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  پیش گفتار
. اقتصادی ایران- عی در چهار برشِ برجسته ی تاریخ اجتما"بسیار کوتاه" رشته نوشتارها، کنکاشی هستند این

 تاریخ ایران را به دو دوره ی پیش و ،چرا که بیشتر نویسندگانتازگی دارد،   کم وبیشگزینش این چهار دوران،
ده، شیوه ی الیه بندی چهارگانه، می تواند به  . کرده، و به ارزیابی سپرده اندبخشپس از اسالم  از دیدگاه نگارن

در گذشته و اکنون،زیربنایی و روبنروشنیِ دگرگونی های    . یاری رساندایی 
می  برآیندِ پایانیِ این کنکاش ها، از اهمیتی امروزی برخوردار است، چرا که برگرفته از این ازریابی ها، به نظر 

نگریستنی .  گرفته باشدجایرسد کشور ما، در پایانِ چهارمین پاره ی تاریخ خود، و در آستانِ پنجمین برش اش، 
صفوی ها .  و تندروی های دینی، آغاز و پایان می یابد"سوگ گستری ها" و پایانی، با اینکه، برش چهارم

  .پایان دهنده ی آنند) گویا(آغازکننده ی آن، و والیی ها 
در این نوشتار به .  در آن را به ارزیابی سپردیمیانو جایگاه ایالمتمدن ایران  در نوشتار پیشین، برش نخستین

خرم و سال هایی، به پیشوازِ "سایه"با سروده ای از می پردازیم، و  برش دوم ، در تاریخ "افروخته" و "خندان" 
  :سرزمین مان می رویم

  چند این شب و خاموشی؟ وقت است که برخیزم
  را با صبح برانگیزم» خندان«وین آتش 

فروختنم باید   گر سوختنم باید ا
  ای عشق بزن در من کز شعله نپرهیزم

  
    رشد پهنه ی زمامداریدیوان ساالری نوین و 

  
آشوریان در باختر آسیا را فراهم ،همبستگی میان مادها و پارس ها و ایالمی ها و بابلی ها"  زمینه ی شکست 

 برخوردار شدند، ولی به دلیل نداشتن  هاآشوریان برای چندی از پشتیبانی نظامی مصری ها و آرامی. ساخت
عموم مردم از نهضت ضد آشور « به گفته ی دیاکونوف ،آسیاپایگاه توده ای، شکست خوردند، و در باختر 

دستگاه ، کوروش در باختر آسیا به کشورگشایی گسترده روی نیاورد و بیشتر»گمان زیاد«به  .»پشتیبانی کردند  
و ، دست گرفت درها راآن  و حتی بخش بزرگی از پهنه ی زمامداری  و ایالمی ها،اداری و دیوانی و لشکری مادها  

  ".م دولتمداری پیشین را تکامل بخشیدسیست
  "بستر تاریخ ایراندر "برگرفته از کتاب 

  
ی ، پراکنده وشاهی- تک از شیوه ی اداریِ، گام به گام هامانند ایالمینیز سیستم دولتمداری مادها   به شیوه 

پادشاهی به ویژه  در درون مرزهای ،از یک سو.  با اختیارات گسترده فرارویید و،زمامداری متمرکر شاهنشاهی
مستقر بود در زمان هوخشتره، دیوان دیگر،ساالری تکشاهی  و ، و از سوی  مرزهای فرمانروایی در بابل   در کنار 

به . وجود داشتند کم و بیش زیر نفوذ دولت مرکزی  و پادشاهی های خودمختار و قبیله های نیمه مستقل،آشور
ی خاور، به کشورگشایی گسترده گفته ی دیاکونوف تاریخ شناس برجسته   گمان زیاد کوروش در باختر آسیا به 



 و حتی بخش بزرگی از پهنه ی  و ایالمی ها، دستگاه اداری و دیوانی و لشکری مادها،روی نیاورد و بیشتر
دست گرفت درها راآن زمامداری    . و سیستم دولتمداری پیشین را تقلید کرد و تکامل بخشید، 

در دوران داریوش سازمان و مقررات اداری سخت و مشخصی به خود گرفت و  بویژه ،این شیوه ی دولتمداری
 متمرکز دیوان ساالری«این دستگاه نوین زمامداری را می توان  .در آینه ی ساتراپ نشین های نوینی جلوه نمود

ی  با شخص شاه به ،ساتراپی-اشرافی ،نیمه سکوالر،  سازمان یافته،) و قانون مداربوروکراتیسم دولتی( مثابه 
ده،مالک همه ی زمین ها و منابع طبیعی تولید کنندگان » بهره کشی بویژه از و ،» همراه با چیرگی فرهنگ آرمن

  .، ارزیابی کرد»کشاورز
می  هسته ی مرکزی دیوان ساالری نوین را اشراف بزرگ و وابسته به چند خانواده ی توانمند زمیندار تشکیل 

ده ه. دادند بودند که پس از مرگ کمبوجیه، داریوش را ) هفت خانواده در زمان هخامنشیان( انمایندگان همین خانوا
دادند قرار  گئوماتای . به عنوان پادشاه برگزیدند و او را بر علیه شورش کاهنان به رهبری گئوماتا مورد پشتیبانی 

 و رشد بوروکراسی ، که از کاهش توان روحانیون ناخرسند بودند،مغ به نمایندگی از دیگر کاهنانی شورش کرد
    .یدندد می  پرستشگاهیزمین دارینوین را به زیان خویش و 

  
  کشاکش پیرامون شیوه ی زمامداری

  
 کاهنان و روحانیون تا حدودی می کاست، از آن زمان اجتماعی- توان اقتصادیساالری نوین از  نجا که دیوانآاز 

درجات گوناگون، بابه بعد تا پایان دوران س دین ساالران و اعیان لشکری از یک سو، و « اسانی، به  درگیری میان 
 بیشتر در پی دبیران و دهگانان.  روبرو بودیم»از دیگر سو) دهگانان( و خرده مالکان) دبیران( ماموران کشوری

کنندسستی زمامداری نیرومند شاهی را نگاهدارند و از پاشیدگی و آن بودند که برعکس .  دولت مرکزی جلوگیری 
، نه تنها نظامی- پرستشگاهی با تکیه به منابع سرشار و اموال و متصرفات ،ز روحانیون و اعیان لشکریبخشی ا
 کم حساب می بردند، بلکه در بسیاری از موارد آشکارا گرایش) بورورکراتیسم دولتی( ساالری مرکزی از دیوان

دادندهای ت ها و ساسانیان بیشتر، و در دوران  در دوران سلوکیان و پار،این روند.  استقالل طلبانه بروز می 
 پاره ای از کاهنان، از جمله نیروهایی بودند که برای سرنگونی هخامنشیان از  .نمود می  کمتر خود،هخامنشیان

کردندکم و بیش اسکندر    .پشتیبانی 
در امور کشوری توان نامحدود داشتند، از شاهان محلی و کاهنان و پیشوا) استان ها( ساتراپ ها یان قبیله ها که 

ی . دین گونه بر کار یکدیگر نظارت داشتندب لشکریان عمل می کردند و ، و در کنار آنان،تشکیل می شدند وظیفه 
ده شده و در پیوند با مرکز از راه مدرنترین سیستم ترابری آن زمان چاپارخانه ( ساتراپ ها که به خوبی سامان دا

 مالیات ها، اداره ی امور مالی، ایجاد راه ها، آبیاری زمین ها، قرار داشتند، عبارت بود از دریافت) یا پست
اسکندر اگرچه مدت کوتاهی در ایران  . و حتی شرکت در امور تجارتخانه ها،نگاهداری و حفظ امنیت کاروان ها

ی . گیرد همچنان بهره ان سازماندهی هخامنشیشیوه های از ،حکومت کرد، ولی قصد داشت با تغییراتی شیوه 
، در دوران پارت ها  بیشتری با ویژگی ها و خودمختاری های،ساتراپی-ساالری متمرکز اشرافی ره ی دیوانادا

 از راه دو انجمن ، زمیندار نظارت سازمان یافته ی اشرافیتِ،)پارت ها(در برش زمامداری اشکانیان . نیز ادامه یافت
و بدین گونه دولتمداری بوروکراتیک نیمه  شد، میپیاده )  و شورای خردمندان و مغان،شورای اعیان( یا مجلس

   .پا برجا بودسکوالر همچنان 



در . باز هم گسترده تر و پیچیده تر شد)  و قانون مداربوروکراتیسم دولتی( در دوره ی ساسانی ساختار دیوانی
  .پیاده می شدرات هر سال از سوی شاه به تصویب پایانی می رسید و ا بودجه ی ارائه شده از سوی اد،این برش

شماره ی زیاد ادارات دولتی را می توان از روی مهرهای گوناگونی که در اسناد دوره ی ساسانی پیدا شده، به 
ی ه های گذشته از ادار،بر این پایه .اثبات رساند دستگاه پیچیده  کشوری و دادگستری، یک   لشکری و مالی و 

مرکزی و دفتر مخصوص سری وجود داشت و رابطه و نظارت   ای نزدیک و ارگانیک میان دیوان ساالران مرکزی 
مرزبان بزرگ نام شاهی  .ساتراپ ها عمل می کرد مرزبان می نامیدند و چهار  در این دوره که ساتراپ ها را 

گرفتند هفت خاندان قدیمی که در دستگاه در این بافت،  .داشتند و در کنار آنان شهرداران و سپوهران قرار می 
از آن میان بودند خانواده های . میت فراوان داشتند، از حقوق و مزایای موروثی برخوردار بودنددولت وزن و اه

  .  خاندان توانمند زیخ،قارن و سورن و آرشکانیان و به گمان بسیار
  

  موبدان در دستگاه زمامداریکوتاه مدت نفوذ 
  

دیوان ایش یافت و از این راه بر پایه های  نفوذ موبدان در دستگاه زمامداری افز»در مراحلی«در دوره ی ساسانی 
 خللی کوتاه ،ساتراپی پیشین-  اشرافی ومتمرکز و سازمان یافته و نیمه سکوالر) بوروکراتیسم دولتی( ساالری

 .مدت وارد شد

در این زمینه عواملی مانند گسترش دین مسیح بویژه پس از به رسمیت شناخته شده آن از سوی روم، افزایش 
ودایی در خاور ایران توسط دودمان کوشانی، گسترش کار مانیگری در زمان شاپور اول و هرمز اول نفوذ دین ب

در پیش گرفتن سیاست مدارای دینی در برابر آیین مانی(و بهرام اول ساسانی  ، کوشش برای از میان برداشتن )با 
شاوندی اردشیر بابکان بنیان گذار  و نیز خوی،ملوک الطوایفی مذهبی، تالش همه سویه برای ایجاد مرکزیت دینی
 . دودمان ساسانی با خاندان های روحانی زرتشتی نقش بازی کردند

تئولوگ های زرتشتی )  این دودمان زمامداری»!!! سال430«از نزدیک به ( در یک سده و نیم آغاز دوران ساسانی
دینی - دایی ایدئولوژی رسمی و دولتیمانند تنسر و اردویراف و کریتر و آذرپاد مهرسپندان جایگاه ویژه در پی

 در پی . کاهنان در دستگاه زمامداری فراهم ساختند بیشترِاجتماعیِ-اقتصادیتوان گیری  و زمینه را برای داشتند،
 های فرایندهای اقتصادی، پس از یک رشته کنش و واکنشبویژه بروز بحران های جدی در دستگاه دولتمداری و 

ه این فرایند ب.  اول مبارزه برای کاهش نیروی کاهنان در دستگاه زمامداری آغاز شد از زمان یزدگرد،سویهچند
بویژه هفت خانواده ی پر نفوذ (  قباد به نمایندگی از اشراف.ویژه از دوره ی قباد وارد مرحله ی جدی تری شد

گرفت )کهنسال مزدک بهره  مردمی  جنبش   ، پس از آن.استکبازهم بیشتر  و از توان کاهنان و روحانیون ،از 
.  یافتکاهش دینیجایگاه نخست موبدان موبد در فهرست مراتب دولتی، به مقامی پایین تر پس از چند مقام غیر

درگیاین بدین گونه می توان  بوروکراتیک و نیمه - دستگاه سنتیری میان اشراف زمیندار و هوادارمبارزه را، 
کرد از سوی دیگر، ارزیابکاهنان و ،سکوالر از یک سو   .ی 

ی سده ی هفتم میالدی، همانا چیرگی عرب ها بر ایران،از  میانه  ی پنجم میالدی تا   نفوذ پیشین کاهنان آغاز سده 
میان رفت و بازگشت به سیستم دیوان ساالری متمرکز اشرافییتا حدود در برابر ،ساتراپی- از   و شیوه ی مدارا 

هخامنشیان و پارت ها، در پیش مادها و  با دوره ی »همسان«، کم و بیش )علیرغم پاره ای برش ها (همه ی دین ها
  .گرفته شد

 
 ، بازتاب کوششی همگانیگردیسی های نویند



 
 های کوتاه مدت تا سرنگونی و با ایست ، دودمان ماد آغازساله ی ایران که با پانصد هزار و تمدندوران دوم 

سرنگونی . ی داشتده ی هشتم پیش از میالد آغاز سریشه در میالدی پایان گرفت، 651 در سال انساسانی
دستیابی به زمین برای س که پیاپی به باختر ایران شور به وسیله ی ایرانیان ساکن کوه های زاگرآفرمانروایان 

 جایگاه یگانه ی سیاسی و اقتصادی ها ماد، بهیورش می آوردند و بویژه منابع انرژی ،های کشاورزی و دام ها
  . آن روزگار بخشیددر دنیای پیشرفته ی 

و اهالی کوه های ) بین النهرین( پیروزی بر آشور و گشودن نینوا، بازتاب کوشش همگانی ساکنین میان رودان
بنا به گفته ی تاریخ ( که از پدران مادها بوده و از فرهنگ باالیی برخوردار بودند) لرها( کاسی ها. زاگرس بود

، در گذر زمان و پیش از اتحاد بزرگ )الم و آکاد و سومر کمتر نبودنگ آنان از ایفرهشناس برجسته دیاکونوف، 
چیره شدند و با آکادی ها و سومری ها و بابلی ها ارتباط گسترده برقرار ) بین النهرین( ماد، بر میان رودان

و ) خوزی ها و بخشی از پارس ها(  از آنجا که از خویشاوندان ایالمیان نیز کاسی ها،از سوی دیگر. کردند بودند 
هم چنین پس از . زبانشان نیز با آنان همسانی هایی داشت، از پشتیبانی ایالمیان نیز علیه آشور برخوردار بودند

میان رودان  و از خویشاوندان ،آذری ها و کردها(  زیر پرچم دولت آکاد و چیرگی کوتیان،همبستگی ساکنین 
 بزرگ  همبستگی و پایه ی، کوتیان و آکادها فراهم گردیدبر آنان، زمینه برای درآمیزی بیشتر) کاسی ها یا لرها

  .گذارده شد

گیری مادها نقش داشتند دیگر پارس ها نیز در کنار ایالمیان، علیرغم پاره ای درگیری ها، در توان  بدین . از سوی 
 و آکادی ها و بابلی ها آمیزه ای از سومری ها(   همبستگی میان مادها و پارس ها و ایالمی ها و بابلی ها،گونه

آشوریان برای چندی از . زمینه ی شکست آشور را فراهم ساخت) ایالمی ها و کوتی ها و کاسی ها و اسکیت ها
پشتیبانی نظامی مصری ها و همکاری موقت آرامی برخوردار شدند، ولی به دلیل نداشتن پایگاه توده ای، شکست 

 می "نظر"به . " مردم از نهضت ضد آشور پشتیبانی کردندعموم" و در باختر آسیا به گفته ی دیاکونوف ،خوردند
آسیا در باختر  و " هاکاسی-ایالمی"از تمدن بوده است  آمیزه ای "بیشتر" ی آن روز،رسد، فرهنگ چیره   

  . ، چه در دوران آشوریان و چه پیش از آن" هابابلی-آکادی"
هم چنین بخش بزرگی از . استهمه سویه وریان همسانی آثار باستانی به دست آمده از ایالمیان و پارسیان و آش

ی بازمانده در زمان آشور، از بابلی آمیزه ای از سومری ها و آکادی ها و ایالمی ها و کوتی ( ها سنگ نوشته ها 
 و حتی زبان کتیبه های آشوری نیز اصال بابلی بوده و تنها پاره ای ،مایه گرفته) ها و کاسی ها و اسکیت ها

  .دنر آن دیده می شوعناصری آشوری د
دید تاریخ . ند درخاور ایران با حکومت کیانیان همسایه بود"یاحتمال"مادها به  ایرانیان خاوری از دسترس 

به همین دلیل داستان کیانیان و پهلوانان   و،نویسان یونانی که از مادها و هخامنشیان سخن گفته اند دور بوده
فسانه ها وا  مانند اوستا کتاب دینیدر نوشته های تنها  و ،سطوره ها بازماندهسیستان همگی تنها درچارچوب ا

و تفسیرهای آن بازتاب یافتهزر آیینی گردیده که  روی،با این.  و در خداینامه یاد شده است،تشتیان   اینک روشن 
  .  و کیانی یافتدیدر نوشته های هردوت نیز می توان یادآوری های دوری به نام های پیشدا

در فرهنگ خاور ایران ،و خط کهن اوستایی که به گمان بیشتر زبانشناسان و تاریخ نگارانوجود زبان    ریشه 
) های باستانی ایرانیان از خویشاوندان نزدیک زبان( های پارسی باستان و پهلوی و سنسکریت  و با زبان،دارد

می کند در خاور نجد ایران را آشکار    .همپیوند است، وجود یک تمدن پیشرفته و کهنسال 
گستره ها و ژرفاهای فرهنگ خاوری ، از زمره ی خاوریزبان ها. ، نیاز به کاوش های همه سویه دارددستیابی به 

دیگر مانند یونانی و التینی و عبری  و دشوارتر از زبان های،ی سخت ترین زبان های دیرین روی زمین  باستانی 



در زبان فارسی باز مانده است. هستند . بسیاری از واژه های کهن زبان اوستایی، تا امروز با اندک دگرگونی هایی 
پیدایش خط کهن اوستایی که به ویژه از نیازهای اقتصادی و بویژه بازرگانی پیشرفته برون مرزی و درون مرزی 

خاورایرانِ می گوید  و به دلیل بهره گرفتن از آن برای نگارش (،  و یکی از کاملترین خط های جهان است،ی سخن 
، از باال بودن سطح تمدن بخش های ) نام گرفته است"دین دبیری" یا "دین دبیره"کتاب دینی زرتشتیان ایران 

  .خاوری فالت ایران، نشان دارد
  

  اجتماعی-دگرگونی های ساختار اقتصادی
  

 سال به هزار و پانصد که از مادها آغاز و تا سرنگونی امپراطوری ساسانی نزدیک به  راان دوم تمدن ایراندور
در این .  پس از پیدایش دولت ایالم دانست، تمدن در نجد ایران باید ادامه ی منطقی دوران نخست انجامید،درازا

م  در آن بخش از سرزمین ایران، بویژه در جنوب و جنوب ب،چارچوب اختری مانند ایالم و پارس، که پیشتر نظا
داری  ،ویس دودمانی دچار دگرگونی های ژرفی شده و در آن مالکیت خاندانی و دولتی و پرستشگاهی و نیز برده 

، به هم گره خورده بودبا ژرفش هر چه بیشتر تقسیم کار اجتماعی و جدائی روزافزون کشاورزی و پیشه وری 
وه های مالکیت زمین و  و دستگاه ی تولیدسازمان و شی در  ، بازهم پیچیده تر،دریافت عوارضراه های دیوانی  و 

درونپاره ای زمینه ها  گسترش هر چه بیشتر شهرهای پیشین و پیدایش شهرهای نوین. دگرگون شد،از   ، با 
در دوران اشکانیان و ساسانیان   . رش یافت ایران گستنجد همه ی گام به گام در ، تازه این مناسبات،بویژه 

دیدگاه اقتصادی آن در ایران، ب در  هخامنشیان زمامداریبویژه  ، این دوران تمدناآغاز پیدایش فئودالیسم از 
م  رفته رفتهاین جریان در حکومت سلوکیان و اشکانیان و بویژه ساسانیان گسترش یافت و. پیوند بود  به نظا

گرایش به کار .  این دوران ابعاد بسیار گسترده ای گرفت بازرگانی در از سوی دیگر،.فراروییدچیره ی اقتصادی 
 و ،یش شمار شهرهاا شهرنشینی و افز همراه با رشد فرهنگ،تجارتی و تمرکز سرمایه های بزرگ در بازار

از کار  صنعت و پیشه وری  جدائی هر چه بیشتر. در این برش برجسته بود،پیشرفت صنعت و پیشه وری
گسترش  با همراه،کشاورزی درترپیشار ینظام پولی، از بسرشد داد و ستدهای بازرگانی داخلی وخارجی و     
گسترش آ اکاد و سومر و بابل و  آن میان در از،خاورزمین در دولت ایالم  شور، و نیز به شیوه ی همه جانبه ای 
رشد اقتصادی فرایند  در  و پیچیده که روندی نوین بود"الیگارشی مالی" پیدایی گونه ای از ،بازتاب آن. یافته بود

  .را نمایان می کرد
 محلی و داد و ستد میان های تولید صنعتی و پیشه وری نه تنها برای برآوردن نیاز، زماندرازای، در افزون بر آن

  ترگستردهباز هم ، کوچ نشینان و اهالی شهرها و روستاهای منطقه، بلکه برای عرضه به بازار دوردست نیز
دست درآمد  .گردید و  نفوذبازرگانی آن چنان باال بود، که هر دو نهاد بزرگ و پرراه  از آمدهبه  فیان  ، یعنی اشرا

 گرایش به کار بازرگانی نه تنها در میان ،جالب توجه اینکه. روحانیون در آن نقش ویژه ای بازی می کردند
انی را به عهده داشته و از راه ، بلکه در بین کوچ نشینان نیز که نگاهداری از بخشی از راه های کارویکجانشینان

دست می آورند نیز گرایش رامتداو.  پراکنده بود،آن درآمدی به  ی ، و ژرفش این  و چادرنشینان در دوره   مغول 
 باید به مثابه یکی از ،گرایش گسترده به کارهای بازرگانی و نقش برجسته ی بازار را.  می توان یافتهم ترک

  . تا امروز مورد توجه قرار دادبلکه  تنها در این برش،، نه  ایرانیویژگی های اقتصاد
  

  آیینی- پاره ای بازتاب های فرهنگی



  
مالکیت روحانیون ، همانند بسیاری دیگر از تمدن ها،پیدایش حکومت شاهی با مالکیت اشرافی دینی با   از حکومت 

گرفت در دوران نخست تمدن . گردیدبدل  و سپس به مالکیت دولتی زیر نظارت پادشاه ،و پرستشگاه ها سرچشمه 
مثابه یکی از توانمندترین مالکین زمین های کشاورزی باقی  زمامدارکاهنانِ ، با تشکیل دولت ایالم،ایران  اگر چه به 
دشواری دیدگاهی . ند، اما گام به گام نقش تعیین کننده ی رهبری را به اشرافیان و شخص شاه واگذار کردندماند

درانپرستشگاهی  ، که بازتاب نارسائی بود ازشت، به باور آنان به سیستم چندخدائی باز می گدوران ایالم پایان  
در زیرچتر یک پادشاه تجلی ی نوینسامانه . متمرکز شده ی مالکیتساختار و واقعیت اقتصادی تازه  ، بویژه 

  .ت همخوانی نداش، ایالمیکاهنانِ  با دیدگاه چندخدائیِ،این تمرکز گرایی. عینی می یافت
م آیینی به این نیاز عینی جامعه از دیدگاه ،در دوران دوم تمدن ایران و با روی کار آمدن پادشاهی ماد  آرام آرا

دین زرتشت که به باور بیشتر پژوهندگان تاریخ، ریشه در مناسبات اقتصادی و فرهنگ خاور . شدپاسخ داده 
در باختر و خاور ایران گسترش یافت، دی ایرانی ، و کم کم در میان بسیاری از تیره هایایران دارد ن ایرانیان است 

دستیابی به نمایی است فرهنگی در فرایند  و ، از قبیله های پراکنده به اجتماع همبستهدوران فرارویی جامعه
  . در جامعه ای بیشتر یکجانشیناجتماعی-یکپارچکی اقتصادی

ناتورالیستی است، ایدئولوژی گذار از نظام ویس مزده یسنه، که دگرگون شده ی آئین مزدائی کهن با ساختار 
بر  "مالکیت خصوصی"بر پایه ی  به نظام پادشاهی و قدرت متمرکز دولت ، بود"مالکیت همگانی" با دودمانی

  چندن خدای یگانه را جانشی، در آیین کهن زرتشتاهورمزدا .زمین های کشاورزی و چراگاه های دامپروری
در.دکرده بو  پیشینخدائی و )انروحانی( کاتوزیان ،چارچوب این آیین   در کنار سپاهیان، روستائیان، شبانان   

دیگران، اما قشری توانمند و با نفوذ در باالی هرم حکومت و  بودند یک الیه اجتماعی،دبیران پیشه وران و  در کنار 
 امور ، بهزمین های کشاورزی مالکیت کاتوزیان در این ساختار، در کنار. )و گاه در برابر او(کنار پادشاه در 

  .دنرآمدهای هنگفتی به دست می آورداز این راه  و ،می پرداختند  نیزمالی و پیشه وری بازرگانی و
با این که . شت اما کم و بیش آزادی دینی وجود داشد،در دوران هخامنشیان اگر چه آئین مزده یسنه پشتیبانی 

می  و  در کنار او و روحانیوننستداشاه هخامنشی خود را نماینده ی اهورمزدا   یکی از الیه های توانمند سیاسی 
  در برش کوتاهی از دوران ساسانی که بعدهاگستری سازمان یافته ای، اما تا دین ادنداقتصادی را تشکیل می د

  . بودزیادی ، فاصله چیره شد
انیون در آغاز در چارچوب شد، روح در دوره ی اشکانیان که به مذهب مزده یسنه چندان توجه ویژه ای نمی

مجلس مغستان نفوذ داشتند، اما سپس با توجه به وزنه ی سنگین نظامی حکومت و نقش ویژه لشکریان در آن، از 
 و از دوره ی بالش به گسترش بیشتر آئین زردتشتی ، گذشت زمانباپادشاهان پارتی .  کاسته شدشاننفوذ

 پس از بالش بود، آئین مذهبی ادامه ی منطقی اصالحات جاری سیاست در دوره ی ساسانیان که. پرداختند
  .پایه ی معنوی دولت گردید ،چندیزرتشتی یکتاپرستی به قواعد تازه ی فقهی و شرعی مجهز شد و 

دوره ی ساسانی با کشمکش های چندی میان  آغاز خاصه درکه ،  را ایران در سیستم زمینداری روحانیوننقش
در .  دوران دوم تمدن ایران دانستاجتماعی- یکی از ویژگی های اقتصادیی توانمبود، همراه شاهان وموبدان 

گرفتن بودهمگونی روند ،همین دوران حال شکل  مسیحی در    .  نیز در امپراطوری روم در چارچوب گسترش دین 
  

  الیه بندی های طبقاتی و فشارهای برون مرزی  شتاب گیری
  



در دگرگونی در اشکال مالکیت و تجزیه ی ساخ ، مالکیت همگانی به مالکیت خصوصیاز  ،ویس های دودمانیتاری 
میان .  شتاب یافت دوره ی ساسانیدر و بویژه ، ساله آغاز1500 این دوران ابتدایاز  نبدین گونه که از   سرا

کان  و لشکریان شاه، مالیانای اجتماعی خرده مالکان، و از درون درباریان و اشرافهآبادی ها، گام به گام الیه 
شاه گاه زمین های کشاورزی را به جای مقرری و مستمری . پدید آمدند بزرگ زمین های کشاورزی و باغ ها

  . و گاه موروثی به مالکین واگذار می کرد،مادام العمر
درگیری بنابراین، با  و ،ها، که با بهره کشی  دودمانی و پیدایش و رشد فئودالیسم در ایران های ویسدگرگونی در

، در برش هایی، دودمان ساسانی را به سختی به همراه بود "باالیی ها" و "پایینی ها"میان   و شدیدتریشتربهای 
در آورد دیوان ساالری کنترل   تمرکز دستگاه حکومتی زیر،؛ نخستندداشتویژگی دگرگونی های نوین سه . لرزه 

 م عد،، دوم)که نمود آن کمرنگ تر بود  از دوران اشکانیانگذشته (ساتراپی و شخص شاه در باالی آن- اشرافی
مانند آنچه در مصر و یونان و روم پدیدار شد، و سومیرشد گسترده  کشاورزی   ، برده داری در تولید 

 نبودِانگیزه ی . ه بود، که در اروپای سده های میانی دیده شد موردِ بهره برداریوابستگی کشاورزان به زمینِنا
در ساختار تولید اجتماعی راچشمگیر گسترش م عدو  وابستگی دهقانان به زمین  از جمله در  می توان،برده داری 

می (. نگریست ، آنان در دستگاه فرمانروائیگان و نفوذ نمایند،ریشه داری و دیرپائی نظام ویس دودمانیآینه ی 
و  و نیز بخش بزرگی از اقتصادمیان روداندولت ایالم و دیگر تمدن های توان ساختار اقتصادی   مادها 

  )دانست تولید آسیائی از جلوه ای  راهخامنشیان
وینتولیدی در کنار مناسبات ،پدرساالری در ایران-نظام ویس دودمانی سده  با دگرگونی هائی حتی تا ، فئودالی ن

به   از جمله،نظام ویس یا نظام ایالتی و طایفه ای.  بیستم و فروپاشی نظام فئودالی نیز به زیست خود ادامه دادی
در پی اقوام تازه  ماندگار   و، خود را با شرایط نوین تطبیق دهدبود، توانسته ی چادرنشیندلیل مهاجرت های پی 

در زمان ناتوانی حکومت با توجه به اینکه ایران همواره بر سر راه قبایل کوچنده و یورش های. بماند  آنان، بویژه 
د و کوچندگان بسیاآرمندگانمیان  و ،های مرکزی بود  و ویرانی های زیادی نیز ،هری درگیری های خونین رخ دا

 دوم  یکی از ویژگی های اقتصادی جامعه ی ایرانی در دوران، را تضاد میان این دو، می توانه بودبوجود آمد
  .ارزیابی کرد  آن و همچنین پس از،تمدن

هند یافت، اما تداوم زمانی وشمار   در جوامعی مانند چین و روم وهمسانی با ایران نمونه های  می تواناگر چه
و  فراوان این مهاجرت ها و یورش های گاه بسیار ویران کننده در فالت ایران، که راه اتصال سه قاره ی آسیا 

  .بخشید گسترده تری به این تضاد ابعاد  بود،اروپا و افریقا
در ایران ، فرهنگ در این برش. ده شد افزو پایان دوره ی ساسانی بویژه در،خطر گسترش نفوذ چادرنشینان 

 از شمال قفقاز توسط قبایل  نخست،: از سه سو زیر فشار بود)و دیوان ساالری وابسته به آن ( ایرانیکجانشین
 دوم، از سوی بخشی از عرب های قفقاز، "دروازه ی آهنین"چادرنشین جنوب استپ های روسیه برای گشودن 

در راه    هایشت نشینداز جانب  ،سوم و ،های بازرگانی آسیای باختریچادرنشین پشتیبان روم برای اختالل 
کنترل راه ابریشم ایران در خاور"هون" میان .  برای  در این میان قبیله های هپتالی نیز که بیشتر از ایرانیان ساکن 

رانی  و بنا بر دیدگاه پاره ای از پژوهشگران زبان آنان از گروه زبان های ای،دو رود سیحون و جیحون بودند
  . نقش داشتندثبات در دستگاه زمامداری ساسانیخاوری بود نیز، در ایجاد عدم 

 و بویژه فالت ،تا سرزمین های ثروتمند و حاصلخیز باختر آسیاآن بودند چادرنشین همسایه در انتظار تیره های 
  .مورد چپاول و راهزنی قرار دهند ،بزرگ ایران را

  



  طالیه های صنعتی شدن زود هنگام
  
برش رشد شتابان و همه سویه ی نیروهای مولده  هم چون دوران ایالمی، ،تا پایان دوران ساسانیماد وران د

 پرتو دیوان ساالری و دولتمداری پیشرفته ای که بازتاب آزمون ها و نیازهای باختر آسیا بود، در ،این رشد. بود
گردید ی سازماندهی : ویژگی های این برش عبارت بودند از .پدیدار  کارا، وجود ثبات و آرامش نسبی در پهنه 

زمامداری، پیدایی بازار همگرای منطقه ای و داد و ستدهای همه سویه، چیرگی بیشتر فرهنگ آرمنده بر کوچنده، 
، - دیوان ساالری سامان یافته و تمرکزگرای اشرافیوجود گسترش روزافزون شهرنشینی و ده نشینی،  ساتراپی

م پیدایی ، پیشرفت بازرگانی و پیشه وری و صنعتگری، ینیسیاست کم و بیش مدارای د الیگارشی مالی و سیست
کشی، در کنارِ بانکی   . فئودالی رو به رشدِ از راه سیستم زمینداریِ بویژهبهره 

!!کارکنانی بیش از هزار تن« که در دوره ی ساسانی کارگاه های تولیدی با ،خاصه رشد صنعتی  را در بر می »!
 به سرمایه ،دازهای نوینی برای آینده ی ایران و تبدیل احتمالی و گام به گام سرمایه ی بازرگانیگرفت، چشم ان

 .  ترسیم می کردرا  »صنعتی«

ساله یکی از برجسته ترین کانون های تمدن جهان و پانصد باختر آسیا و ایران در مرکز آن، در این برش هزار 
  .اشتو اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دستاوردهای بزرگی د و در همه ی زمینه های فرهنگی ،آن روز بود

  
  دکتر بهروز آرمان

com.yahoo@behroozarman  
com.arman-b.www  
  :توجه

  در لینک زیر به گونه پی دی اف در دسترس استن،  به درخواست خوانندگان در ایرا انتشار یافت و88کتاب خیزش 
http://www.b-arman.com/html/book_khizesh.htm 


