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داستان جنگاوران پارس  بیش از سه هزار سال قبل  با ظهور هندوایرانی ها در 
آسیای مرکزی آغاز می شود. اسب خیلی پیش تر اهلی شده بود و مهاجمان 
هندوایرانی، مانند یونانیان عصر هومر، گردونه ران توصیف شده اند. شاید در 
این دوران از اسب بدون زین و لگام برای گرد آوردن گاو و گوسفند استفاده 
می شده است. در هر حال مناسب ترین وسیله برای نقل و انتقال نجیب زاده ها 
گردونه بود. ایرانیان به سوی غرب سرازیر شدند و هندی ها عازم شبه قارة 
هند، و هر جا که رسیدند وحشت برانگیختند. در شرق خوارزمیان، سغدی ها، 
باکتریایی ها، و دیگران به سرزمین هایی که قبایلی همچون دراویدی ها به طور 
پراکنده ساکن بودند هجوم بردند و در غرب مادها و پارس ها نواحی تحت 
حکومت عیالمیان، مانایی ها، و قبایل کاسپی را اشغال کردند، و زبان خود را به 
ساکنان این مناطق دادند. شاید بتوان این ایرانیان را شبیه ترک های بعدی فرض 

کرد که آذربایجان و آناتولی را به تصرف خود درآوردند.
مادها که اسب های مورد نیاز امپراتوری آشور را تأمین می کردند به زودی 
برای به چالش طلبیدن این امپراتوری قدرت کافی یافتند. طبق گفتة هرودوت، 
هووخشتره ]کیاکسار[ سربازان قبایل ماد را به صورت ارتشی با واحدهای 
نیزه دار و سواره نظام سازماندهی کرد، و به این ترتیب نیروی منظمی به وجود 
آورد، اما تا دوران کوروش کبیر ارتش ماد و پارس شکل منسجمی به خود 

نگرفت. تقریباً در همان زمان ارامنه از آناتولی وارد آذربایجان شدند.

پیشگفتار

جنگاوران بزرگ پارس
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گرچه کوروش کبیر با سلسلة پادشاهی ماد پیوند نََسبی داشت، داریوش 
بر  امپراتوری  می رود.  شمار  به  هخامنشی  امپراتوری  واقعی  بنیانگذار 
دولت های پیشین برتری چشمگیر داشت چرا که »قانون شاه« مافوق قوانین 
تشکیل  را  عظیم  این شاهنشاهی  که  بود  گوناگونی  پادشاهی های  مذهبی 
می داد. قانون شاه یکی از عواملی بود که چندین قرن انسجام امپراتوری را 

حفظ کرد. در کتیبة مقبرة داریوش در نقش رستم می خوانیم:
اگر می اندیشی چند بود آن کشورهایی که داریوش شاه داشت پیکرها 
را بنگر که تخت را می برند. آن گاه خواهی دانست، آن گاه بر تو معلوم 

می شود ]که[ نیزة مرد پارسی چه دور رفته. 

سرکوب  و  سرزمین ها  گشودن  در  اولیه  هخامنشیان  فرمان  تحت  ارتش 
شورش ها بسیار کارآمد بود. متأسفانه با گذشت زمان ماهیت ارتش تغییر 
یافت. با گرفتن مالیات از ملل گوناگون سربازان لجام گسیخته شدند و در 
فقدان ارتش حرفه ای، شاهنشاهان هخامنشی شروع به اجیر کردن سربازان 
مزدور تعلیم دیدة یونانی کردند. به این ترتیب، اسکندر که نابغة نظامی بود 

با آوردن سربازان یونانی به ایران به حکومت هخامنشیان پایان بخشید.
از  تازه ای  نیروی  ایران،  تاریخ  در  سلوکیان  سلطة  کوتاه  دوران  از  پس 
نامیده  اشکانیان  نام سرسلسله،  دلیل  به  که،  ایران شد  وارد  مرکزی  آسیای 
شدند. در ارتش تحت کنترل  اشکانیان سه ویژگی جدید ظاهر شد؛ یکی 
»تیر پارتی« بود که سواره نظام استفاده می کرد، دوم کمان مرکب، و دست 
آخر نبرد رو در رو با ارتش متخاصم. این تیراندازان سواره و قهرمانانی که 
مظهر ارتش خود بودند،  با کمان های مرکِب قدرتمند خویش ترس در دل 
رومیان می کاشتند و به شخصیت های اصلی این عصر قهرمانی تبدیل شدند. 
در پایان دورة اشکانیان، شکل جدیدی از سواره نظام جوشن پوش، سوار بر 
اسب زره دار ظاهر شد، که شاید پیش درآمد شوالیه های اروپا بود. این  سواران 
زره پوش نیزه های بلند حمل می کردند و بیش از همه ترس به دل رومیان 
می انداختند. شاید در همین زمان یا کمی بعدتر رکاب اختراع شد و بر انعطاف 
سواره نظام افزود. این دوره از تاریخ ایران مقارن با آغاز پیدایش ادیان جهانی، 

همچون مانویت، است که موجب رقابت مسیحیت با آیین زرتشت شد. 
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واحدهای  و شکل گیری  مرکزی  قدرت  تثبیت  دوران  ساسانیان  دورة 
جدید ارتش بود. در این دوره نوعی سنت وجود داشت، به نحوی که هم 
دین و هم دولت به جای تفوق یکی بر دیگری، یکدیگر را تقویت می کرد. 
جنگ های مداوم در دو جبهه علیه بیزانس و در مقابله با تهاجم از سوی 
به  را  ایران  بلکه  می داشت  نگه  هوشیار  را  ارتش  تنها  نه  مرکزی  آسیای 
عرصة ثروت و تجارت تبدیل می کرد. از آغاز فرمانروایی سلسلة ساسانی 
عیار نقره در سکه های ایرانی باال بود و سکه های ساسانی همه جا اعتبار 
داشت، در حالی که سکه های دیگر مناطق چندان اعتباری نداشت. اقتصاد 
کشاورزی پیشاپیش از رونق کافی برخوردار بود، و بازرگانان و تجار نیز 
شروع به گشودن راه های جدید به سوی شرق دور و آفریقا کردند. به جای 
جنگ بر سر اراضی و درگیری در نبردی فراگیر، دادن باج به طرف مقابل 
ساده تر بود. این مورد تنها به امپراتوری هخامنشی و دورة داریوش سوم 
آخرین شاهنشاه هخامنشی که در شمال شرق کشته شد محدود نمی شود، 

یزدگرد نیز هنگام گریز از دست اعراب چنین سرنوشتی پیدا کرد.
این روایت، در  ایرانی  با نظرگاه  را  ما  این کتاب، دکتر کاوه فرخ  در 
این  از  ما  بر دانش  یونانی و رومی آن که مدت های مدید  مقابل دیدگاه 
جنگ ها سایه افکنده است، آشنا می سازد. نگاه از منظر دیگر مطبوع است 
و دکتر فرخ در این تاریخ بر بسیاری از نهادهای ایرانی، مانند سواره نظام 

نخبة ساسانی یا »اسواران«، پرتوی از نور می افشاند.

پرفسور ریچارد نلسون فرای
سپتامبر 2006





یگانه  موجودیتی  به  دو  هر  که  آن جا  از  مفهوم،  یک  به  ایران؟  یا  پارس 
اشاره دارند صحیح است: نوعی امپراتوری واسط که میان تمدن های بزرگ 
یونانیان  داشت.  قرار  یونانی ـ رومی غرب  دنیای  و  در شرق  هند  و  چین 
گرچه  شناختند،  »پرسیا«1  عنوان  با  را  هخامنشی  ایرانی  امپراتوری  اولین 
ایرانیان سرزمین خود را »ائرـ آن«2 یا »ایرـ آن«3 می نامیدند )یعنی سرزمین 

آریایی ها(.
عمدتًا  نژاد  و  پارس ها،  مادها،  از  متشکل  خانواده ای  اولیه  ایرانیان 
نابودشدة ایرانیان شمالی )سکاها یا اسکیت ها و سرمت ها( بودند. ایران یا 
پارس از بدو پیدایش کشوری چندزبانه، چندقومی و کثیرآیین بود. ایران 
امروز نه تنها زبان فارسی نو بلکه تعداد زیادی از دیگر زبان های ایرانی 
نیز در خود جای داده است.  مانند کردی، بلوچی، لری، و مازندرانی را 
امتداد  در  ساکن  اعراب  و  ایران،  غرب  شمال  در  آذربایجان  ترک زبانان 
ساحل خلیج فارس و خوزستان در جنوب غرب از اکثریت برخوردارند. 
را  این کشور  متنوع است:  بسیار  با آب و هوای  ایران همچنین کشوری 
فقط صحرا در بر نگرفته. قسمت عمده ای از میراث ایران برآمده از نواحی 
شمال و شمال غرب آن، در همسایگی قفقاز و آناتولی است و با آسیای 

1. Persseya
2. Eire-An
3. Ir-An

مقدمه

پارس یا ایران ؟



  12 سایه های صحرا

مرکزی، منطقه ای که پارسیان اولیه و مادها از آن جا آمدند نیز در ارتباط 
است. خلیج فارس تا همین امروز نشان تمام و کمال ایرانی بر خود دارد.

ایرانی  جماعات  تمام  شامل  که  است  صحیح  وقتی  پارس  اصطالح 
باستان  مادهای  اخالف  علی االصول  که  آذری ها  و  کردها  به ویژه  شود، 
که  بود  آن ها  واسطة  به  و  بودند،  مادها  ایران  واقعی  بنیانگذاران  هستند. 
ایرانیان شمالی نه  افکنده شد.  امپراتوری کوروش و داریوش پی  شالودة 
تنها نقش عمده ای در به وجود آوردن شاهنشاهی هخامنشی داشتند بلکه 
حلقه ای حیاتی در انتقال میراث فرهنگی فالت ایران، مدت ها پس از زوال 

هخامنشیان به دست اسکندر بودند.
بلکه  کردند،  احیا  اسکندر  فتوحات  از  پس  را  پارس  تنها  نه  پارت ها 
زمینة به قدرت رسیدن امپراتوری ساسانی را نیز فراهم آوردند که میراث 
بارها  ساسانیان  و  پارتیان  است.  مانده  زنده  امروز  به  تا  فرهنگی اش 
شایسته  وارثانی  کردند  ثابت  و  داشتند  رومیان  بر  چشمگیر  پیروزی های 
برای شاهنشاهی قدرتمند هخامنشی هستند. با وجود سقوط ساسانیان به 
دست اعراب در قرن هفتم میالدی، میراث فرهنگی آنان بر قفقاز، اعراب، 
اسالم، اروپا، چین، ژاپن، هند و شرق دور تأثیر گذاشت. پارس، چه غالب 
زمینة  در  به ویژه  است،  داشته  دنیا  تمدن  در  عمیقی  تأثیر  مغلوب،  و چه 
ارتباطات، امور نظامی،  الهیات، فن آوری، علم و دانش، تجارت، قوانین، 

سوارکاری، هنر، معماری، و موسیقی. 



امروزی،  ایران  اقتصادهای کشاورزی در غرب  پیدایش  10000 ق.م 
زبان  ظهور  فلسطین.  و  لبنان،  سوریه،  عراق،  شمال 
پیشاهندواروپایی در آناتولی شرقی، شمال غرب عراق، 

ارمنستان، عراق و کردستان.
سراسر  در  پیشاهندواروپایی  کشاورزان  شدن  پراکنده  8000 ق.م 

آناتولی، اژه و داخل اروپا.
ورود مهاجران پیشاهندواروپایی به اوکراین. 5000 -4000 ق.م 

ابداع اسب سواری در اوکراین. 4000 ق.م 
پدید آمدن جامعة جنگجوی کورگان. گسترش به شرق،  4000 - 3000 ق.م 

و داخل اروپای قاره ای در غرب.
ظهور فرهنگ آندرونوو در اورالِ اوکراین شرقی، منطقة  3000 ق.م 

دریای سیاه ـ خزر، و بیش تر نواحی قزاقستان. 
ادامة مهاجرت آریاییان آندرونوو به سوی آسیای مرکزی  1600-1200 ق.م 

در شرق.
اولین مهاجرت آریاییان از آسیای مرکزی به فالت ایران  1500 ق.م 
و  هوریایی ها  با  آمیزش  سوریه.  و  بین النهرین  داخل  و 

پدید آمدن میتانی.
و  ایران  فالت  به  بزرگ  مقیاس  در  آریاییان  مهاجرت  1200-1000 ق.م 

افغانستان.
هجوم آشور به ایران. 811 -730 ق.م 

به تخت نشستن دیاکو اولین پادشاه ماد؛ تبعید به سوریه  727 ق.م 
توسط سارگن دوم در سال 715 ق.م.

گاهشمار
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سلطنت فرورتیش. 674-653 ق.م 
هجوم سکاهای آن سوی دریا به ماد. 652 - 625 ق.م 

فالت  آریایی های  ساختن  متحد  هووخشتره،  سلطنت  624 - 585 ق.م 
ایران؛ تشکیل سپاَده.

سقوط نینوا پایتخت آشور: اتحاد هووخشتره با بابل برای  612 ق.م 
حمله به آشور. سقوط اورارتو در قفقاز به دست مادها.

سلطنت ایشتوویگو آخرین پادشاه ماد. 584 - 549 ق.م 
به دنیا آمدن کوروش کبیر. حدود 575 ق.م 

جلوس کوروش بر تخت پادشاهی اَنشان )غرب پارس(.  559 ق.م 
در  ق.م(   539-2700( عیالم  کهن  پادشاهی  ادغام 

پارس.
اتحاد  کبیر.  کوروش  از  اکباتان  در  ایشتوویگو  شکست  550 ق.م 

مادها و پارس ها برای تشکیل شاهنشاهی هخامنشی.
فتح لیدی به دست کوروش، شکست کرزوس در سارد  547 ق.م 

پایتخت لیدی.
سقوط بابل به دست کوروش. 539 ق.م 

ملکه  با  هنگام جنگ  مرکزی  آسیای  در  کوروش  مرگ  530 ق.م 
تومیریس و ماساگت ها.

سلطنت کمبوجیه دوم. فتح مصر در 525 ق.م. مرگ در  530 - 522 ق.م 
پی شورش مدعیان تاج و تخت.

حداکثر  به  امپراتوری  رسیدن  بزرگ.  داریوش  سلطنت  521 - 486 ق.م 
وسعت در زمان داریوش.

فتح بخش هایی از شمال هند )سند و پنجاب( به دست  520 - 513 ق.م 
داریوش.

غلبة داریوش بر سکاهای آسیای مرکزی. 519 ق.م 
آن  برابر سکاهای  در  داریوش  نظامی  شکست عملیات  512 ق.م 

سوی دریا.
شورش یونیایی در مخالفت با امپراتوری. تثبیت مجدد  499 - 494 ق.م 

قدرت به سال494 ق.م به دست داریوش.
شکست داریوش و هخامنشیان در جنگ ماراتون. 490 ق.م 

سلطنت خشایارشا. 486 - 465 ق.م 
سرکوب شورش مصر و بابل. 484 ق.م 

چندملیتی.  عظیم  ارتش  با  یونان  به  خشایارشا  حملة  480 ق.م 
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پیروزی پرهزینه در ترموپیل، غارت و به آتش  کشیدِن 
آتن. شکست نیروی دریایی او در ساالمیس.

سال  در  مصر  شورش  شکست  اول.  اردشیر  سلطنت  464 - 425 ق.م 
.459

معاهده صلح کالیاس بین اردشیر اول و اتحادیه دلوسی. 448 - 447 ق.م 
جنگ پلوپونزی. 431 - 404 ق.م 

سلطنت اردشیر دوم. شکست شورشیان هوادار برادرش  404 - 359 ق.م 
در سال401 در کوناکسا.

جنگ با اسپارت. 400 - 387 ق.م 
سلطنت فیلیپ دوم مقدونی. 382 - 336 ق.م 

جدایی مصر از امپراتوری. 373 ق.م 
شورش ساتراپ ها. 368 - 367 ق.م 

سلطنت اردشیر سوم. فتح مجدد مصر در سال342 ق.م،  359 - 338 ق.م 
و سرکوب تمام شورش ها.

سلطنت داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی. 336 - 330 ق.م 
فتح شاهنشاهی هخامنشی به دست اسکندر کبیر. 334 - 330 ق.م 

فالت  ماد،  بین النهرین،  تصرف  دیادوخوی.  جنگ های  322 - 301 ق.م 
امروزی،  افغانستان  ایران،  شرق  شمال  و  شرق  ایران، 
آسیای مرکزی  آناتولی شرقی، سوریه، و  از  بخش هایی 

به دست سلوکوس نیکاتور )حدود 312 ـ  281(.
آسیای  از  داهه  اتحادیه  پرنی  کوچ نشین  طوایف  ورود  300 - 200 ق.م 

مرکزی به پارت در شمال شرق ایران.
سلطنت آنتیوخوس دوم تئوس. جدایی پادشاهی یونانِی  261 - 246 ق.م 

بلخ.
علیه  پارت  سلوکی  ساتراپ  آندراگوراس  شورش  247 - 245 ق.م 

سلوکیان.
تصرف پارت توسط اشک و برکناری آندراگوراس. 241 ق.م 

حملة آنتیوخوس سوم به پارت )حدود 223ـ 187(، به  209 - 206 ق.م 
رسمیت شناختن سلوکیان توسط قوای اشک دوم.
شکست آنتیوخوس سوم در جنگ ترموپیل یونان. 191 ق.م 

شکست آنتیوخوس سوم در جنگ ماگنسیای آناتولی. 189 ق.م 
شاه  اسارت  و  سلوکیه  تصرف  اول.  مهرداد  سلطنت  171 - 138 ق.م 

دمتریوس دوم )حدود 146 – 141(.
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شکست آنتیوخوس هفتم )حدود 138- 129( در اکباتان  129 ق.م 
از فرهاد دوم )حدود 138 - 127( در جنگ اکباتان.

سلطنت مهرداد دوم. 123 - 88 ق.م 
ظهور کوشانیان. شکوفایی هنر بودایِی هندوایرانی ـ یونانی،  سدة نخست پیش  

و ترویج آیین بودا. از میالد تا اوایل
سدة سوم میالدی

بنای تیسفون. دهة 120 ق.م 
ورود سکاها از آسیای مرکزی. استقرار در جنوب شرق  100 ق.م ـ 100 م 

و شمال شرق ایران.
دست  به  کراسوس  لیکینیوس  مارکوس  ارتش  نابودی  53 ق.م 

پارتیان تحت فرماندهی سورن در کرهه.
آغاز جنگ های پاکر با رومیان. پیوستن کوینتوس آتیوس  51 – 39 ق.م 
البیئنوس در سال 39/40. مرگ البیئنوس و پاکر تا سال 

.26
حملة ناموفق مارکوس آنتونیوس به پارت و شکست در  36 ق.م 

ماد آتروپاتن.
مذاکرة فرهاد چهارم )حدود38–2 ق.م( با آوگوستوس. 20 ق.م 

توافق بالش و نرون بر سر ارمنستان. 63 م 
حملة آالن ها به شمال غرب ایران. 75 م 

قلمرو  به  روم  امپراتور  ترایانوس  ویرانگر  حملة  115 م 
اشکانیان.

پیشنهاد مذاکرة امپراتور هادریانوس به اشکانیان. 117 م 
و  ارمنستان  به  )حدود 191-147(  بالش چهارم  حملة  162 م 
و  لوکیوس وروس  موفقیت آمیز  بین النهرین. ضد حملة 

تصرف تیسفون در سال 164.
برانگیخته شدن سپتیمیوس سوروس برای حملة متقابل  198 م 
بر اثر اعمال ضد رومی بالش پنجم )حدود 191 - 208(. 

تسخیر تیسفون برای بار سوم به دست رومیان.
توقف حملة رومیان به قلمرو اشکانی در جنگ بی نتیجة  217 م 

نصیبین.
اتحاد اردشیر )حدود 224 - 241( شاه محلی پارس با  224 م 

مادها و کردها برای سرنگونی پارتیان در هرمزدگان.
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نابودی  برای  سوروس  آلکساندر  امپراتور  تالش  233 م 
امپراتوری جدید ساسانی و شکست سخت از اردشیر 

در تیسفون.
سلطنت شاپور اول. شکست گوردیانوس سوم در مسیکه  241 - 272 م 

در سال 244.
شکست فیلیپ عرب از شاپور اول در باربالیسوس.  حدود 256 م 

ادسا.  و  کرهه  در  اول  شاپور  از  والریانوس  شکست  حدود 260 م 
اسارت والریانوس و هفتاد هزار نفر از سپاه او. تصرف 

سوریه و کاپادوکیه به دست شاپور اول.
توسط  خود  مرزهای  درون  ساسانیان  راندن  عقب  260 - 261 م 
و  تیسفون  به  ناموفق  حملة  پالمیرا.  پادشاه  اودناتوس 

سپس عقب نشینی به سوریه.
در  گالریوس  از   )301  –  293 )حدود  نرسه  شکست  296 م 

ارمنستان.
حملة شاپور دوم )حدود 309 - 379 ( به نصیبین پس از  دهة 337 - 350 م 
شکست حملة اعراب در دهة 320، او مجبور شد برای 
مقابله با خیون ها  در سال 357 به آسیای مرکزی برود. 
شاپور در سال 350 به نصیبین بازگشت و در سال 359 

آمِد )دیاربکر( را تصرف کرد.
ساسانی،  قلمرو  به  یولیانوس  امپراتور  بزرگ  حملة  363 م 
پیروزی در مرنگه، او روز 26 ژوئن در حملة سواره نظام 

کشته شد.
هپتالیان  بر   )438 ـ   420 )حدود  پنجم  بهرام  پیروزی  421 م 

آسیای مرکزی در مرو.
سلطنت یزدگرد دوم. 438 - 457 م 

صدور فرمان یزدگرد مبنی بر الزام ارامنه به رویگردانی از  449 م 
مسیحیت، سرکوب شورش گستردة حاصل از این فرمان 
توسط ساسانیان در میادین آوارایر ارمنستان به تاریخ دوم 

ژوئن 451. مقاومت ده ها سال ادامه یافت.
به   )484  -  459 )حدود  اول  پیروز  مرگ  و  شکست  484 م 
دست هپتالیان. الزام امپراتوری به پرداخت خراج ساالنه 
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به هپتالی ها. ظهور جنبش »سوسیالیستی« مزدک. موافقت 
شاه بالش )حدود 484 - 488( با حق ارامنه برای به جا 

آوردن تکالیف مذهبی مسیحیت.
اولین دورة پادشاهی قباد اول؛ پیروزی بر خزرهایی که  488 - 496 م 

از قفقاز حمله کرده بودند.
دومین دورة پادشاهی قباد اول. سرکوب مزدکیان. 498 - 531 م 

اولین جنگ قباد با بیزانس. 502 - 504 م 
جنگ دوم قباد با بیزانس. 527 - 531 م 

سلطنت خسرو اول. اتحاد با ترک ها و شکست هپتالی ها.  531 - 579 م 
جنگ بی وقفه با بیزانس.

حملة ترک ها و هپتالی ها از آسیای مرکزی به امپراتوری  588 م 
بهرام  توسط  هپتالی ها  و  ترک ها  سرکوب  ساسانی. 
چوبین، نابود کردن قوای خاقان های ترک شرقی و غربی 

در آسیای مرکزی.
افتادن قدرت به دست بهرام چوبین و راندن هرمز چهارم  590 م 

)حدود 579 - 590( از قدرت.
ـ   591 )حدود  دوم  خسرو  دوبارة  رسیدن  سلطنت  به  591 م 

628( پسر هرمز به کمک ماوریکوس امپراتور روم.
قتل امپراتور ماوریکوس. هجوم تمام و کمال خسرو به  602 م 

بیزانس.
فتح بین النهرین، سوریه، یهودیه، لبنان، مصر، و آناتولی و  602 - 621 م 

محاصرة قسطنطنیه. 
حملة ترک ها و هپتالی ها از آسیای مرکزی به امپراتوری  619 م 
ساسانی. شکست ترک ها و هپتالی ها در آسیای مرکزی 

از قوای سمبات باگراتونی.
امپراتور  دست  به  رفته  دست  از  اراضی  بازپس گیری  622 - 628 م 
درخواست  و  تیسفون  در  دوم  خسرو  قتل  هراکلیوس. 

صلح از سوی امپراتوری ساسانی.
و  قادسیه)637(،  در  ساسانی  ارتش  بر  اعراب  پیروزی  637-651 م 
تصرف تیسفون. مقاومت نومیدانة یزدگرد سوم )حدود 
632 ـ 651( آخرین پادشاه ساسانی در جلوال و نهاوند 
شاهنشاهی  سقوط  بود.  همراه  قطعی  شکست  با  که 

ساسانی. 
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شورش دیلمیان در شمال ایران. آغاز جنبش مقاومت به  651 - 838 م 
ادامه  دهه  سه  که  آذربایجان  در  بابک خرمدین  رهبری 

یافت )816 ـ 837(. 
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بخش اول

هخامنشیان

اولین »امپراتوری دنیا« در اوج خود از تراکیه و 
سواحل اژه در غرب تا آسیای مرکزی و هند 

در شرق امتداد داشت. دستاوردهای هخامنشیان 
عبارت بود از ساخت جادة شاهی، اولین سیستم 

خبررسانی، و اقتصاد پولی متمرکز. اما شاید 
بزرگ ترین دهش امپراتوری به نوع بشر منشور 
حقوق بشر کوروش و احترام او به تنوع دینی، 

فرهنگی، و زبانی موجود در امپراتوری بود.





ظهور فرهنگ جنگجوی کورگان: اولین پیشاهندواروپاییان

 تاریخدانان به طور کلی منشأ زبان های هندواروپایی را به اوکراین حدود 
باستان شناختی،  تحلیل های  اما  می دهند.  نسبت  ق.م   4000  -  5000
زبان شناختی، و ژنتیکی اخیر تصویری بسیار پیچیده تر عرضه کرده است.)1( گرچه 
اما  ناحیة اوکراین در گسترش زبان های هندواروپایی نقش حیاتی داشته 
هندواروپایی  زبان های  گویشوران  اولین  که  است  این  بر  عموم  توافق 
غرب  شمال  ارمنستان،  جنوب  کنونی،  عراق  شمال  در  ناحیه ای  اهل 
ایران، آناتولی شرقی، آذربایجان ایران، و شاید آلبانیای باستان بوده اند.)2( 
تحلیل های ژنتیکی)3( آشکار ساخته که ابداع کشاورزی در هالل خصیب 
و انتشار آن در فراسوی خاور نزدیک توسط اجداد حداقل سه نژاد متمایز 
و  عیالم  پیشا  سامی،  و  پیشا حامی  است:  گرفته   انجام  زبانی  و  ژنتیکی 
دراویدی، و پیشا هندواروپایی.)4( زبان هایی که بخش عمده ای از اروپاییان، 
ایرانی ها و هندی ها به آن ها تکلم می کنند، در نهایت، از زبان این کشاورزان 
فرهنگ  به  که  کشاورزی  کامل  اقتصاد  است.)5(  گرفته  منشأ  هندواروپایی 
حلف معروف است تقریباً دوازده هزار سال قبل در شرق هالل خصیب 
آغاز شد.)6( فعالیت کشاورزی در خاور نزدیک هاللی را در بر می گرفت 
که از کوه های کردستان در غرب ایران آغاز می شد و در جلگة بین النهرین، 
سراسر سوریه، بخش هایی از اردن به طرف لبنان و منطقة فلسطین امتداد 

فصل 1

پیش از هخامنشیان

)صفحة قبل ـ راست( 
چشم انداز باز قصر 

هخامنشیان در تخت 
جمشید. بنای تخت 

جمشید هشتاد تا صد 
سال قبل از آکروپولیس 

آتن آغاز شد.

)صفحة قبل ـ چپ( 
پالک طالیی جنگجوی 
سکای آن سوی دریا، 

قرن چهارم ق.م، از 
مقبرة کول اوبا در 

اوکراین. سوارکارانی 
از این دست طالیه دار 

قبایل آریایی بودند 
که در فالت ایران، 

کوه های زاگرس، شمال 
بین النهرین و آناتولی 
شرقی اقامت گزیدند.
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می یافت.)7( بررسی های باستان شناختی نیز شواهدی از برخی جانوران اولیة 
اهلی، و اولین آالت و ادوات کشاورزی و عمل آوری غله در شمال و شرق 

عراق و غرب ایران در اختیار ما قرار داده است.)8( 
کشاورزان هندواروپایی از حدود هزارة نهم پیش از میالد به تدریج از 
آناتولی به منطقة اژه و از آن جا به سوی اروپا روانه شدند. کشاورزی موجب 
اقتصاد  مربع و مختص  کیلومتر  ده  نفر در هر  تراکم جمعیت که یک  شد 
بر  امروزی  پژوهشگران  یابد.  افزایش  برابر  پنجاه  بود،  شکارـ خوشه چینی 
در سال  کیلومتر  متوسط یک  با سرعت  پیشا هندواروپایی  آنند کشاورزان 
از  پیش  و ششم  پنجم  هزاره های  در  گسترده شده اند.)9(  اروپا  در سرتاسر 
این کشاورزان عصر  یافت.  اوکراین گسترش  در  اقتصاد کشاورزی  میالد، 
نوسنگی به تدریج جمعیت بومی اوکراین را که در مرحلة پیش از کشاورزی 
که  بود  منطقه ای  اوکراین  کردند،  جذب  خود  در  داشت  قرار  میان سنگی 

انقالب تکنولوژی آن تاریخ نوع بشر را عمیقًا تحت تأثیر قرار داد. 

دهانة اسب برنزی با 
گونه پوش های تزیین 

شده، مکشوف از 
لرستان، اوایل عصر 

آهن، حدوداً قرون دهم 
تا هفتم ق.م. موجودات 

ترکیبی که این دهانه 
را تزیین کرده اند ویژة 

آثار برنزی لرستان است. 
از عالئم روی دهانه 

چنین برمی آید که یک 
پیشکشی ساده در گور 

نیست.
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انقالب اسب سواران: سوارانی از اوکراین
بشر  نوع  زبانی  و  تاریخی  تحول  سوارکاری  ابداع  و  اسب  کردن  اهلی 
از  پیش  امپراتوری های  همة  منشأ  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  عمیقًا  را 
اسالمِ ایران )مادها، هخامنشیان، اشکانیان، و ساسانیان( را می توان تا این 
سواران اولیه پی گرفت. سنت سواری در اوکراین زاده شد، و زبان های 
هندواروپایی، چنان که امروز اطالع داریم، از اوکراین سرچشمه گرفته و به 

سوی اروپا، آسیای مرکزی، ایران، و هند گسترش یافته است. 
پیش از اهلی کردن اسب و ابداع سوارکاری، اسب ها به صورت گله های بزرگ 
وحشی در مراتع پهناور ــ از استپ های اوکراین گرفته تا کوه های سرحّدات 
ـ در حال پرسه زدن بودند. از آن جا که علوفه یا در یک  تیئن شان و مغولستانـ 
کالم ذخیرة غذایی اندک بود، دهان اسب ها با غذایی که در دسترس بود سازش 
پیدا کرد و میان دندان های پیشین و دندان های آسیا فاصله به وجود آمد. همین 

فاصله بود که به انسان هوشمند اجازه داد وارد عمل شود: ابداع دهانه.
پژوهشی جدید آثار وجود اسب سواران را حدود چهار هزار سال پیش 
معموالً  که  چیزی  آن  از  قبل  سال   2500 درست  می دهد،  نشان  میالد  از 
فرض می شد.)10( این کشف ثابت می کند که اسب سواری در اوکراین قبل از 
اختراع چرخ در سومر باستان )جنوب شرق عراق( ابداع شده است. آنچه 
در بازنگری تاریخ اسب سواری حیاتی است کشف بقایای دندانی یک اسب 
نر از دریوکا1 است که تقریبًا به شش هزار سال قبل تعلق دارد.)11( دندان 

اسب نر دریوکا پخ و پر از ترک است؛ یعنی به آن دهانه زده بوده اند. 
را  اسب های وحشی  باستان چگونه  اوکراین  مردم  نیست  معلوم  هنوز 
می گرفتند یا تربیت می کردند؛ شاید از اشکال ابتدایی طناب یا کمند استفاده 
می کرده اند. از اسب برای حمل بار، کشیدن گاری، چهارچرخه، و دست آخر 
گردونه و سواری استفاده می شد. اسب ها چنان بودند که با وسایلی مانند 
دهنة فلزی و استخوانی در دهان و تسمه به دور گردن سازگاری داشتند، این 
واقعیت، ابداع اسب سواری را به دستاوردی چشمگیر برای انسان بدل کرد.

اهلی کردن اسب و اسب سواری چندین مزیت داشت.)12( اسب منبع آماده 

1. Dereivka
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و دائمی شیر و گوشت بود، و سواران قادر به جمع آوری و کنترل گله های 
بودند. همچنین  استفادة غذایی  منظور  به  »رام نشده«  اسب های  از  بزرگ تری 
شکار حیوانات وحشی سوار بر اسب، ساده تر و اَمن تر بود. اسب به عنوان 
وسیلة حمل و نقل موجب افزایش بهره برداری تا شش برابر بیش تر از اراضی 
می شد، و داد و ستد در فواصل دورتر و مهاجرت به دوردست ها را امکان پذیر 
می ساخت. شاید فن آوری نظامی مربوط به سوارکاری از همة این دستاوردها 
مهم تر بود. جنگجویان سوار بر اسب، از نظر سرعت، امکان تحرک، قدرت 
حمله و برخورداری از مزیت نظامی تعیین کننده بر همسایگان پیادة خود برتری 
داشتند. حال مراکز استقرار جمعیت با اقتصادهای پر رونق در برابر جنگجویان 

سواری که عماًل از اقدام متقابل و تالفی در امان می ماندند، آسیب پذیر بود. 

شمشیرهای برنزی 
لرستان، قرن یازدهم 

ق.م.)آر. شریدان، هنر و 
معماری باستان(
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هندواروپاییان کورگان: جامعة جنگجو
پیدایش سوارکاری عامل اساسی در گسترش فرهنگ کورگان بود که خود 
اساسی  نقش  آن  جامعة  و  هندواروپایی  پیشا  زبان های  گسترده شدن  در 
داشت.)13( جماعات پیشا ایرانی بخش عمده ای از فرهنگ اولیة سوارکاران 
اوکراین را حفظ کردند؛ همین ویژگی مکرراً در مضامین شکار سواره و 

جنگ سواره نظام هخامنشی، اشکانی، و ساسانی دیده می شود.
این  و  تاختند  شرق  در  مرکزی  آسیای  سوی  به  کورگان  جنگجویان 
از  ناشی  کورگانان  موفقیت  بودند.  آریاییان  اجداد  شرقی«  »کورگانان 
فن آوری نظامی بر اساس نشستن بر پشت اسب بود. واژة equestrian ]به 
معنی »اسب سوار«[ مشتق از واژة اصیل هندواروپایی ekuo به معنی »اسب« 

است. 

تولد آریاییان: فرهنگ آندرونوو
ظهور  موجب  شرق  سوی  به  کورگان ها  گسترش  ق.م   3000 سال  در 
فرهنگ عصر برنز آندرونوو1 در دامنه های اورال، مرزهای شمالی دریای 
بار  اولین  خزر و شمال آسیای مرکزی به سوی شرق شده بود.)14( برای 
آثار  اورال  رود  حوزة  در  پترووکا  ـ  سینتاشا  منطقة  به ویژه  آندرونوو،  از 
سبب  به  آن ها  آمد.)15(  دست  به  پیشاآریایی  اصیل  زبان های  و  جماعات 
استخراج مس از معادن آلتای و زندگی در روستاهایی با کلبه های ساخته 

شده از تنة درخت معروف هستند.)16( 
یا  »سرور«،  »اصیل«،  معنی  به  ایرانی  کهن  زبان های  در  آریایی  واژة 
نوردیک  نژادی  برتری  اروپامحور  مکاتب  به  چندان  و  است  »آزادمرد« 
نژادپرست  فیلسوفان  بار  نخستین  که  نمی شود  مربوط  شمالی(  )اروپای 
َملوری  پی.  جی.  نظر  طبق  کردند.  مطرح  چیمبرلین  مانند  نوزدهم  قرن 
کلمه  دقیق  معنی  به  قومی،  لقب  عنوان  به  ]آریایی[،  »واژه  باستان شناس 
به  متعلق  بگوییم،  دقیق تر  بخواهیم  اگر  و  است  هندوایرانیان  به  منحصر 
ایرانیان است که هنوز این نام را بر کشور خود دارند... داریوش پادشاه 

1. Andronovo 
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بزرگ هخامنشی خود را آریایی می نامید.«)17( هندیان در هند واژة آریایی 
نامیدن ملت خود  برای  به کار می بردند و  برای نشان دادن اشرافیت  را 
از واژة »بهارات«، لقبی که تا به امروز زنده مانده، استفاده می کردند. تنها 
دارند،  اشتراک  ایرانیان  با  آریایی  اروپا که در اصطالح  باستانی  جمعیت 

سلت ها و اخالف ایرلندی آن ها هستند.
Aryanam )صورت  از  مشتق  آریاییان(  معنی سرزمین  )به  »ایران«  نام 
تبدیل   Iran و   Eran/Eirean به  بعدها  نام  این  است.  اوستا(  در  آن  جمع 
در  باستان  آالن های  ایرانی زبان  اخالف  میان  دیگر،  جدید  شاهد  شد.)18( 
جمهوری گرجستان و روسیه یافت شده است. آن ها که به »اوستیایی«)19( 
معروفند لقب Ir-On و در زبان گفتاری Ir-iston را بر خود دارند. اصطالح 
غیره(.  و  لرستان،  )کردستان،  است  فارسی   istan معادل   iston اوستیاییِ 
دانشگاهیان غرب  فرهنگ آریایی را که از حوزة آندرونوو برخاسته است 
هندی های  که  است  آن  علت  می خوانند.  »پیشاایرانی«  یا  »هندوآریایی« 
تبدیل  ایرانیان  به  که  شده اند  منشعب  آریایی هایی  اصلی  بدنة  از  آریایی 

شدند )پارس ها، مادها، سکاها/اسکیت ها، آالن ها، و غیره(.
است.  آریایی  فرهنگ  اولیة  عناصر  نشان دهندة  باستان شناختی  اسناد 
گردونه  آریایی هاست.  بارز  تدفینی  شعایر  از  یکی  اسب  و  گردونه  دفن 
یشت  بود.  پارس  هخامنشیان  و  هند)20(  بعدی  آریایی  کاسْت  الزم  جزء 
آخر )سرودهای مذهبی پارسی( بارها و بارها به نقش مقدس اسب اشاره 
آسیای  در  ایرانی شکل یافته  میان جمعیت های  مراسمی مشابه  می کند.)21( 
پهلوانان  است.)23(  شده  یافت  قفقاز  ارامنة  و  ماساگت ها)22(  مانند  مرکزی 
»سوار  مقدس  قربانگاه های  در  یا  نبرد  هنگام  همواره  پارس،  در  آریایی 
آریایی شاهنشاهی های  این سنت ها اصل  بر اسب« توصیف می شوند.)24( 
ایران  غرب  لُرهای  می کند.)25(  اثبات  را  ساسانی  و  اشکانی،  هخامنشی، 
شاید آخرین جماعت هندواروپایی باشند که هنوز الوهیت اسب و دیگر 
آیین های باستانی آریایی را گرامی می دارند.)26( گورپشته های جنگجویان 
کورگان )مرد و زن( و غالبًا اسب های آن ها را هنوز می توان در شمال غرب 

ایران، مخصوصًا آذربایجان، دید. 
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برتری آریاییان در فن آوری نظامی
خاور نزدیک و استپ های پهناور اوراسیا از سپیده دم تمدن با هم تالقی 
و  تجارت  اثر  بر  منطقه  هر  در  گرفته  صورت  ابداعات  داشته اند.  بسیار 
برخوردهای نظامی انتقال می یافت. در هزارة سوم قبل از میالد سومری ها 
صّفه ای از الوار که به کمک کام و زبانه به هم متصل شده بود ساخته، روی 
چهارچرخی ابتدایی سوار کرده بودند.)27( ارابه را گورخرها می کشیدند و 
یک وسیلة نسبتًا زمخِت پیچیده دور صورت و گردن، آن ها را مهار، و نفس 
کشیدن را برای حیوان سخت می کرد. این کار، همراه با فن آوری ابتدایی 
و زیادی وزن وسیلة نقلیه، سرعت را حداکثر به دوازده تا پانزده کیلومتر 
در ساعت محدود می کرد. فن آوری چرخ سومری ها به سرعت در سرتاسر 

خاور نزدیک، شبه قارة هند و اروپا گسترش یافت.
سومری ها احتماالً از طریق روابط تجاری با کورگان های اولیه در ارتباط 
بوده اند.)28( کورگان ها چرخ را به اوکراین بردند)29( و به زودی از آن جا به 
میالد  از  پیش  یافت. در هزارة دوم  پسا کورگان تسری  آندرونووی  ناحیة 
این نوآوری آریاییان را به اختراع چرخ پره دار و گردونة جنگی)30( رهنمون 
بی شماری در سینتاشاـ پترووکای  گردونه های جنگی مدفون  اخیراً  شد.)31( 
قزاقستان کشف شده است. )32( این یافته ها کهن ترین از نوع خود و شاهدی 
بر اصالت گردونه های آریایی است.)33( توافق کلی بر این است که گردونة 
جنگی را به ترتیب هندوآریایی ها، هیتی  ها، و هیکسوس های مهاجم از فالت 

ایران، آناتولی و حوزة مدیترانه به خاور نزدیک برده اند.)34(
گردونة جنگی آریایی که در اصل سالحی برای شکار بود از چوب 
نحوی  به  در هم بافته ساخته می شد  از رشته های چرمی  سبک و سکویی 
 27 از  وسیله  این  وزن  بیاورد.  را  کماندار  و  گردونه ران  تاب  بتواند  که 
کیلوگرم بیش تر نبود و بدنة آیرودینامیک مدور آن به کاهش مقاومت هوا 
این وسیله موجب  با سبکی وزن  تلفیق  در  اسب  می کرد. سرعت  کمک 
بسیار  باعث می شد گردونه  این عوامل  آن می شد. همة  شتاب چشمگیر 
سریع تر حرکت کند و قابلیت تحرک آن بیش تر از نیای سومری اش باشد. 
داشت: سرعت،  برتری  سه  پیاده نظام  مقابل  در  گردونه  میدان جنگ،  در 
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سکوی مرتفع برای تیراندازی، و تحرک. حاصل  ترکیب تحرک گردونه و 
تیراندازی کماندار، سالحی ابداعی و ویرانگر بود. گسترش عصر برنز برای 
جنگاوران کورگان به معنی داشتن جوشن، شمشیر و سرنیزه های بادوام تر 
در قیاس با هماوردانشان هنگام پیشروی از اوکراین به سرزمین های آنان 
بود. به احتمال زیاد در اوایل عصر برنز خنجر به تدریج به شکل »شمشیر« 
دراز درآمد. تعداد زیادی از این شمشیرهای خنجرمانند در لرستان یافت 

شده است. 
آثار تیر و کمان را به عنوان جنگ افزار می توان تا پنجاه هزار سال قبل، 
اولین  کمان  یافت.  اورینیاکی(  یا  پریگوردی  )دورة  کهن  پارینه سنگی  در 
ذخیره  خود  در  را  عضالت  قدرت  می توانست  که  بود  مکانیکی  اختراع 
کند و سپس انرژی پتانسیل را به تیر منتقل کرده به انرژی جنبشی تغییر 
شکل دهد. کمان های ابتدایی را با تکه چوبی خمیده یا ماده ای قابل انعطاف 

کورگان ها و آریاییان 10000 تا 670 ق.م

دریای سیاه

دریای خزر

دریای مدیترانه خلیج فارسدریای عرب

دریای
 آرال

جیحون

دجله

فرات

استقرارگاه های کشاورزان پیشا هندواروپایی
10000 ـ 8000 ق. م

پراکندگی پیشا هندواروپاییان طی هزاران سال، 
رسیدن به اوکراین 5000 ـ 4000 ق .م حدود  ایران  فالت  به  آریایی  مادهای  ورود 

گسترش فرهنگ اسب سواری حدود 4000 ق. م670 ق .م 

پراکنده شدن اقوام آریایی ـ ایرانی حدود 
1600 ق. م

گسترش کورگان 4000 ـ 3000 ق. م

500 مایل

800 کیلومتر




