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به نام خداوندي که زمین را آفرید، آسمان را آفرید، مردم را «
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  ي فرهنگ و تاریخ ایران زمینها تپیشکش به روان پاك همه سوشیان
  ها  تا پورداوودها از فردوسی
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  :پیشگفتار گردآورنده 
  

دیر زمانی این دغدغه ذهنی من بوده است که یک مجموعه جامع و کامل از تاریخ ایران را دست کم براي 
ه تالش شده تا عالوه بر بازگویی رویدادهاي در این کتاب هم. خود و دست باال براي جامعه گردآوري کنم

تا به قول آن مثل معروف، به . تاریخی، خواننده را با دانش تاریخ و فلسفه تاریخ به صورت اجمالی آشنا سازم
 ي تاریخی،ها خواننده این کتاب عالوه بر دستیابی به داده. دادن ماهی بسنده نکرده و ماهیگیري را بیاموزم

. ي تاریخی برخورد کرده و خودش مستقال سره را از ناسره جدا سازدها پس چگونه با نوشتهآموزد که زین  می
  .میتوان به آن دست یافتاي  و این ویژگی است که اگر نگویم هیچ کجا ولی در کمتر کتاب و کمتر دوره

ف میان اگرچه در موارد اختال. باشد» منصفانه«و » منطقی«، »مستند«تالش داشتم تا محتواي این اثر 
ولی بیان نظرات گوناگون بدون . صاحب نظران، یک نظریه برتر از دیگران شناخته و معرفی گشته است

سانسور و تحلیل یک به یک آنها باعث شده تا خواننده خود مستقل بتواند یک نظریه را مطابق با خرد و اندیشه 
مواجه هستیم و نه » علم تاریخ مدرن«ژگیهاي  تحلیلی برابر با وی–بنابراین با یک اثر تاریخی . خود برگزیند
من نیز مانند دیگران مدتها کتابهایی را میخواندم که در آن گزارش یکسري . ي خام تاریخیها اثري با داده

ولی مشکل از آنجا . انگار که مسائل، کامال قطعی و به روشنی روز هستند. رویدادها پشت سر هم داده میشد
آنوقت .  را در دست بگیریم_هر فصلی از تاریخ باشد تفاوتی ندارد_ تاریخی دیگر ایجاد میشود که یک کتاب

چراکه اینبار یک نویسنده دیگر بنابر عالیق شخصی خود باز یکسري رویدادهاي . است که گیج میشویم
 درجه میان آنچه ما در 180و البته در بسیاري موارد تناقضی . تاریخی را پشت سر هم گزارش کرده است

در این حالت برخی کتاب . تاب پیشین خوانده و آموخته بودیم، با آنچه در کتاب نو میبینیم بروز میکندک
  پیشین خود استوار مانده و کتاب نو را دورباوربرخی بر . پیشین را فراموش کرده و در کتاب نو گم میشوند

بدین ترتیب عالقمندان به تاریخ تبدیل . داندازند و برخی هم از تاریخ زده شده و عطایش را به لقایش میبخشن می
از هر عالقمندي که در خصوص . آید  میهر نویسنده تعدادي مقلد داشته و مرجع آنها به حساب. به مقلِد میشوند

. پرسش میشود، میگوید که من به فالن استاد یا نویسنده ایرانی یا بیگانه باور دارم و او چنین میگویداي  پدیده
در این بین معدود . واقعا شگفت و غمناك استاي  دانش، آنهم در حوزه علوم انسانی چنین پدیدهدرحالیکه در 
. مانند که مقلد نیستند و خود صاحب نظر بوده و قدرت تجزیه و تحلیل تاریخ را پیدا میکنند  میکسانی باقی

  . یخ قدرت تحلیل پیدا کند از آن، هیچ تالشی نمیشود تا خواننده تاربیرونچراکه نه در دانشگاه و نه در 
تالش من در ابتدا بر این بود که به جاي اضافه کردن یک کتاب تاریخی به انبوه کتابهاي تاریخی موجود، 

یعنی چیزي همانند .  تحلیلی ارائه دهم که همه ویژگیهاي کتاب تاریخی را داشته باشد–یک مقاله تاریخی 
ي تاریخی را در البالي ها نباشد که داده» ریچارد فراي«سرشناس نوشته پروفسور » میراث باستانی ایران«کتاب 
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 قرار داده و کتابش فقط به درد کسانی بخورد که یک دور کامل تاریخ را مرور کرده و حاال میخواهند ها تحلیل
  .  به موشکافی آن بپردازند

ریخی پذیرفتنی درباره  نخست کسانی که تا به حال هیچ کتاب تا.اند همخاطب مورد نظر من دو گروه بود
یی که آن کتابهاي سرشناس ها  اینها با خواندن این کتاب بخش بزرگی از آگاهی.اند تاریخ ایران نخوانده

ي این کتاب ها چراکه گزارش رویدادهاي تاریخی و برخی از تحلیل. آورند  میمیدهند را یکجا به دست
ولی .  و همچنین پایان کتاب آمده استها تابها در پاورقینام آن ک. برگرفته از کتابهاي معتبر دانشگاهی میباشد

که امیدوارم خواننده این کتاب آنرا به دست آورد، باعث میشود تا او از کسیکه همه کتابهاي » دید تحلیلی«
چراکه کسیکه دو چیز را دانسته و میتواند از آن بهره برداري . معتبر و مرجع را خوانده است نیز نیرومندتر شود

گروه دوم کسانی . د، از کسی که ده چیز را میداند ولی نمیتواند بهره برداري کند، باالتر و واالتر استکن
 و شاید هم همه کتابهاي معتبر را .اند هستند که تا به حال چند کتاب پذیرفتی درباره تاریخ ایران را خوانده

خوشبختانه این اثر پیش از اینکه در .  داراست این کتاب براي این افراد نیز چیزهایی براي آموختن.اند خوانده
 ارائه شده و هر دو گروه سودمند بودن آنرا _اي حرفهآماتور و _دسترس عموم قرار گیرد، ابتدا به هر دو گروه 

  . تایید و تاکید کردند که دست کم ارزش یکبار خوانده شدن را داراست
مخاطب . مشکالتی نیز داشتاي  ماتور و حرفهولی اثر به دلیل احساس وظیفه نسبت به هر دو گروه آ

آماتور که اساسا خودِ رویدادهاي تاریخی را نیز نمیداند، در جاهایی که نوشتار تحلیلی میشود، ممکن است صبر 
در پیش نویس پیشین، . چراکه میخواهد هرچه زودتر و شفافتر به ماجراها پی ببرد. و حوصله را از دست بدهد

 خواهان دستیابی زودتر به گمان بیمخاطب آماتور . فصل به جزئیات اجتماعی میپرداختگاهی دوازده رویه م
بنابراین به خوانندگان توصیه میکردم که هرجا نوشتار را تحلیلی یافته و صبر و . ماجراهاي پس از آن بود

 اینبار با حوصله و پس از پایان کتاب،. حوصله را از دست دادند، آن بخش را رها کرده و به بخش دیگر بروند
که پیشتر چندین اثر معتبر را اي   حرفهاندر برابر آنها مخاطب. بیشتر بازگشته و بخشهاي تحلیلی را مطالعه کنند

ولی مشکل در اینجا بود که بخشهاي . توانستند همه بخشها را خوانده و در آن اندیشه کنند  میخوانده بودند،
حوصله میتوانست از آن  ي تحلیلی خواننده بیها در سرفصل. ا نبودند همواره از هم جدگزارشیتحلیلی و بخشهاي 

ي رویدادي نیز مدام تحلیل خودنمایی میکرد و به گفته یکی از دوستان حالت ها ولی در سرفصل. پرش کند
که از اي  میخواهم، خوانندگان حرفه: پاسخ من چنین بود که . یافت  میمقاله نویسی و پاسخ دهی به دیگران

ي برخی نویسندگان در کتابهاي دیگر آزرده خاطر هستند، در این ها لم و دروغپردازيدن اشتباهات مسخوان
ي دیگران ندارند، با خواندن این ها  و دشمنیها کتاب پاسخ را بیابند و آماتورهایی که هیچ خبري از شیطنت

 ببینند، در اینجا با آن آشنا شده و  را در کتابهاي دیگرانها یعنی پیش از آنکه نادرستی. کتاب واکسینه شوند
درنگ پاسخ کوبنده را هم دریافت کنند تا پس از آن، نوشتارهاي انحرافی برایشان خنده دار و بچگانه جلوه  بی
ولی نقد چندي از دوستان مرا بیدار کرد که چنین سبکی از جذابیت قلم میکاهد و بهتر است فقط براي . کند

 ها اگرچه نتوانستم تا خودم را به پذیرش این درخواست. ثر براي دو گروه ارائه کنمو یا دو ا. یک گروه بنویسم

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com   بهرام روشن ضمیر: گردآوري و گزارش  

 

٥  

خرسند کنم، ولی برآیند آنچه خودم میخواستم و آنچه منتقدان میگفتند، چنین شد که کتاب را به دو بخش 
ه طوریکه ب.  کامال گویاي محتویات باشندها  و سرفصل.بخشی به رویدادهاي تاریخی و بخشی به تحلیل. کنم

 پرش کرده و زودتر به اصل مطلب دست یابند و هر زمان که صالح ها آماتورها به آسانی بتوانند از روي تحلیل
در این .  را ارزیابی کنندها  نیز بتوانند با دقت بیشتري تحلیلاه يا دانستند به بخشهاي تحلیلی بروند و حرفه

چراکه در پاورقی گاهی به تحلیل پرداخته بودم و .  نیز آزاردهنده شده استها  دیدم که پاورقیهنگام
ي طوالنی را میخواند، باز برایش ها اگر خواننده پاورقی. و سودمند را قرار داده بودماي  ي حاشیهها آگاهی
توجه از آنها پرش میکرد، پس چه نیازي به وجود آنها در آن بخش  گیر و خسته کننده میشد و اگر بی وقت
.  پایان هر بخش بردم»تحلیل افزون«ي افزون را نیز به فصل ها ي تحلیلی و داراي آگاهیاه پس پاورقی. بود

رفته، آنرا بخواند و بازگردد و یا در پایان هر بخش، تحلیل  تحلیل افزون به )ت(خواننده میتواند با دیدن نشان 
  .ار ببیند کند، بی آنکه آزپوشی چشمافزون را ارزیابی کند و یا در کل از خواندن تحلیل 

همه میدانیم که طبق روال کار، در صورت .  مشخص شده است)∇( در این کتاب با عالمت ها نقل قول
در . نقل قول از یک کتاب و نویسنده دیگر، مسئولیت صحت و درستی آن رویداد بر عهده آن شخص میباشد

با . ام گوناگون جانب احتیاط را گرفتهبا اینحال من نیز در مسائل . سایر بخشها، مسئولیت به گردن من است
همچنانکه تا . جاي خطا و نادرستی را باقی گذاردم» احتمال دارد«و » ممکن است«و » شاید«کاربرد واژگان 

  .  گرفته استقرار ویرایش  مورد بارها و بارها این اثرامروز
از هرودوت در _تاریخی بودن ندارد، چراکه من هیچ کتاب » طرف بی«این کتاب هیچ ادعائی مبنی بر 

مرتضا «گفته ه  ب.نیافتم» طرف بی« را _ و حتا پس از آن سال پیش80دورانت در ویل  سال پیش تا 2500
 ضمن اینکه این .ی در تاریخنویسی نه شدنی است و نه سودمندطرف بی نویسنده و مترجم سرشناس »فر ثاقب

براي ترجمه آن اي  نگاشته شده و فعال برنامه» پارسی«کتاب به زبان همیشگی و جاودانه همه ایرانیان یعنی 
ل خود معترفم که روح حاکم بر این کتاب، یک روح  به همین دلی.اند  پس مخاطبان آن ایرانی.وجود ندارد

هم او که در اثر . ناسیونالیستی است و این الگوبرداري از حکیم بزرگ فردوسی توسی انجام گرفته است
در این کتاب . کنار گذاشته شود» راستگویی«و » انصاف«ورجاوندش ناسیونالیسم موج میزند، بدون آنکه 

 دلیلی بر منفی »ایرانی نبودن«  همچنین دلیلی بر مثبت بودن و»رانی بودنای«شاهنامه، هرگز درست همانند 
  .بلکه این کارنامه شخصیتهاي تاریخی است که سخنوري میکند.  نمیباشدافرادبودن 

که مدتی است به کار اي  نگارنده با سره نویسی به شیوه. زبان این اثر همچنانکه اشاره شد پارسی است
عربی _چراکه نویسنده آن، فقط یک هدف دارد و آن به کار نبردن واژگان بیگانه . ه میشود همراه نیستگرفت

و براي رسیدن به این هدف، در جاهایی مجبور است جان کالم و ارتباط مفهومی با خواننده .  است_و اروپایی
لیکه همه میدانیم مقصود از نگاشتن یک درحا. را هم فدا کند تا مبادا واژگانی ناایرانی به نوشتار او وارد شود

پس . کتاب در درجه نخست دادن آگاهی به خواننده است و دادن آگاهی فقط با ارتباط مناسب انجام میگیرد
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 گم _بدون واژگان بیگانه_به دید من نوشتن کتابهاي ایرانشناسی و تاریخی و فرهنگی به زبان پارسی سره 
ولی . نماید می  ترتا به زبان پارسی هم کمک نمیکند بلکه آنرا آشفتهکردن هدف و اشتباهی بزرگ است و ح

از سویی دیگر بایسته است تا زبان پارسی را ارج نهاده و آنرا از بالي خانمان سوزي که بدان دچار شد نجات 
بی ي ما عرها  درسد واژگان نوشته50منطقی نیست که نام زبان خود را پارسی یا فارسی بگذاریم ولی . بخشیم
 پارسی بوده و از واژگان عربی و اروپایی در جاي خود بهره ،واژگان  درسد80بیش از در این کتاب . باشد

  . اصلی که همانا تحلیل تاریخ است خدشه وارد نگرددفرنود تا به گرفته شده است
ان و ابعاد یعنی تاریخ ایران و ایرانی.  دوران ایران باستان میباشد ازسرفصل کاري دفتر نخست، بخش یکم

  .  برابر با پایان دوران هخامنشییالدمیش از مردم شناسی و فرهنگی آنان از ابتداي زندگی بشر تا سده چهارم پ
از یورش مقدونیان تا یورش «با امید به خداوند مهر و ماه تالش میکنم دفتر دوم دربر گیرنده تاریخ ایران 

را به زودي پیشکش » سالمی تا انقالب اسالمیاز خالفت ا«و دفتر سوم دربر گیرنده تاریخ ایران » تازیان
  .  خواستاران هم میهن نمایم

 
 قرار گرفت سورنا فیروزي در بار نخست مورد بازبینی و نقد پژوهشگر گرامی ایران باستان آقاي این اثر

یز به  را نالیکا بقاییخانم باستانشناسی  کارشناسو اینک که در پیشاپیش شماست، بازبینی و نقد موشکافانه 
  .جا دارد از این شایستگان سپاسگذاري کنم. خود دیده است

  
  بهرام روشن ضمیر 

   1385آبانگان  پایان کار در 

 1386در مهرگان ها و ویرایش دوباره  دگرگونی بخش
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  :دیباچه 
  : دانش باستانشناسی دانش تاریخ و

بر کسی روشن نیست که نخستین نوشته تاریخی را چه کسی . دانش تاریخ از دانشهاي کهن بشري میباشد
. میخوانند» پدر تاریخ«نگار سرشناس یونانی دوران هخامنشیان، را تاریخ» هرودوت«و در کجا نوشته است ولی 

با اینحال .  آنزمان میباشد، امروز به دست ما رسیده استچراکه کتاب او که در برگیرنده تاریخ جهان متمدن تا
آمد را میپذیرفتند،  می دست هدر گذشته آنچه که از تاریخ ب. ي دیگران بهره برده استها  او از نوشتهگمان بی

نکته مهم . ولی سپس روشهایی طراحی شد تا به کمک آن پژوهشگران تاریخی، سره را از ناسره تشخیص بدهند
نگار خود به چشم خود رویدادي را ببیند، و آن را گزارش اینکه تاریخ. ست یکم بودن منابع استدر تاریخ، د

ي خود از دیگران ها نگار در مکان رویداد حضور نداشته و شنیدهتا اینکه تاریخ. دهد، اعتبار بسیار بیشتري دارد
نگار با حادثه استان، فاصله مکانی تاریخي تاریخی از دوران بها با اینحال به دلیل کمبود نوشته. را نگارش کند

نگار به هر روي در زمان رویداد حضور دارد و اگرچه رویداد را چراکه تاریخ. خیلی از اعتبار آن کم نمیکند
ندیده، ولی این فرصت را دارد تا از منابع گوناگونی خبر را تحصیل کرده و با همسنجی آنها، آنچه درست تر 

چراکه . ار و رویداد را به هیچوجه نمیتوان توجیه کردگنرحالیکه فاصله زمانی میان تاریخد. مینماید را بنویسد
اند، را نیز ندیده و  نگار رویداد را ندیده است، بلکه کسانی که رویداد را دیدهدر این حالت نه تنها تاریخ

میخوانند، این » پدر«ا سخنشان را نشنیده است، براي نمونه وقتی هرودوت میگویند که ایرانیان کوروش ر
ولی وقتی هرودوت از دوران . مربوط به زمان هرودوت است و سخنی است پذیرفتنی و سندي است دست یکم

نویسی کودکی کوروش میگوید، این یک سند دست یکم نیست چراکه میان کودکی کوروش و تاریخ
هم نمیتوانست کسانی که کودکی و او حتا در صورت سفر به پارس، .  سال فاصله است100هرودوت بیش از 

بلکه به نقل روایاتی که در کوچه و بازارهاي . کوروش را دیده باشند، را یافته و از آنها پرسش کرده باشد
، که در آن میان حادثه و نقل قول کننده، گزارشهااین گونه . ایران و یونان وجود داشته است پرداخته است

را روایت میگویند و روایات به لب را با چند واسطه به ما انتقال میدهد، نگار مطافاصله زیاد است و یا تاریخ
تاریخ « بدست آمده از پژوهشهاي یک پژوهشگر تاریخی، ايه یافتهبه . دالیل بیشتري نیاز دارند تا اثبات شوند

خ با قلم دوران امروز نیازي به نگاشته شدن تاری. »تاریخ سنتی«و به اسناد تاریخی گذشته، . میگویند» مدرن
کار کارشناسان و پژوهشگران . ي دیگري صورت میگیردها چراکه ضبط تاریخ امروز به شیوه. نگار نداردتاریخ

ي آنرا جدا ها تاریخ در جهان امروز این است که به آنالیز و کاوش اسناد تاریخی گذشته پرداخته و ناخالصی
یعنی آنچه . ي دیگر، متغیر و رو به جلو میباشدها دانشبنابراین تاریخ مدرن مانند . کنند تا حقیقت نمایان شود

 100 سال پیش، از ایران باستان میدانستیم، برابر با آنچه امروز میدانیم نیست و لزومی ندارد برابر با آنچه 100
بخش بزرگی از تحوالت دانش تاریخ بسته به دانش دیگري است به نام . سال بعد خواهیم دانست، باشد

  . باستانشناسی
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 رسما به دایره علوم افزوده شد و در 19وارون دانش تاریخ، دانش باستانشناسی علمی مدرن است و در سده 
 ابعادي گسترده و مستقل یافت، به طوریکه امروز سرمایه گذاري و توجه بسیار زیادي به آن شده و به 20سده 
ي تاریخی که ها  درجه نخست باید محوطهدانش باستانشناسی در. بسیار پیچیده و سخت بدل گشته استاي  حرفه

مهمترین کار پژوهشگران و کاوشگران باستانشناس کاوش و حفاري . را بیابداند  در پیچ و خم تاریخ گم شده
در گذشته عرف بر این بود .  میباشد_بناها_مناسب در این مناطق براي یافتن اشیاء منقول و یا آثار غیرمنقول 

ضمن اینکه تالش میکردند تا آنجا که میشود، .  انتقال میدادندها اي باستانی را به موزهي جدا شده بناهها که تکه
به همان سازه ولی علم باستانشناسی نوین میگوید که همه تالش باید بر حفظ . بناها را اصالح و بازسازي کنند

ر باستانی سالم بمانند، نباید براي اینکه آثا.  را از آنها جدا کردها شکلی که هست، باشد و فقط باید ناخالصی
ي بزرگ برد، بلکه باید تکنولوژي و امکانات را به منطقه باستانی برده و آثار را همانجا سالم ها آنها را به موزه
اینکه متعلق . مرحله دیگر کار باستانشناسی یافتن حقیقت درباره اشیاء و بناهاي یافت شده میباشد. نگاه داشت
 چه ارتباطی میان اشیاء و بناهاي کشف شده در یک منطقه یا در چند منطقه گوناگون بوده واي  به چه دوره
  . آیند تا حقیقت عریان شود  میدر اینجاست که دانش زبانشناسی و مردم شناسی و تاریخ به کمک. وجود دارد

ریخی از برخی یکی نبود نوشته تا. اهمیت باستانشناسی و وابسته بودن تاریخ مدرن به آن، به دو دلیل است
زمانها که به آن دوران پیش از تاریخ میگویند و دیگري لزوم اصالح تاریخ سنتی با توجه به احتمال اشتباه یا 

و این یعنی پیروز شدگان از » اند تاریخ را فاتحان نوشته«چراکه به قول معروف، . غرض ورزي تاریخ نگار
میتواند این ... ت که دانشهاي دیگر مانند باستانشناسی و و اینجاس. تاریخ به عنوان سالحی فرهنگی سود جستند

  . را جبران کندها تیرگی
  

  میباشد؟اي  ایران باستان چه دوره
. در لغت به معناي گذشته میباشد و در ادبیات فارسی به همین مفهوم به کار رفته است» باستان«واژه 

ي گوناگون اروپا، تاریخ این قاره را به سه دوره ها پژوهشگران اروپایی بر بنیاد تفاوتهاي آشکار میان دوره
 15 اجتماعی سده – قرون وسطا را پیش از رنسانس فرهنگی .اند  کردهبخشبنديباستانی، قرون وسطا و مدرن 

 سالهایی که دانش و پژوهش با این بهانه که خداوند هرچه بایسته بوده را در کتاب مقدس ارائه کرده .اند دانسته
البته هنر منکوب و محکوم . قچه فراموشی رفت و دانشمندان خانه نشین و یا سرکوب شدنداست، به صندو

رنسانس یعنی احیاء . بلکه کامال منطبق بر ارزشهاي مذهبی گردیده و به آلت دست کلیسا بدل گردید. نگردید
و سپس به فلسفه و  بازگشت به ارزشهاي پیش از قرون وسطا در زمینه هنري آغاز شده 15از سده . و زنده شدن

دانش کشیده شد و سرانجام با پروتستانیسم یا اصالحات دینی براي همیشه پاپ و واتیکان قدرت سیاسی خود 
 آنان آغاز .اند گفته» عصرجدید«و » دوران مدرن«روشنفکران به دوران پس از قرون وسطا، . را از دست دادند

مسیحیت را مذهب رسمی » کنستانتین کبیر«ه امپراتور روم زمانی ک. قرون وسطا را سده چهارم میالدي میدانند
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بدین ترتیب ظرف چندین . اعالم کرده و آنرا در نیمی از جهان شناخته شده آنزمان یگانه آیین رسمی گردانید
دهه امپراتوري روم همه دستاوردها و ارزشهاي کهن خود را کنار گذاشت و سرانجام در سده پنجم میالدي فرو 

 امپراتوري بیزانس یا رچند ه.روپا به شماري پادشاهی که زیر چتر معنوي پاپ در رم بودند تجزیه شدپاشید و ا
پژوهشگران به دوران پیش از . روم شرقی، قدرتمند در آسیاي خرد و خاورمیانه و بالکان و مصر برجاي ماند

  .اند قرون وسطا، یعنی پیش از مسیحی شدن روم در سده چهارم میالدي، دوران باستان گفته
 فرهنگی اروپا بر جهان، این مفاهیم براي کل جهان رسمیت پیدا کرده و آنرا براي همه چیرگیبه دلیل 

همچنانکه با سرنوشت . ولی از دید علمی این زمانبندي با سرنوشت تاریخی ایران نمیخواند. جهان به کار میبرند
 فضاي نیمه غربی جهان را از این رو به آن رو در واقع در سده چهارم که کنستانتین. تاریخی چین هم نمیخواند

شاید اگر مانی و یارانش که در . کرد، در نیمه شرقی که ایران طالیه دار آن بود، هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد
آنزمان در ایران تالشگر بودند، به کامیابی رسیده و میتوانستند یک دگرگونی مذهبی بزرگ در ایران ایجاد 

 اجتماعی در –ولی چنین نشد و دگرگونی بزرگ فرهنگی . یی یکسان میشدیمها  زمانبنديدهبیننکنند، به نوعی 
یعنی زمانی که شاهنشاهی ایران با حمله اعراب در سده هفتم .  سال دیرتر از کنستانتین رخ داد300ایران 

ذهب ایرانیان  دگرگونی مبینندهمیالدي از بین رفت و دیگر هرگز به آن حال و هوا بازنگشت و پس از آن 
 را »نقطه عطف تاریخ ایران« وبنابراین بیشتر پژوهشگران مرز میان ایران باستان و ایران پس از باستان . بودیم

چراکه دیگر شکستهاي ایران مانند شکست از اسکندر و یا مغولها و تاتارها همه موقتی . یورش عربها میدانند
یط پیش از شکست باز میگشت ولی این یورش عربها بود که بودند و پس از یکی دو سده، اوضاع به شرا
 یکی پس از دیگري آمدند و رفتند ولی اوضاع اجتماعی ها دودمان. اتفاقات دیگر، در برابر آن اهمیتی نداشت
اگر مجبور باشیم مانند اروپاییان، براي تاریخ ایران هم قرون وسطا در . سیاسی و فرهنگی ایران دگرگون نمیشد

چراکه تا پیش از انقالب مشروطه در ابتداي . یریم باید آنرا سالهاي میان سده هفتم و سده بیستم بدانیمنظر بگ
 سال 70درحالیکه انقالب مشروطه و حوادث دیگري که در . سده بیستم، آنچه رخ میداد دگرگونی سیاسی بود

 سال پیش از 700چیزیکه در .  کردپس از مشروطه رخ داد، چهره ایران و ایرانیان را زمین تا آسمان دگرگون
 سال 300 ساله بیرون آمد و همچنانکه 1300بدین ترتیب ایران از قرون وسطاي . مشروطه انجام نشده بود

  . سال دیرتر وارد عصر جدید و دوران مدرن شد500دیرتر، دوران باستان را کنار زده بود، 
یعنی تاریخ ایران و ایرانیان و ابعاد مردم . باشدسرفصل کاري این کتاب، بخش یکم دوران ایران باستان می
  . م برابر با پایان دوران هخامنشی.شناسی و فرهنگی آنان از ابتداي زندگی بشر تا سده چهارم پ
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 میالد ١٤٠٠  ٤٠٠

١٩٠٦  ٦٥٠ 

  دوران باستان  عصر جدید  قرون وسطا

  دوران باستان

  :تاریخ اروپا 

  قرون وسطا

    علم تاریخ
    سنتیتاریخ

    مدرنتاریخ

  روایت

  پژوھش در اسناد و روایات 

  یافته ھای باستانشناسی

  بھره گیری از دانشھای دیگر

 عصر جدید

Timeline- خط زمانی 

  7000 م.پ

 
  5000 م.پ

 
  3000 م.پ

 
  2000 م.پ

 
  1000 م.پ

 
  322 م.پ

 عصر فلز عصر حجر 

 نو سنگی میان سنگی

  10000 م.پ

 شهرنشینی مفرغ

 

  هاامپراتوري

  سند دست یکم

  :تاریخ ایران 

 و قطعی یکمتاریخ سنتی یا سند دست . تاریخ سنتی و تاریخ مدرن.  میشودبخشبنديدانش تاریخ به دو بخش 
یافته هاي وهش در اسناد و روایات با کمک تاریخ مدرن عبارتست از پژ. است و یا روایتی غیرقطعی

 . دیگرباستانشناسی و همچنین بهره گیري از دانشهاي

  سنگیپارینه آهن
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   فرگرد نخست
  
  

  :ایران پیش از آریاییها 
  

  :  ویژگیهاي ایران -بخش نخست 
و .  در فشار دو فرورفتگی خلیج فارس در جنوب و دریاي کاسپین در شمالفالت ایران مربعی است

ي تاریخ بشر، ها این موقعیت جغرافیایی، نقش فالت را در هزاره. همچون پلی است ارتباطی میان شرق و غرب
  .تعیین و توجیه میکند

  

  
 
 

زمینهایی پرآب بوده و دریایی  میان این کوهها سر.اند دو ضلع از چهارضلع این مربع را کوهها دربر گرفته
در غرب، کوههاي زاگرس از شمال غربی به سمت  .وجود داشته است که سپس به برهوت تبدیل شده است

جنوب شرقی به درازاي بیش از هزار کیلومتر و پهنایی با میانگین دویست کیلومتر امتداد دارند و بلندي زمین 
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یی به پهناي پنجاه تا ها ي متعدد و موازي خود، جلگهها  خوردگیآن هزار تا هزار و هفتصد متر بوده و در چین
  .اند صد کیلومتر را پنهان کرده

ي پست ها گرماي شدید تابستان این منطقه پرورش دهندگان بز و گوسفند و اسب را مجبور به ترك زمین
  . و رفتن به بلندیها میکرد

این همان .  پیش رفته است1جلگه میانروداندر میانه زاگرس، انحنایی وجود دارد به سمت غرب که تا 
  . است که دجله در بستر خود بیش از هر جاي دیگر به فرات نزدیک میشوداي  نقطه

رشته کوهی بلند و کم پهنا که نواحی سرسبز ساحلی را . در شمال فالت ایران رشته کوه البرز وجود دارد
. و مرکز آن دریاچه ارومیه میباشد. ز به آذربایجان میرسدپایانه غربی البر. از نواحی بیابانی مرکزي جدا میکند

 ورود و استقرار مادها، بینندهدر درازاي تاریخ . است که به آسانی میتوان در آن نفوذ کرداي  آذربایجان منطقه
 ها دهدر این دروازه ورودي ایران بود که امپراتوري ایران س. پارسیان، مغولها و ترکها در دشتهاي آنجا بوده ایم

ي ها شماري که از سمت قفقاز و استپ ي بیها به حراست و نگهبانی آن پرداخته و راه را بر روي ترکتازي
رشته کوه . و استحکاماتی در آن پدید آورد که بقایاي آن هنوز پابرجاست. جنوب روسیه وارد میشد، بست

 با گذرگاههاي کامال عبورپذیر و کوههاي نه چندان بلند،. البرز در شرق به کوههاي خراسان متصل میشود
این انبار آذوقه ایران با آن موقعیت جغرافیایی، دومین شکاف نفوذ به فالت را تشکیل . یی حاصلخیزها دره

در دشت گرگان شاهان .  به فالت سرازیر شدند2از این دروازه طبیعی بود که سیل مهاجران هندواروپایی. میدهد
وم خویش، دیواري از خشت به درازاي چندین کیلومتر ساختند که ساسانی براي پدافند از مرز و بهخامنشی و 

خراسان درست مانند آذربایجان آماج حمالت غارتگرانه و ویران کننده . بقایاي آن هنوز به چشم میخورد
  .  بوده استها ترك

 مناطق کویري و خشک بینندهو در شرق . وجود دارند 3در جنوب ایران خلیج فارس و دریاي مکران
بخش مرکزي فالت را یک فرورفتگی کویري . یم که به جلگه سند و کوههاي افغانستان ختم میشوندهست

 خشک ترین ناحیه جهان است و به دو بخش دشت کویر و کویر گمان بی پوشانده است است که گسترده
 دشت کویر پوشیده از گل و الي و نمک است و در آن هیچ اثري از زندگی دیده.  میشودبخشبنديلوت 

لوت . ولی هرجا نمک غلظت کمتري داشته باشد، زندگی امکان پذیر است. روید نمیشود و هیچ گیاهی نمی
، باور دارند که اند است کامال خشک و کاوشگرانی که جرات عبور از این برهوت را به خود دادهاي  منطقه

بنابراین به شکل . آیند  میشماربیابانهاي آسیاي میانه در همسنجی با دشت لوت، نواحی آباد و حاصلخیزي به 
  .طبیعی زندگی در این فالت نمیتواند جز در دامنه سلسله کوههاي بزرگ توسعه یابد

                                                
  بین النهرین 1
  .هندو اروپایی همان اقوام آریایی میباشند که فرهنگشان از هند تا اروپا گسترش یافت 2
  دریاي عمان 3
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و با اینکه همواره . از این روست که جمعیت فالت ایران در همه تاریخ هرگز خیلی زیاد نگشته است
مردمان آن از همه نظر توان رقابت با و اند  ي بزرگی از آن برخواستهها زندگی در آن جریان داشته و تمدن

، ولی شهرهاي آن به هیچ روي شایسته همسنجی با شهرهاي میانرودان و مصر اند سرزمینهاي همسایه را داشته
 که 1 هیچ شهر بزرگی در این فالت نیستیم و حتا هگمتانه و پارسه و ري و بلخبیننده تا پیش از مادها .اند نبوده

. یابند هرگز توانایی همسنجی با شهرهاي بزرگ آنزمان جهان را ندارند  می آن رونقدر دوره مادها و پس از
ي مثبت بسیار زیادي دارد ولی ها این را باید فقط به حساب شرایط جغرافیایی فالت ایران گذاشت که ویژگی

و . بایسته بود باستان براي برپایی تمدن کامال جهانویژگی منفی آن نبود حتا یک رودخانه پرآب است که در 
ي پرآب و ها این در شرایطی است که مردم هندوستان و بسیاري دیگر از مردم جهان علیرغم داشتن جلگه

با اینحال همین فقر طبیعی باعث شده است تا تمدن .  ي خروشان خیلی دیر شهرنشینی را آغاز کردندها رودخانه
پژوهشگران هم . وم تر از تمدنهاي دیگر باشدفالت ایران، اگرچه دیر ولی قدرتمندتر، شکوهمندتر و مدا

  )1ت(. که این کیفیت تمدن ایران است که به آن برتري داده است و نه کمیتاند  سخن
خوزستان یا سوزیان از دیدگاه جغرافیایی ادامه . جلگه پرآب خوزستان از این جهت یک استثناء است

این . جلگه میانرودان است و جزو فالت ایران نیست
نيها کرانهمین درست مانند سرز 2 جنوبی دریاي کاسپی 

ي فالت ایران ها یی وارون ویژگیها ویژگیداراي 
ي ها خوزستان به دلیل بهره گیري از نعمت. است

  . طبیعی، واجد یک تمدن کهن شهري است
» از بهشتاي  تکه«جلگه شمالی ایران، که به 

ز محصور میان کوههاي بلند البراي   است، جزیرهنامور
و دریاي کاسپین است و دسترسی به آن بسیار سخت و 

این سرزمین همواره بسیار . دشوار بوده و هست
پرجمعیت و ثروتمند بوده و در آن غذاي یک سوم 

نکته بسیار شگفت اینجاست  .مردم ایران تامین میشود
که این دو جلگه بیرونی یعنی خوزستان و شمال ایران، 

  .اند یران نقشی درجه دوم داشتهدر شکل گیري و گسترش تمدن ا

                                                
  .باختر نیز گفته شده استدر کتیبه ها باکتریا آمده و باختریه و  1
2 Caspian  _این درحالی است که خزر نام قومی وحشی و . مدتی است که مردم ایران به اشتباه این دریا را خزر مینامند

در ادامه . چه بهتر که از نام بین المللی این دریاچه یعنی کاسپین بهره ببریم. ناآریایی بود که مدتی در سواحل این دریا میزیستند
  .شتر با این نام آشنا خواهیم شدبی
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 ایران، .اند مردمان فالت ایران از دیرباز با شکل دهی نوعی آبیاري مصنوعی به این سرزمین برکت بخشیده
در هزاره . ي انبوه و متنوعی را پنهان کرده استها این سرزمین مساعد دامپروري، در دل خاك خویش ثروت

.  و دیگر سنگهاي ساختمانی مورد نیاز سومریان را تامین میکردسوم پیش از میالد، معادن آن، سنگ مرمر
جنگلهایی که امروزه . سومریان عالوه بر آن براي عملیات ساختمانی، سخت نیازمند چوبهاي جنگلی ایران بودند

 از معادن عقیق سرخ، فیروزه و سنگ الجورد نیز در آنزمان بهره برداري .اند به کوههایی عریان تبدیل شده
دو فرورفتگی زاگرس هم حاوي .  را خیره میکردها آهن و مس و سرب ایران نیز چشم طمع آشوري. شدمی

  .کامال شناخته شده بوداي  یی از نفت است که از زمان هرودوت مادهها سفره
. که از نظر منابع آبی دارد، کشوري ثروتمند از دید ذخایر زیر زمینی استاي  ایران با ظاهر فقیرانه

 محدود از همه سو به کوهها که با اینحال راه ورودش به جلگه میانرودان و همچنین به هند و آسیاي سرزمینی
ایران در مسیر قدیمی ترین جاده تجارتی جهان یعنی جاده ابریشم میباشد که در . میانه و دریاي جنوب باز است

ي فراز و فرود را به خود دیده ها هاین سرزمین همواره دور.  هم بوده استها عین حال راه تجاوزات و تهاجم
، مردمانش تمدنی را ها ولی مایه سربلندي و افتخار آن است که با وجود همه این تهاجمات و پراکندگی. است

پدید آوردند که مبانی و اصول اخالقی آن در میان بسیاري از دیگر اقوام رسوخ کرد و تحوالت دینی و هنري 
  .ا زیر تاثیر خود قرار دادآن بسیاري از تمدنهاي بیگانه ر

  
  :تحلیل افزون 

این به هیچوجه .  ساله ایرانی در درون فالت ایران است2700، وجود تمدن تثبیت شدهآنچه تا امروز ) 1(
ي بسیار درخشان ها  از فالت ایران و یا به معنی انکار تمدنبیرونبه معنی بیشتر نبودن پیشینه تمدن آریاییها در 

ي باستانشناسی روز به روز ها یافته.  سال پیش نیست8000م یعنی از حدود . هزاره ششم پدر درون ایران از
ولی بدبختانه گزارشات تاریخی چندانی از این . ي دیگر درون ایران کشف میکنندها جزئیات بیشتري از تمدن

، نیز میبینیم از آنرا درباره تمدن آریاییهاي نخستین که در استوره ملی ایرانیان نمودي.  موجود نیستها تمدن
 ساله ایران و شکوه 2700پافشاري بر روي تمدن . هیچ یافته باستانشناسی در درون فالت ایران وجود ندارد

البته برخی . ي باستانشناسی استها  سال پیش به دلیل وجود همزمان تاریخ و یافته2566یافتن آن از 
 کوچکترین اثر باستانشناسی، تاریخ تمدن ایران را دیدنپژوهشگران ناسیونالیست ایرانی در سالهاي اخیر با 

براي نمونه انگلیس که داراي اثر شگفت انگیز  با این فرمول،. عقب برده و تالش میکنند آنرا کهنتر کنند
درحالیکه خود !.  هزار سال پیش میباشد، کشوري با تمدن کهن به حساب خواهد آمد5مربوط به » استون هِنج«

ازه ایران و مصر و یونان و چین و اند  در_ هرگز ادعا نکردند که داراي تمدنی کهن و باستانی  همها انگلیسی
ي ها و نقاشی هزار ساله 30  انسان نشین و دقیقا با همین فرمول، اسپانیا و فرانسه با داشتن غارهاي. هستند_رم

 با لحاظ کردن این فرمول ساخته  به دید من!خواهند بود کشورهاي جهان شان باستانی ترینکهندیواري بسیار 
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چراکه کدام کشور  .گشت کشور جهان داراي تمدنی کهن خواهند 200دست برخی پژوهشگران ایرانی، همه 
   آن بدست نیامده باشد؟ پیش از تاریخ درجهان است که آثاري مربوط به دوران 

  
  :ي زیست بشر در ایران ها  دوره_بخش دوم 

 از اروپا در زیر بزرگیکه در عصري که بخش اند   در ایران، نشان داده اخیر زمین شناسیپژوهشهاي  
ترین سرزمینهاي ایران هم پوشیده بلنددر این دوره .  را میگذراندها  مدفون بود، فالت ایران عصر بارانها یخچال

هاي از آب بود و بخش میانی فالت که امروز کویر شده است، در آنزمان یک دریاچه بزرگ بود که سیالب
 و صدفهاي به دست آمده از این منطقه و مناطق بلند دیگر به ها فسیل ماهی. جاري از کوهها در آن میریخت

در عصري که آنرا به طور تقریب بین چهارده و ده . روشنی وضعیت آن در هزاران سال پیش را نشان میدهد
 عصر بارندگی جاي خود را به عصر .، دگرگونیهایی در اوضاع اقلیمی پدیدار شداند م دانسته.هزار سال پ

ي بزرگ، کوچک شده و بسیاري از آنها خشک ها بدین ترتیب دریاچه. خشکی داد که تا امروز ادامه دارد
  . در این دوره انسان هوشمند نوین در غارها زندگی میکرد. شدند

  
  :عصر حجر 

  .عصر حجر را به سه دوران پارینه سنگی، میان سنگی و نوسنگی بخشبندي میکنند
ي باستانشناسی براي نخستین بار در ایران، آثار زندگی انسان در ها  در جریان کاوش1949در بهار سال 

 _شاید ده هزار سال پیش_در شمال شرق شوشتر مربوط به دوره پارینه سنگی » تنگ پاب دا«غاري در منطقه 
انسانی شکارچی و همواره در پی شکار که بیش از قدرت، به حیله متوسل میشد، با چکش و تبر . شناسایی شد

همچنین ابزاري از استخوان از جمله درفش ساخته شده از مقاوم ترین استخوان حیوانات نیز . سنگی آشنا بود
ین گونه میتوان گفت نخستین این انسان از فن ساختن ظروف سفالی نپخته آگاهی داشت و بد. کشف شد

یی از آتش و دود را میتوان ها در منتهی الیه این غار نشانه. ي ظروف سفالی متعلق به ساکنان ایران استها نمونه
  . ي بعدي استها که متعلق به دوره. یافت

 که آتش به بخشی از زندگی بشر تبدیل  است_ پیش از میالدهشتم  تا دهمهزاره_ در دوره میان سنگی
زن پیش . از جمله حفظ آتش و ابداعاتی در سفالگري.  بر عهده زنان بوديا ویژهدر این جامعه وظایف . میشود

ي خودرو ها رفت یا میوه  می به جستجوي ریشه خوردنی گیاهانها از تاریخ ایران مجهز به چوبدست، در دامنه
یرانی را ، زن ا  دقیق و طوالنیتوجهآمد و   مییی که به بارها شناخت گیاهان و نحوه رویش فصلی و دانه. میچید
این درحالی است که مردان . ي رسوبی آغاز شدها پس کشت محصوالت در الیه. کشاورزي انداختیشه اند به

 به برتري که رسیدندزنان با توجه به کشفیات کشاورزي خود به پیشرفتهایی  .نسبت به گذشته پیشرفتی نداشتند
باعث شکل گیري برخی جوامع زن ساالر شده و شاید همین امر بود که . انجامید مردها بر آنان کنشنقش و 
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درباره زندگی خانوادگی . که در آن زن قبیله را سرپرستی میکند و جانشینی به دختران او منتقل میشود ١.است
برخی خانواده با تعریف امروزي را بخش جدایی ناپذیر زندگی بشریت . جوامع بدوي اختالف بسیار است
  . لی نوین میدانندمیدانند و برخی دیگر آنرا محصو

 پیش از هفتم و ششمهزاره _ ترین اثاث زندگی انسان مربوط به دوران نوسنگیکهن کاشان »لکسی«در 
این انسان هنوز از . در پاي یک تپه مصنوعی آثاري از نخستین سرپناه این انسان یافت شد.  شناسایی شد_میالد

به زودي روي ولی . یی ساخته شده از شاخ و برگ زندگی میکردها شیوه ساخت خانه آگاهی نداشت و در کلبه
در میان اثاث خانه و ابزار انسان این دوره، استخوان گاو و . ي گلی ساخته شدها ، کلبهها بقایاي این خانه

ي دست ساز و بدون بهره گیري از چرخ سفالگري ها سفالینه. گوسفند به دست آمده که دیگر اهلی شده بودند
ي درآمده که در سطح آن آثار پخته شدن در کوره انسان غارنشین اکنون تحول یافته و به صورت سفال قرمز

انسانی که تا چندي پیش از یک . بزرگترین تحول در زمینه هنر در اینجا، رنگ آمیزي است. به چشم میخورد
   . را میکشدها زنبیل گل اندود و خشک شده در آفتاب به عنوان دیگ بهره میگرفت، اکنون تصویر شاخه

البته ابزار . شده از سفال و استخوان، نشان میدهد که آنان نوعی نساجی داشتندانبوه ابزار ریسندگی ساخته 
در اواخر دوران نو سنگی، نخستین اشیاء . ي کارد، اره، تیر صیغلی و رندهها تیغه. آالت یکسره سنگی است

 که یابد  میانسان فالت با شناخت نخستین فلز در. کوچک ساخته شده از مس با ضربات چکش ظاهر میشود
زن و مرد در این دوران به زیورآالت عالقه . ولی هنوز از ذوب فلز آگاهی ندارد. میتواند آن را شکل دهد

ي نه چندان سخت، ها ي بزرگ و یا سنگها و از صدف. آویزند  میصدفها را نخ میکنند و به گردن. دارند
  . آسیاب نیز وجود دارد. انگشتر و دستبند میسازند
هنرمند دوران نوسنگی پیش . یابد  میي به ویژه هنر کنده کاري روي استخوان پیدایشذوق و استعداد هنر

ي ابزارش را به شکل سر یک ها از ترسیم نقش حیوان یا انسان روي ظروف، استخوان را تراش میدهد و دسته
ین نزدیکی، ا. ي نشیمن دفن میکردندها مردگان را در حالت چمباتمه، زیر اتاق. آورد  میآهو، یا خرگوش در

پس پی میبریم . روح مرده، در غذاي خانواده سهیم بود. بازماندگان را از تقدیم هدیه به مردگان معاف میکرد
  .که باور به زندگی پس از مرگ، به صورت مادي، وجود داشته است

ت اهلی کردن حیوانات که شاید انگیزه آن لزوم در دسترس بودن حیوانات براي قربانی بود، در پیشرف
حیوان اهلی، به جز تغذیه، لباس انسان را تامین کرده و نیروي مفیدي براي کار . فرهنگ حائز اهمیت است

انسان میان سنگی عالوه بر شکار به شکل بسیار محدود . پس در یک جمله انسان پارینه سنگی شکار میکند .بود
همچنین در این دوره گروههاي . ي میکندباغداري و کشاورزي کرده و انسان نوسنگی عالوه بر اینها، دامپرور

  پدیدتخصصیاز مردم به یکجانشینی در کنار رودهاي پر آب رو آورده و روستا را با محوریت کشاورزي 
  . آورند می

                                                
رسم چند شوهري از ویژگیهاي . فرضی است که احتمال میدهند در عصر حجر وجود داشته استاي  جوامع زن ساالر یا مادر ساالر دوره ١

  .جامعه زن ساالر است

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com   بهرام روشن ضمیر: گردآوري و گزارش  

 

١٨ 

   

  :عصر فلز 
م نوبت به . پپنجم و چهارمدر هزاره 

انسان از حالت محدود . استخراج معادن میرسد
سان اکنون ان. آید  میبه غذاي روزانه بیرون

تولید کننده بوده و افزوده تولید دارد که 
پس تجارت شکل . میتواند آنرا معامله کند

ي صورت گرفته بر روي ها پژوهش. میگیرد
زیورآالت سیلک نشان میدهد که صدف آن 
ویژه خلیج فارس است و این جز دادوستد 

  .  مردمان نمیتوان معنی دیگري داشته باشد
تر میشوند و  گسترده ها در این دوره خانه

وجود پاشنه نشان میدهد که درب معمول بوده 
 را به ها براي تزئین، دیوارهاي اتاق. است

رنگ قرمز در آورده و براي اینکار از مخلوط 
  .اکسید آهن و آب میوه بهره میگرفتند

سفالگري نوعی . ي نو استها ، ناشی از پیدایش سفالینهها ظرافت و ذوق به کار رفته در نظم و ترتیب خانه
  .نوین با اشکالی کوچکتر ولی کامل تر که خبر از بهره گیري از چرخ سفالگري میدهد

یش ها از این پس ایران پیش از تاریخ چنان درخشان و ظریف در سفالگري حضور دارد که کنده کاري
 و این اندیشه  چنین استادي و مهارتی یافت نشده استجهاناز اي  در هیچ نقطه. روي استخوان را تداعی میکند

  .ي نقش دار هم هستها آید که ایران زادگاه سفالینه  میبه ذهن
هنوز ذوب فلز . فلز مس به کندي وارد ابزار بشري شد و سنگ جایگاه برتر خود را همچنان حفظ کرد

ساخت . نقش و نگار روي فلز ساخته نمیشود. بلکه آنرا با ضربات چکش شکل میدهند. معمول نیست
ونی میگیرد و در ترکیب با یاقوت و فیروزه که رنگهاي تندشان جذابیت زیادي دارد، غناي زیورآالت فز

  .یابد  میبیشتري
آشنا » گاو آهن«انسان که دیگر با . یابد، بر فعالیتهاي کشاورزي افزوده میشود  میروستا با شتاب توسعه

ت خانه، امور کشاورزي و آبیاري شده است، بیش از پیش خواهان فعالیت جمعی و اشتراکی است و براي ساخ
پردازد و همچنان به تولید ظروف سفالی ادامه   میزن به باغبانی و تهیه غذا. از همسایگانش کمک میگیرد

 و دوران کرده سنگینی ترازوي وظایف زن و مرد به سوي مردمیتوان گفت در این دوره است که . میدهد
  .پدرساالري آغاز میشود
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بازرگانی براي انسان زمینه پیشرفت را . فلز را جایگزین ابزار و وسایل استخوانی میکنددر این دوران انسان 
روید، از این پس چه بسا به مصر   می که به صورت دیمی_محصوالت بومی ایران_گندم و جو . آورد  میفراهم

  .آید و به دورترین نقطه چین میرسد  میدر عوض یونجه اروپا به آسیا. و اروپا حمل میشود
و هر الیه نسبت به الیه رویی اند  ي مختلفی هستیم که روي هم قرار گرفتهها  الیهبینندهدر سیلک کاشان 
منطقه باستانشناسی گیان نهاوند نیز . م را نشان میدهد.الیه سوم سیلک هزاره چهارم پ. پیشینه بیشتري دارد
  .چنین شرایطی دارد

ي مسطح و ها تثبیت شده بود، جاي خود را به خشتخشت تخم مرغی، که تا آنزمان در خانه سازي 
. مستطیلی میدهد که تا امروز کاربرد دارد

ي باریک ها محالت روستا با کوچه پس کوچه
و پرپیچ و خم از یکدیگر جدا میشوند و 

در . آورند  میي امالك را به وجودها محدوده
دیوارهاي بیرونی منازل براي ساخت سایه 

یی درست ها ورفتگی و فرها روشن، برآمدگی
درهاي ورودي همچنان تنگ و کوتاه . میکنند

. است و بلندي آن از نود سانتیمتر تجاوز نمیکند
و بیشتر رو به کوچه . پنجره اختراع شده است

براي حفظ خانه از رطوبت، قطعات . باز میشود
در . بزرگ سفالی را در دیوارها فرو میبرند

 بر رنگ تزئینات درون خانه، رنگ قرمز افزون
پیشرفت در سفالگري و کوزه . سفید میباشد

 و ها انواع و اقسام جام. گري کامال عیان است
در ابتدا . و رنگ آمیزي آنان کامال تنوع داشته و همه رنگها را دربر میگیرداند   ساخته شدهها  و خمرهها شرابدان

لنگ و بز کوهی و مرغ ماهیخوار را با ي خود پیرو رئالیسم یا واقع گرایی است و مار و پها بشر در نقاشی
 نوعی از رئالیسم که به طبیعتگرایی ناتورالیسم تمایل بینندهسپس هنر انسان تکامل یافته و . مهارت ترسیم میکند

  .دارد، هستیم
آیا این مناظري که . ي هنري انسان این دوره، سخن بسیار استها درباره نقش و نگارهاي روي ساخته

 نقش کرده است، تصاویري میباشد که در محیط زندگی آنرا میدیده؟ آیا این عالئم یک هنرمند روي ظروف
 باید پذیرفت که این هنر ایرانی، مرحله .اند نوشته و متن است؟ بسیاري به تعبیر و تفسیر آن تمایل نشان داده

  .مقدماتی خط تصویري بوده است
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ي کوچکی از انواع ها  هنرمند دست به ساخت پیکره.در این دوره پیکره سازي هم به هنرها افزوده میشود
سر بیشتر این . ها شاید به عنوان اسباب بازي کودکان و شاید تقدیم به خدایگانی حافظ گله. حیوانات میزند

  .شاید دارنده اش نمیخواسته پس از مرگش دیگران از آن بهره بگیرند.  افتاده و عمدا شکسته شده استها پیکره
در خانه انسان این دوره انواع کاردها و . دوره، صنعت ذوب و ریخته گري برپا میشوددر ادامه این 

ي بزرگ ته ها هنرمند ساخت لوازم نظافت و آرایش از جمله آینه و سنجاق. خنجرهاي فلزي کشف شده است
ه افزوده در زیورآالت، مروارید، بلور کوهی، الجورد و زمرد به صدف و یاقوت و فیروز. گرد را آغاز میکند

  .میشوند
پس فروشنده براي . یابد، خریدار سالم و اصل بودن کاالها را طلب میکند  میچون بازرگانی رشد و توسعه
ویژه ساخته و روي مشتی گل، نقش میدهد و آنرا با نخ به جنس وصل اي  اثبات مرغوبیت کاال، مهر یا نشانه

  .چسباند  میکرده و یا
خی تا چند سال پیش حکایت از آن داشت که در نخستین سالهاي هزاره سوم ي باستانشناسی و تاریها یافته

به نام تمدن یا شهرنشینی در مصر و میانرودان و سپس در اي   برپایی پدیدهبیننده سال پیش، 5000م یعنی .پ
 در آورند  میدلیلی که براي آن. درحالیکه در فالت ایران چنین چیزي وجود ندارد.  هستیمجهانسایر مناطق 

ي ها درجه نخست شرایط اقلیمی و جغرافیایی فالت ایران است و در درجه دوم ناپیوستگی مردمان و فرهنگ
ي باستانشناسی در مناطقی از ایران به ویژه کاوشهاي باستانی جیرفت کرمان ها در چند سال گذشته یافته. آنان

 بروز _شهرنشین نبودن ساکنان فالت ایران_موسوم است، تردیدهایی درباره باور پیشین » آره تا«که به تمدن 
ولی این گمانه .  و پژوهشها در این امور کمی جلوتر برودها باید صبر کرده و اجازه بدهیم تا حفاري. داده است

 1.به اندازه تمدن مصر داشته باشداي  در جیرفت کرمان پیشینه» آره تا«پدید آمده است که شاید تمدن 
 کمبودهاي فالت ایران را ندارد، _که امروزه خوزستان گفته میشود_سرزمین سوزیان همچنانکه پیشتر گفتیم، 

 سال پیشینه، را 5000هیچ دلیلی ندارد که شهر شوش با . پس همگام با میانرودان پا به دوره شهرنشینی میگذارد
 خود سرپاست و در برابر و البته با توجه به اینکه شوش هنوز با همین نام در مکان اصلی. کهنتر از بابل ندانیم

 نیست، میتوان شوش را _با همین نام و در همان مکان_ سال پیش تاکنون اثري از شهري به نام بابل 2000از 
شاید شهرهایی حتا کهنتر از شوش و بابل وجود داشته باشند ولی . دانست» کهنترین شهر هنوز زنده جهان«

شهرهایی مانند اریحا و هبرون . اهی از مکان دقیق آنها نیستو هیچ آگاند  ست که زیر خاك مدفون شدهها سده
 ري و همدان با سه هزار سال تاریخ اثبات .اند در فلسطین بیش از چهار هزار سال پیشینه دارند و هنوز هم زنده

  . شده، از دیگر شهرهاي کهن هنوز زنده ایران هستند

                                                
  .یدانندم م. پ3100برابر با ! م و گروهی دودمان صفر. پ2920آغاز تمدن مصر را دودمان یکم برابر با  1
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ي یافت شده در ایران پیش از ها نان آباديي ساکها تحقیقات نژادشناسی بر روي قدیمی ترین اسکلت
در این نقاط  ١دو نوع نژاد انسان کله تخم مرغی. آریاییها، وجود نژادي خالص و یکدست را نشان نمیدهند

 و 2نژاد قفقازي نژادي جدا از نژاد سامی. بسیاري این دو نژاد را بخشی از نژاد قفقازي میشناسند. اند یافت شده
  .  هندواروپایی یا آریایی استهمچنین جدا از نژاد

همان زمان  در میانرودان در. در زمینه مذهب کهن ترین ساکنان ایران، دانستنیهاي چندانی در دست نیست
درست . آنان سرچشمه زندگی را مونث میدانستند. عقیده بر این بود که کائنات قدیم و ازلی است و نه حادث

شاید بتوانیم بگوییم این االهه . ي زیادي از ایران بدست آمده استاه ي برهنه االههها تندیس. وارون مصریان
 باید در گمان بیمنشا پیوند با نزدیکان را . داراي زوجی بوده که همزمان پسر و شوهرش محسوب میشده است

 معمول و مرسوم در همه جهان که در بین همه اقوام و ملتها به نوعی دیده شدهاي  قاعده. جوامع نخستین جست
  . است

فاصله میان «و » ي جغرافیایی و طبیعی منطقهها ویژگی«ي سیاسی این دوران میتوان گفت ها درباره ویژگی
در این دوره راهکار سیاسی، مبتنی بر شورا . ، جوامع را از بروز جنگ در امان میداشت»گروههاي زیست کننده

 موافقت خانواده و قبیله و با راي و نظر نوعی دموکراسی و جمهوري که در آن کدخدا با. و کدخدامنشی بود
حالتی که هنوز هم در روستاها و قبایل کوچ نشین بدون اینکه تاثیري از دانش . آنان اختالفات را حل میکرد

نوین جهانی دریافته باشند، وجود دارد و در آن به شکل طبیعی براي حل اختالفات، همه اعضاي بزرگسال قبیله 
پس از شنیدن نظرات، پیشنهادات خود را داده و نظر جمع تعیین کننده است و کدخدا به دور هم جمع شده و 

بنابراین عالوه بر اینکه بسیار اشتباه است اگر دموکراسی و جمهوري را . هم مجري مصوبات جمع میشود
.  بدانیمیی برآمده از فرهنگ غربها  مدرن بدانیم، اشتباه است اگر آنها را پدیدهجهانمنحصر به اي  پدیده

چراکه یونان و رم این شیوه بسیار قدیمی که ویژه جوامع نامتمدن بود را براي شهرهاي متمدن خود به کار 
  .گرفته و با اینکار به نوعی به گذشته بازگشتند

وضعیت زن در عصر فلز نسبت به زن عصر حجر پسرفت میکند ولی آنچه محدویت زن مینامند، نه از آغاز 
همچنانکه گفتیم نظریه بیشتر پژوهشگران بر این است که زن . دوران شهرنشینی آغاز میشودعصر فلز بلکه از 

پیش از پیشرفتهاي بشري عصر فلز بر مردان برتري داشت و اگرچه پس از آن مردها به حاکمیت رسیدند ولی 
میشود وگرنه پس از آن هم فقط در شهرها است که زن محدود . زنان همچنان نقشی پررنگ در جامعه داشتند

  .تا همین امروز در روستاها و قبایل کوچ نشین، زن در جامعه بیرون از خانه نقش انکار ناپذیري دارد
 دگرگونی فرهنگی در فالت ایران بینندهم، یعنی همزمان با شکل گیري تمدن ایالم، .در هزاره سوم پ

با فرهنگ فالت اي  اکستري کامال بیگانهي سیاه و خها ي نقشدار کهن جاي خود را به سفالها سفالینه. هستیم

                                                
1 Dolichocephaleنژاد کله درازها که بلندي جمجمه شان از فاصله دو گوش آنها بیشتر است    
  .میباشد... نژاد سامی دربر گیرنده یهودي، عرب، آشوري و کلدانی و  2
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از منشا و علتهاي . باید قبول کنیم که در برابر یک نفوذ بیگانه قرار داریم. ایران، از جهت طرح و رنگ، میدهد
  .میرسد 1این هنر به آرامی در ایران گسترش یافته و به کاپادوکیه. پیدایش فرهنگ نو آگاهی نداریم

 از خاکستر بدست آمده که نشان از یک آتش فراوانیو مدفون شده زیر قشر یی متروکه ها در سیلک خانه
 این .اند ي رنگارنگها ي نوینی ساخته میشوند که فاقد سفالینهها روي آنها خانه. سوزي مهیب و ویرانگر دارد

  سفالهاي سالهاي پایانیمانندهنر جاي خود را به یک سفال قرمز و یا خاکستري یکدست داده که درست 
بر بهره اي  ي مسطح گذشته را گرفته که نشانهها یا غلتکی هم جاي مهرهاي  مهر استوانه. هزاره سوم شوش است

نفوذ آرام و خزنده انسانهاي واجد فرهنگ سفال سیاه رنگ، خبر . گیري از نوشته و خط روي الواح گچی است
ر، غنی تر و متحول تر را به سیلک آورده که برتسیار این هنر نو، فرهنگی ب. ونت دارداز یک فتح توام با خش

هرچند بلندي درهاي ورودي هنوز کم . اند  با دقت بیشتري ساخته شدهها خانه. فرایند یک تزریق بوده است
   .یکی براي پخت غذا و دیگري براي پخت نان. در محوطه ورودي دو اجاق موجود است. است

نج سانتیمتري زیر اتاق دفن کرده و اطرافشان را پر از مردگان را به صورت چمباتمه در عمق بیست و پ
یی ویژه عطر، بشقابهاي کوچک سنگی با تراش بسیار ظریف، لوازم ها بطري. اشیاء و لوازم گرانبها میکردند

که در آن سنگ الجورد، صدف یا طال اي  جواهرات گرانبها از جمله گردنبندهاي نقره. آرایش و نظافت
ي نقره و دیگر زینت آالت چیزهایی است که از این ها ي طال و سنگ الجورد و النگوها ، گوشوارهاند نشانده

   ∇ .ي باستانشناسی سیلک یافت شده استها الیه از کاوش
مهمترین مرحله در پیشرفت مردم فالت، ساماندهی متون نیمه 

متونی که آنها را خط نوشتاري . تصویري بر روي الواح در سیلک است
خطوط نوشتاري که هنوز رمز خواندن آنها کشف .  مینامندایالمی مقدم
اعداد و ارقام و جمع و اند  هرچند پژوهشگران توانسته. نشده است

از این رو شاید بتوان الواح یاد شده را در زمره . تفریق را تشخیص دهند
  . اسناد و مدارك مالی و حسابداري طبقه بندي کرد

چراکه دوره گنگ تاریخ بشر است و ما مجبوریم . شناسی صحبت شدتا اینجا صرفا از پژوهشهاي باستان
  . ي باستانشناسی بدست بیاوریمها آگاهیهاي مورد نیاز خود از این دوران را از طریق یافته

م متون تاریخی درباره تمدن میانرودان و یا تمدن ایالم وجود دارد ولی درباره درون .در هزاره سوم پ
...  و ها  و میتانیها ، هیتیها ، گوتیها ، لولوبیها دانیم که چندین تمدن از جمله، کاسیفقط می. فالت ایران خیر

بابل، اکد _ي میانرودان ها ي پادشاهیها  از درگیريگزارشهایی. در مناطق کوهستانی غربی ایران وجود داشتند
شینان در آن پیروز  با این اقوام ساکن فالت ایران داریم که گاهی جلگه نشینان و گاهی کوه ن_و آشور

                                                
  سرزمینی در آناتولی یا ترکیه امروزي ١
 .ستابرگرفته شده »  آغاز تا اسالمایران از«بخش بیشتر از نوشته هاي پروفسور گیرشمن در کتاب  این ∇
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فرمانرواي بزرگ » سارگون یکم«آنان . ، شمال غرب و غرب ایران را زیر کنترل خود دارندها لولوبی. میشوند
  .میانرودان را در این بلندیها شکست میدهند

دیگر فرمانرواي قدرتمند میانرودان، ضربات جبران ) م. پ2255 – 2218(» نارام سین«پس از آن 
با اینحال کوه نشین بودن، ویژگی است .  میزند_ که بیشتر همپیمان آنان بودندها و گوتی_ ها بیناپذیري به لولو

 .که باعث میشود آنان این ضربات را تحمل کنند و کنترل خود بر این نواحی و راههاي آن را تداوم بخشند

ش برجسته شاهی از امروز دو نق.  در این زمان شاید نخستین نقش برجسته شاهی در ایران شکل میگیرد
» انوبانینی«در شیخ خان و دیگري که بسیار مهمتر است » سِتل هورین«نقش . شاهان لولوبی یافت شده است

  .  در سرپل ذهاب

  
اینبار . افتد  میي سرازیر شده از بلندیها به لرزهها ي قدرت بابل زیر یورش گوتیها در میانه هزاره سوم پایه
. ماند ایالم هم از تهاجم آنان در امان نمی. واپسین شاه اکد از میان میرود. ستیورش کوه نشینان کامیاب ا

هرچند در پایان بابل توانست آنان را بیرون .  سال بر منطقه میانرودان حکمفرمایی کردند125 حدود ها گوتی
از کوههاي » سیماش«پادشاهی به نام . آورد ولی یک سده نیز دوام نمی. ریخته و به ابرقدرت تبدیل شود

با اینحال این پیروزي هم موقتی است و پادشاهی . ل را شکست میدهد برخواسته و بابِه زاینده رودمشسرچ
ایالم در این دوران بیشتر زیر تاثیر کوه نشینان ایرانی و جلگه . قدرت را به میانرودان بازمیگرداند» ایسین«

  .نشینان میانرودان است
نخست هدف سیاسی، یعنی . ل فشار بر ایران دو هدف داشتندم، شاهان بابل از اعما.در هزاره سوم پ

و دوم هدف اقتصادي یعنی دست یابی به . عملیات نظامی بر ضد شکلگیري یک حکومت سازمان یافته در ایران
 پادشاهی _سلسله_آنان در این هزاره دو دودمان . در این مبارزه ایرانیان ناموفق نبودند.  ایرانکرانثروتهاي بی
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از میانه . را» اور«، شاهان اکدي را نابود کرده و سیماش دودمان موسوم به ها گوتی.  را سرنگون کردندبابل
ولی در گیان روند زندگی، دست . هزاره سوم با یک خالء دو هزار ساله در روند زندگی در سیلک مواجه ایم

  .یابد  مینخورده ادامه
  

  : تمدن ایالم _بخش سوم 
  سرزمینتوان بطور دقیق حوزه جغرافیایی ي ایالمیان نمیها وشته رفتن نمیان یا از  و نشدنبه دلیل نگارش
 م. در هزاره ششم پ آن است که تمدن ایالم در حوزه رود کارونمیدانیم ن آنچه یطور یقی.ایالم را آشکار نمود

پادشاهی .  استم ادامه داشته است و پس از آن در تمدن پارسی حل شده.تا هزاره نخست پ  وبرپا گردیده
  . یابد  می سال دوام1200تشکیل شده و ) م. پ1850در  (پس از آغاز تمدنشانملی ایالمیان چهار هزار سال 

کوههاي بختیاري ایالم و خوزستان، لرستان، ن  از مناطقی همچو، ایالم جغرافیاي امروز جهانبا توجه به
 از پارس و از شمال بخشی شرق تا  دجله و از بهتشکیل شده بود و حدود مرزهاي آن در بهترین زمان از غرب

  )1ت( . میرفت و از جنوب تا بوشهر بوده استهگمتانهدر امتداد راهی که از بابل به 
کرخه، خاندالو در کرانه شوش در نزدیکی اندیمشک، ماداکتور در :  شهرهاي عمده ایالم عبارتند از

 هوازا در و تاریانا ، چغازنبیل در نزدیکی شوشباد کنونیآ خرم
   .کنونی

 ایالم و میانرودان که خاستگاه فرهنگهاي نخستین هايتمدن
به موازات  .اند  از یکدیگر بسیار تأثیر پذیرفتههستند بشر

نخستین خط تصویري در سومر، ایالمیان خط مشابهی ساختند 
 خط پایاندر .  بوجود آمدخطی هجاییکه در آینده از آن 
  .ا ساده تر نمودندولی ایالمیها آن ر. اکدي، جانشین آن شد

  
 . است یعنی خویشاوندي آن با هیچ خانواده زبانی در جهان اثبات نشده است خانوادهبیزبان ایالمیان زبانی 

ولی برخی از دانشمندان زبان آنها را با زبان . نامند  میبسیاري از باستانشناسان زبان ابتدایی آنها را انزانی
 1500هر چند در سال .  با زبان سومري جایگزین گردیدن این زباها بعد. دانند خانواده می مه 1ان هنددراویدی

   .شد  می کماکان به زبان سومري و بابلی نگاشتهها م این زبان زنده گردید، ولی کتیبه.پ
تصویري را که پژوهشگران براي سالیان دراز از   در استان فارس»تل ملیان« در 1350حفاریهاي دهه 

به شکلی که . شک و گمان کردنگ و تمدن ایالمی داشتند، دستخوش هاي پیش از تاریخ، به ویژه فره فرهنگ

                                                
آنها از نظر فرهنگی، دینی و نژادي کامال متمایز . بخشی از مردمان هند که در جنوب این کشور زیسته و سیاهپوست هستند ١

  .با دیگر هندیان هستند
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برخی از نظریه پردازان، شهرسوخته در سیستان و تپه یحیا و شهداد و تل ابلیس در کرمان را جزو تمدن ایالم به 
   . که هنوز مورد تایید همگان نیست.اند شمار آورده

همسنجی .  آنان آریایی نبودند و البته سامی هم نبودندشکی نیست که. نیستنژاد ایالمیان دقیقاً آشکار 
عناصري که امروزه از تمدن و فرهنگ و زبان و مذهب ایالمیها در دست داریم هیچ شکی نمیگذارد که آنان 

  .شاید بتوان احتمال داد که آنان از نژاد آسیایی بودند.  بودندها نژادي مستقل از آریاییها و سامی
، تزیین نمونه براي .نماید  میشهر شوش بر جاي مانده برخی صنایع در ایالم را آشکارآثاري که بویژه در 

هاي مختلف، گاهی برخی از   است که در دورهایالمی هنرمندان يها نوآوريظروف با نقش جانوران، از 
ر مجموع  همسنجی جنس، شکل و تزیین سفال فالت ایران د.اند ودانی نیز از آن اقتباس کردهرسفالگران میان

هاي  کوره. دهد  نشان میمیانرودانهاي پیش از تاریخ نسبت به سفال   دورانهمهبرتري چشمگیري را تقریباً در 
 هزاره درازايم براي نخستین بار در جلگه شوش پدیدار شد و سپس در .پزي در هزاره ششم پ پیشرفته سفال

  .م به دیگر مراکز فرهنگی منطقه راه یافت.پنجم پ
 حال آن .م به طور تقریباً همزمان موفق به ذوب فلز گردیدند. در هزاره پنجم پآناتولی ایرانی و فلزکاران

 هزاره پنجم میانهچرخ سفالگري نیز در .  راه یافتمیانرودانکه این فن بیش از یک هزار سال بعد به سرزمین 
 از بهره گیريهایی دال بر  ان نشانهتو م است که می. هزاره چهارم پمیانه اختراع شد و تنها در ایالمم در .پ

  .رودان را سراغ گرفتناین افزار پیشرفته در میا
 جالب تر آنکه .دانستند  مینامیدند و جهان را پر از ارواح  می»شوشیناكاین«ایالمیان خداي بزرگ را 

 کاهنان و ویژهي شوشیناك را خدااین نمونه رايایالمیان براي خدایان نیز طبقات اجتماعی در نظر میگرفتند، ب
یکی » شاال«که اند  داشتهخدا ایالمیان شش  .در گوشه جنگل متبرك قرار داشتاین خدا . دانستند  میپادشاهان

 نیز مانند سومریان بر این باور بودند که اگر آنان. شد  میشوشیناك نیز محسوبایناز آنها بوده و البته همسر 
 براي بازپس گیري خداي باید اسیر شهر دیگر شده است و قوم خداوند یک قوم به شهر دیگري منتقل شود آن

ي بدست آمده از خدایان زن در ایران پیش از آریا نشانگر آمیختگی نقش زن با ها  پیکره.کندخود تالش 
طرحهایی که بر روي زیگوراتها یا معابد ایالمی وجود دارد و همچنین . مذهب مردمان این سرزمین میباشد

در . ح زن که در خاك میانرودان یافت شده است، نقش زن براي مردمان ایالم را روشن میسازدتزئیناتی با طر
و حتی در هزاره نخست پیش از میالد اند  قرار داشته»  کریریشا«و » پینیکرا«راس خدایان ایالم ایزدبانوان 

کریریشا همراه با خداي زمانی که خداي بزرگ ایالمیان بر ایزدبانوان دیگر پیشی میگیرد، باز ایزدبانوي 
  . تثبیت شده اي را برپا میکند_سه گانه پرستی_هومبن و اینشوشیناك، تثلیث 

  
  : تاریخ ایالمشمار  گاه

م ایالم داراي یک پادشاهی ملی میشود که فرمانروایانش خود را فرستاده خداوند، پدر .در هزاره دوم پ
با . اند بندي کرده  طبقهنودوره ایالم کهن، ایالم میانی و ایالم ایالم را به سه  .رعیت و شاه انشان و شوش مینامند
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  سال پیش،3856 یعنی )م.پ 1850(م . سده نوزدهم پمیانه ایالم از پادشاهیتوان گفت که   مییک دید کلی
  .شود آغاز می
 این دوران از  ماآگاهیهايبیشتر . در دست نیستاي   بسندهباره دوره نخست پادشاهی ایالم دانستنیهايدر

 پادشاه ایالم نام  یکوجود دارد که ازاي   نامهجملهاز  .باشد  میي بر جاي مانده از قوم سومرها برگرفته از کتیبه
  .یکی از پادشاهان سومر از او سنگهاي گرانبها تقاضا کرده استبدین شکل که .  استشدهبرده 
 به کوه پناه ،ده، اغلب مواقع در صورت یورش دشمن از سرزمین ایالمیان کوهستانی بوبخشیز آنجا که ا

 را یکی از دالیل طوالنی بودن دوره ایالمیانویژگی و این اند  کرده  میبرده و استقالل و بقاي خود را حفظ
ولی پس از . شاه ایالم در چیرگی بر میانرودان کامیاب میشود» کوتیر ناهونته «1750 در حدود سال .دانند می

چراکه قدرت در منطقه از آن .  شکست خورده و دیگر تا مدتها گزارشی از ایالم نیستگذشت چند دهه
یعنی در . دوره دوم را در تاریخ ایالم میتوان دوره اوج قدرت و شکوه تمدن ایالمیان برشمرد .ستها کاسی

 او. ختم به ساخت شهرهاي نو و زیباسازي شهرهاي کهن پردا. پ13در سده » اونتاش ناپیریشا«زمانی که 
 و هبناهاي بسیاري را در ایالم ساخت

 انزانی و نام خود را به زبان
یکی از اینها .  درج نمودمیانرودانی
زیگورات  «شکوهمندبناي 
در شهر دوراونتاش » چغازنبیل
ترین اثر ایرانی ثبت کهن، که است

 3200با بیش از _شده در یونسکو 
 هنر زیگورات . میباشد_سال پیشینه

 نسبت ها میانرودانیسازي را به 
م میرسند، این ادعا را .ي سوم و چهارم پها ي سومري و اکدي که به هزارهها میدهند و البته کهنگی زیگورات

شایان توجه است که بلندي زیگورات ایالمی بیش از دو برابر بلندي بزرگترین زیگورات ولی . تایید میکند
  .میانرودانی بوده است

  
 1171او در سال . در بعد سیاسی، ایالم را به اوج قدرت رساند) م. پ1207 – 1160(» ناهونتهشوتروك «
خداي خورشید و _» مردوك« و هرا از پاي در آوردي حاکم بابل ها بابل را تصرف کرده و کاسیم، .پ

 که این امر اثر روحی بسیار مخربی منتقل میکندخداي مقدس میانرودان را به همراه خود به شوش  _روشنایی
 پس از ناهونته، پسرش. گویا لوح حمورابی نیز در این زمان به شوش منتقل میشود.  مردم میانرودان داشتبر
این دوره  .یکی از بزرگترین شاهان تاریخ ایالم بر تخت نشست) م. پ1160 – 1140(» ینشوشیناك ااكهشیل«
 پادشاه نقش زیادي در پیشرفت که و باید گفت و تمدنی ایالم در نظر گرفتاندیشه توان دوران بلوغ   میرا
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 و الواح تنها به زبان ایالمی و خط ایالمی نقش میبندند و کوشش در ها  از این پس کتیبه.ایالمیان داشته است
خداي اینشوشیناك جنبه ملی به خود میگیرد و شاه و . یابد  میجهت رو در رویی با فرهنگ بیگانه افزایش

 از دیگر کارهاي مهم در این دوره نظم گرفتن ارتش .رستش قرار میگیرنددر زمان زندگی مورد پاو خانواده 
 ارتشی  زیرا ایالمیان در این دوره بر تجربات جنگی خود افزوده و.باشد که امري بسیار مهم است  میآنها

  . روندبمادگی و قدرت بیشتري به جنگ با دشمنان خود آ برپا میکنند تا بااي  کالسیک و منظم و حرفه
با روي کار آمدن پادشاهی . ایالم از این قاعده مستثنا نبود.  هر صعودي، افولی را به همراه داردولی

در واپسین سالهاي هزاره دوم در بابل، پس از چند حمله ناموفق، سرانجام » بخت نصر یکم«قدرتمند به نام 
و شکوه به معبدش در بابل باز شوش تسخیر شده و بت مردوك با افتخار . پادشاهی ایالم در هم کوبیده میشود

اینک بابل . ستها حاال قدرت در دستان میانرودانی. بار دیگر نام ایالم در صفحات تاریخ محو میشود. میگردد
  .افتند  میدر جنوب و آشور در شمال به جان هم

  
  :تحلیل افزون 

 فرمانروایی ایشان به کار بودند که بتوان نام امپراتوري را براي گسترهیی ها ویژگیایالمیان فاقد ) 1(
 متفاوت و متعدد را در یک واحد اقوامشود که توانسته باشد،  امپراتوري، بیشتر به نظام سیاسی گفته می. گرفت

در صورتی که پادشاهی ایالم در اوج . سیاسی، هماهنگ سازد و آنها را زیر چیرگی یک نظام مرکزي درآورد
 پهنه سرزمین ایران آن روز را هم همه داشته و حتی میانروداناز هایی  اش، سیادتی زودگذر بر بخش برتري

ولی چنین اتحادي ، دربر میگرفتهر چند پادشاهی ایالم اتحادي از ایالت و طوایف منطقه را . دربر نمیگرفت
 .اند چراکه بیشتر مردمان موجود در پادشاهی ایالم، ایالمی بوده. میباشدلزوما به معنی امپراتوري ن
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