
  

  

  

  

  

  

  

  

  چهارم بخش

  پارتيان شاهنشاهي
  



  گفتار نخست

  درپارت سلطنت تشکیل

ــوترکــه در زمــان هخامنــشی یــک شهریارنــشین  اســت پــارت تلفــظ نــوینِ پ)تربــود) پــاو خــش .

اَسـپە پـدر      بوجیە و داریوش بزرگ در دست ویشت        شهریاری پارت در زمان کورش بزرگ و کام       

کنون در جنوب کشور ترکمستان قـرار دارد و انـدکی از آن در   که ا(سرزمین پارت   . داریوش بود 

 هیرکـانِیَە، و در   شرق به خـوارزم، در غـرب بـه         در شرق به سغد و مرغیانە، در شمال       ) ایران است 

در بیابانهـای شـمالی سـرزمین پـارت نیـز قبایـل             . رسـید   جنوب بـه کرانـۀ شـمالی کـویر ایـران مـی            

این سـرزمینها اکنـون بخـش اعظـم     . جاگیر بودند های تورانی ئی از سکَە  شاخهایرانِی داهە   

   ١.دهد کشور ترکمنستان را تشکیل می

شـده و هـم    اطالق می» پارتی«برای قبایلی که سرزمین پارت به آنها منسوب بوده هم لفظ         

» آو  پِهـل «معنـای دورتـر از آب اسـت؛ و پهلـوی از               آمـده و بـه    » آو  پـرت «پارتی از   . »پهلوی«لفظ  

تـوان گفـت کـه     یقـین مـی   در علـت ایـن دونـامِ متـرادف، بـه      .آب اسـت    معنای نزدیک بـه     آمده و به  

انـد کـه در زمـانی در حـوزۀ رود اَتـرک نـشیمن        هـا دوبخـشِ یـک اتحادیـه بـوده       ها و پهلـوی     پارتی

صـورت یـک اتحادیـۀ        که پادشـاهی پـارت را تـشکیل دادنـد بـه             زمانی از دوبخشاین  . اند  داشته

سـبب    همـین بـه   . بر هردوشـان اطـالق شـد      هردو نام   شده درآمدند، و از آن پس         غاممتماسک و اد  

چنان در هم آمیختند که جدا کردن آنها از          پارتی و پهلوی     لفظ دوشاهنشاهی پارتیان،   در زمان   

گفتنــد، و آن  مــی» پهلــوی «عمــدةً در آینــده نــام هــردو را  .اســتنــاممکن بــرای مــا یکــدیگر 

شـد، کـه معنـای دیگـری      نامیده مـی » گویش پهلوی«شد نیز  نها منتسب میآ گویش ایرانی که به 

  .نامند» زبان پهلوی«را  اکنون آن. است» گویش پارتی«

 ارشـک یـک نـامِ کهـنِ         . بوده است  »اَرشک«نام     بزرگمردی به  پارتیانْبنیانگذار سلطنت   

ود دیـدیم کـه نـام        خـ   و در جـای    ،خـوریم   ایـن نـام برمـی        در خاندان هخامنشی نیز به     ایرانی است؛ 

 ارشـک را  .سـلطنت رسـید ارشـک بـود     م بـه   پ۴۰۴کوچـک اردشـیر دوم هخامنـشی کـه در سـال      

                                                 
هـای پـس از فتوحـات اسـالمی کـه مرزهـای            هـا و سـده      در کتابهای سوم و پنجم خواهیم دید که در دهه          1

رانیـانِ  درون این سـرزمین سـرازیر شـدند و بـا تارانـدنِ ای               دفاع ماند، جماعات خزندۀ ترک به       ایران بی 
گـونگی تبـدیل ایـن سـرزمین در گـذر چهـارپنج سـده                 درآنجا چه . بومی ترکیب جمعیتی را برهم زدند     

  .نشین را مطالعه خواهیم کرد به سرزمینی ترک
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 .نویـسم  مـی » اشـک «انمـان متـداول شـده اسـت      نگار  ئـی کـه نـزد تـاریخ         قاعده  پس، به   من، از این  

اشـکانِ  اگـر بخـواهیم از سـلطنت اشـک نخـست و             . شـود   بندیم اشـکان مـی    ب جمع   چونرا   اشک

مورخــانِ  (نویــسان ســنتی مــا تــاریخ.  بنــامیم»پادشــاهی اشــکان«را  ام ببــریم، بایــد آناو نــپــس از 

، نام پادشـاهی اشـکان را       بوده نام یک شخص     »ساسان« اشکان مثل    گمانِ اینکه   به )نگار  عربی

فردوسـی  . انـد   نوشـته » اشـکانیان «و جمعـشان را      ،»پادشاهی اشکانی «،  مثل پادشاهی ساسانی  

کنـون  «:  از این سلسله با نام اشکانیان یاد کرده و گفتـه اسـت          نگار  ِن عربی  به تأسی از مورخا    نیز

جـز    ایـشان بـه    از«کند کـه      ولی تصریح می  . »سوی گاه اشکانیان بازگرد   ،  مرد ای سراینده فرتوت  

همــان صــورت  را فردوســی بــه» اشــکانی«عبــارت . »ام  خــسروان دیــدهۀنامــام؛ نــه در  نــام نــشنیده

  .همان نحو آورده است گار گرفته بوده و بهن غلطش از مورخان عربی

 ولـی   .اسـت » اشـکان   منـسوب بـه   «معنـای     بـه » اشـکانی «اسـت، و     »اشـک « جمع   »اشکان«

ایــن دولــت منتــسب کنــیم بایــد  اگــر بخــواهیم امــری را بــه. یــک عبــارت غلــط اســت» اشــکانیان«

ــه ــوده از     ب ــارت  روالــی کــه در زمــان ساســانی معمــول ب ــوی«عب ــیم، چ »پهل  نانکــه در اســتفاده کن

 در ایـران قـدیم رایـج بـوده؛ زبـان            »پهلـوی «لفـظ   . »پارسی«  گوئیم قبایل پارس   انتساب امری به  

ــان بوروکراســیعهــد ساســانی بمناســبت آنکــه از      ایرانــی دراداری شــده در   اســتفاده مــی پارتی

ه  از آن یـاد شـد      »زبان پهلوی «عنوان    دولت گذشته به     ساسانی رواج یافته و با انتساب به       دستگاه

 هـا  قبیلـه ایـن   انـد کـه بـه      زیـسته    بـا لقـب پهلـوی در ایـران ساسـانی مـی             بـسیاری خانـدانهای   . است

 در تـاریخش    طبـری . نامیـده اسـت   » پهلوانی« در شاهنامه نیز فردوسی آنها را        .اند  بودهمنتسب  

پدر  (ساسانپور  مناسبت درخواست بابک       به او.  است با لقب پهلوی یاد کرده     پارتیشاهان  از  

 سـلطنت  رسـمیت شـناختن    بـرای بـه    آخـرین شاهنـشاه پـارتی       از اردوان پنجم   )ر بابکان اردشی

 الجبـال و مـا یتـصل        ك ملـ  يهلـو بو کتب إلـی أردوان ال     «: نویسد   شاپور درپارس چنین می    پسرش

 اردوان پهلــوی بــه] ساســان [: تتــویج ســابور ابنــه بتــاج جــوزِهر يبهــا، یتــضرع لــه و یــسأله اإلذن فــ 

هر را وزِگـ  که تاج کردنامه نوشته از او درخواستِ ملتماسه  آن ناطق متصل بهپادشاه جبال و م   

  ١.» بگذاردشاهپور  پسِر اوبرسر

 جانشینان اسکندر شایستۀ ادارۀ جهان پهناور هخامنشی        دیدیم،چنانکه دربخش گذشته    

در همـۀ رقیبـانش     ۳۰۱ تـا سـال      او. ش را در بابل تشکیل داد     سلطنتسلوکوس  دیدیم که   . نبودند

دسـت رقبـایش بیـرون آورد، و در حـین عبـور از       ، و پـس از آن انـاتولی را از       ایران را تارومار کرد   

  .  ترور شدبیزانتیوم  قصد لشکرکشی به بهتنگۀ داردانیل 
                                                 

  .۳۸۹/ ۱: تاریخ طبری 1
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بنـدی را در ایـران تـشکیل بدهـد ولـی              هرچند که سلوکوس توانـسته بـود یـک سـلطنت نـیم            

پادگانهــای مقــدونی در  .  برســِر کــار نبــود ایــران در معنــای دولــت باشــد  دولتــی کــه بــه پــس از او 

قـدرت سیاسـی   لـی   و؛ستاندند شهرها وآبادیها باج و خراج می جای کشور مستقر بودند و از  همه

 و در هـر شـهر و ناحیـه بـرای       بودنـد، در دست خود ایرانیان بود که زیِر سلطۀ پادگانهای سلوکی           

احیـاء کـرده    در مقیاس کوچـک  را هنمحلِی ک امارتهایخودشان دار و دستگاهی داشتند و      

 کــه انــد  نــام داده» طوایــفلــوکِعهــد م« ســلوکیها را تــاریخ ســنتی مــا دوراناز ایــن نظــر . بودنــد

 وجـود  امیـر خودمختـار محلـِی ایرانـی     در هـر بلـوکی یـک       .اسـت » شـاهی   بلوک«شکل پارسیش   

طــور  بــیش بــه در عهــد ســلوکیها جنــگ داخلــی کــم و  . کــه بــاجگزار پادگــان ســلوکی بــود داشــت

هـم پادگانهـای سـلوکی    . جای ایران ادامـه یافـت و هـر از چنـدی ازسـر گرفتـه شـد                 متوالی در همه  

 ایرانـی   شـاهکانِ بردنـد، و هـم        سر می    ایران در حال ستیز دائم به      شدنِی برسر تقسیم مناطق تاراج   

ر نــزاع طــور دائــم برســر توســعۀ منــاطق نفوذشــان بــا یکــدیگ    ایــن پادگانهــا بودنــد بــه نظــر زیــرکــه 

   .کردند می

عهـد   تمـدن ایرانـی زده بودنـد کـه ایـران در             ۀ سنگینی به  اسکندر و جانشینانش چنان ضرب    

، و حکـومتگرانِ محلـی      دورانِ ماقبل ماد برگشته بـود      های کهن و    اوضاع دوران کاوے    سلوکی به 

رتِ را ضـرو    ایـن . های عهد باستان هم رهبـران دینـی بودنـد و هـم رهبـران سیاسـی                  روال کاوے   به

زمان سبب شده بود، زیرا مردم مجبور بودند که پیرامون رهبرانِ مقبولی گرد آیند تا بتواننـد در        

ولــی . شــان پاســداری کننــد زیــر پــرچمِ آنهــا در برابــر یونانیهــا ایــستادگی کــرده از هویــت ایرانــی 

قـدرت    بـه کـدام از ایـن رهبـران بتوانـد            وجودِ پادگانهای نیرومند یونانی مانع از آن بـود کـه هـیچ            

کـاری کـه اینهـا بـرای مـردم کـشور       . فائقه دسـت یابـد و دوبـاره تـشکیل سـلطنت سراسـری بدهـد              

دادند آن بود که باجهای مردم را درحـدی کـه هـم بـرای مـردم قابـل تحمـل باشـد و هـم            انجام می 

پادگانهـــا تحویـــل  کردنـــد و بـــه بـــرای پادگانهـــای بـــاجگیر ســـلوکی مقبـــول باشـــد گـــردآوری مـــی

در  را هرکـدام از آنهـا  ۀ نتیجه اینها نزد مردم مقبولیت داشتند و سـلوکیها نیـز سـلط    در. دادند  می

  .شناختند رسمیت می بهئی که بود  منطقه

 .انتقـال داد  ) انتـاکیە (انتیوخیـه    بـه از بابـل     سـلوکوس پـایتختش را       پیش از این دیدیم کـه     

بنــد در ایــران  نــیم ســلطنت سیاســی ایــن ســلطۀ ســلوکی از ایــران از مرکــز اصــلی قــدرتدور بــودن 

 در نقــاط مختلــف ایــران روحیــۀ    مــستقرپادگانهــای . ویــژه در نــواحی شــرقی فــالت کاســت     بــه

گـاه نتوانـستند یـک     ناشناسـی یونـانی را همچنـان حفـظ کردنـد و هـیچ       تمرکزناپـذیری و اطاعـت  

ــد    ــول کنن ــارت از یــک  ســلطنت و از ایــن نظــر  ،دولــت متمرکــزی را قب ــۀ  شــبه  ســلوکی عب اتحادی
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 ،یـک مرکـز قـدرت برتـر نظـامی            بود که ضرورت زمان، یعنـی لـزوم اتکـاء بـه            نده پراک پادگانهای

 ولی هرکدام از این پادگانها در منطقۀ خویش ؛داد   سلوکی پیوند می   سلطنتآنها را با پایتخت     

 منطقـه بخواهـد برسـر مـردم    که توانست با آزادی کامل هرچه  عمل برخوردار بود و می   از آزادی 

تنهـا ارتبـاط ایـن پادگانهـا بـا          .  تـاراج کنـد    هرجـا کـه بتوانـد      را   ی سپهر خـویش   درآورد و آبادیها  

را کردنـد     عنـاوین مختلـف در ایـران مـی         ه سلوکی آن بود که درصدی از تاراجهائی که بـ          سلطنت

این قوم سراغ داریـم، و ایـن روحیـه     ئی که نسبت به  روحیه    با توجه به   .فرستادند  میبرای انتاکیە   

دانــیم کــه اینــان قــومی نبودنــد کــه   ایــم و مــی  دیــدهاور و تــا ربــع ســده پــس از را در حیــات اســکند

بتواننـد متحــد شــوند و برادرانــه در کنــار همــدیگر زنـدگی کننــد و تاراجهــا را بــا توافــق یکــدیگر   

سـر    دسـتبرد بـه     برسر نواحی قابـل تـاراج و       همتقسیم کنند، حتم داریم که همیشه در حال ستیز با           

. انـد  کلـی از مـردم ایـران سـلب کـرده بـوده          ین کارهـای نابخردانـه آسـایش را بـه         اند و با ا     برده  می

هایشان از ایرانیـان   ئی که این ستیزها برای ایرانیان داشته آن بوده که چون اینها در ستیزه         فایده

 ایرانیان را شرکت    درگیریهایشان وفعالیتهای نظامی    اند و در    کرده  مناطق خودشان استفاده می   

حکومتگر یافتۀ خاندانهای    عناصر قدرت   اند که نوعی آزادی نسبی به       ند، مجبور بوده  ا  داده  می

انـد از آزادی    بـوده اینهـا قدرت ایرانـی کـه زیـِر سـلطۀ            مراکز ،درنتیجه  و ؛بدهند) ایرانی(محلی  

 ســتیز پادگانهــا آنهــا را پیوســته تــضعیف  ،عــالوه بــراین. انــد شــده عمــل بیــشتری برخــوردار مــی 

را بـرای فعالیتهـای بیـشتر ایرانیـان بـرای رهاسـازی خودشـان از دسـت ایـن مراکـز                      کـرد و راه       می

  . کرد تاراج و ستم و تجاوز بازتر می

 م پادگان باختریَە از انتاکیە برید و  پ۲۵۰های پادگانی بود که در دهۀ       در اثر همین ستیزه   

سـلطنت  ایـن   . دشـ تـشکیل   با مرکزیِت بلخِ کنـونی       ایران    فالتِ  در شرق  یک سلطنت خودمختار  

ش از نیـروی ایرانـی اسـتفاده       دبرای بقـای خـو    که  بعد مجبور بود       یونانی چون از این به     کوچک

رفتن سلطۀ یونانیـان      سلوکی قدم نخست را برای ازبین      مرکز قدرتِ رابطه با    کند، با همین قطعِ   

ر زمـان در  مـرو   بـه که در شرق فالتِ ایـران جـاگیر بودنـد    برشرق ایران برداشت، و عناصر یونانی       

  . میان ایرانیان باختریَە گم شدند

 از سـلطۀ     همیـشه  بودو دارای سلطنت خودمختار      قبیلۀ آترپاتیکان آذربایجان که در دست     

مــردم . گــاه دســت اســکندر و جانــشینانش نرســید    بــه مازنــدران نیــز هــیچ  .بــود بیــرونســلوکیها 

ونانیهــا را بیــرون کردنــد و  نیــز همینکــه ســلوکوس درگذشــت ی ) سیــستان و زابلــستان(درنگیــانە 

مــردم پــارت نیــز کــه از زمــان درگذشــت اســکندر دارای      .دارای ســلطنت مــستقل محلــی شــدند  

تالش رهاسازی منطقۀ خودشان از سـتم   بهامارت خودمختار بودند از زمان درگذشت سلوکوس  
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 پــارس نیـــز در زمـــان  . مــستقل پـــارت را تــشکیل دادنـــد  ســـلطنتزودی  بیگانگــان افتادنـــد و بــه  

دست آمده کـه شـاه را در    های بسیاری از آن زمان به لوکیها دارای سلطنت مستقل بود، و سکه     س

رودان چـسپیده بودنـد زیـر سـلطۀ      میـان  اما خوزسـتان و همـدان کـه بـه         . دهد  برابر آذرگاه نشان می   

  .نسبةً کامل سلوکیها ماندند

ورشکـستگی    نیهـا بـه   صنایع و بازرگانی ایران که با فروپاشی شاهنـشاهی و تاراجهـای یونا            

ایـران  . کشیده شده بود در زمان سلوکیها توانست دوباره از زیر آوار بیرون بیایـد و قـد برافـرازد                  

یونانیهــا بــا . تــرین کــشور صــنعتی و بازرگــانی جهــان بــود  در زمــان لشکرکــشی اســکندر پیــشرفته

جملـی را بـرای     یـی کـه از تـاراج ایرانیـان حاصـل کـرده بودنـد زنـدگی بـسیار پرت                     ثروتهای افسانه 

ــاهی داشـــت      ــای رفـ ــه ابزارهـ ــاز بـ ــدگی نیـ ــد، و ایـــن زنـ ــان ترتیـــب دادنـ ــا را  . خودشـ ایـــن ابزارهـ

ــستند بخــش عظیمــی از امــوالی کــه      . ســاختند صــنعتگران ایرانــی مــی   ــان خیلــی زود توان ایرانی

خودشــان  آنهــا بــه هــا و کاالهــا رفــاهی بــه یونانیهــا از آنهــا تــاراج کــرده بودنــد را بــا فــروش ســاخته 

نظـر   اروپا فرسـتاده شـده بـود، گرچـه بـه        آنچه از داراییهای ایران در زمان اسکندر به       . ردانندبرگ

رسید که از دست رفتـه اسـت، ولـی بخـش بزرگـی از همـین امـوال نیـز در آینـده در راه خریـد                              می

یونانیـانی کـه در ایـران مانـده بودنـد هرچـه از راه        . ایـران برگـشت     های صنعتی و هنری به      ساخته

خـودِ   گرفتند مجبور بودند که با خرید کاالهـای ایرانـی دوبـاره بـه     یریهایشان از ایرانیان می گ  باج

درنتیجه، وقتی سلطنت پارتی تشکیل شد ایران ازنظر صنعتی و اقتصادی     . ایرانیان برگردانند 

در میــان کــشورهای جهــان در بهتــرین موقعیــت بــود، و کاروانهــای بازرگــانی ایرانیــان نیــز از          

  .تاز میدان بودند ین و هند تا دریای مدیترانه یکهمرزهای چ

  نخستین شاهان پارتی. ۱

 اطـالع درسـتی      در زمـان سـلوکیها     مقدمات تشکیل دولت پارت    ازدر نبودِ اسناد تاریخی،     

 کــه از پــارت بــوددانــیم کــه خــانوادۀ اشــک از تیــرۀ پهلــوی مــستقر در     قــدر مــی نــداریم، و همــین

 در  بــود کــه اشــک اولشــدۀ پــارت    نخــستین شــاه شــناخته .دنــدجــاگیر بو ناحیــه در آن دیرزمــان

همـین اتحادیـه   . وجـود آورد  بـه منطقـه  م یک اتحادیۀ نیرومندی از قبایل       پ ۲۵۰ ۲۶۰های  دهه

یک پادشاهی شد و ایران را از دسـت           زودی تبدیل به     را تشکیل داد که به     حاکمیتیهستۀ اصلی   

 مؤسس ایـن پادشـاهی      )ارشک (بت اینکه اشک  مناس هب. پادگانهای غارتگر یونانی نجات داد    

لقب اشک برخویشتن نهادند، و از ایـن لحـاظ    عنوان تبرک   به بود، بعدها همۀ جانشینان او    

  . شناخته شدند)جمع اشک (بود که شاهنشاهان این خاندان در تاریخ با نام اشکان
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نـگ بـا    در جدر حین تالش بـرای گـسترش منطقـۀ نفـوذ خـودش در شـرق ایـران         اول  اشک  

 میان سیردریا و آمودریا، یعنـی در سـرزمینی کـه اکنـون بخـش                ئی  ایرانیانِ قبایل توران در ناحیه    

  . کشتن رفت به م پ ۲۴۸ در سال میانی کشور ازبکستان است،

 و ، آشنا و باتقدسیک نام ماننام آرش داریم که برای مان پهلوانی به  ما در تاریخ داستانی   

ار شاهنـشاهی   ذبنیانگـ . عیـار اسـت     الگـوی ایرانـی تمـام      رسـت و  پ یک شخصیت فداکار و ایـران     

بایــست در  کــشِی او مــی بــوده ، و داســتان کمــان آرش کمــانگیر داســتانهای مــا همــینپــارت بایــد 

درون  انـد خـود را بـه     کوشـیده   جنگ با قبایل بیابانهای نواحی شرقی سیردریا بوده باشد کـه مـی            

  . ئی خواهیم داشت  اشارهتر هم باره پائین سغد برسانند، و در این

 هاسـلطنت رسـید بـا گرفتاریهـای سـلوکی           تیرداد اول که پس از اشک اول بـه        کار آمدن     روی

تیـرداد امکـان      و مصر مصادف شد، و همین امر بـه         دو سلطان مقدونِی شام   در شام و درگیریهای     

ســوی غــرب  م بــه  پ۲۴۷او در ســال .  کــه اشــک بنیــاد نهــاده بــود را تقویــت کنــدســلطنتیداد کــه 

تـصرف درآورد و تالشـهای انتـاکیە           به  را  سواحل شرقی دریای خزر    وروی کرد و هیرکانِیَە       پیش

دهـد کـه     خبـر از جنگـی مـی   یونانیهـا گزارشـهای  .  سـاخت ناکـاره برای بازیابی این سرزمینها را    

اه زمــان در حــوالی هیرکــانِیَە میــان تیــرداد و ســلوکوس کــالینیکوس درگرفتــه و پادشــ   پــس از ایــن

  . استشام گریخته  و بهسلوکی شکست یافته

رِیّە  شاهان بعدیِ پـارت،     بودنـد کـه دوران سلطنتـشان     )م  پ۱۷۴ ۲۱۴(ت و فرهـاد اول      پـِ    فـَ

هدف تشکیل یک دولـت    بهنبرد با بیگانگانِ اشغالگردر ادامۀ گیر  مداوم و پی   تالشهای   دوران

 جنگهــای مــداومی کــه بــا پادگانهــای  اینهــا بــا. بــودسراســری و تــصفیۀ ایــران از عناصــر بیگانــه  

 تحمیـل کــرده ضـمن قــراداد صـلحی اســتقالل    بـر انتــاکیە  پــارت را خودمختـاری  یونـانی داشــتند 

 در آزادسـازی ایـران از دسـت    دنبـال تالشـهایش    اول بـه  فرهـاد   . قبوالندنـد  سلوکی شاه خود را به  

ن و همـسایگی سـلطنت   شـمال ایـرانِ کنـونی تـا قـزوی      غـرب بـه     قلمـروش را در      متجاوزان یونانی، 

در دســـت شـــاهکان ) اســـپهان(دانە   در همـــین زمـــان منطقـــۀ اســـپە . رســـاندمـــستقل آترپاتیکـــان

خودمختــار محلــی بــود کــه زیــر ســلطۀ ســلوکیها بودنــد، و حاکمیتهایــشان چیــزی شــبیه حاکمیــت 

  .پارس نیز چنین وضعیتی داشت. های کهنِ ایرانی بود کاوے

  مهرداد اول. ۲

م بنـابر وصـیت او و تـصویب شـورای       پ ۱۷۴ ر فرهـاد اول بـود کـه در سـال          مهرداد اول براد  

 انتیوخــوس ،ســال پــیش از ایــن  یــک.  برجــایش نشــستمهــستان  موســوم بــه  ایــرانکالنتــران
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در خـالل  . مـصر درگیـری یافـت   هـای   بطلمـی  بـا  درنگ بیپادشاهی رسید و   بهانتاکیەچهارم در  

در ایـن  . و این پادشاه را در داخل نیـز درگیـر کـرد    در فلسطین شورش شد ها، بطلمیجنگ او با  

آنکـه بـا شکـست از مـصر         آنتیوخـوس پـس از      . راه افتـاد    خوزستان خیزش ضدیونانی بـه     اثناء در 

برگشت همـۀ خـشمی کـه از ایـن شکـست در دل داشـت را بـر مـردم بیچـارۀ اورشـلیم خـالی کـرده                   

خوزسـتان لـشکر      بـه  ۱۶۵ در سـال     پسس. شهر اورشلیم را تبدیل به کشتارگاه بزرگ و ویرانه کرد         

 را بومیــان خوزســتان  در ایــن لشکرکــشی معابــد  او.  کــردتــاراجکــشید و آبادیهــای خوزســتان را  

همراهی  کرده عزم آنها را در  کرد و با این کارش نارضایتی مردم را از یونانیان دوچندان غارت

  . ساختاخراج بیگانگانِ تاراجگر استوارتربا ایرانیان برای 

گزارشی که ویل دیورانت دربارۀ انتیوخـوس چهـارم در کتـاب خـویش آورده اسـت،                 یک  

ستیزی یونانیـان     عنوان شاهد دیگری از انسان      هرچند که مربوط به ایران نیست ولی در اینجا به         

گونـه    کـرده و چـه      شـان چـه سـتمگرانه رفتـار مـی           آورم، تا بنگریم که یونانیها با اقوام زیر سلطه          می

انــد، و مــردم زیــر ســلطۀ آنهــا چــه   دن کلیــت فرهنــگ مــادی و معنــوی آنهــا بــوده درصــدد نــابودکر

خـوانیم کـه انتیوخـوس چهـارم نـه تنهـا        در ایـن گـزارش مـی   . انـد  دیـده   هائی مـی    زجرها و شکنجه  

هزاران تن را اورشلیم کـشتار و معبـد یهـودان را تبـدیل بـه بتخانـه کـرد بلکـه بـرای آنکـه نهایـت                    

ام داده باشد دستور داد که در معبدشان خوک قربانی کنند که در دین          تحقیر را دربارۀ آنها انج    

از ایـن گذشـته او دسـتور داد کـه هرکـه کتـاب               . شـد   یهود پلیدترین حیوان روی زمـین شـمرده مـی         

درنـگ بـسوزانند      دارد کشته شود، و کتاب تـورات را در هرجـا کـه یافتنـد بـی                  تورات را نگاه می   

عــالوه  بــه). انــشینانش بــا کتابهــای ایرانیــان کــرده بودنــددرســت همــان چیــزی کــه اســکندر و ج(

زبــان یونــانی حــرف بزننــد تــا یونــانی شــوند، و زبــان  دســتور داد کــه مــردم اورشــلیم فقــط بایــد بــه

  :خودشان را ممنوع اعالم داشت

 کـه   دی خبـر رسـ    می کـرد، بـه اورشـل      رونیـ  از مـصر ب    وسیـ لی چهارم را پوب   وسیخویچون آنت 

موران او حملـه  أ سـر از پـا نـشناخته بـه مـ     یشـاد  از انیهودی. شته شده است ک وخوسیآنت

 را کشتند و معبـد خـود را از   ونانیشان کردند، رهبران طرفدار  اخراج میبرده و از اورشل   

بـا   بـود،    سـرافکنده شـده    کـه  کـه نمـرده بل     وسیـ خویآنت.  پاک کردنـد   یطانی ش پلیدیهای

 و توطئـه  یه مـصر خرابکـار   او بـ ی در لـشکر کـش  انیـ هودی با ایـن گمـان کـه     و   دست خالی 

 تاخت، هـزاران نفـر زن و        می، به اورشل  ها بدهند   تصرِف بطلمی  را به    هودای تاکردند   یم

 منالئـوس را دوبـاره   ، و آن را غـارت کـرد      یحرمتـ  ی را کشت، به معبد آنان ب      یهودیمرد  

د او فرمـان داد کـه معبـ   .  کننـد یونـان ی را بـه زور      انیـ هودیکار گماشت و فرمـان داد کـه          به
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ــه زئــوس  مانیســل ــد )خــدای یونانیهــا ( را ب ــه جــا  اختــصاص دهن  یمی محــراب قــد ی، ب

 ی قربـان   را  و تنهـا خـوک     ممنـوع  را   ]یهـودان  [ معمول یهای بسازند و قربان   دیگر یمحراب

 هـودا یدر سراسـر  .  اعالم کـرد ی سبت را ممنوع و ختنه کردن را جرم بزرگ       یاجرا. کنند

 لی تحم ری با زور شمش   یونانی ]دینِی [و مراسم  آن ممنوع    یهانیئ و آ  ]یهود [میمذهب قد 

 کتاب مقدس به همراه داشت ایکرد  ی که از خوردن گوشت خوک ابا م  یهودیهر  . شد

بـه  . دندیسـوزان  یشـد آن را مـ   ی مـ دایـ  پیجـا کتـاب آسـمان    و هر  ،شـد  ی کشته مـ   ای یزندان

ش یودهـ ی ۀش را خـراب کردنـد و سـکن   یوارهـا ی را آتش زدنـد، د   میدستور او شهر اورشل   

 یدی جدۀ قلعونیجا سکونت داد، بر کوه صه را در آنبیگانگان ، فروختندیرا به بردگ

  ١.جا گمارد تا به نام شاه حکومت کنند از سربازان خود را در آنیساخت و پادگان

 که جز تاراج کـردن مـردم منطقـه هـدفی نداشـتند بـرای مقدسـات مـردم زیـِر سـلطه              یونانیها

شـمار    منطقـه بـه    کردن معابد از کارهای مکررشان در ایـران و         و غارت هیچ احترامی قائل نبودند     

  پیش از این نیز بارها معابد را غارت کـرده بودنـد و آخـرین آنهـا غـارت معبـد اَنـاهیتە          . رفت  می

 .دست آنتیوخـوس سـوم سـلوکی صـورت گرفـت            همدان بود که در زمان اردوان اول به       منطقۀ  در  

هـا ویـران      آوردن دفینـه    قـصد بیـرون     وانـستند معابـد قـدیمی را بـه        ت  یونانیها در مصر نیـز هرچـه مـی        

دهد که معابـد   مصر رفته خبر از آن می م به  پ۲۴استرابو که در سال  . کشاندند  تباهی می   کرده به 

ایـن ویرانیهـا عمومـاً در زمـان جانـشینان           . بسیاری را در مصر دیـده کـه ویـران افتـاده بـوده اسـت               

را گزارشهای یونانیها دربارۀ دوران هخامنشی خبرهای ساختن یـا          اسکندر انجام شده بوده؛ زی    

هـای خـودِ    را از نوشـته  نوسازی کردن معابد توسـط حاکمـان ایرانـی بـرای مـصریان اسـت؛ و ایـن              

  . مصریان باستان نیز در جای خود خواندیم

 شـان یونانیـان پادگانهـای ایرانـی را     سائقۀ تعـصب نـژادی     غربی به نوینِ   نویسندگان   گرچه

معایب آنان را نهان دارند و تا توانند تمجیدشان کننـد،     که  اند    متمدن دانسته و همواره کوشیده    

دسـت داده شـده کـه معـرف          این مردم بـه   کارهای  های آنها دهها گزارش از        البالی نوشته  ولی در 

طور مستمر با یکدیگر در جنگ بودند   نیرومند این پادگانها بهمردان. چهرۀ حقیقی آنها است

د که در خور چشم می در این جنگها و کشتارها بهوحشیگریهائی . کردند و همدیگر را کشتار می

چنانکــه پیــشتر اشــاره  خــود اســکندر .  اســتدیــده شــده خاورمیانــه اقــوام از قــومیمیــان کمتــر 

ایــن کــار در مــوارد  . جــایش نشــست بــرای اینکــه زودتــر شــاه شــود پــدرش را کــشت و بــر    رفــت

شـرق  ( بـاختریَە  شـاهکان یونـانی   یکـی از   پـسر .ومتگران سلوکی تکرار شدبسیاری در میان حک  
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برضِد کرد    روایی می   م فرمان    سدۀ دوم پ   نخستبنام دیمیتریوس که در نیمۀ      ) افغانستانِ کنونی 

 رنگـین   او کـشانده بـا خـون   اواش را بر نعش   کشت و چرخهای ارابه  او شورید، پدر را در جنگ     

 از کـرده  در بیابان برای جـانوران رهـا   ۀ پدرش راالشحتی او .  نهادمعرض نمایش  را به   کرد و آن  

  ١.جلوگیری کرددفن کردنش 

مهرداد اول در در زمان  که چنین افرادی تشکیل داده بودند       باختریَە سلطنت کوچک 

غایت تـضعیف    هباختریَە ب  پاره شد، و پادگانهای کوچک یونانی در       میان مدعیان متعددی پاره   

زمــان کــه یونانیــان بــاختریَە در نهایــت ضــعف بودنــد و دیگــر قــدرت حمایــت از     ندر ایــ. شــدند

سرزمینهائی که مدتها در آن باجگیری و ستم کرده بودند را نداشتند، خطر بزرگی شـرق ایـران                  

سـوی    مغولـستان بـه   بیابانهـای  بـود کـه از  تـرک وحشی   نیمهجماعاتکرد و آن خطر   را تهدید می  

 . رسـیده بودنـد    )مرزهای شرقِی ازبکستان کنونی   (سیردریا   کنارتا  غرب در حال خزش بودند و       

کَە هـوم  «و در اسـناد داریـوش بـزرگ بـا نـام      » توریـا «آن قومِ ایرانی که در اوستا بـا نـام           خـوار  سـ« 

سوی سیردریا رانـده شـدند؛ و از    این زمان از برابر این جماعات وحشی به اند در این  نامیده شده 

 توانمنـد نیـاز داشـت       نیـروی یـک      شرق ایـران بـه     .اینها خبری نیست    از اسیردری پس در شرق    آن

درون   تـا نتواننـد خودشـان را بـه         را بگیرد    خزنده از بیابانهای مغولستان    جماعاتکه جلو خزش    

یافـت ممکـن     درون ایـران راه مـی       این نیرو چنان خطرناک بود که اگـر بـه         . مرزهای ایران برساند  

 هـای درازی   سـده  در طـول     کـه ا مورد تهدیـد قـرار دهـد و همـۀ آنچـه              کل تمدن خاورمیانه ر   که  بود  

درسـت شـبیه    ( نـابود کنـد  گریهای اسکندر و جانشینانش رسته بود       شده و از دست ویران    ساخته  

   .)رهبری چنگیز و هوالکو با تمدن ایرانی کردند آنچه نوادگان همین قوم در آینده به

و هویت ایرانی پاسداری کنـد، در ایـن موقـع بـسیار          از آنجا که تاریخ برآن بود که از ایران          

مهــرداد بــرای آنکــه امنیــت  .قــدرت رســید  مهــرداد اول در پــارت بــههمچــون شخــصیتی حــساس

سـرزمینهای  قدرتمنـدی در     و مراکـز دفـاعی       به سغد رفت  را تأمین کند    شرقی فالت ایران     مناطق

از . شـود  از شـرق جلـوگیری   ابـانی جماعـات بی  ایجاد کرد تـا از حمـالت         آمودریا و سیردریا  میان  

 ایـن سـرزمینها واقـع شـده          جنـوبی  جان یونانی باختریَە در همـسایگی       آنجا که مراکز قدرت نیمه    

 تاریخی   که در حقیقت دشمن    یونانیانداشت که     بودند، مهرداد این احتمال را از نظر دور نمی        

یکـی کـرده در تـالش     دسـت بـه    بودنـد دشـمن دیگـر ایرانیـان   کـه   ترکان بیابانی ایرانیان بودند با    

 بـا اسـتفاده از ضـعف     ترکـان بیابـانی   احتمـال دیگـر ایـن بـود کـه           . براندازی دولت پارت برآینـد    

 یونـانی در    امارتهـای عمـر     دید که بـه      می الزمرو مهرداد     از این . باختریَە بخزند ناحیۀ     به یونانیها
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را کابلــستان و بــاختریَە د و بــاختریَە لــشکر کــشی همــین منظــور بــه او بــه. شــرق ایــران خاتمــه دهــد 

ۀ ضــمیمدرۀ پنجــاب پــیش رفــت و پــس از آن سیــستان را   نــواحی شــمالیِ ه تــا دتــصرف درآور بــه

ۀ قلمرو دولت پـارت  ترتیبات باختریَە و سغد و سیستان و کابلستان در حیط      با این  .کردقلمروش  

شد، ری را شـامل       میاکنون دولتی که مهرداد اول تشکیل داده بود از قزوین شروع            . قرار گرفت 

پاکـستان را    بود، و سرزمینهای کنونی ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و شـمال          

  .گرفت دربر می

درون   تـوجهش را بـه     تـشکیل ارتـش نیرومنـدی انجامیـد         که به مهرداد پس از این اقدامات      

خوزســتان و   مــاد و،ریــزی شــده  و طــی چنــدین لشکرکــشی برنامــه ،فــالت ایــران معطــوف داشــت 

رودان را  میـان  سراسر ایران را از دست پادگانهای بـاجگیر یونـانی آزاد کـرد و           و گرفت  را پارس

  . دست سلوکیها بیرون کشید نیز از

زودی   بـه .  برآمدند یونانیدر این میان مردم ارمنستان درصدد رهایی از دست اشغالگران           

 کـه در شـورش ضـد یونـانی بودنـد و کـارگزاران               خواست مـردم ارمنـستان      پاسخ به  مهرداد اول در  

عنـوان شـاه    رشک را بهاَ نام وال سلطنتی بهیک سردار از خاندان سلوکی را بیرون رانده بودند،   

  .دامن ایران برگشت ترتیب ارمنستان دوباره به این کرد و بهارمنستان اعزام  به

دمنشی نیاکان ایـرانیش را     دوست بود و خلق وخو وآزا        بلندنظر و انسان   مردیمهرداد اول   

همـه جنایتهـا    فرزنـدان یونانیهـائی کـه آن    دوست بود که نسبت بـه       او چنان انسان  . درخود داشت 

جماعــات یونــانی داخــل ایــران   و بــرای آنکــه بــه،ئــی در دل نداشــت در ایــران کــرده بودنــد کینــه

 را خـــودکنـــد،  بفهمانـــد کـــه آزادی زیستنـــشان تـــضمین اســـت و هـــیچ خطـــری تهدیدشـــان نمـــی 

 هـر   نقش زد تا بـه     »فیل هِلِن «با عبارت یونانی    اش     لقب داد و این لقب را بر سکه        تدوس یونانی

خاطر شوند و بدانند که دولتـی   تک یونانیهای مقیم ایران از سوی او آسوده       ئی برود و تک     خانه

رفتـار  مهـر و بزرگـواری         با انسانها به   یونانیها ستمگرانۀ برخالف خوی     است  تشکیل داده  اوکه  

دسـت   جنایتها بـه  گذشته از  و آنچه در، در دل ندارد   از دشمنان دیروزیِن ایران    ئی  کند و کینه    می

 .را از یـاد ببرنـد   تواننـد آن  گذشـته اسـت و ایرانیـان مـی     یونانیها در ایران انجام گرفتـه مربـوط بـه         

یــن اقــدام ا .بــود» ببخــشای ولــی فرامــوش مکــن«مــرِد تــاریخِ ایــران سیاســتِ  سیاســتِ ایــن بــزرگ

دنبال آورد    بزرگوارانه و مدبرانۀ شاهنشاه ایرانْ که از خصلت ایرانی او برآمده بود اثر مثبتی به              

 تــأمین نمــود و او  وفــاداری مراکــز قــدرت یونــانی پراکنــده در گوشــه و کنــار کــشور را نــسبت بــه    و

نـــشانگر  ســوئی  از اوایــن اقـــدام  .  درآوردویخــدمت دولـــت   هعناصــر یونـــانی درون ایــران را بـــ  

 و خِـرد  شده بودند،یونانیها بود که دیگر کم و بیش ایرانی  بزرگواری و گذشتکاری او نسبت به 
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رویها و ستمهای پدرانشان انتقـام گرفـت؛ و از    خاطر زیاده   که نباید از آنها به     کرد  میسلیم حکم   

گــری  یهــای ســپاه تجربــهخــدمت گــرفتن  ه کــه بــا بــداد نــشان مــی آگــاهی او را ژرفــایســوی دیگــر 

  .بهره گرفتهای خودش  هت برنامه در دولت خودش از آنها در جانیونانی

امیـد تـصرف دوبـارۀ ایـران و از میـان برداشـتن دولـت               به م انتیوخوس ششم     پ ۱۴۲ درسال

 سپاه او را در ایـن لشکرکـشی   شمار  یونانیمورخانِ. رودان و غرب ایران حمله برد  میان   به پارت

. تخریــب و تــاراج کــرد  ســلوکیە و بابــل و همــدان را   آنتیوخــوس١.دانــ کــرده  ذکــرتــن هــزار ۳۰۰

ســال در یــک نبـــرد    فرهــاد در زمــستان آن  . فرســتاد او جنــگ   مهــرداد پــسر خــویش فرهــاد را بــه     

 شـاه سـلوکی را در       ، وارد آورد  او بر روبرو شد و شکست بسیار سختی        شاه سلوکی سرنوشتساز با   

 شان و افسرانش را ازجمله برخـی اعـضای خانـدان   از سربازشمار بسیاری ، و   کشتمیدان نبرد   

فرهـاد  . نیـز در میـان اسیرشـدگان بـود         انتیوخـوس عهد    ولِیدیمیتریوس  . گرفتاسارت    را به 

 دســتور داد کــه بــا تــشریفات    رفتــار کــرده  بــا بزرگــواری الشــۀ شــاه تجــاوزگر ســلوکی     نــسبت بــه 

شم را کــه اســیر شــده بــود،   همچنــین دختــری از خــانوادۀ آنتیوخــوس شــ   او.  بــسپارندشخــاک بــه

نـــوازی و   نـــشان داد کـــه انـــسان هـــا پیـــروزی بـــر ســـلوکی . حـــرم خـــود بـــرده بـــا او ازدواج کـــرد  بـــه

او گرایش یابند و در کنارش  منشی این پادشاه سبب شده بوده که یونانیان داخل ایران به  بزرگ

ــد    ــسان خودشــان بجنگن ــا همجن ــود و اگــر    ایــن مــی جــزاگــر . ب ــانی داخــل جماعــاتب ــران  یون  ای

 کـه  برآیـد کردند، برای سپاه پارتی مقدور نبود که از پـس دشـمنانی       پادشاه سلوکی کمک می     به

  . با او در جنگ بودنداز درون و بیرون 

 پهنـاور و نیرومنـد تـشکیل داد کـه     دولـت م یـک   مهرداد اول تا پایان نیمـۀ اول سـدۀ دوم پ       

 رودان سراسـر     و عـالوه بـر میـان       ، و درۀ پنجاب و یکسوی دیگـرش فـرات بـود           سیردریایکسویش  

مهــرداد اول واقــع   در درون قلمــروزمــان  ارمنــستان نیــز در ایــن . گرفــت فــالت ایــران را دربــر مــی  

  .کرد  میسلطنتبر آن کشور از خاندان سلطنتی پارت  ایرانی و یک شاه شد می

لـی از  رسید، و پایۀ کوروش بزرگ نمی   سازی به   گرچه مهرداد اول در تدبیر و اداره و تمدن        

ی ایران را احیـا کـرد و         و شاهنشاه   در ایران برای همیشه پایان داد      بیگانگان سلطۀ این نظر که به   

وحـشی   نیمـه  جلو خطر خـزش اقـوام        ؛ و از آن نظر که     یک دولت سراسری نیرومند را تشکیل داد      

  فــالت ایــران را گرفــت، شــاید بتــوان اهمیــت او بــرای ایــران در ایــن برهــۀ  ســغد ودرون شــرقی بــه

  . تشبیه کردم  در سدۀ ششم پاهمیت کوروش بزرگ تاریخی را به

ایـم و همـۀ       از آنجا که خودِ ما هنوز بـرای بازشناسـی تـاریخ پـارت هـیچ کـاری انجـام نـداده                     
                                                 

  . ژوستیننقل از ، به۲۲۳۷ ۲۲۳۶: پیرنیا 1
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مراکز تمدنی زمان پارت هنوز در زیر زمین است و مورد کـاوش و بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت، و                     

کـه گزارشهایـشان دربـارۀ شاهنـشاهان       غربیان است    های  منابع ما درشناخت دولت پارتی نوشته     

شــود کــه در رابطــه بــا دولــت ســلوکی و پــس از آنهــا در رابطــه بــا      مــواردی منحــصر مــی  پــارتی بــه

عمل  ما از ترتیباتی که این شاهنشاه بزرگ درادارۀ امورکشور به، امپراتوری روم ذکر شده است

ه ترتیبـاتی کـه بـرای چهـار سـدۀ آینـده در             تـوان گفـت کـ       تحقیق مـی    ولی به آورد اطالعی نداریم؛    

  .ایران حکمفرما بود توسط این بزرگمرد تاریخ ایران پایه ریزی شده بود

  فرهاد دوم. ۳

 فرهـاد درصـدد     .فرزندش فرهاد دوم داد      درگذشت و جایش را به     ۱۳۶هرداد اول در سال     م

او  .ا پایـان دهـد   دوران خـصومته    سـوی شـاهان سـلوکی دراز کنـد و بـه             برآمد که دسـت دوسـتی بـه       

 انتیوخـوس هفـتم  انتاکیە فرسـتاد؛ ولـی شـاه جدیـد سـلوکی         یک هیأت حامل پیام صلح را به      

رئــیس هیــأت را گرفتــه کــور کــرد و بــدون آنکــه بــا اعــضای هیــأت مــذاکراتی انجــام دهــد آنهــا را  

کـه  د  او مـشورت دادنـ      مشاورانش که بـه     که در ذهنیت یونانیش غرق بود به      او  . ایران برگرداند   به

آور است     و شرم  ،ندی غالمان ما  ایرانیان داد که    پاسخ را پس نزند ابلهانه      شاهنشاهدست دوستی   

 وارد پیمـان   بـا آنـان  آنهـا بهـائی بـدهیم و     بـه  بخـواهیم یـا  غالمان خودمان بترسـیم  از نبرد با  که ما   

  .صلح و دوستی شویم

دهـد، و آنهـا همـواره    خواسـت کـه درس انـسانیت و صـلح بـه یونانیهـا ب        شاهنشاه ایـران مـی    

یی را رها نکـرده بودنـد و خودشـان      کهنِ قبیله یونانیها که هنوز بینش  . فرستادند  پیام جنگ می  

پنداشتند مردمی نبودند که جز خودشیفتگی در فرهنگـشان وجـود             را محور آفرینش و تمدن می     

یم کـه خـودش را      گـذار    را وقتـی در کنـار منطـق مهـرداد اول مـی             یـی    قبیلـه  این منطـقِ  . داشته باشد 

  ایرانیــان دانــسته بــود، بــه بــا حقــوق اجتمــاعی برابــر   دوســتدار یونانیهــا اعــالن کــرده آنهــا را در 

. بـریم  پـی مـی  یونـانی  متجـاوزان  و تعـصب نـژادی   بینـی   منـشی شـاهان ایـران و خـودبزرگ          بزرگ

ت بزرگـی   اند، مل   اند، کشوری را اشغال و تاراج کرده         آمده ایژهسوی آبهای دریای      مردمی از آن  

انـــد را زیـــِر ســـلطه  چــون ملـــت ایـــران کــه روزگـــار درازی ســـروران محبــوب جهـــان متمـــدن بــوده    

داری برگـردد در نظـر ایـن متجـاوزان      خط جهـان  خواهد به اند، و اکنون که این ملت می       درآورده

کــدام انــسان خردمنــدی اســت کــه بــر ایــن منطــق مــنحط و فاســد . شــوند  غــالم شــمرده مــییونــانی

منطـق شاهنـشاه ایـران      در مقابل این منطق بنگریم بـه    این منطق تفکر تمدنی بیابد؟    نخندد و در    

همه سـتمها و تخریبهـائی کـه یونانیهـا در ایـران کـرده بودنـد، فرزندانـشان را مـورد                       رغم آن   که به 
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  .بخشایش قرار داد بخشی از ملت بزرگ ایران دانست و خودش را دوستدار آنها اعالم کرد

دام شاهنـشاه بـه ارسـال هیـأت صـلح را نـشانۀ ضـعف ایـران دانـست، و                     اقآنتیوخوس هفتم   

چون . بار آنتیوخوس ششم را جبران کند ایران لشکر بکشد و شکست خفت تصمیم گرفت که به

 آنتیوخــوس هفــتم بــود،  کــشته شــدهمهــرداد اول شکــست یافتــه  آنتیوخــوس شــشم در زمــستان از 

هــزار  ۳۰۰اهی کــه شــمارش را بــیش از    و بــا ســپ فــصل بهــار را بــرای لشکرکــشی انتخــاب کــرد     

  .رودان و ایران را بگیرد او امیدوار بود که میان. رودان لشکر کشید میان اند به نوشته

نـد  یپنداشـت کـه ایرانیـان غالمـان او       سرنوشت آنتیوخوس هفتم که مثـل همـۀ یونانیـان مـی           

شـد، و پـسرش    از فرهـاد دوم شکـست یافـت و کـشته     او. نیز شبیه سرنوشت انتیوخوس ششم بـود  

در دشـت نبـرد جـان       همـۀ سـربازان انتیوخـوس       نویـسد کـه       دیودور مـی  . افتاداسارت    سلوکوس به 

را در تـابوت    رفتـار کـرد و دسـتور داد آن   بزرگوارانـه  تم نیزفۀ آنتیوخوس ه الشفرهاد با   . ندسپرد

شکــست  از زمــان تجــاوز و در ایــن میــان، دیمیتریــوس کــه  .انتــاکیە فرســتادند  نقــره نهادنــد و بــه 

توانـست  نحـوی   بـه زیـست،   اسارت مـی    در حالت نیمه   ایران در پایتخت    پدرش آنتیوخوس ششم  

رسـد کـه اسـباب فـرار او را خـودِ شاهنـشاه فـراهم                  نظـر مـی      به .سوریه برساند   خودش را به  گریخته  

بار و این تلفات  آورده بوده است؛ زیرا اطمینان داشته که سلوکیها پس از این دو شکست خفت

ایــران لــشکر بکــشند؛ و چــه بــسا کــه   ســنگین، در آینــده دیگــر جــرأت نخواهنــد کــرد کــه بــه بــسیار

هـدِف آن بـوده کـه او ادعـای سـلطنت انتـاکیە کنـد و جنـگ                     شـام بـه      و فرستادنش به    فراری دادنِ 

  .خودشان مشغول شوند داخلی راه بیفتد و سلوکیها به

؟ رفتـار ایـن     د با این متجاوزان کـرد      که فرها   را ما سراغ داریم    بیش از این    ئی  چه بزرگواری 

شدگان که دیروزها با ایرانیان کردند در نظر آوریم تـا بـدانیم کـه                شاه را با رفتارهای همین کشته     

هــای غربیــان را خوانــد و   شــود نوشــته   نمــی!تــر بودنــد  یــک از ایــن دوطــرف واقعــاً متمــدن   کــدام

 و یونانیــان را در کنــار هــم نهــاد و   قــضاوت آنهــا اکتفــا نمــود؛ بلکــه بایــد رفتارهــای ایرانیــان     بــه

شـود کـه ایـن نویـسندگان      تنها در چنین صورتی است که معلوم می. سنجید وآنگاه قضاوت کرد  

 از ایرانیـان    یونانیـان  نـشان دهنـد کـه         تـا  کوشـند   که عقدۀ برتری جنس غربی در ذهن دارند و می         

یــاد   بــا اردشــیر چهــارم بــه  رفتــار اســکندر را!گوینــد مــیانــدازه درســت   تــا چــه،تــر بودنــد متمــدن

پا خاسـته   موجودیت کشور خودش به هویت و خاطر دفاع از حیثیت و      اردشیر چهارم به  . بیاوریم

مـذلت    بـه  کـه دیـدیم  چنـان آن، ولی اسکندر بـا عـوامفریبی خـاص خـودش ایـن مـرد بـزرگ را          بود

ارۀ ضـرورت  پـس هـیچ ایرانـی جـرأت نکنـد دربـ           همـۀ ایرانیـان را مرعـوب سـازد و از آن            تاافکند  

رفتـار اسـکندر را بـا رفتـار ایـن      . دعمـل آور  راه بـه  حفظ هویت ایرانی بیندیشد یا اقدامی در ایـن   
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دشــمنان ایــران و ایرانــی چنــین رفتارهــای جوانمردانــه       شــاهان ایرانــی بــسنجیم کــه نــسبت بــه     

ملـت  یک از این دو      و بدانیم که کدام    ، قضاوت نویسندگان غربی پی بریم     حقیقتِ  داشتند، تا به  

همــه وحــشیگری کــه اســکندر بــا شــهرهائی کــرد کــه  آن. تــر بودنــد متمــدن یونانیــان ایرانیـان و 

تــاراجِ ســپاهیان او  کــه بــهخواســتند  ورزیدنــد و نمــی  در برابــر او مقاومــت مــیشان حیثیتــخــاطر بــه

 یـک از یونیانیـان و       یـاد بیـاوریم تـا بـدانیم کـه کـدام              بـه   شـوند  متجـاوزان ۀ   و مردمـشان بـرد     درآیند

یـاد    تِـبِس کـرد را بـه    رفتاری که اسکندر با شـهرهای یونـانی مثـل شـهرِ           . تر بودند   ایرانیان متمدن 

قرنـۀ شاهنـشاهی ایـران حتـی      آوریم، و در همۀ تاریخ مطالعه کنیم تا ببینیم که در تمام طول یازده      

نانیـان و  های یو را نوشته  و این  (یک مورد مشابه آن نیز از طرف شاهنشاهان ایران سر نزده است           

 .تــر بودنــد یــک از ایرانیــان و یونانیــان متمــدن ، و آنگــاه بــدانیم کــه کــدام)کنــد رومیهــا تأییــد مــی

جنگلهـا پنـاه بـرده بودنـد و      یاد بیاوریم که از بـیم او بـه   دفاع هرات به رفتار اسکندر را با مردم بی     

مـرد و کـودک و    ن وز ۀ آنهـا را از هیچ جنگی هم بـا او نداشـتند، ولـی او جنگـل را آتـش زد و همـ         

ادعـای   .تـر بودنـد   یـک از ایـن دوقـوم متمـدن     زنده در آتش سوزاند، تا بدانیم که کدام پیر، زنده 

یاد بیاوریم و آنهـا را بـا شاهنـشاهان        خدایی اسکندر و جانشینانش از جمله همین سلوکیها را به         

پدرکــشی در میــان . تــر بودنــد یــک از ایــن دوقــوم متمــدن ایــران مقایــسه کنــیم تــا بــدانیم کــه کــدام 

 ولـی در ایـران یـک امـر کـامالً ناشـناخته        ؛افتـاد  یونانیان یک امر معمولی بود که بارها اتفاق می        

 یـک ایرانـی پـدر یـا      کسی بشنود کـه که  هیچکاه اتفاق نیفتاده که کند   هرودوت تصریح می   .بود

  ١.ش را کشته باشد خودمادر

داننـد کـه در یونـان کـسانی           بیـان در ایـن مـی      تر بـودن یونیـان از ایرانیـان را غر           معیار متمدن 

یادگار نهادند، ولی در ایران ایـن امـر کمتـر اتفـاق               هایشان را نوشتند و به      یافت شدند که اندیشه   

سبب یونانیان کسانی چـون سـقراط و افالطـون و ارسـطو و دیگـران را داشـتند                     همین  به. افتاد می

نـویس و بازیهـای       آنکه یونانیـان نمایـشنامه     دیگر. ولی ایرانیان چنین شخصیتهائی را نداشتند     

 زیــرا هــیچ  خودشــان را داشــتند ولــی ایرانیــان دارای چنــین نویــسندگانی نبودنــد   ویــژۀنمایــشی 

نویـسندگان غربـی بـا مـالک قـرار دادن چنـین         . ما نرسـیده اسـت      ها از آنها به     کتابی در این زمینه   

لکـن مـا   . تـر بودنـد   ان از ایرانیهـا متمـدن  زمـ   خواهنـد القـا کننـد کـه یونانیهـا در آن             معیارهائی می 

خواهیم بپرسیم که آیا آنچه یونانیها ثبت و ضبط کردند تراوش فکری خود آنها بود یا آنهـا                  می

هـای یـک تمـدن      آموختـه بودنـد؟ آیـا تمـدن یونـانی بـر ویرانـه             جاهـای دیگـر   هـا را از       این دانـسته  

 بنـا گردیـد؟ آیـا هراکلیتـوس     خـأل ه بـر   در همان سرزمین بنا شد و یا اینکـ )تمدن مصری  (دیگری
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رود، ارائـۀ افکـار بلنـدش را در زمـانی             شمار می   که یکی از آغازگران مکتبهای فکری یونانی به       

 آیا او با ایران و افکـار ایرانیـان آشـنا نبـود؟       زیست، و   شروع نکرد که در درون مرزهای ایران می       

ئی از طرز تفکری نبـود کـه          تازگی داشت شمه  فکاری که او در یونان ارائه کرد و برای یونانیان           ا

بـرای تحـصیل ریاضـیات و حکمـت         ) فیثـاغورث ( مگـر پیتـاگوراس      از ایرانیان اخـذ کـرده بـود؟       

کـرد کـه از آئـین     یونـان افکـار بلنـدی را ارائـه مـی      بابل نرفـت و مگـر او نبـود کـه دربازگـشت بـه             به

ــود و یونانیهــا مــی     انــسان ــه ب ــد کــه او   ســاز زرتــشت آموخت ــزد مغــان شــاگردی کــرده و ایــن    گفتن ن

داشت تکفیر و محکـوم       خاطر افکاری که بیان می      را از مغان فراگرفته است، و اورا به       » بدعتها«

و کَلده  های ششم و پنجم برای اخذ علوم به آیا بسیاری از متفکران یونانی سده  به مرگ کردند؟    

 عهـد هخامنـشی   فیلـسوفان تـرین   مسافرت نکرده بودند؟ آیا گزینوفون که یکـی از معـروف  ایران  

ش را از راه مـــستمریهائی تـــأمین یدر یونـــان بـــود مـــدتها در خـــدمت ارتـــش ایـــران نبـــود و زنـــدگ 

 آیـا سـقراط و افالطـون از افکـار کلـدانی و مـصری و        ؟پرداخـت   او مـی    کرد که دولت ایران به      نمی

یــران در انــاتولی ایرانــی بهــره نبــرده بودنــد؟ آیــا ارســطو مــدتی از عمــرش را در درون مرزهــای ا  

 آیـا تألیفـات ریاضـی و اخترشناسـی و       سر نبرده بود و بـا اندیـشۀ ایرانیـان آشـنایی نیافتـه بـود؟                 به

پزشکی بابل که اسکندر بربارِ شتر کرده برای ارسطو فرستاد نبود که ارسطو و شاگردانش را به               

   چنان مقام علمی رساند که کسب کردند؟

یونانیها به دههـا   تشکیل داده بودند که هی هخامنشی همچون شاهنشاکه دولتی قومی  آیا  

 در خــدمتش بودنــد بیــشتر تمــدن داشــتند یــا ایــن یونانیــان کــه در خــدمت آنهــا بودنــد و از     هــزار

و  اسـت    مکتـوب   و علـومِ   کردنـد؟ آیـا جلـوۀ اصـلی تمـدن بـشری ادبیـات               خیرات آنها زندگی می   

تـر    شان از همۀ مردم خاورمیانـه متمـدن       روزگار خود   دیگر هیچ؟ اگر چنین است پس یونیانیان به       

ولی تمدن بشری چندین عنصر دیگر نیز دارد که دین، نظام سیاسی، تـشکیالت اداری               . بودند

ایرانیـان   دینـی    باورهـای آیـا   . اسـت جمله     آن همچنین شهرسازی و غیره از     وظامی،  قضایی و ن   و

  نظــام سیاســی و ود؟ آیــا کــه کلیــتش مبتنــی برخرافــات بــ     یــا دیــن یونیانیــان  ســازتر بــود  انــسان

 نظــام  یــاتــشکیالت اداری و ســازمان قــضایی ایــران در آن روزگــار بــرای بــشریت کارآمــدتر بــود   

خـوار   دسـت داوران رشـوه      دموکراسی یونانی و سازمان قضایی یونـان کـه بـه            کدخدایی موسوم به  

 بـود پیـشرفته    و شهرسازی را نـشانۀ تمـدن بـدانیم، آیـا آنچـه در ایـران         جاده و   راهگردید؟ اگر     می

ۀ ایـران  تـوان صـنایعِ یونـان را در آن روزگـار بـا صـنایعِ پیـشرفت         آیـا مـی  بود یا آنچه در یونان بـود؟  

تـر بـوده      یـک از ایـن دوطـرف پیـشرفته          شود تمدن کدام     در اینجا است که معلوم می      مقایسه کرد؟ 

مـشابهش در نـزد     اگر بخواهیم سازمان و تشکیالت سیاسی و اداری دوران پارتیان نیز با             . است
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مراتـــب   و ســـپس رومیــان مقایـــسه کنـــیم، خــواهیم دیـــد کــه آنچـــه ایرانیـــان داشــتند بـــه    ســلوکیها 

 و رومیها وجود داشت، و همین سازمان و تشکیالت بود   سلوکیهاکارآمدتر از چیزی بود که نزد       

گان آیـا نویـسند   . که دولت پارتیان را چهارصد سال برسـر پـا و در انـسجام و اقتـدار نگـاه داشـت                    

از تمـدن ایرانـی   یونـان در آن روزگـار   تمـدنِ  خواهنـد چنـین القـاء کننـد کـه       غربی کـه همـواره مـی      

ئـی میـان تمـدن ایرانـی و تمـدن غربـی آن               انـد یـک مقایـسه       خواسـته   گـاه نمـی      هـیچ  تر بـود    پیشرفته

  یونانیـان کهـن را تکـرار   گوییهـای  گزافـه اند که کافی اسـت   عمل آورند؟ یا خیال کرده      روزگار به 

پنداشتند و دیگران هر قومی کـه بودنـد را، حتـی              کنند که خودشان را تنها قوم متمدن جهان می        

  ؟دادند  لقب می) و وحشیزبان بی(» بربر«لدانی و ایرانی را مصری و کقوم 

. البته هر انسانی حـق دارد کـه خـودش را محـور آفـرینش و گـِل سرسـبد تمـدن معرفـی کنـد             

 ولی ،اند طرف کنند که بی نویسند و ادعا می اکنون مطلب میۀ کسانی است که ولی سخن دربار

، و بـاز هـم   کننـد  بندند و سخنان یونانیهای دیرینـه را تکـرار مـی        چشمشان را بر روی حقیقت می     

تـالش اینهـا بـر      . تـر بودنـد     اصرار دارنـد کـه غربیهـا از ایرانیـانِ عهـد هخامنـشی و پـارتی متمـدن                  

ۀ همـان   اینجا برسند که تمدن امروز غربی دنبال        د کنند تا به   آنست که یونان را محور تمدن قلمدا      

ذات است؛ و تمـدن    از کل تمدن بشری جدا و قائم به       یونان آغاز شده است و     تمدنی است که از   

 آرزو بـر آرزومنـدان عیـب نیـست،          .ۀ تمـدن غربـی برسـد      پای  تواند به   توانسته و نه می     شرقی نه می  

  . این استولی واقعیت تاریخی چیز دیگری سوای

پـس از ایـن شکـست    . ایـران برگـردیم   به موضوع تالشهای تجاوزکارانۀ سلوکیها نـسبت بـه   

 اشـغالِ  آخـرین تـالش یونانیـان بـرای ادامـۀ       و در حقیقـت یان،که آخرین جنگ سلوکیها با ایران    

 پس از این شکست بزرگ و کشته شدن شاهِ تجاوزگرش، از بـیم آنکـه               ایران بود، دولت سلوکی   

 و طالـب صـلح و   به ایران فرسـتاد  هیأتی را شام و اناتولی بگیرد  تصمیم به لشکرکشی به شاهنشاه

ولــی همــین دولــت در آن اواخــر دســت دوســتی شــاه ایــران را پــس زده بــود و حتــی    . دوســتی شــد

فرهـاد دوم بـرای اینکـه جـواب     . ایران بازفرسـتاده بـود   فرستادگان ایران را کور و ناقص کرده به      

دسـتور شـاه    نزد آن سفیر ایرانی بـرد کـه بـه    را به سفرای سلوکی داده باشد، آنانهیأت    مناسبی به 

 مــا را دریافــت کــرده بــرای   پاســخِایــن مــرد بنگریــد و    بــه«: ســلوکی کــورکرده شــده بــود و گفــت   

   ١».پادشاهتان ببرید

گفـت و پیـشنهاد صـلح شـاه انتـاکیە را زمـانی پـس                 شاهنشاه ایران ایـن سـخن را زمـانی مـی          

 دولـت ایـران در اوج قـدرت بـود، و شاهنـشاه اطمینـان داشـت کـه دولـت سـلوکی دیگـر               زد که   می
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او اکنــون در ایـن اندیـشه بــود کـه بقیــۀ    . گـاه تــوان تجـاوز بــه خـاک ایـران را نخواهــد داشـت      هـیچ 

هـا بیـرون بکـشد و آنهـا را بـه              سرزمینهای شاهنشاهی هخامنشی در آسیا را نیـز از دسـت سـلوکی            

  دوران آرامش  د تا خطرشان برای همیشه از ایران دور شود و خاورمیانه به   دیار خودشان برگردان

ــه ایــن برنامــه جامــۀ عمــل            ــا ب ــداد ت ــه او فرصــت ن ــه ب پــیش از دوران ســلوکی برگــردد؛ ولــی زمان

نـواحی شـرقی    سـکایی در   قبایـل شام بـود    درصدد لشکرکشی به   که او   درست در زمانی  . بپوشاند

هــا  ســکَەایــن .  بــشتابدآنهــا بــه ســرکوبی کــه مجبــور شــد  او و،اغتــشاشاتی زدنــد  بــهکــشور دســت

درون فـالت     در آن اواخـر در خزشـهای بـزرگ ترکـان از نـواحی سـیردریا بـه                  بودنـد کـه      ایرانیانی

کردنــد کــه زمینــی را بــرای خودشــان در ســغد یــا اطــراف     ایــران رانــده شــده بودنــد، و تــالش مــی  

 بـروز ناامنیهـای شـدیدی بـود کـه ازجانـب آنهـا             چنین تالشی طبیعتـاً همـراه بـا       . آمودریا بگیرند 

 و  بــا آنهــاهــا و درگیریهــای فرهــاد دوم مــا از وقــایع ناشــی از تالشــهای ســکَە. گرفــت صــورت مــی

کَە  دانـیم کـه فرهـاد در جنـگ        قـدر مـی     نتایج این درگیریهـا اطالعـی نـداریم، و همـین           هـا در    بـا سـ

 برنامۀ بزرگ پاکـسازی آسـیا از    .)م   پ ۱۲۷سال(کشتن رفت     جائی از شمال افغانستان کنونی به     

رومیـان    گور رفـت، و دولـت سـلوکی نجـات یافـت تـا درآینـده جـایش را بـه                      او به   یونانیها نیز با به   

  .بدهد که بخش غربی خاورمیانه را به اشغال درآوردند

هــا در شــمال افغانــستان کنــونی در زمینهــائی جــاگیر شــدند کــه منــسوب   جماعــاتی از ســکَە

، و جماعات بزرگی از آنهـا نیـز در   )منسوب به قبایل تخار (کرده تخارستان نامیدند    خودشان    به

ادامۀ مهاجرتشان به حوضۀ پربرکِت رود هیرمند و سـرزمین درنگیـانە رسـیدند، و در آینـده ایـن                 

نـوار بـاریکی از ایـن سـرزمینها         . کردنـد » زاولـستان «و  » سکـستان «سرزمینها را به نـام خودشـان        

ها نیـز در   جماعاتی از سکە. اش در کشور افغانستان است    ر ایران، و بخش عمده    اکنون در کشو  

این رهگذر به شمال بلوچستان پاکستان کنونی در مناطق کویته و خضدار رسیدند و سرزمین را                

هـای گونـاگون ایرانیـان سـکایی بودنـد کـه در             همۀ اینها شاخه  . نامیدند» توران«نام خودشان     به

کَە هـوم   « بـا نـام      اسناد داریـوش بـزرگ     اینهـا زرتـشتی نبودنـد     . از آنهـا یـاد شـده اسـت        » خـوار   سـ

ــرای ســده        ــسنە داشــتند، و ایــن دیــن را ب ــده نیــز حفــظ کردنــد     بلکــه دیــن کهــن میتریَ . هــای آین

اشــغال جماعــات خزنــدۀ تــرک   زمــان بــه ســرزمینهای اصــلی اینهــا در شــرق ســیردریا نیــز تــا ایــن   

 ایرانیـان سـغد بـرای همیـشه و در زمـان ساسـانی تـا چنـد سـده                 اما این سرزمینها نزد   . درآمده بود 

پس از فتوحات اسالمی و دوران سامانی نام سـرزمین تـوران را حفـظ کـرد؛ و ایرانیهـای سـغد و                  

یعنــی مــردم ســرزمین  (گفتنــد   ترکــانی کــه جانــشین بومیــان شــده بودنــد تــورانی مــی     بــاختریە بــه

ئـی کـه روزگـاری در ایـن سـرزمینها رخ داده           خیبر همین اساس بود که رخدادهای تاری      ). توران
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حتـی در شـاهنامه فردوسـی بـه      و در بخش گذشته ضمن سخن از اساطیر ایرانی خواندیم بود  

پنداشتند که ساکنانِ سرزمین توران همیـشه   جنگهای میان ایرانیان و ترکان تبدیل شد، زیرا می       

ن نامـدار تـوران در دوران باسـتان کـه     بر اساس همین دیدگاه بود کـه حتـی قهرمـا    . اند  ترک بوده 

شد، و در داستانهای شـاهنامه      » افراسیابِ ترک «نامش اَپراَسپِیَە و خالصاً آریایی بود تبدیل به         

  .خوانیم که افراسیاب شاه ترکان بود می

  مهرداد بزرگاردوان اول و . ۴

نت برگزیــده ســلط  توســط مهــستان بــهِپــت فَــرِیّە، عمــویش اردوان فرزنــد از فرهــاد دومپــس 

هــای   تــا ســکە  لــشکر کــشید )اکنــون میانــۀ شــمالی افغانــستان   (تخارســتان درنــگ بــه   بــیاو. شــد

نیـز در جنـگ    اما او. وارد که در منطقه آشوب و ناامنی ایجاک کرده بودند را سرکوب کند              تازه

  .کشتن رفت ها به با سکَە

مهــرداد دوم بــا  . دســلطنت برگزیــده شــ  عنــوان نهمــین اشــک بــه  پــس از او مهــرداد دوم بــه 

تحکــیم مرزهــای شــرقی کــشور  بــا آرامــش خــاطر بــه آمیــز برقــرار کــرد، و هــا روابــط مــسالمت ســکَە

 و تا نواحی کوههـای هیماالیـا        ، عقب زد  سیردریااطراف    را از  خزندۀ ترک  جماعات پرداخت،

  .ترین شیوه تأمین کرد حکیمانه  و امنیت مرزهای شرقی کشور را به،پیش رفت

هـای رانـده شـده از برابـر خزشـهای بـزرگ ترکـان بـرای کـشور                شکالت که سـکە   همۀ این م  

ایجاد کردند برنامۀ پاکسازی سرزمینهای کشور هخامنشی از متجاوزان اروپایی که مهرداد اول   

  .آغاز کرده بود را متوقف کرد

لت دواقتدار م سلطنت کرد و        پ ۷۶ تا   ۱۲۴او از   . مهرداد دوم یک شاه باتدبیر و توانا بود       

 نیرومنــد ســاخت و ثبــات را  بــسیارراایــران  ارتــش اش  ویــژه را تحکــیم بخــشید و بــا تــدابیرایــران

سـوی شـکوه هرچـه بیـشتر      برقرار نگاه داشـته ایـران را بـه      درمرزهای کشور   ترین نحوی     شایسته  به

 دوستی با داریوش بزرگ      شاید بتوانیم این شاهنشاه را از نظر قدرت و تدبیر و انسان            .سوق داد 

  .مقایسه کنیم
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