و ساکنِ"گویا"شمال ایران به مرکز و جنوب را، که 

دههزار دشواری تغذیه روبرو بودند، برای اقتصا،و در پیامد آنیده بودند،  و کوچ، سال پیش از میالد پایان دا د  با 
و ، ا این وجودب.  ارزیابی کرده اندنامطلوب آسیا، در آغاز باخترو فرهنگ پیشرفته ی  درآمیزی فرهنگ بومیان 

خزررفته رفته نورسیدگان، فرهنگی تازه در جنوب خاوری دریای   در پایان هزاره ی سوم و آغاز ،  به شکوفایی 
میالد انجامید  ،ی فرهنگ آریائی نجد ایرانهاریشه  از "یکی"   و کم و بیش به مثابه ی،هزاره ی دوم پیش از 

  .ه استشناخته شد
رال پایه وبه نظر می رسد همزمان با این دگرگونی، فرهنگ هند و آریائی دیگری در خاور ایران و افغانستان تا ا

 پیوند بررسی زبان های آریائی،. که حاملین آن ایرانیان قدیمی ساکن شمال و خاور فالت ایران بودند گرفته بود
.  سازدبه واقعیت نزدیک می ،همپیوندی این دو را و ، را آشکار می کند با ساکنین اروپای خاوریاقواممیان این 

 پیش از ورود به ، آریائی با کشاورزی و فرهنگ ده نشینیکوچندگانشناسی بر آشنائی  داده های تازه باستان
  .دن صحه می گذار،فالت ایران

  
  وران نخستین تمدنپاره ای از ویژگی های د

  



 نخستین دوران تمدن  پیداییِپایان دوران نوسنگی در ایران که همزمان بود با آغاز جوامع روستایی، زمینه سازِ
همانگونه که پیشتر گوشزد شد، وجه مشخصه ی دوران نوسنگی، چیرگی گام به گام اقتصاد . در نجد ایران گشت

از جوامع روستایی نخستین، در گذر . صاد و فرهنگ کوچ نشینی بودو در پیامد آن فرهنگ ده و شهرنشینی بر اقت
در کنار رودخانه های بزرگ،زمان میالد، نخست6000 نزدیک به ، بویژه  در ، سال پیش از   شهرک ها و سپس 

میالد، شهرها فرارویید5000 در ویس های .  سال پیش از  ی اقتصادِ کشاورزیِ شکل گرفته  شهرهایی که بر پایه 
  . ی استوار بودند، بسترگاه و زایشگاه نخستین تمدن های ایران گشتنددودمان

- یکی از ویژگی های این دوران، چیرگی گام به گام پادشاهان بر موبدان و کنترل قطعی آنان بر نظام اقتصادی
ی پاره ای از اساطیر ایرانی، پادشاهان خود موبد بود،در آغاز این دوران.  اجتماعی بود زرتشت ( ند حتی بر پایه 

می دانند،پیامبر ایرانیان را نیز  و از درون آن،  الیه های اجتماعی و پیدایش طبقه ها،تقسیم بندی).  گروهی پادشاه 
گشت، زمینه را ،گیری پادشاهان- توان ده های شاهنامه حتی به پیش از دوران پیشدادیان باز می   که بر پایه ی دا

چیرگیِنمادین و فرهنگیِ  که بیانِ،برای پیدایی آیین یکتاپرستی .  سیاسی یک شاه بود، فراهم ساخت- اقتصادی 
 تاریخی بر دوران های سه گانه ی نوسنگی، می بایست موجودِاب هایِ  و کتوره هااین روند بر پایه ی انطباق اسط

،  سال 6000 سال پیش از میالد، همانا پایان دوران فراپارینه سنگی، تا 12000در ایران از نزدیک به  پیش از میالد
 کرد که بخش "گمان"بدین گونه می توان .  سال را در بر گیرد6000دوران آغاز شهرنشینی، یعنی نزدیک به 

ی 6000 و بخشی از پادشاهی کیانی، به این بخش از تاریخ ،بزرگی از دوران پادشاهان مهابادی و پیشدادی  ساله 
گر)پیش از ایالم( پیدایش تمدن نجد ایران   .دد، باز می 

در این دوره خودنمایی کرد و ،یکی از انگیزه های برجسته ای که در پیدایش دودمان های پادشاهی تمرکزگرا   
در  بزرگ از سوی قوم های امپراطوری هایِ پیدایشِزمینه سازِ  ساکن نجد ایران گشت، با نقش آب و آبیاری 

 و به گمان بسیار زیاد از زمان ، در باختراندر ایران از زمان ایالمی.  در پیوند بود،سیستم اقتصاد کشاورزی
 آبیاری و سدها و رشته های بازسازی و بهبود  وهداریا نگ و کنترلمهابادیان و پیشدادیان و کیانیان در خاور،

 و ،ها ، نخست از سوی پرستشگاهشتجوی ها که نیاز به سازماندهی متمرکز و کار جمعی در مقیاس بزرگ دا
چند پادشاه محلی زگونه ی عمدهسپس به   و کم کم زیر نظارت عالیه ی تنها یک پادشاه و دستگاه ،یر کنترل 

ده شد،اداری اشرافی و روحانی و قتصاد کشاورزی در درازای زمان از اهمیت .  سامان دا آب و آبیاری در ا نقش 
نند کاریز ها از  ما،خود نکاست، بلکه با پیدایش شیوه های تازه ی بهره برداری و گسترش زمین های کشاورزی

 کشتگری از سوی دیگر، از وزن بیشتری در سازماندهی کار همگانی و تعیین هایسویی، و پیچیده تر شدن ابزار
  .      برخوردار شد،مناسبات الیه های گوناگون اجتماعی

ی زمامداری و کنترل  گسترش پهنه  قتصادی، ای ایکان هویژگی دیگر این دوران، فراهم شدن گام به گام زمینه ی 
دیوانی، رقابت سخت میان همسایگان) روحانی( زیر پوشش یک دستگاه اشرافی و کاتوزی  و تالش برای یگانه ،و 

داخلی و خارجی . کردن بازارهای پراکنده بود مبادالت  از جمله عواملی که به این روند دامن می زد، افزایش حجم 
می نمود که نیاز به کنترل راه های بازرگانی تا دوردست ،بود ،  از جمله،رشد و شکوفائی تمدن ایالم. را ضروری 

از راه تجارت ه ژبویدر شوش، مده  فراوان گردآ های دارائی.پدیدار شد در پرتو گسترش بازرگانی برون مرزی
یکی از دالیل یورش همسایگان و بویژه . به دست آمدند ،)بین النهرین( میان رودانهند و آسیای مرکزی و مصر و 

 خاور  دورِ و کنترل راه های کاروانی به نقاطِ،شور به ایالم، برای شریک شدن در این درآمدهای باالآبزرگ دولت 
  .بود



 قرار داشت و پی در پی ، آن روزکنترل راه های بازرگانی، بویژه در سرزمین ایران که بر سر راه بازرگانی جهانِ
ن ها و خزاین دولتی کشورش بود، از راه ات کارودر تیررس یورش مهاجمین کوچک و بزرگ برای دزدیدن ثرو

در میان ساکنین نجد ایران که . داشت توانمند امکان  ویک حکومت متمرکز گسترش آیین یکتاپرستی  کوشش برای 
طالیه ایست و ،  بودهمحصول این دوره از تمدن ایران است، همزمان با افزایش توان پادشاهان در هرم زمامداری

و ،به گفته ی دیگر. در دوره دوم تمدن ایران) شاه شاهان( نشاهانبرای پیدایش شاه  در گذر زمان، نیاز به یگانگی 
کردن داد و ستدهای اقتصادیهمگرایی بازارهایِ فزایش توان برای رقابت با ، همجوار برای آسان   و نیز ا

شاهی های کهن با اقلیم گسترده سیستم اقتصادی شاهن.  آینده بود امپراطوری هایِپیداییِ همسایگان، زمینه سازِ
 از سویی از موانع مبادالت درون مرزی ،با پیدایش آنان. را، می توان نیای اتحادیه های اقتصادی امروزین نامید

شد و اقتصاد های کوچک پراکنده با بهر گیری از دستاوردهای تمامی اقوام ساکن، علیرغم استثمار می کاسته 
دیگرشدندمی گسترده به پیش رانده  مرزی، به یک قطب اقتصادی یکپارچه ،، و از سوی   در داد و ستدهای برون 

  .گردیدندمی و توانمند با درجه ی آسیب پذیری کمتر و میزان تاثیرگذاری بیشتر، بدل 
در برش پایانی دوره ی نخستین تمدن ایران، به نظر می رسد که در رابطه ی سکناگزیدگان و کوچ نشینان 

از یک چشم انداز، با گسترش پیشه وری و بازرگانی و امور مالی در . ه استه ای رخ داددگرگونی های تاز
آرمندگان گسترش یافت و با روی آوری بیشتر کوچ  شهرها، حجم داد وستدهای بازرگانی میان کوچندگان و 

درگیری های متقابل کاسته شد میزان  کشاورزی و دامداری، از  گسترش از روزنه ی د. نشینان به کارهای  یگر، با 
 ، توان و چیرگی روزافزون اقتصاد شهرنشینی بر مناسبات کوچ نشینی، پروسه ی در انقیاد در آوردن کوچ نشینان

: بدل شدند شاهان منطقه ای ان کوچ نشینان بویژه در دو زمینه به دستیار،در این دوران. شتاب بیشتری پیدا کرد
 برای خدمت در ، و دوم، کنترل و پاسداری از راه های بازرگانی به مثابه ی همکار بازرگانی آنان برای،نخست

رقابت میان سران .  نوین در درون و بیرون مرزهای زمامداریدیوانیِ-ارتش برای نگاهداری از دستگاه درباری
  .پابرجای ماندویس های سکناگزیدگان و کوچ نشنینان اما، برای رهبری بر دستگاه پادشاهی تا حدودی 

  
  هواره های تمدنیکی از گ

  
 باختر ،در این برش. ا افت و خیزهایی بود همراه ب، نیروهای مولده شتابانِ رشدِنخست تمدن ایران، برشِدوران 
ه،آسیا م .  فراروییدانآدمی یکی از گهواره های تمدن  و ایران همراه آن، ب این روند در پرتو چیرگی گام به گا

 به دست ،یت همگانی ویس های دودمانی با مالک گیریِشینی، و بنیان رشد ده و شهرن،فرهنگ آرمنده بر کوچنده
به  و ، رفته رفته کاسته شد"دیوان ساالر" در دستگاه  از توان کاهنان و روحانیون،در این پاره ی تاریخی. آمد

  . پدیدار گردید،زمامداری اشرافیت زمیندار با شخص شاه در باالی آن، به مثابه ی سیستم چیره ،جای آن
در جهان آن روز بودکی از برجسته ترین کانون های تمدنایران در این دوره ینجد   در همه ی زمینه های ، 

  3.یاری رساندهمه سویه  ،و به رشد فرهنگ در گیتی ،داشتاقتصادی و اجتماعی و سیاسی دستاوردهای بزرگی 
فرهنگ " است از رشد ن را، که نمایی ایرااقتصادی-  اجتماعی از برش نخستین در تاریخ"بسیار کوتاه"ارزیابی 

  :، با سروده های زرتشت به پایان می بریم"یکجانشینی
کسی از ...  نپردازند، هر چند بکوشند از پیام نیک تو بهره نیابند "کشاورزی"چادرنشینان بیابان گرد، که به " مبادا 

و "ان و روستا و کشورخانم"شما به گفتار و آموزش دروغ پرست گوش فرا دهد، چه آن سیاهکار به   ویرانی 
  "!ساز نبرد کنید و دروغ پرستان را با جنگ و ستیز از مرز و بوم خویش برانید! هان ای مردم. تباهی می رساند
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کاهنان به دخالت های گسترده در سیاست روی آوردند و در این . حانیون و نظامیان بلند پایهمیالد در پیوند بود با درگیری های میان رو

 با آغاز دوران ساسانی و کوشش برای ایجاد رفورم مذهبی و ،این دوران. راه از تاثیر گذاری در کارهای دیوانی نیز خودداری نکردند
  . همسانی هایی داشت،رشد روحانیت متمرکز
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