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  بازیگران عصر تمدن، کورش، محمد، چنگیز

  سیامک ستوده

  

  راد  شکوفه:طرح روي جلد

  

  )2011(آمریکا نسخه،  1000:  چاپ اول

کلیه حقوق براي نویسنده محفوظ است

  

  

  

  

  

  

  

آدرس نویسنده

  

www.siamacsotudeh.com
info@siamacsotudeh.com/

  
  

www.facebook.com/siamacsotudeh.
905-237-6661

Po. Box ٥٥٣٣٨
٣٠٠ Borough Dr. 
Scarborough On. M١P- ٤Z٧
CANADA
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محمد و برقراري دولت اسالمی در عربستان                                                 

                                                                                                          

دولت هاي طبقاتی و نقش چنگیز و محمد در تشکیل آن                               

                                                                                                               

ن با اعراب                                                     زندگی بدوي مغول ها

پیشینه تاریخی قوم و دولت هاي مغول در منطقه                                            

چنگیز خان مغول                                                                                           

از اتحاد قبیله اي تا دولت طبقاتی                                                                     

  

                                                                                                          

و افسانه پیوستن داوطلبانه آنان به کورش                                      

اولین پیروزي کورش                                                                                           

شکل گیري پادشاهی انشان                                                                                        

یري پادشاهی ماد                                                                                             

و شکل گیري اولین پادشاهی ها در نظام تمدن         جنگ قدرت در عصر باستان

  

                                                                                                                    

کورش و محمد و جایگاه تاریخی آندو                                                                     

  

1                                                                                                                                

فهرست مطالب  

پیشگفتار

فصل اول

   11

41یاد داشت ها

فصل دوم

 43

49   شکل گ

    59

           69

78   اقوام مغلوب

87      یاد داشت ها   

فصل سوم

          89

                  89

            92

95 و شباهت هاي آ 

102                     زنان

         106

106  سرگذشت چنگیز

             118
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شهرها در برابر روستاها و شکاف میان آندو                                                     

و موقعیت طبقاتی آنان                                                          کاهنان معبد مردوك

 د و لی نو                                                                                      

آیا نبونید هوادار نظام مادرتباري بود؟                                                            

جدال خدایان جزئی از یک جدال اجتماعی بزرگتر                                                

دی                                                                                 و 

 و  نیا                                            

  

 اد ها                                                                                                                    

امپراطور و                                                                          عی

م  ی                                                                                                       

 از  از   و  

چرا مردم بابل با هلهله و شادي از کورش استقبال می کنند؟                                

م                                                        ایآ با  و 

                                                                                                                           

  

                                                                                                                  

باز هم  نمونه اي از قضاوت هاي تعصب آلود ناسیونالیستی                                    

خراج، غرامت، مالیات                                                                                                 

چند زنی در نظام باستان                                                                                              

اسیر گرفتن زنان در جنگ                                                                                             

                                                                                                                   

تشابهات میان چنگیز، محمد و کورش                                                                         

  

  

123 یاد داشت ها                                                                                                                  

فصل چهارم

  125

125 رابطه با خدا

 138

 147

  152

  155

161   یادداشت ها

پنجم فصل

163بابل فتح

163شود؟ی بابل واردی مهربانصلحکورش

 174

خود غارتگرفاتحهم باز غارتپس بابل مردم چرا

182  کنند؟استقبال 

187 آن علتبابلي سر فتح

195 داشتی

ششم فصل

197 جدالدر کورش تیموقعبابل در انیخدا جدال

202           خورشي خداماهي خدا

 205

          209

218   سال جشناساهمعب

   223

          226

235  ادداشت های
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دید ناسیونالیستی به تاریخ                                                                                    

افتخار یا شرمساري؟                                           امپراطوري هاي عصر باستان

  

                                                                                          

آیا نظام چنگیزي یک نظام دمکراتیک بوده؟                                        

                                                            

حکومت مشارکتی                                                

                                                                        

                                                                                              

                                                                          

شرایط ضروري براي دمکراسی                                                            

 پدر دمکراسی مغولی                                                           

و افسانه اولین قانون اساسی جهان                                                              

کورش و افسانه خودساخته حقوق بشر                                                 

                                                                                                                

اعالمیه باستانی حقوق بشر                                                                                        

چگونه سازمان ملل به بک خودکامه ي پارسی افتخار می کند

در دام تبلیغات باستا                                                                                                 

کورش و افسانه کاذب حقوق بشر                                                                        

جعل شکوه براي تاریخ بی شکوه                                                                       

  

  

                                                                                                

چرا یهودیان از کورش اینهمه تجلیل می کنند                                                        

چه کسانی وضعیت یهودیان را اسفناك جلوه می دادند                              

آیا یهودیان بابل در شرایط بدي بسر می بردند                                              

موقعیت یهودیان درکشمکش هاي درونی بابل و انگیزه کورش در آزادي آنها  

و جایگاه آنها در کشمکش هاي درونی بابل                                

فصل هفتم  

237               هودیانی

237

          244

            248

  255

259                   یاد داشت ها

فصل هشتم

        261

       261

262ن

                           262 

 263

268  خیانت بابل 

                   270

272   محمد

275    و افسانهچنگیز خان

                     276

276                    استقالل و حاکمیت ملی

278                                سواد 

278                                   اصول دمکراسی

                                                      279

281                           آغاز برابري: حکومت قانون

                  282

287                        یادداشت ها

فصل نهم

 ،     289

     289
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چگونه تعصبات ملی و مذهبی بر مردم غالب می شوند                                        

فالکت رعایا در برابر شکوه شاهان                                                                  

قهرمانان ناقهرمان                                                                                                        

  

                                                                                                               

و نظام خودکامه هخامنشی                                        دمکراسی یونانی

افتخار ملی یا طبقاتی                                                                             

292         سلطه بر جهان با اسب و تیرکمان                                                                      

                     310

                   315

325  یاد داشت ها

فصل دهم

327

          327

336                                       

، نمونه دیگري از  نظامهاي سرکوبگر باستا                          

فجایع شاهان ایرانی                                                                                                   

پیوست ها                                             

  

                                                                                                                  

346        تاریخ تعصب                                                                                                           

353یادداشت ها

355

                                                                  371        ن  ساسانینظام

                                                                                                                              

  

389زن در زمان ساسانی                                                                                                    

397 منابع
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ست؟ چرا اعراب به محمد که خود 

ن همه تفاوت و اختالف نظر در مورد پد ي

ندی  . 

درجه متفاوت فکر م کنند و کورش را فرد قدرت طلب متجاوز 

قا  ن مورد، همه آنها دق م، در ا ه، بابل و ... قرار ده یدی مردم ل

حمله سپاه کورش قرار گرفته، مغلوب و منکوب او شدند، مانند 

ک از افراد ملل که مورد  ن مسئله را در برابر هر  اما اگر هم

 .  

ان، و  یرانی ا ن امپراطور را برا در آوردن مردم آن مناطق،  بزرگتر

گر و به تبع . چرا که توانست با حمله وتصرف مناطق د یم

ران و سمبل شکوه و عظمت آن در گذشته تلق ی

ی ن رانی ک ا خود را به اوج شکوه و افتخار رسانده است. از نظر 

ش، مردم  ان، در زمان خو یرانی ا  است که همچون کورش برا

ک ناج و رهاننده  ز خان  ک مغول، چنگ در نظر 

 درجه  متفاوت مواجه خواهد شد  . 

ک مغول مسلما با پاسخ ی ن سؤال از   بوده است. اما هم

ار و  تکی ز خان فرد جنا ن خواهد بود که چنگ شک پاسخ او ا

ز خان مغول سؤال شود، ب ی رانی در مورد چنگ ک ا اگر از 

ش  گفتار   یپ

  

  

ییی

یی

ییيخونخوار

180

 بزرگ يیییی

یيیمل

ز، یی

یه افتخار ایکورش ما

ت یی شود

ييی

خ برپا سازدین بار در تاری اوليبرا

ییی

انی

 180ییی

به يی

 نمای می معرفن خودیسرزم

ده هایی علت ایبراست

  یز و کورش چی مانند چنگيواحد
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                                                            ٢                  شگفتار         یپ                                                    

ملل مغلوب از ملت غالب و پرداخت خراج به آن بنا شده بودند و در 

ت  ي ردست، و تبع ی ز  مطلق طبقات حاکم بر توده ها

عنی ک،  ن امپراطور ها بر اساس نظامات ه هر سه ا

حداقل از جهات مورد نظر باال، ه  . 

ید ک   خون آشام بزرگ را بنا نهادند که با 

، و کشت و کشتار و غارت مردم خود و همسا

ش و سرکوب رقبا ل پ متحد کردن قبا

ن صورت که هر سه  آنها با  یبا.  ن آنها وجود نداشته است ی ب

چ گونه  ت کار که انجام داده اند، کامال همسان بوده و ه

خی ز، چه کورش و چه محمد، از نظر نقش تار ن افراد، چه چنگ یا

م، هر سه  ي نجاست که وقت خوب دقت م

چ گونه احترام ی سته ه نرو شا  فراهم نمودند، و از ا

ن جا گر چن  و غارتگر که با سرکوب و غارت ملل د

ان، بالعکس، به چشم مشت یرانی ممالک مغلوبه منجمله ا

ن گروه، مردم  و شکوه رساند، نگاه م کنند، ول نسبت به هم

ادی ز مسلط گردانده و به اوج افتخار  ن ها نموده، آنها را بر سرزم

ل پراکنده عرب را متحد  ک ناج و انسان بزرگ که قبا چشم 

ن امپراطور عصر خود را بنا کردند، به  غارت مردم آن،  بزرگتر

گر و قتل و  ی د ن ها ل و سرزم نان اش با حمله به قبا و جانش

________________________________________________

يییی

يی

ییی

ييی

ییی

 صرفا ی

 را یگاهییییوحش

 نمیییی خوديبرا

   نگرند؟  یباشند، م

ی کنییی تعجب ايجا

 و یی

یيیماه

يیتفاوت

 و ی داخليی خویرامونیی

ه،  یيیخارج

گر، ییي هايامپراطور

 اند نداشتهیچگونه تفاوتی

  ییرارشیيی

اجباریييبرتر

ها
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                                                            ٣                  شگفتار         یپ                                                    

ز ی ، قبل از   متفاوت و کامال متضاد

ده  ک پد توان در آنِ واحد نسبت به  را نم یز.  داشته باشد

ک اشکال اساس ی ی د  یبا ن قضاوت ها  مسلما در ا

د هر ملت فاتحان خود  وجود داشته باشد و چرا با

ن قضاوت ها ي نی د ا ةدی واحد با ک پد که چرا در مورد 

ن است  د به آن پاسخ داده شود ا ن سؤال که با ن، اول

یم  . 

گر احساس ننگ  . دسته ا به آنها افتخار و دسته د بزرگ م

گر آنها را جان ان بزرگ و دسته د . دسته ا آنها را ناج

سته م ی تکار و ضد قهرمان نگر ان خود همچون افراد

ش، به چشم انسان ها بزرگ و قهرمان، و از جانب  مردم خو

ن معنا  که از طرف  یبا.  گر تلق متفاوت و متضاد با 

یی نی ا ت ها ن افراد از نظر هواخواهان خود شخص یا است که 

ر، جا حال و با وجود ا نی مشابهات چشمگ با ا نی

یا پوشانده است  . 

دانسته و از  ده  خدا  یم ا برگز فه و خان، خود را فرستاده 

. در هر سه آنها کس که در راس امور بوده، تحت عنوان شاه، 

گران در  ید آنها قرار داشته که هر لحظه م توانسته دمار از روزگار 

ارات نامحدود، در راس   کتاتور با اخت ک فرد مقتدر و د همه آنها 

________________________________________________

ییی

ی

یآورد

يیییخل

یت میات خود لباس تقدس و االهیق به جناینطر

 تعجب يیهمه

ن یچنی

 شوندی مییکدی

يی

یی جنايیقربان

ان یییيوندش

یي دانندی

 کنند

یییییبنابرا

یچن یی

 را يیییمتناقض

   قلمداد کند؟ ی را جانير خودین غی و فاتحیناج

 وجود یجائی

 واحد، يییی

هر چنرویاز ا.  داشتييقضاوت ها
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                                                            ٤                  شگفتار         یپ                                                    

زی ي ی پا نی ي چ 

یمان

تکار تلق ی ک فرد جنا رانیا ها بخاطر تعلق نداشتن به آنها او را 

یا

ات وحشتناک که مرتکب شده، صرفا بخاطر  ز را عل رغم جنا

ینی ها حق دارند  ا چ ینی نظر کامال مثبت داشته باشد؟ آ ک چ یو 

ي ی ی خی رانیا

د  خی شود؟ چرا با ده  روشن تار ک پد ملت ها بر سر 

ز باعث اختالف نظر م د چه چ د د ی با  . یم مختلف 

ان ملت ها ي عنی،  اختالفات م اختالف نظرها، از نوع اختالفات مل

نست که ا جه ا که م توان گرفت ا ن نت ن، اول

یا مرز قرار داشته باشد، کامال فرق م  . 

ن که قضاوت کننده چند متر آنطرف تر،  ده ها بر حسب ا ن پد یا

ک از  گر، قضاوت افراد در مورد هر  بعبارت د . دی ها مواجه م

ن شخص د، بالفاصله با نظر کامال متفاوت در مورد ا عبور م

گی ک کشور به کشور د ن که از مرز  ائی

ن است  ان توجه را جلب م کند ا ن م زی که در ا ن چ یاول

 در

ست و  م مشکل   ن اشکال برآمده، معلوم کن د در پ کشف ا یبا

________________________________________________

ی چییی

  کجا قرار دارد؟

ییییي

 و ی ملي با خط و مرزهاهموارهن اختالف قضاوت ها، یکه خط و مرز ا

ر ییشما هم.  منطبق اندیجغراف

ت یییی کنی

یی شوی

در یی

 کندیيا آن سوین 

ن یییيیییبنابرا

ییی

ان ییییولند باش

ک ییی میيیی

ز نظر منفی واحد مثل چنگت تاریک شخصی نسبت به ی

یی

ییییچنگ

 و احترامت قابل ی و شخصیک ناجینکه به جمع آنها تعلق داشته، 

ییی

  ند؟ 

  خود جز  را بهه اواضح است که قضاوت بر چن
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ن نوع قضاوت ها خودخواهانه  اند، ول  ه غرق ا

ش همه  ملت ها  که کم و ب جاست که در حال جالب ا نی

 عکس آن بد است  . 

ه باعث رونق کار ما ست،  ه تا وقت .  و فالکت همسا

، بد  گران به ما، به هر صورت ز، ول حمله د شود، خوب و غرور انگ

ابی و شکوه و افتخار ما م ی گران از آنجائ که منجر به قدرت  ید

ر قابل دفاع است. حمله ما به  دفاع، ول اگر د مرتکب شود غ

ن کارها را وقت هموطن من انجام دهد قابل  . زشت تر

ر ی گر است، زشت و ناهنجار و غ گران و ملل د هر آنچه که از آنِ د

ن اساس که هرچه به من و ملت من تعلق دارد خوب و مقدس، و  یا

چ کس ن ، که مسلما مورد قبول ه

ه نوع ، همانطور که گفته شد بر پا

را که چن یز.  ش نم بنده خو رد و آنرا ز خود را 

ن منطق خودخواهانه ا چ کس نسبت دادن چن البته، ه

ی ب  . 

 است مقدس و 

ر ی ده ها، غرق افتخار، و نسبت به  محصوالت خارج و غ ن پد یتر

، هرچه که باشد، حت پست  را نسبت به محصوالت مل و خود

ینی است که هر طرف  ، بلکه اشتراك در تبار و خاك و سرزم خیتار

،ی نه حقا ن قضاوت توان نسبت داد.  ي ی

________________________________________________

ق یی چنيمبنای نمی ملخواه

ی

یيی

یی

ی و مليد؛ آنچه را که خودی نمای غرق انزجار ميخود

ندیز می است زشت و نفرت انگی و خارجير خودیآنچه را که غ

به  يیی

ن ی داندیییی پذینم

، یخواه خودیی،یمنطق

بر . ست، قرار داردییی ملیخودخواه

یی

یی استیانسان

یيگریی

یی

یییی

 کیییبدبختاست

یخوب ول

يیی

چکدام ییی ملييی
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خی

ن، بنظر م ی  . ب، تناقضات مزبور را برا خود حل م

صحت و سقم آنها  خیتار

یلی از اطالعات نادرست  ت را با س ات  خود خواهانه خود و واقع

گر،  شکاف  م . بعبارت د عکس آن مستوجب سرزنش م ی

ش، و د را،   که برا او قائل م شوند، قابل ستا

کی را با اعمال انسان ب  ن ترت گران تفاوت قائل م شوند و با ید

 اسرا و زندان

ان ملل  گر با صلح و دوست وارد م شد، و به اد ی د ن ها

گران، در همه  ي نکه کورش، بر عکس د  با اظهار ا

 .  

ه ول از جانب طرف  ت مطلوب خود مزبور را از جانب شخص

خیتار ،ی ل و اطالعات خود ساخته و کاذب  رسند، با مشت

ن که به مورد مشخص خود م ی ع و نادرست م دانند، ول ی

گر را  ی ی د موم و غارت سرزم گر را م حمله به ملل د

ن افراد با آنکه  ک از ا نست که هر  زیچ که مسلم است ا

د جستجو کرد؟  یا و تضاد در قضاوت ها را در کجا با

ن،  علت   . ن و به دور از تعصب و خودخواه ی واقع ب

ک اندازه خود را  ز، کورش و محمد همه به  . مداحان چنگ یپذ

ن خودخواه تنگ نظرانه و جلف را به خود نم ی انتساب 

________________________________________________

یییچن

ییرند

یبنابراندانگار میی

  یین گوناگون

یییي

بطور کلين هایذی

یهمییشن

عمل ی دالی

یی توجيی

 دهندیمقابل ناموجه جلوه م

یی،مثال

یییيیسرزم

  ن او و ی کرد، بیان آنها را آزاد مییمغلوب احترام و حت

 و ییییی

ل یبدليگریییيیمثبت

ان ییکنند،

ییمدع

ن ی، پوشانده، بامعلوم نگشته استهنوز  که ی

یبنابرا کنندیيیترت

 و صحت و یدرست تارنان اطالعات ید در همیرسد که مسئله را با
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مثال علت اصل ی ا ی م آ ینی م و بب مجدد و مستقالنه  خود قرار ده

ینی و بررس ی ت د انباشته شده اند، مورد بازب ع اعمال شخص

ت و  ن شخص ه اعمال ا دیبا را که در ذهن مان برا

ز ی عنی. می قبل از هر چ م مشخص کن مسئله رو آن دست بگذار

د برا م و آنچه را که با ک شو دیکل در جستجو خود نزد

م به مسئله  ي اکنون بنظر م رسد که ما تا حد توانسته ا

ن تصور را  نسبت  چ گاه یه ک عرب و مسلمان  یا ی ک مغول 

ا ی.  ت خود در م آورده است را با حمله و چپاول و به زور به تبع

ز، فرد تجاوزگر بوده که ملل د  کند که کورش، مانند چنگ

هر گز فکر  رانی ی چ فرد ا ب است که ه ن ترت م که با ینی ب یم

ری  .  ید

ام خدا و عدل و داد و برابر به مناطق  ران توسعه پ در حمله به ا

ک مسلمان، هدف محمد  ای . بنا به اعتقاد  ن عملش موجه بوده

را مورد حمله و غارت خود قرار دهد یرانیا ، حق داشته 

تکارانه سلطان خوارزم در گردن زدن فرستادگان تجار ي رفتار جنا

ز به تالف ی نکه چنگ ک مغول ا ا در نظر  صلح رفتار م نموده، و 

گر با  ن باشد که همانطور که گفته شد، کورش با ملل د یم تواند ا

رانی ی ک ا خاٌ نادرست مثال در محفظه  مغز  ن اطالعات تار یا

.  

________________________________________________

کذب آنها جستجو کرد

یيی

یی

ییییی

ی

 و  انشیخو

ییبنابرا

يیی

 بوده استه پذین جهت توجی، و از اگر

ییی

گر یيیینم

یی،

يی چنی

.  دهدیخود راه نممغز ز و محمد به یبه چنگ

یيی

 حل يیییيي

ییي

ییی توجيی اطالعات

گریییتقب

یي

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                            ٨                  شگفتار         یپ                                                    

.می  

قات مستقل در مورد آنها   در مورد آنها را به بعد از تحق

ت ها را بکنار گذارده و  ی پ خود در مورد ا

در قدم اول،  د ی با،ی رفتن به دنبال کسب اطالعات درست و علم

ش از  ن کار آن خواهد بود که پ  ماند که 

م، آنگاه برا یی ز بر آ ن مسئله ن گر در صدد روشن شدن ا

 .  

ل تراش یدل ک دروغ برا ما  مسلمان نگهداشتن ما با هزار و 

ت دروغ و خود ساخته، برا ي ک داستان و روا آخوندها که با هزار و 

ن مان که بهنگام تولد، سرِ خود، ما را مسلمان کرده اند، و 

گران بوده است.  گذاشته اند و مانند مسلمان بودنمان، کار کارِ د

گران در دهان ما  یدا ی م،  قات مستقل خود کسب نموده ا از راه تحق

ا آنها را  یآ. می ن اطالعات را از کجا و چگونه بدست آورده ا گر، ما ا ید

خی چه بوده اند.  ت ها ن شخص اطالعات مربوط به ا

ن مسئله را  که منبع ما در اخذ  یا.  می ز برا خود روشن ساز ین

گر را  ی د ک مسئله  قبل از ورود به اصل موضوع، الزم است 

 که بخورد ما داده شده است، نبوده است؟

ک مشت اطالعات  ی ،ی ن نوع خود افتادن به دام ا

________________________________________________

 ملي هایخواهی

يه گرانه اینادرست و توج

يی

ي

بعبارت ی تاريیی

ی

یی

کار ی

یوالد

یی

 کرده یيی

اند

مان یییا

یی تریمنطقی نمی باقیشک

همه 

ین شخصیي هايش داوري

ییقضاوت نهائ

 نمائواگذار
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 می کنند، بخود در چهارچوب خصوص

خی را که  ش رنگ و بو همان دوره  ز کم و ب جه، افراد ن ینت

 . ات ویژه اي برخوردار م مرحله از تکامل خود، از خصوص

ست در حال تکامل و مانند هر نوزاد در حال رشد،در هر  ده ا یپد

یعی د توجه داشت که  زی ن  ي یبا

ا قرون  که مربوط به دوران باستان و آغاز نظام تمدن بوده اند 

سته اند. مثال ا ی ز دو به آن تعلق داشته، در آن از نظر تاریخی م

ست که ا ات دوران ، خصوص خی گاه تار منظور از برخاستگاه و جا

ن دو پ ی ا خی یع و تار ت و نقش واق هرگز نم توان به ماه

خی کورش و محمد  گاه و برخواستگاه تار بدون دانستن جا

خی  

کورش و محمد  

  

  

  

  

  

   

فصل اول

 آندویگاه تاریو جا

یی

.   بردیییی

ن ییییی

ن یی

ی

  خ بوده اند؟ ی تار مربوط به دوران ماقبليده ایا آنکه پدی؟ و یوسط

،  طبده های پد  همچونجامعه 

ی

در  باشدیی

ی تارييیی

  ات آن ی  گرفته و یر آن زندگد
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خ به مرحله ي تمدن بوده و  گذار از مرحله ي بدو و ماقبل تار

که در حال  محمد در عربستان، در جامعه ا  ي م  د ی

ک بهم بوده است  . 

عنی ری

خ و گذار به مرحله بعدي و د ي انی ي دور ماقبل تار ي پا

کی مربوط به مرحله  ن دو به آن تعلق داشته اند   که ا

  . می

سته اند،  ی ز ک از آنها در آن م ات دوره ا را که هر  د خصوص یبا

نرو، قبل از قضاوت در مورد  ی مانند کورش و محمد،  از ا

 .  

فا کرده  خ و اعمال و رفتار کسان که در آن نقش ا اساسا درك تار

ک از آنها،  ات هر  خی و خصوص ن مراحل تار بدون دانستن ا

 .  

د برا مسافت ها ی برده، به امکانات در

عنی خیتار

ن امر تنها در دوره  ي د، چون ابزار و امکان چن نقطه را بنما

دن به ه ک نقطه کره ارض و رس مت از  یف المثل ادعا

خی عصر خود عمل نموده و  کرده، نم توانسته فراتر از امکانات تار

ا عصر باستان زندگ ی خ  مثال، کس که در دوران ماقبل تار

ندی  . 

_____________________________  ___________________

 نمایدوره فکر و عمل م

 میییی

یی

مان ییی عزي

يیی

ن ی بودن زمي به کروی ببعد که انسان پ15 از قرن ی بعد، ی

 طوالنيی طيی جديانوردی

 شودیدست می یابد، فراهم م

یییی

ییی

ستیاند، ممکن ن

کسان ی

ییيی

بشناس

یییدوران

گرییةی

 دوران باستان، و ی آن يه تمدن و شکل گیمربوط به مراحل اول

یار نزدی بسیدر هر صورت، دوران

 نمایظهور

یي
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ژگی در رابطه با محمد و کورش ا

بازیگران عصر تمدن و کوشندگان برپائی و تحکیم آن بوده اند   .

. از اینرو، بحق می توان گفت که هر دوي آنهااز  دی آ ران بر م یا

ن نظام در فالت  ن دوران، در پ ساختمان و استحکام ا در آغازِ ا

کی.  عربستان را وارد نظام تمدن م کند، و د ي دوران باستان

ش واحد تعلق داشته اند، به  ، به دوران کم و ب خی  از نظر تار

کهزار ساله،  ی ی

 .  

ن دولت طبقات کند که آنها توسط ابوبکر و عمر با گسترش اول

سه با اعراب، همان کار را م ی بعبارت دیگر، کورش در مقا

به نقاط دیگر تا حد یک امپراطوري بزرگ به انجام می رسانند  . 

آوردن آن م گردد و این جانشینان او هستند که کار گسترش آنرا 

ر و سرکوبگر خود موفق به بوجود  د، محمد به ن یآ

ت آن بر م ی ان خود به ارث برده، در صدد گسترش و تقو ینیشیپ

، از  ن دولت طبقات آنچه را که کورش، بعنوان کم و بیش اول

.  

ي برپائ و استحکام اولیه ي آن در خطه ي پارس و گسترش بعدي 

ده و کورش تنها وظ الم و بعد ماد در ا ی ع

ش تر با   ی پ ن تحول در فاصله کم سته که ا ی ز کورش در دوران

ن تحول را از سر م گذرانده است. در حال ی ا انی پا لحظه ها

_____________________________  ___________________

که یییي

ییی می

فه ییران بانجام رسییپادشاه

ی

آنرا بعهده داشته است

یی

ی

ي هايی شمشيروی

ی

يی

 در یی

 دهندی بزرگ انجام ميک امپراطوریعربستان تا حد 

ک اختالف زمانیها، هرچند با  آنين، هر دویبنابرا

يیییول

گرییی

ییی

ی

  نست که ی  اشیز، ویو اما چنگ
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ی گ

ع ساختن آنها به  اول نی ل و مط

ل عرب بدو  و  آزاد  خواه ،  قتل عام و  حمالت آنان به قبا

،  و در عربستان مرکز و غرب با عروج مسلمانان و  قبل از آ

یتی یت ) م. 

.) و سلطه شان بر اقوام مادرتبار و بدو ي م.  مه دوم هزاره دوم ق ین

ران  ه و باختر به سو فالت ا ائی از جنوب روس پدرساالر آر

ران با موج دوم حرکت  اقوام  ن تحول در  بخش هائ از ا یا

 .  

ي ي ماقبل خود، بوجود آمده، از  مضمحل شدن دمکراس

خ، در پ ی ینی از تار است که در همه نقاط جهان در مقطع مع

زی نظام سرکوبگرِ مطلقه ي فرد

ک قدرت  ن دولت و تحول آن به  در واقع، روند برپائ

خی  . ي ي

گران، نه تنها در ت ز در رابطه با د ژگی و

.  

ش است. آنچه را که محمد، ابوبکر و عمر هر سه انجام م ی زمان خو

ن امپراطور ي ن دولت به بزرگتر ل مغول، بلکه تکامل ا

ن دولت ط در م انگذار اول ن معنا که و نه تنها بن یبا. 

کجا و بدست خود انجام م ی ن مراحل را بطور برق آسائی  ی ا

_____________________________  ___________________

یيهر دو

ان ییبقاتییيدهد

ییی قبایبعض

ی

رساندیان میکجا به پایدهند، او 

 ، ی نظاميز تازییی چنگی

 اش بوده استی تارز تازین در تیبلکه همچن

یی اولیِ

 نبوده يیِ جز روند برپائي چیپادشاه

ی

 بدوي های

 کشدی آن سر بر ميرانه هایدرون و

یی

در (یيیی

 ح، و به روا اول قيدر اوائل هزاره (ن مناطق یساکن در ا

یين

ييی

گر   سرکوب  دولتیین قبایسرکوب ا

  ردی انجام میطبقات
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ران، در اواخر پادشاه   ی یا

 .  

جنگ ها و چپاول گر آنان به منظور گسترش قدرت و قلمرو 

ن قدرت ها یدای در واقع دوران باستان دوران پ

نان او بوده  در مورد عربستان قدرت مطلقه فرد محمد و جانش

ران، قدرت مطلقه شاهان مانند کورش و  ن قدرت فرد در مورد ا یا

ر سلطه قدرت ها بوده اس ی ز ت مطلق بشر دادن اکثر

خ بشر و استقرار نظام بردگ و قرار   سرکوبگر و قدرتمند در تار

نی دولت و ي ن تحول، برقرار ی ا خی مضمون تار

خی  . تعلق داشته و از خصلت تار

ه باستان  ها ي آنها هردو به دوران اول محمد و کورش و امپراطور

ن رو،  . از ا ، دوران تمدن، را بنا م دی آوردند و دوران جد

نجا و آنجا، سر بر م ی خ به دوران تمدن، ا گذار از دوران ماقبل تار

، در جر خ بشر ن بار در تار سرکوبگرِ باستان بودند که برا

ن امپراطور ها همگ و بدون استثنا از جمله قدرت ها ي

 .  

ن امپراطور ي ن دولت ها اساس و نقطه آغاز برپائ یا

ی پ

ق حمله و تاخت و تاز به قبا گر، و از طر ل د ان اتحاد با  قبا یرج

محمد هر دو با به قدرت رساندن خاندان ها

_____________________________  ___________________

 خود، در يو کورش 

ل یییی

ند، و اد سرکوبگر خود را بنا نهيش، دولت های خویرامونيروهایو ن

 هايی بزرگتری

 شدندی اسالم وی هخامنشي هايبزرگ زمان خود، امپراطور

یيی     ا

ان یيیی اولي

یی

ی نهادندیي

یي

 برخوردار بودندی مشابهی

 امپراطور اوليی

ییيها

. تي فردييی

ییي

یي

 قهار، و يیش هم. است

ي هاي

خود بوده است

ی غرب ا  جنوبه ي  در منطق،ورانن د

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                           ١٤                           فصل اول کورش و محمد                                 

.  سومر و اکد،  ل م داده، رخ م جهان را تشک

ن بخش  ی پ که از لحاظ اقتصاد نی یا بی

ا ی ، در کناره ها دجله و فرات (  .م.  مه دوم هزاره دوم ق ین

ن بار در تاریخ،در ط ی یی ن تحول و تغ ک چن ی 

وش  .ند

زی ي ه و خونر ل و قدرت ها یپ اتحاد و جنگ با قبا

ه اند که بعدا در  له کوچک ه بصورت قب اچه اروم یدر

م در جنوب  . ق  را بوجود م آورند در قرن 

ان که بعدا  یس  . ندی آ ان اضمحالل آ بوجود م

له ا اداره م شدند، و در  خ که به شکل قب  ماقبل تار

ک و  رانه ها نظامات دمکرات ن پادشاه ها همه از و یا

شرفته جهان ن ر نقاط پ در مصر به دوران فراعنه، و در سا

. م.  ری از قرن  ونان به پس از دوران اساط دوران مزبور در 

ی ی

ن دوران آغاز م گردد و سپس با امپراطور

ل پادشاه ماد و پارس در کم و ب گر آن با تشک مناطق د

. )، و در  م.  در اوائل هزاره اول ق یع در  ساله آخر آن 

_____________________________  ___________________

(500،الم

ش یي هاییی

ان، ی هخامنشي هايییهم

   . ابدان ادامه میان و ساسانیاشکان

 ق8يی

ز کم یییببعد

  .   گرددین زمان باز میش به همیو ب

یيیی

یيیییاشتراک

 پاریحتی،نانیجر

9یی هخامنشيامپراطور

 کردی می زندگییی

 هايی همسايی

می ل ی تبدی باستانين امپراطوریار به بزرگتریبس

ی اولي برایراتی

مساپوتمي

یشرفته تری اجتماع-ي) ن النهر

ي هایپادشاهدهدییی

                                                

یم

میقد ی ع کز ی سیپرس)Percy Sykes ( ران نام یدر ان تمدن ی تری"الم بعنوان یاز پادشاه

  " برد
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ری ن تحول، خود را در شکل افسانه ا

.  

ز در کنار  ه بابل ن ن زمان در آشور همسا یم ش ه در کم و ب

 .  

ن دولت شهرها را  ی ا ک قدرت مطلقه کاسه شدن قدرت در

ی،  ن امر ل م گردد، و ا گر، خود به تنها خدا شهر بابل تبد ید

 ان مرد افتن بر خدا ی ي ). بعدا با برتر  وجود داشته است

ت حاکم بر دولت  ان اشراف ک در م ری و دمکرات م گ

یبا  .) یت

،  به    ی د ان مرد مردوك،ابتدا، در موافقت با خدا

نظام ماقبل تاریخ به مرحله بعدي  . 

ن پروسه  دن ا انِ به سر انجام رس امات، و قتل او، ب یت

يا مرد با خدا بزرگ زن،  ،ی جنگ مردوك خد ر بابل در اساط

 شاه و امپراطور بر راس آنها  به    

ش دولت، و قدرت ها ي یدای ش طبقات دارا ، پ یدای ابد و سپس با پ

 ی

ن بار در جامعه بشر شروع، و با تمرکز ثروت در 

ش مالک یدای .م.  با پ ن تحول پنج الی شش هزار سال ق یا

خی  . 

ر و  یی ن تغ ا بخش از ا ن منطقه، همگ محصول  آشور و بابل، در ا

_____________________________  ___________________

ییییی

م بوده اندی و عظیتحول تار

ت ی

يی اولي برایخصوص

 دادند، ادامه میل میله را تشکیت قبی از افراد که اشرافیدست بعض

ی

1. رسدی مفرجاميمطلقه فرد

يی

 از  گذاريییی

 باشدی م

جنگ گری

 و ی نظام چند خدائی که هنوز نوعستن معنااین  رودیامات م

ییییمع جيیتصم

یی ولهاشهر

ک یییي

 دری دست 

 گذاردیش میبه نما

ییی

 گرددیل می برتر تبدي مرد، به تنها خداي، خدا"آشور"مردوك، 

   اش ي و اساطيیران، ایدر ا
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ان محافل وابسته به نظام سلطنت   ی

گاه واال یجا وغ ب شاهان و نظام جد رفته اند

ر ی ا سرکوب و جنگ با اقوام و جوامع بوده است که ز پادشاهان و 

ا در پ گسترش قلمرو ا ی ، یها  ها بوده است. او در جنگ

ان آن  ی م ز اغلب در خدمت پادشاهان و قهرمان جنگ ها رستم ن

ن و رقبا آنها قهرمان کرده اند، انجام م گرفته است

داستان ها که در خدمت شاهان و قدرتمندان بوده و در جهت محو 

ن کار اغلب بدست قهرمانان ا ن آنها ممکن نبوده است و ا

د، بدون سرکوب و از م  بوده اند که استقرار نظامات جد

ن و د ي جامعه مادرتبار   ن ش یا

یوب  .  وان، سر آنان را به سنگ ک ید

ن و  ران، با جنگ با ش ن جامعه طبقات و مردساالر در ا یاول

م که چگونه رستم، سمبل قهرمان ي ی ن داستانها م

 .  

ز به پهلوانان ان کوچکتر ن ل م شوند و خدا

د از شکل خدائ به شکل  ری مانند جمش ان اساط که در آن خدا

.  ي ي ی پس از آن باز م خ به نظام طبقات  ماقبل تار

خی از نظام اشتراک ی ن گذار تار ، به دوران ا رانی  تمدن هند و ا

یانی ان و ک د که عصر پ ی آ  شاهنامه به روشن

ان منعکس م سازد . از خالل داستان یانی ان و ک در دوران پ

_____________________________  ___________________

 ییشدادی

ان، در یشدادیی بر میيها

یییةدور

دوره ا2 گرددییي

ییيی

 مانند ییییی تبدیدشاهپا

3رستم

ی خوانییدر ا

یاطییی

 داردیان بر میده، آن ها را از م

و   دری مردم نمادها وانییاطی

ان یییاشتراک

ن ییاشتبرد

.  یی میيیمخالف

يی

ن ییش

یی

 شاهنامه ي. ید نمییندگی

 سنتي و گروه هایی در میفردوس
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اساسا صاحب قدرت و

ک و برابر طلب ماقبل تار گر، از آنجا که در جامعه دمکرات ید

به خود منشاء اله داده و بصورت خدا شاه مجسم شوند. 

ن نداشته اند که  دن به قدرت خود، چاره ا جز ا ت  بخش

و منابع قدرت  بوده اند لذا، قدرت ها تازه سر بر آورده، برا ي

.  

ن دوران مربوط م ی دون به ا د و فر . داستان ضحاك و جمش

ش قدرتها مطلقه و سرکوبگر در آن بوده  یدای به جامعه طبقات و پ

ری به خدا شاهان انعکاس از  ان اساط ل شدن خدا

یم خاطر دفاع از مردم بدست خدا

م که  ی پ  یر ی

یا المثل در 

ندرا، خدا ش ا ، نقش رستم را کماب در فرهنگ هند

 .  

_____________________________  ___________________

 باشدیل مین دلیز بهمیو پدرساالر ن

 جنگ يییي

یر، فین اساطی از ایما در بعضالبته، .  کندیفا م در وداها

به ی پرومته  هست  چونی قهرمانان داش، شاهدیوناناساط

  .    شوند مجازات یان حتی

گذار ی-يییتبد

يی

یییاست

شود

ر تنها مظاهان، ی و خدابت هاخ، یک ماقبل تاریدر جامعه دمکرات

ي.

یيییمشروع

بعبارت -ی

خ یيی

 وجود نداشته، و هنوز اطاعت ي واجب االطاعه ا

                                                

ن و مصر بوده است

ی د ی ي ، و مجسمه ها د، مانند اصنام هند ی آ که بعدا بوجود م

ان در مظاهر ماد مانند بت ظاهر نم شده اند. آنچه هم  ه هند و اروپائ  در فرهنگ اول

 بشر نازل کرده کتاب وداها در نمازها ي

ی ا دانند و معتقدند که  ن  وداها را نوشته بشر نم الد؛نوشته شده است.  یم

ش از  ی پ باً در  ن قسمت آن تقر یتر می ییایآر است که قد ن کتاب  کهن تر  5000ییانی

ن خدای،هندویمفسر

.  شودی خوانده مهندويسرودها.استيکتاب را برا

یيی خدایی

گر ير فرهنگ هایجه تاثی، نتیونانيی

.ین النهریمنجمله ب
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ر که  ن اساط یا. می ید با هم جنگ و دعوا م کرده اند، م

ز ی ا هر چ شده، مانند آنها حسادت کرده، عاشق شده، بر سر زنان 

ات انسان ی حفظ قدرت ها خود، در ضمن، صاحب خصوص

ان ضمن  ده که خدا ن پد ز ما شاهد هم ی ن یر  در اساط

ا فرستاده خدا به مردم معرف  . 

خ، خود را بعنوان نما ي ي ما قبل تار ي ی ک و جمع

و با درهم شکستن نظام ها ي اند که  بر  ي نی آمده 

ن قدرت ها سرکوب گر بوده  ن پادشاه ها اول بهرحال، ا

ندی  . 

یتی که از  جانب و فرستاده خدا و مامور اجرا

ما خود را  ا مانند محمد  ند،   قلمداد م

وش خود را برگز ةدی ا مانند کورش و دار ن معنا که  . به ا

بخشیدن به قدرت خود همچنان رابطه خدائ خود را حفظ م ی

ل م  شاهان به شاهان تبد

، هنگام ی ری ن، حت در دوران پس از عصر اساط

 .  

 باب نشده بوده، لذا منتسب نمودن قدرت خود به خدا، شرط 

_____________________________  ___________________

یاز کس

ه آن بوده استی بر مردم و تنها راه توجیفرمانروائ

که يیی هميبرا

ت ی مشروعي برا شاهان شوند،یی-خدا

ی

یییکنند

یمستق یی نمایاهورامزدا

 به آنها محول ي ماموري

 نمای میشده است، معرف

ييییی

   بوجود زم رو

نده یی بدویدمکرات

ندمی نمایل ی و تحمیی

ییییونانی

یی خدائي

ی

ی باشییيگر

                                                
وش : به خواست اهوره مزدا من شاه ام. اهورمزدا سلطنت را بر من فر از کت یگو  "به ی".ا بدید دار

وشیدار
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ن تحول و گذار در جامعه  ،" در تالش به فرجام رساندن هم

حکومت جمع شر است، بگذار فرمانده  د ی کند و م ی م

ینی ي يای و حکومت فرد و جا صحبت از مزا

ا و که در اشعار هومر، آگاممنون در محاصره شهر تروا  ی.  دهد 

ها را، بخاطر نافرمان در کوه ها قفقاز شکنجه م ی و دوست انسان

،ی یر ی ب است که یبا

 .  

ندگان دونظام ومبارزه و مقاومت  توده ها

ت از  تان ها) که مظهر قدرت مردم اند، بدست آنها، حکا یت( پهلوانان 

ه و مجازات  گر و تنب ان با  ن اشعار، مبارزه خدا در ا

به نمایش می گذارند  . 

د ی ه نظام اشتراک و بر آمدن قدرت عنی، .م. ق

ن دوران گذار جامعه  در قرون  ظم در آمده اند، هم

اد به  یلی سه و ا داستان ها آن توسط هومر در منظومه ها

_____________________________  ___________________

ی اوديي

 11 تا 16یونانیین

 جديهایی دوران تجزی

  از درون آن را 

ییکدییی

ی

   مردميیان نمایکشمکش م

 کندیت تازه بوجود آمده را میدر برابر اشراف

 پهلوان ي زئوس، پرومته ونان در اساطین ترت

يی 

یقت

 بجای اولگزیيی فرمانده

ک ی" گوییدوم

ینفر باشد

     . استیونانی

                                                

يای نظام دمکرات ن ها همگ یا.  ز تا مذتها دو کنسول رم را اداره م ی ن

ان اسپارت ها فرمانده است و به فرد تعلق ندارد. در م ن زمان در م  تا ا

ده داشتند که وحدت  گران منجمله گوته عق ی د بعدا جمع آور شده بنام و در آمده اند. . 

کی بوده اند که  یتی بوده و اشعار مزبور، اشعار پراکنده فولکلور يو. 

البته بنابه نظر بعض بنام هومر  . دی یم. م. ق مه دوم قرن  ن اشعار را در ن یس کی سرا8یی هومر ا

یي افسانه ا شخصوجود نداشته

ییوليي

. دهدی واحد مياشعار نشان از شاعر

ان یی جمعی جنگییی

ک ی بقای کردندیي هایرم
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م ی

 .  

میان رفته ، قربانی  نهائی ي تکامل نظامات طبقات

ان ن متخاصم از  م، سر انجام در جنگ م و بابل شاهد آن بود

مانند آنچه که در سومر  ه همین خاطر، این دولت شهرها   ن زی

 .  

گر جهان  طلقه فرد در نقاط د باستان بوده و با  حکومت ها

. لذا آنها نیز وابسته به  و بخصوص بردگان بحساب م

ان جامعه بر اکثر ت برده دار و اع ن د بلکه مب

انگر حکومت مردم بر مردم،  ن معنا که نه ب

ک گسست و  خِ خود،  ک شان، با نظام ماقبل تار ات دمکرات

ز با وجود بعض ی ن دولت شهرها متمدن ن ی، ا نی  .

ت محدود م و  بردگان را در بر  طبقه برده دار و صاحبان مالک

ی آن نه تنها به  که دمکرات این دولت شهرها، منجمله نوع 

د فراموش کرد  نحال، نبا بوجود آمدند،متفاوت بودند. با ا ن گ یا

ي ي مطلقه که در  مراحل پیشرفته تر  نظر  با د

ک و از ا ، کم و ب بوجود آمدند، جز در موارد استثنائ

ان این  و غیر یونانی که در  ی  ی البته، دولت شهرها

_____________________________  ___________________

 گذار یجروناني

ن یی دمکرات ش یی

 فردي هايکتاتوری

یی ذار

ونانیزمی

 شدیی

یيبنابرا گرفتینم

ییییخصوص

یی داشتند، بایتفاوت اساس

ت مردم ییی اقليکتاتوریی

عصر دند آمی

یي مي 

 نداشتند يتفاوت ماهو

ب

يروهاییی

 دوران یپروسه

 شوند میيتمدن به نظامات مطلقه فرد

  نیاورده،  چندان دوام يجمهورنظام  ز رژی رم نيدر امپراطور

                                                                                                
یی معنيدقبل از تمدن بوده اند که در آنها حکومت و قدرت فر و مفهوم نداشته و همه امور 

. شده استی اداره میبطور جمع

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                           ٢١                           فصل اول کورش و محمد                                 

ر در آمده، نوشته  قبل مربوط م شوند  در قرن هشتم برشته تحر

ا اشعار هومر که به قرن ها  ی.   در هزاره ها قبل م

شتر، به دوران گذار از نظام اشتراک مربوط به دوران بس پ

شاهنامه فردوس در قرن  دهم سروده شده، ول داستان ها

. چنانچه اشعار  دی آ آن ها از زبان مردم به رو صفحه بوجود م

 کرده اند. در دوران که خط بوجود آمده و امکان انتقال 

ا جمع آور کرده اند، خود در دوران بعد از آن  ن اشعار را سروده  یا

ن دوران گذار مربوط م شوند، ول در همه جا به هم

ری ي م که هرچند داستان و محتوا اشعار اساط البته ما م

.  

آن که همواره متک بر د و مطلق  ي ی رانیا

ان آنان، آنان را از امپراطور مشابه خود، از نوع  ش آزادانه م یب

ات خود ادامه م و وجود احزاب مختلف و رقابت کم و  به ح

ری م گ ک مانند سنا و مجامع خلق بعنوان ارگان ها

وجود، تا آنجا که به رم باز می گردد،همچنان تا مدتها ، عناصر 

.دآی  با ا ز دورانش به سر م م جمهور در رم ن ب رژ

ان م رسد و با ،م. ق با عنوان اگوستوس به پا ن در 

ابی ي

_____________________________  ___________________

کتاتوری، و سزار روند زوال آن آغاز و با دی سوسال، پمپیبا قدرت 

ن ییی،27یاکتاو

ن ی4ییيییترت

، يی تصميیدمکرات

 دهندیی

ي هايی

 خشن ي هايکتاتوریی

 سازدیز می بوده اند ، متمايفرد

يی دانی

ه  کی کسانییی

يی

یی میزندگ

یي

 آن يیی

 به نظام ییی

 باشندیيیطبقات

یی

                                                

ک ماقبل تار د مناسبات اشتراک و دمکرات را ب ان، تالش ان در دوران ساسان

ا، و ق ن بقا دن گهگاه زنان به مقام سلطنت و امثال آن از جمله ا ، رس رانی ام یییییی در نظامات ا

خ یییی تجديیییمزدک

.      بوده است
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د به شاه،  ی آ ن م . اما وقت به زم ی ی ش م د و بشر از او زا ی آ یم

ان بوده است که به زم کی از خدا د  ر، جمش ن اساط مثال در ا

ل م ری به شاه تبد ان اساط م که در شاهنامه خدا

یا  . 

دی از پادشاهان ، طبقات و  خانواده ،  م پر از تعر ینی ب که م

ن روست  ن قاعده مستثن نبوده است و از ا ز از ا شاهنامه ن

 .  

ي ی ، از جنبه  ر شکل  یی شکوه و جبروت آنان تغ

ش به نفع  پادشاهان و  ش از ب ید آنان قرار داشته اند، ب

ر ت ا حداقل ز ره خوار پادشاهان و دربار آنان و  ز اغلب ج شعرا ن

 نرو، هنگام که به نوشته و نظم در م آمده اند، از آنجا که خود یا

 . وسیله ي نمایش و ستایشگر شکوه و قدرت آنها می شده 

ر شکل  بیش از پیش یی شتر به نفع آنان تغ ز ب ن افسانه ها ن یا

اما در ط چه که قدرت و سلطه شاهان ب

یدای و تحول آنها به نظامات جد

ر یی  هستند که ما را از وجود نظامات مزبور و چگونگ

کی ي ری ن اشعارِ اساط . بهرحال، ا نسل ها بعد انتقال م

نه، نقل و به  نه به س افسانه ها ساخته و پرداخته  خود، س

ان دو نظام را در قالب  . تا آن زمان، مردم کشمکش م یم

_____________________________  ___________________

ی شوند

یی ذهنيي

 از یی دادندیي

 تغییمنابع مهم

نجا و ی مطلقه در ايش قدرت هاد و پی

  .   سازندیآنجا مطلع م

شده یشتر می زمان، هری

 ،افتهییی

از  اند

یی

غ ییییی

ییيکتاتور

 آنها  مردميافتهی

 شده استیکاسته م

یییی

ف و تمجیی

 باشدی و نظام باستان می جامعه  طبقاتی اساسين ارگان ها

. شوندییيییگفت

ن یییییی

یییابدی
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کی ی زدان پرست و مظهر ن کند، پدر که از جانب نظام پدرساالر، 

ن شود، پدرکش ی طان، و برا آنکه مقرب درگاه ش ه ش

از هفت گناه بزرگ) را آغاز کرد، معرف بعالوه، او به 

کی ( ی ن زن که روسپ نگ، مادرش بعنوان اول ینی ستان دداد

يو داده شده اند. از جمله ضحاك با مادرش زنا م کند و در کتاب 

 نسبت ها بد و زشت به ضحاك و نسبت ها خوب به دشمنان 

اسناد موجود که همگ دست پخت نظام پدرساالر

ر ی ن در شاهنامه و سا  . نظام اشتراک و مردم

یعل

دون بر  د و فر نرو، در جنگ م ز م

مذکور در باالست که در برابر هم قرار گرفته، برا استقرا خود با 

ان همان دو نظام اجتماع ی شاهنامه، داستان کشمکش و منازعه م

ه ضحاك در  دون بر عل د و فر ن، داستان جنگ جمش

ندگان جامعه اشتراک ی ز مانند ضحاك، معموال، نما ن ن .اند

ل م ن تبد و و ش ن به د خدا بوده اند به شاه، و مطرود

ر، آنها که مطلوب  ن اساط . در ا مانند م شود، به جنگ م

ا اژدها سه سر  یو ی ل شده، و با ضحاك که به د ا شاه خدا، تبد

_____________________________  ___________________

يی-ی

یی پردازدیی

 شده یییاطییی

ییی مطرود5

    .و مردم بوده اند

ییییبنابرا

ی

ي

ییان جمشییاز ا.  کنندییگر ستیکدی

نده ی نمای و پدرساالر و دومینده جامعه طبقاتی نمایه ضحاك، اول

ی هميبرا باشدی میی

 باشند، همه ی ميی

ييي

ی

ي گرییی

6. شودی می

 مییاطیيییتوص

یي

7. شودیقلمداد م

                                                
وند اوی    نجست از ره شرم پيچنان بد گهر شوخ  فرزند  او  ي
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:   

ات ضحاك  ز در مورد خصوص در سوتگرنسک، فرگرد چهارم ن

 .  

اد شده  د تا جهان راست را از آن تباه سازد"  ی ب جهانِ ماد

من به ضد  ن دروغ که اهر ث و قو ن خب مردمان است، به ا

ار قو که آس و دروغِ بس ن د هزار چست و چاالک ... به ا

سه پوز  سه کلۀ شش چشمِ  ، از ضحاك بعنوان  شت  بهرام 

شت چهاردهم،  ی   . ف م ن شکل تحر  ضحاك به هم

ر ی ز، تصو ر مدارك موجود ن تنها به شاهنامه اختصاص ندارد. در سا

 از ضحاك که مظهر نظام قبل

 .  

زدان پرستش بود، هرگز دست  ز اگر از خون مرداس پدر  ضحاك ن

. چرا که به زعم جامعه پدرساالر،  ق، زن مظهر شر م ن طر یبا

تواند پدرکش کند که نه از خون پدر، بلکه از خون مادرش باشد

ن شعر فردوس دارد که نشان دهد تنها کس ی در ا

_____________________________  ___________________

 میی سعیی

. ی

 شودیی

یی

 زدی نمیبه پدر کش

 بوده است ییاختگر سین تصویچن

یی

در شودییییواقع

ة"14/40ی

بِ یيییییی

ییی تريیی

یییافري

8است

یی

ن آمده استی چنبه دروغ

                                                

ختن از دروغ گفتن که سر همه  د پره سخت ببا  : ن م ند در مورد گناه دروغ چن یگو

خ م ی ن دروغ ها در مورد ضحاك و تار  جالب است که اسناد زدتشت که خود چن

 - شاهنامه داستان جمش

  ری

ن داستانیدستم ایبه   خون پدر گشت همداستان    ز دانا شن

اشد دلر      به خون پدر هم نبیکه فرزند بد گر  شود  نره  ش

  پژوهنده را راز  با   مادرست  گرست   یمگر در نهانش سخن د  

) 116118ات ید ابی
-یی بزرگيیی

یی"ندیگویی
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ن نظام مردم  . چرا که در ا ان کنند ی یب

ان مختلف در کنار هم زندگ  مطلق و جبار، خدا

ی  د توجه داشت که نظام بت پرست که در آن بجا یبا

 .  

 واحد و رابطه جنس آزاد و به زعم جامعه مردساالر 

ان متعدد  یت و  اعتقاد به خدا ات آن بت پرس کی از خصوص که 

 ی

ن صفات زشت و بد و انتساب آنها به ضحاك بخاطر ا همه ا

ن سبب خلق را هم   

...  بود ستمکار ...  و خلق را به بت پرست ی اد م شود که

ن طور  ز از ضحاك ا ی ن خ بلعم در تار را از جهان دور داشت

ن چهار ینی د طرف دار کرد در صورت که جم ا و ب

عنی فراوان از چهار خصلت زشت 

ضحاك با خبث گر ضحاك کفر بوده است.  ی د

   

زش جنس نا مشروع) و م و مست ی ، آم ، ناپاک ، کاهل آز، ب

_____________________________  ___________________

ی خوارگییییییکارگی"

9".موم شناخته شده استذکه در اوستا م

ی"تیخصوص

يپسند، خود ی، ترفندپرستی مستی

خصلت  ییی ميی

"10  ییی

یملک" یی

11" کشتییخواند و بد

ن یی

نظام. خ بوده استی ماقبل تاری مدافع نظام اشتراکيبوده است که و

ییی

یي خدايبجا

بوده است)  مادر ضحاكياتهام زناکار (ي گریروسپ

ک يی

 کردند، ی مییيخدا

ی بودی مذهبیدمکراس نوعة

                                                                                                

  

مه بر سان مستان بدند  بت پرستان بدند          چن آس

  بنمود شان           از  بپالودشان  

دروغزن با اهرمن همراه است

ت؟ هورمزد به فزون دی که دروغزن ماننده کس :  گفتیی".گناه ها دروغست زرتشت از هورمزد پرس

"  .
 سر  یآلودگ      ره  داور  پاك   

یةکه پرورد     

) .326-325ات یشاهنامه ، اب( 
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ین ی

يای ی ا برکنار م کردند، در دن لِ خود را خودشان انتخاب 

، مردم روسا ي ن نظام ها، همانطور که در زندگ در ا

یی  . 

ن، انتخاب و با  يا بر باال سر مردم وجود نداشت و همه مسئول

چ گونه قدرت فائقه  کتاتور و اساسا ه س، و د باستان مانند دولت، رئ

خ، قدرت ها ک ماقبل تار

 .  

کی از جنبه ها و س برقرار بود،  خود 

با در همه جوامع ماقبل تار ن دمکراس که تقر یا. 

کتا، و کافر ی ي بت پرست، ب اعقاد به خدا ه پاگان  حی و بق

ف، بن بکر، بن تَغلب و م،  بن یتم  ل بن

. چنانکه اعضا ي کافر با حقوق برابر درکنار هم زندگ

ی،  حی ل عربستان، اعضا ب که در قبا ن ترت . به ا

له هم صادق  ز در مورد اعضا خود قب ینی صلح آم ن هم نش یا

 .  

یای ی م یی

ان گوناگون قرار داشت،  . در صحن مکه نه تنها مجسمه خدا میکن

ز مشاهده م ی ش از اسالم عربستان ن ن را ما در نظام پ یا. 

 ی

_____________________________  ___________________

 می را تحمل نموده، در کنار هم با صلح و صفا زندگگریکدیان یخدا

ییکردند

ی

  د، انشان بوجود ب و دعواز بدون آنکه جنگیروان آنها نیبلکه پ

 کردندیارت میان خود را زیدر کنار هم خدا

یيی

 و يهودی مسيیییبود

 کردندی می

 بخشا …ییی حنیییقبا

) ی(ییمس

خ ییی مذهبیبودند

 در یاسیی اجتماعی دمکراسيی

 دادیل می را تشکيله اینظام قب

 سرکوبگرِ عصر يیی دمکراتيدر نظام ها

ییی

ییي

 شدندین مله تعیت اهل قبیرضا

ی واقعیی

 خرافیییقبا

 مشی خويآرزوها آنها را عاجز از برآوردن یانِ خود را وقتیز خدا
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ا ی  ینی د یب (  ی ي ي ) یب

کتاپرست بوده اند  .

ست که  یب جهت ن  . غ بت پرست ینی د و تبل متهم به ب

ز ی ن است که ضحاك ن ن مبارزه بوده است، و برا انعکاس هم

ه بت ها مکه شروع ک زمان خود، مانند جنگ که محمد بر عل

ان و بت ها و دروغ ه خدا جمله جنگ زرتشت بر عل

ان د و بت پرست و از  ز جنگ م ی ن رانی ر ا در اساط

 پس از آن بوده است  . 

خ و نظام  ک ماقبل تار ان نظام دمکرات انعکاس جنگ و کشمکش م

، در واقع  ان نظام بت پرست و  ن، جنگ م

 .  

ی آ که خود را  یم

یی نه  قبول  قادر متعال و  یزم ز،  الت مردم ن

م که بموازات آن، در  ، ما شاهد آن شاهان و   )

ش قدرت ها و  یدای له ا و پ ي ی ان رفتن دمکراس با از م

ی د  .  ل خود به دور انداخته، خدا

_____________________________  ___________________

دندی گزی را بر ميگريیافتند، به می

يی قبی

ی..) سرکوبگريروسا

 بوجود کتایيخدايییتخ

ی شود، خدائی میان متعدد قبلین خدایگزید که جا

 داندیمنبع همه قدرت ها م

یکتاپرستییییبنابرا

ییی

يمطلقه فرد

یينداریییی

ن یي پنداريیی

رد، يیی

ی هميی

ی شودی مییی

یخ یکتاتورها در طول تاریهمه شاهان و د

 از  واحد خدا  به اعتقاد پرست  بت

 از جمله یکتاپرستی و يکتاتوریخ، و دیات جوامع ما قبل تاریخصوص

                                                
ان پندار شه بد دروغکار با همه  شکسته و نابود باد اند  "يیخدای

عل.  ي یاینا ی

از خرده اوستا  چ کارشان کام کی نگون و نگونسار مرگ باشند و ه

ان، و جاودان نفر ن یی و دروغگو

.  اب نشودیییدوزخ تارشده و در 

.16ص . 1362 اکبر جعفری روزانهيشهاگات ها  از يده ای، برگز
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ز ین ي ی

ان اقوام  . در م ری ن بجا ی د ینی مصادف است با جا

ان رخ م و ا ی ع ان پادشاه  اول ق. م  در جر

ان رفتن رفتن چند خدائ عنی از م ن تحول  ران، ا در ا

یپ

من مربوط به دوران  ن، مفهوم اهر ک مظهر واحد ندارند.  ین شر 

ا ی ر کهن، شر  ست؛ اصال در دور ر کهن ن یط من مربوط به دور

یم  : دی

ش آن چن یدای من و پ آنها ست. مهردار بهار  در مورد مفهوم اهر

ه ی کتاتورها و شورش انسان ها بر عل ش د یدای ش آن مصادف با پ یدایپ

من همان انسان سرکش و برگشته از فرمان خداست که 

یش  . 

الی ز به موجود خ ی ن ری ان اساط ضحاك ها و شورش

( ، ک قدرت مطلقه مرکز بوده است له ا به نفع 

ک کاسه شدن قدرت  که خود نشانه  ان متعدد با واحد 

ک فرد، و جا ینی ک پارچه شدن قدرت در دست  بموازات 

شورش گر و عدالت خواه  با آنها بوده است  . 

 ي در  ي و   ي

یدای من در برابر هم قرار دارند، نشان پ کتا و اهر ی ي در آنها خدا

کتاپرست که  ان  ش اد یدایپ.  ات نظام ها بوده است

_____________________________  ___________________

ییي بعديیخصوص

ش ی

انسان هامقابله ن ی زم رو مطلقه  هايکتاتورین دیهم

گزییی

ی(ي خدایخدا

يیيی قبة پراکنديها

 بنام ي واحدیيی

 شوندیل میمن تبدیطان و اهر

یاهر

ی

ن یی

 گو

ی اساطةی اساةیاهر"

ییبنابرایيروها

  12".ر استی، نه مربوط به اساط)از من-یکتاپرستیمنظور دوران (ن یشرفته د

 در ییییی

ن ی13دهد،ییالمییةهزار

ی اساطيگزی

ن زمان انجام میش همی مزبور در کم و ب تحولناویاسکاند
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یی  ي

و      یه  ی زی

ت ثروتمند باشند، نم ی ک اقل ی ی عنی ش  ع سران و اشراف قر

ت جامعه،  عنی یعی است که نظام که در آن عربان، 

مى خواهم کلمه اى بگویند که عربان مطیعشان شوند و عجمان 

 :  

ن سؤال  ، محمد در پاسخ به ا ن اسالم ر مورخ گفته طبر و سا

ان آنها و محمد، جلسه ا بر پا م کند، به  ی م ش برا یقر

 که ابوطالب عمو محمد در مکه به درخواست سران 

ید ي ی  . 

) و برقرار ي ان د دن خدا یت شدن برا قدرت مطلقه  اهللا و پرس

ک قائل  عنی( د داشته است، مبارزه با بت پرست و شرك 

کی محمد که از همان ابتدا دعوت اش بر آن 

ز ی ن ن ک عربستان بوده است.  ر نظام س یی و تغ

 محمد به منظور برقرار حکومت د مطلقه خود 

ن شهرها جهان بوده اند، تمام جنگ ها و کشت و  ک تر

یگ  . 

_____________________________  ___________________

رد

نه که قبل از اسالم از ی و مد مکه  خصوص  الی علدر عربستان و

يییدمکرات

يکتاتوریييکشتارها

ی هميبرای دمکراتیاسی

يي محوري از شعارهای

ی شریییتاک

گرییيي

نده خدا بوده استی بعنوان نما،خود مطلقه شخصيکتاتور

يیهنگام

یيی آشتي

ییییي

ن یرند، چنی واحد او را بپذيش خدای دارد که سران قريکه چه اصرار

 دهدیپاسخ م

"

  14".جگزارشان باشندبا

ی اکثرییطب

یییمط

بر افراشتن باشد،  طبقات کیرارشک نظام ی جز  يتواند چ

  ت ی و حاکمی جز قَدر قدرتمعنان جامعه ای سر چن پرچم اهللا بر
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موم شمرده شده و  خارج از ازدواج برا زن، تحت عنوان زنا،

ن نظام، رابطه جنس یِ نرو، در ا  نظام تمدن بوده است. از ا

کتاپرست در نظام ها ي ک د از سرکوب گر مذاهب 

ر ی ره ازدواج و خانواده پدرساالر، جنبه غ محدود کردن آن در دا

ان بردن آزاد خ بشمار م رفته است. از م ماقبل تار

ز از جمله آزاد موجود در نظام دمکرات ن ن یا.  بوده است

عنی  ،خی ت د جوامع ماقبل تار

 .  

ک قبل از اسالم در شبه  شکسته شدن قدرت مردم و نظام دمکرات

ن رو، شکستن بت ها مکه، سمبل  عربستان را بدست م

ل د ین مسلح کاف فتح مکه و تحم

ان بردن دمکراس و بت پرست شود، که  ها و از م

. اما او تنها وقت قادر به در هم شکستن بت  ل م اعراب تحم

نده خدا به  پس آن د مطلقه شخص اش را بعنوان نما

کتا و در  ی ي ز با شکستن بت ها مکه است که خدا محمد ن

 ي  . 

زی قبل و  ز ن زی که کورش و چنگ ، همان چ ک و طبقات یه

در پ همان نظام بوده است که بعدا بپا م شود، نظام 

ینی ب

ت و بر سر کل جامعه را ندارد  . 

_____________________________  ___________________

ین اقلینده اهللا بر سر اینما

، از همان ابتدا، ی و وضوحیم که او با چه روشنین، میبنابرا

ییی برپائی

یيییرارش

 دارندیگر بر پا می در مناطق د،خود به نوبه بعد از او،

يی

ییيکتاتوری

ی کندیی

ی مییمذهب یی

 خود بر ي فرديکتاتورییي برایيرو

يیاز ا.  آوردی

ی

ره عربستان بودیجز

 زنا یی جنسياد آزگرِییخصوص

ک یي هايی

 و ی جنسيییی

ی

یييگرییدمکرات

یی ویطبقات

 مذي
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ی د

ی گ ی ی ي یا

ان عرب  در مورد خوش گذران و مشروب خوار و منع آن در 

ان او و  ی م ادی ز یم ی کرد، کشمکش ها و بحث ها غ  مکه تبل

ن در  سال اول که محمد در  ینی بوده است. 

، محروم نمودن آنها از وعده ها و خوش گذران ی یوع

ن نظام، الزمه دلخوش نمودن مردم به وعده و  بوده است.  در ا

،حی منجمله مشروب خوار و منع آن در نظ ی

گر از آزاد مندرج در جامعه بدو ماقبل تار ی د کی

.  

ک ماقبل تار زی جز مخالفت با نظام جنس و دمکرات

ن، متهم کردن مادر ضحاك به زنا  . مینی ب ز م هود ن مذهب 

ن را ما در  یا.  انه و  بعدا مرگ م تحت عنوان زنا مستوجب تاز

ان رفته و  ر آزاد ها بکل از م  قبل از اسالم، همراه با سا

ي ی زن در نظام  ز با آمدن محمد آزاد در عربستان ن

 .  

) ممنوع بوده  و نه برا ر، برا او  یم آمده، رابطه جنس با غ

ملک مرد به حساب  د، بوده است و چون زن برده و ما ی آ بوجود م

ر کردن زن ا اس ید ی ق خر ن نظام ها  از طر ن بار در ا که 

علت آن  نهاد خانواده  ه م

_____________________________  ___________________

 پدرساالر يحفظ.  شده استیی تنبیبسخت

 یییی اوليبرا

ی،ی

 مردي(يیی

است

 جنسيی

ییيیيِبدو

 شودیی

یبنابراییی

خ یییي چيکار

نبوده است

خ یيي هايی

پرست کتایام ي تفريآزاد

ی

ی بهشتيدها

ی10ی هميبرا زميها

ييعلنی

يییبدو

 شاعر معروف عرب برا اعشکه وقت چنان. ردیا در مین دن

   به او ی شود، وقتینه می مد  در محمددار  یدن به اسالم راهیگرو
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دی  :

دن ضحاك را ،ضمن در پرده نگاه داشتن اقدامات مردم ی قدرت رس

ن جامعه ا بوده است، به  خ نگار چن ) مردساالر و تار

ن است که فردوس از  که خود از مالک

 .  

خ  نشانه ها برو برگرد تعلق ضحاك به جامعه ماقبل تار

، همگ ی ، در شاهنامه و اسناد زرتشت ، و بدمست ، زناکار

ن، روشن است که چرا متهم نمودن ضحاك به بت 

ه به سرور و خوش گذران  . 

د آنها و بطور  ل شد ی م ب اعراب بدو با توجه به ز برا بهشت ن

وعده وع محمد در مورد جو روان شراب در 

باز رفت. و اتفاق چنان افتاد که اعشى هم در آن سال به  له خود د و بقب

ن بگفت و هم از درِ مکه باز  یا.  م و مسلمان شوم نده سال باز آ یآ کمتر شود و

ز ین ن هوس شرب خمر مرا اندك هوسى مانده است ، اکنون باز پسروم، تا مرا ا

ر شدم و عمردر آن بسر بردم، اما در  اى قوم مرا در زنا رغبتى نماند، چرا که پ

زنا(  :دی

یم ي آزاد و عاشقانه 

_____________________________  ___________________

ی جنس  و روابطخوار ند که در اسالم شرابی گو

 گوی، م باشدیحرام م) 

ی"

ی

ی

ییگرد

  15".از وى فوت شدد و اسالمینده نرسیمرگ آمد و به آ

ي هايي هايدهای

یيی فريی

 بوده استیی انسان اولیکل

یبنابرا

ییيیپرست

و یی بي

بوده است متضاد ی نظام اجتماعان دوی از کشمکش میانعکاس

ن یینجائآیی هميبرا

يییدهقانان(

ی

 کندیف می توصی منفين با دینچنیاو،  ا

  ان انجمن  شد  هزاریار     بر او سالی شهرحاك شد بر جهانضچو 

  ن  روزگار   درازیسراسر   زمانه   بدو   گشت  باز      بر آمد  بر  ا
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یم

ک را  ثروتمندان نزد فربدون م روند و او هر  د، 

ز م شوند، و آنطور که خود  ان دوباره از هم جدا و متما و سپاه

ان رفته و طبقات منجمله پ

ینبا(  ی

یفر

بعد از  هزار سال حکمروائ ری

روز م شود، و  د پ بهرحال، پس از آنکه ضحاك بر جمش

 جنگ در رکاب او داوطلب م  .

ضحاك و نظام او بحد بود که از هر کجا که درخواست م

ن قطعه که در آن فردوس اذعان م کند که محبوب مانند ا

ان مردم آشکار م ت او در م ناخواسته، عالئم از محبوب

نجا و آنجا،  نحال، از خالل اشعارش، ا ک ضحاك دارد، با ا

، با آنکه فردوس وافر در پرده پوش

کی وی

_____________________________  ___________________

  وانگانینهان   گشت    کردار   فرزانگان     پراکنده   شد   کام   د

     آشکارا  گزندی  ارجمند     نهان   راستیهنر  خوار  شد  جادوئ

  16 سخن جز به رازی نرفتیان  دراز     به ن  دست  دي شده بر بد

 و ی خصلت مردمیی سعییول

یییدمکرات

.  شودیییی

ت یییی

 کرد، یي

 شدندیيصدها هزار فرد برا

  ان بسته فرمان او را سپاهیجهاندار  ضحاك  با  تاج  و گاه     م

  17مر بسته او را  کند کارزار صد هزار    کيچو خواهد، زهر کشور

بنا (ییی

، سرانجام بدست ی) ي اساطيبه داستانها

دون بر ضحاك، نظام ی فريروزیبا پ.  گرددیر میدون سرنگون و اس

د ید که باشمردم خلع سالح شده . شود مجددا برقرار میطبقات

شه وران یی مردم از مي، برابر)با ساز جنگ

ییی

یی"ی گوی میفروس

  18". گرداندی باز م شانی طبقاتيگاه های نوازد و بر پا

  ن      اویفگند     نا خوب      آئین  او          بینشست  از  بر   تخت   زر
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یب   ب)    از  در

د و به فرمانروائ و فرزندان و ملک و امر و نه

ا خداوند خانه  دان خود بشوند و آنان را کدخدا 

که صاحب  فرمان او به مردم خبر م که از آنها م

دون و   ... ه، از  ه عن القرون الباق يو در اآلثارالباق

 .  

ت سابق  ، دوباره به موقع کار مانده بودند یب نرو  افتاده بوده، و از ا

ن و ز یش فرزندان خود نداشتند، و اموراتشان به دست 

گر کنترل بر زنان و   و امالك خود را از دست داده، د

وراسب،  ا بی قدرتمندان را که در اثر سلط ضحاك 

ن و  دن، مالک دون پس از به قدرت رس ز اذعان م کند که فر ین

ن واقعه م ز که به سهم خود به ا ی ن حان ب

یفر     

     همه   دل   به   فرمانش   آراسته

نی  ...

کی کی

...  

ینبا

_____________________________  ___________________

   نام و ننگید کسین گونه جوید با  ساز و   جنگ          نه زید که باش

ند  هر دو هنری  جوي روک یشه ور          به  ید  که   با   پی  نبایسپاه

  د   است  کاری    گرزدار          سزاوار  هر  کس  پدی  کارورز  و    ی

ن           پر   آشوب  گردد  سراسر  زمید آن کار این کار آن جویچو ا

   کش بد از تاج   وز گنج  بهری      کس وز آن پس  همه  نامداران  شهر    

    خواسته      مش    و   برفتند    بارا

  19گه ساخت شانیبر  اندازه  بر  پا بنواخت شان       دون   فرزانه   

 پردازد، با یییرونییابور

او .  گذاردیزات دو نظام انگشت می بر تمایز فردوس ايشتریصراحت ب

یییی

 بر "یفرمانروائ"یۀ

یی"ملک"

 "ردستانییاط"

ی""ی

 گرداندیخود باز م

ی فریپادشاه"یی

"  خواهدی دهدی"

یان و اهل و فرزنیاطراف

آن ها  در ی  بر اهلیینام

   کار مانده یضحاك(وراسب   زمان که   آنبداشت، پس
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یفر

ی ا  :

نحال، فردوس . با ا د م  و مردساالر بوده اند، 

ی ی دون که هر دو از ارکان اصل خانواده پدرساالر در زمان فر

د طبقات و  م، بر تجد نجا، همان طور که مالحظه م در ا

ی گ  . 

یی  و خداوند بر اهل خانه، دوباره   تحت بردگ مجدد کدخدا

دون و فرمان و به برقرار ي آزاد م شوند، اکنون با بازگشت فر

شوهران خود ت مردان  فرزندان با آمدن ضحاك از سلطه و مالک

ال خود بودند، و پس از آنکه زنان و   و فرمانروا اهل و ع

 ( مردان در نظام پدرساالر ن، از مردم  در آن ها

امر و نه ی د ی آنان بر امالك و  دون به  تجد فرمان فر

د، و از  ) در زمان ضحاك، سخن م ر دستان ( مردم عاد یز

ن و  ، بدست ش ن و افراد محترم! جامعه م همان مالک

م که ب از افتادن کارها مردم  ینی ب ز م نجا ن در ا

ر دستان افتاده بود و به  طان ها و ز بودند و کارهاشان به دست ش

_____________________________  ___________________

یی

  20 "...ند دفع آنان ناتوان بود

که (يیرونیییی

یاطی) باشندیی

ی گویي

""یفرمانروائ"ی

که ي(ی همچن،"

یي"صاحب"

) (ی

يیی

و یي 

رندی  آنان قرار میامر و نه

یی کنیی

جامعه ی

، یی شودییتاکیطبقات

  یطبقاتد نظام یدون و تجدی رود، از بازگشت فریهمانطورکه انتظار م

 کندیل مین طور تجلیطبقات

  دون   فرخ   فرشته   نبود         ز  مشک و ز عنبر سرشته  نبود

                                                

، دانشنامه ا

اری متون به معن ن وازه حداقل تا زمان مغول در بس ی ا-   شده ی برده میس خانه بکار می رئیي 

.282ران باستان، ص ییهاشم رض. است
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زی خاك و آب فراوان از سطح باالتر ي بوده  است که بخاطر حاصلخ

اد برد که جلگه ها اطراف رودها محل سکنا ی د از  ینبا

يز هند در اطراف رود سند  

ن در اطراف رود ها و  ل، شاهان چ اطراف رود ن

سومر،  اکد و بابل در اطراف دجله و فرات، پادشاه فراعنه مصر در 

 در مناطق اطراف رودها شکل گرفته اند: 

ها    ن پادشاه ها و قدرت ن است که اول

 مانند عربستان مرکز  . ترری

رد و  ی گ انجام م د برخوردار بوده اند،  ی باالتر ثروت و تول

ن  که از سطح  ن النهر ن تحول در نقاط مانند ب یم شوم که ا

قدر  .  نی ی ب نجا نم ح مکرر آن در ا ازی به توض ام و ن

خی آن را بطور مشروح شرح داده  د، و ضرورت تار ک و تول

ن تحول، عملکرد و چگونگ رابطه آن با سطح تکامل   علت ا

، در نقاط مختلف جهان بوده اند. من قبال در نوشته ها ی

ا بزبان ساده، شاهان و د مطلقه  ی،  سرکوبگرِ طبقات

ن دولت ها ي ل اول ن زمانها مختلف، زمانها متفاوت تشک یا

 .  

دی نقاط مختلف جهان بسته به سطح رشد ن و تول

ران و عربستان و بطور کل ن تحوالت در ا م که ا یت ما گف

_____________________________  ___________________

  یدون توئی  تو داد و دهش کن فر      یکوئیافت آن نیبداد و دهش  

 در ییی 

 در يي ماديروهای

دهدی رخ می مختلفيهازمان

ییيي

ي هايکتاتوریی

 قبلييفرد

یی21خود،

یییتکنولوژ

اد آور یهمنمیییي

یییی

ی زودتربسی

 که عقب افتاده تر بوده است، ديیدر نقاط

 مطلقهيییی هميبرا

 آشور، ي هایپادشاهيفرد

ی

انگ ی""زرد" يیی

  .ي های، و سرانجام پادشاه"

 اقوامييی

ي
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، عصر باستان، تعلق داشته اند     خی

خی رتکامل تار جه در س خیتار برخوردار بوده اند، در نت

هزار ساله از هم رخ داده اند، ول از آنجا که از مضمون و نقش 

یی با فواصل چند  ا در زمان ها تحوالت هرچند در نقاط مختلف دن

ن است که ا نجا ا ن وجود، نکته مورد نظر ما در ا با ا

 .  

نه  ساله د دهد، در عربستان مرکز و حوال مکه و مد یم

ن و در اطراف دجله و فرات  در چهار هزار سال قبل رخ 

گردد تحول یعی  است که باعث م ط طب ن تفاوت شرا  .

گر رخ م ی ش نظام ها در آنها زودتر ا یدای پ عنی

ن تحول  از ثروت و رشد ن مولده برخوردار بوده اند و لذا ا

_____________________________  ___________________

یيروهای

یط د نقازی پادشاهيی

 که ییییهمدهد

ین النهریدر ب

رتر ی2500ییي

رخ دهد

ن یییی

ی

ی

 به یییي واحدی

.ي واحدیدوره و عصر تار
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_____________________________  ___________________
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_____________________________  ___________________

 هااد داشتی

                                                

  

  

  

  

  

  

جلد اول و دوم  ). -    زن و سکس در  تار

ه عن القرون الباق حان محمدبن احمد، اآلثارالباق ی ب-  

  -

، دانشنامه ا   -

  -

5.   -

رت رسول اهللا، جلد اول، فارسى، ص؛ ابن اسحاق ، جلد اول ، ص   -

  -

یر ا  بهار مهرداد، پژوهش

یر ا -    بهار مهرداد، پژوهش

  -

151 شاهنامه ، از داستان ضحاك، ب   -

اسطوره  نی   -  

 -   هاشم، دانشنامه ا

همانجا، همان    - 

ن فر، اسطوره  .   -

 - یر ا -   بهار مهرداد، پژوهش

  -

یر ا -   بهار مهرداد، پژوهش

یر ا -   بهار مهرداد، پژوهش

.دی سنده مراجعه کن

خ گفته نشده اسالم آثار  ن تحول به کتاب ها زن و سکس در تار   - یخ و تاریيی شرح کامل اي برا1

ین نویهم
.226ران، ص ی در اساطی2
.576ران، ص ی در اساطی3
1376، چاپ اول . 597، ص يمور قادریان، ترجمه دکتر تیان و پارسیونانیسون،   هرمان بنگ4
.225226ران، صص ی در اساطی5
41دون، ص یضحاك و فر:  حماسه-یاره مهی پرنده ،سیعل 6
.41. صفحه7
.645، ص2ران باستان، جلد ییرض8
.61، ص دونیضحاك و فر:  حماسه-  فر،اره مهی پرنده ،سیعل9

.  ت ی 10
.143، ص 1، ج یخ بلعمی تار11
.571ران، ص ی در اساطی12
.164ران، ص ی در اساطی-13
 .870، ص ی، جلد سوم، فارسي طبر14
.  ی ابن هشام، س15
 تا 1ات ی، اب51 شاهنامه، جلد اول، ص 16
.179 و 178ات ی همانجا، اب17
.284ران باستان، ص یی هاشم رض18
. 446 تا 444ات ی، اب76 شاهنامه، جلد اول، ص 19
، ینقل از هاشم رض. 224ه، صییی ابوریرون20

.282-281ران باستان، صص یدانشنامه ا
(خ گفته نشده اسالم یو تار) جلد اول(خ ی21
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 ی از  در ،ي

در  یب  یم  انی در     ریتاث 

ینو   . نیزر نی از  نیا 

ی با  در  یپ   و ی ي

ها  ي لی ي در  خی از ،ي  زا

 به  و  یم   . 

یب و  از  لی ی و ی  تر 

در  ی و  بار   ،را ي یم 

یم ، لی ها  يا لهیقب ي از   ی ،ی

یدر  نیا.  یم را  ی  یح  

الی ي برا  ي و   ی

ها  ي یم  و  اب 

ریگ  ي نی ها ی    و

  

  

  

  

دوم فصل

باستان عصر در قدرت جنگ

تمدن نظام درپادشاهاولشکل

  

يامپراطورشاهان انجنگ دوران ستان،دوران

 همچون خود،استقدرت ترشگسکه بودخوئ درنده

دندگریکدافتاده،هم بجان یوحش وانات

قبا انخودقبلجنگهمگ ها،پادشاه

هزارانصدها خود، کهحال ند،کردسرزنشبدو

اهگهگمنازعات که مزبورقباشبودندآشام خون

زدندکشتارجنگدست داشتند، پراکنده

گروه بعنوانبدو قبادربارتوار جمله

 برده نام اند، بوده جنگگریکدوستهکهخونخواروحش

 سندگان،نوعجملهکه کوبعبدالحساست شده

باشد، بدو مورد یاسالم فاتیتحرتحتو

 مورددر ،"دو قرن سکوت" خود کتاببدو نظامکاملاطالع
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قد از  .  به  ي به  هی ندی

ی  را  نم  ول  یم  گی

ها  و  در 

. م.ق  ین  در زین  نی نیب 

 بر ، یم   . 

 به  یم  د،ن را  ن

ینیشیپ ي را  و  ها ي زی  ي

برا  و  هی و  در  در  خ،یتار

ه و  نیا  خیتار یل

 .  

ینیشیپ ي ها  یب  از  در  ها  یو و ي

ها  ي ینی یم   یم  به 

یپ و  از تر   و کای را 

یالی ی ها  ي . همانطور ینیشیپ از

یب  ش یم  از  و 

ها  ي ی انی در   و 

انی  در ی و ها  ی ،  در 

یشی نم  ی یم ی  و  به  را ی

نم  ی اس  . دی از  و ي نم  ی  در زیچ

.  و ی چیه ي  ي ، ی و ي

سینو یم نی  :د  ،يا 
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چنمغرضانه بطور ان،یبدو

آزمندپرست سود جزبودند صیحرمادوحشافراد انیبدو"

فراتر تمحسوسماد آنچههرگزگنجآنان خاطر

    1".دنداندکندراضانسان پست شهوات آنچهجزرفتند

 جرچهآنان خود کهکشتارهائجنگ کهحال

پادشاهاهقدرت گسترش جر چهدنشانیرس بقدرت

 شبمراتب دو، هر ابعاد،تعداد لحاظدند،مرتکب شان،ی

ستامپرقدرت هم امروزه که بود انشان

شرفتهتمدن ندگانینماخود که سیانگلآمر مانند

 ابعاد که زننددستخونجنگدانند،گذشتگان

 انجنگشبمراتبآن شقاوترانگر

استآنه

 آشامان خون همواره که ستبوده رسم کن

اتیجناتوجتبرئه يکه یحال مرحله، هر 

 بزرگبرجستهشیخو انخونر خود،کشتارها

نشا کوچکخود اتیجناکشخود معاصران رخنموده،

ندگذارسرپوش آنداده

 گردنکشاناول هزاره اول مهالنهر در

هرچند که هستند بابلآشور، ماد، يدولت منطقه، یاصل

 تحملگریکدتوانند ییکنند یزندگ هم یهمسا

 رتکه خودهمسا آشوراكیآسترهبرمادهانما
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یپ بر ي یم ت در او ت یم   . 

در  او،  یرق  یب  .  با  یم

انیز به  او   یم  با  در واق 

گی ی به  یم  در  انی به 

.   در ید ی یم دایپ ي یح  یم نیا در و 

د یم   .   ي ی

ی  در  و  ی  را

برا  ي با ،

بلع به  ول  ی یع را  ی ی

ی  و   و دما 

یع ی یم   .

نش  نی کی یب از  ی بر 

گی ی از ی در  یع  در ی

ید   ي    ي ی  در  به 

ق  م.  در  ده  از  یل نیا

 یم  . 

ی  به 

نم  تا  از  ول 

یح  را   . یم   را

یا و ،)م.ق   ي یم 

____________________________________________
   ٤٣                     باستان عصر در قدرت جنگدوم فصل                         

___

 اَرافه الت615 (کندحمله بوده، خود زمان بزرگها

خود یقربان که یوحش وانمانند یولشود متصرف

 آن سردست کامل، ينابودخواهد یینموده یزخم

 قرار خود غارت مورد آنرا برده، حمله آنمجددا بعد کسالبردارد،

دهد

 قدرت625 آنقبل سال که ستدرحا 

خود مکرر حمالتبابل،پادشاهبنامگرخونخوار

 تنهائ بخش اش،همسا الممرگ حالِ پادشاه

شاهزادهدو ی  کرده، جدا اشاصل بدنهآنرا مار

شودمسلطالم

آشور خود، گانیهمسا ک،هر چند، هر بابلسرانجام،

 آنها کامل دنیقادر هنوزنموده،زخمکاف بقدرالم

 آشور شده، متحد همخود انیقربان کار کردن تماماند، نشده

 ورشمورد بوده، اشاناصل هدفآنها برابر مهم قدرت که

هندقرار خودنهائ

شودگروحش وانکلهسر ان،

سرآنهمسا که مصر فرعون آشور،حمله جر

 بهممنطقهتعادل آشور شکستکه داندبرد،

 صورت ببابل که يشترقدرتکه چراخورد 

گرفتقرار خطریموقع آورد،بدس آشور،روز
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ی  ده ی     ی   یم     با 

ین  را  یبان  ه یپا از 

ین  ق  م.  در  ها  ي و 

نم  ی  .  یپ از ي ول  ی  یم 

یپ از  بر  از  را  ری برا  رو نیا از
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بابل پشتآشور،بابل يروزيجلوگ ي

بردشکاردهد،قرار حمله مورد

نواوارد610 مادبابل متحدارتش سرانجام

نواآن،پادشا پالآشور هالكپس شده، آشور تخت

درنده هزاروقت بعد کسالکه کنندکسانخاكچنان

ین و  به  به ،  ي

یم  ، در را  به ،ینونای

نی ها  ي نیب در ی   النهرپادشاهقدرت قلمرو

نوردند منطقه خود، انیقربان شکار دنبال 

 چنانبوده آنان همراه که گزنفون چشمنواکالجشهرها

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                          

من مدت یک ماه و بیست و استخوانهاي آنان را به 

قرار دادم و  آنها را در معرض آفتاب ویران و متروك کردم

قبور شاهان قدیم و جدید آن  اسرار آن را دیدند و به آتش کشیدند

اي از کنار آنها گذر نکرده بودگام  هاي مقدس آنان که تا آن هنگام هیچ بیگانه

سپاهیان من به بیشه  را به باد یغما دادم یکسان کردم و خدایان و الهه هاي ان

معابد ایالم را با خاك  بخش درها بودند از جا کندم وحشتناکی را که زینت

پیکره گاوهاي نر  به سرزمین آشور آوردم الهه ها را با زینت

این خدایان و این  است که او چگونه خدایی میکند کس ندیده

شوشینک خداي اسرارآمیز که در مکانهاي اسرارآمیز اقامت دارد و هیچ 

من تزیینات بنا را که از مس صیقل یافته ساخته شده بود شده بود

سنگ الجورد لعاب داده  من زیگورات شوش را که از آجرهایی با آشور آوردم

را که شاهان  , اکد و کاردونیاش ... تمامی طال و نقره و ثروت

گنج هایش را که در ان زر و سیم ومال فراوان بود  آشور و ایشتر فتح کردم

ه خدایان و محل اسرار انها را به خواست   شوش شهر بزرگ

.دی یا  به  ی یم 

در  يا  از  یم  ی  یم   با م

. ق  یع ی در را   يا  ی

یبان   . باق  ی زیچ ری از ي  و

یو يایبقا  مان یم يا  يو   ي
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 رانجز"بقول که ندشده فراموششهرها

 همان پالآشور2است "بوده نماندهآنهاحق

646المپادشاهوقت قبل سال که است بودهدرنده

بجا خودکهنبشته سنگ کند،کسانخاك

  نماافتخار خودخوئ درندهنطورگذارد،

جایگا,مقدسمن"

در.....

)بابل(سومرگشودم

ین را به عنوان غنیمت جنگی به سرزمآنها...پیشین عیالم در آن گرد آورده بودند

.

,

.شکستم

.....لکمر,سومودو,

..........ثروتشان,آالتشان

,

.

من.,نهادند

)اجساد.(.....را

ج پن.... آوردمآشور سرزمین

ین ي را ی یم   با 

ول  ی نی را ی به  یب ي و  یع ی نی ،ي رانیو

یبان  را  یرانیا  ی  بخاطرپالآشور شان خودخواهانهستیونالیناس حس بخاطر انکه است جالب 

نسبتاحساسچندانسته، منفوررحمفردخودسرزم الم،

  .ندارند شوند،مرتکبمشابه جرم نوانابودکه مادها
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برا  را   ي به  د   یم   به 

ید ة در ي و  یم 

انی در  در  منی ،ی یو  و  ین نیا  یم

در و  در  نیا 

یگ یم  ی  در  یدر ي برا  ، 

نم  ی  یبیرق  ي هیما  نه 

ید  ،ي نی .  و  یم 

یو و  ي د،ی ي  یا و 

ی از  به و  نم ی ی  از

یا از.  نه  به  و  زدیر یم   را 

در ي یپ.  ی ی نم  جا نی  به 

یپ از تر  یم   . دی ید و  می و  را 

دو  ي  یم  نیبا

   

فریادهاي شادي سم چهارپایان بزرگ و , آواي انسان 

به آسودگی خواهند  خرابه هاي آن در( تمامی جانوران وحشی از برکت وجود من

به عنوان غنیمت جنگی به سرزمین

پایان بزرگ و کوچک را که تعدادشان از ملخ بیشتر بود  ساکنان مرد و زن

تمامی متخصصان ,  شهرداران شهرها شاهان ایالم قدیم و جدید

, , . 

روز راه سرزمین ایالم را به بیابان ویران ولم یزرعی تبدیل کردم
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من در روستاهاي.

همه خانواده هاي همسران شاهانمن دختران شاهانآن نمک و سیلهو کاشتم

.....,شهربانان,

چهار....

غزالها و ,االغهاي وحشی.....آشور روانه ساختم

(

به ....کوچک )صداي(.زیست

٣" رخت بر بستدست من از آنجا

درنده انآشام خون آشور مستملکات ب،یترت 

نماشفربهآندوشدهتقس بابل،ماد گر،

 جنگ هر روزابدخاتمه همداستان اما

 پس آرامشصلحتنهانرو،بهمموجود تعادل

 منظورکوتاه، توقف کپس بلکه گردد،منته آن

رانگرجنگمقدمه جد تعادل جادکردن تازه نفس

 بدنبالروزمتحد ماد،بابل اکنونشود يبعد يها

آرامش تنهابود، اتحادشانکهآشور، دنیبلع

. رندقرار هم برابرگر،یکددنبالعکس،بلکه ابند،ی

قدرت جنگ کهیحال مدتتمام که است جالب 

است، جر بالوقفهاهررانگريروهاان

 که باشدرشدتولد حالگردرند نوزاد آنها، گوش کنار

آماده منطقه خونخواران کلوپوروخو  قدمقدم
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بس ری اری و  ی از   (  ( ید ( ید

یم   :دی  ف نیا از  در 

یم از و  یم بر  در   

لی ي  ها  لهیقب  هی یم

ینت در و يا لهیقب  ي  ی  یم از  از 

ها ی ي در   ی

ریگ  ي ی  

ها  ي یم   .  گی ی  در

ی  ی و 

بنا  به  یتی نی از  ی ای 

 .  

به  نیا.  دی
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 بنام یشخص يرهبر انشان یپادشاه قدرت نوزاد، نما

است کورش

انشانپادشاه سلسلهشاهنهمبرواکورش

 مادها سلطه تحتچندم درجهپادشاه کبصورت که بوده پارس

است  بردهبسر منطقه بزرگقدرتهمسا

  

مادپادشاهشکل

 حدودباستان، دورانپادشاه همه مانند ماد،پادشاه

 اتحادجهنظام کدرونالد،قبل 800

 مزبور قبا یعام يتودهبرعل چند تیاشراف ان

هرودوت، چنانکه آورد،سر آنها انگرفته شکل

گو"لوگوس کوسیمد"موضوعخود درخشانیتوص

کارآمدتداب رشته کبعداول (اُرتس فرا پسراکووکس"

ی به را يا لهیقب و یخشن اتیلیا  ی   فرمان ریز ،متحد دولت کجامعه کشد موفق 

ی قدرت قَدر پادشاه کی بنا  در   .  شهر کيیپادشاه قدرت مظاهرکند مبدل 

ی ،)یسلطنت يِدربار فاتیتشررسم جادیا و  و یشاه گارد کاکباتان-هکمتانه (

ها  ي - از  ی ی به  يا  ي  اری ي

 ي 

کهماد بزرگخاندانرؤسا کهگونهافت،تجلجدبس

محروم ازهایامت همه

عتی ی  و 

 که ستندینگرموجود مثابهدر" – بودند شده  به او  یم ي

جداطبجوهر

ران  یم  ی   ی  در  ي بر   

برا  به ي ید  .  بر   گذاشتن اجراوکس،آن،عالوه"دارد آنان از 

 داشتهائ آدمکردحکمآنکهکشور سراسر" خود قدرت

4)اند منهمه داتیتاک  (".بودند  از    دنیشن و کردن نگاه مأمور که

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



بس ری اری و  ی از   ید دیگو یم   

و  پا ،يا لهیقب ی  . 

ی  ها  ي و ي  و از  قی

ریگ  ي  یم ي دی جا  با 

 نیا به  ي  از  دیکن 
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 متوجهتوجه هرودتدرخشانقطعهخوب اگر

 شاهانقدرتتمدن نظامهمه کهشوروند همان

 نظام دازخلععاد مردمتوده سرکوبطرگردنکشان

است گرفتهانسانبرابر

کارآمدتداب رشته کبعدوکساوالٌ،

خشن

ی 

ی به را يا لهیقب و ی ریز  اتیلیا  ی 

یس و  لی دیگو یم   از 

ی در و   ي  ،ی به و  در 

 ، ي  لی ها  هیعل بر 

.  دیشا ید ي و  ي نیب نی  لی

کی نی لهیقب دو ی ي با  هیعل بر   و 

زیچ  ي ول  ی یدان ی نم ما 

ی  نیا.  رِی و   ریز

ی به را يا لهیقب و ی اتیلیا   متحد دولت کجامعه شودموفق  یم 

 چه کارآمدخشنتدابکند مبدل قدرت قدر کفرمان

 اقدامات جزمسلمام،آنرا اتیجزئ اند؟ ودهب

اند، شده متحد همکهمادخونخشن

 هماست نبوده آنهاخونجنگهاگرمادقبا

–آن تیاشراف البته – مادقباهمه اتحادمنظور

 خلع کالم کآنها آوردناطاعتسرکوباهالتوده

چون بوده،قبا ياعضا یاسيفرد حقوقآنان

متحد، دولت کجامعه کشد موفق

قدرت قدر پادشاه کفرمان

                                                          

ی به يا لهیقب  ي ی ،ی  و

برا  ي لی یرآو یم ادیب  در ایآ   در را

 ایآ     ی  ی ی ي

کند مبدل   . 

 محمد قدرت قدررهبر تحتاسالم دولتبرپائچگونگ

 آزاد نظامتبدعربستاند؟عربستان

 خوناسالمدولت متمرکز نظام ککیدمکرات

ید. م. ا  خیتار ها  یآر  و 

ان،  . یم می لهیقب 4  به   ( ) 1/ به 
 یپارتاکن ان،یبوسشوند تقس مادها101هرودت نقل بنا 

.142 ص ماد، اکف،"مغانیبور ان،یزانتان،یاستروخات

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                          

 ریپذ    

نی ،ی د،یول  به 

نیا و  نیا را 

 رهی هیعل بر و ی پا بر ی ياه هیپا 

یپ در  در  انی و ي نی

ها امیق  می ي   در   ایآ  

یبگ  و  یپ  یم  یم 

زیچ  ي از  انیپا یب ي از او  لی ي

 ایآ ی و  و 

یچ     بس ری اری و   ، ریپذ  ی

ی  از   و  به را 

ها  ي  از  قی و 

 یب ،ی یب و ی ی ای  يای نیا ایآ 

ی ی به ما  یم هچ 

ید  نی     در و ه

ی ی یر  ایآ  ی از   ها
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 کقدرت قدرکمتر محمدقدرت قدرشد؟ ختهکه نبود

بود؟ شاهانکتاتورترواقعشا

 جزباشد؟ توانداش ازاءشاه کقدرت قدر بعالوه،

 امراو؟رعامردم تودهحقوقزبونقدرت

 قرار اکنون که آزادتوده مقاومت سرکوبِخشونتطرجز

 دستسرکش قلدرِ کنفعخود اراتیاختحقوق است

ست؟خشنکارآمدتدابمعن است؟امکانبدهند

کشتها،کش لشگر خشن، اقدامات بدون محمد قدرت

مسلمانان کهعرب،بدوقباکشتارها

رد؟شکل توانستبرند،نام غمبرغزوات نام تحت آن

مردمعظکشتار بدون بود قادر ابوبکر

محمد مرگ  که  "رده"خونسراسر جنبش جر

بود، شدهاسالم حکومتعربجز شبه

 جرار ارتش بدون کار سازد؟ مستقر دوبارهحکومت 

اسالم سردار خونخوارتر خالدبن یدهنفرما یاسالم

بود؟امکان

س اسالم ی یتی قبل از آن، بدنبال پخش خبر ب او، در رد اسالم و حکومت تازه تاس

می که پس از مرگ محمد، و حت به  ن نام بود که از جانب مسلمانان به جنبش عظ یا

.دی

ینو  خیتار ید  اثر به  در ی ریگ  ي برا  ي از ع ی سنده،گرعربستان اسالم دولتشکلچگونگاطال 

نمائ مراجعه دوم، جلد اسالم، نشده گفته

 ییی

یيماریروا

.  را در برگرفت، داده شدیره عربیسرتاسر شبه جز
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 نی را ی از  و    

یا   از  و  در 

در  و   به 

انی و  از  با  در  ائیدر ی و 

ین نیاول لی ي در و از  به 

 ي نه و لی ي  لی به  زین 

یآت ی ی به  از  ت

انی نیاول  در  ها  ، نیا را 

 در ی   

ید  ، ید  و 

برا   و نی

ها ي ،نآ ي ی زی )  و ها   و 

ا و نی لهیقب دو   ایآ در و 

.رد    یگ یم   از قی ری و  ،

عنی  ی ی لی و ،ي  و  از 

ید لی رهی نی هیعل بر  ها   و 

لهیقب  و  به  دو  قی  از 

 در در  ما زین  میا نیا  نیاول 
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 دولتچگونه کهشاهدعربستانآنجا

 گردخزرجاوس اتحاد طریاسالم قدرت قدر

جز شبه گرِقباآنان خون يجنگمحمد،

آنان، انهیوحش سرکوبهودقبا همهقبلعربستان،

شکلمحمد "کارآمدخشنتداب"طر

همان(نصارمهاجر ارتش واقعخالد ارتش

اسالم دولتخونرجنگ بدون کهخزرجاوس

 همان نداشت، تحقق يیشانسکوچکتر محمد یقدرت قدر

 بمثابه ارتش ارگان همانگربعبارتوکس،یسلطنت گارد

نبود؟ تمدن نظامطبقات دولت فقرات ستون

یبرپائ جر خود، قعبموهم یآتنکار 

 شده متحدیاشرافدفاعموظف کهدولت کا،طبقات دولت

 ابتدا،آنها. ندرساند انجامبود،قبا عضوتودهقبا

روتشکدست سولون، اصالحاتقبل دوران 

آن،پسمزبور اصالحات جر سپسزده آتن

 محروم سرانجامآن یمعمول افراد نقش قدمِقدم کاهش

 جادکار آن،شرکتاسلحه حمل حقبردگان کامل نمودن

بود، دارا اتطبق کامل کنترل تحتمردمجدا کهارتشچن

ده است   که توسط مورخ

ن دولت طبقات ات مربوط به نحوه  ، ما را از  تمام )ي ی م قرن  خ  یتار

ن نمونه در  ی آنی اسالمي ارجاع مسئله به نمونه  بخاطر آنست که مورد مزبور بعنوان موخرتر

 از یی اولی برپائيی جزئیالد7(

.  سازدی مطلع م–ی به ثبت رسین اسالمی-يک جامعه بدویدل 
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نی  . یم  در  ی 

لهیقب  با  از  به  دو   و 

یرئ ای  جیرا  بار نیاول دیشا نیا و  ی

 تا در  ي لهیقب  از لهیقب ي

 و  و  يو  ِ   

یپ  هیعل  یا  کی  یم 

یب  با  برا  ي  ی به ،يو  از 

ید لی یم  از   لهیقب  به  و او  با 

نهی و   ي به  به يو 

یب به را  با  یم ی  از  لی و 

 ی در  نی ۀ با ی

 .  

ها  ي و  در  ي  نی و 

یبن  قایدق   و 

 نم.  زی زین 

اتیلیا    به  ی   انی   در  ،ی

ید ي نیا زین  لی ها نی رم  و 

انیپا به   
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.رساندند 

 ارتشتشک واقعه،گرسرزم همهدر

 انجاممتمدن  جامعهجامعه تحول جرطبقات

مغول خانچنگ چگونه که داد خواهم شرح بعداگرفت

 مبتکرتمدن، نظام گزاران انهمهمحمد مادها، مانند

 مغولبدو جامعهآن ملزومالزمخشونتتحولهم

شد

 72االَولدرعقَب خود مالقاتدوممحمد کههنگام

راض خودعتآنان رج،خزاوسقبا افرادتن

 کامل شدن متحدمدمهاجرتبعدا کهاتحاد سازد،

شود،منجر گرقباجنگگردمزبوردو

آنان عتقبولهشام، ابننقلکهشرط شش

غمبر،طاعت" یهمگ که نستهم یگذارد، خود

5".نکنندمخالفتانیعصبرند السالم،

اعضا صرف اطاعت عربکمترزمان آن

بعض ابتدا که بودبود،خود رهبرس

خود حقوقگذشتنياعضا همه سپساعضا

 نوع همشوند آن متعهد آمده فرد ککامل اطاعت

.دی

خیتار ، ینو  و  در  ید اثر به  یب  نیا در  472 صفحه "سکسزن" سندهگرموردشتراطالعاتبرا  ي

 نمائ مراجعه چهارم، چاپ
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ید با   او به  با  و 

نگاه ه از  و  ها  ي  ي

قیدق  مینیبب  دی

ید از   . میدید زین د،

ها  ي به را   نیا از 

در  در  ي  ید

به  يا  لهیقب  ن  ي   را 

ی   نیا ما از  و 

د؟ی   ین)  کی(

  دی

  

 او یم ی

زیچ.  ي به  یگ یم   ي 

 ی در  لی یب  از 

یب  از  و   و 
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 خزرج،اوس ياعضا جانبسابقه اطاعتيفرمانبردار

 ابوعفَک، جانبکه است بوده، سابقهعربقباکهاطاعت

 ترورکهردقرار انتقاد مورد عرب،سالخورده شاعر

  .  شودمنته محمد عوامل بدست

اگر شما بھ قدرت

ده داشتی عقیو زورمند

٦فتادین عربستان جنوبی از سالطی طوبا یچرا در پ

 قدر کبدست آن سپردنخود حقوقشستن دست

 نظام کیدمکرات ظامانتقال الزمه کهقدرت

 نقل است، بوده تمدن نظام يفرد مطلقه يکتاتور

 نفعخود ازاتیامت ماد بزرگخاندان کههرودوت

دادن دستاکو

 "شدن محروم" يمعنا ده اجازه ن،یبنابرا

  بخصوصخود، ازاتیامت مهماد بزرگخاندانروسا

گرانمتفاوت عتیطبجوهريموجود بعنوانکردن

ریگ می از ،را ي را  و ي عنی ، ی  نیا

ها ي يا لهیقب ي و  یم  ریگ می

قی در  يا  را  از و  لهیقب 

ریگ  ي ی و ها  ها 

نم نیا  ی زیچ  ي       

یچ   .

  

ست

 که باشد تواندجزآنيمعناکه استواضح

 کهخاندانکالن مردم شاه،قدرت قدرشکل بموازات

آنها طرانتخاب خودخود يروسا نظام در

 که اکنون نمودند،دخالتشرکتتصم

 دستتصمقدرتخود ازاتیامت روسا
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 امیق و  در  ي بر  یم ی   

ری از ي برا  ي یم ی یم  و 

بقا ي ي و  به  برا  ش  یا ی

یم  و  و  یا و   از دی 

 ی از  قی و  هی و 

یم  ،مینیب یم  نیا  در  یا  در 

 به را او و از ( بر ی ي    

يو   به را  ي

 ي یم   . 

دهیگز بر را   به در  ي 

انی رانیا و ی ،)ی یم  در زین 

انی دهی و  عنی  ی دهی  نی

ریا  نیب و  در و   از  را 

 دیدان یم در  ی از  نیاول ي 

اله  دایپ ی   .

ید از زین او  و زی  د،یگو یم  و 

همانطور ی  ،  يا ي ی و  نیا  در 

 نیبا و  با  از  و 

 به  نی لی نیتع  ي  از را ی
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قبلکنندهنقش اند، شدهتبد شاهتابعداده،

مردم دستقدرت شدن جداب،یترتاند، داده دست

 نفر کدستقدرتتمرکزآنهاانتخابروس

 کممتما گرانعتیطبجوهرهرودت که

است کردهجنبه کم

جملهکه فراعنه مصر، مثلمناطقکه

انخداخود بودند، تمدن نظامبرآمده شاهان

 خدا (مردوكاهورامزدا برگزان،یخدا برگزالنهر

 حمله جرکورش چنانکه. کردندقلمدادبابل

 خود است، آمده کورشاستوانهکه آنطور بابل،

داندبابلخدا مردوك

) دعوت کردن آشکاربرا (بخواند نامانانش شهر پادشاه کورش،) مردوك (او"

"جهانهمهپادشاه) بهربخواند نام

 قدرکه حاالمادها اننجاضمن، در

 بموازاتمردمبرعل خشن اتاقدامسرکوبطرشاهقدرت

فاصله مردمشاه اننقدرآمده، بوجود آنانخلع

دست اش، مطلقه قدرتخودشاه ده،جادجدائ

جلوگهرودت بقولزند،مردم توده انجاسوس

کند،حکمران آنکهکشور سراسرمردم،شورش

 Anšan
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ریگ  ي ی مر در  ي هیاول  گی ی  در

 یم  زین  را 

از  ی به نراآ  ید نی

 نیتر  ی نی در ای    

.  در  میا 

یپا در  و  در م.ق  ی در   می

باز ، یم  یم از  عنی به  و 

ید  به ی ی ،  نیا   

کی  جینتا از ی یم   . ید ي ي

ي ی هب  ی در 

ها  ي و ي ی یزم  د،یآ ی نم   يو ی

ها  و ،ی با  و  ي  یزم 

ید ي ید   نیا از دیبا می

 .  

اهیس و ی ی چیه  ی

در ی پر  یم  ها ی نیا ي

برا  ي ینو و نی و 

ریگ  نیا ي ها ی انی  دینیب یم 

یم در  یم    ؟ برا را ینی ي و 
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گماردمردم ان"دنیشنکردن نگاه"مامور

 کهپادشاهشکل جر کهن،یبنابرا

 پوشاندنتمدن، نظام متملقچاپلوس سندگانمورخ

آنها دادن جلوه شکوهچه هر سع نظام،زشت

 بودهتباه سراسر نبوده،شکوه گونهيحاو کنند،

است

 اکوکتاتورکه داشت توجهبگذر که مسئله

ارادهخواستصرفاقبل ينهبدون شبه، کی

اجتماعاقتصادنهبلکه بوجودشخص

 کهطبقات نظاميبدو کیدمکرات جامعه قبل تحول آن

شودفراهم است، بوده آنتنهافردکتاتور

قبلزمان مدتروس محقق اکفبنظرتحولآغاز

الدقبل اول هزاره اوائلدوم هزاره اواخری

  .  گردد

جامعهغرب ماداول هزاره آغازدوم هزاره انکهبگوئ اگر"

مزبور روابطنکرده اشتباه چندان داشته قرار یطبقات روابط آستانه

7".بود استقرار شرفشده برقرارسرزم آننواحمتکامل

خود،قدرت قدر استقرار پس که است اکوهم

انیپارساُرتس فرا. دهدانتقال) دوم (اُرتس فرا نانشیجانش

پادشاهشکلاحلهنوز که خودهمسا
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بس  در و اری به  ی  به ی  ی

یح يا  به  ي )  به ها  ي ابیبار  ،ی و ها 

،ی یپا ( ید   و 

 ی ي ي ي ي   : دیگو یم او. 

بک  ار  و  را  بر يا 

برا  خیتار یب   از 

ریگ  ي هیاول ی ی  در  به 

ید ی ریگ  ي  دیشا در 

یم  دیگو  انیبر ری  یپ ین  جا ،نی

 و  و زد و  ي نی  . 

 و  و  از ها 

قی ،ي از  قی

یب و  به   خیتار و  ی زین 

برا  ي ین  رایز.  قی نیا  به ازین 

 و   .

.  مینیبب دی نیا  ی یگ  یم را او 

. د نیا  با  در  یم 

کی  از ی و   هی

 یم او نی و  به را 

.  ی برا  ي بر  یم  انی در ی با 

در  یم   ي به و 
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. آوردخود اطاعتسرکوب اند، بوده خود کوچکها

اندکشودکشته آنانسلطهآشورجنگ ول

 پدر عقدماندان خود دخترشودجانش اكیآست بعد

 مادها تیتبع تحتپارس شاهانکه اول،کمبوج کورش،

 پدر مرگاست ازدواجحاصل که کورشآوربوده،

پادشاهخودده اجازه اکنونرديجا

است گرفته شکلآمده بوجود چگونه پارس

اکنونستیچندان تحقکار يبرا

شکمپارسپادشاه که است مسلممحقق مورخِ

بدو یدمکراس سرکوب طر ماد، یپادشاه طر همان

 ازاتیامتخاندان سرانمردم کردن محرومخشن اقدامات

است آمده بوجودخونخوردهاجنگخود

 که"" اگر ستتعجب يبنابرا

 گفته وکسپادشاهشکل موردهرودوت که آنچه

 بودههخامنشپادشاهشکلمربوط اصل،است،

 يبازساز يداشته، يشتراطالعات آنچون که است

جامه همچوناطالعات همان است خواستهبردهماد،

"بپوشاند خودشدهبازسازمادپادشاه" تن

شخص گارد تخت،است آورده بوجود وکسکه یساتیتاسنهادها"

نهادهاآور رتگونهشاهگوشچشمفاتیتشر

 آنموارد اغلبدفعاتونانمؤلفان که دارد شباهتهخامنش
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 و ری ای  با  ری و  نی

 نی  خِیتار    نیا   ی از  با 

نم  ی   

یه  از  ید از  و 

ینت  ي  نم ،يو  ی در   و 

ی   از نیا لیدل. 

ها  ي از  و  نیتر ی  و

یا :می نیا  ها ی یم در ی کل   ها ی

ریگ  نیا  در   ما 

ي  دیمؤ او   ت یفا دیمف  یم زین   

نم  ی یا ی یبرا  انیبر به  نه ،

ها ی ي ی و  ری یپ دی یا

کل  در و  ها  هیاول  ریگ 

در خیتار ی برا ی ما ي ی نی

 به  ای و  به 

یبرا رو نی هک  ها ی از و 

ریگ  ي انیبر ری یپ یپ در  ی

 ي ای    

ی  به  ی ي ي ي  یم 

 دیآ میکن  را  از  ی

وسوسه یم دیپد   ها  به و  و  تا  نیا 
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که آنجااند، دهیکش بسطشرحاند کردهاشاره

فاتیتشر مراسمکهآنچه 8استرابون مانند درست هرودوتفکر که

 شدهبازسازمادپادشاه تنکسرهخته،شناخود عصر انیپارس

9"بپوشاند است توانستهپوشانده، خود

شکلچگونگ کردن روشن"" البته،

 معلوماست مهم شهماست ماد يپادشاه

 ست؟ پارسهامربوطمادهامربوط هردودوت داستان کند

 مورد عمومقوان فهم ماناصل هدف کهول

یبطور باستانيیپادشاه يشکل یچگونگ

تردشک است، کورش منجملهپارسپادشاه نجا

 بلکه کند،جادمشگل مانتنهاودتهرد گفته

یعمومگفتهکه چرا باشد،دهبالعکس،

يشکل یچگونگ مورد قبالکه است یاصول همان

پادشاههمه نکهگذارد انبطورپادشاه

 حقوقابتدائ سلبمردم سرکوب پسفائقه،قدرت

 کوجود نفس: است روشن هم امراند آمده بوجود آنان

جهجز توانددست قدرت همه تمرکزپادشاه

 حقوقداوطلبانه چکسچونباشد؛ گرانحقوق سلب

گذرد،خود

ابتدا، همانها،اهپادشآمدنبوجودبنابرا

عج کارآمدخشنتدابهردودوت بقولخونشمش
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.  از ما  ی از   یم 

یم  و  )  هیعل بر با  به 

در  ندیآ یم  تا.  در   به 

)  یم  و   و)  هی

 را  یم  یپ در  -

یع  یم از با م.  ق  در 

 به  در و 

یع ی ای  در     از ی   ی  

ریگ  ي ی  

  

 را ها یم حی ی  . می

ریگ  نیا ي ی انی ي ی  ر، زین را ی

برا  ین  بد  یا با.  یم  تی

برا ی ي ین  و  ازین به ي و 

ید   از  قی و  از 

ید ي ي ی را  یم  ها ی

ها ی زین ی برا  یپ  نیا به 

 .  

 از  تا  و 

بان  ی نیا به  یم   نیا و 
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بشر حقوقمقام انتساب که دهدنشاناست بوده

 مغرضانههانهیسف اندازه چهباشد، که کسهر جانبپادشاهان

است

پارس يپادشاه که امربردنيالبته،

 توانستهتنهاخودقدرت قدر گرپادشاه همه مانند

 چندان گردانند، محقق گرانحقوقسلبسرکوبطراند

عقل استداللمنطق که چرا. ستمداركاسناد

 نانیاطم يکه ستنحالکند کفا آنها اثبات

پادشاهشکلواقع جر کهمدارکخاط

نمائبررس دهند،توض

انشانپادشاهشکل

المپادشاهبخش گذشتهکهانشانپادشاه

 کورش جد "پس تس" آن رأساست بوده آنوابسته حداقل

 آشور بدست المرفتن ان647 است، داشته قرار

610 (اول کورش آن،. کنداعالم مستقلخود

 که همانطوررسند،بقدرت559-585 (اولکمبوج585

 کورش 550 سال آنکهمادها تیتبعشد گفته

پردازد جنگآنهاکرده، شورش مادهادوم(

اطالعاتمان مانند ها،پارساطالعاتدهدشکستشان

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                          

.ندیآ یم

ی در  لهیقب  نی ی لی یم  و 

یر  از ی ها   بر 

انیبر ری یپ  ،ی در  به   میا 

لهیقب  يا  ی با  ما  یا  در  یم  مینیب 

.اند

تا  ي نی فهیطا  ي  ی ده از  دیگو

 چی از   نیا  بر   یم  یم و د

ها ی دائ ي و ها  ها   و 

ید و   به  یم  و 

یالی  : ید ي نیا به  ها ی  .  بر  لهیقب نیا از 

نج  ؛ ی از ی یقب

یم  نیا   . : از  و   نیا

برا را  ي .  یلی ها لهیقب به ها ی ي یم می

. می نی  :دیگو یم ما ي  ی

در  خیتار یم  و  از  از 

عنی ، یپ در ی  و  نیا از  به 

____________________________________________
   ٥٨                     باستان عصر در قدرت جنگدوم فصل                         

___

 نقش شدن برجستهبعدزمانمحمد،اعراب

 آنقبل اندورگرنهشودآغاز که است کورش

برا  هرودوت قدرهمندارچندان اطالع

آنها کورش کهقباشوندتقس متعددپارس"

 سهاندرانیمسپانیمراف پاسارگاد،عبارتند فراخواند شورش

پارس پادشاهان کههخامنش دودمانترند زاده بیپاسارگادها له،

 ان،پانتاند بیترتگرپارسانداند، آمدهآنها

 چادر که گرانکشتگرند،پرداختندزراعتکه انیگرمان ان،یدروز

  10"سگارتکیدروپ ان،یمرد ان،یخانداننند،ینش

گذارصحه امرهرودوت قولهمگرشو

 بودهچادرنش آنچهارپارس موجود"

"11  

نظام کنجاکهن،یبنابرا

اصل ساختار" قولآن، کهروبرو پدرساالر

خانوادهگروه دارد؛ استآنخانواده پدر که است خانواده

 گردکدودمان {چند}دهند؛دودمان کتشک

"12  

عنی  ی و ت لهیقب ي  دیبا 

قاعدتا یا در زین   یم  نیبا.  و  و  یم 

 ی خیتار یم ي و  با  و  و 

در  از  در  رهیغ و   ،ی

توانائاخالق اتیخصوص احترامنجابتمبنا ماقبل دورانکه داشت توجه دیبا  در  خیتار ي و  ،ی ی

 که زمان همانباستان، دوران کهیحال است، بوده يفرد يهنرجنگ يها

همزاد پولثروتشوکتنجابت گردد،بشر عرصه واردخصوص تیمالک

 نجا. است آوردهبتنجااحترام قدرت،ثروت که معناگرددهمراه

.   ندباش بودهدارایاشراف قشرنجبا، قشرِ فرزندانزادگان نجبب

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



یدایپ از  ت نیا  در  ی     دو

کی   ، ی .  نیا در ط را  یم ی  به 

یا از و  نیا  ی یپ 

ط  دیشا ی  و ي و  نهی

 در ما زین  نیا  می در  ي يا لهیقب 

 تا   ؟

آب  در ی ی ای   و ها  و ها 

 یم ها  ای  نیزم  و 

یم  ها نیزم به  و 

می ایآ.  یم  یب  یم

ا.  از ما   ي  ی ه

مدتها از  ینت   .

ي  بر   ی

ی  و   .  آت یِ در ،ی

 يا لهیقب ی و  از ي

در  يا  یپد  . می یم  در 

یدایپ  یا در ما ی ول.  ی  ی  یم

دهی یرئ با  ای  ي ها 

ی  ی در  یبا یم   ،يا

 را  بر بنا م،یریبگ  لهیقب 
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نظام ساختمانکالن معادلدودمان اگر        

 آن رأسکه باشد بودهاشتراک واحد کستدودمان

 برگزخانوادهروسا حداقلاعضا توافقکه کالن س

 ششاهد نجااست بودهانتخاب مقام کشده،

 نقطه که دهباش کالن نظام پدرساالر خانواده

 نظامعنصر بعنوانداشته قرارراکاشت نظام مقابل

است گرفته شکلافتهراه آنطبقات

 قرار پدرخصوص تیمالک اساسپدرساالر، خانواده اما

قبل،  است بوده ممکن دودمان جهدراست داشته

لبته،باشد بوده گرفتهفاصل خود،اشتراک کامالگذشته

 مثالباش اطالع یپارس خاندان بودن یاشتراک زان

 انسال هر آن قطعاتداشته تعلق دودمانهنوز 

بوده، خودمالک خانواده هراست؟ دهیچرخخانواده

خاندانعموم تیمالکمنابعچشمهچراگاه فقط

است داشته قرارروس

نظامکههستشاهدمحمد زمان

 حدودقبال خانواده نهادمدمکهمرکز عربستان

 گذارِنهائ مراحل نظامنروآمده بوجود شسال هزار

البته زمان،است کردهتمدن نظامخود

بوده گذشته نظامخصوصیمالک شسال هزار

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                          

را  ي  جیرا خیتار بر نه 

ها  ي ریگ می نیا در ي ، در  ي 

یقر  بنا  یم لی میقد اری پر و ی

کی ،. از  یقر ي در  ی یِ

 و  ،   یم   ي

یح از  ي  ریگ می در ي و 

در  در  نیا ز،ین  یقر  یم 

  و  را لهیقب ي یم لی  . 

ها  و  ها 

یا در زین  ي ي ای  و 

ین   .   ز،ی ی

ید  و ، در  در لی ي  ی در  و  ی

در رایز  در  و  زی  يا به

یپ ی از تر  لهیقب  در ی  ي يا لهیقب

 ای  لهیقب -  یم 

ا  ی یم  در 

 .  
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است

کوچک شاهان لبتهکه شاهان وجود ان،یپارس انالبته

 نظام که دهدنشان اند، بودهشاهشهر – شاه مانند

نظامشرفتهکم کورش زمان پارس

 عربستان است، بودهچنگمحمد زمان آنمشا

محدودهقبانطوریهمگرنقاطبعضمنبجز

است بوده امدهبوجودشاه متمرکز قدرت هنوزچنگ

کالن،خاندانشورا ها، خانوادهرؤسا مسلماٌنجا

یانتخاب اند، بوده کالن يرؤسا همان که خاندان يرؤسا

اند دادهتشکشورابوده کیدمکرات

 مکه دارالنِّدوه همان شورا،مکه شاندر

طهفراترمهم مسائل موردتصم بهنگام که بود

 خاندانرؤسا توسط شد،الزمکه زمان هرخانداندودمان

 اجدادیکالب بنقُص بدستور کهعمارتش،ها

  شدتشک بود، شدهشقدرتبس

 ماقبلنظامهمهچنانکهشوراتصم

 توافق براساس تنها بکله ت،یاکثراساسبوده،

را و  و ي و ری

در  با و  یقر  را  ي  از 

بنا  و  ی ي و  ) بفرمود و  آوردند،بجا تمامعمارتکردند دارالنِّدوهکالب بنقص (آنبعد" - و از  ی

 همشوند حاضر آن باشدکارشکه گاه هر که کرد آن بهرخاص دارالنِّدوه

.هشام ابن "شهیاندتدابکنند مشورت
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 يا یعی ي ای  زین    

یا  ی نیا در  لهیقب  ید 

یگ یم يو  یقر  به می  از 

ي  در  با  ها  برا او  ها 

در  و  نیتع  برا  بار و  یگ  یم 

بن  ی و  و دی و  با ي

یآو یم  به می می ي ید بر و 

یپذ ی بر  يا  نیب  نم  بن  ی  ی

بن  ی یم  را  و 

یقر  از  ها  در  ،يا  ید

 در رم  را   . 

ی ی برا  ي و   از  ي

کی .می ی ی یم لی تا  ي 

 از ما لی نیا    بر  خی ،ی در 

نم  ی  . 

در ی و  از  می برا ، چیه او 

 ی یم  نیبا.  با ی می بی
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اکثرتصمخاندان اگر که معناشدحاصلعموم

تصم آنتیتبعاجرا الزامينداشت توافق

آمدبوجود

حداقلعربتواربناشورا،جلساتتشک

توطئهشودتشک کهوقتدار اطالع مورد چند

 دست دولت کبرپائکودتا انداختن براهخوداعضاکی

کند محکوممکهنشانده

شيخاندانجلسه که است یوقت يگر

کند، محکوممحمد که خواهندهاشم،محمد، خاندان

کهفهیصح اساسرد،هاشمخاندان کهوقت

اقتصادتحرتصم زند،مکه وارنوشته خود

اقتصاد معاملهفروشخر نوع هر منعهاشمخاندان

محمد مورد فیتکل يآخر 13رند،آنرا

آنکه است  کعبه خانه يبت ييزاحمتم

  14 .رندقتلتصم ش،خاندانابوجهل حضور

نظامقبالخصوص تیمالک چون نکهگرنکته

اکثراخاندانکالنرؤسا که استطب لذا آمده، بوجود

یب    

یپ  ي دیبا  از  در  یف یم  و 

یقر  ي در را   آنجاشیخوکارها همه شکه کالب بنقُصخانهدارالندوهسبببهم" نی در  ، ي  یِ

که کردچهخدا غمبرمورد که کردند مشورتآمدند فراهم دادندصل

".بودند مناكکار سرانجام
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 لهیقب ای ،  از ی

یقب  و  ینو  از  یا از 

بس    ی یم    به     بر  در 

 از او.  میقد  و  از را 

نج  ب و ی را او  از  یم   ی

لهیقب  یرئ  =  ( لهیقب  ی 

ینو یم  :

یا  در  لهیقب  یم  و ي خیتار

الت  نی ي   نیتر      .   

یر  نه  ي  لهیقب به  -

ي  - لهیقب  یم  د اما  ها  یم 

 يو  یم   . 

عل  را ی به  نی  ی تا 

بن  ی چیبه ،  از  در 

یا   . یا  ینت

د ی در و  نم  یباا.  نیا   یم 

 را  ي یم باز  به و  و 

یقب  در  یدایپ با 

دهی یم  یم از ول، نه ی  ،
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. اند شدهبرگز خاندان متمول افراد انشهیهم

 ناخواه خواه له،یخصوص تیمالک شبهرحال، چون

وجهه خود صاحبکردهقدرتبسوخود راه ثروت

ادهرخ بالفاصله امرنحال،است بخشدهاعتبار

 محمد يعمو ابوطالب نکهکمااست نبوده نطورشهیهم جه

 وجهداشت قرار هاشمخاندان رأسابوجهلقبل که

تامقادر آنکه بخاطرپسرش کهیجائنبود،متول فرد

گذاردمحمد نزد نبود،مخارج

پاسارگاد کهرس بنظر یپارس اندر

 بلکه متمول،فرد تنهااستتحتکورشمنتسب

سدهمورخکورس کنتاستبودهشخصمتمول

 نطورپاسارگادمورد اسکندر، مولفالداول

سد

 آنها {س} ساتراپ که اند یپارسGens (کپاسارگادها"

قرار بربرها همهباالترثروتشزادگیکه است بوده نسارخ

خود ثروتاست بوده پارسپادشاه کورش اعقاباست داده

خود اقتدار دراز دورانآنکه است آوردهدستاجدادشراث

  15".است افزوده

  *کالنخاندان له،لفظسندهمنظور نکهصرفنظر

 ثروت نفوذ تیواقعحاک مطلب کل بهرحال،است بوده

Quinte Curce        *Gens
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ی لی     د،یگو به را ها 

یگ یم  یم يو.  بنا ، بر  ،   یا

ها  لی ریپذ   ای ی

 از يا لهیقب  قی ي لی

ی   . 

ی       ي زی ي را  تر   به تا 

قی و  به  از  یب  با و 

ی  و ی را ی ی با م،یدید

      نیا  لی در 

باق  ی  . 

نظ از  ي يا لهیقب ام ی از يا   به و 

یم از و   و  ي را  ریتاث 

در  و  می

یا در ما  با  يا لهیقب   پر 

یقب ي یم   . 

ي  عنی  ی از  یقب  را او  از  یرئ   ی

 با و  و 

در  در  ي  و   نیا به

 يا  در  و  یم   . 

 و در ی يا لهیبق  و ها  نیا  به 
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نظامتکاملپارسنظامخصوص تیمالک

است آوردهقدرتنجابت ثروت، آنکه است بودهمرحله

 کنار ثروتنجابت باالقطعه که است بیترت

 نجابتثروت که است گشته اظهار تیقطعشده گذارده هم

  تودهباالترهمه،باالترله،س"نسارخ"

است دادهقرار له،اعضا

نظام آنچناننجاکه است واضحن،یبنابرا

 ساختار نموده، نفوذ کامال قدرتثروت آن که مواجه

 برده انداده قرارتحتآن طلبانهبرابرکیدمکرات

پوست تنهااشتراکبهتر عبارتاست

است بوده ماندهآن

 مادها موردکه آنچه مانندقباکهاستمانده اکنون

پادشاه متمرکزدولت قدرت کشده، متحد گریکد

جنگ طرخود، گانیهمسا حملهاورند،بوجود

امپراطورکسطحنمودهفربهخود بروز روزخونر

ابندارتقاء بزرگ

قبارؤسا فراخواندنطراتحاد که است واضح

 که است بودهامکانقبا همه يخاندان يرؤساحت

ردانجام کورشتوسطهردودت نقلنکار

که "فراخواند) Alie (مجمع کتشکرسپا" شکور
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یعتب  یم ت    ید از  ید و 

 به  ي  و  یتیثیح و  از 

یم  ي لی دی و   یم زد 

 بر نی یم دی  :دیگو یم و 

انیبر ری یپ.  زین   به را  از  یم 

ی ي ید لی ی  بر لهیقب دو ای 

یم  از.  نیا   و  به 

ید  یپ  با  و  نیا 

یم  لی و  ی  یبیرق و 

ید  ي  لهیقب  یقب  برا  ول  از  - 

کی به  ی و  ریز به  ي  ید  را 

یب هیبق از  ،ي ای  به 

سیرئ و  ی کی  از ی لی لهیقب  یرئ 

انی نیا زا  یا  یم زین 

شگ ته  . 

عنی  از ی قی یم ریپذ  ید بر   ای از ي

ی  یم  و لی  نیا  از  قی

زیچ نی زین   دینبا 

نم ی ی -  و  و  نیب 

در  از  قی

برا ي ي با  ریگ می
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    16.است بوده مادهاجنگتصم هدفش

طرلزوما ل،یقبا شدن متحد مزبور، نظامات معموال

 هراست شدهعمل آنهاسادهصاف توافقنشستن

. است نبوده ممکن هرگزيچن که کرد فکرچند

 کشدن مسلطقبا انجنگطرمعموال، اتحادبلکه

امکان زورطرل،یقبا گرآنهاتعداد

است

 قرارماوقَع جر که کرد تصور تواننجادر

 کهقدرتمندتراحتماال –قباسکه بوده

 داشته آنراعطش احساسقدرتپرواز بلندش

جقهالبته – اتحادشدندعوتگراناست،

 گر،له،هر يکه آنجایباشد، کردهخود

 وجوددائم رقابتکشمکشقبا سران اناصوالبوده

 گریبعض مخالفتیبعض موافقتشنهادلذا داشته،

درونباشد شده منجر آنها انجنگسرانجاممواجه

 افته،سرور گرقباکسرانجام که بوده جنگ

اند کردهوادار خودتیتبعآنان سرانجام

کندتاک نکتههم

است داشته انیجرشد مبارزاتقبارؤسا انکهحدس توان"

برتراعتبار انیمسپانیمراف ان،یپاسارگاد هرودتگفتهبنا

17."’اند کردهآنهاگران‘داشته گران
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یپ    در  ي     نیاول          

ها  ي به  یم در   . 

ی  قی یقر  ،را  از و ری  ریسا لی ،

رو  از   به  لی و 

متقاعد و  یقر  و  از   ت  از 

یقر  به را  نم  ی  زین او. میکن از 

ابی  ي ی یم  در قایدق  یا ما

ی به  ي  یم بر ی  . 

یب  به  ي لی ی   ي ی ي

یپ  ي یم  بر  یرئ  با زین لهیقب 

در  یم  ید  را  لی

یپ لهیقب  انی نیا    نیا  

 .  

 لی را  میدان یم ما  نیا  ي

یا از  یم  ي و 

 .  

یب ی  و ي ی و ی

یب  و  یثیح و 

بنا  به  ول  میدید ما ی  یب  یم ی

ید لی ي یا از  نیا  به لی انیبر ری یپ 
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برتر گرقباقباچرا نکهالبته،

 گفتهکهکند،اطالعاظهار اند، داشته

 قدرتثروت آنان شترتاعتبار يمبنا "کورس کنت"

 شترجنگجوئنظام قدرت هم اوقاتبعض البتهاقتصاد

است بوده آنها

خودبرتر تواندکورش چگونه نکهصرفنظر بهرحال،

برترکهباشد، آورده بدستمزبور گانه سهقبا

است داشته وجود

 روزمند،کهبموازاتها، کشمکشجر در

خود سلطه تحت آنانرا ساخته، خود مسخرگرقبا

آورده،بدست کهروزهرساست، آورده

تبدسوشترگام گشده، افزوده اشفردقدرت قدر

است داشتهشاهمطلقه قدرت کشدن

مشاهده محمدقدرت روند مورد نرا

شتواندآنکهپس م،یگفت که همانطور

 جلب "عربعجمش،عربیتبع": خود برنامه

 آنها، کردن متحدپس آورده يخزرجاوسقباسازد،

 کطرشمش بزورشمنجملهعربقبا

آوردخود اطاعتن،یخونجنگ سلسله

آن،روزکهاستبودهبدرجنگ مهمجنگ
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  نیا هیپا بر رین   و   هیعل بر ها ي و ها    لی

یم  ، زی ریگیپ و  در ي  و 

دو  لهیقب  یم   هیپا بر 

گر یم 

یم  یم لی  به  و  و 

"دی در  ي یرئ 

  و او  ی در  ي

یم   ما دید می زی با زین 

 یم   . 

ید و  به را او ي ها  ي در   تا د،ی

يو  بر  یم زین نی ید  بر  و 

یپ  در ي نه  بر  در نی  نیا از .دی

 در  هیسا در  ي 

طی و  را  نیبا و دی

ید از  ي کی را،  ی ید   و  و 

یب نهی و  و نی نی ، یقَ از را 

بن  ی انی ی  در و نی ،یاُب  یم 

مخالفت یعل و  یپ  نی  .

نهی یم  ید و  ي در او ي  به 
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مدفردکتاتورقدرت استقرارمنجر بالفاصله

  رغمبالفاصله که ستیروزهم پرتو درشود

هودشودقادربن عبداهللا آنها راس منافق

 ابن کعب مانندخودمنتقدمخالفرونمدنُقاع

 ترورگرپسگرکسانعصماءابوعفک اشرف،

 سابقه تاکنون کهیوحشترعب مح بیترت نما

 برقرار خود،کننده سرکوب قدرتنه،یمداست نداشته

مسلم قدرتتنهاجنگ هرروزپسنما

مسلميفرد نفوذقدرتبلکه گران،برابر

کتاتورقدرت که بعدسال مکه فتحافزا

رساندخود اوج

 اناتحادمغول خانچنگ کار کهخواه بعداٌ

 کهبزرگتر اتحادکه"جاموکا" اشناتن برادر  دستهدسته

 کهاتحاد داشته، قرار آن راسکرئ" کالن سخان، اونگو

تبد آنها سه هر انکشمکشجنگیدشمنبعدا

. ددآغاز شود،

اناتحادمحمد قدرت که همانطور ن،یبنابرا

چنگ قدرتداشت قرار آنها اناتحادخزرجاوس

قباکالنبند دستهاتحادنوع

 Kreyid
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ها  ه،یاول  در  ریگ  نیا  یم 

یعل ، ،انیپا یب  به  و  از 

یا  يا لهیقب   .  لهیقب    و  يا 

ریگ  ي  و  به  ي  ی لی ،

در ی یدایپ با  در  يا  لهیقب

در   . یم از  او  برا  ی با

یج  یپ در  به يو  به ری

یتا و ، دی  ، ین  ، لی  از 

 در را يو  ي  نیا.  لی

ی با  يو  ق به  لهیقب   از 

برا ، ي زین زی و  ی با   و از 

یپ نیاول  نیتع  ي ي   برا  ي

یپ نی ي    

 یم   . دی

ید  یپ  بر   و  از 

یعی زین زی  ریز به

ط و  ی ي ادیانق به نی در  را   به را 

.   بر هیتک با زین او نی یم  هیبق  لی یگ

يا  یم  لهیقب  ید از 
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شکل است، بوده نظام اتیخصوص جملهکه گر

قباتواندکه اتحادهاستهمرد

آنها آورده،خودخونجنگهازورمغول

 مانندچنگ که است طب .سازد متحد خود فرمان

 اش يفرد يکتاتورقدرتيروزهر پسکورشمحمد

افزا

کورشروزاول

 بدر جنگکنندهروزمحمدهمچنانکه

جنگزندگمرگ نبردچنگبود خندق آنبعد

 گریکدينابود صدکه بود چنديمتحد جبهه

 عبارتقبابودند گرفته خودمحاصرهشده، متحد

 * "راتیجاج"*"جوت"*”مرک""امان"قبابودند

 اتحادناگزقدرت گرفتن باالکه   "راتاونگ "

 اتنظام هم واقعابودند گرفتهبردن انيگریکد

 آنها، خصوص تیمالک شکه باستان عصر 

قدرتبود شدهتبد آنهادائممشغلهچپاولجنگ

نکهبفرض که چرانبودسادهسهلکارکی

رفتن باالرقبا زدن کنارقادرمشقات رغمهم

يگام همان يقدرت شد، قدرت نردبان

 Naiman    Merkit   Saljut    Taijut  Jajirat    
  Unggirat
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ین   هیدیل با 

نیا از  کی.  می يا  ها  و   و 

اری ي با ما  بس زین  ید   ما و  در 

برا  ي ها  ي خیتار اری از ي بس  یا  ینت  . میکن

ید از  ن از  و ها   می خیتار

ند،ا ه ما  باق   از 

میدان  یم  . ین  ، ، 

نیا  با  هیدیل از  ای  با  یا. 

دیشا نیاول از  نی بر یتی  ي  زین  

 از را او ی ي ی یم 

   لی را يو ي 

خی  ی یم  پا بر   به  زی

یم  یقر   از را  و 

منتظره  یم در  نی ریغ 

م  و  ي ی  زی ي  نی

در  دو  طی ،ی در  نی  .

 يو ي ي و ی ری چیه و  از ي

.  يا  در  م يا  یم   نیتع و 

ری با را او ز،ی نی ي   نیبا ،ب

برا  ي ي ی یم   .  ید   ي

یپ ي ي ي ی برا را   ي
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عامل بالعکس، سازد، هموار آنبعدشروراه آنکهبجا

گشتاشنهائنابودگرانعتریوس اتحادبرا

مقابلهچنچنگ قدرت ياوجگیترت

 آنکهمواجههسازدواجههکنندهخطرناك

 آنفرار راهبودهناپذ اجتنابحتمامرنابود

 برابر لشگر نکهیهمشراچن امااست نبوده متصور

 خودزندگرگنبردآخرآمادهچنگ ده،یکش صف هم

 طوفان لحظه،آخرکه خندق جنگ مانند شود،

  دهد، نجات شینهائ حملهمحاصرهمحمد باد ي

سخت چنانطوفان آمده،چنگ کمکعتیطب

معجزه بطور ساخته، پراکندهکننده محاصرهقباکه شود

 ١٨ .دهدنجاتحتمنابودآسائ معجزه

خورداراهمچنجنگکورشبرا     

جنگبودکراسوسجنگ جنگ، نکهبود

 که ستمعلوم قطع بطورمادها شاهاكیآست

ن،یبنابرا نگذاشت ییچندان اسناد خودانیهخامنش

 استخراج گرانمانده بجا اسنادوشتهآنانراناچار

آنانگوشهنکهضمن جه،در

 گفتهاوقاتگرموارداست، نامعلومگنگ

 موارد یمواجه دوگانهمتضاد ينوشتهها

  کورش اول جنگ کیکدام ستوممعل که ومادهاستجنگ
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م  می   یم  م   در را خیتار

یپ بر ی ي یم   . 

تی و يو از  یپ نیا  را ي از ی یپ یم  و 

یب  ي ری بر ی

یقر  به  و  ي 

در    یال  ر،ی    و و 

دو با  به و ( یتی ین   ي ي   ی

برا  و  در  زین   از

ندی  .   ای 

یپ  ي بر یلیدل را  از    

اله  ی تی برا  ي  یم 

ی  ی یم  و ، نی به زین 

ی  در و  ی  یب 

ی به می ین  ي و  نو و  در 

ین ي ي یپ  .  در  نیا ي   ی

یا   . میقد  و  ی  در   

ی  یم ی  در  ي  نیاول ،

برا ي ي و  ی  نیاول نیا 

برا  ي نیا ي  به نی یب   دیبا

 .  
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است بوده

وارد تازههمهشکما که داشت توجه

. است بودهزندگمرگنبرد جنگ،قدرت، کلوپ

 قدرت کانزورآزمائ جنگ،آنهاهمه موردکه چرا

 نهمجزاست بوده زورمندتریقدرت کبرابرنورس

روروزها، جنگهمهن،یبنابراباشد توانستهنم

 کنگوئ اگر کارآ،قدرتمندروبرابردهیرسجوان

مواردبعضالعاده خارق امر کشکداشته، شباهت معجزه

امرهماست دهیرسبنظرنظام شاهکار کهمچون

 قائلمنشاء خود مامورکه است کردهکمک آنها

اهورمزدا، خدا، جانبشان نشیبرگزخودروزشده،

نما قلمداد) مغولها  يخدا (يتنگرمردوك

مرگ نبرد مسلمانان يکهبدر جنگ جمله        

روااسب مسلماناننفره 314روبود،زندگ

600 ارتشبرابر 20شمش 70آبکش شتر 70)19سه

 تعدادشتر، 700 اسب، 100مجهز که ش٢١نفره 900

 آنآسائ معجزه بنحو گرفته، قرار بوده،شمششتربمراتب

اهللا حماناشروزمحمدشودروز

کنداعالم خودامبرحجت

توجهده قرار مداقه وردبدقت اگر کهیحال
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   ،اند

نی      و ،

یه از يو  و  نی  و  ی ی  میدان

یم   تا ، به  یم   ما    

میکن دایپ  قد بر  ي  هیاول

ها  ي یپ  در را   و ریغ و ی ی

پا رد می ي .  در  ي یم ما  ید

یکن ادی  و  ي به   از

خیتار ی ما  یم  می ها  ي و 

ید  ی  و  و  زی باق ، ی ینت در

 .  

نام  ی در و  ما  و  ینت در .  از 

ن  یپ ی عنی  یپ ي ي 

می  ریغ و ن ي بای

.  از  یم از  باق  ی نام  از ی  یب

یا با    و   و  و  زی

ها  از  یشا و  ها   با و دیشا 

 با  ي در 

ید  زین ي  ی و 

فایا ي ي نی برا  یشا و قیال   می نیا 
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 نقشچنستهافراد تنها افرادکهشو

 آنها همچونگرطلبان قدرتسرکشان بلکه اند، نبودههائ

 افتاده،خود زمان بزرگقدرتهاآنان مانند که اند داشته جودو

کمتر شان یشخص يیستگیتوانائآنکه

خورده شکستنحال،نبوده،چنگمحمدکورش امثال

که چرااند رفته انباشد ماندهآنهاآنکه

 باعث استثناء بدونتقر کهانتظار قابلخوش حوادث

 گشتهبرخوردار است، شده روزمندان،اول،دستهروز

 ناشناختهگمنامنظرنمانده بجاآنهاجه،اند

اند مانده

 محمدچنگکورش چونگرانماندنجه

        توانامروزکه ماندگارموفقتیشخص بعنوان

نسبت برترشاناستعدادهانبوغ بخاطر لزوما م،آنها

 نبوغتوانهممواردهرچنداست نبوده گران

يروزآنهانظامنظام برجسته اتیخصوص

  .   خود عصر برزگرتهاشان

  قطعبطورشودمربوط محمدکه آنجامثال

جنگنظام هنرکمتراستعداد چگونهکه

 کرده نشان خاطریاسالممورخ که همانطورنبود برخوردار
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رف نیب از و  ته  .اند نش  ول  ی لی ی  را

کی  از ی ی نی ها   از 

هر  .  نیا   ی

یپ در  ي و   زین يا 

ی  از   . آ   چیه  در ی

   ی  و   و ها    ي

ها ي نیا ي هیعل بر  یپ    ین نیا 

 یم دایپ 

 را از را او و     یم  از  ي ی

ی  خی ی  یم  د،ی

یح و  ی در  يو ي ریغ و 

 ما دید می زین زی نیاول در  و 

یپ  یم   .   ار  نیا در 

ها  و  یقر   عی

نم  ی ،  یب  ی  ي

یبه  به  و او  ید  ي  نیا با لی

ا   . 

در ي ین و  برا  ي  و ی

 در  با  و 

 ي و ی ه ی ،ی
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نظامجوئچارفرماندهبجا بدر، ساز سرنوشت جنگ در

 مشغول لرزترسجنگ مدت تمامشده، وحشت دچار بشدت

 حال روهاخود نجاتخدا بدرگاه استغاثهدعاگوئ

بود شجنگ

خودچوجهکهگرمشخصبدال وجود

 کهموقعباران مثلشد،مربوط اش ناداشتهاستعدادها

 آنها تصرفآب يچاه يبسو شاسبانسر حرکت انعم

شودروزجنگشد، مسلمانان دنیرسقبل

مهم جنگچگونهچنگ کهخواه بعدا

 قابلمحتومنابود آنکهجنگ اتش،مرگ نبرد

 دشمنانش کهناگهان طوفان کتوسطرسبنظر اجتناب

حتمنابود خطردهد،نجاتمحاصرهپراکنده

  .  کندنجات

افرادروزکه  ستمن منظور البته،

 خودفرداتیخصوصتالشبودهاتفاقصرفا مخالفانشان

کهر مسلمااست نداشته نانتیموفقنقش گونهنهاآ

نقش شانروزکه اند داشتهبرجسته اتیخصوص نهاآ

 که استمن منظور بلکهاست داشتهمهم نقش هم بلکه

حرکتهم که اند بودهکسان مجموعهتنها آنهاکی

دهموفقاتفاقبدالکرده،
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ی  یبه  یر   .

ید  یم  ی ی یر  ید  ي

ید  ید  ي و   یم نیا.  یم 

ید  در  اثر  رییتغ  ی در و ی

زدیر یم  نیا.   و  در و  ینیمع  ي

ید    . ید و  را  یم   را 

یا  اری از ي زین  ریغ عی بس در ی ول 

ها  ی یم  نیا 

 .  یم  ی نیا به  یم 

 ی نیا هیعل بر  امیق ها ي و  در ی ی

برا  ي بس  اری ی یم از   . م ی یم  خیتار

ی هب ،نو  یجا ي ینی با  برا  طی

 از ی ها ي از  به ی یم 

انگ  زی  .  ینت و  و رینظ یب ت

یپ ي یپ  گو  را  با و  ی

ها ي ي نی و  بیفر دینبا  ینت در

یم از و   .  نا عی ، به  نیا 

ول  ی لی از.  در قی نیا  را   و ها 

ری نیا   در  ي 

کی  از ی در ی یم  یپ

خیتار ،ی را  ها  ید 
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 بجلوآنها يضرورت که یکسان گر،بعبارت 

تنها کدام، هر آورد،موفق افراد بصورت رانده، ش

مس نهادن گام یتوانائ که اند بوده یکسان مجموعه

مختلفبدالاند، داشتهامرتوفضرورت

اند رفته اننشده امرانجامقادرمساعدوقا جمله

متملقمورخپرداز تیشخص جه،

 تماما روزمندانروزکه کرد فکرسادگخورداغراق

است بوده آنهااعجازیشخصنبوغ جه

رکودمدتپس بزرگامپراطوروقت جمله

 ضرورت کگردنکشانآنهاگزشرا ند،یگرا

 منافعکهکسانانآنگاهگرددبدل

واژگونسعکردهامپراطورشانشخص

 علتشوندکارقادرخاص اشخاص تنها کنند،شان

استثنائ يیتوانائ تواند چند هر خاص، افراد تیموفق

 ستمترقبهوقا تنهامواردباشد، شان

 که يوارمانند سازدناموفقگرانموفقآنها که

فروباد توسطروزشده دهیپوسسست

 رخ گرنقطه هواناگهان فشاراتفاق کامال باد

 وارختنیفرور لذابوزدگرروز توانستباددهد

تلقاتفاق تواندهم وارزشن،یبنابرا. دهد رخگرزمان

 کبلکه نبوده یاتفاق چوجهمزبور زشکهیحال درگردد
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نم  ی و م،  ، ما  را ی و زی

نم  ی یپ لهی ي بر  یخ ای ، ،ي

نم  ی خی    را زی  ای و 

نم ریظن ی ی بن  بیفر  یز ي لهیح  ي 

د،یبار ی در ای  نم  در  یب  ینت  در 

ها ی ي نیا از ی  .   و

ش یم ریغ عی زین  از ی و 

طی ی ها ی ي به   به  و 

در  نیا  نه  .  قی یپذ یم  ید ي

یا  گذاشتند ، نا  نم بر 

برا ی نیا ي     به   ی و  

.  ، و زی ش ي ی

ینت  در و  ها  نیا  عنی ،ی و  خیتار

ی ي  ینت  ها ی ي و ی  و

 و ز،ی نه ،زین  از ی و 

  و  هب  نیچ  ي

ب   نیا در 

یر  و  رییتغ ي  یا. 

یر  ید  ، از ری  ای 

.  نیا  یپ  ینیع به   يا 

ید ی رییتغ با  ی در   از ی
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هوااتفاق فشارکه بوده واردگیپوسناش ضرورت

توسط امروز چه که چرااست وستهتخاصلحظه

 بوده ختنفروناگز سرانجامگريباد توسط فرداباد،

 فشارواقعهاتفاق بخاطر است ختهفرو امروز نکهاست

  .  است ودهلحظههوا

 دستامپراطوراعراب، بدست انیساسان شکست      

 قدرتاقداماتناش صرفاکورش بدست مادهاچنگ

 ضرورت کجهبلکه آنها، العاده فوقاستثنائتوانائ

 جهيامپراطور یدگیپوسضعف ی

چنگمحمد اگر چنانکهاست بوده آنهاواژگون دنضرور

 منظورحتشدندنم  آن  انجامموفقهم کورش

 شخص بدست نکارخواهخواه یبجلو یقدم

امرانجام آنهاتوف ن،یبنابرارفتانجامگر

 مربوطشرا مجموعهبلکه آنها،توانائنبوقصرفا

 استعدادهااست بوده آنجزئمترقبهوقا که ده

است بوده مجموعهبخش تنها آنهاتوانائ

موقعباران بدر جنگ اگر جه،

باعث محمدرکانهخندق جنگ

 کرد،پراکندهچنگ کنندگان محاصرهطوفانشد،

مادهاکورشروزوسماد سردارهارپاك انت

یشناختکورشچنگ محمد، بنامکسانامروزشد
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یم ی یم   خیتار از 

ید ی از  کی   دی

ی 

یپ   به ها ي ب  ي  و    

یپ ها ی و  به ،یتی از   به ی

یم  از  ی در 

یم  و  با ها  ھا  ینت 

یم   .   به و يو ی

هیعل بر  امیق  به قی ها ي ي در  ، ری  از

نج از ی را   امیق هی زین و 

برا  ي از  با  را او و  به قی

) ه از و 

لی ریش ها  به  بنا 

رین  یم  دیگو  انیبر ری  یپ

 .  

ي  با او     و  ریغ 

کی  از ی یخ   دییتا نی

در  ، زین  بای یپ

نم ادی  ی     ي را 

 از يا   ندا ه  نی ي
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امپراطوربزرگترتوانست کهبرجسته افراد بعنوان آنها

م؟یکردکنند برپاخود عصرها

 همهتقر که همانطورمادها جنگ کورش يروز

 بزرگ سردارانانتمرهون اند، کرده آنرامورخ

 بوده کورشمترقبهیهمراههارپاكبنام اكیآست

است

 همان" ،ماد يوهافرمانده هارپاك

 (کورش ندنرها بدل هرودت يافسانه که یکس

 شده فیخفمجازات بشدت اكیاست توسط مرگ چنگالخوار

تشوتماس انهیمخف کورشاكیآستانتقامبود،

 کهماد زادگان بیجمعبود کرده اكیاستبرعل

  تشوبودند عذاباكیآستسختگ

"کندکورش رساندنپادشاه

یپارسشدند دانوارد یماد" یوقت جهدر

آگاه توطئهکه بودند یگروه جنگندگان، اندند؛یجنگ

 تالشعمداکثروستندپارسجمع نداشتند،

یترتماد ارتش. گرفتند شفرارراهکردندداردخو

  22) 130 کم،ك (".شد پراکنده آور، خجلت

 مستند مواخذگرکه بابل پادشاهنبون سالنامه البته،

 که دهدخبر آندو انسخت جنگاست، انینشهخام
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.  ی  بر  او 

یک ی را  یاو او  ی بینا و 

 بر او:  و  بر را او 

یخ هب ی ی در  یم 

انیبر ری یپ   و  از  به بنا و دیآ یم در 

برا  ي به   نیاول در 

.دیند     یپ به ي ازین  ید   به

باز  -  و  ی ل 

ها ي - در  ...  اما به  ي باز ،  به  یا در 

یز  یم  در  و  نی

ی      با  بار    ها ي  در  و  دی    بار  

ینو یم زین   : نی ی پول  یگ یم

بعهده یخ ، را  و  را ی

 نه ی ی رایز.  نیا از 

یخ  نیا (  و 

ید ادیز نی زین ي نیا بر  دی هک 

 ی  

یم دی هیعل  او و   زین

یا در ی ول. دی  نی
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 نجاکش طول سال سه اکباتان، تصرف آن، مرحلهآخر

کرد انیطغ اكیآستماد سپاه" که شود تاک

٢٣ ".شدزندان

دارندتاککه دارند وجودگرمورخ

) است مسلمکرد انتهارپاك چند هربوده سخت جنگ

پسشود شکست باعثبراحت بتواند که آنطورول

 فرمانده خودعزلفرماندهان همه اكیآستانت

سدچنانکه. رد

 صحنه. افتشکستسههرجنگمادسهکورش"

. ستندیپارس فرزندانزنان آنجا که بود پاسارگاد نبرد چهارم

کهمادسوبعدپرداختند فرارهم نجاان،یپارس

 چنانفتحگشتند بودند شده پراکنده پارس، انیشگربیتعق انیجر

"مجدد کارگرکورش که کردند کمال

قدرت کلوپورودخود جنگکورش بهرحال،

 نقلآبموفق گرانسرکوبمندان

اكیآستسلطنتيمهرسم کامل فاتیتشر اندر"

 دست سرگرزکرد جلوس مغلوب پادشاه تختآمد

سیدارپادشاه شکلمخروط تاج بارسگرفت

 مادسلطنت خزانه تصرفگذاشتسربود سلطنت مظهر که

 Polyen
 Oibares    Kidaris   
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  لی  نیا  به    و  لیم با  به    او 

ن  ي  لیم  و  ، 

ینت  يا  از   . ندی  بر 

نم  باق  ي  از  لیم  و  ید 

رو از و و لیم ي نیا  از  یم 

نم  ی ي انیبر ریپ ي   بر

 دیبا  به 

 او    

ی    ي و لیم به و  به 

انیبر ری یپ دیگو یم  لیما  به را او ، 

یپ  به     و

  

انی ( ها   زین  )میقد  ادیانق به  یم 

یپ نیا  ،ي  و    از نیا -

یگ یم زین را يو  - برا   او ي ی   ی

.  یم  و  ی در  اری یآ

ها  ي برا  يا  یم 

برا  ي نی یا   می تا رایز  یم 

)  یتی کی یغن نیا یب  از د،ی

 به  نی  . 

یاو و   به زین ی از 
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 بارسبود؛ تازه قدرت ودصعآشکارعالمت خود نوبت

شد پارسسرزمآن حمل مامور

اهمیستیلوژ (یتدارکات لحاظتردمت،

نخستنکزد، حدس توانکه آنجاداشت،عظ

جنگ يینشدن تمام نهیگنج توانست کورش بار

 کورشحتماندزنده اكیآستباشد داشتهاخت نده

رددخترشاهانهزندگ کبیترت ضمن

یسکال ها، بارتروزبدنبالاوست يهوشمند

  ".دهندکورشسربلخ اقوامباکتر

مغلوب اقوام

کورشآنان داوطلبانه وستنافسانه

مغلوب اقوام بودکورش"

شیخو ارادهرندیبپذ "جوانمرد"جهانگشاکمثابه

".بگذارند گردناقتدار

 کورشمغلوب اقوام نهادن گردن که داشت توجهالبته،

 داوطلبانهامر توانستهلوحانه ساده نظر خالف

شکست آنکهپس اقوامچون باشد، اراده

 که ماند ییآنهایمستقل ارادهگرخوردند،

تیتبع جزچاره جه،درنما عمل آن اساسبخواهند

. داشتندشیخو ارادهبرخالف آنهمکورش خود فاتح

قدرترغبتآنها کهکورشتما ن،یبنابرا
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 و  ی بر  بیفر و    بنا 

م،ی دید می  بر را هیاول ي ریز 

 را ی یم ی در نیا ما  ی

 ی نی یم  نیا به و 

ي   را  به  یم و  بر 

ی  ی و  ید  تا را 

ید بر  به و  در  لیم  به  عنی 

ی  ید   .  و 

ها ي ي ی  ی به  ید به 

ن    به لی عنی  از 

ی از  ریغ و  ی یس  ی در ، یپ 

یم  ی در  ید و  به را 

ها نی ي ید  با  یا  بر 

یا در     با ی ینی   نیا 

 .  

ید  از  به ی  دیبا 

 و  ی

.  نیا  نم  ی ید به  با 

 یب و  از  ت  . 

  از      ی   ي
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 کامالامر باشد، شده اعالمکهکس هرجانببگذارند، گردن

است بودهیواقعدور آشکارامعنا

  داوطلبانه تیتبع خواستار واقعا کورش اگر که است واضح

چند هرشدآنهاجنگ وارد اساسا بود، خودگران

طلب قدرتخودخواه فرد اگر انسان که است سؤال قابل خود

حت باشد، خودگرانتیتبع خواستارچرا اساسا نباشد،

داوطلبانه شکل

دروغ عنوانکسان کهنجاستمسئلهتیاهم

سرزم وارد صلحگرشاهان خالفکورش نکهمانند

سع آورد، خود تیتبعآنها داوطلبانهشده، گر

اخالقزشت سنت کخود،اسمقاصددارند

 ساختن تابعافراد یبعض اپسندتمایباستان، عصر

 عصرزشتکارساخته،اخالق لتیفض کخود،گران

 کابتدا آنها گر،بعبارتبپوشانند تیانساناخالق لباس باستان

تیتبعگرانتسلطیزشت، تیخصوص

 باال قبول قابلدهیپسنداخالق اصل کحدگران،آوردن

شاهان  تجاوزکارانه  اقدامات  آن،  اساسبعد،برند،

 اذهان بیترتدهندجلوهآفر شیستااقدامات صورت

اخالق اصلاگر کهیحال. کنندگمراه دچارعموم

 کهخواه ببر سؤالتیانسان اصول اساس

خوردهساده اذهانکهتقلبدروغ ساختمان تمام
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یلیسیس   :دیگو یم) 2 ، ید 

انیبر ری یپ.  از  نیا از 

 .  از  تا  و  زی

یش نیا.  ي وه و   و  ای و ، و 

:  و زیآم  از!  قی و می

 را تر  به دی یم  و  در  دو  یم 

یش نیا  نیا از ی

ها  ي هب را  ت یم در  ده ،اند

خود ها  ي گر  از به  در به  ي  و

زیچ   ي   نی    در زین 

یش وه جیرا ی یم لی  . 

ی به خیتار  در  بار نیاول ي برا و  ید به به  یم 

یدایپ ت و ی و 

نیا  با ،  . خیتار در  ي 

 در و  به  نی

ندی ید ي را  یم هی ها نی  به 

یرانیا  به  رو از ي ي و لیم ي ي 

رو  ي یم  با و  ید    

ها  ي برا زین  هی ا  يا  لهیح  نیا

زدیر یم   .  یب 
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فرو کبارهاست، شده

يتجاورگرتوج يمسلمانان که ست

يادعابرند بکار گرملل نسبتمحمد نانیجانش

 تجاوزات اسالم،انمثالداوطلبانهآور

  .  نماتوجگرسرزمآنان

باالترانسان ورودزور عصر اصوال باستان عصر کهیحال

عصر دراست بوده  خود يگریوحش دوران

 تجاوزغارت  يبرا  انسان حرص ثروت،خصوصیمالک ش

 کرسد،خود اوجگران

گرددتبدحکومت

دارقدرتمندتر ندگانینماجزها، دولتواقع

 رقبا کردنصحنهموفق کهچپاولدسته

 است نبودهآورخودیتبعمغلوبهگروه شده،

 قدرت برتر، قدرت که بوده قرارحکومت وهزمیمکان

قرار راهبرابرآنرانمودهحملهتهدفیضع

 پردختتسلطرداوطلبانهصلح تیتبعاست داده

 گردنجباران همهجنگمقاومتخراجباج

 لذااست بودهچنگمحمدگرفته کورشباستان عصر کشان

است نبوده  یمستثن  یاساس  اصل  هم کورش

32 نهم، ك (ودورقول
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 ي به  یم  و      یم     

زن و ری یم ی و  نه  ي

یپ  پر ي ي و  یی ی نیا.   به را ایدیل یم رد 

یپا  عی   ، یب را او به  با  ي 

ینت  از  نی  .

 دیگو یم  با  و 

 یم 

یبپ او به  را او ای  و   و 

یم  تا  را  ین ایآ  را او 

.  مینیبب دیبا   به  می  ی

ید  او از  یا از و   به  نی ی

آستانه در او   .  ایدیل با  یم او 

ندیآ  تا.  او  و  در او   به

ید تا  !ه .  به  ی لی

.  لیدل عنی  ی را او با  یم 

ردیپذ ی و  نم را  یپ   یعی

 ت

الی ي بر را  رو ي ي زی  و  و 

یپ نیا ي  ی به  به  باق  ی نیا و 

ی  در   هیدیل می نیا از  او  یم  به 

 به ی  ي    به  و  تی هب تا 
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 پادشاهدادمامور آنهافرستادکرزوسسوقاصدان کورش"

ساتراب کعنوانتواندفقطپسکه کنندتفه

 بود شنهادمنزلهصورت کمطلببماند،خود مملکت

پارساست دهدخونرجدالجنگ آنکه بدون کرزوس، که

           24".بشناسدیبرسم شیخو مملکت

 عمالکورش شنهادکرزوس که استطب

 واضح آنهمکندانتخابجنگدوم حل راه

داوطلبان گراننشدهتبدبزرگ قدرتهنوز کورشاست

اند بوده مادهامغلوب قوم تنها کنونتیتبع

  لذاباشديبعد بالفاصله تعرضجنگ

 حسابهنوز گراننرو،دارد قرارمقامچنصعود

تسلحاضر کرزوس که اکنونن،یبنابرابرندنم

خودش يفکرهاگذارد خود بحالکورشست

حمله موردوندد،داوطلبانه خواست اگربکند

  دهد؟قرار تجاوز

 بابلسیآماز مصر فرعون اسپارت،کرزوسهرودت

 کرزوسمتحد آنکهقبل کورش جهدرداشت اتحاد قرارداد

 تختساردخودسرحملهد،ابنکمک فرصت

صداسرروزکآوردتصرف

یگنجشودداندستگ کرزوس. است بوده کورشبرا

دهدفرمانپارسپادشاهافتدکورش چنگساردها
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ها ي ي یپ  ول.  ی  هیعل بر  و  یم 

 . زی ریپذ  قی و 

نم  ی و  بر  از  ید   به 

چیه   و 

نم   . میکن ی ید و 

ی   بر  ي ي یپ  یپ ي ي برا  ید 

وهیش و ها  ریغ  ی ریز را  م،ی  نیا

 با ما  ی و  ی و 

 در    

انداخته، به  ای نیا  و   هب را 

در  یج  ای ي ی

برا  نی ی و  به و  يا  یآ یب

 و ایآ و  دو  و 

ریفق  ي و   و 

یب  به  ننا   ی از 

ید  یم   ریاج به  و 

ین  و  یب  را   ي و 

برا  ي  از  نیا 

گن نیا  و ها ج ي یا  نیا 

 تا به  در ي ي او لی  . 
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شوند بردهتشک شرفامپراطور مرکزآنها تمام

 بادثروتهاکه است مطرح سؤالنجادر

 آنها تصاحبصیحر گردنکشانکه اند آمده کجاآورده

ازمندسربازان همان کهچارهمردمکردهآور جمع لشگر

 جز برند؟گرانکشتارقتل گاه مسلخباشند، شده

 شبجز اند؟ شده گرفته زورچارهمردمکههائ اتیمال

 غارت آشام خون سردارانشاهان بدست کهمردمدهقانان

گرسنه مردم همان جنگ طرفسربازانِاند؟ شده چپاول

خانوادهخودزندگتام يکه اند نبوده نده

 آورند، بدست جنگ بوده قرار کهغنائمسرباز رهعشق

صیحر سردار آناستخدام مهلکهخود جان

اند؟ آمدهطلب جنگ

 منشاءاصلانسانطلبانه عدالتروحاگر ن،یبنابرا

ببر سؤالآنها يگردآوراخالقگنج

 چپاولگرچپاولگر  کروزکورش،روزگرآنگاه

افتخارغرور احساس گر،

 شاهانقدرتمندان گاه  ابتدا،  در  گفتم  که طور  همان

تنها آنهاتسلطدهندگراناطاعتسر داوطلبانه

 که یهائ جنگ ماننداستامکان يخونرجنگ طر

روزنکهیهمکندکرزوساكیآستکورش
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 او به  یم   . 

یپ  انی .  از 

ید قی ي  لی از  قی

ید لی را  .  در از  بر  یپ

اری لی یم او به  بس  یا از و  یب 

در   یم  از  به ی

. می ی در ما را   نی

 خیم  را   . 

يا  به او هک   . یم  ریگ  او  ي   به

ها  ي یپ نیا  به و 

رو از  ي و  یپ یم او به!  ید 

یپ  ی در و  ي  يا

م،ی .  نه  و می ین يو

ها ی ي ي  برا  بایز ي یفر

ی  باز   ی نیا به 

یپ یم او به  ید  ید  یم  و 

جا  با  نی یا 

یپ و ي یم او   .  ي 

یا  یم  نی .  لیدل  یم

ید  او به  یپ   یم 

 هیاول یم  یپ از و  ي دی
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جد عضو اقبال ستارهبعد فتوحاتشود،حاصل

 شروعگرانداوطلبانه وستنکند،طلوع غارتگران کلوب

 نکنند،چن اگر که دانندهمه که نستآنهمشود

شوندروزمندانهبعدحمله گرفتار

سرزم وارد صلحهمه کورش نکهداستان ن،یبنابرا

 اند، وستهداوطلبانه گرمللشدهگرانيها

 دروغ کجز هم باشد، بوده نکتهمعطوف هم اگرحت

ختهیگس افسارطلب قدرت دادن جلوهبکارانه

 مقوله داد نشانگفت که همانطور تنهاکه چراست

 که هممواردنداشتهخارج وجود داوطلبانه وستنبنام

 بوده اجبارترساند وستهداوطلبانه گرشاهان

 داوطلبانه، باصطالحدرآمدن اطاعتوستنبلکه است،

دورهشودمربوطيقدرت دوم دروه

است بوده دهیکوبخود قدرتاصطالح

عطف نقطه مکه فتحشاهد محمد مورد امرهم

 برابرمقاومت فکرکس کمتر پس آنشودباعث که است

داوطلبانه عربقبا ينروافتد محمد

 کهگرقباخود سلطه محمد آنقبل کهیحالوندند

گربطر جنگ،طرجز اند، بوده کوچکقبا هم اکثرا

 وستنجر مکه فتحپس یولکند برقرار توانسته ینم

شودشروعداوطلبانه
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یگ یم   . 

.  زین  به می و  یم   می و دی

 از  می و 

 ي یگ  ي را 

و آز و  ها  یپ   ی

 و  از  طی و تر  ي  . 

 یم هی نیا.  از  می

اس  بر می "* نی ِائول "ی ونیا"

 - ي او  به  یم يو   از  .

اری از ي بس   در  از 

یپ  هیعل  و  یم 

رو ی در ي از و  يا  به ی یم نهی به 

یا  دیببا از  ی  به 

يو  و.  به  اری  دیبا یم و  و 

یا  به را  يو نید    را   و 

در را 

در  یقر و  را  و  و دی

یپ  هیعل  را  ید  لی  دیگو

.  یم او یم  نیا  را 
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سازد نشان خاطر یبخوبمسئله هشام ابن

مکه السالمغمبرکه دندیبشن چون" گرقبا

 طرف که عربگردان خود منقادمسخَّرشبگشود

 اصناف جمله آورد، خود طاعت رِبقه همه داشتند مقام حجاز

متابعت ضرورتشانکه شد محققمعلومعرب

 که نرونداختاگرحکمامر مطاوعتکردن

طرف هرگاه آن. آمدن] را [شاناضطرارشوند، مسلمان

آمدندمدقومگوشه هرنهادندگروه

25".شدندمسلمانالسالمغمبرخدمت

کرزوس شکستپس هم کورش موردن،یبنابرا

 جملهنهنداطاعتسرقلمرو تحتشهرهادولت

 استسل خواستار که  "و ، يشهرها

تسل سارد سقوطقبل شهرشوندملط شهر عهدنامه

بود برخورداربهترتحمل قابلشرالذابود شده کورش

   حرص دچار مکرر ييروزبدنبال که کورشول

مزبورشهرها درخواست است، شده قدرتختهیگس لجام

 خواستاررفتهینپذ بودند، نشدهتسل سارد شکستقبل که

مقاومتتصمآنهاشود آنها شرطبالقتسل

رندجنگ

 Ioniens     Eoliens     
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یس ي ها ي برا  ي  و 

قی و  و  در  زیچ

ید  نی ت ي را   در

برا و  ي از زین  ی  ی  و

یرانیا ما ي از  در  ری برا خیتار فی  یم با 

یا.  ی ی  با ی و  زی

رفتارش در زین  و  یم  یم  و 

خیتار ی بر   و  او از  قی

ی  ي  ری و 

برا  ي يا  یم دینیب 

یق  به  او  یت  به را   و 

ائیدیل  به ها ی ری به  در ی  را یئ  به 

یم   :   ي را یم او  او بھ و 

.   ي با   یم 

.  در   ي را  یم 

ائیدیل ي ی بس  جی یم ری با   از 

ائیدیل ي  ی از  یت 

 یم امیق  . 

ها  زین ه هیعل بر  ائیدیل  یا 

ردایم بر  و  از   می به 

انی و  زین  و   نی
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 شکست بدنبالقبال کهسکاهاباکتر زمانهم در

بدترند،شورشسر بودند، شده کورشتسل ادهام

 کورشدوبارهخورد شکست يینکههمه

کنند

 سقوطپس کهخورده شکست سردار اسپاك

همکارشود،عشامامور کورش طرفسارد

کورش لذاکندمحاصرهسارد دوباره خورده شکستها

 سردار اس،یپاکتمقابلهبراشودجنگ مشغول جبهه چند

کندامرکندسرکوب مامور" مزرس"ماد

بردگاند پرداخته ساردتسخاتفاقکهآنها تمام"

  26".بفرستدنزدزنده است، ممکن که متهراسپاكآورد

که متغلبانه يداستانها تمام چگونه که

چهره کساختنکورش تیشخص دادن جلوه ياساط

نقشحقا بکمک اند، ساختهطلب صلحمحبوب

   اعمال کورش گردد معلومشود آب

سعگروه نکهاست نداشتهچنگمحمدچندان تفاوت

چنگ مقابلکورشان تحرکنند

 محمدمسلمانانبسازند،انسان تیشخص کمحمد

 کارشان آورند، بعملکاذبانهسازیشخصهم گرانبرابر

یمذهبیستیونالیناس خزعبالتخرافات تزر جز ي

  یاسبردار بهرهآنها ذهن کردن گمرهمردم اذهان
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ی   نیا  را ه یم عی

ها نی ي به را ایعل يای یم ج و   یم

یم  در ادیانق به و   ی از -   ي  يای را  ی

  ي  (    ي با   هیعل بر 

ی ی یم او   : دی  و 

برا  هیونیا  نی بار  ي در را   نیا به  ب  

دیل نیشیپ  هیونیا بر ي یم   با  هب 

 و ی جی   

هیکیل بر را   اما و  در 

 از ی به  لهی به  در ی

ها يا هی چیه  یپ  ی ی ، نم ي یپا

 از ( و  را  به 

.  نی نی ي و   : دبو به ند ی

 از  را یی با  یغای  ي

  : دیگو یم او. 

انیبر ری یپ.  نی یم  ی به ي  ي

خیتار ی  ي ی و  از 

ي  هب   و 

 و ز،ی ی و 

ین  و.  نیا  از    تا 
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 کورشگرفتهمحمدها، تیشخصهمه گرنهستخود

 که  اند بوده  یطلب قدرتسفاك آشام، خون افرادهمگچنگ

دست خود، قدرت ظالمانه کاخ یبرپائقدرت کسب يبرا

 نظرگفتم، که همانطورزده،مشابهآسا جنون اعمال

ادامهچن اند داشته تعلقواحددوره ک

دهد

 کردههمکارمردکهشهرها تمام مزارس اس،یپاکت اسارتبعد"

ساکن" نطوریهمشدند تاراج "يمگنز""پر"کشاندتباه

قادرخود که "*تئوس""*فوسه" جملهيشهر مجوعه تنیچند

آنکه بدون کار.. گرفتند شمهاجرت راهافتنددار

 ك هرودت، (".آمدندبندگهارپاكوسدهند نشان خودکوشش

 تعبدمرگ ""*"کائونوس"*"کزانتوس" ساکنان) 174 کم،ی

27".دادندترجبندگ

 دارداظهارتسلطاشارههرودت

خود دومسرزمکه بودیترت" که

افزاهم  ".افتبندگاسارت

 هم اكیآستکورشکهمادسردارهارپاك کهروزگار مقارن"

کردتاراجسفلآسکشورها) منبود کردهدست

 تمامگشودتاراآسسرزم شخصا کورش آورد،

  28)177 کم،ك (".کردمط استثناء بدونجبهقواما

Xanthos      * Kaunos  * Phose     *Teos Priene        
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ی ، و ی را يو ی به  یم   . 

رو از و  ي یپ  یم ی  ای و او از 

ید   ، نی ید و 

ها  ي و زیآم  ي  در  با او   و

 به  و  ي  یم 

نم  ی در او  ید  به  جا 

ی ي و  رو چیبه   و 

یم  در زین  یم  نیا
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 انکورش که دهندنشان یهمگ اتیواقع 

 همه مانندنبوده استثنا کباستان شاهانسرکوبگران

 اند، آمدهتیتبعداوطلبانه گراقوام که هر آنها،

 است زدهآنانانهیجو انتقام سرکوبچپاول غارت،دست

رفتار موردکهمهربانانهعطوفتافسانه همه

مغلوب شامل تنهاگرسرکوبگرشاه هر ماننداند، گفته گران

شیشاپکه است شده کساندسته آن

اند گرفتهگردنداوطلبانهبردگبندگ وغترس
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AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                          

ها   
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ادداشتی

- 
 ٦ ،٤- - 

. ٢٨ ص سکوت، قرن دو کوب،زرعبدالحس١ - نی نی
.٨٥. ١٢سوم، کتاب اناباز، گزنفون،٢
٣

                                                      .٣٣٧النھرین، ص وسف، تاریخ و تمدن بینید زاده یمج

- 
- 

یبر خی ی از تا  ،)  ری یپ -

ا  - ،ی
- 
- 

یبر خی ی از تا  ،) .  ری یپ -

 .. 

خ،یتار .  و  .  ی را  را  یم  یم   در را 

یا در  نی با ی ي یال ی - 

 - خی ،ی ،ی

- 

- Leo d Leo de Hartog, Genghis Khan, the Conqueror of world, p. 
- 

یبر خی ی از تا  ،)  ری یپ -
- 

 - خیتار ،ي ،ی
 - ی تا  ،ی
یبر خی ی از تا  ،)  ری یپ -

یا خی ی  ،ی  ایلیا -
(، 

یبر خی ی از تا  ی  بھ ری یپ از  - 
یبر خی ی از تا  ،)  ری یپ -

-٩ ی  - 
ید. م. ا  می  - خی

- Rodinson Maxime, Muhammad, p. 
یس  ،ی - 

 از تا  ،)
یبر خی ی ی  بھ -)  ری یپ از   انیھخامنشامپراطورتار ان،نقل١٠١-٩٥ کم،کتاب (ھدودت٤ -

.٩٢ صاسکندرکورش(
.٤٣١ صفارس اول، جلد اهللا، رسول رتھشام، ابن٥

٦ ١٥٧.
. کشاورزکر ترجمھ اکف،ماد،تار٧
١٣ ازدھم،کتاب٨
.٩٣ صاسکندرکورش (انیھخامنشامپراطورتار ان،٩

کورش (انیھخامنشامپراطورتار ان،نقل. ١٢٥کم،کتاب١٠
.٧٦ صاسکندر

.١٠٩ صھخامنشدوره رانتار چ،یگرشو١١
.٧٧ صاسکندرکورش (انیھخامنشامپراطورتار ان،١٢
.٦٥٦صفارس ششم،چھارم جلد خ،یتارونشیآفر طاھر، مطھربنمقدس١٣
١٤

.908 صفارس سوم، جلدطبر
.٢٣-٢٢ اول، فصل دھم، کتاب١٥
.٧٨ صاسکندرکورش (انیھخامنشامپراطورتار ان،١٦
.ص ھمان ھمانجا،١٧

١٨ ٢١.
19

. 608 ص هشام، ابن

.٩٩٦ ص دوم، چاپفارس سوم، جلدطبرتار٢٠
21

 950 رفم اغلب کمتهاتفاواسالممورخ البته . 33 ص ران،اسالم چ،یاپاولپطروشفسک

 ص بشیآفرکنداعالمنفر صدونیانشعاب تعدادمقدسدهندگزارش314 برابر

681
١٠٣ صاسکندرکورش (انیھخامنشامپراطورتار ان،٢٢
.  ص ھمان ھمانجا،٢٣
.١١٠ ص ھمانجا،٢٤

. 1011-1010 صصفارس دوم، جلد هشام، بن١
.١١٤ صاسکندرکورش (انیھخامنشامپراطورتار ان،٢٦
.١١٧ ص ھمانجا،٢٧
  .  ص ھمان ھمانجا،٢٨
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عنی ،ي ی یم 

یم  یم در  و  نهی یم از  ي

در ، یم  و  به  در 

یم از  ي در  خیتار

 زی  

یقب  تا يا له  از

  

  

  

  

  

         

سوم فصل

یطبقات دولتاتحاد

 

مغول خانچنگ

برهبر الدقبل قرن شش که ی اتفاق همان

 هفتم قرن بعد قرن 13کینزدان،یپارس انکورش

 دهد،رخمدمکه اعراب انمحمدبرهبر الد،بعد

بعد، قرن پنجالد12 قرن در

یشا و  را، ها  یم    . ها ي ي

از  نی کی ،هی ها  نی به  با 

و  لی یم  در   زیآم

یپ لی از ی قی و  و 

یا  زین  زی و  به 

طی ي یم  تا و  به  ي 

یلی در   . یم  ی  از  لی نیب

کرهآنسودر    ي در نیزم 

هنوز که قباافتد اتفاق مغولقبادسته ک

عرصهقدم هنوز آنزمانبردهبسربدو نظام شرا

  .  اند نگذارده تمدن

  متحدابتدا محمد،کورش مورد مانندچنگنجادر

 خشونت دادن قرارسرکوبقهرطررامونقبا کردن

 دولتتشک بدنبال سپس پردازد، آنها راس خود

بزرگتر یهمسا يسرزم حمله مغول،

سازدبرپادوران همه دهمعصرخود،اطورامپر
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  لی   و ي

عنی در ی نیا  ي  رب بنا ،ی

گی ی در ،  ی نیا با ،

 در  در ،زین  بپا از  ز،ی

کن یم ی  .  ط را ی  نیا  از 

ی در  و  ،ی    ها  پر ي و  زی  ی

یم  ،ي به  از  یم ي عنی در ی

در  یم  تررید یلیخ   ي  ی

دی ي تول  رهی ز،ین ی از و 

یپ یم ي  .  ید یلیخ ،ي به  ید لیدل

طی به ای ،یعی ریکو  ،ي لی و 

در  یم  به 

 و  و لین  رایز د،نریگ یم  طی نیا در یعی

ها  ي در ي ي ی  یف نیاول 

ندا   .  ک یم  ها  ي ی یژ با ،

ائی و ی ین  ي در ،ي ، لی  در

د یم  ، خیتار یا نی ،ی

ها  ي یا  نیا  در ،  دیبا

 .  

____________________________________________
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سازند

  یزماندورهمشابه تحوالتنکهعلت دانست

 که است بوده ناموزون تکاملهندرخمتفاوتنچن

جغرافبدالمختلف نقاطاقتصاد مولدهروهاآن

ردهرشدمتفاوتسرعتکتکنولو

 مثلبزرگرودها کناربشرتمدنالمثل،

طبشراشکل سندفرات،دجله

 کهیحال کرده، کمک يکشاورز کشت گسترش مناطق

 هرطب نامساعد شرایخشکبدلمناطق

وندندبشر تمدن کاروانرترگر

 عقبنظرخشگ مناطقعرب جز شبه در

کند،عروج آنها اسالم کهمناطق آن،افتاده

 شوند،بدو مرحلهگذرقادرالدهفتم قرن

مدتهاغرب شمالمنآنحاصلخآببخشول

نداجتماع تکاملمرحلهقبل،

چنگ خواستنقبل مدتها کهیحالمغولستان

 آن،همسا وجودبود شده برپا مغولطبقات دولت

 قانون همانمغولجامعه متمدنِ بخشکنار

بدو بصورت همچنان  یمغولقبا  یبعض  هنوز ناموزون، تکامل
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ط ،ی ی ،  زین  نی

در ،ی ي  یم  نیا.  در ی

 در ،کای نیا  در ، ي  به  و 

ط را ي یم ی ،دی یب  به  به  هی  تا 

تی ي تک  در ی یب   در ، 

در  يا هق  .  نی یم 

ول  نیا ی در   تر   نیب در نی یم 

 و ی به ي و ی 5 تا 4 

نیاول  از خیتار  ،زین ترِ عی

 .  

نی یم  یپ به  در و 

ام،  نیا  به   زین را  خیتار  ی

خ  ود بنا  بر   از  به 

 از تر  یم  با و 

دی را ي  و ها  نیا به ي ي ی

ندیآ یم  با و  نیا بر  در  ها  به  ابی به ی

برا ، ي دا   ي هی

یم  نیا  لی و ي و  و   ی

ند  و  لی نی

ندا   .  خیتار ی یم ی

____________________________________________
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___  

کردهزندگ ماقبل

 درستزخان،یچنگ يرهبر تحت که بوده قبا هم

زرقثروتبدوقبافقر انکهتعادل عدم بخاطر

 دستاست تهشوجودهمسا متمدن مناطقدربارها برق

غلبهحرکتمزبور، يثروت

جددولت قدرت ها، ثروتانداز دستدولت

 رساندنآورند،بوجود اند، بوده آنانقدرتمند بمراتب که

آنرا من که آنچهتمدن، سطحيبدو سطحخود

افتاده عقب مناطقنهاده نام 1گرائ تعادل

ارتقا آن بخش شروترواقع تمدن، موجود سطح

دهند

 مرحله تکامل چند هروس سطح در

 قبل هزارحدود تمدنطبقات مرحلهبدواشتراک

افتاده عقب نقاطتحولدهد،رخالنهر

 مانندمنط چنانکهگرددمحقق بعد سال هزارچند

باال نهامدارج 15 قرناجتماع املکهیحالاروپا

نمادارسرماگذارآغاز شکما حدخود

تمدن، نظامگذارمرحلهقارهانیبومآمر قاره

برندبسر آن ماقبلمرحله شمال مناطق حت

 بطورسال صد چنداروپائمهاجر توسط سرانجامشکاف
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ید   در  و  در نیچ 

 یم  . 

یی  و * بر * ی   ،* یش وی  ،* یش

به  لی ها   . یم  لی ها 

آس  يای ي ط . م.  ق  در  نی و ،

ها  ینیچ ي  نیاول ی از  ،

اس 

در ،ي و ی ی ي  هیاول لی

کر یم ی یب.  نیا ی ،لی  لی ،

ید لی از ، گی ی  از نی لی در 

باز  یم  تا.  ،میدان یم ما   به 

 به و لی ي ی ن

اثر ینیتر ی از  در  ، میقد

منطقه   ها  ي خی ی و  یشیپ نه

ی یم

یپ  ها  ،ی و 

 و پر  به زین اکی و ي ی

____________________________________________
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 مانندحتبشر تمدن موجود سطحآمر قارهکامل

 ارتقا آن شروبخش مغولیاسالمهخامنش ييامپراطور

  .  ابد

 در مغولدولتقومتار

منطقهمغول اقوام حضورشده شناخته 

 مغولشناسا باستان توسط شده کشفسنگ ابزاروسا

که آنجاگرددقبل سال هزار 500مربوط

گرقباهمسامغولقبا که است بوده زمانهم

قبازندگ شکاند دهزندگتركقبا جمله

جمعاشتراک شکل ابتدا بشرقبا همه مانند

. تداشته

دولت همطرازقدرت نظرکهمغول دولت

توسمرکزدر209 بوده، "هان""تس"

قبا شان تیاصل "هون"شود تشک "هون"

"يد""هون""ونگان""ان" صحراگرد

گردد

 وارجنوبدولت قلمروشمالمغول دولت قلمرو

Tsin     *Han    *Hun    * Xianyu    *Xianyung    *Hun yi  
   *Di                
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ی   يا لهیقب  به 

ها  یک  یگز یم  در تا نه   ها 

یاو و زی در  لی یم  زین  ده تا 

یب  و * یم * یش ها  ي

به  ب ق ،ي یم  ق  تا  نیب

 یم  یم   . 

رم  را  و  یم  ي لی  یال 

در  تا  در يا   به ی

ها  ي یم لی و  ید  در را * ایش  و

ها  ي دو ی  .  و  یم می

یم  ي در  دو به   در

 یم  ریز 

ید  نی از  و  وی  و  در 

ید  ونی ،ی در  اعل   بر بنا

: دیگو یم نی ینو یم  در

یرئ * ی وی  برا * ي یش 

یئر  ینیچ   نیچ  در يا 

____________________________________________
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___  

دولت سخان کهنامه.  است داشته قراربزرگ

 "هون"مغول دولت س"شان""يوند ائوهان"

چن سد* "شان الئو"

 فرمان تحت بزرگ وارشمالواقع قلمروهما حضرتیفرمان"

 کالهکمربندآنساکن که وارجنوبواقع قلمرو"شان" دولت

".بود اهدخو من فرمانکنند،استفاده "توشمد"

 دولتشمال،"هون" دولتالداول قرن اواسط

  "هان" دولتجنوبهونشودتقس جنوبشمال

هوندهند، تشک بزرگ وارکنار ""

 قرنآنجا نموده، مهاجرت اروپا شرق منطقهشمال

حمله موردجرمن،قبا همراه کهالدپنجچهار

ندشومستقر دهند،قرار فتح

یترت هون دولت لمروالدششسه رون

. افتد"ژوژان""ان" مغولِ اساسادولت بدست

غورقرق ترك، قبايالدهفت قرون یط

  دانده،قرن فاصله. نندمسکنمغول قلمرو

 قدرتمند دولت کسیتاسقادر بودند، زبان مغولکه

Han   *Xia    *Xianbi    *Jou Jhan     
*Hun Xiao Wendi   *Shan Yu   *Laoshan   


 Kidans     
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انی ،ه زی ، و 

   از    دی

ها  ي و ،ی ینیچ ی یم لی  . د  تا 

ها  و ای ید  نی  و 

یس  از ،ی ي  و ،ی

نوی به  ی یپا . د یم  لی

نی کی  از  به  نیا 

 را  یم 

به  زی   دی  با  دی

 نیا نی به  ي لی ي

کی  از ی یم   يا لهیقب  ه ها ي ری انی نیا   در

ی با ی یم  دائ  در و  و 

 به یم خیتار نیا .  لِی از هی ي

ها  ي پا رهیغ و ری ید لی یم ي

ط  و  طی نی

. دی  یم 

یک  را  و  را  او   و ینیچ 

یک  ی می ،ی بار نیاول ي برا نیچ

ها  يا لهیقب ي .  نیا در یل  در یم نیچ 

____________________________________________
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دولت زمانشوندشمالائوبنام

 شده ها، انقدرتخارج قدرت کتسل 

پسر بعنوانخودپدر بعنوانخان دانرسماخان

نمااعالم

 1112 يقرنها یکه است بوده یشرا چن تحت

جال تاتار، مغول،نام تحت مغول گرقباالد

 خودشانروساهمساقباگذارند عرصه

 بردهبسر گریکدمنزاعجنگ حال نموده تیتبع

که استبودانيدرگجر. اند

رهبر تحت مختلفقباگردآورقادرتموچ بنام روسا

جد دولتخانچنگ اسم خود نامتجدشده، خود

. کندبرپامغولستان

 جهان دول قدرتمندتریدولت 13 قرن در

تمام عبور مرکز"خور کارا" آن تختشو تبد

سفراجهان یاسمراوداتجهان يتجار عمده خطوط

 ارمنستانجورج يحکومت کیپلماتمامورفرانسه،

گردتبدرسم مقاماتروسپرنسگرفته

 رسم که همانطور مغول،جد  دولتاستقرارپسبالفاصله

محمد نانیجانشکورش مانندخانچنگبود گرد صحرا بدو
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ریگ  ي لی ، ز،ین  ی   ی  ي در 

ید     از.          لی  در يا لهیقب

یب و     یم  در  يا لهیقب    زین ها 

اعراب   ها  ي با   و

ها     ی ي

 و نی دی و  یم 

ها  نیا  ها  در  جی یم و 

یچ به  می  ي و  ي

در  و  و  یی

قل و  ه،ی یک  ها   ( زی

 ي از  به و 

در  ، نی  از 

 یم   .

یک  یلیم  یب به  از   تا و 

اند از  يایدر تا  از و   دیآ یم دیپد ي

 ،ه نی

انی نیا  . دی ها  ي را  یم   به 

____________________________________________
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___  

 جنگجر درنماآغازهمجواردولتحمله

 جهان يامپراطوربزرگتربود جهان تمام فتح آن هدف که ها

 شمال قطبژاپنوبآنمرزها که

 لومترون33شآن وسعتشده دهیکش کامبوج

شدبالغ

1259 "مونگکه" مغول امپراطور آخر مرگپس

 نوه ("خان باتو" قلمروشده ختهیگس هممغولامپراطور

 مروروس پچاكياستپ گستره درچنگ يپسر

 دولتازبکستان،ترکستان گستره "تساگادا" یپادشاه

تقس ن،متعلقنهایسرزممغولستان شامل "خانقوبال"

 بدست یپادشاه بعد يسده بتدرشود 

منقرضگرفته قرار حمله موردجد رانخونخوامهاجم

  .             شود

مغولبدوزندگ

آنشباهت

نظامات مانند شکممغولاننظام

قبا مانندچندهرجمله،است بودهگرنقاط

مهم نقشخون هممغولقباشکلعرب،بدو

 Tsagadai
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.  دیز  یپذ یم  یم   به ي

کی  از ی لهیقب ي را او  تی یا از را  از  قی

یپ یم ای  ید ي لهیقب به و  ي

یم در لی زین  ی ي ي لهیقب از یلیدل 

نام  یم 

یم در  زیچ   یم و 

در  و قیرف ي را  یم دایپ را  در 

.  نیا  هک  یم ی ي

در او به  ی یم  در لهیقب  یم  تی

ی با  به   با  و ی

در ی لی نیا از  ید 

 به قی  . دیآ یم در يو ي ي

یم لی از  نی یرق به  و  او   و 

یپ  یم  . ی زی در 

یپ به  ي یم در   نیا به ی

. دیآ در لهیقب تی یم بهیغر  با  به ير

یم در  ز،ین  لی  .

باز يا  و  از  یا  لهیقب زین  در  یا از  . .

در  و  به  ی تی ول  ی

____________________________________________
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خون هممحدودمشروط بهچوجه آنها عضوداشته،

فراترمجموعهنجانرو،است نبوده

قبا مانندآنها انچنانچهاست بوده خون هم افراد جمع

عضوبراد سوگندتوانستهفرد عرب،

 بوده موسومبرادر ونداعراب انکههمبستگ نوع

کهچنگناتن برادر "جاموکا"گفتند"آندا" ونداست،

همشود، تبددشمنببعدمتحد ابتدا

برادرطر

 که است بوده قرارمغولقبا همبستگ گرنوع

کالن، عضو برجسته فرد کاتحادهمبستگ اعالمفرد،

نوکرمغول زبان که است آمدهعضو

معنا شودفارس زبان واردبعدها کلمهالبتهاند گفته

متحدمعنا ابتدا، کهیحالکند،خدمتکار

 اعراب انکه است بوده يهمان معادلاست داده

. است شدهدهیخوانده فرزند

بهرفرد کههنگامعربقبا ان

 است، وستهآورده پناهگرشده جدا خود

کهاعضارضا جلبطرجملهنکار

 ابتدا کهماننداست دادهانجام رفته،خودفرزند

 Jamuka

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                          

عل و  ی لیم  به   . دیآ یم در يو ي

پ    زی  ی در     ه به

.  زی ی    جیرا

 و ي از ي قی ای 

ید 

.  نیا در  نیتر يا در  يا لهیقب  یم 

خ،یتار هیپا  یم در زین ها 

 هیاول به ی ی   2.

یم  در ي بنا  به  ،

یم  به  و  به  ي

 یم او با ، یم 

 ی یم  و  يو 

 ریز با  جیرا  ي ی

یز  او  یش   دیز

باق يو ی یم ی  .   ای 

نیا از  نیبا.  دیآ  یم  در او   به 

يو   ي  يا  لهیقب  تی برا  از 

یپ ی با ی یا ي  کن یم را او  و 

 و  ی یم  به لی
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 ماندنتما شود،آزاد محمد توسطوقتبوده محمد غالمِ

وستگنوع داشتن نکارالزمه چوند،نزد

 بوده حمايبرخوردار يمحمد خاندان

 پس که است صورت يفرزنداست،

ماندصلب فرزندخوانده پسر همچون

همسر نبفتهمحمد بعدا که است یکس همان

 همچونصلب فرزند کهبدو اعرابرسم پاگذاردنشده،

 محسوبمحارم جزو همسرشرفتهبشمار فردواقع فرزند

  .      کندازدواجشده

معنانوکرمتحد يمعنانوکر انفاصله بهرحال،

 مراحلبدو نظام انفاصله"موریالت" نظرخدمتکار،

است بودهفئودال نظامطبقات

کالن  ماقبل نظامات همه مانندمغول ان

 کالنهااست رفتهبشمارنظامواحد

 اند، بوده مردساالر عمدتا گراکنون شان گذشته فبرخال که

 زن ربودنازدواجطرهمسر چندهمسر برون همچنان

 شب همان کهبودهعروسچنگ مادر چنانکهاست بوده

چنگ درتوسط شوهرش، خانه  شدنبردراهاش،عروس

همسراشرغمربوده

 Lattimore
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 به 

 و بر  در

 و  در زی یم 

طی ی خیتار ي ی ید  از ي  و 

انی و  یم در   از ریز نیا دیمؤ زین 

یگ یم  هیآ.   و  و دییتا زین 

زیچ  . قی ای  دی جیرا زین   از 

نه و  ،زین  لی از 

یب و  ي  لی  .   در جیرا

ها  نیا.  ي ید و دی ي ای و  در  کی  ی

دو از  قی یم  برا  ي ی یپ در  یا

 به  و جیار ي یم لی از. 

یپذ  ي  نی یم لی ی به  و 

تول  و دی یدایپ با  یما یم لی و 

یدایپ با  ،ی به 
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زنخصوص تیمالک ششد، گفته که همانطور

 ثروت،مازاد شچونشود،تبد مرد ملک

تبد معاشتامشده رفتهروشاشتغال کغارت

گرددتبد مرسومامرهم زن غارت لذا گردد،

 کردهعملطر ازدواجزن افتنافراد نرو،

امرجنگغارتدن،یدزدگرخراند،

است بوده مردساالرقباهمه شکم

آن مادرتبار پدرساالر نوععرب يبدو قبا در

 که ياست بودهزنخرغارت طرازدواج

ردقرار عمل مورد بکراتمحمداسالم توسط

 توسط آن قبولعرب بدو انرسمقران

 که است بودهشرا تشابهگرنشانبوده محمد

  .    دهدرخ آنچنگمحمد حرکت

جنگ (که زنان آن مگر شد حرام شمانیز) شوهردار (محصنه زنان نکاح"

متصرف) خدا حکمکفار هاى

 و از  به 

".....اید شده مالک و     3

  

خود مالکه است حالل شد ذکر آنکهغیر زنى هر"

   ای  به    

در  را  یپ و   به ی

 به زین  زین را 

 از 

 زناشوئى طریق به 

     4)است منتاکید(" یریدبگ

 همچونآنان زنان ل،یقبا غارت هنگاممحمد خود

 مانندآنها آورده، شیخو روانخود تملکغارت اموال

فروشبرده بعنوانداده، قرار خود  یشخصتمتع مورد کاال کی
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ینیچ  هب ،ها    یم ی  نیا از را  قی ی

یم ي ها    و  یبر به زین 

 خیتار یم   در   لی     

 ی از زین ي و ي

.  و   یم 

ي  و  با را  آت  ي  ریگ 

در و  ها   و  و خیتار 

ید  از ی ی از  به 

 را ی یم  نیبا  نیا    در

ید  از  از  اری بس و  ها  نیا 

ها  از   از 

ي  و ی به  ي  در  ول  از ی

یم در ز،ین ها  يا لهیقب 

 یم
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. اند رسانده

همچنان مزبور نظامات چند هرمغول ان

جامعهگذاردگیپاش مرحله که آنجابودند،

 تمدن، نظاميمتعدد ينشان خودداشتند، قرار یطبقات

یناش اتیخصوصگريغارت نوع منجمله

ل،یقباکه معنا.دادندبروزخصوص تیمالک

 نظاممثبت اتیخصوص هم گر،نظامنظام کگذار مرحله

 حال زشت يجنبه همماقبل یانسانیاشتراک

 خودیخصوص تیمالکتمدن ینظام يشکل

تمدن نظام نشان غارت تیخصوص اگر چنانکهکردندحمل

مادرتبار نظامهمسر برون رسم بود،خصوص تیمالک

مغولپدرساالرقباچنان هم که رفتبشمار ماقبل

  .   داشت رواج

کرده اشارهمغول انهمسر برون روابطفالت

لحاظ  انجنس روابطبررسطرروابط

یآ  به ،ي یبایم نیح در  ی ي

نیا از   . یم  نی تی از 

عروس ی ی در  در ی  .  ی او به  یم 

زن  از را ی ی با   ي را نیا 

.  به رانیا لی ی تا زین لر و  نی دیشا و  نیا  یم در  داشت وجود سنتهم هنوزاواخرهمکردقبا ان

 زن آن ببرد، خوددهیدزدروستائکه داشتجسارت که کس هر کهنحو

 وجودرسم مراسم لرستان حتگرفتتعلقداشت شوهر اگرحت

 داماد که است قرار مزبور رسمکند یسنت چن وجودحکا خود که دارد

 پدر خانهمجاز بطور خود، ندهزن دنیدزدبجا بتواندعروس مراسمست

.بزند دستبرد دارد قرار خود اقوام محافظت تحت که خود زن
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ی یم  . 

ی  در ي در 

ح  از  تی و  یم  ي   و هیته

 یم    با نیا  ي در 

در  یپ  به  ي  یا از و هیته   دیبا

یا با   با  ي یم 

ه  ینیچ   و ها

بس  اری و  هی  .

در  در  ي 

در  خیتار ها  نی

کی  از ی در ی  دیبا

 ي جیرا   . 

 لی نیا با  ي 

اری نیا از ي بس  یم در لی در  با ، زین 

یم    5.  با را او 

زن با  ی و   از دای

یم در با  آس در  يای ي  هی و ها 

در  نیچ   یم حی دیگو یم يو.  و 

 ریز ها  ها  از و  ریتاث 
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 بودند، گرفتهآنهابودهمغول سلطهسال آنکه

 اساساازدواج رسومرسمدهدتوض

آنها ان. استمرکزتاتارهامغول رسومشب

 نشاننام کهازدواجشد مرد اند، بوده پدرساالر آنکه

شدمنع دارد خودکالن

آنکهمحمد زمانعربقبا ان

 برونتبارانه مادر قانون وجودبودند، شده ساالر پدرقبا

بودهمچنانهمسر

کالن، درون جنس رابطه منع که داشت توجه

 بوده ماقبل نظامات یجنس يتیمحرم يجد قوان

 نظام خانواده درون یجنس رابطه منع همچون که است

است بودهالرعا الزمآور الزامتمدن،

انیدرم که مچنانتاتارها،مغول انیدرم نطور،یهم

 خانه نحالشده،دهیخر زنپدرساالر نظام تحت آنکهها،

خانهازدواجمرد نروزن خانواده توسط

 مرد توسط خانه آنکهساالر پدر نظامکهرفتزن

یاکخودداشت ضد رفت، مرد بخانه زن

 وفات زن درخانه مادر آنکه گذشتهمادرتبار دوره کوجود

بود افت،
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.8  ار او نه و 

 بر را او   به   او با نه و 

در  و   ادی

 اَل زین  از  

7    

 او با  یا و  به را    و  را او 

آ ،  را 

 از ، ،  و  بر را  

 در ،  یا  یا  از و 

  :دیگو یم

.  ت  و ی يو با 

در  و زی به 

یم  و ها  در يا لهیقب ی یم  ید  از 

 با  یم ی يایبقا از  نیشیپ   6.

نی برا  در 

در  از  ر نیا زین نیچ 

 در  به  در  د،یگز یم   . 

زیچ  ي يایبقا از يا  ي  یپ از 

ي  نی در  ي 
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والد خانه مرد روزه چند اقامت رسم ن،یهمچن

مادرتبار نظامنشانه جزازدواج،عروس

نبودسکونت آنآمده زن خانهمرد آنکه

پس زن آن کهاشراف طبقه انیدرم سم

 خود والد نزد یماه چند يشوهر خانه یکوتاه اقامت

بودنظامکردزندگ آنهابازگشته،

مغول انزندگ انتشابهگرمورد 

 پدر زن بردن ارثرسم محمد،چنگ عروج زمان اعراب

یاسم رابرتسون چنانکهبودازدواجمتوف فرزندان توسط

 اى بیوه خودمیمرد مردى فرزندبرادرپدر که وقتىجاهلیه عصر"

 مى زن سرلباسشمیآمد کسى اگرمتوفى وارثین گذاشت مى بجا

 پرداخت زن براى قبال که اى مهریه تحت که یافت مىحق این نگاهانداخت

مهریهداده شوهر دیگرىهرکسزنکند ازدواجشده

".بگیرد

 "کوبیشه"بنام  زنىقران  نزول  دراسباب"وحیدى"

 که کند مى شکایتآید مى محمد نزد مدینه که کند مى

اند برده زنىمیلش خالفمتوفایش شوهر وارثین

       کنند مى آزادازدواج

Kobaisha       *Inancha Bilge
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 در  در ی د   

یم  در   یم  از.  نی

 و  و  از ي با را 

اری ي و ها  بس در  نی ه  ی به 

نیا با از  لی ي در 

 را ي ي  . 

 لی در  ز،ی از  ها

  

خواهر با برادر محسوب شده است

ن ازدواج، ازدواج پدر با دختر و پسر با مادر و  ز کاملتر باستان ن

کوت از کتب پارس . در کتاب دن اد م دخترش آتوسا 

ه با  دواج کوروش دوم با مادر و کمبوج از از   . مینیب

ائیآر  یم ی یم در را ي و  ید   ما

 یم ی او  یم 

در  یم  * 

کی با  از  یتا  یم  او  یم   زی

یرق  ب کی  ،ماینا ي لهیقب  از ی لی یب  یا

.  ی یم  زین  با 
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وقت چنانکهبود مجاز پدر زنازدواجمغوالن اندر

قدرتمندقباخان"*لجنانچه"

 زنانیبوکابنامجوانتر پسر رد،خانچنگ

 بزرکتر پسر کهیحال کند،ازدواج”گوبرسو“ بنام پدرش

  9.باشداست، بزرگتر برادر کهحق مزبور زن که شودمدع

اقوامانیهخامنش انگرمشابهرسم

یهرودت چنانکه

ان یی کندیی

یی

.10 

زنان

مدتشد، گفته که همچنانچنگ زمانمغولقبا

بودند شدهپدرساالر نظام وارد کرده، تركمادرتبار نظام قبل

 محمد، زمانعرببدوقبامانند که  آنجاحال،

عرصهبودند،گذارد ینظام چنقدمبتازگ

 خودگذشته نظامعناصرعالئم هنوز خود مراسمآداب

 عرب يهمتا همچون آنها، انرو،همکردندحمل

قرار توجهمور همچنان مواردبعض  زنان  محمد،  زمانشان

Taibuqa      *Gubersu
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برا  ي  . یم 

در   یم فایا  ي لی با 

ها  ي ج ی و  یس  و ی  در 

در .  و ی یم 

برا  ي ید از ، ی زی

.د کر یم نییتع زین را   از 

 ی و   نی و ،ي ی او ي

یم در ی بینا نیا زین ها  . می و نیچ در

نی ریز دیفق  ر یم 

بینا  ی یا و میقد نیچ در ما زین 

 ،د ، از را   . 

برا  ي ینی ، يو ی یم 

من  ی د ی در   یم . نیا  از 

بینا     و وهیب  در او، 

-6 و  در     زی ي

جا ی یم ي . از  یس  در ی

 از.  ، از  یتی در 
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 صورتکه بودند برخوردارموقع چنانگاهجملهداشتند

پس چنانکهگرفتنداسمهم مقامات حت لزوم

1241يسالها فاصله مغولامپراطور خان،چنگ مرگ

 اداره السلطنه، مقاماول همسرتوسط51-1248

بعدا کههنگامشوآنمانع امرچند هرشد

بازندهخانوادگ تبارامپراطورجانشقدرت جنگ

ندهد دستسرشنشده اعدامشو

 مادرانالسلطنگ رسم شاهدران

داشت،قرا بلوغ سنامپراطورِ جانش که یبهنگام

 که بود السطنهمغول انحتباش

وزراحتبعد ملکه هشتهمچنامپراطوراصل زن

 11بودند، خودش برادرانمعموال که

 مادرخانچنگ خود که بودخاص احترامموارد گر

 واقع بود قائل شد،محسوب اشاصل همسر که اول زن

 خانوادهگله اداره نطوریهمنگحتاسامورزنان

 امور باره آنهااکثراقباروسا چنانکه12.کردندنقش

خود شوهران همراه اغلب هرچند آنها13کردند مشورت

مین و  از ی را  د،ی ي ی  از 

فرمانده دی یم  از را  ی یعب ابو به   ی

مشاوره دیول  با  یم در   بن حارث زن فاطمه خود خواهراستبن خالد  اعراب انامرنمونه نیا ي 

 عزلفرماندهخالد دهددستور سپاهجد  دهعمروقت که هشام

خودبدگوئ آنکه مگرنما مصادرهثروتشبرداشته سرشعمامه نموده،
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بس ي اری و  ي  با.  و    

یم   .   با را بر  نی

یا با.  ي لی آز و  نم   ریغ

نم را  ی و  به  ی 

نم  ی در ی با  و 

ول . ی یم  جیرا ها  در 

 به ی

 ینی دییتا  زی یم  یم 

در  .  زی

نیا با.  ، از  ت  را  جیرا 

آ  یم در   ي

  ریش  . 

 در . و ریت  و 

یب ن ر،یش  و  زنا   .  یم 

یغ  در را  فی یا بای و 

در  ریغ  ول ، یم  به  ین  نی
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یرفتند جنگ آنان یجنس يازهاتام

 آنها ابخود شوهران وظاامور تمامتقر نصورت،

لباس، دوختندنیدوش شترکارشدنددار عهده

 دنیدوشکمانساختن مردان کار کهیحالبود چادر بافتن

بود mare) (ماده اسب

 استطاعت که نهاانتنهاهمسر چند اعراب، مورد مانند

یموقعفرمانروا اولِ زنِوجود بودداشتندشا

 که یصورت فقطچنگ پسران چنانکهبود برخوردار یباالئ

 توانستندگرفتقرارچنگ اول زنمورد آنانچانش

  برسندپادشاه

بودمغول انيخوار مشروب اعراب، مانند

 هرگز ضمن،. کردندنزاعدعوا گریکدیمست بهنگام آنها

 اموالدست جنگ بهنگام بجردند،یدزدگریکداموال

 خودصحر بکراتقباروسانحال،زدندیمغوالن

دادندنشان شیخوتابع اموالانداختن چنگ

مداوممنظم کاربودندآزادآسانافراد مغوالن

 در زین  ها  از ی را  لی ی یم 

یقبا ي از  از را ی یم  ها ت  و 

یم از  یس با  نیا  ها ی . دی  يو  یم 

ینم او از  یم ی و  زین 

یب یم  و  در را  یس  ی یآ  د،یاینم  يو  نیبا  بی ندمخاطره خوداسندهبیترتکهتکذعمر هیعل را 

 نظر طبقسرانجامکندخواه نظررفته، شیخو خواهر نزد کند، چکار داند

 انهمخواه مشورت نوعاسالم طرهالبته،نماعملخردمندانه

. دهنددستقبل نظامماندهیموقعحقوق همه زنان رفته،

بردهمراهجنسبدالخودزنان اغلبجنگمحمد. 
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ه به را ی او  یم  یق اءیاش و   ی ، یم 

برا  ي در را  ی

نم  ی  .   چیه را

ظ  یا  یم  و  از تر  یک در ي

برا  ي  . ي را ی به 

ی از  یم   . یم 

انی و له ي و   یم  در تا 

.  نیز ریز  ن ابا زین   از

یح و  را  یم و  ازین 

 .  لی یم ریش و 

ل شکارگر تبد  . دو

شتر به محل اسکان  ل گله دار مناطق جنگل هر چه ب گسترش قبا

ز با  خی برخودار بودند. در زمان چنگ بربر و از زندگ ماقبل تار

ش از دوم ها ب پرداختند. در ضمن اول زی ن ی به کار شکار

ها بعضا به گله دار و هم دوم قرار داشتند. هم اول

ها و صحرا ی ان جنگل ی م استپ ها واقع در نوار جنوب

ل دامدار که در  کردند و قبا ی م که در مناطق شمال

ل شکارگر  کی.  ل مغول از لحاظ مع دو دسته بودند

یم  یم می  .   ی را 

 . بس  اری پر و  در ،  ی
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 بهنگامبودند طاقتبردبارکهیحال نداشتندآشنائ

کردندتقس خود انمغرورانهغذاقحط

ی قباییشتییقبا 

یی زندگیگل و جنی

 گبي یي

)Goby(ها یيی

 ها ییی م

ییی

یی،ی

 شیل مییان قباینان و بزآ

 نوع همهدندینوشبودند خوار گوشت مغولقبا

بوقت. خوردندکرده شکارسگموش منجمله وانات

آنرا جنگ، بهنگامندداشتخام گوشت خوردن

شود خوردن آمادهسوار جرندشتگذاخود اسب

غذا ظرف کیهمگکردند مصرف آنرا توقف بهنگام

 مصرفآن شدن فاسدتوجه بدوناضافغداخوردند

 خود روفنکههمهجالبداشتند،نگاه سهبعد

شستندگاه

 شهیهمداشت دوست مرده کهجائ خود مردگان

خاكمراهمتنمودنددفنکندزندگ
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 ها د،ی  . 

رم ي ی برا  یح از  در  و  یتی

ط در  ی یا او.  را  عنی  تا نیچ از ی ید

ی از  تا  در  ي یاق از ي  نیا

دا ی یلیم  یب بر و  از   در ی

.  را   نیزم  یم 

 ی یم  در ری

 ي به  ي

را    پا بر ها  رد خیتار نی

کی  از  یح  در ز،ی يو 

در  ي  چیه زی یم  نینگ ریبز 

در  رهی را ی   

زی و  قی یح  از  ط  در 

زی چ 

ها  ي و ی و زی لی

  

یآو را او  یم   ي

ول  بر  یم   به ،

در  در را  و  را ی یا و 

یا ار.  را  در  نا ی یم 
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دفن شناختهجائبود ثروتمند اگرمرده نروکردند

 بخاك کار کهبردگانداده انجام شب نکارنمودند

 افراد قبری14.رساندند قتلداشتند شرکت سپردن

   15.کردندزاناسب سر پوست فقطعاد

آنتشک در محمدچنگ نقشطبقاتدولت

نگسرگذشت

يخونر طرتوانست اتشیمحمد اگر 

 فتوحات برابر کهعرب جز شبهتنها عرب، مردم سرکوب

همتا آورد، خود قدرتآمد،بشمارچنگ

یمغول، يامپراطور خود، اتطول چنگ مغول

. ساختخود نوع ييامپراطور پهناورتر

 اسکندر،امپراطور قلمرو برابر پنجآن قلمروپهنا که نقدریهم

 پهنه یتمام تصرف حالناپذ توقف بطور کردفکر کهکس

جهان مناطق کل مجموع درصد 22شدبالغ است،کره

    .شتحکمران نفر ون100شگرفتبرم

سودانوب رودکسو،آرام انوسامپراطور

توانستنکارداشت امتداد اروپاگر

آن فتح کهجمعقلمرو مورداتشسال 25

دهد انجامکش طول سال چهارصد
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بن    ی ی،رئ ي   ز،ین 

 ي لهیقب نی  . 

یرئ  ي لهیقب  .  ی در و  نی

زیآم  ي در ،ی با  از ز،ی و 

ها  ي ری دو  از  به   نیبا

در  با ی  نیا از زین 

 .  

 ي ره پر و  و  ی ریتاث یب 

در  به  پر 

یم  از  یپ   و ،ی و 

در یپ  ی در یپ  ندی  و ی عی

طی ز،ی در   را 

ها ی ي نهی  و  از  به 

 غیلتب به  زیآم  یم  در  به ی

عنی را،  ی را ی در   از 

 از را  در  ی  . 

ها  ي عنی  ی در  نیا 

در  نی ی  را  و ی ی

نیا  زی نیا  لی کی از 
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 قدرت مارش خانچنگ که بود امر دالی

نوجوان کامالسن کهوقتکودک بهنگامخود طلبانه

 سرکوبجنگکار،محمد کهیحال نمود، اغاز بود،

کرد شروعسالگ 50 سنتازه نه،یمدخود گرانه

کهزمان مدتبعثتپس اول سال 13 محمد

نسب آرامشگذراند،دعوتشمسالمتمکه

ماجراجوئ که بود مدمهاجرتپس تنهابرد، سر

 سخت شرا بخاطر چنگ کهیحال کرد، آغازاش یجنگ

زندگ بطور که يناخوشا بشدتوقازندگ

 اوان همانآمد، شاش یمبارزاتیشخصخانوادگ

دادن شکل مسلما که شد یماجرائ یزندگ وارد یکودک

اشنظام تیشخص خروشجوشسختیخم

نبود

 قرارداشت محمدمشابه تیوضع نظرکورش

يدرگگذاردن قدمقبل آنها يهر که بیترت

صلحآرام نسبتا یزندگچنگسهیمقا نظام

سحالتکمترانشان، شاهاولبودند برخوردار

بود پارسمهمتر پاسارگاد،

خاندان س  ابوطالب  زاده برادر  چند هرمحمد
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زن  در را ی   لهیقب  در ی دیشا تا    تا نی

 نه نی یم  لهیقب به را او  یم هی

ها  ي ،ی از  ی یم  ی  بر

 او.  در  ي  ی بنا 

ی  ی از  فر نی

 در  ی را  به  یم 

 را نی

ی  ،ی ی یم    تا

یب  از  نه و  نیج ي ي

ی  یب و  یرئ ،

.  او  بار  را ي زن ی ی و 

 زی ی نی بر  از 

 از  ی و  یب  يا   . 

 تا هیسا در  و  و او  در  تی ي

یس ي و ی ،ی ها  ول  ی از  به   زیچ

یقر ی و  یب و میتی ی ها رهیت از ی و ریفق ي کی 
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کودکشمعمولهاشم،

مذهباسکشاکشورودقبل حداقلبود،

عموحما کنفچهثروتجهیخدچه مدتها،

بود برخورداردغدغهنسبتاآرامزندگابوطالب، خود

عکس،کامال بود،تموچ اشکودک نام کهچنگ اما

البته،کرد تجربهبتیمصسختدگکودک همان

 مغول تیاهمکوچک کالن کس"یسوخی" پسر هم

شکار، راهشترآناعضا که بود "بور" کالن بنام

حتسوخکه یجائکردند، ارتزاق يدامدار یحت

 گفته که همانطور بود، دومش زن کهتموچ مادر "هوئلون"

خانهسوارههمسرشعروس شبکه داماد چنگ شداز

. بود ربودهبرد،

 اول فرزندماه چند تنها که بودسوخدوم زندتموچ

که داشتخونلخته دستشتولد بهنگامداشت فاصله

هنگام. دادبزرگجنگجوئ تولدنشانمغولافسانه

 بردهمساپدرش شود،سالهتموچ که

آنبتواندکند  کار  آنجا  سالچند

 Yesukhei    *Borigin        Hoelun       
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یگ  و  ی یر از ی برا  ي یا

 از  از  و  یم 

 و  م در ی

ی  ،ی و  را او   . یم 

برا و  به  به   

نی از  به  با 

یم یم و  خ به  ي  یگ نیب در 

یپ  یم  در را  ي  لهیقب هی به 

ی و  به  برا را نی ي ی   ی  نی

 یم  از ی يو   . 

یآ  یا در با نی  .  به 

در را  به ي یم  نیا  یل دیبا 

ی  ي در  ي

ز ي با ،ی در  لهیقب  به  نیا.  برا را

یل  یا ي برا و  ید ي لهیقب از

 جیرا ي و  را  یم 

در  یم  لی در 

 ي پا و   . دی
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نمادست خودبرا

 نظام زمان آن مغولقبا انشد، گفته که همانطور

 توانستندفقطخود همسران مردانبود،همسر برون

 خود اقتبودند ناچار نکارکنند، انتخاب گر

برسانند اثباتداده، نشانآنکارناشوئ

 کهپدرساالر نظام برعکس آن،که بودمادرتبار رسم کخود

رساند،اثباتدار خانه خود اقتزن آن در

 خود ندهزنِتموچ که نجاستبود مرد گردنفهیوظ

بود بزرگترخودسال چند البته که شودآشنا "بورجه"

زن افتنکارتموچسوخکههم بهرحال،

شخود خانهبازگشت راه برده،همسا 

 ناچار. ردشده مسموم شیرقبادعهراه،رد،

 شود، نظرش مورد دخترازدواجموفق آنکهقبل تموچ

 نزدبازگشتناچار مادرش،کمک يپدر مرگ بخاطر

 کهفرزند هفتمادرسوخکالن یولشود مادرش

توانائعد بخاطر بودند، شده آور نانسرپرست بدون اکنون

 جز هم آنها. سپاردمرگ بدستاخراج کالنخود،مواظبت

 چاره ند،ینما ارتزاقماهموش اهان،شهمدتنکه

 Burje
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 از  را  یم   . 

 دییکر  با  د،ییکر را دی

.  نی دهی با و  یم   را 

 در   ، ی

دی به ،* نم ي ی   ي ول.  ی

 را او را يو  ي یم دییکر ن

یپ   . یپ او به ، یم  دییکر  ،يو 

برا  ي ي و  در تی  يا

ی  از   از  نی هی را 

ی  او با و  یم   . 

در  ار یا تا. دیآ یم بر  را  ی 

در  ی یم  و  در   ،ی

یا تا  با  .  او ی یم   یم یگ 

ی  ری و    ي لهیقب و 

ي  نی ینت 

 به ،ه یم   . 

تن نا  را  از  او از  نی ، 

تن  ی ی ی نیا تا.  نِی به  ی نم ي ید ي

____________________________________________
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برادرهمدستجوانتموچ کهابندگر

 تنفریبچگکهخود یبرادر بزرگترخَزَر اش،

رساندقتلداشت

 عضو قتل یدننابخشو جرم مرتکب که تموچ جه،در

 وغگرفتار مجازات، بعنواندستگ شده، خودکالن

 اتمامنکهکشد،طول سال پنجبردگشودبرد

دوبارهشودازادسالگ 16 سن سرانجامبردگ دوران

انتظ هنوز کهبورجه نکهبورجه افتنصدد

کندازدواجافتهاوست،

 قهوه خزکت ککهبورجهمهرتموچ ازدواج،پس

قدرت کالنعضو*"خان اونگو"نوکر کسببوده،

 کش شخان اونگوکندکش ش*""مند

کال عضو خودناپسر بعنوانکرده، قبول

"مرک" اش،مادر کالنکه گذردچندکند

عروس شبپدرش توسط هوئلون، ن،یتموچ مادر دنیدزد انتقام

 کالن عضو اکنون کهتموچبرندخوددزدبورجه

 قرار حمله موردمرک کالن  کالن  سواراناست

آوردبدست مجددابورجه آن، غارتپس داده،

Merkid        Ongo khan       *Kereyid      Khasar           
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ها ي   ي  لی ي  در را ی

 ي یم 

یرئ و  در  ی  و 

ها  ي  از  به  ي از ي

یم  تا  ها  لیاقب  و  برا 

ین  ي را   نی از 

 را  یم   . 

ی از  او  ادیز  نی از  با 

ینت   . یب ي  ي  و  یم 

ی  دو  یم  نم  نیا از   با را نی

 یپ در  ی ي  و 

یا تا  باق  یم ی در ي برا  ي ي

نی و  ي 

یم  نیاول 

 یم لی یم   . 

یرق به  او  ول  ی در او ي  از قی به 

اری از  ي در  ی  نیا در نی
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کودک دورانکه  "جاموکا"حملهتموچ

ببعداآمده، برادر"آندا" سوگندطر

گرددبرخوردار شود،تبد

.  شود متولد "یجورچ" بورجه، فرزند بعد، ماه نه

 گروهتموچ کوچک دسته بورجه، نجات اتیعمل بدنبال

 نکهمانند،هم کنار متعددسالهاجاموکا

  يبرادراتحادرابطه خود،شخص قدرت استقرارجاموکا

 کساله، 19 برادر انپسوده،قطعتموچ

 جه،درشودآغاز جنگخصومتساله ستدوره

ارانيتعدادهمراه شده، جدا جاموکاتموچ

کندتركاردوگاهش

 متوجهخودروهمه جاموکاشدن جدا بدنبالتموچ

کند، مغول يکالنکردن متحد يتالش

کالنتعدادآور گردموفق سال هشتپس سرانجام

 کالن سخان بعنوانسالگ 27 سن خود انتخابمغول

  .  گرددمزبورها

پرواز بلندمهمحلقه مزبورقبا اتحاد هرچند

 Jamuka
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 را یم   .

ی لی ي در  و نهی ی یگ   به و  ب یم

یپ  در ی پ لی نهی و   از ي لی

.  و  دی یم   را 

بلع و هی ها  ي  ي به  و لی

ها  ي را ی ها  هیاول ي  ی ي

در  به رو ي يا لهیقب يا    نیا ی

ها ی ي ي یم  ابی 

نی م،ی  در

لی یم  ي  و  لهیقب 

یم  در و ، نیا  را  لی و 

 ي ي  به ي  . میکن یم 

ها  ی ریگ  بای نیاول  در ما  یا

ابی  هیاول  لهیقب  ،يا  نیا و 

یگ یم  ی هیعل بر  یگ یم

بار  به رو  ی برا  ي را 

یا با.   يو ي لهیقب و  یم 

نی و  ها  ریز  از  به   و

یا با  نی د یم لی  ي  نی

____________________________________________
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تموچ هنوز نحال،هد،تشکتموچطلبانه قدرت

تابعیهمگ فرمانشان،يکالن همراه جاموکا

 اونگو نحال،رفتندبشماراونگوخان  وابستگان

فزونقدرتشان که هرآنها خود، قدرت حفظخان

  .    ردبکار گریکدرد،

یقدرت مرحله هماناتحادجنگ 

طبقات يدولتهمهتقر يشکل که ست

مشاهده تمدن نظامبدوجامعه تحولبرا

 ان١٦خزرجاوسقبااتحاد عربستان، در

تشک ١٧انیمسپانیمراف پاسارگاد، سه انیپارس

 پلکانکرد مشاهده هم تموچ موردکه همانطور که دادند

  .  گرددآنهابعدقدرت

هانظام که اتحادهبرپائ بدنبال

 اند، داشتهطبقاتدولتنطفه حکمبدوتالش

 دنیهمساکالنقباخودبعد تعرض ن،یتموچ

 کورشمحمد که يکار همان درستنما شروعآنها

 شارسقبامدقباتعداد کردن متحد بدنبال

 مادپادشاهمدمستقرهودقبایترترند

دهندقرار حمله مورد
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 بر  یم  ریزب  و   یم   . 

یقُرَ ی و  ی را  بن   از 

.     از دهید يا لهیقب ي  و ي

یم  رینظ  در  ی  لی يا  از   و 

ها  ي نهی به   در را 

 در  ی نیاول در  یپ در 

  . مینیب یم 

در قایدق را  و  و زی .  نیا ما ندی  یم 

یب  ي یپ در را  با ه نی با  و 

ید  می و   لی يور    و  ي

 در  ریغ را  یم  بر  و 

یپ ي ی در  ي  به را 

ها  ه،یاول  یپ  ول  یس 

ید  از   هیما را  و 

 ي  در  تی و  ی یم  تا 

در  با  نی ید  در  یا ي برا 

یآ  یا  بای نیا  و 

  و  و  نی یم   . 

 لی ي هی و  نی را 

ها  ي نی زین   از  هیاول   نیاول

____________________________________________
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کالنکردن متحدپستموچ انیقربان

آنها بالفاصله که اند بودهجرکتاتارهمساقبا مغول،

دهدقرارخون قمعقلعحمله مورد

  ندهسرورانگردنکشانهمهتقر نکهجالب نکته

مخالفابتدا گران،دل وحشت جادتمدن، نظام

کنندعملسنگدلقساوتنهاخودخورده شکست

داده، قرار گرانعبرتوحشتآنان دردناك سرنوشت

ييروزبدنبال یند،یبنما یاسيبردار بهره آن

 بهم آنها نفعقوا تعادل عطف،نقطه حکمکههائروز

گذشته عکسسازد،ممکنآنان برابرمقاومت زده،

نرمش  راه خود،  به  گرانتسل   يآورتسهبرا

شتررافتگذشتخودمغلوبگرفت شمماشات

چنگمحمد مورد تشابهنماعمل

سه، هر کورش،

 که آنستقدمکههنگام کار، آغازمحمد،

عام قتل چناندست کند، مستحکم مدخود قدرت

آنکه زند يهودقباانهیوحشخشن

 جملهاست بوده نشده جنگهابدو عربستان

آنان نوجوان پسرانحتمردان تمام ظهشکستپس

زندگردنیعل  بدست  اند، شدهتن 700بالغ که
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یقی  ،  در  مورد  مادها  و  پارس ها بخاطر قدمتشان ما اطالعا

یب ی

روز م شود، با  ی پ ب و متحد سابقش  ز بر رق

ن طور هنگام  . ق شکار روزگار م  از طر

یی بوده که افراد آن در جنگل ها ي ت جنگجو له ب له، قب یقب

یا ظه از صحنه هست محو م له تاتار مانند بن یقب

ن ترت یبا.  ی پ گر م ل د از آنها موفق به فرار شده، به قبا

غ م گذراند، و تنها دسته  ی با همه  آنها را از لب ت

دهد، دست به قتل عام آنها م کند و آن را شکست م ی م

له  تاتار لشگر  ه قب .  نمونه در  بر عل سر م

ب که در هر شکست مردان آنها را  ن ترت یبا.  کیزی ف کند، نابود یم

کی ی کی ری

   

مبر گفته بود هر کس از آن ها را که بالغ شده  یپ گویدهشتصد تا نهصد گوید... 

گردنشان را بزدند. شمار یهودان ششصد یا هفتصد بود و آن که

جاست رفت و گفت تا چند گودال بکندند و یهودان را بیاوردند و در آن گودال ها 

یکى از زنان  از آن به بازار مدینه که هم اکنون به 

آنگاه یهودان را از قلعه ها فرود آوردند و پیمبر آن ها را در خانه دختر حارث 

  :دیگو یم ي

____________________________________________
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طبر

"

  کرد، پس  محبوس"بنى نجار"

 بیشتر 

18 "بود بکشند 

 نابود یش را ی اش، رقباي قدرت گيز در ابتدایز نی چنگ

ییي

يییی وقت1202يبرابردی

 زند و یییکش

 کوچکيییيیتقر

ب یوندندییی

ن 19. شودییی قری

ی نهایی

 که ییهم گذراندندیییشمال

ی"اجاموک"ییچنگ

  20. زندی جنگ را گردن مي تن از اسرا70رحم

ت دق

 Jamuqa
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کارآمد و 

ر بس ک رشته تداب ) بعد از  ) پسر فرا اُرتس  ید( وکس  ید

ر بر نکه به نقل از پ مانند ا . می کننده  آنها وجود دارد، اخذ کن

ه سرکوب  ات اول ریگ خود را از اشارات کل که در مورد عمل

م نت ست و ناچار م، در دسترس مان ن سته اند دار یزی به ما م

ک تر  ش از  ز که ب آنطور که در مورد  محمد و چنگ

____________________________________________
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ی سال نزد1500یی

جه یییی

یییي هاي

ان یییي

ار یییاول(اکو"

له ا را به خشن اتیلی و قب ک جامعه ا ک یيییی موفق شد 

در قدرتک پادشاه قَیر فرمان ی، زدولت متحد

اد در م کرد و به انق يای را تاراج م

اك همدست کرده بود از من ه آست  که با کورش بر عل

یت

ی ب نشان م ی ری ، از خود قساوت و سخت گ به جنگها

ه او بشمار م رفتند، نسبت  ه که از جمله جنگها یدی خود با ل

م که چگونه در جنگ ها

  . می

یل قدرت خود به آن چنگ م اندازند، و ما بد

گران و استقرار  ز هم در هزاره ها مرعوب کردن د

رحمانه و پرقصاوت است که محمد و  ی ب احتماال همان سرکوب ها

م، در بر دارنده  ي ر خشن، همانطور که قبال هم گفت ن تداب یا

  دات یتاک (". مبدل کند

  21)همه از من اند

یی

یي

یي براي بعديیچنگ

ل فقدان مدارك مستند ی

 از آنها بدست دهيق تریم اطالعات دقی توانینم

  يیاد دارینحال، در مورد کورش هم بیبا ا

یی اولي

يشتريي بعدي

سردار ( که هارپاك يمقارن روزگار"د، ی گوی هرودت ما وقیداد، و 

) -یییيماد

 آورد، یییی سفل آسيکشورها
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 .  

یم از را  نی لی و   از 

 تر  نیبا.  ي

یرو ي با یی ي برا  بلع با  به  ي

یم از را  لی تر  ها  ي او، با ی   یرو

برا ي او ي یم  یف  یم حی ي

ین  ي ریگ  از ي یا با نی ي

نیزم در و  یم  يو    ي  با  را  

به را    یم ی گر ی و ي

 ي ي نی را يو  یم  نیا در

ید لیدل  ي  نی ز،ین  به  ای و 

لی  و  و نی و   از  ي  به نی

.  

ام مردم  مواجه م شود، پس از  چگونه وقت در برابر ق

د که در حمله به بابل  م د ا خواه خون انجام نم گرفته است، و 

ر و  یقی جز از راه شمش ع کردن ها قدر مسلم به طر تاراج ها و مط

ی ا (، ع م ن پهنه را بدون استثناء مط اقوام ا

ا را به تاراج م گشود و تمام  يای ن ها کورش شخصا سرزم

____________________________________________
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یی عل آسيی

ن 17722کم، یك  (".کردییی

یی

یییی

ی"سیاوپ"یی

 کندیرا قتل عام ممردم شهر تصرف شهر، همه 

 قمعقلعجرکتاتار  قباتموچحملهقبل

گربهرخان اونگو کیتحرجاموکاآنانخون

. دهدقرار حمله موردارودگاهتموچنابودبرا

 که رساندجائخشونتوحش کار وکاجام حمله،

داغ آبدهیکش    زنده اسب،خوداسرا

  .  جوشاند

روهنوز که جاموکاانتقامبجاتموچ نحال،

بجا دهدترج الحالرفته،بشمارقدرتمند

 انتخابفیضعقبا انخودطعمهاروئ

رقبااروخودساز فربه کارآنها دنینموده،

بجا که است بیترتبپردازد جاموکا منجمله خودقدرتمند

 انجرکتاتار قبا مقدمتا جاموکاگرفتن انتقام

داردیبرم
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 اما و نی يو  ی به  از 

. دیآ یم بر  ی و نی  به نی بپا  در 

نی با   در  ی

 نی به  یم يا  نیبا.  با 

آوردن در پا از ي برا  ابی  او ی  بر يو از 

یپ با ی ي ول   نی

         به زی نیبا. دی

 یم  . 

ین به را  ي یباق   از را او 

نش یم  را  ی ریت در ي

یگ یم  به او با  با و 

یا و  ی قو ار  یم ي  به  لی

یب را  با  در زین  نی

برا و  ي یم   .   ي

 یم  با  ي  در 

ید لی ی بلع با   یم  و  از  ي

برا  ي  ي ی به  لی

بهی ،) از  ي   با 

یقر  با  ی و   از  به 

نهی یم  نیبا.  در  یارک   نیا

____________________________________________
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دهدآنجام مد محمد که ستهمان

 عقدش،کار کردن کسرهمکهحملهقبل که معنا

 آنان،مداخلهفارغ٢٣حد صلح قرارداد (آنهاصلح قراردار

 خود کردن فربهکوچکقباحمله جهتفرصت خودبرا

کاف بقدر گرقبا دنیکهچندپسآورد،بدست

 دروازه برابرخودنفره هزار چند سپاهآنگاه شود،قدرتمند

شودظاهر آن فتحمکهها

گذارده، جواب جاموکا حمالت ابتدا تموچ

 کههنگام نبار،سازدخود تر، فیضعقباحمله

 آنکهپرداخته جنگرد،قرار جاموکا حمله مورد

 تن 70 داده، شکستبسختجاموکا ند،یگردنش

 مهیضم خودرونفراتش ماندهزده، گردنافراد

سازد

نما حملهچنگکهاستخان اونگونوبت اکنون       

روزبوده،تموچ متحد تاکنون که خان اونگو که صورت

  افتاده، بوحشتقدرتجاموکا،

 فراهمکه بیترتزندتوطئه طرحدستتموچ

 کهعروس شبخود، دخترتموچ پسر ازدواج وسائل کردن

ارانشتموچ قتل صددشده،منظورهم

شده، فرارموفقآسائ معجزه بطورهمراهانتموچ
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نم  ی ول  در ی

یقر زیآم  به  یم  برا  ي

برا را ی ي یم حی ی غی تبل از   ی

برا  ي و  با  یم لی

یقر  از  يا  به  در   از 

یگ یم  ها  ي ریغ نی و ی  و 

قی و  .  نیا زین  از  نیا از

 ي در ی ي رهی زین 

 و  ي ی  

 به زی یم رییتغ   . 

 يو  ها  و  از را  نی

ریز  غیت   ری یا  ید  ،ي ریگ  را و 

.  دو در  در ، انیبپا  یم   زیآم  لی

در ی عی و هیاول  ول  ین 

ین با  ي  ي لهیقب نی

 او نیرید   را  یم   . 

باز او ي لهیقب و  و دی  ي هی با 

نی .  نیا   یم 

____________________________________________
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   تموچ واقعه،بدنبالبرندبدر سالم جان خان اونگو توطئه

کرئگشته بسو خان اونگوحسابتصفبرا

دهدشکستخودمتحد خان نگو

.  است  "امن"  قدرتمندتموچ  يبعدطعمه

کردنمط واقع، نمودن متحد کار امنشکست

1208بعد سالرسدمغولقباخشونت

 ترسناكشمشنبارالبتهگرييتجمع

تموچخود نامانتخابمغول رهبر بعنوانن،یتموچ

دهدخانچنگ

عربستان دراسالم دولتبرقرارمحمد

 خارجعربستانجز شبهطبقات دولتبرقرار کار

سرکوب طرکارآنجا دراست نبوده قاعده 

. ردانجام انهیوحشانسانخونجنگکشتار

شسران درخواستکه جلسه آنکهپس محمد

 شود،تشک محمدخود مشکالت فصلحلابوطالب

 دهد،توض آنهاکتاپرستخودنهائ هدف

تالش خود دعوتشمسالمت جلبسال 13

   .  شودموفق خود کارکند

 Niaman
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 نیا  از   چیه  به ی ی از    قی

 .  

 ي  با  و  ریپذ 

 و  با  يا لهیقب 

ی  در و  یپ  ها  ي ، ها 

 ي ي  ي و ی ی

 . يو   ریغ و 

زیچ يو ی ي ي ابی

 او ي

یپ  ي ی    از به  ي به و 

تر  به  و ی ی یب  يو ی دید 

در  زین    ی را ي در ی نیا 

در   از  را  ي به و 

 یم ی از دی قی از  و 

م  یم  و.  یقر  و  ی  به 

یگ یم  ندی و  به را او ی رد را او  یم 

یقر  او به  یب و ی یتی ی

.  یعی یقر  در  و  به زین را 

یا از  به را ي یقر  یم حی

برا  ي ی به  ،ی یقر لهیقب  در او 

____________________________________________

١١٩                   یطبقات تا دولت یلھ ایفصل سوم                    از اتحاد قب  

___  

که آنطورکتاپرستشدعوت هدف

بدو اعراب که نستعبارت دهد،توض  شسران

طب٢٤عرب تیتبععجمآوردشاشراف تیتبع

توجه بودهاهممعمول فرد کهشسران که است

. رندسخرهحتنمادعوت ننموده

شودتوسلآنمعمول افرادشمردممحمد آنگاه

 مجازاتجهنم روز عذابآنان ترساندنطرنماسع

. آورد شیخو تیتبعجلب خودبسوآنان مرگ،پس

 افکار مقابل کهبدو اعراب تواندنمموردول

 داشته،هستزندگنسبت ينانهواقعخراف

امبروغانداختن گردنخودآزاد دادن دستحاضر

  .  دهد انجامکار اند، نبوده

 عقبمحتوا جزکام عدم علت که است واضح

 که چرااست نبوده دعوت کیدمکراتیخراف افتاده،

تمام مضموننهائ هدف کهفردمطلقه حکومتبرقرار

 کالم کامبرانپادشاهان، ها، خاقانخانتالش

ساختار شکستنتنهابوده، تمدن نظام کنندگان برپا

 بودهامکان خشونتزورتنها بوده، ممکن موجودجامعه

است

طرجزراهانسانکه است واضحگذشته
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یپ و ی ی و  یم ت  .  ین و لی ي

را،  با  نیاول  هیاول  در 

 نیبا زین  و زی در  ری

 یم   . دی

یب نهی به  و  یها نیزم و از 

یپ به  يو از ي یم  از  ل  ی

ها  ي و نی ی را   از 

ط و  و  در  يو

یپ به  از ي نهی را  انی ی   .  یم 

ها  ي و  مال نی ی برا ي ي  به  ي

 .  لی او  یم ی

ها  ي لهیقب دو از  و  یا و  با  نیاول لی نهی

یا از ی در  با را  به 

 یم  . دی

 در در  ی نی او به را  می

.  او ی  نیا  نیا  با را  و 

ید بر  را  یم  يا  ید ي ی

یپ  ي ید و  یم 

. دیآ ی با  نم  در ي ید   به 

____________________________________________

١٢٠                   یطبقات تا دولت یلھ ایفصل سوم                    از اتحاد قب  

___  

 قرار واسطهکه هم محمدگرفرد تیتبعزور

برقرار هدف امبر،بعنوان گرانخدا انخود دادن

چاره است، کردهدنبالگرانخودشخصکتاتور

ناکامدهد انجام خشونتزورکارکه نداشتهجز

تفهقتیحقهم که استتلخ تجربه واقع،مکه،

نما

مهاجرتخود هدف مکه،اشناکام بدنبال نرو،

اوسمسلحدستهتشکنبار،مد

 ابتداسازدعمل بودند، شدههوادار خاص،بدال که خزرج

مسلحدستهتامتجارکاروانها غارتدست

روحاضر کهمد هودآنگاهزندخود سرکوبگر

 قمعقلع متعدد يجنگها یقصاوت کمال اند نبوده 

 جزآنهاتمام وحشتناك،خونعام قتلپس نموده،

اموا تصرفپس دهند،تنروکهکسان معدود

 محل تركمهاجرتوادار کرده، رونمدشان،

نماسکونتشان

 استقرارمسکورش،چنگ مانندمحمد ب،یترت

 سرکوبخودقدرت گام، اش، یشخص قدرت

کندیتثببرقرار شیخورامونمحلروهاقبا
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برا  ي و     ،ی و 

او    لیدل چیه   را  به 

نی یب و  و  لی

 ي تا  ی در 

 ي به  لی تر ف و  نی یم   . 

در زین زی از  با  و   و  ي

یرو ي  ی با ی نیا. دی  را 

 یم ی از تا  قی به  لی و  و 

یرو ي با ی را  ارای  طی در 

 .  

 ( یقر ی بن  بیفر گر  لهیح و)   به

یپ ي از و  ی تا)  ی  (زین ي

)  در و  کی  در  ید 

یپ ی 2 در   در لی و 

اول در  ،ی یقر با   ی 3 در  ی

نم ریپذ  یقر  ي  لهیقب نی  پر 

یا  بر  و  ای   . رهی

نهی بر   از  بر 

____________________________________________
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 شبه کلسلطه محمد يبعد گام مدسلطهپس 

شکستمکهسلطه بدون نکارامااست عربستان جز

. باشد یامکان ش،منطقه، نفوذترجلب

چند هر کرده، شتاکنون کهجنگمحمدول

شده، روزآسائ معجزه بطورخاصبدال بدر، جنگ

خورده، شکست یبسختاحد جنگ (یگر،جنگ

 تنها آنرفته شنابودقدم کخندق جنگآخر

 جانظه (يشن طوفان (حادثه مدد

است برده بدر سالم

 ندارد،مکهاروئکه موجود شرا ن،یبنابرا

 سرکوبغارتکوچکقباحملهطرکندسع

 همان درستبنما مکهنهائاروئآمادهخود آنها،

جاموکاجنگاحتراز چنگ که استکارکیتاکت

دهدانجامجرکتاتاریضعقباحمله آنبجا

 مجموعمحمد که استدوران مکه فتح زمانبعدسالها

 دومۀ" ساکن"فزاره یبن" مانند گناه ککوچ قبا

بدون اند، نداشتهکاريکار ابدا که"الجندل

 آنهاکردن مهیضمغارتتنهاناجوانمردانه، بطورموجه

یا  یم ی  از و ام
گفتھ   سخن اسالم نشده گفتھتار کتاب در مبسوط بطور خاصدالمورد در من  نیا  لی خی

. کنمخوددار نجادر آنھا تکرار
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 یم لی

ها  ي رهی ی کی به ب از ی یرتت نیبا و دی  یم

 را  و  ی به  به می

ی  زی ي ی به او  یم  به 

نیبا از  و 

 یم   .

یم  و  را  زین را  بن 

بن  ی  به  ی

ید  با  یب و   لی

یم  ادیز  به را  يانه یزم و 

انی یم  با  ی  نهی از زین را   نه

 و عی و  و بریخ  ي زی

ها  و   و یم  با و 

ی  و  ی لی در بریخ ي را نهی

   

دو به  یم   از و ری هی با  به  و 

یپ  و  فی  از  ،ی اُم را 

بن به  ی در  در  او،   ی دیز 

 و  و  به زین را  یم در  و 

رهیدا به و  یم  و 

____________________________________________

١٢٢                   یطبقات تا دولت یلھ ایفصل سوم                    از اتحاد قب  
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 همراهدهدقرار کشتارخونیشب مورد خود، قدرت 

آوردخود اسارتآنان فرزندانزن احشام،دام

فزارهخود دوم حمله فرماندهبن حارثحت

 بودهشرفرتوت  یرزنکه"قرفه"قبل شکستانتقام

شقه آن، راندنشتربستنپاهاناحدستگ

   25.کند

 قتلورشموردمد اطرافهودقبا پسس

ناعم آنها، متعدد يقلعه فتحدهدقرار خود غارت

 فدك،حاصلخروستاسرانجامساللم،وط قَموص،

بلکه کند،پاك هودوجودمد اطراف تنها

. ٢٦آورد چنگيثروت آنان اموال غصب

 زدن خونیشبافتاده، گرگناه کوچکقبا بجان آنگاه

هوازن، مردم بوده، اششگیهم کیتاکت که آنهارانهیغافلگ

آنها داده قرار حمله موردنجدفعه،مره، یعبد،

سازدخود قدرت منکوب

جنگ سال چندپس سرانجام که است بیترت    

 ارتش کهمراهرود،باال اعال حدقدرتوقتخونر

 خودتسلوادار انرابراحتمحاصرهمکه ٢٧نفره هزار ده

عربجز شبه بزرگقدرتنما

           .   گرددتبد
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ها     اد

____________________________________________
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___  

     

داشتی

  
  
  

.   -
-  ابن ھشام، جلد دوم، فارس

 -
 -

 - ، صص  -  ابن ھشام، جلد دوم، فارس
از کورش تا اسکندر ی ی  پ- 

ی ی  ( -  -  -) 
- Ibid., Leo de Hartog, Genghis Khan, the Conqueror of world, p. 

- Leo de Hartog, Genghis Khan, the Conqueror of world, p. 

از کورش تا اسکندر ی یپ - 
نش و تار  -

- Ibid., p. 
- Leo de Hartog, Genghis Khan, the Conqueror of world, p. 

، جلد چھارم، ص   -
Morgan- David, the Mongols, p. 

and Institutions. P. 
- Brifault Robert, the Mothers: a Study of the Origin of Sentiments 

.نھی
/٨ ی و ٣/٣ ی و  - /٩ ی  - 

- Leo de Hartog, Genghis Khan, the Conqueror of world, p. 
- Ibid, p. 
- Smith Robertson  w. "Kinship and Marriage in early Arabia", p. 

Ibid.   
and Institutions. P. 
- Brifault Robert, the Mothers: a Study of the Origin of Sentiments 

ھ ی  - 
- Morgan, the Mongols, p. 

.دی خ گفتھ نشده اسالم، جلد دوم، ص   مراجعھ نمائ٤٦٧یشتر بھ تاری اطالع بی برا١- 
٢ ٣٨. 

یقمشھ ا. ٢٤ النساء، آۀسور٣
.  ھمانجا-٤

٥

٧٨.  
٦ -
٧ ٨٧. 
٨ ٨٤.
٩ ١٩.

 از ١٣دادیوند-١٧شتیشتاسب سپرد ١٢نھ ی كتاب اوستا س١٠
ن زمی در ایم فارسین منابع قدیمعتبرتر

١١

٧٩.  
١٢ ٤٠.

 . ١٥٧٩یخ طبری تار١٣
١٤ ٨. 
١٥ ٨.

.٦٦٤، ص یخ، فارسیی مطھربن طاھر، آفری مقدس١٦
.٧٨، ص )(ان ی ھخامنشیخ امپراطوریان، تاریر بر١٧

. 1088-91، صص ی، جلد سوم، فارسي طبر-18
١٩ ٢٢.  
٢٠ ١٧.  

از (ان ی ھخامنشیاطورخ امپریان، تاریر بر بھ نقل از پ٩٥١٠١کم، یکتاب ٢١
.٩٢، ص )کورش تا اسکندر

.١١٧، ص )(ان ی ھخامنشیخ امپراطوریان، تاریر بر٢٢
 .٨٠١٨٠٢ی٢٣
.٨٦٩، جلد سوم، ص ی طبر٢٤
١١٣١ ھمانجا، ص ٢٥
.٨٣١، ص ی٢٦
١١٩٣، جلد سوم، ص ی طبر٢٧
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____________________________________________

١٢٤                   یطبقات تا دولت یلھ ایفصل سوم                    از اتحاد قب  
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 و از  در  نیپائ  ،ه یم نیا ی    

ها  ي ها   زی به  نی به 

تی یم او از ها  یپ  و ي یدر و   با 

نی ، ی در  یپ  در 

برا دیشا ي ریغ  ی

 با   

  

 نیا از  زین  را  و   .می

تشابهات نیا ی زین را  ی

خیتار ی ی در  فایا  یب م،ی

خیتار و زی و  به  یپ  خیتار

 از  بر و ی ي

یم  ،زی و   

  

  

                                 

 

چهارم فصل

کورشمحمدچنگ انتشابهات

  

 اتیواقعمبناستیونالیناس احساساتفارق که اکنون

 نقشکورشچنگ محمد، ی هاتتشاب ی

برد اند، کردهخود زمانآنها کهمشابه کامال

بررس موردسهشخص  که بود نخواهد مناسبت

ده قرار سنجشسهیمقا موردآنهانظرداده قرار

خدارابطه

 که طور همان بداندوقت باشد باور قابلخواننده

مدعآمده بپائ "حرا" کوه اعتکاف ماه چند محمد

انسان هداامبرحکم افتخداارتباط

 رفتهمغول مقدسکوهب،یترتهمهمچنگ شود،

که شودمدعآمدآن،اعتکاف روز چندپس
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ین او.  ي   )  او با  یم 

ینت را  ی ي یپ و  ي دهی ي 

در  را   . یم 

مورد ی  به  یپ و  یم 

بیفر  برا  باز  ادیش  و  نیا

 در  و   .

نیبا  یم  از  انی

نیا  ای  و دییتا لیدل را  در  یپ  یپ

یا از.  و  اری و تی ي ریپذ 

انی یم ی از  چیه و  ی

 زین  به  ي ی

لیذل  و  بر  ین و  یعی

ین  در   .

فتوهاتشان، ي و ی  ی از  و 

انی و  و ی  و  و زی به 

عنی  ی  دینبا  نیا 

 و    .

 ، ي او با ،ها  را يو و 

   _______________________________________________

انیم  و       ١٢٦             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

 متحد مامورگرفته تماسمغولخدا"يتنگر"

است نموده مغوالن نجاتکردن

 شاهان توسلامر،که کرد فکرکه است واضح

همراه اعالمخدااخص بطور محمدچنگاعم بطور

 بوده منظور بدوناتفاقامر اعمالآنهاشادمان

 مخرب يروهابرابر که اندازه بهمان مردم، انزمان، دراست

یکنترلبوده یاجتماع سرکوبگر يروهاطب

موهوم قدرتدلاندازه بهمان نداشتند، شیخو سرنوشت

عملبوده ساز سرنوشت آنان نظرکه بستندخدا

پادشاهان نرو،است نبودهامکان آنهارضا بدون

جنگ آنجنگ خود يروزامبران

بیترت کرده، وانمود خود عمل خدا یبانیپشت

دهند قرار قبول قابلموجه مردم نظرآنرا دندیکوش

 مردم ييحقهيینوع که عمل 

  اندازه کامبرانشاهان توسط شد، محسوب

خود بابل فتح هم کورش چنانکهگرفت قرار استفاده

خدا مردوك،همراه جهشیخوروزخدابرگز

کورش استوانه (خودنوشته زدرکندقلمدادان،یبابل

 Tengri
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یم  ي چیه      دا  ده در چیه 

یدب را هی ت  ی يا  را  و ری

 هیپا  و ی یم ی و 

 ي ادیش ی ،اند

رانیا ي  ،ی و  ها  ي ی  از   يا نه هایبل

یه زی ي و ه و 

یم  و  و   دینیب یم نی نیا در 

بد   .
را   . ام  اھوره خ بھ  دی : 

 .  

ي  یم  دهی ادیش  ،ي را  و  رو از و  یپ

 .  نیا و به 

 در را در  ي او  بر 

 بر بنا او  بر را  هرا تا 

 ي در  ي با  از ي و 

)ي و  به را   او 

.   او  بر را  او از.   ي

.  به و  ي ی با  ی  به ها و 

ها  ي به  در  ) ...  در

 یم   :
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دارداعالم

 کشور همه سراسرهمچنیندیگرزمین سر تماممردوك (او"

 پاكقلباورا که خوبشاهجوجستپرداخت جوجست

 پادشاه بنامخواند"انشان" پادشاه کورش، نامآنگاهکندیار

 فرمانماد مردمان همه" (گوتو" سرزمین تمام.کرد یاد جهان

 اندیشهنیک کردارشادبزرگخدا مردوك،...آوردکوروشبردار

 بابلانگیختکورشاین،. بود خرسند مردم پشتیبان این نیک

گامدوشادوش راستینیاور چون هم خودش حالیکهگیرد، پیش

  1..میداشت

 مانند باستان، عصر شاهان همهنبود کورشمحدود امر     

خدا برگزندهینماخوديامبران،

دانستند

 من بر سلطنت اھورمزداشاه من مزدا  واستوشیدارگو"
  ٢."فرا

محمدکورش انهم موردکهبنابرا

خودخواهانه تقدسنبود موجودماهو تفاوت چگونهچنگ

 مغولعربگانه سهملتکهر که

 فاقد شده قائل اند، نبودهمشت جز که خود قهرمانانبرا

 هر شد، گفته که همانطورباشد،واقععلمگونه هر

همسا مالحرخود مالخواهانه خود بطورملت

کدامانماهو تفاوت گونهکهیحال. استجلوه
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یم در     اری  از  ي قی و  بس 

   ؟میریگ

یپ  در را  ي  وهیش ، مل  ،ی  و زیآم 

 ما ي در و ،می با  به 

در ی با   با

مل  و ی ی را  ع و ی دیبا ،ی از  ،زیچ  خیتار

یجا و  ینی با  و قی  نیا  از 

برا و ؟ندا  ي بنا  یب  و  ها  یبن بر ما  خیتار

اری از ي و  بس  ین نیا بر ی  لیدل ،

ی نی ید  ایآ و  رانیا و ی و 

یا از  یگ ی نم  مل  ی  از  ی

 و هیپا ي ی یم  نیا ایآ و ؟ در 

تاع ی به  یب  ول  یپ 

یم  به   و 

ید  ي  به  یم  م، ي

ول  ی یم  ادیش و  یمان از 

يو  به  و   از زیچ از 

یپ  رو دیبا  با  از 

رانیا  نید از ي ی را  و  ی 

 .  
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است نبوده موجود آنها

کرده رهامحمد که برگشته،کن،یبنابرا

 هرقبل است، صادق خوداگراست، شده کورشاکنون

نبوتمحمد يادعا نظرچرا کند، سؤال خود

شود، محسوب يدروغ خدا جانبیندگ

 گرفته، بخودگررنگ مزبورادعایرسکورشنکهیهم

مسلمانان اعتقاد چرا کند؟ جلوه قبول قابلمعقول يامر

اندازه بهمان اتیمدعقادخرافات، غمبرشانسخنان

ضیتبعرودبشمار لتیفض ش،کورجعل

 آنچه هر نکهرد؟سرچشمهتعصبنوعقضاوت

 کهماست؟ مس گرانمالطال ستیخود

 اطالعاتاعتقاداتکه ستروشنمورد

شده یخرافاساس يانی

 اتیواقعحقاآنهاگزخود ذهنخرافاتزدودن

خودمذهبتعصباتهرقبللم

 دادهکه آنچه برابر شنوائ گوش گذارده، يبکنار جسارت

 اصطالحمطالبمقابلهباش داشته است، متفاوتها

 شتحمل تعصب يبجاضدکفر

اندهیناشنپنهانحقاکه آنست قتیحق
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بیفر ي برا   در نی خیتار و 

.  ي یپ و  او  ، .  نیا 

ی از  یم و 

 یم  نیا.  ي را دو  لی

دو  ي در را ي م،ی میکن یم 

عنی م، ی و  از را    یب  را دو نیا ی

ی  ،ی رایز.   ی

ی ،رو نی یب ،  از

ها ي ي  .  ید و   ی

.  بر  خیتار ی از  خیتار ها 

. می و   با 

ید  در  به ، لی برا دی

 ی

خیتار و ی برا و ما  ي در ما  قی  در

برا ی ي مل   یم و  نیا  و 

ی  مل  به و ی  و زیآم 
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 افتفروشانه وطن اصطالحضدکفر مطالب همان

 دنیپاش خاكضدکافر اصطالحاتاساساشود

حقا موردذهن کردن مغشوشچشم

  اند؟ شده وضععلم

يگرمسئله کالم تکم يده اجازه اکنون

 سلطنتمذهب شد، گفته که همانطوربپرداز باال نکتهارتباط

دوراناند بوده بشريواحد دوره يفراورده

يفردورکتاتمطلقه حکومتپائ

 بداند، خود آنکهیپادشاه نظام طرفدار کهم

 اگرسلطنت طرفدارمذهب ککه استمذهب ازهاند بهمان

آنها سرعمامهتاجیده خراشرونپوسته

 دلواحد هسته آنهاهر کهمالحظه بردار

تشکهرمرکز جوهر که واحد هستهپرورانندخود

 مطلقه قدرت کانسان کورکورانهوار برده تیتبع دهد، 

براشاه قدرت چهباشدامبرخدا قدرت چهحالاست

 مردم ونیروحانپادشاهان همواره طولهم

 ی یم 

 بر  یم ي ي  و  در  نه 

در  سلطنت ی .  دیبا   ي  ی

جا  از  نه ،ی ،ی  بلکهسلطنت مشروطه نظاماتپادشاه نظام طرفدارانمنظور همه کتاب  نیا در

 آن که مشروطه نظامات داشت توجهالبته،استپادشاهمطلقه نظامات

عمل،پسرش،شاه رضانمونه مانند کند،فرد قدرت اعمال قانون خالفشاه

 .شوندمحسوبپادشاه مطلقه نظام بلکه مشروطه
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زیر    یپ در ي  به یب     از  و   قی و  

اله  ی با  ، ری برا و  ي

یم به  برا را او  ي نیا   به را در او 

دی  ای نی ي

در  نیا با   می زی از  ی

ین     یدید   ازین یب    دو  نه نیا نه نیز   

نی را  نید نید یب  نه    از  نه ازین یب   

یپ ی    ید دو

پا به ي اری نه   نید یب    نید   یب   ی

ی ریز در ی به ی ییگو تو نید و  

 در  را  یم 

یع به     یم ی  از  و  و ی

در ،ی نیع   و   نیا. 

در ي  و 

در  خیتار نید و   . لیدل  و  یب

 و زی به  و ي

ی با ي  .  برا  ي

یم   بر  و 

 در  و  به زین  یم 
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 افتادههم جانگاه گه اگراند داشته هم دستدست

 بوده یهائ گرگ انجنگقدرت سرجنگ آنها جنگ اند،

اند شده سرشاخ گریکدبرتر کسبکه است

 اهللاتنگر مردوك،محمدچنگ کورش، توسل ن،یبنابرا

 طول همواره شاهاست نبوده یاتفاق

 قرار هم کنار فرد مطلقه قدرت هوادار مکاتبنظامات بعنوان

 شیستاپرداز خرافه جوهرفردوس شعراند داشته

اندو، آن انستهمدپادشاهمذهباش انهیگرا

. دهدنشانباستان عهدمزبور قتیحق

  چادرند   ک  که      گرندیکدشاه   چنان

  يشهر بود     يبجا  بودشاه تختنه

  افتهی     خرد     ش     برآورده         بافته  دگر  در   کباست

  آفر   شاه  بود            استپادشه

سازکمشانانباز         بودزانآن

 که ادعاکوه اعتکافمدتپسچنگ کهگفت

 جهان که است داده قول) Eternal Heaven (جاوخداتنگر

 اناست، دهیبرگز کارانجامآورده،فتح

 خود آشام خونشمشاشرسالت انجامآمد، مردم

خونجنگطرافتاد،گناهمردم جان
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یش و ی  .   ریغ 

ین  در  نیا  و ، بر ی  و 

اس  و  و  از    یغ بر ي  لیدل 

به  و  برا  به 

 و  ی یم   . 

قدرت برا  ي به  به نه ، ی به 

اند دهیا و  را ی یم   و  ی ها 

برا  ي يا  و  زین   و

ید  در ،ي اشب  می در 

. میبر یم یپ  در   یم به 

 ریز به  ،ندا 

بیفر  و  یپ  در  ادیش  و  يا  یش

 نیا ، يا وهیش  در 

 می يا وهیش نه نیا  هب 

در و  ریز به  یب و  ي لی

ی و  به  ها  و  قی به   از

یپ ي ،ي  قایدق نیا ي زین  از 

ید لی ریزب  ی بر   .   عی
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آمدخودشخص قدرتگرقبا کردنمط

امبردعوپسمحمد که بودکار همان

 مردمورشآنها اموال غارتکاروانحمله طر

 خود قدرتآنها آوردن عربقباجو صلحگناه

  .  داد نجاما

منحصرکهباش داشته توجه اگر ن،یبنابرا

. است بوده باستان دورانشده شناختهبلکهنفر سه

که یطلب قدرتافراد همه که وه

 قرار خود استفاده مورد آنرابوده خود قدرتمردم کشاندن

اگر بخصوصمسئله کنهبهتر آنگاه اند، داده

 کشور هرگردوره هر مانند آنزمان،کهداشته نظر

که اند داشته وجودیمتفکراندانشمندان منطقه

  دادهارائههائ حل راهانسانراهنمائنجات

 بلکه خدا،موهوم قدرتآنهامردم جلبکه

اند شدهمتوسلعقل استداللمنطق

مدعا دادن تیحقان يخدا توسل خود ن،یبنابرا

آن،مهمترمنطق،تداللبتبارزخود، رسالت

روشن شاهد خودافرادکارتحسنصداقت فقدان

است بوده آنها ادانهانساناهداف
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کی ی به  ،  نی  ي نه را 

ید   .  را  یم 

ها  ي یم  ، به  ازین و  رو را  ي

 به ي یم   و ،ندا ه در بر را  و 

برا   ي با  ي یم در  جیرا ها ل

 از زی یم 

 و   نیتر ی دی یم بنا  ده   .اند

ها  ي یپ ي و  ی بر  ها  دهیا بر نه را 

ید   ي .

نِیمع  طی  و 

رو از  ي  تا  و  را 

یم  جیار  یم و  در   نیآئ و ی

 دیبا در  نیا  نیا ، از ،

 بیفر و 

فی و  یش و  خیتار ی

وا  نیا ی ین و  برا  ي زیآم  ي  و 

یپ  و  پر 

 و  ی را  به  یم 

یپ  از ،ي و  تا  و  و 

ین به  ی اک ي اریمع نی  با
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واقع تبود نخواهد دشوار چندان نونچن

 همهبهابابگرفته زرتشتمحمدامبرانیمدع

خدا قدرتمستظهرخود قدرت کهطلبان قدرتشاهان

مآبانه، تقدس عبارات همه که شد مطمئنبرد اند کرده

قعاتاهداف پوشاندنکهشکوهطنطنه

تیواقع تحر جزهدف اند، شده جعل ادانقلدران

  .  ندندارنداشته مردم

 مراسمافرادمواردهمهکه داشت توجه     

کرده استفاده است بودهمردم انکههائ

کهمردم يبدوانگارانه ساده يباورهااند دهیکوش

 بوده گرفته شکل خود عصرِ يماد شرا تحتیناآگاه

 قدرت آنها گر،بعبارتدهند قرار شیخوبردار بهره مورد است،

شهیاندبلکه خود، عصرعلمشروخود

نهاشیخو زمانعقاخرافافتاده عقب

مغولها مقدس کوه معتکفچنگ که یهنگام جمله،

 خودخداتماسکه است بودهمغو انشود،

داشتهکالهشان کهیحالرفتمزبور کوهباال

دعادستانداختندخودشانهشانکمربند

 گر،اقوام مانند آنها،نمودندطلبخود درخواست گشوده،

 بخاطرهمچن بلکهخدااشنزد بجهت تنهاکوهباال
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ین  نیا ي ی هیپا بر و   در 

 نیا ، خیتار

ید  از زین  نی یم   .  به 

 . یپ  یم ي  ی به  خیتار

ها نیآئ و      و  ي از  يا 

 ی ما  یم  ي ژهیو و می

مراسم  . یم  یل با ، به 

در ،را  را  یم  دنی .  ،ی

نام یم  در  یم   ی

.  در یم  یم از   به را 

بد را  یم  .  با   یم 

.  را دی یمیان ریتاث  يرای از 

یا از  . یک ها  و  ینیچ از  ودب  یمیان بر

یعق  ی ی  به نی

 در را یم   . 

یکث و  یم  و  ي

.  زین  از 

 و ف در  ابا  ،ندا ه نی

یکث از  و  برا   .

ادیز  ي یم  برا  ي و  و   
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انتخاب بودند، قائلاحترامآبچشمهکوهآنکه

آن کردن فبوده، قائل آب يکه هم یتقدسکردند

بهمداشتآنخود بدنظرو لباس، شستن منجمله

شد، اشارهقبال که همانطور ن،یهم يبرااست بوده خاطر

 خودغذانمودنداحتراز آب کردن فغدا ظرف شستن

کردندصرف نشده شسته ظروف

مبتن کهزمیشمن داشتند، دهزمیشمنهمچن آنها

 نرو،بودند گرفته انمزدکه یزم

خورشداشت قرار زمتحت رسومشانبس

. دانستندچاقو توسط آتشتماسکردندپرستش

گذراندند آتش انیمذهب طهارت منظورافراد

خون گاو شاخدند،یآندا آنرا کهدوست سوگند مراسم

بزبانياوراد کهیحال ینوشقربان يبرادندینوش

  فاقد واقع درکردند، پرتاب هواآن وانآوردند

 مذاهبشناسامروزآنچنانکه انه،یگرا تعبدمذهب

يمراسممجموعهآنبجابودند است، کتاپرستی

 تساهلکردندروداشت، تعلق ماقبلکهستیشمن

گرفتسرچشمه امرهمگرمذاهبآنها

 بود ماقبل اقوام خاص شد، گفته که همانطورمذهب

 اجداد پرستشآنهاجهانازهاخدمتتماما که
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و ،  ها نایم  يایدن و   زیآم  

 .   

 ی به  ي  در ی

به  یعق  و  انی و 

 .  نیا از ها  زین 

یب  با  یگ ، و  از   نیزم

اله  ۀ و ي  ای  از تر نیپائ

 در در ها ی نی به 

یبگ را يا لهیقب    

جا ی ي لهیقب به  و  و  یجا نی

ا  یبا یم  به م و  در   يا لهیقب 

اله  ی ي یجا ي ینی برا  زیچ زین  ي  جیرا اری

یم  در   (  با  به 

ادیز   و 

برا زین  ي  نیا از  با 

 و  را  نی یم   . 

ین  ری را  یم  ها  یآو

ید به  یم  در   به را 

یها  ری در  رم  ها  .  نی د 
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انیم  و       ١٣٤             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

تصاو شانخانه کهیمانندهم يبرااشتقرار

وارخود یزندگ آنها حضور نشانهشیخو اجداد

نگهخود اجدادتصاو چادر هر زدرمغول ختند،

دادندقرار احترام مورد خودمحافظ بعنوانآنهاداشتند

آنان که اسالم ماقبل اعرابهم نظرن،یبنابرا

. داشتند مشابهت بودند، قائل ياحترامتیاهم خود اجداد

 اعراب انکهاجدادتفاخر (مفاخره امرمحمد مخالفت

بجانظامگزتالش جزبود،بس

 شفرستادهخدااحترا ستآن کهنظام

مذهب تعصبشود، آن اجداداحترامگز

نبود رد،تعصب

مقامباالترآسمان مراتب سلسلهمغول زمیشمن

بارورآن. داشت تعلق) يتنگر (يابد بهشتخدا

 آنپسبودداشت سروکار روزمرهزند امورشترکه

 کهنظرمغول ن،یبنابراداشت قرار ارواح جهان بالفاصله

 نظام هنوزداشتند دهارواح وجودمختلف خدا به

 محمد عروج زمانعربجامعهبودند، نکرده گذرکتاپرستی

داشتند شباهت

بودند ارواحاسرارانسانواسطهشمن
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نم  ی     تا ها ی هب  یم ایدن  ایدن 

 و  ها و  ها 

 یم  و  از

     از  و 

نیزم  و را  بر ند در   : 

دی نیا  ین نی یا و  نیا: 

 نیزم  ای  د،یس.    رد ه،یعل بر 

یدل  در  ، می نیا  :  ما

بگ   ه،یعل را  در 

یپ بر ه،یعل د،یس  یحی  از 

 نیبا  یم   . 

.   را  ادیش  به 

در  د،ید یم  رو  و  در ی  را 

یا از.  ی با 

در را  ي     نیا 

ادیز  ي  . 

ینت  از  و   .  ،  و ، لهیقب 

برا  نیا  کی ،نی از  برا و 

اس بر دی یم  یم و  با 

.  ها  دی یم  و   از 

یم   ( ها   نیا ی
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انیم  و       ١٣٥             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

 اعراب اندرکاهن (کَهنه که بودنقش همان شیکماب

کردندبتنسف لباسشمنداشتند بعهده اسالمقبل

 برقرار تماس ارواحتوانستندشدندسوارسف ب

 سالمت يکه بود فشانیوظایهم يکنند

تیاهمجهدرکنند دعاکودکانگلهانیشکارچ

بودند برخوردارقدرت

کَهنه عرببدو نظام نقششد، گفته که همانطور

 شد، خداارتباطمدع محمد کهیهنگام نرو،داشتند بعهده

 صدد خود کسبکار نقراه مانعآنها چون

 ابنمزبور داستانبرآمد خود نفعآنها يدکان بستن

کندنقل صورتهشام

بودند، نشسته  اهللا صلوات غمبر) انمس (نصارىجماعتى"

 چه ذرد،آسماناخترى چون شما: گفتنصارى جماعتاهللا صلوات

پادشاهى که کند بدان لىاخترگذشتنِگوئگفتند د؟یگوئ

کرداهللا صلواتباشدبمرده مولودىباشد مردهروى

 اخترهاگذشتن که  :گوئ مى شما که ستچنگفتشان

روىخود خلقمى حکمى تعالى حق چونکه آنست سبب

 براى آنراگردند مى مطلع آنهفتم آسماندرمالئکه (راند، مى قضائى

 براى آنرا آن دنیشنپس ششم آسمان مالئکهدهند،آوازششم آسمان

 براىچهارمىچهارم آسمان اهالى براىپنجمى نطوریهمپنجم آسمان

دانندکهآسمان اهالى  .رسدآسمان اهالىصداسوم
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ول  ی از     ی  ی  در  به 

م و ی ی ها  اله  ی   را

 دینبا  زی و  ي

 در دی باز    

یا  و  و  به را  یب به و

یپ  ، ما  ، هیعل  و  یا   از 

ه،یعل یپ  ، ما  یا 

یب  از و  و   دینبا ...  نیا را وید 

نیا از  دیگو  و   (

یا و  را  نیبد  نیا  یا

یآ  بر و  در  بر  تا  وید 

 از و دی و  بر را 

در  از ار وید   .  (

یا  بازِ  و  با و 

از  ایدن  ید به 

یگو  (  در ی باایدن  ...  به  ایدن 

ی  ایدن  و  ....  نیتر نیپائ به  و 

نیا  به  از  قی  ) .

نیا ما از حی می در  بر نیزم  در 

 در  بر  در  دیگو  ) ... 

 از  و  به تا  و 

یچ  از  در  و      نیا از 

   _______________________________________________

انیم  و       ١٣٦             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

آنهاکنند، مى سئوالآن بارهدوم آسماندوباره ستبهرصدا

 آنگاه  .رسند مىعرش آسمانهفتم آسمانچهارمسوم آسمانهم

کهمى جواباست نشسته تختخداوند آنکهعرش آسمان

بنده فالنروىتعالى حق کهکرد مى آن بهرتسب

طربیترتخبر دوباره بعداست براندهحکم فالن روز فالن

 ) مىرسدآسمان عنىآسمانششمهفتم آسمانهاى

ندمى گریکدآسمان اهل رسد، مىآسمانخبر چون

آسمان اهلرفتند مى آسمانکه وانپس ) کنند مى صحبت آن باره

شانآنگه گفتند، مى عرب کاهنانآمدند مىدندیشن مى خبر آن

تعالى حق آمد، من نبوت زمان چونپسگفتند مى مردمبراى(

اخترانکرد معزول مالئکه سخن استماعگردان محجوبآسمان

ندکنند آسمان قصدکه گاه هرگماشتپارهاآتش مثال

 کهانت ساعت،سببوخاکسترگردانند،بسوزانندشانزنند شان

است دروغسخنى کاهنىبعد اگر شد، باطل عربگرى کاهنه(

 محجوبمعزولآسمانفتادواقعهچوندنیشن

  اهللا صلواتغمبرظهور سبب شانشدن معزول که دانستند شدند،

کردنداهللا صلواتغمبرقصد شانمهترانجماعتى آنگه بود؛

. کردند دعوت اسالمخود قومبرفتندآوردند مانوىامدند

3.دهد مىخبرمج قرانتعالى حق چنانکه

 خودفرد مطلقه نظامقدرتچنگ که کرد فکرالبته

مغول. داد سازمانذهبنظام کبصورت محمد مانند

سلطهپسبودند،کتاپرستنظامگذار آستانهچند هر
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ول  ی اری از ي خیتار بس ریتاث 

ین در  ی  ید به 

یا با دینبا  با  تا ها  از 

یی از و)  ی را  یتئ  یب ( یس ی

ها  از با  نی م  ي   از دیبا

ی ي   یم  یچ از ی یب با  یسیزی ي

ینو  :

سبیگ  یم  ید ي ه ها   به 

یا 

یح  یم  از.  یب  و زهااج  ید  زین   به

ید  از  و  ي  ، به 

یباق ي از  ها  ي و خیتار  از

ها نی ي به  ت  لیدل نی در 

یم از   .  یا ي

ی  را ی از  ي  و ي

ید  بر  اری ي بس و ها ی رم   . ی 

یا  به  از دی کتاپرست ی ي ها نی  بر
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انیم  و       ١٣٧             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

 بطور آنهاتقلکه بود رانمانند سرزم

که گراقوامهمچونشدند کتاپرستکامل

فردمطلقه نظام استقرارپسکتاپرستاعراب، خالف

کردند اتخاذ موجود مذاهب انآن، کیدئولوژروبنا بعنوان

یتبعمفتوحه،سرزممغولها که بودبهم

ماندهبدو اتیاخالق ماقبل کیدمکراتسنت

 داده، نشانبردبارتحمل خودگرمذاهبنسبتدوران آن

 جملهدادنداتحقشکماگرمذاهب

 مذهب ینسب يآزاد دوران بعنوان مغول، سلطه دوران ران،در

ونکه چنان. است شدهشناخت گردوراننسبت

سد

 کردند،دفاعاوهزهارحمکه اروپا کیکاتولونرهاانگ"

 خودقوانکرده، استقبال فلسفه که بربر يغولنمونه

 کردند، برقراربردبارانهمذهب نظرخدایستکامالستم

  4".باشند شده زده فتشگ

 ممالک فتحقبلمغول آنکهکرد فراموشنحال 

 همچنان امده،کتاپرستاقوام کسوتکامل بطور هنوز گر

 هم چندانبودند، خود ماقبل سننتحت

مغ  .کرد اسالم قبول که بود ولسلطانخان غازان  نیاول 
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 از ی به  یم  نیا با  ی

یقب  با  نیا .د یم  در  به   و

بس  بایز اری بن را  ام و  *  دو از 

 به را  در  و  زین 

در  زی از  و  در 

 به را  یم در  در  لهیقب هیعل بر 

 زین زی از  در لی

 ری  

یپد   .  ا

ی ي زین ی ها  یم ،

دهی  ، در تی ی و  یحی اری از  لی به 

یا بر  یم  ز،ین ي از  ،

یحی در ي  .   نیآئ به دو 

ینا و  تیکر لهیقب دو  یم در ی زین  از. 

ها  یدایپ  ید

ها  ي ی ریتاث  ی و   در  نه 

ی به  ی و   از
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انیم  و       ١٣٨             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

 عرب يهمتا مانندد،نداشتن فاصلهکتاپرستگذار مرحله

ملتاقوامکتاپرستتحت تنهامحمد، زمانشان

 خاص يگروه ششاهد بلکه بودند، گرفته قرار گر

  مانجملهبودندخود انکتاپرستی

بودند آمدهنسطور انمسهر

 نکهعالوهمحمد ظهورقبلبدو اعراب اندر

بودند گرو هودتمسيبدوقبايبس

 کوچک گروه مانندجوش خود کتاپرستگروهآنها ان

بودند شده دارگرفته، شکلحنف

 

جنگ در زنان گرفتناس

 زنان ها، جنگقبا شکستپس محمد مانندچنگ

جنگآن نمونه. آوردخود تصاحبآنان

 قتلدشمن شکستپسچنگ آن که بود 1902 تاتار

خودآوردهخود سربازان اسارتزنانشان آنها مردان عام

که"سوجنی""یسوئی"آنها دخترانتن

 گروه آنکهله،5آور تصاحب ند،بود جوان

عام قتل بدنبال حالشوند،فرارقادر آنهاکوچک

Yesui            *yesugen
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اتفی ی یم  ای و   را،  چیه 

زیکن به  یم ي و  یم 

لی ریغ  .  را  از   زیجا 

یم  با  ریغ  در  تو دیبا

 یم .

یم زین را هیبق و  ن  می در  یم  زیکن ي

نی به را  و  یز  رو بر 

یپ از  بر ي و  به را  با و 

ا نی ،ی  هیعل بر  لی ي ریسا و ي

ها  ي یقر ی زین او  در ز،ی بن لهیقب

 و  به 

یپ       تا و به 

برا  ي یقر  بن  ی فهیطا از   ار 

یر  یپ  از  ریاس   و

)  و  و 

را)   )  و را  و  را  و 

 و  و  و  را 

یقر ی زین   :دیگو یم ي بن 

یقر ی یم  در بن ي ی لهیقب با 

 از زی یم  از ی خیتار یم  قایدق
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انیم  و       ١٣٩             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

. شوندمحو صحنهبکل کند،آنهاچنگ که

. دهدانجام ظههودمحمد که  يکار همان

طبرظهمورد

 کرد تقسیمقریظه بنى فرزندانزناناموال سلم،علیه صلى خدا پیمبر"

 براى (غنائم کل پنجم یکخمسداد سهممردانداد سهماسبان

 مردمرد براى یکىاسب براى دوسهم گرفت؛ سهم سوارسه برداشت،خود

 دختر حانهقوم،زنانغمبرکه بود چنان... گرفت سهم یک اسب بى

 بود دهیبرگز شتنیخوبود ظهعمروبنکهجنانه عمروبن

6."بود، مبرنزدوفات هنگام

منحصر محمد توسط زنان تصاحبمردان عام قتل البته،

جنگ همهچنگ ماننداست، نبوده ظه

سالممورخطبر بگفته عرب،بدوقباخود

نموده، صفآنها زناندختران ل،یقباروزپس

تصاحبزن آن آنها، باتريخود يعبا انداختن

تقس خودسربازا انآورده،خود

  است کرده

زنازدواج مسلمانان انکه داشت جه

قباکهیزنان مسلمانان ن،یبنابرانبودمسلمان

که زمان هرگرفتندبرده همچون بودند مسلمان

دادند،قرار تجاوز موردتشربدونآنها خواستند
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در  .دیگز یم بر  از  ی یها 

ها ی ي ی و  برا را  ي  و لی

یز  نی در زین  ها   زی

 را  ترا و   

 از 

 از 

 با 

هستم و به بلیه اى افتاده ام که دانى و در سهم ثابت بن قیس بن شماس یا پسر 

حارث بن ابى ضرار ساالر قوم  اى پیمبر خداى من جویریه دختر  آمد گفت 

دیدم از او بیزار شدم که دانستم پیمبر دلبسته او مى شود و چون به نزد پیمبر 

: چون وى را بر در اطاق خود  تا در کار پرداخت مال از او کمک بخواهد. 

با صاحب خود قرار مکاتبه نهاد، یعنى مالى بدهد و آزاد شود، و پیش پیمبر آمد 

دخترى نمکین و شیرین حرکات بود و هر کس او را می دید مجذوب مى شد، و 

ثابت بن قیس یا پسر عموى وى شد و  ، جزو سهم   قوم بنى المصطلق

، دخترِ حارث  وقتى پیمبر اسیران بنى المصطلق را تقسیم مى کرد 

یعا. د  .دیگو یم   یم یم مرا نیا دیمؤ 

یعا   ریز  در  خیتار از ي

به  یم  به  لیما  ید 
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فروش بود، آنها بتصاح که يگرشخص به

 نقل محمد زن شهقولطبرکهداستان. رساندند

شهباششود

"جویریه""

 "") رئیس(

 

 

گوید

"""

  

عموى وى افتاده ام و قرار مکاتبه نهاده ام و آمده ام که در پرداخت مال مکاتبه

  "من کمک کنى؟

  "کنم؟ اینبهتر کارى که خواهى مى": گفت پیمبر  

"چیست؟ اینبهتر خدا پیمبر اى": گفت  

".کنمخویش زنبدهممکاتبه مال": گفت  

"آرى": گفت جویریه  

  7".کردم چنین": گفت پیمبر  

 زنانباترمحمد مانندجنگ طول خانچنگ

خودشخصوئجکامخورده شکست مردمقبا

 چانگ“ 1221 کههنگام جمله8شژنرال
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 زیکن  و  ي

ریاس یپ در  در ي از ای و ها  قی ای  دی  را 

 و  زین  و  زی

 .  

 دینبا نی ي و 

در ی نیا  زین   .  و  یم 

برا زین را  ي نی یز  یم  ،  به را 

 مینیب یم  و  در دو  نه ها 

 یم  و  به زی ی یم   . 

یا از. دی ، یم  و  او 

یب  به  یم  یا و  یم 

یا از  با  در زی  او  در و 

برا ها  او ي نیچ  ، انی  در زی

 به  زی در  از ي را بایز 

یا از  در  ی  به نیچ از را  یم 
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طوالن سفرنکهچانگ خواند،حضورچون

 کهدخترانتعداد مغولستان،خانچنگ مقراش

بودند کردهدستجنگ جرچنگ سرداران

 است، حرکتچنگ حرمنکهواقعاند نمودههمراه

یتلق خود مقامیاحترام ینوع نراشود راحتنا

 قبول مورداعتراض آنکه جالبکنداعتراضنرونما

شودداده حرکتتنهائچنگ بدستورگرددواقع

جنگهر مغوالنمسلمانان کهن،یبنابرا

آنها باتربلکهگرفتند یبردگزنان تنها

موردولکردندانتخاب خود رهبرانفرماندهان

 بوده مسلمان عربمغول اقوام خاصامرچن که کرد فکر

است

 زنانچنگمحمد مانندکورش شخصانیهخامنش

خرخراجطرجنگچهمعصوم

 شیخوبردار بهرهتجاوز مورد کرده، خود قصر واردبعنوان

اس  یم  یم  نیا.  ی را زی نیا از   ي

یدر ي نیا  را او  برا  یف  ی در را  بعنوان  نیا به او 

یا  یپ  رو زی یف  و  ی  Chang Chun   معتقد نکهبخاطرچنگ که بوده تائوشاعرلسوفکچون چنگ 

رازافتدارد، دستجاودانزندگ راز لسوفکه بوده

ت،بوده محمد مانند نظرکهچنگ بودنعامخواندفرا خودبسو

. رساند
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یدر با را  از هیفد  یم  م   و 

در  ها  به را  در   ی و 

ین  ازین  به  به   .

رم و  ها ی جیرا ي ی  یرانیا تا   از ، و 

یم  در ها  در   به و  و 

 . ندا ه ها  ي   یم   و 

نی   از قی  را  بر  و  ،ي

یپ و  انی  و و 

 زین  و 

  .اند

در  یم  در   ای 

زیکن به  ي ریاس  از  یا 

 . برا ، نیا ي یم  ین  برا  ما ي  یلیدل به

یص  ی ،ی  دیبا 

.اند  یم 

ها  ي به را ي به ای  ی ریاس ن  ی یص 

 خیتار یم دییتا زین ی  :که

انیبر ریپ  را  و  به را 

یز نی ها   از  نی ه،یونی 

در زین  دیگو یم)   .  یم 
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32 ص ششم، کتاب (هرودت چنانکهدادقرار

باتر" یپارس يژنرالشهرچند تصرفبعد که

 ""  9".فرستادند بزرگ شاه نزدآناندندیبرگززنان

 کندهخامنش بزرگ محقق

جنگبعنواپارس اشراف خانهقصردربارغهاکثر"

  10" کردهوارد

فارس مترجم که استلفظ غهکه داشت توجهالبته،

 وگرنهبردبکار زنانستمعلومکه

اسارتپس که يزنان جز نانکه است واضح

یفروش برده يبازارها خود بولهوس دارانیخرشاهان

 نبوده اند آمده

 چپاولغارت نظام باستان نظام شد، گفتهقبال که همانطور

 ثروت امبرانشاهان چنانکه است، بوده زورگوقلدران نظام

طرهمچنعاد مردمبردگان استثمارعالوهخود

 رسم ن،یبنابراآوردبدستگرانه چپاولجنگغارت

 همه انجنگ مردانزنان گرفتن بردهدنیخر

امرانیونانان،گرفته عربمغولاقوام

بردگان کار يروکه اعراب خالف منتها،است بوده

خود اسارتزنان تنهاجنگ لذانداشتند،چندان

 کردند،آزاد اقوامشانافترداناغلبآورده
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تای با     و ی   دیبا  و  هی

 به 

)  و  دی یا

:دیگو یم   از و  زین  .اند

یم در  ی ی  یم  می

.  در نی  نیا از زین 

 به ی و  به  یم 

یم دی ار 

آن بر ینی ها یم  تا ، در را  یم و 

د  يا  بِه  و   در  زی

.  مینیب یم  ی  یم 

برا ی ي و  ي ي

یپا  ي به  یم  ای  را   از 

یپد با ي  ي ی را 

بنا و  بر  ي نم در  ی  به را ی ی

در  ها  نی به  رتی و 

در و  ي  يوبد  ها  زین  از  لیدل  نی

دی و ي به  یم ریاس ی  . 

ین ي ي برا   و ی ی زین را 

در  ي  از ي ید   ی
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 جامعه تکاملباالترمرحله آنکه بخاطر گراقوامبعض

ازهاچهمردان داشتند، قراربردگ نظامطبقات

نمودندخانگ خدمات منظورچهتول

مرحله اقوامکهمغول بهم

جنگ داشتند، قرار تمدن نظامورود آغازیعش

 هنوز کهبدو سننآوردندخودبردگکس

 بخصوصمردان همه معموال نداشت،آشنائدار بردهده

آنهارساندندقتلبودند، داده نشاندارخوداگر

 خود حمله موردشهرهاباروهابرج فتحدفاع سپر بعنوان

 مردم کهوقتنمونه يبرادادندقرار استفاده مورد

جانانه دفاع "يسوبِه""جِه"چنگ پسران برابرهمدان

آنها کهیجائسازندواردسنگ تلفاتکنند

 شان مردان شهر، سقوطپس سازند،ترد دچار شهر فتح

11.شوددهیکش آتششهردهیرس قتلهمگ
   

هم يبرانبودند یمستثن قاعدهانیهخامنش

اقالمهخامنش امپراطوران خراج انکهخوانهرودوت

  هرودت داشته وجودپسرانتراندخ

 صدپسر صد سال هر است بوده موظفيامروز گرجستان (کلش الت"

  ١٢")97 ص سوم، کتاب (دارد اعزام) انیهخامنش (دربارجوان دختر

غارت اموالماه  خراجهد  که داشت  توجه        
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 هی ی مینیب یم  به نیا 

ید  نی برا  یب 

ی  یلیدل زین نی برا  ي نم ي ی ید

به  ی یه   . یم

در  ي به  ی در 

یغ و 

یم  برا  او 

 نیا  ي هیپا یب و  ها  ییای

اح  یم  را    نم  یپ به را

ها  ي و ي و نیزم  فر نی

 به و ) زین عی

 از ی را  از  زیچ 

یم)  دیگو  ها  یس در 

یجا  نی  .   و ی

عنی به ی یم  در 

نم  ی از ، قی و   به 

 یم اج و  ی

.  ی ریز  ، و می به 

کی  ی در  به  ی یم   یی
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 بودهشدند،گرفتهبردگ منظورجنگ کهاسرا

 دادنحاضرتسلتهاجماقوامِ کههنگام که چرااست

 اگر که است بودهاقالماموال همان مزبور خراج شدند،خر

 غارتگجنطرشدهاهدا مهاجم فرماندهداوطلبانه

 حکمعمال خراج اقالمِ ن،یبنابرا. است آمدهبدست زور

اند بوده آنگزاقالمغارت اموال همان

ساتراپيروپد ("کورش تیترب" گزنفون

 بودهمهبهتر کهچه هر خودحکمران مقر" بودند مکلف

مط اقوام606 ص هشتم، کتاب ("بفرستند پادشاه حضور

 خود صنعتکارانکشتدار گلهآوردهبهتر اگر"

ساسمغضوبخود فرستادند، یکورش شگاه

  13)606 ص هشتم، کتاب ("کردند

 اند بودههداخراج کهپوچادعان،یبنابرا

 اند، داشته ارساليداوطلبانه یشاهنشاه تابع اقوام که

 کند ادعا یکس که است قبول رقابلآور خنده اندازه بهمان

خود اربابانبردگداوطلبانه بطوردار برده نظام بردگان

بردگ تن دلبخواه بطور چکسکه همانطوراند آمده 

 شتهندا وجودسرزم کمردمدهد،گر

 بطور هرسال گرسرزم شاه يباشند مجبور آنکه که

ارسالکهوقت بخصوص بفرستند،هد داوطلبانه
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زیغر  و  ي ي   در    و  نیتر  فی  نیتر  یعی  

یپ در  از ي برا يا ي و  یم  تا 

 با  و    را 

 یم  ی نیا از  نیبا. 

 به و ریاس ها یم در ی ای  و هی به 

در  بائیز  ی و  زین ی

نیا  و 

یب     رو بایز و  به را ي به ، 

ید  تا  یا  ی در 

 ! یز و  ي برا  ي

 در  ی یم   و  نی

ینو  به  یم ی

ی  ،ی یم بر در زین را ي  و 

باز  و ي ی به  ي

در  ها  و   پر پر و

 یب و  و ی

یم  می یع و  یب  نیا

 نه و   .

ید  به  ي عنی  از ی ی   ای
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 دربارسوگرملل جانبکطرفهشهیهمهدا اصطالح

است بوده بالعکسکورش

بدان که شود انمکشوف شتریوقت مسئله 

 خراج،غارت اموال بعنوان جوان گناهمعصوم دختران گرفتن

 بستر آنان يآرزوهاآمال ناشکفته يغنچه کردن

امپراطور تابعه مللمحدود شاهان،پرست شهوتهوس

خود مردمعموم قاعده کبعنواناست، نبوده

فرمان صدورشهادت استر کتاب سندهچنانکه. است گرفته

چن آن مضمونشودصادرهخامنش شاه زمانکه دهد

  :  است

 فرمانشود جستجوباروباکره جوان دختران شاه،که است فرمان"

بگمارد کنندگان دارخودپادشاه قلمرو االتتمام پادشاه که است

١٤".اورندشاه قصرشوشباکره جوان دختران آنها

 تنها که بوده یمعصوم زناندختران سرنوشت اگر

 جنگ کهجوان مردانپسران است، بودهگناهشان

 دربارخراجهد بعنواناند، آمدهبردگ

اند نداشتهبهترسرنوشت اند، شدهفرستاده شاهان

 انهیوحش بطورآنان آنها،کردن خواجهالنسل مقطوعکه معنا

رومبادااند، نمودهمصدومناقص شهیهم

خود،بشراحساساتطبظر
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نی با  و  به  ید 

نم  ی با  به  نی  و  نیا با 

برا  ي .  ی و   را  یم 

 با زین  یم  با  و  ی

مال  و  یم  و   به را یم  از  به 

یب  را  یم  و 

 یم  به  یم ي

یچ با  بر ی ي ، بر  یپ و 

یا.  زین  مخدوش  و 

بان  ي ی به  تا   به  و 

هر به  یم ي و  ها ی ي ،ی

یپ  از ي در و   ي بر هیتک با 

.  زین  هیبق  از  و 

یم  مینیب  يا  نی

یق با تا  به   یم به و  و  یم) 

یز  را ي یم ي را  :  ی

یآم  نی به ها  و  یم   زا قی

هی ، ینو یم  از  ی ي

ها  ي  .   و ي از ي
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انیم  و       ١٤٦             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

نشوند خطا دچار شان، مونثطعمهپاسدارنگهدار

"کارپداسا"اهال"موسیموت هر" سدهرودت

ثروتسود يآور جمعحرفهزترکفرطر"

 خواجهآنها کرد،داریخرباروجوانانوقتپرداخت

 فروشگزاف متبردافز (افسوسساردکرد

       15)105 ص هشتم، کتاب. (برساند

بافته جدا تافته یهخامنش شاهان کهبنابرا

تکاریجنا افراد جملهیهمگمانندآناناند نبوده

روخود مطلقه قدرتکه اند بودهسرکوبگر

 باالاند، زدهبشر ضد کار دستشخصبوالهوس

آنانبشر حقوقعنوان دادناعال عرشآنها بردن

 مانندنهااست قتیحق کننده آور خنده حد چه

حاکمخودرقبارگنکهیهم امبران،شاهان همه

کار هردست اند، شدهشیخو قلمرو تحت مردم  یزندگ

 آنها دخترانزنان اند، نمودهغارتچارهمردم اموال. اند زده

اند، گرفتهخراجاتیزورآنهااند، بردهتاراج

سنگدلقساوتاند، شدهروبرو مردم مقاومتگاه هر

آنان عطشحرص که هموقتاند کردهعام قتلآنان

سرزمحملهاست، شستهفرو کارهالذتقدرت

اموال غارتزده، خون يعامها قتل دست گريها
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ید ی   در  اری از ي نی بس و  ي   به    

 در و ي یم ی  . 

لع و  و  ي ی برا نوا یب  ي  در  از ي

یپ  ینت در در ها  و   .  یم 

مال  ی ی یم در  از   ی

یا از.   نیا  یم را  به  ي

در ،ي او  یم  در يو 

ی  را  یم  به ، نیا   در 

یدایپ  و  بار نیاول  برا  در ی

یدایپ  ت  . یم   ریپذ نا 

کی ی از ی زن  یا از.   به پا ي  یم خیتار

 ي از ی و  با 

باستان   زن  ی

   

نم  ی  .  ی با ی یه 

 از  نی خیتار نیا از و 

 به ی نی یم  نیا.  و ی

برا و ریاس را  ای  نی  غیت از 

یو و  و  و 
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انیم  و       ١٤٧             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

 رها زندگانِ مردم، کاشانهخانهشهرها کردن رانسوزاندن

برده بعنوان فروش يشیخو خونافتهی

همگ قلدراناند آوردهخودسرزمشخص استفاده

اند، بوده تکارانیجنابزرگتر جملهاستثناء بدون

اند کردهگریکدفرق چگونهنظر

 نظام درچند

 آنزمان همتمدن نظامجزئ بعنوانمردساالر نظام

 اتیخصوصچند نرو،گذاردعرصه

یمالک شواقع درگردد محسوب آناستثناء

ثروت شامکان يکه تمدن نظام خصوص

 ثروتکه مرددهدبدستفرد کدستآن تجمع

جمعدستان دامدار کشف نقش بخاطر ابتدا در

 چند نرو،بپردازدخر زنکه دهدامکانشود،

 بودند برخوردارباالئقدرتکه دارا طبقات انابتدازن

 امبرانمقردربارهاحرمسرا وجود جهشودآغاز

گذران خوشبلهوزنانادتعد آنهاکه

است نبوده آور شگفت اند، شدهزندان واقعنگهدار آنها

گراسالممورخطبرگفتهمحمد
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ه و   در      زی  زین      ي

بس  اری

در تو  چیه  و  ی و  بر را   بر 

 نیا. میا  تو بر را  نیبد م،ی

ینک و  ی  نه  ی در میاند یم ما 

 و دیق و  تو به هی و  به  لیما  نیا 

یغن به تو  و  تو  ...  زین و يا  را 

زانیکن و می را ی یپ يآ ما  را ی ادا  تو بر ي

 ی

کی او با ی او از  زن  ی به لیما   با 

ید  یم  ي  .  او یم او با

یب و  را  ید  ي  او بر 

یز  نی یعا   زین او در  ي جیرا ی

.  ي ی کی با   از ی یم  را   با

کی  از ی و  ي ها  ي  از 

هر در   در و  او ي

یم لی  ی و ی را او ی

 نه و در 

ی و  با را  یس  به را  یپ

 .  

ی و      و زیکن دو ،ي ي
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انیم  و       ١٤٨             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

خواجه کغالمتعدادعقد زن 15  خود عمر طول

است داشته

 داشت همزن ازدهبرد خانهزن زدهکه گرفت زن پانزده مبر"

  ١٦".گذشتکه داشت زن

 دادهتشکمسکوندائم مقر کهجائ قبا مسجد

 که است بودهحرمسرا واقعزنان سکونت محل است،

 کهقرار بنابرداشته سکونت زنانشآناطاقکی

سوگلاست گذراندهآنهاشب هر داشته، آنها

 زنباترشه،بوده،شاهدربارهاکه انطورهم

خود اوقات شترداشتهبرتر شگرزنانکه است بوده

گر،شاهان همه مانند بعالوه،است گذرانده 

شده، بستر هم باشد،نزدکههرتوانسته

  .  کندکامجوئ

 کهکرد حاللکردمهرشان کهزنانغمبر"

 بدونخود کهمومنهشدملککرد،بینص خدا مت

که باشد،نکاحشهم رسولببخشد،مهرشرط

ملک زانزنان بارهکهمومنانتوست، مخصوص حکم

 بود سببکرد حاللهمه که زنانکرده مقرر چه آنها

 بندگانخدانباشد،زحمتحرجنکاح امر وجودکه

    ١٧".استرحمت

قبلکه مانطورداشتمتعددزنانخانچنگ
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)  یم  در  ید   .

ی  یص  یم  ید و  یم

یص  در  ری و  ادی   از ی

تیروا د و  ید 

ی  یص یم ي

یز  ي ی  با  نی یم ی و 

:دیگو یم

زن  جیرا ی يو   به بنا 

یم  ادیز  نا  و  لهیقب 

یرئ  شا ی و  ش   و نیچ 

ید  یا  او  بر   .

یم  ی  ی  از  نی برا 

ی و * یی یِ ،*  از  ،

.  ار  ها  ي زین ي بر  ي ید

س  بر   او  و 

در  یم  زین او.  بر 

برا  ي در  و ی ی  در را ها  نی

یز  نی  ،میدید و  ای 
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انیم  و       ١٤٩             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

 اسراباترسردارانشخود توسط محمد،کورش مانند

دانممسکون محلخودکرده،دستچجنگ

 زنانعالوه محمد مانندداشتنگه مغولستان اش

یبعض یوگلهمچونشده محسوبهمسران که یدانم

تن چهارداشتمتعددمعشوقه ند،داشتترگران

 سوجن*سوقوالنبورتهبودند عبارت زنانش مهمترن

نگه اردو کزنانشمهمتر بعنوان انهاکهر يکه

 دختر مانند گرمهم زن چند يدارانهاعالوهداشت

 شکست سزن گوبرسوپادشاه دخترمپراطورا

 اندر.18بود هم معشوقه يتعدادمن يخورده

چنانکه. بودچند هرودت شهادتهم انیهخامنش

 زنانادترتعدادکنندقانون وصلت زنچندکهر ان،یپارس"

19")135 ص کم،کتاب (کنندداریخر) Pallakai (غه

) آتنه  در (سئارك يکورث، کنت ودور،پلوتارك،

سوم وشیداردوماردش حرمغه360 حضورهمگ

 بوده روزه کغههر" که کند اضافه ودورکنند، 

 که دارداظهار77 ص (هفتم کتاب ودورهم باز20"است

*His Hsia     *Gubersu    *Qulan       *Yesui     *Yesugen  Borte   
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.  نیا  در  تر  ي  و تر 

رتی ،ی و  به لی  ی و ي

ي  و  و ریتاث   با  و 

 لیدل نیا به ی و  در زی ی و ی

اس   .  یچیپ جی پر و تر  و  یم تر 

ین  و 

خیتار ی ی  تر هیاول  در  به 

انی ید  ی  و  و 

 و زی ي به  در  پر ي و 

 دیبا تر  و 

    1(  یم ،

ها  ي یص   را او  یم  به را او 

 ي یم بایز و  و 

کی در قایدق و از ی نی  ... یگ  یپ در می یآ یم  ي  ی

در  یم  ی  ...  به و می یم  با  ی ژهیو

ترب و می ت ی  ی به 

نی ی یم  ال"  از 

نیا از زین   دیبا

.ندیگز بر  یم از   لیما را

 در بر  به  یم  او تا 
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انیم  و       ١٥٠             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

 که هرماندندانتظارشاه خواب اطاقزنان شب هر"

٢١"آنان اناست

 نبوده یمستثن قاعده کورش که داشت توجه

:دارداظھار"  قولپلوتارك کهچنان. است

یتعل شدند، آورده جوان کورش دربارکهونانجوان دختر چهار"

مجالس کهمردانکه شوددادهتعل آنهاافتند

همرندشمالرفتار ند،گردخوارگ

 جوان دخترشودجواناسپز رفتار متوجه کورش که است مجالس

 وارد خودغهسلککورش که کندخود مجذوبچنان

22ص12 کتاب(کند

محمد یشخص یزندگساده شکل که داشت توجه

زرقدربارهاکه آنچهنسبت آنانحرمسراهاچنگ

 داشته، جرهخامنش گرشاهانکورش امثال مجللبرق

 دوره کمراحل آنها داشتن قرار مربوط

مولده يروهاتکامل بموازات که بوده باستان، دوره مشترك،

تشدهبرقزرقدهبتدر ثروت، تجمع

شخصزندگچنگمحمد مانندکسان

 تحتتحتخود، یجنس بردگانزنانرابطه در

 روابط مراعاتمتماناچارعشبدوزندگ اتیضرور

که است بوده رابطهدراند بودهتجمل کمساده
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ید      نیب ي  با  ي  و  و ،ی

ها  ي ،ی ي  تف نیا  عل و  ی  نیا با

ی ي را  ها   و  یم  ی و ي

یم ریتاث  اما  زی از  رانیا و ینیچ ي ی بر  ها 

 و یم 

  

یپ  ي نیا بر  از  ی یعق او یال تا  از دیبا 

ی.  نم ی ی  ی ی يا  را  به 

.  ی  و  یم  ی را ی

برا  ي بر  یم  از  یم   زی

  :دیگو

ینو  زی یم  یمی  .  یم هی

وهیش نی به را ی  و 

.  او ی دی یب  از   و

نم  ی ی از  ی  ي

 زین زی و  و  از  از 

نم ده ریش بز  ی  .  ی و  ی از

یپ ي  يو  ی به بنا  ی

یز یم  و   در  و ها
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انیم  و       ١٥١             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

محمد زنان اند، ستهقصرهاکاخکورش زنان کهیحال

 فراتر رامونشان،بدوزندگ اتیمقتضشانزندگخود

است رفتهکاطاق ک

بالفاصله که آنجاعمرابوبکرمحمد مانندچنگ

زندگدستبراحت توانستبود، برخواستهبدو جامعه کی

حتبشو دست آنهاکبارهبرداشته، خود يبدو عادات

 نانیچانشزندگ چن ادامه عمرابوبکر محمد، مانند

خانچنگ کتاب سندهرتسوفوالدکردتوص خود

ماند،قدرت سرخودش کالن شهیهمکردفکر که خانچنگ "

زندگنکنند تركاستپزندگ که خواستمغول تیاشرافنانیانشج

 که اسا،کردثابت محلمحدودخود که بودسادهزندگاستپ

زندگنحوهمنطبق شود،روآناالبدداشت ده

23". بود

: دهدادامه

خانچنگگذاردندومغول جامعهعتایطبتمدن"

 ادامهاساآموزشبدوزندگ که خواستخودش انیاطراففرزندان

  24. دهند

  مشتركرابطهکماوترغمحال،

گربعبارتبندگسلطهرابطه زنانشان،آنانهمه
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یا  یم   : برا را  ي  ي  و دی ی

اتی ی مال  ینو یم   ی   لهیقب  ری

تبوك به يا   از    از  

ها  ي و  ی  .   یم  تا 

در را  اتی ی مال  انی  لیخ ه،ی و 

ی  و  یف و هیاول   و  از 

ی  نیا از   یم  در ي 

 ي ی از ا،ی و 

یپ   و ي و  ای  ی یم نی

 . ید با  در  و ی

یپ و  ا از  و  کی  نوا  یب

ید  و  مال و  و 

  

 ي و  یم 

 به را  ی و تر  تر ي در  ي

جا  ي یبن ي نیا   زین  ی و 

تر  یم ي یچیپ و تر  یپ   و 

رتی را ی در  و ی ی

یا  جی  . خیتار ی ی بر  ي   ي 
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انیم  و       ١٥٢             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

بتدر نکهکمااست بودهدوره کمسلطرابطه

عش مراحلمغولاسالم يقلمروها باستان نظام که

 گردد،دهشرفتهمراحل واردگذارده سر پشت

نظاماتگذاران انبدوسادهزندگآن بموازات

امپراطورآنها نانیجانشدربارمجللزندگخود

  .    دهدمغولاسالمها

اتیمال غرامت، خراج،

زحمتکش مردم غارت گربعبارتاتیغرامت خراج،

 عصر امبرانشاهانگردنکشان یاصل هدافی

 مردم چپاول ات،یمالبود گرانجنگکش لشگر باستان

 شنامند،مورخبعض که آنطورخراج،غرامتخود

 مفتوحه ملل کردن سهیسرکغارت مختلف انواعهداکش

کهر. بود نهفته اجبار عنصر آنهاهمه. رفتبشمار

 الحالغارتمنطقه کفتحپس قلدرانگردنکشان

 محل خودمتصدمامورانناح آن مردم

بدهنددانمثابت شکل مزبوربغارتگذاشتندبجا

    جنگبازگشتپس  محمد  که  نامه  در

 نظاماتیجزئ  سدمندرحم    سرکردگان

کندروشن نطورآنهاخوداسالمجدغارتگرانه
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زی زین ي مال نیا در ها  باق ی یم ی اتی مال 

 یم در  در  ی به بیقر رهی

 و نی  زی در به  و ی به را  ت

 و تای یم  ی

برا  و  ي  یم 

زی زین ي در ي ی را  ظن در ام

 دیبا و  ی   

من . دیکن می  را  به و دیکن 

...  و هی تی یوپ  یپ و و 

ید  ای  و  در  ی   ي و 

ید از را يو  دیبا و  هی ی نید بر  و   و

ی  نیا. بز  ی بر   از و 

س از و  ی ای نر يا  ی   از و بز  ده  از و بز دو 

ریش  از و نر ي ی  س از و  ی ریش  ي

ی ده مین  از  ادیآب  ي ی ده  از و  با  اریآب  ي

د،یکن  و  بر  را  از. دی ی با  ای  ادا  یغن

یپ  در را يو  یپ و و دی و دیکن  و دی و 

تی به  و دیکن ی عی  و دیا  را 

اس  و دیا  را   را  و دی را  و 

 اما از  نی در  و دیبد را ما نهی
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 نامهمدشما فرستاده رومسرزمبازگشت هنگام بعد"

مشرکانآورده المکه کرد اعالمبگفتشما خبررسانشما

 خدامطپارسائ که آن شرطکرده هداشما خداکشته

مبرسهمخدا خمسده زکاتنمازباش غمبر

چشمهکهحاصلبدهمؤمنانمقرر زکاتمت

 شتر چهلک،شودچاهآنچهکشودباران

 شتر پنج هرشتر بچه کشترمادهشتر بچه کی

گوساله گاوگاو کگاو چهلشترهرکی

... داشته مقرر مؤمنانخدا که استزکاتکگوسفند چهلماده

 که دهدجزنگردانند نشبماند نصاراهودکه هر

 خدا پناهبدهد که هراست آن معادلکامل نارکبالغ مردزنبرا

وال صدقهجزاست غمبرخدا دشمن ندهد که هراست غمبر

  فرستادگان ساالرتسل من فرستادگانفراهمشیخو

25" بازگرددراضاست جبل معاذبن

آنها کهمناطقمحمد نظام مانندچنگ

انهیسالمنظم يآور جمع يیماموران کردندخود تابع

 پسر "ياوقود" کههنگام منجمله. گذاردندبجا خراجمال

یتابعآنجاکش لشگر کره1231چنگجانش

 70جز شبهغرب شمال بخشتنها آورد،خود

چنگ نظاماتی 26.گذارندمامور

 Ogodei
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جیش ی به 

 به را يو یم  را او تا  نیا. 

یپذ یم   را او  از  به او  ي

خورد  به  و  یم بر

 از زی ی یپ در    ،

ی   .   و ي

یم ز،ین ها  یم ی به 

.  در  یم  را   ی

یل به بنا ي یباق و ،يا از  در 

 از   و  ي ي  لهیقب 

ژهیو  زیچ  نی  . یم  در 

کی ، از ی بر یلیدل و  ی یم   ی

کی به ،يو  از  یپذ از  به 

 دیز ي  ،ث ي  ي  را 

یا زی یم  و  ید ي  از 

یم     مال  کی  دیبا را ی یح 

ی  در ای  ي و را  از   ت و 

یا از و ي ه  .  اتی مال 
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استبود نقرارمحمد  ینظام همانند

 هرگردان صحراخوددروآمد% 10 افتهاسکانساکنیجمع"

27 ".دادنداتیبعنوانوانصد

 که نستچنگمحمد انتشابهاتگرنمونه کی

 کهمحمدشده آزادبردهحار بننمونه سلمانانم

 فرماندهانیيفرزنداش شدن رفتنپس

 اصل وجودخود، افتخاراتابدارتقانظام

 اسالم يچن که یحال دردانند اسالم يبرابر

نظامطلبانهبرابرکیدمکرات سننملهم بلکه نبوده،

 افتفرد هر آنکه است بوده گذشتهمانده

چنانکهکند تصاحبيرهبر مقامات توانستهاششخص

اند توانستهمعمول افراد مسلمانان، مانندمغول ان

ابنددست باال مقاماتسردار

 مشغولتاتارهاشکستکههنگام همچنگ جمله

   یسرگردانکوچک پسربچهبوده، آنها اردوگاه غارت

 رد،شیخوفرزندآنکهپس  آورده، خود نزدکه

کودكکند بزرگدهد"لون هوئه" مادرش

  يدادگستر وزارت مقامبعدا است بوده"کوتوقو" نامش که

Shigi Qutuqu
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یپ  ، به  در  يا هیرو   یم 

یم  در  در ،ی ، به   .

ب و ی چیه  و  بر ی یم  ها  ي را 

ازی به ي را      یم  از   چیه 

یرق    ب عنی  ، یم  در         ت

در  ینو  تا  ی د،یکن یم 

    

ف  از   در 

اینهمه و   و  در  و  با. 

 یا و  بر  و  و  و 

 در  و  و 

زن   و ها و  از 

.  در  در  و 

 و  از  و 

:  

. می در يا  ن  یب ي

یادب  در   به دی نیا از یئ 

ها  ي    از يا 

 در ي یم زیگ
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. 28رسدچنامپراطور

  

یستیونالیناس آلود تعصبقضاوتنمونه  هم باز

 موردآلود تعصب اتنوعنمونهده اجازه  

 زنان تیوضع"عنوا تحتمقالهاندازنظر زنان مسئله

آمده است" رانیخ ای تاریدر دوره ترک

 دیگرفارس زنان اسالم،بعدپیش ایران، تاریخ گوناگون هاي دوره در"

اند نداشته دخالت مملکتیسیاسی اموررسما هیچگاه زبان ایرانی اقوام

 نام صاحب اناسالمپس بویژه فارسزبان ایرانی جوامعدولت تاریخ

پادشاه زن چند شامل که استثنائیخاص موارديمگر است، نشده ثبت

 استعدادهوش بودن داراخاص شهامتلیاقت اساسکه زنانیحاکم

وجود اند نهاده قدم سیاستجامعه عرصهتصادفاالعاده فوق

 استثنا یک باشد قاعده یک آنکهبیش ارسقوم تاریخزنان اینگونه ظهور

".است

 مورد کهجائسندهمالحظه که همانطور

ملت ضعف نقطه  یفارساقوامانزنانیوضع

ندارد،آنامتدادن قصد که آنجاکند،صحبت

مالکاستکمدونبدرستآنضعف نقطه

 ملت انزن تیوضعنکهیهممقاله ادامه ولسازد

دستگرفته شمعکوس کامال د،رسيخود
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یم  در  ید 

عنی  نه ی در 

یم  در  ی نه و  نیا  ی 

یم  به  و  در  رانیا

 تا. دنز یم  یم ی بر ایگو  م

فی و  دی از زیآم  در  فی و 
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 ملتزن تیموقعاغراقتمجتعرتیواقع تحر

اقوا عکسکه شودمدع که آنجايخود

 زنان وجودباال مقاماتزنان دنیرس آنها انکه ی

 اقوام انامربوده، قاعده کاستثنا کنام صاحب

. است بوده قاعده بلکه استثناء،متفاوت، صد صد ترك،

استثنائا نه و  قاعدتا زنان ترك، اقوام انگر،بعبارت

 و  از 

 بر و  در  در 

دیکن   ی

فی و  ي .  نیا به ها  ي ی  و 

 صاحب 

ساز وارونهتحراند داشتهباالئپستبوده نام

  :   توجهستیونالیناس

 خانواده، متفاوت سطح سهتاریخترك زنان واالتر مقامباالتر حقوق عکس،"

قاعده یک باشد بوده استثنا یک آنکهبیش دولتاجتماع

و   و  و  و  و  از 

پی  از  از  و   و 

.  در  حقوقی سیستماست 

... بودند برخوردار سیاسی حقوقواال موقعیتزنان اسالمشترکی دولجوامع

 مادي حقوقمردزنقائل زیادي احتراماهمیت زنان براي مونقولهاترکها

مساوي معنوي

یا  و  ی نیا  به 

در  ها  ها  ای  یم  در   و 

ها  یب  از ر نیا و   دیشا

یا به  زین  از  از  نی و 

یم ادی    یپ  از  یس  ی  از و  ت و 

ی   یم دی ی    ید ،  نه 

ینو بر  و  ي در  خیتار به 

 در دیکن یم  از  ي

اند منداتیتاک (".بودند برخودار  از   )

 مقاله،باال بخشاول خطمالحظه که همانطور

 اقوام زناننسبتترك زنانواالباال مقامسنده

تاک قاعده کبعنوانبلکه استثناء کبعنوانآنهمگر

کنداسالمشآناناسحقوقواالیموقعورزد

حقوقهماسالمقبلعرب زنان نکهتوجه بدون

  مغول خاص امراند بوده برخوردار آنشتهم

 نظام زنان مغولترك انهم اگراست، نبوده

مربوطاند، داشتهحقوق خرده آنجانجاهم هنوز تمدن
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 ی لیدل  ي و  ت با 

نیا  را  لیدل  ینو  ین 

 او ی  . 

لیدل با يو     یب و  ن در ي یم  ، ید

تول ي لهی دی زیچ نه و  عنی  ی  دی و 

برا  ي یا ،ی ي 

یس  ی بر ، یم   .

برا  لیدل  یم  در   با 

یا بر ی بنم  ینو ي ین 

 یم ي  . 

فی به   ،اند و 

ید  از  و ي ي با ي  و بر 

یگ نیا با - و 

ید م - قوا از  یب  یم  نیا  در ایبقا نیا  یا

در ی به  یم 

برا  ي یا   زین با 

یرانیا  یم در  یا   .

یم در و  یم از ير  در 

در  يایبقا از   ی
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 بوده گذشته يتبار مادر نظام بلکه نبوده،خاص قوم

 همه انبوده، نرفته انپدرساال نظامهنوز که است

 اناننکهکمااست داشته وجود متفاوت بدرجات اقوام

یکس نکهبخاطرشاه، سن صغر بعلت زنان گهگاه

. اند دهیرسحکومتموقتا است، نبوده دسترس پادشاه

 کهاست بوده گرشقوماننکه

 ترك مردانزنان که ادعاباش بوده هم درست که هم رم

 مردانمساومعنوماد حقوقگرملل خالفمغول

 نفعتیواقع وحشتناك تحرمتفاوت کامال بوده برخوردار

باشدخود ملت

 شدن همراه نکهسندهادعا ستمعلوم بعالوه،

ترك ملت نسل تداوم يترك اقوام انپدرمادر

باشداساس چهاست بوده مغول زناناسحقوق

مرد جفت بعنوان زن نکهباستان اتیروا همه در

مثلوس بعنواننسل، حفظمثلتول

مردينابرابر    خودشدهگرفته ظرگر

است بودهحقوق

کهمسئله سندهچرا ستمعلوم ن،یبنابرا

  مردانترك زنانیموقعحقوقتساوبوده، زنفرودست
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یم در ي و ها  ها    ي  ایآ

وانیح  ی   .  یام ریز   ي ی را 

تی ی ی  و 

 و     به را   ن و  و    در 

 به م،ی و  زی یم  ها ده 

یپ  یم  و ها  ها 

یم ي و  نم نیا ی نیا  ي و  

ید  یم  يا  به   ي به  و 

فی از  و  یش  و ی و دی ینو

یم و ها  ها  یم   . 

ط  ی در  خیتار ی ری ی 

فی خیتار را ي  به 

ید  برا  ي ي به   نیا به

 از  و ي ي ي  . 

ادیز  ي و  و  برا ها  ي و   و ها 

یم  و ها  یم را ها  دیگو یم و  در   ي

یپ  یم  ي نی  نیپائ  ي تا ی

فی به  ینو ي  و  در ما  ری

 .  
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است دانسته

 نفعاتیواقع تحرمسمتعصبتركسنده

دروغادعا که رودشآنجاحت تر،خود لتم

کندمغولترك انمرد زنبرابر

زنقائلاحترامتیاهم زنانمغولترك"

"بودند برخوردارمساومعنوماد حقوقمرد

 گر،مللنسبت ترك ملتبرتر اثباتب،یترت

 همه کهپدرساالر نظام وجود اساسا زده، تحردست

اند، کردهآنراناپذ اجتناب مرحله کبعنوان ملل

کندانکارمغولترك ان

ترك ملتتعرتمجفتگغرق چنان سنده

هملحظه که شودگراقواممللنسبت آنبرتر

 مردزن انمعنويمادبرابر چهکه شدیاند

 نشان شترکه همانطور که است بودهمغولترك اندر

است دادهاجازه خانچنگ منجملهمردانداد

بدونبزور معشوقه،همسرعنوامعصومجواندختر

 غنچه نموده، خودهوسرانقربان آنها رضاخواست گرفتن نظر

کند پرپر خودالنشکفتهآنهاجوان

برابر نشانتركمغول انهمسر چند نظام
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ول.  ی بر  یم در 

ها  ي يا ی  به ها نیا. 

یب  ي  و  ي ی از 

یم  در       و  ها      ریتاث   ین ی  

نم  ی     به يو

ی  از  و بایز  را  و ی

یم در و ها  نه   و  در   

ي  کی  از 

است،  و و ها  ي با  ؟ نی

یم در  ها  خ،یتار به   نی

ی  و   ایآ ی و  بر 

.ندی  زی یم ی

 یم با و  نی و ،ندیآرا یم  بر را 

تن بر را ها  یز ، نی دهیگز بر ها  یم   نیتر

یز از  نی را   و  او، نی

در  از  ،زی  و 

یم در  یم ي و   هچ نیا ي و ي

یم در   و ي ي و 

   _______________________________________________

انیم  و       ١٥٩             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

  است؟ بوده آنان انمردزنمادمعنو

 اقوام انمردزن انمعنومادبرابر نوع

 بدستورچنگ مرگپس آن، که است بوده مغولترك

"ياوگود" برجستهدخترانباترتن 40جانشپسر 

  شانلباسباترشوندخانواده

 سرآنها بعدجواهراتبهاتر گرانکنند

    نماقربانچنگ گور

مرد، کگور سرجوانمعصوم دختر 40 کردنقربان

ترك انزناناحترام نشان  مردخونخوارتر آنهم

  بودهچن اگراست بوده مردانآنهابرابرمغول

 شما بنظر که یترک برجسته زنان آنیمرگ هنگام چرا

 استثناءمغوالنترك انقدرتآنان حضوروجود

 همراهقربانجوانپسرانتن 40 بوده، قاعده کبلکه

اند؟ فرستادهگور

تحتها، تركمغولانکهستشک 

 نسبتشترحقوقزنان شان،قبلمادرتبار رسومنظامات

 بودهجزئتفاوتاند بوده برخوردار مسلمان زنان

گذاردن انگشتاست داشته وجود ملل همه انکه است

 Ogode
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یس  ی یم ی  . خیتار ی

ی  و  ی در   به ی

ا و  ي   ي  و 

یم در  و  و  ،

ینو  از  یم  عنی ،ي ی يا   ي

دهی نیا  در  ها  ي و ،ی  نیا ي

   _______________________________________________

انیم  و       ١٦٠             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

 دورهکه قتیحقگرفتن نادکمتفاوترو

صحبت آنسندهکهدوره همانمردساالر

مغولترك ملت البته صدملل همه انمتاسفانه زنان کند،

 دهن اند، بوده آنانانهیوحش ستثمارستم موردمردانبرده

 اتیواقع کردنقرباندوره کزنان اسفناك تیوضعکج

باشدستیونالیناساسمقاصد بخاطر مسلم
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ها   
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انیم  و       ١٦١             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

ادداشتی

- Grousset René , The Empire of the Steppes, a History of Central 

Khan, conqueror of the world, p. - Leo De Hartog, Genghis
 -
 -
 -

، ترجمه دکتر مهد ي از کورش تا اسکندر ان  خ امپراطور هخامنش ان، تار ر بر ی  یپ   -

Khan, conqueror of the world Waley, p. - Leo De Hartog, Genghis
ھ ی  -

، جلد چھارم، فارس  -
 -
 -
 -

، ترجمه  از کورش تا اسکندر ان  خ امپراط ان، تار ر بر ی یپ  - 

- Grousset René , The Empire of the Steppes, a History of Central 
 -

از کورش تا اسکندر ي ی یپ   -
Khan, conqueror of the world p. - Leo De Hartog, Genghis

. 

 -
٢٢ .- In Leo de Hartog, Genghis Khan, the Conqueror of world, p. 

- Morgan David, the Mongols, p. 
، جلد اول، فارس  -

یر ا ،خی  - 
. استوانھ کورش١- 

. 194، چاپ دوم، ص رانی در اساطیپژوهش ، اسطوره تا تاربهار مهرداددکتر ٢
 .١٧٩، ص ییرت النبی ابن ھشام، س٣

٤ ٤١.
٥

.١٠٩١، ص ی، جلد سوم، فارسی طبر٦
1103 همانجا، ص -7

٨  ١٢٥.
، ترجمه دکتر مهد)(ان ی هخامنشيخ امپراطوریان، تاریر بر٩

.٥٩٢ص سمسار، 
.ان ص ھمانجا، ھم١٠

١١

Asia, p. ٣٠٧. 
)(ی هخامنشيوریی١٢

. 594 سمسار، ص يدکتر مهد
.٤٣٢ ھمانجا، ص ١٣
.٥٩٣ ھمانجا، ص ١٤
.٥٧٩ ھمانجا، ص ١٥
.١٢٨٨ص ، یی طبر١٦
.٥٠ سوره احزاب، آ١٧

١٨  
١٢٥.

)(یيیی١٩

.٥٨٨ص صسمسار، 
  . ٥٩٥ص  ھمانجا، ٢٠
.٥٩٨ ھمانجا، ص ٢١
.٥٩٠ ھمانجا، ص ٢٢

٢٣  ١٤٦.
٢٤ -Ibid. 

 .1251نده، ص ی، جلد چهارم، ترجمه ابوالقاسم پاي طبر-25
٢٦

Asia,  p. ٣٢٣.  
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انیم  و       ١٦٢             کورشمدمح ز،یچنگ تشابھات                  چھارم فصل

- Ibid., p. 
Khan, conqueror of the world, p. - Leo De Hartog, Genghis٢٧  ١٥٢. 

٢٨ ١٨.
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کنار او ره می مردوك مقدر کرد تا کورش بدون جنگ و خونریز

که هم چون آب رودخانه شمارش نا پذیر بود، آراسته به انواع جنگ افزار ها در 

خودش هم چون یاور راستین دوشادوش او گام بر میداشت. لشکر پر شمار او 

) کورش را بر انگیخت تا راه بابل را در پیش گیرد، در حالیکه  او 

یگ یم   از و او 

تبل در  غی يو  یا

زیچ.  ي  ي چیه 

به  بنا 

 . یم  نی

    

نی نیا   از  و هیدیل  و 

م  ی    ایآ با  و  ی

  

بابل  

  

  

  

                        

پنجم فصل

 فتح

شود؟بابل واردمهربانصلحکورش

خون سرکوبآن تپابتخ ساردفتحپس

 بابلمتوجه خود، يمرزها گسترش جهت درکورش مناطق،

 شده نوشته که کورش استوانهشود موجود قدرت بزرگتر

 خواست کورش انیسپاه دارد، ادعا اوست، خود بدستور

شدند بابل وارد "یجنگبدون" ان،یبابلخدا مردوك،

فضائلکورش ستیونالیناس شگرانست استناد مورد که

.  ردقراربودن طلب صلح جمله

مردوك("

ي

ي.سپردند

يا ي ی   ،ي یپا    و ی ی

یا  ی چیه 

    

 به 

1".شهر بابل وارد شود

بدون بتواندسپاه است ممکن چگونه اساسا نکهخود

  امپراطور آنهمامپراطور کتختواردمقاومتجنگ
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 در  نیا  ریغ ي ایآ.  د،ی

یپا  و  یه  ی  ی

. می نیاول نیا  سل  م،

 دی نیا  را  به هیتک با  و 

برا  نیا ي به  و  م،ی یا از 

ی یم   .  ید ي ها نی

و  ید    به و  بر   او ای 

ید و   و  ی یم  یا

 و  ی ایآ مینیبب تا می در 

 نی از  دیبا زیچ  ی به هیتک با را 

 یم را ییجا نه و  و  یی یم را   2

 ي و  به  یم  نه  یم را ی نه 

ف را ینی  را  رایز. 

یپر و  یپ ي بر  نیا ي نیا  را نی

یپ یم او به  ،اند  .  ید   و

ی  ت و   در و 

 یم ی با  به  وا از  ي

کی نیا  از ی یا   .  را ما یم 

 چیه  ی ای 

یا  ایآ   . جا  نکهیبررس ن،یبنابرااست سؤال يشود، بابل عظمت به

 توجه نه،شدند بابل واردجنگبدون واقعا کورش انیسپاه

 که ستیمواردنکهبخصوصکندجلب بخود

 صلحفردآن،استنادکنندسع کورش گران شیستا

 نبوده زورخشونت اهل ابدا کهیانسان قهرمان کواقعطلب

بسازند وستهداوطلبانه گراقوام

 شاننگرانسرزممردم کهبجا بابل،کورشروز"

 کند، تحسرزم هر کوروش که بود معروفنمود شادآنها کند،

کشد،کسآورد،ارمغانعدالترفاه ش،یآسا آن مردمبرا

".دهدمغلوب مردمداراموال غارت اجازهسوزاند

کورشطلب صلحهرقبلبنابرا

واقعاده قرار شیآزما موردواقع مداركاسناد

تفاوت باستان عصر پادشاهانقلدران گرکورش اننمورد

مللزورجبرگرانمانند هماست، داشته وجود

است افتهتسلط بابل منجمله گرسرزم

برو مداركاسناد سراغمنظورنکهقبل     

منطقصرفاادعابودن مهمل مقدمتاده اجازه

 است ممکن چگونه که استسؤالده نشانیعقل

 تحت آنراشود دشمن تختواردجنگ چگونهبدونارتش

نبون بابل، شاهاست ممکنامرآورد؟خود کنترل
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ول  یپ در نیا   ی     چیه  ی یم 

بر بنا  در   نیا  

 با  در  نیا در 

در  ی ری در 

  . میکن

.  از دی دی ادی 

یپ ی از زین ی ری ی در و   زیآم

یا در  .  دیبا  ی نی  ي

 به  از  دی و 

ید  ي یم  ؤم   ری

  .  و  ی

باز نه و  یم  لیدل  ی  از  ی

 زین نیا  در نه 

 ی نیبا و 

ینت  ایآ.  از دی

یپا  يو   به  می تا  و 

د،ی را  ینم  از  ي ی را  با 

یا  نیا  چیبه  نم    با. دیگو یا 

ی از  می  است؟ شده کورشتسل ماتومیاولت کپسکورش، ترس از و 

باشد، طورهم اگر ن،وجودینرااستوانه

دشمن تهدکهکورشطلب صلح آنتوانوجه

تختوارد مقاومتجنگ بدون بتواندکردهتسلوادار

 آنکه بدون کورش ارتش مقابلنبون ارتشگرفت جهشود،

 کورش ارتش که است بوده بیترتکرده فرار دهد، رخجنگ

اول مورد مانندکه است؟ شده بابل وارد جنگ بدون

طلب صلحتوانداست شدهصحبت آناستوانه

 امر تیواقع پسگرددتلق زور، برد کار بدون بابل، تصرفکورش

  است؟ بوده چه

کهگراخذکورش استوانه بجز بابلتسخ مورد در

 نوشتهبابل شاهنبون سالنامهعبارتند رفت آنها سراغتوان

 شست حهیمد" که کرد اضافهالبته،یونانمورخها

تسخهلن عصر "شاهانهشگوئ" ک"کورش

 شروعنبون سالنامهده اجازه ن،یبنابرااست شده بابل

 آمده بابلتسخچگونگ مورد مزبور سالنامه که آنچه

. دارد تناقض کامال مورداستوانهشده گفته مطالباست

 کورش ارتش که است درستسالنامه،مندرج اطالعات

جنگشود،بابل واردمهم مقاومتبدون
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:  

   

ان کورش انجام گرفته است،   له سپاه  قتل عام هائ که پس از جنگ به وس

یبر  :دی

ر یپ   . ینی از خود بروز م آن ارتش بابل مقاومت سخت و خون

ن بوده است که در  ار هم سخت و خون ن جنگ، جنگ یا. 

یپ است که ورود بدون جنگ کورش به شهر بابل ممکن م ی

یا ي جه  روز م شود و در نت ن جنگ است که کورش در آن پ یا

يو در خاك  بابل شود.  شتر  یب   مانع پ

ه بوده است تا در همانجا او را متوقف  دا کورش در سواحل دجله فرست

ن لشگر خود به پ د فرزندش را با زبده تر ن جنگ نبون یا

 . ل م د را تشک ان کورش و نبون ی م است که جنگ اصل

ن جنگ ی یا اگر جنگ ها پراکنده د قبال رخ نداده باشد، 

3  

)  را  او   . امیق 

اوپ در  در ي  در ی به 

 به دی ی یم   . 

یم  و او  یاوپ در   زیپائ 

.  نیاول ی یپ به  ي یم ی

هائ جنگافتد،اتفاق دهندرخ آنقبل که استهائ ی از  یم  یم    ی

 که استجنگ آنهاگردندمنته کورشروزکه

 ارتشارتش اندجله کنار "س" 539 سالدر

دهدرخ پسرشفرماندهنبون

 دجله *کرانه) بغداد (سیاکد ارتشکورشوقت تو،یتَشر ماه"

 عام*قتلآشوبزده مردمکورش (اماکردند اکد مردم کرد، حمله

".کرد

يگریي

در  دهدیییی

شواز ییی

در يمپراطورايشروی،نموده

ن ییی

يروز

یی بسیگردد

 دهدی

 گویان، م

ییی"

4". کندیت می حکای ارتش نو بابليداریاز شدت خشونت و پا

 کندیس سالنامه اضافه میگزارش نو

   که قصد یو همه کسان  آمده  م بدست فاتحانی عظیمتی غنيروزین پیبدنبال ا"
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فی نیا به  لیدل   را 

یا  ازین نیبا 

ن آسان بر  مردوك حام کورش است که م تواند او را ا

ت مردوك ممکن بوده است

زی است که فقط با  ن چ نکه ا  وارد بابل شده است. دوم ا

چ مقاومت و  کند که  صلح طلب است و ارتش اش بدون ه

ر کورش دو نشان را  ی

 .  

د که با صلح و آرامش وارد شهر 

جنگ و با آرامش و صلح! وارد بابل شود، برا آنکه خود را فرد صلح 

ها و قتل و غارت ها است که م تواند ب بدنبال جنگ

د که   که خود م خواهد، شروع م آنکه بگو

عنی.  شرح داستان را نه از ابتدا آن، بلکه از همان 

ز در استوانه که به دستور خود و نوشته شده است،  خود کورش ن

یفی ن تحر یا.  غارت و کشتار نم زده است، ، برمال

چگاه دست به  ام آور صلح بوده، همه جا با صلح وارد م یپ

ا بر خالف شاهان و قلدران د ت صلحجو بسازند که گو

ه، از او  ی پا غات ب ات و تبل ف واقع که م کوشند با تحر

یا

5 " داشته اند قتل عام شده انديداریپا    

 کورش يدگران دروغگوی تمجي ادعاین جا پوچین، تا همبنابر

ک یییییی

گر یییشخص

یو ه شده، ی

 است که  شودی می

يی

يی شودیمرتکب م

یي بجا. کندیییجائ

دون یی قبلي 

ي

ی گوید، بالمقدمه می قلمداد نمایطلب

بابل شده است

وانمود منکه یاول ا:  زندیکجا میین تیبا ا

یيفرد

يیییجنگ

 شود که یجه حاصل مین نتیپس ا. یحما

ینچنییی

  .  روز گرداندیدشمنانش پ

 اند داشتهباستان شاهان چرا که نجاستسؤال اما

 واضح آندهند؟ نشان شکلنموده، تحرتیواقع
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یا  ی   ی . 

د برا تمرکز دفاع در شهر بابل که از برج و بارو ي

ینی ان فتح بدون جنگ س

د  . البته، نبا ز بدون جنگ فتح م پور ن روز شهر س

) در چهاردهم کتاب سوم، ص  طبق گفته سالنامه 

یم  . 

د بدست لشگر دن به بابل با ز قبل از رس ن شهر ن ی ا

ر بوده است.  ک شدن به دروازه ها بابل اجتناب ناپذ

تح آن برا ي ر راه بابل قرار داشته  فو پور بوده که در مس شهر س

یپ ن معنا که پس از او یبا.  گر انجام ن ی د ری

ع و بالواسطه و بدون  ن امر  چندان هم سر د اضافه  که ا یبا

م که فتح بابل نه تنها بدون جنگ نبوده، بلکه  ینی ب ن م

 به ي و    6

.  به و  و   به  ی

 تا  و  به 

ین در   :دیگو یم 

یب .ندی یتی و 

یا  بر  از   و. 

در  به را   و  و 

یا  به  ی به   قدرتمستظهر آنها قدرت که کنندحال مردمنکهاول. است

 راه خودآنان برابر شورشمقاومت باطل فکرِبوده خدا

 خودده،یکش پرده خود اتیجنابتوانند نکه،دومندهند

 جهت نما عرضه یداشتن دوستطلب صلح شخص

استوانهکه ست

... واردشود بابل شهريخونریزجنگ بدون کورشکرد مقدر مردوك"

رنج نگذاشتم آکادسومر تمامشد بابل واردآراممن بزرگ ارتش

".آید وارد سرزمین اینشهر این مردمآزار

ییبنابرا

یینمود

س، رفته استیپذي هايدرگ

یی

لذا دروازه یيینزد

ان کورش ییییيها

 شده استگشوده 

ن ی14-15(

فراموش ی شودییی

 عامدانه  از عقب نشیپور را ناشییکرد که بر

 محکمترييینبون

 است که مجنگ ن یدوم ن  پس  داندیبرخوردار بوده است م
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ن فرار، دستگ  .

ان فتح بابل است که  جنگ را بر دوش داشته است. بهرحال، در جر

رد، بار دو  د در بگ ینی ک عقب نش اب تاکت ست در غ یم

پور هم  نجا و بدون در نظر گرفتن جنگ که در س نگرفته، بلکه تا ا

وجه، بدون جنگ انجام  ، نه تنها به چی گران  استوانه و ستا

م که فتح بابل بر خالف مندرجات دروغ ینی ب ن، م

   

ون، کتاب  یآپ.   . ی( د دارد  د تاک بابل به فرمانده خود نبون

ز بر جنگ کورش با ارتش  ه ن ان اهل اسکندر کی  از نحو

.  مانده از  د م یی  مهر تا

ن تنها هرودت است که بر وقوع چن د فکر کرد که ا البته نبا

 .  

م که بدون آن ورود ارتش کورش به  ما به جنگ د بر م

خی ی د که با کند و کاش در مدارك و اسناد تار ینی ب ن، م

د، با او به جنگ در آمدند و چون  کورش به محدوده شهر رس

ستادند؛ و هنگام  ها با اسلحه از شهر خارج شدند و به انتظار او ا

  : دی

رخ م ی نجا جنگ  ي کورش به دروازه ها بابل م رسد و در ا

ب ارتش  ن ترت یبا.  د از آن اجتناب م ینی با عقب نش

   گرفت که ید انجام میان ارتش کورش و نبونی فتح بابل ميست برایبا

ی شودیی نبون

بعدییي

 گویهرودت م. دهد

که یییبابل"

شکست خوردند به ی

  7")190کم، ص یکتاب (داخل شهر عقب نشستند

ییبنابرا

ی خوریيگری

شهر بابل ممکن نبوده است

ن ییی

جوزف "ی باقي انوشته یحت زندییجنگ

یییی "بِرُس

ثوسفییی

8)153-150کم، صص ی

ن یییبنابرا 

آن شی

ییی

یی نبونیی توان

ی

 شودیر میید، در حیدر آن نبون
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نکه ارتش کورش به آرام و با صلح و آرامش وارد بابل شده است،  یا

استوانه در اظهار  .دی آ یم ز در جا خود و بنظر درست در  همه چ

اکنون با توجه به اسناد و مدارك باال، منجمله استوانه کورش، 

پار قبل از ورود به بابل ص  .

ان در خارج از دروازه ها بابل نم کند، ول بر جنگ اوپ

ز هرچند اشاره ا م که او ن ینی ب ن، م

...

ینی د تا عقب نش د کوش بدون نبرد وارد بابل شدند. پس از آن وقت

الت  و سپاه کورش  -  حاکم ا شانزدهم  همان 

. در روز  د گر ر شد.  پار بدون نبرد تسخ . در روز چهارم س

اری را  )  بدست آورد و بس ان عقب نشستند. او  حمله کرد، بابل

س واقع در دجله  ه ارتش بابل در اوپ یعل  ( ان عقب نشستند. او  کرد، بابل

س واقع در دجله حمله  ه ارتش بابل در اوپ توی کورش عل در ماه تشر

سی  :د

ران دوره  خ ا یتار ج را بعهده داشته، در کتاب  خ کمبر مجموعه تار

يو.  که سرپرست گرد آور ي ن مورد ب ز در ا ید را ن

" محقق سرشناس  جی ا گرشو یلیا" اوست، استناد م ورزد، نظر 

د نظرات  ن و گزارش گران خاص که اسناد آنها مؤ تنها به مورخ

سنده  د، و ف المثل تصور نشود که نو یآی ش ن  استوانه پ

ات باال و  چگونه شک در صحت مدع د برا آنکه ه یییيیاجازه ده

ییییدروغگوئ

ییی

ی

یاوردمیییيگر

ی"یی

 نوی م"یهخامنش

"یییوقت

یکورش(ی

يیغنائمکورش(ی

ختیینبونییکشت

"ومیگوت"ی"اوگبارو"– *"اوگبارو"

 کند، یی نبونی

    9"ر شدیدر بابل اس

 به جنگ کورش و يیییبنابرا

س و یییيیبابل

 گذاردیحه میفتح س

 يی

ی

Tasritu     Ugbaru

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



           ______________________________________________ 
١٧١بابل فتحپنجم فصل                                                                     

ک نمونه از  . به  ک امر ضرور در دستور کار خود قرار م

ز بعنوان  ر معابد را ن سی خود نزد آنان، کت یث اعمال ک

ا و مقبول جلوه دادن  ق رعا آنان اشتغال نداشتند، بلکه، برا

ر و گردن زدن مردم و غارت شاهان، تنها به 

سرکوبگر دولت ها برا دفاع از ثروت طبقات حاکمه بوجود آمدند، 

، دستگاه  ت خصوص ش مالک یدای . از همان زمان که با پ ندی

غات برا مقبول جلوه دادن خود م ی که مبالغ هنگفت صرف تبل

ن تنها حکومت ها عصر حاضرند  د فکر کرد که ا ن، نبا

یس  یم    تبل 

ز از استوانه کورش  ج ن خ کمبر چ گردآورنده  مجموعه تار

ا یلی ن منظور بوده است. چنانکه ا ع، بلکه اساسا ب

ز نه برا سی شاهان در گذشته ن . استوانه نو با جلوه د ی ز

ک شاه صلح طلب و مهربان ساخته و چهره  زشت  يو قرار داده، 

م آنها را مورد غارت و کشتار وحش یدی س د که پس از جنگ اوپ

ل نموده، و  همانطور  عواقب مص بار آنرا نا خواسته به آنها تحم

گر لشگر کش نموده و جنگ و  ی د ینی جاه طلب خود، به سرزم

ک پادشاه تجاوزگر که  فرو نشاندن عطش  ،ان از  در نظر بابل

ت، البته برا آن بوده است که  فی مه گوئ  و تحر ن ن یا

 .  

سنده اش عمل   ی ین. 

ت را برمال  می از واقع ، بلکه تنها ن  کردهیی!در واقع، دروغ نگفته است

 می نویاسی که به نفع خود ومقاصد سيمه ااست

کرده است

يی واقعیی

يبرایی

یي های

یبتی

انه یی

يی

 ثبت يییهدرا

یهمی وقایواقع

یییيیگرشو

١٠.بردنام "یاسغاتیشاهکار"ک یبعنوان 

يیییبنابرا

يیی

یینما

ي

  اموالی شمشچرخاندن

یی تحمي

یی و تعمیبه نویف 

ی دادندیيی
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رون از شهر و دروازه ها بابل به پ د در ب ان و ارتش نبون

. چرا که اگر  دی آ ن امر بنظر درست در نم منطقا هم چن

 .  

ن و نو حداقل از نظر بعض از مورخ ت  چندان با واقع

ن دروغ پرداز  او وانمود م کنند،  ز آنطور که مبلغ پور ن فتح س

ری کورش به شهر بابل بعد از  ز و بدون درگ داستان ورود صلح آم

ت است، بلکه  له گرانه و به منظور مخف نگهداشتن واقع بابل ح

م که نه تنها سکوت استوانه در مورد جنگ ها یابیدر

ز باشد اگر  ار تعجب انگ د هم بس نست، و شا ت ا   

یدق  . می

ز که بقول استوانه، با صلح و آرامش انجام گرفت، مورد بررس ی ین

عنی فتح بابل را  ن امر،  م، الزم است خود ا و مطمئن شد

ن فتح بودند، واقف  ع و جنگ هائ که مقدمه ا ز کورش و به وقا یآم

غات صلح طلبانه در مورد فتح صلح  اکنون که ما به پوچ

ان رفاه و سعادت  ان بردارد و به بابل ن و بدعت گذار را از م ت دارد بد د

ان بردارد و دادگر آن بنشاند بابل اعتقاد داشتند کورش  را از م

ان است و آمده است تا ستم و زور  معتقد بودند که کورش فرستاده خدا

یم  : دی

 مردم  بابل  بهنگام  ورود کورش به بابل را توص

ن سلطنت ن نوع مورخ کی از ا ف گرانه توسط  غات تحر ن تبل ،  یییییییا

  ف یي حال و هوایوقت

مائ کند، توجه ن

ی) مردم("

ی اهال.ي را بجايی

ییییمامور

     ١١"رسند سازدان را خی دارد و خدایارزان

ی تبلی

ییی

ی چگونگییی

قتر قرار ده

یییییواقع

 فتح ی مقدماتي

ییی

يی

یییی

) سندگانییی(ی

 باشدیمنطبق نم

یيی

شواز یيیییبابل
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می

قتی هم که ما گفتن  ن، معلوم م شود که آن پاره حق

ول ی ی  دی

ی  با  ی  بر و 

ج  ی پا بر  را لی  ت

.  با  نیا از   به را  ی

 ری به  تا  ی از 

:  

انی کامال مصمم به پا از آن دفاع م کنند، به تصرف  و سپاه

یم کند که قدرت نداشته است شهر راکه به شدت مستحکم است 

از نگران کورش   ( ، کتاب هفتم، ص  یس( او در

ری ي  . 

د بر دشوار  از آن صحبت م کند، بلکه با تاک

د م که از فتح بابل نه با صلح و آرامش یی مهر تا

ز بر آن  ی ن لسوف و مورخ  یف زی است که گزنفون  ن چ یا

ندی  . 

ن سپر دفاع در برابر ارتش مهاجم محروم  خود را از چن

یلی نداشت که آنها از همان ابتدا  . و گرنه دل ندی نه سالها، مقاومت نما

ن منظور بپا شده بودند، ماه ها، و اگر   محکم آن که به هم

ینی نموده و در پس برج  صورت شکست، بتوانند بدرون شهر عقب نش

ن برا آن بوده که در  يیارتش کورش و جنگ با او آمده باشند، ا

  

یيو باروها

ي موثریی

نما

یونانیي

 که ییکس  زند،ی

 و  هايیی بدروغکورش

 کندیاد میآن مرتبط با  هايدرگ

اد یی"105يروپد

ي

یيداریی

 داردینرو، اظهار میاز ا. 12"در آورد

کوچکبخشداد اجازه کورشفرات رودخانه آبمس کردن منحرف"

استفادهگنوبرووسازد بابل وارد گنوبرووفرماندهخود انیسپاه

 محاصرهاساه معبد بودند، داشتهبزرگشنشهر مردم کهیموقع

. شد بابل واردرسم فاتیتشرکورش بعد روز چند. افتدست قالعکرد

  13".شد داشته نگاه زندهزنداننبون

یییبنابرا

ف ی تحریجه نوعی از آن، و در نتیحکم گفتن نآنرا در استوانه، در 
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ت از  ن به تبع ن مورخ ست که ا یزی ن چ یا.  یم کنند؟ کرده اند

رند و از او با شادمان ی گ ورود او را به بابل چشن م

شگر کورش از جمله دکتر مسعود ي ن ستا استوانه و مورخ

م چرا مردم شهر بابل به گفته  ینی م و بب جنگ کورش  به بابل بپرداز

ز و بدون  عنی ورود صلح آم ن فصل،  ی ا ه  باورانه، به موضوع اول

نبار خوش  ی ا صلح طلب کورش به فراموش سپرده، دوباره، ول

چرا مردم بابل با هلهله و شاد از کورش استقبال م کنند؟  

  .می

یز ی ی یا بود تا موارد مزبور را ن

خی ک سند قابل اتکاء تار  استوانه بعنوا ن 

ا قرار نم فهم ب ی ابی را در مورد خودشان مبنا

چگاه نوشته ها نکه ما ه روشن شده باشد. البته، خود ا

ه کرد، بقدر کاف ی ات بر آن تک خیتار که بتوان برا کشف واقع

ک سند  نجا ب استوانه بعنوان  من فکر م کنم تا ا

 .  

ق زد و خورد هر چند مختصر،  یر و فتح شهر از درون و مسلما از ط

رکانه بخش از ن کورش به داخل  ن هم پس از نفوذ ز خود  ا

 در  آن  حد هم، درست نبوده، و 

کسره دروغ بوده است، و  م،  گران تلق ب د ت و فر یی کردی مییییواقع

  یز کورش به بابل، حتیورود صلح آم

يروهایییی

ممکن گشته است

یي اعتبارییی

ییيی

 پادشاهان يیی

يم، برای دهی آنهی ارزي

با .  باشدی می، کافیییارزش

ک مورد بررسیک به ی مينحال، ضرور

 دادیقرار م

  

یي

ان ی خود را به نفع مدعیت کنوند همه استدالالیاکنون اجازه ده

ییی

ییيی

ی

 انصاریی

 و سرور استقبال یی

ییی
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ینو  زیسا و  یم  و  ی

 و دییتا ي از دی را  لیما  یم  و 

یا از.  ، من یتی ی یها  چیه 

ند،ا ه در   یعی ي

. دی تی و  نی آن  را خیتار

برا  ي یا  یب  نی

انی ی .  مردم را پا کردند و از جان و دل مقدمشان را گرام

مردم بابل با شاد آنها گل نثار م ی ن شهر شدند شکوه مردم بابل وارد ا

ان استقبال با  ) در م ه  پس از دو هفته کوروش و شاهزاده کمبوج

  : دی

ن از صحنه  کی به نقل 

زتر از خود آن گفته ها،  نوشته ها آنها، آنهم با عبارات اغراق آم

ز گوئ پادشاهان و تکرار گفته ها و  خ کار جز مج

رند، ول ي ، هر چند نام خود را مورخ م نظامات سلطنت

ن مداح  وابسته به  ج است مورخ البته، همانطور که را

ن، به غلط، به خود  استوانه است که در آن کورش م   : دی

ن مورد هم استناد ا . متاسفانه در ا بر بابل قلمداد م

ت قلب آنها از تسلط و حکمروان ي ورود کورش را در حکم رضا

د دارند، و شادمان و پا مردم به مناسبت  یکوبیییاستوانه بر آن تاک

 وییی

ن یی کنندی

 گوییمورخ

  ". پذیرفتندی مرا با شادمانيهمه مردم گام ها"

گرِیی

 بجای گذایی

ییيی تاریبررس

ییي

 ورود کورش به بابل و يین مورخی از ای. ندارند

توجه نمائد از استوانه یبه تقلالبته 

یپسرش(ی"

ي به پاي. ی

يشاد داشتندی می

  14".نبود

کارمعناترشد، گفته که همانطور که نستتیواقع

نما قضاوتفاتحشاهان بروا که ستمورخ کی

داشت کهنامحدود قدرت بخاطر شاهان، که استطب

نروندکردمسئول گونهاحساس شانگفته قبال

گفتندبودندکهآنچه هر خودتمجبرا

 همکسنوشتندخود خادمانسانسالنامه توسط
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یا از زین  نی  بر 

نی و  یپ  لیم با  و  یرانیا 

یا از   یم  از  امیپ  و ي

.  زین  ها نی رگید ي یم   و

 قایدق نیا نی در زین 

یم در  ویغر  و ي تی زیچ ي به 

ینت  ي  نی .  یعی  بر او 

 اب  و  ی و  و لیم با 

یا ي  . نم  ی برا  ي بر   ي

 ي میدید  در  ي  از ي

 یم   . 

در  برا  ها   به 

برا  ي .  نا  نیتر   به و 

در ری یم   بر را یتی و لیم  ای 

.  نیا  ی ید

در  اری یب  برا   و 

انیز به  یقی را  نم  دیآ   چیه.  و 

یگ  نیا.  به  نم  ی ي

فی و  از دی ها  ي

ها  ي را   .  نداشتآنهانوشتهگفتهجرات رد  و ها 

 خودشانتمجتعر سراسر که آنهاگفته ن،یبنابرا

اختصاصردقرار آنها اعمال قضاوتمبنا تواندبود

 کهحقاییشاهدولتندارد کورش

اخت خود یآبروئ يسند بعنوان آنراسدیبنو اوست

کس اگر که است بودهشاهان کار بالعکس،دهد قرار گران

تحر برشتهگفته آنها صالحخالفواقع

کاربخردانهن،یبنابرابرسانند قتلازاتمج آورده،

 مورد قضاوت يشاهان خود يگفتهاستناد مورخ کی

باشدآنها اعمال

 جنگذکر خوداستوانهکورش کهمثالبرا

 کند وانمود بتواند نکهبراکندبابلتسلطخودها

 عالقهمردماست شده بابل واردشادمانصلحکه

چنجهکه استطباند بوده بابلتسلط خواستار

  .  باشد مردمرضاشادانبابلکورش ورود

 فتح موردمسلمانمورخ که ستیکار همان

آنهادهندانجام خود بدستسرزم فتوحات

 نرو،بود، عدالتبرابر آوراسالم که آنجاکنندادعا

عرب مهاجم يروزخواستار عالقهانمثال،

 مهاجم مسلمانان نکهآنها. بودند خود سرزمآنها تسلط
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 یی

ش، رفاه و عدالت به ارمغان م ی ینی را فتح کند، برا مردم آن آسا هر سرزم

را معروف بود که کوروش  یز)  - !!! از من ا از حمله اعراب شاد بودند ان که گو یرانیا

شان کند، آنها را شاد نمود. (درست مثل  ن را نگران و پر ن سرزم مردم ا

ن که  ی ا را معروف بود که تسلط کوروش بر بابل، بجا یز.  کند، آنها را شاد نمود

ن را نگرن و پر ن سرزم ن که مردم ا ی ا یپ کوروش بر بابل، بجا

ینو

نیا د یم  ي  در ،ي  و 

رو از  ي خیتار و ،ی قی  به  و 

یش با  ی به   نیا از  نی یم ی

.   ،ي  نیمب  و ی ی خیتار

یپ و  در  و  یم  تا 

ها  ي و   دینیب یم  بر هیتک  و ها 

 و     

 از  به را 

ید  ی یم   و ، هی

 به    

در   و 

ینو  :

 هی در ،ی یم 

یم  . دهندسخن داد کردند،قرارعدداد رفتندکههر جا  یم  و  بر ل یم 

اسالم تحلیلی تاریخاسالم پردازنظر شهیدي، جعفر سید

سد

 مردم جذب مهمی بسیار نقش اسالم دین طلبی مساواتخواهی عدالت"

١٥"داشت اسالم سويایران

  :  دارداظهاراسالم گرپردازنظرمطهري

 می اسالم سويایرانی تشنه روح دیگر چیز هربیش که چیزي آن"

١٦"بود اسالمی مساواتعدل کشید،

شاهاننوشتهگفتهکهن،یبنابرا

 چهتواندآنها اعمالکارها موردشان هوادارانغمبران

انصار مسعود دکترباشد محققسادگخامحد

نسبت تمامفتگکه باشدسلطنتمورخکی

صرفا حقامداركتوجه بدون کورش،

طور خو نامبرده کتاب نگر یسطحیسادگ

.سد

شان یییييروز"

ي

ییی

ی

یي

 سوزاند و نه اجازه غارت اموال و دارای را می کشد، نه جائی را میآورد، نه کس
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 ها نی و ی می نیبا و 

ید ي از  نیا یپ در زیچ  ها نی  به 

 ی یم  و 

ر و  و   ی نی از ی خیتار

ا بخاطر ترس و وحشت از کشتار و  صلح طلب کورش بوده است 

ن شادمان بخاطر دادگستر یا ای و پا  واقع بوده است؟   آ

 او قرار داده اند تا چه حد درست است و تا چه حد ا ي

ت کورش،در نزد مردم بابل و عظمت  ل مقبول اری آنرا دل و 

بهنگام ورود به بابل همه مردم گام ها را با شادمان

ن ادعا کورش در استوانه که  م ا ینی د بب اجازه ده نی

   

نم ی ی عامدانه توجه دی به مزرس برا به برده کردن هر کس که مقاومت نما

س، به فرمان تاراج  توسط کورش و به فرمان و ي عام مقاومت کنندگان در اوپ

مورخ به گزارش سالنامه مبن بر غارت اموال و قتل  ی(یمردم مغلوب را م دهد 

ی

 ي

١٧"را شدندینرو او را با آغوش باز پذیو از ا)   من از -کند

يیی بنابرا

،  پذیرفتندیي وي

ییيبس

ن شادییاخالق

 و يیییکوبی

یی

  غارت؟ 

 رسومسمباستاناطالعکوچکترکس اگر

 بهنگام امپراطورانپادشاهان که داندباشد، داشته آنجنگ

 که اند بودههرقبل گر،سرزمحمله

شوند آنهاتسل جنگ بدونبراحتسرزم آن مردم

یبر ری یپ (    به  او 

ممکن یق  یت  به را  ائیدیل به ها ی ری به  در ی و 

اتفاق :  را یئ  به  در  به  یم  - - 

ی  یم عی

ها نی ي به را ایعل يای یم ج و  نیا  را 

یم  یم رد ادیانق به و   از -  ي يای را ی

همدست اكیآستکورشکهماد سردار (هارپاك کهروزگار مقارن"  ي ي با  هیعل بر  ی

 کورش آورد،کردتاراجسفلآسکشورها) منبود کرده

 بدونجبههاقوام تمامگشودتاراآسسرزم شخصا

 )177 ص کم،کتاب هرودت، ( ".کردمط استثناء

کهآنها تمام"کندامر "مزرس" خود سردارسارد فتح کورش 

  که متهراسپاكآوردبردگاند پرداخته ساردتسخ

 )114 ص ان،".بفرستدنزدزنده است،
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.  یم ینی  از  يا وهیش نی یم 

.  زی و  و 

به  و  نیا

 زیآم ي و   . 

ید  و  قی به  می  به 

ید و ،ي ي ها  ي ش از ي ری برا  ي یا و 

کی:  ی و  دو  زیچ  .  نیا از  و 

 و  یم 

در از  یا   .  یم 

ید  به ي  را و ه و  یم 

یپ  می  یم می در اما ی

در  در  نیا 

 را  یم   . 

 ی ی ي یم دی

کی  از ی نی ای و  مال  و  رب  و   با

 نی را  یم  و 

.  نیا  ي و  با   یم 

 و  به  بر 

یب  و  .  نیبا  با قی یا لیدل  .

خود تصرفخوردجنگ بدونمزبورسرزم ب،یترت نی را  و زد و  به  در 

شترسهولتطرچوناست واضح نهمآورند

 منطقه آنتسلط که خود مقصودمخارجتلفات تحمل بدون

کشتار،غارتبجا حالت،دراند آمدهنائل است، بوده

اند گرفتهبدستآنجا کنترل شده، مزبورسرزم وارد صلح

خودعاملگماردنمردم،خراجاتیبستن

جدفرمانفرما گذار خراج اکنون کهقبل حکمران خودحت

اند کردهتركآنجا است، شده

 مردم آن که است یحالت شد گفته که همانطور

تسل شنهادمردم کهصورت. اند شدهتسل داوطلبانه

گرشکل مسئله اند، کردهجنگمقاومترفتینپذ

 مردم مقاومت شکستن هم پس نصورت،درگرفتهخود

 شدهآغاز مهاجم انیسپاه بدست آنها انهیوحش غارتقتل شهر،

مجازاتاست بودهغارتقتلهدفاست

گربعدورشجلوگهراسرعب جاد

 صلحتسلآنهاتشوگريشهرهانمونه دادن بدست

جنگمقاومتبجا

 محمدکورش تنها اختصاص که است بوده یروش 

 عصر شاهانسرداران همهمغول خانچنگاست نداشته

جو ملک عطااند جستهبهرهچنباستان
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برا ی ي یپا و ي برا  از  و  ها  یخ در 

عنی ی ی  چی به  دیگو یم و  نی

ین  ي یم  ایلیا و   در يا 

.  ي  نیا یم 

یپا و ی ی را دی ی  .   به 

 و  از  می یم ی با 

برا و  ي  یم می و  را  یم 

یا  جیرا  جا  در   نیبا

 عی به دی و دیابی  ما دیکن  میدان  را 

یم  و  نم  نی یا از را 

نم  و  زیچ  یم  از  و   به

یا و  را  یم   در زی ها به  و 

یت  ی یم   .  ی در 

 در در و  به  یم  از 

در   ي د به  ي را 

یا  در ها  یپذ با ، یم ی از 

نم  ی  از  و  . 

یپ  یم می یم  در  و 

 که بودشان کیتاکت دند،یرسکه کجا هرمغول دیگو به ها  یم  نیا 

امانکردقبول که کس هر". دادندتسل شنهادابتدا

که یکسان یول"بود آنها خشن اقداماتترورمحفوظ

مغول نکهجملهشد،خشن برخورد آنانرفتند

 بحرکت خودجلو وار گلهخوداسرا خود شمنحمله

 سپر بعنوان آنهاشدندکینزد دشمنکهیحالآورده

کردنداستفاده دشمنربارانبرابرخوددفاع

شاننوشتدشمنانسرکشانکهنامهچنگ

نوشتیيفزاراجنگسپاههرگز خوانداطاعت

رام اگر نوشتقدرهم ترساند،یسالح وفورشان

آنچهخالف اگرامان جانشومط

.داند خدا

 مردم اگر که است بودهنطورهمه ب،یترت

اند کردهانتخابسازشصلح راه اند، شدهتسل

اند کردهسعتسلپس نشوند کشتارغارت گرفتار آنکه

بدارندگرامجد فاتح مقدمکوبشادمانتظاهر

 شیکماب کهکاردهندانجام بابل مردم که ستیکار

دادهانجام فاتحروبرابرخورده شکست ملت هر

 تجمعمراسمچندارد اشاره آنهمرشوگ

کوبشادکورشاستقباليابانمردم
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یزیچ نیا در ی ي   

برا و  او ي و  ي را  ب

ي  یپا  ی   ،ی

نیا  دیا  ریگ  ي در  ي خیتار ینت را

 و  ي به  ،ي او به 

 دیبا نیا  ی از ی و 

یپا و ي ی  و 

برا  ي یخ به   از ی ای و  ي 

ها  ي نی ی  در  به و  از دی در 

ها وکا و  ي را  میریبگ 

 ی می دی و 

 و  از ی به را دی یم   . 

عنی.  ی نیتر   دیبا او یم را 

یپا و ي ی ای ی ی یخ ایآ و 

برا  از  به  یا  یعل   یعی

برا  ي و  او  و  نی  دی

ینو  یا  با رایز. 

یخ به ای و  یخ به   به 

زی از و  ری از  یا از  به 

یپ  ی    ی   دوور

برا  زیچ او ي ي در   جا   یپ ي   يمعموال"همهکه است بودهروزارجگذار

18"است بوده مرسومناج روزمندکشکوهمند

يخونريجلوگ منظورمردمتعداد چه نکه

 ابانآمده ابانهافاتح سردار استقبالترس يرو

 سسالنامه بابل فتحنامعلوم ستمسئله اند، شده آورده

بنابراسدیبنوبدلخواهکورشاست ناچار اکنونبونن

کورشاستقبال ييتعداد چه نکهرغماستطب

 است، بودهواقعتصنع آنهاکوبشادآمده، ابان

پرشکوهاست نوشته که است نوشتههمانچه

گذاردندشینماجد فاتح ورودشادماناستقبال

استدالالت همهده اجازهگفت هم قبال که همانطورول

 همانطور درستفرض کرده، فراموشخودکند

 آمدهسلطنتمورخنوشتهآنتقلاستوانهکه

آمده ابانهاآنهاهمهمردمبزرگ بخش است،

  .  اند کردهکوبشادهلهله کورش ورود

حضورکس که است محضلوح سادهکه گفت

مردم عالقهشهرشاهان ورود بهنگام مردمشادهلهله

بوده  شاهد شماکجاکه چرا. کندجه

 خود مفتوحه کشور تختوارد فاتح شاه کآنهمشاه که

  ندهند؟یترتمردمشادهلهله بساطشود

نه، گفتنِ کهآزاد ممالکحت هم، امروز که ست
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.میکن رو و ریز ی  و  را 

یپا   ،ی نیا  برا  ي حی یب ی

.  نیا ي دیبا  خیتار و ی یم   ي 

ی از  و  یا با  د،یآ  یم  واف و 

در  از  یپا و ی  از ی

ریگ  نی ینت  برا 

م  ی  

 از  از   

  

رو  ي  .   به 

فاتح غا و و  به  ول  از ی رو از ي

 یعی بر بنا  و 

ید زیچ ی ي  و

 (  دی دی در  دی

ینو   از و 

یق هب  ی به  یم  عنی  در ی ی نه 

زیچ نی در ي یم   .  ی

 ي  از  و  ي 

 ي به  و  ی یب  از  و 

.  تا نیتر  یم   ،ی

یق و دیق و  ود یم  به  پول ضربرود، بشمار مردم مسلم حقوق از

منفور یحت ورود که آنجاافتد اتفاق مکررادولت

استقبال شِینمابینصهمدهشهر هرجمهورروسا

 آنشده داده سازمانباال نوعالبته محل، آن مردمهلهله

اتفاق قبل سال 2500چن اگر بخصوصگرددنم

 متتوانستهفاتح کگفتنکهدورانافتاده،

 سسالنامه (یشاه گزارشگرشود تمام شخص سر دادن دست

 تملق جز اش فهیوظبودهجد فاتح قدرتاکنون کهنبون

 . است نبودهگرچاپلوس

 چهاجبارچه بابل، شهر مردم که استطب  ن،یبنابرا

  ارتش استقبالرت،انتقام ترسار،یاخت

دهند نشان خوشآنآمده،

خود غارتگر فاتحهم باز غارتپس بابل مردم چرا

کنند؟استقبال 

مورخ يجهبطالن يچند هر باال استدالل

 کورشاستقبال بابل مردم "یکوبشادمان"سلطنت

 کاوکند کهنوز نحال،بنظر ییکاف

منظوربرابردرنج مستندپژوهشگرانه

کوبعلت مستندتوضداده، بخودزحمتشترکم

   کمموجود مداركاسناد
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: دی    يو. 

ران دوره هخامنش آن م ی خ ا یتار ج، در کتاب خود 

گرد آورنده  مجموعه تار چی یلیا یزیچ قایدق

یپا و ین  ی نیا.   و!  ،!ی

نی و  از  نی یب 

یم  یعی وئی ،ی نی بنا  بر 

برا  ي را   .   ي و 

یا یم  به  و 

انیپا به  یم  با  به 

نی و  زرو  و 

ول  با ی ،يو  او به  یپ از 

وی از  ی بر  بنا   نیبا

ی   یم زیآم  به 

.    معلوم ها  ي ی یچیه به ي از  ازین

یا ی ایآ  با  و  ای 

برا دیشا  ي  به  تر ایگو و تر  تا  ی

ها  ي در  زیآم   و  و 

یزی ا یپ در  و م،ی از  دیآ یم  یب  از   یم

یعا  ول  ی نیا در  و   دمانکاوکندکه آنچهباشد، آور تعجب دیشا

بنظربود شکه ستآنچششود

صلح ورود مسئلهمانیقبلاستداللکاوهاکند همه

کهجائاست،جالب بابل شهرکورش

 اساسا نه،شده بابل وارد آرامشصلحکورشنکهبررس

 که چرااست نبودهقبلکوششک

 دروغ کامال داستان کاساسا بابلکورشصلح ورود شود

. است بوده

 شده، نوشته قبليسنار کبابل، که بیترت

وابسته انیسپاه توسطتوافقکورش، ورودش

 درستاست، داشته قرار غارت تحتچندچند يبرا

 بابلخود ورودکورش رسد،بابل غارت کار نکهیهم

غارت قطع فرمان ده،یرس مردم دادکه کندوانمود نطور

است  دادهمردمآرامشصلحبرقرار

 که رسد بنظر طب کامالسنار چنلذا،

چنيسپاسگزارمعجزه چن وقوع بخاطر چاره،مردم

کنندکوبشادما ابرازبخش نجاتدادگستر سلطان

خ یي ،"اگرشو" که ست

ی مدع"یی"یکمبر

 گوی مشود
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انی  از و 

.  ی  نیا از   یم نی

یپ یم  و  و   و      به 

برا  ي   از قی ین  و 

 یم و  یم  در و 

یا به ها  یغن  .  ،ی و 

ها  ي تی یپ از  به   خیتار

ی نیا دیشا می به   . 

.  چی ید 

 و  و 

یا.  نیا  رو ی ي  نیب و 

یعق وا. دیگو یم چی یزیچ نیا ایلیا 

یا  یا از 

ری از ي برا  ي  از يا 

برا  ي یگ یم  اما ی  در  ي 

برا را  ي الی ی  نیا از   ی

)  یم  و  یم  در نیا.   به  ی

ها  ي کی ( از ی  تابعارتشومیگوت ارتش ابتدا بابل فتحپس کهظربن" دیآ یم  از 

کندغارت آنراشودشهر وارداوگباروفرماندهورشک

 غارت آنکه"ازاگ" معبد مجتمع ارتش،واحد ککه استحال

 غارتکهارتش است ممکن چگونه. ردخودمحاصرهنشود،

 مگر کند؟ محاصره غارت،جلوگآنرانقطه خود شده شهر وارد

   ١٩".باشد شده دهیکش نکارنقشه قبلنکه

 قبال که دارد دهگروشوکه ست

ابتدا نکهاست دادهتوافق کورشومیگوت ارتش

. شود آن وارد کورش بعدکند غارت آنراشده بابل وارد ارتش

گروشو بنظراست بوده "اوگبارو" سهم بابل غارت گر،بعبارت

است بوده کورشومیگوت ارتشتسل شرط ک

مامورافراد وستنهدف اساسا باستان در

 شکل نصورتارتشاست بوده متکسبغارتجنگ

اند کردهجنگ اعالم شاهانسرداران که اند گرفته

طرثروت کسبدرآمد کمازمندافراد ارتش، تدارك

سربازان مخارجحقوقحق  اساسااند، وستهآنغنائم

جزئ مفتوحه مناطق غارت حق لذااست شدهتامراه

 هم انفرمانده یحت که است بوده جنگجوسربازان حقوق

.دیآ یم

کی  از ی در يو  در  با  به  یپ یم  و 

یخ  به و  يو به  کی  از ی دی  ای 

کی ی اوپ به  در  یا از ی در  ری کی  حکمران که داشته قرار دجلهنزدسیکورشمسبابل االتومیگوت 

کرده انتبوده،نبون مهم سردارانکه "اوگبارو""اسیگوبر" آن

مهم سردارانصورتاكیآستجنگ هارپاك مانندونددکورش
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 لی در با  نی   فی

ی  و  به او  ور  وی

)  را یم  نیبا تا  ب

تو و  و   یم  و 

انیپا به  یم  د ده يو  ی یا از

 به  او   . 

نم  ی  . نم  ی

برا .) ي نی ایلیا  ،جی  نیا به  می

 به  و عی یم 

تی و  دی  رایز.  با 

در  نیا  را   و 

یا ي  با  رو  ي . دی

 (  از( قی به  از  و 

تصرف در  یا از ، یم 

آن ی یم  یم    

یغن  در  ،ریاس  به  از 

یدر  یا به  و  در  سل ی می بن لهیقب 

یم  از تا  از  ،

 زین از  با  از 

.  در  نی  و می

یس   دشمن پور،مورد مانند آنکه مگرشو آن مانع اند توانستهنم ی د،ن

حنَ جنگکهچنانباشد شده حاصل جنگ بدون فتح،تسل

خورده، شکست دشمنتوافق پسمحمد که یهنگام

 اسرا،خود یجنگ غنائمیبخشخواهد خود سربازان

 افتازاءتنهانشده نکارحاضربگذرند،

 متکه اسراگذشتنحاضرهر برابر شتر شش

20.شوداند، شدهمحسوب انجنگ

  قبال که دانستهخود حق ومیگوت ارتشنرو

 آنراشهر رانهیغافلگ تصرفآبراه راهداخلنفوذطرشهر

 شده توافق ومیگوت ارتشنهاهمهقبال لذانما غارت

 غارتمعبد که است بوده کرده شرط توافقکورشبوده

 بودهنبون مخالف ونیروحان توافقحماکورشنکنند

 بعدا (شودنائل بابل راحت يتاحدودسر فتحکه است

گرشوبنظر همهمپرداختخواهمفصال

 خواستهکه چراشودبابل وارد ومیگوت ارتش همراه کورش

است گرفته انجامدستبابل غارت که کنند فکر مردم

رسغارت کار کهوقت بعد روز نرو،

 منعغارت قفشاهانه صلح فرمان بالفاصلهشودبابل وارد

یترتکندصادرمردم توسط تنها البته (اسلحه حمل

 صلح یناجبخش یرهائ کبعنوان بابل وديسنار

تحر بطور استوانه که است داستانهمرابطه. شودتکم
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ید  یم  از -     را

یا ي  یا   و  یی یم را   (

 به  یم  نه  یم را ی یم را ییجا نه ، نه و 

برا  ي و   را ینی

دیگو یم  نم را  ی با او. 

 و  به   

یم  یتی د 

 به خیتار یم لی از  ی در 

نی به  یم  و 

ی  ی برا  ي در 

فی و  ي  یپ  یم  از   تا 

نهیا از را پا م  (

الی تا  به ی به  )  به را ی ي   نه از -

رانیا  دیکن  خ  ي و  از ی  ي

بی و ها   به  از 

دستور رانیا  ی  به 

یب  نیا ي به  یم ف  :   و 

فی را  با و   نی زین ی نی

مردم این شھر و این سرزمین وارد  "

ارتش بزرگ من بھ آرام وارد بابل شد. بھ تمام سومر و آکاد نگذاشتم رنج و آزار

دارداظهارزیآم ي یم   :

 بھ یی"

. آید

کورکورانهتحرهمسلطنت چاپلوسمورخ

کشندیتوصطورشترتابآب

 بود، داده انیسپاهکورش که است آمده کورش استوانه در"

 پرستشگاهبتخانه تخر ها، خانه دنیسوزانبابل شهرورود هنگام

دقت (یآوران جنگگروه مخصوصاکنندوددارانیبابلها

 آنجازورکسگمارد "ازاگ"بتخانهنگهبانمنیبابل

  ٢١".نشود وارد

 فراتريانصار مسعود دکتر يآقا (مزبور مورخ 

شده دگرگونهتحر داستانکه رودشآنجانهاده،

اخالق اصل ککورشاستوانه، اوگبارو بدست بابل غارت

نسبت تیمسئول احساس کوچکتر بدونسازد یعموم

 غارتکهکسدهدتحو جامعه بعنوان که آنچه

 بفکر همواره که سازد شخص است اشتهدست بابل مردم

 غارت ياجازه خود سربازانهرگزاست بوده مردم شیآسا

  :  وقاحتاست دادهمردم اموال

رفاه ش،یآسا آن مردمکند، فتحسرزم هر کورش که بود معروف"

سوزاندکشدکسآورد،ارمغانعدالت

 نکارهاهمه نکهجزدهدمغلوب مردمدارااموال غارت اجازه

22)منرساندبانجام گرانبدست
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ز بر همکار ي م او ن ینی ب ن، م  . ش ی س کنار دجله م

د در  جنگ با پسر نبون کورش با گذر از منطقه اوست که

د خارج شده و  اد نبون االت بابل بوده که قبل از حمله کورش از انق یا

کی ی  باشد، حاکم 

ز شرح م دهد که  ان ن یبر  . چ تنها ن ن مورد گراشو در ا

 ي  . می

د  کی از سرداران و حکام  انت  یخ اك، ما شاهد  کورش بر آست

ر قابل باورٍ ی غ ز مانند پ نجا ن ن، در ا . دی سخن م

وم که بخش از بابل بوده است،  الت گوت  ی حاکم ا

م او در فتح بابل از  چ در باال توجه کن اگر به گفته گراشو

   

نقدر راحت در برابر زمان خود بود، ا نی

دی که در واقع  م چرا امپراطور ینی د   بب اکنون اجازه ده

امپراطور ي و     عی

   

ا یلی ا  یزیچ   از 

یپ  نیا  ی 

برا  ي  ریز او  ي یم 

یخ  در و ها  رو و  ي  از

برا  ي نی از  به  چ،ی  بابل،ورودپس کورش که استهمگرشو بنظر

ابانسنگفرششده استقبال شهر مردم جانب

معموال چنانکه" کنند،پهن نخلبرگهااسبان سم

23.است بوده "مرسوم یناج روزمندکشکوهمند وردود

م،یگفت هم قبال که همانطور که ستهمانیبخش

٢٤. بردینام م" یاسیغات سیشاھکار تبل"ک یچ از آن بعنوان یگرشو

  

آن علتبابلسر فتح

 نبونيی

ارتش  ی ي امپراطوربزرگتر

.     کندیسقوط مکورش 

یی

ییی"اوگبارو"همراه

 يروزییییبنابرا گوی

و ینبونیی

 باشیبا کورش م ویهمدست

ییستییی

 از یی ما گئوبرواسی که همان گُبر"اوگبارو"چگونه 

یی

ی رهسپار 

یییبنابرا25ودیاُوپ
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يو  ي خ  در   تا 

کی و  از ی ی  یم ری ، را او زی

 ی از  نیا  ی ز،ی ی

 از و  ي نیچ ي یم  يو. 

 از ی ی

کی)  ی از جمله  نیا ي لو هی

ش از دسته اول قابل اتکاء و واجد ارزش و احترام م ی افراد را ب

ن دسته از  . او ا ستاده، با شهامت در برابر او مقاومت م یا

ان در برابر ا ان نفرات از دشمن انتخاب م نمود که تا پا از  م

اران خود را  انت کرده، و را تنها خواهند گذارد. او بالعکس  ز خ ین

ط سخت، به او  وسته اند، در شرا انت کرده، به او پ سروران خود خ

ن نوع افراد همانطور که به  نان نم کرد، چون معتقد بود ا

ی پ انت کرده، به او م  که به ول نعمت خود خ

ز هرگز به سرداران و  د کرده اند که چنگ ن به کرات تاک

  . می

ها  کورش و  از تفاوت کی ی ن سؤال الزم است به  قبل از پاسخ به ا

ده به او پشت م انت ورز د خ  چرا اوگبارو به نبون

دی   .

کی  ي د با کورش  ع وی سريروزیل پی از دالیبعنوانی از حکام نبونیکی

 کندید می تاکنبونبر 

.  کندیییییول

يی

ن مورد اشاره کنیز در ایچنگ

یییمورخ

وستند، ییییکسان

یییاطم

ییی

یيی

و یییی

ی نمودندی

ی

" 1189-1243يتسا چو" افراد. دانست

 که بودختائپادشاه دستگاه خادمان

رفتبشمارامپراطور دستگاهادار نوابغمنجم

زندان بعنوانچنگ بدستپادشاهسقوطپس کهوقت

کسانگرفته خود بخدمتچنگشوددستگ

ادار دستگاه مانده، دمتمرگش زمانکه بوده

Yeh-Lu Ch’ u-ts’ai
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ز، جز مطالب متناقض در قالب افسانه   اوگبارو با کورش ن

، مانند مورد هارپاك، در مورد علت  خی البته مدارك تار

 زین یم   . 

 در در م،یدید  دی

 نیا  به  با ي نیا. 

در  و   از  قی یخ و 

یس  از  و ها 

باق زی یم ی

انیپا تا  با  در  .  تا یم  در 

یا به  را او و  ول  ی تی را او 

یم  تا  نم ی ی و  ی  و  او 

یپ از  به  به او  یم  یب ،

نم  او از  نی نیا از  او   نه 

یشا  ی یخ و  در   زی

؟مییآ   

.  به  در او  میا   نیچ

ام  ي در  :  و  یم 

یم  با   زی را او  به  با 

  ار  او  ی ریسا  یم زی   ،

  . دی

یپ  ینیچ  یم  ادارهشرفتهيادار نظام اساسمغو يطورراامپ بر را ل

نما

آورندچنگ نزدبعنوانوقت که است معروف

کند، خوديهمکاردعوتکهچنگ جواب در

پراطورخدمت سالها پدرممن"دده جواب جسارت

دشمنان خدمتاکنون است ممکن چگونهبوده

"26

خاص نبوغ ستهافراد شناختصتش کهنگچ

بلکه شود، یخشمگجسارت تنهاداشته،

خود خدمتجلبمصمم ششآمده خوشش

کشدطولمدتاست شدهراضچند هرگردد،

شده موفق نکارسرانجامآورد، بدسترضا

یکاردانعمر کهیجائآورد خود بخدمت

  .   ماندچنگ دستگاه خدمت

 افراد جلبشکافاستفاده اش استبالعکس کورش

طرآنها شکسترقبا قدرت دستگاه داریناپاانتکار

 که همانطور امراست بوده خودهمکارافراد نوعجلب

نبون سردار اوگبارو مورداكیآست سردار هارپاك مورد

شودتکرار

ی

یيهمکار
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نرو، خود به واحه ا از ا در افتاده و  سال در آشوب زندگ

نیس

هنگام حمله کورش به بابل مدتها بود که وضع بابل ب ثبات و در هم ر

بنا به گفته گراشو  :چی طی

 .  

.  که او علت آنرا همراه مردوك، خدا بابل، با او  یم

ن سهولت ی ری ها بوده است که قادر به فتح بابل، آنهم با چن

ن تخاصمات و  ه بر ا ین متخاصم بوده است. کورش با تک

ی م ن امپراطور د در درون ا ری  از تضاد و درگ

ن واقع یا.  زی شده بوده است ان داشته است، طرح ر بابل جر

یعی ي

که بالعکس، اگر خوب دقت کن

موده است، بنظر کم زود رس و  ی پ کرده است، مدارج صعود را م

ان قدرتمندان سر بلند  قدرت ها زمانه، برا او که تازه در م

کی از بزرگتر عنی حمله به  ن حرکت،   بابل م نهد، ا

م هنگام که کورش رو به  م متوجه م اگر خوب دقت کن

یپ  . میابی

م علت  م تا بتوان در چهارچوب وس مورد بررس قرار ده

د و امپراطور او را  ت نبون نرو، برا فهم مسئله الزم است وضع یا

  . دی کدست و قابل ا یز ی یلی از  گوی نمیتکائ، چيها جذاب و اکثرا تخ

يییي

یییيعتری

اس به کورش را در یوستن گبر

یی شویی

ن یییییيسو

يیيي

یی

ن یم اییدر حال.  آمده استیعجوالنه م

طور که در درون امپراار حساب گرانه و بر اساس وقایحرکت بس

ات یيی

ان يیی شدي هايیحاک

ییيروها

یيدرگ

يییسهولت گردد

 کندیاعالم م

  ز درچهارچوبیوستن او به کورش را نیت اوگبارو و علت پی وضع

. ح دادی توان توضی  است  که  مین شرایچن

خته یی"

 از -معبد مردوك( بود، با کاهنان ""زد ماه یه پسر کاهن معبد اد کینبون. بود

 در يی.  کردی می17) من
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ی  به  و  از 

 به نیا  ی ما  زین  ریسا 

 .  

دهی یم  به  زین را   در از 

.  دینبا  او  ین ی ي در  او 

 یم  ی یب  ی و 

 در  به نه  و ي ای او، ی

یپ  و عیرس  ي یم  نیا

ی یم   . 

ها     دو   نیا از  و 

.  نیا از ینت و  می نیا  در دیبا 

بس  اری یپ در  ي و  یپ را 

 با  رد  نای یب و 

یب  ، و ، ی

 .  و از  ما  یتی

ها نی ي ،ی و  ،نهی ید  به ،  بر

یا او  نیا  به ها  بنا ای ،

ک سال بدون جنگ و مقاومت وارد بابل شود  

ن کورش   . ) پناه م خته به اردو ردار اصل او گر

نانکه گوبر ده بود.  ت مردم از او به حداقل خود رس هنگام حمله

. يیعربستان شمال رفته بود و پسرش را بجا خودش عهده دار امور کرده بود

اس یچیی تبع،

ی هميبرا بردیکورش (ي ويییس

 27" "یدر عرض " شود یق مموف

بود رفته عربستانآشوببخاطر واقعانکه

مدمکه مانندعربسرزم فتح منظورگراقوال

 که آنچهندارداهم چندانبحث نظربابل، قلمرو گسترش

هائ کشمکشتضادهابابل یداخل اوضاع یثبات است مهم

 شکاست داشتهجر بابلکورش حملهمقارن که است

 کارسازکورش آسانسهلروزکهاوگبارو وستن

دانست آنمستق جهرابطه است، بوده

تیاهمکشمکشتضادهااطالع که است رهگذر

ابدچندان

آسا برقيروزکه سازد روشن مسئله 

 خود که آنطورنظام نبوغدالور لحاظبابلکورش

اوضاعثباتبخاطر بلکه مردوك،بانیپشت بخاطر کندادعا

هنرچند هراست بودهبرابرمقاومروهاپراکندگ

 نادخود نفعدشمن صفوف انتناقضاتاستفاده

گرفت

مانندکورش کهبحثاصل موضوعالبته،

اش هدفمردم حقوقتجاوزگر کخود عصر طلبان قدرت
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 نیا  در دیبا  ی یم   . 

یگ  عیما  ید  شی از ی  و نی

نم  چیه  یم  نه 

ید بر  و  ی ي  راب ،ی  ی

ی  ری ،ی در  در نه ي  بر  و 

یا       تا    ی   نیا   در         

 .  

یم  در  از  يو  ریپذ و 

 ي در   یم 

یب ای و  ری در  ي  ریگ  یپ 

در  و زی ي ی  نیا

 .  

 در  نیا ری ها ت و  را  یم لی

نیا  را  ي  یب  دینبا  ول 

ها ي ي را  یم لیک یپ و  )  ی

در  یب  و 

طی ینیع   و زین  نیبا. 

یپ  زی  در نیا

 در نیا  ي و   . 

یا  را ما  یم    او  نم ي ی ریتاث 

ید  ها نی  خودش قدرت صرفا گسترش گريسرزمتجاوزحمله و  به 

که سازدمطمئننکهجز گذارد،است، بوده

است بوده مدبرکاردانفرد اش هدفتحقق

چنگ منجمله باستان عصر روزمندقلدران همه مورد

شرا چند هر که معنااست بوده صادقمحمد

 مورد مادها یدرون اختالفاتبابل یثبات مانند (موجود

 دادهتشآنهاروزتیموفقاصل عاملکورش

 کهافراد یشخص اتیخصوصشک یاست،

 است کردهتسهآنهاعملیموفقمسمسلما

گرفت دهیناد

 آنهاسرسخت محمدچنگ مورد اگر ات،یخصوص

آنهاناپذ وصف یرحم شان،یهدفها يدر

 انعطاف ستهتوانکورش مورداست، بوده شان ناندشمنابود

 دشمن صفوف اناختالفاتاستفاده یکارداني

باشد بوده

کهزمانکهنستیاساسمسئلهحال، بهر

بلکهانسانمس کفرد نبوغجستهاتیخصوص

يفردطلب قدرتگرانسلطه يانسان ضدجهت

 گونهمورد توانسته یتنهااست، رفته بکار شخص

 بوده تاسفبلکه رد،قرار گرانجانبستاتحس

اند رفتهبکارغلط جهتاتیخصوصچرا که است
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 ریغ  ی يا  و  ی

 اهیس ي نیا با و  نا  به  و خیتار

برا  ي خیتار  به  یم 

ي   به  و 

در  و  ها  ي ی  و ی

 ت  از   از   بر هیتک قی   

.  

ها نی ي ي  ی  یب  در و 

عنی ،آن ی و  ی یقر یپ و  ي از ی

. می   از يو ي ی ي یقر

یم  و  یقر ی و  بن  بیرف  در 

ی به و  ي   نیع ، لهیح 

 ای ما  یم  می را  در و 

 ی  . می

مین بر او  از ی را  ي  ي  و 

یگ  او با زین ما   و نی ما ی

یلیم ها  و  یم  یم ،

یب و  بر  ی ي یپ به  ، 

ها  ي یپ  در  نش و  و -میدید   پر و 

در  پر  ي  -زین زی

ج  و ی سخت انتیخصوصکهمنوال،هم بر نی مینیبب دیبا  ایآ 

یزندگ آنرا کهچنگ مانند یشخص یکوش سخت

يروزمسلمااش بیفرازمخاطره

 سرنوشترحمآشام خون انسان کروزمنجرشیبعد

 مورد تواندشودتن هزار هزاران عام قتلانسانون

 بوده، همراهآنکهمگر رد؟قرارشادمانتحس

 مثبتامرجهانآلود خونانهیوحشسلطه

نمائتلق

دانسته تیانسان مدافعخودتوانچگونهآنکه

 محمدمدبرانه معنا کگرانهنبوغ شگریستاحال

آنها انانداختن شکافظهخندق جنگ در

 بدستنابودقطع نجات باعث کهینبوغباش ش

 هزارانخراب خانهعام قتلناشآمدهاش

اسالممفتوحهسرزمعربستان  گناهانسان هزار

شد

اتیخصوصطرافراديسازیشخص ن،یبنابرا

 فتوحاتفتح کهآسائ نبوغ چند هرکیتاکتشخص

 آنها، یواقع مقاصداهدافتوجه بدون اند، برده بکار خود

کوشندکه است سلطنت نظام هواداران دامافتادن

انقهرمقهرمانانِکنند،ساز قهرمان خود

  .  بدهندانسانشیستا قابلچهره خودانساننظام
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 از ی  . می

رو  به  زین  ها  نیا و 

.  به  و هی و لی ی  یم 

انی ي لهی خیتار فی  ی

اری از ي و عی بس   و  قیدق  به را ما 

بابل ي  ها  ری   یدرون ييدرگتناقضات یبررس حال، هر در و 

وقاکنهآنهاشناختآن فتح بهنگام

 شده قلبوس سودجو توسط آنها تحر کهاتفاقات

بررستحلتجزاست بهتر پسگرددرهنمون است،

کورشاوگبارو يآور يکه کشمکشتناقضات 

برو است، بوده آنجزئ
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ها     اد

  

داشتی

 - ،ي

- 

ج،ی ی هخامنش از ،ی خیتار ریا خیتار ان چ،ی  ایلیا -

 - ،ي و 

ج  ،   ، - 

دی ي - 

 - ،ي و 

- 

، 

هخامنش از ( تا  ،) ي یبر ری  خیتار یپ -

 - ،ي و 

- 

ج،ی ی هخامنش از ،ی خیتار یا خیتار چ،ی  ایلیا -

ی  یا ا،یرنیپ -

، 

یبر ری  خیتار از ( تا  ،) ي یپ -

.ی  - هب  دی

 تا  ،) ي ، 

یبر ری یپ خیتار ي از ( نقل از   ، . د، کتاب سوم، ص  سالنامه نبون - 

، 

یبر ری  خیتار از ( تا  ،) ي یپ -

 - کتاب سوم، صص   - د،ی

 - ،ي و 

.ی ١ - به  دی
ارفععبدالمج کوششکورش، استوانه

2
.47 ص عبداهللا، بن محمدبزرگ کورشانصار مسعود دکتر

3
.1213نبون سالنامه

4
مهد دکتر ترجمهاسکندرکورشانیهخامنش يامپراطور ان،

.125صسمسار
5

انیهخامنشامپراطور ان،14ی

.123 صسمسارمهد دکتر ترجمهاسکندرکورش
6

ارفععبدالمج کوششکورش، استوانه
7

مهد دکتر ترجمهاسکندرکورشانیهخامنش يامپراطور ان،

.125 صسمسار
8

.81 ص کم،جلد باستان، ران
9

 ثاقبمدتض ترجمه کمبر مجموعه دورده ران گرشو

.418 ص. فر
10

.266 ص همانجا،
11

.50 ص عبداهللا، بن محمدبزرگ کورشانصار مسعود دکتر
12

مهد دکتر ترجمهاسکندرکورشانی يورامپراط ان،

.125 صسمسار
13

.126 ص همانجا،
14

.50 ص عبداهللا، بن محمدبزرگ کورشانصار مسعود دکتر
15

.ص121 اسالم، تحلیلی تاریخ جعفر، سیدشه
16

.127 ص14آثار، مجموعهمرتضی مطهري

.  47 ص عبداهللا، محمدبنبزرگ کورشانصار مسعود دکتر17
18

 ثاقبمرتض ترجمه کمبر مجموعه دورده گرشو

.125 ص. فر
19

.423 ص همانجا،
20

.1212 ص سوم، جلدطبر
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           ______________________________________________ 
١٩٦بابل فتحپنجم فصل                                                                     

                                                                                                                   

ج،ی ی هخامنش از ،ی خیتار یا خیتار چ،ی  ایلیا -

conqueror of the world, p. 

. In Leo De Hartog, Genghisfrom eastern Asia resources,  p. 

; Bretchneider  E., Mediaeval  B. Gengis-khan, p. 

، 

هخامنش از ( تا  ،) ي یبر ری  خیتار یپ -

- 

ج،ی ی هخامنش از ،ی خیتار یا خیتار چ،ی  ایلیا -

- 

 - ،ي و 
21

.49 ص عبداهللا، بن محمدبزرگ کورشانصار مسعود دکتر
22

.47 ص همانجا،
23

 ثاقبمدتض ترجمه کمبر مجموعه دورده ران گرشو

.423 ص. فر
24

.266 ص همانجا،
25

مهد دکتر ترجمهاسکندرکورشانی يامپراطور ان،

.125سمسار
26 -Veladimirtsov 87

10  Khan, 

75.
27

 ثاقبمدتض ترجمه کمبر مجموعه دورده ران گرشو

268 ص. فر
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عنی یقر يا لهیقب  ي

اَل  ،ي ي و  او ی و 

انی یم  در   به 

.  لاَ  و 

.  در در  ي ه هما   و 

 و  دی

 دیبا می از   

ب  م،ی یا از  ی نیا ی

زیچ  ي ي ی یم لی  .   و 

یپ  ي بر  را  لی بر   از ي

.  از  نیا مینیبب دیبا    با 

انی  لی به 

نیس ي و   یم دی به   

چی از   و  ی دیگو یم   میدید ما

  

 و نیا   

  

  

  

  

  

www.azadieiran2.wordpress.com 

ششم فصل

بابل در انیخدا جدال

جدالدر کورش تیموقع

 کهسخنکشمکشنزاعگروشو که

 کاهنانداشته تعلق ماه،خدا،""معبدکهنبون ان

 داشته جر اند، بوده مردوك يخداوابسته کهاساه معبد

 بهرهکورشکه نزاعهمهقبل ن،یبنابرااست

 سرواقعا است، کردهتسهبابلخودروزآنبردار

است دادهتشک آنراواقع مضمونچهبوده چه

شوکشمکشواقع تیماهبررس وارد نکهقبل

پرستش مورد هاى سمبل جملهماه کهساز نشان خاطر

 چنانکه است، بوده پدرساالر اقوام سمبلخورشتبار مادر اقوام

اند بوده پرستدورگذشت نیز سامى اقواماعراب

"است بوده زنان حامىآنها خداى بزرگترین ماه خداى واقع،

 خدا انبوده، "قدرتمند یکتاى" معناىکه نیز "عزّى

است بوده کعبهاصل معبدماهخداکَند بقول عرب،

  ی"يزّعبدالع" عنوانانحصار بطور که بودهتنها ش
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در      در  و 

 و ،  و  با     . 

انی  و و   و  * و 

 در زین  و 

 در  به   . 

 . از 

قدرتمند تر  عنی  ی از   از 

 ،ي به  ،ي یم 

یا  به  ول  ی

 و ، را  از 

ما  ،

. 2  

 و  و 

در ما را  و 

 با  یم   . 

عزّ  با  و ، اَل زین    یم   .

جا   در 

عزّ  را ي  1 .

_________________ __________________________________
١٩٨ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

است بوده دارابندگان

 گانه سه همهکه بوده این ماه هاى الهه دیگر خصوصیت

""الت اَل"همراه "ياَل"اعراب اندراند بوده

اند شدهشیستا هم"منات

فنیقى یادبود هاى مجسمه گانه سه یگانگىِ این

 سهستون یک گاهىدرخت سه ستون، سه بصورت هم کارتاژى

بینیم مى درخت

" زِئوس" گانه سه خدایان همین نیز یونانى اساطیر در

یکى بعنوان که طور همان که داریم"لَمپاُ""پلوتونیک"

نکهبخاطراند، بوده گانه سه تبارى مادر عصر گیهاى ویژه

 اند، شدهمربوطپدرساالر نظامگذار دورانبعد دوران

 بوده بقیهزئوس،است، بوده مرد که آنهایکى

 مادرتبارانه سنت همینباقیمانده تىسن نیز مسیحیت ثتثلیاست

است یافته راه مسیحیتخود زمانکه است بوده

 آب خداى*"انلیل" بهشت،آسمان خداى"اَنو"بابل

 زن خدا سه هر آب،خرد خداى"اآ"جنگطوفان هوا،

اند شده مىستایش همالتمناتعزّى مانند

بابل،چهیونان،چه نامبرده، خدایان که داشت توجه باید

     * Anu     * Enlil Ea
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 .  

ن  خداى شهر بابل  را به قتل م و با اینکار  به قدرتمند تر

. او  ، انجام م * پسر 

نکار را  از سر او مى رباید و خود بجاى او مى نشیند، و در بابل ا

، تاج فرمانروائى را  در  با کشتن خواهر خود 

 یم

ید  ي ي  و ي ي ی به ي  به خیتار

نیبا و ، و 

ی  ی یم   را 

 و  با  ای  و هیبق  ،

جا ، ي به و ندریگ یم را  انی کی  از ی  با 

انی و  از ی انی از   نیا

ندی  .   ،اند

برا  ي ی را  در   با. 

کی د، از ی به ها   به  یم 

انی نیا  به  ،ي ی در 

نیبا.    در  یم رییتغ   و  از 

ي  ما  از   با  و 

یم  و  جا  با  و  دی

_________________ __________________________________
١٩٩ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

ساالر پدر نظام انمبارزهتشدجامعه تکاملهمه در

 لحاظچه آن، قبلیاشتراکتبار مادر نظامیطبقات

کهمعنا کنند بیترک لحاظچهتیماه

 جامعهمردان نقش کهوقتبعد نظامنظامگذار جر

 مى تبدیل مرد خدايالههگذارشیافزارو

 مادر نظامکهاى گانه سه شکلمدتهنوز اینحالشود

نما مى حفظ داشته تبار

 پسرانگاهزن خدا اقواماکثرا که مرد خدا

آنهازن خداکشتنهستند، آنها

خود تثبتکشتنزدن کنارسپسوارد گانه سه حلقه

برقرارکتاپرستنظام استقرار بصورتشیخو خودکامه قدرت

 ماقبل مادرتبارکیدمکرات جامعه گذار کار بیترت کنند

 انجامبعدطبقاتفردمطلقهکتاتورنظام

   . رسد

"هرا"  زئوس،ونانی

ی

 زن  قدرتمندي خدا"انلیل" دهدی"اآ""مردوك"

ی رساندی

شود تبدیل می

Hera              * Marduk
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یم

شکست خورده  چند خدائ در برابر نظام  را منعکس 

ن مبارزه که در خود، نوع مقاومت نظام رو به ضعف و  یا

 در برابر نظام تک خدائ

ان زن، بلکه حفظ نظام چند  يایاح نظام مادر تبار و پرستش خدا

نرو، و نه در پ ی ان مرد و در مرتبه ا هم طراز آنان بود. از ا

آنان در نظام پدرساالر و قرار دادنشان در کنار مردوك و د

يای نقش از دست رفته  ي ان مرد، بلکه اح ینی یجا

ان زن، نه  د بر خدا د نبون د توجه داشت که تاک البته با

ي ي

د بود که در تالش  کتاپرست و مطلقه  م در برابر نظام  یقد

يای نظام دمکرات ن تحول و تالش مقاومت در برابر ا

خته بود،  نوع ی ه او بر انگ ل و مردوك را بر عل کاهنان معبد اساه

ان و  ن، که خشم حام د از خدا ماه، س ت نبون ن، حما

 .  

ان دست دوم  ت خدا ن، را کنار زده، آنها را در موقع زن، منجمله س

ان د ل، خدا ی پ بر انل ن خدا بابل در پ بعنوان بزرگتر

ز مردوك  ن رو، در بابل ن ده بود. از هم ان رس  واحد به پا

ش اهورمزدا بعنوان  ران با ستا ا مثال در ا ان بوده،  ش در جر و ب

یا

_________________ __________________________________
٢٠٠ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

گان آن کم یبا همه همساید در بابل و تقریوند در زمان نبونن ر

ییییی

ییییيخدا

گر یییيروزیيی

ییی

 قرار داده بودیو محل

ییيیییبنابرا

ییی

ک ی احي برایی

ی جديی

  .   بردی خود بسر م فرديکتاتوری استقرار ديبرا

یییی

ی خداي آنان بجاگز

گر یي

يیيیخدا

یي

  .   بودییخدائ

ی

یکتاپرستییي

کهزاز سال بعد یش از ی بود که بی مشابهياد آور مبارزه ی ساخت، 
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انی     یم کی ، از ی  به 

یت  و  ،ی

انی یال    ، ي ی  یم  بر بنا ي 

انی یا  را  ، ي از 

ردی  . 

ن دولت  نکار بطور همزمان با استقرار اول ش م چرا که ا

ي ی عرب به نظام تمدن و د

ي ی انی پا د، نقطه  ل م تنها خدا مرد، اهللا، تبد

ان بر م دارد، و کعبه را به محل ستا  کعبه را معدوم و از م

 که محمد با فتح مکه تمام بت ها و عالئم مادر تبار ي

.  

وان خداى واحد انتخاب شده ، خدایان زن را که همان بت هاى 

یم شود، که ابتدا توسط گروه کوچک و بعد توسط محمد 

 ، تغییر جنسیت داده به 

بنا بر یک از آنها، یکى از خدایان سه گانه  . می دوران گذار مواجه بود

ات اسطوره ا ي ن روا ز قبل از محمد، ما با هم در عربستان ن

 .  

مار م ی انی پا ن مرحله گذار و نقطه  ان هم ی، ب ان زن

کتا  ي ی ینی ز بت شکن محمد و جا آنجا ن

ش شروع م ان محمد و بت ها کعبه و قر

_________________ __________________________________
٢٠١ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

در .  شودییيیدر عربستان م

 بجا، اهللا، مرديخداگزییی

 بش آنیيییخدا

رود

ییی

ی

 ، خداى مرد ، تبدیل "اهللا""اَل الت"زن ، 

"حنفا"

بعن

دارد  از میان برمی،عرب بودند

یهنگام

ش یییي

ذار جامعه  گيی نماییي

به  را ي فرديکتاتوری چند خدائي بدوي

یی. گذاردیینما

 پذی انجام می اسالمیطبقات

 سه خدازنخدا"اآ" فرزند مردوكنکاربابل در

 خدا"شانوما"بابلاسطوره. دهدانجام گانه،

 اند، شده وحشتزدهنابساماناغتشاش يخدا امات،توسط که

   "زن گانه سهخدا"ِاآ" پسر مردوك، دامندست
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انی نیا به        و ي

دی    ي و  ي

 از ی نی  . 

 و لی دیبا زین را نیس 

.  در ی یم   به  در  ،دی

یم  تا  ي  در  انی  و 

یم  ي  از نی ما  میآن 

ی یم   در  به 

یپ با  ي ی یم  نه و  و  انی

.  نه  یم  انیپا به  انی یم  د،ی و 

یم  و میقد  یپ نیا با  ،ي  دینبا 

ید  یم لی  .  انی  و

یت  ي به ، ي  با 

ری ،ند یم  نیبا و  را يو ي   یت بر او ي یپ

انی از  تی را  نیا 

یت از  هی انی

ری به  در   را 

 از و  ي  دی  در 

ا ،ی ی در ،ی يایدن   نیا  و 

 تا  نیا از را  و  ی  . 

_________________ __________________________________
٢٠٢ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

دهد نجاتنابساماناغتشاشآنانشوند

ناش حتماالواقعنابساماناغتشاشالبته،

 اشراف طبقه برابرشدهخلع مردمتوده رششومقاومت

ياساط زبان شده، موجبآنان وحشت که است بوده

  .  است شدهتشب اماتخدا وحشت

پس خدا آنکه بشرطمامور مردوك بهرحال،

کند،قبولبپذسرور امات،روز

 بابل قدرتمندخدازن قدرتمندخدا اماتکشتنب،یترت

گرددتبد گرخدا سرور

نظام انمبارزهروزکه کرد فکرالبته،

واقع، دررسد خدا انآن بموازاتجد

شورششوندنابودبکل مردوكروززن خدا

. ابدخاتمه دهیرس قدرتتازه تیاشراف برابرمردم مقاومت

خدا مردوك، انمبارزه کهشاهدکه روستهم

شود، آغاز دوم هزاره که زن خدامرد قدرتمند

ابدادامه همچناننبون زمانبعد سال هزارکینزد

معبد کاهناناساه معبد کاهنان مبارزه واقع،

کرد قلمداد مبارزههمجزئ

خورشخداماهخدا

مربوط نظامماه خدامادرتبار نظام سمبلماه اگر
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 ای ي با د،ی   ي به    ي 

.  ي اول و ، ی ي ید ي ،

.  دو نی و   ای  و دی

کی  از ی یا و  در  یم 

نیس ، انی ي  در  از دی یم در

.  

 و    و   

 به  از و  رو نی

در زین  ،ي از  یم 

یجا نی م ی

ی  یم  ،   ، 

ناف ي  ،ی ی و  ی 

می    ی یم لی ما  ، ي را دی

ها  و  به  ي

ه  در  در  یب و  .  م، ق  در زین 

 را   

در 

 به 

ي  از  و  و  

.  در   یم ،

_________________ __________________________________
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که انخدای اینبود خورشیدساالر مرد نظام سمبل شدند،

 اغلباهمیت کممحلى یان خداگذار، مرحله يابتدا

 ساالرى مرد نظام که بتدریج بودند، منفى خصوصیاتمنتسب

 خصوصیات رفته، باال خدایان میان مقامشان شود، مى مسلط

  .   دهند میاختصاص بخودزن خدایان مثبت

که زمان مانشکم1400 مصر در

خداياکديسومر يدولت انقراض بدنبال مردوك بابل،

 کهدارخورشخدا"آتن آخن"شود،تبداصل

 توسطمذهب جامرکتاپرستانهمردساالرانه انقالب کدر

 کتايخدا بعنوان شود یسعچهارمآمنوفیسمصر فرعون

  .  گردد موجودخدائ چندنظاگز

خورشید، خدایانمادرتبار دوران اعراب اندر

همبودند، برخوردار ماه خدایاننسبت کمترى اعتبار

 مى قلمدادبخش زیانمضر خورشیدبخش زیانتند نور بخاطر

شدند

""گانه سه خدانبون زمان انیبابل ان

شدند،پرستش مردوك کنارکه "شمس""شتار"

بود مرد يخدانام بهمخورششمس يخدا آنها،

 شمسخدا که است واضحبود ماهخدازنگرخدا

حلقهبود توانستهپدرساالر نظامتکاملخورشخدا
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یم تر قی دو  در ی و  در ی

ی از ی و  ری و ها ي ها   نیا 

در  ي م،ی دهی

ی  ی و ی ي در را نیا و   (

دی دی )  به ي دی ای   + 

ز  ،ی در   دی

ط را  یم ی  .  انیپا  ي ی انی و 

ی ی در  ط  ي  ی  و ی

یم  يایبقا  ید   و ،ی

یم  و ی ی از یئ دی  

یم  و  ی از   .  ي  نی

 او  ي و   زین  به ي

یس  و  م،ی دی

.  زین  در  یم   نی

مب از ي با دی ید   نیبا مینیب یم ب

یدر  یم   .   ي

بو  ي یم  نی ي  از را 

ی یم  و  نیاول  ي در  ید  انی

يو  بر  در   ،ی

ی   .  انی ه
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ابدراهگان سه خدا

مردوك زمان که یپادشاهحموراب که است نقل

متمرکزامپراطوراستقرارابدتسلط گرخدا

 دستخودمردساالرنهقوان شود،داده نسبتبابل

کندافتشمسخدا

نبون ارزهگرجنبه چگونه کهیترت

 خاطرقبال که همانطورشودروشن بابل خودمخالف

ماه، يخدا معبد ن،معبد کاهن پسرنبون کرد نشان

 خود،ادعاکورشمردخدا مردوك طرفدارانمخالفان

کورش انمبارزه نظر، کپسبود خداهمدهیبرگز

 نظامخدائ چند نظام انعتریوس مبارزه کجزنبون

 کیدمکرات نظام انمبارزه گربعبارتکتاپرستی

سال هزار ککه بودپادشاه مطلقه نظاماشتراک

کردخودمراحلداشت جر منطقه

 خوروشاصل بانکورش، نام خود کهبدان اگر اکنون

 + خورش (خورش مانندگونهخورشمعناوشخور(

ادعااهورمزدائکتاپرستکنار است، بودهگونه

 منباال استنتاج آنگاه بگذار مردوك توسط شدنش برگز

بزرگتر مبارزه کهائ جلوهکشمکشدرگکه

 بوده جهانبعبارتمنطقهاجتماع نظامانعم
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ه و  ی پا  و دوست قلمداد م کنند، همگ

جه ک وستن او به کورش را نت ن نظام مردساالر که  پ و دروغ

ي ي مطلقه قرار داشته و افسانه ها ید مردوك و 

ز در جبهه هواداران  وم ن الت گوت اس، حاکم ا شود خود گوبر

ن، معلوم م ی  . با کورش، حراست م بنا بر توافق قبل ی

ن معبد، معبد مردوك است که در برابر غارت، و ز، از هم وم ن

د که سربازان وابسته به کورش، از ارتش  . توجه داشته باش

م بوده  د و نظام قد ان نظام جد عنی مبارزه م ک جدال بزرگتر، 

ن و معبد او، در نفس خود، جزئ  از د از خدا ت نبون و حما

م که هوادار کورش از مردوك و معبد او اساه یدی نجا د تا ا

ک جدال اجتماع  

میبر یم یپ  یم  نیا 

ید ی از  کی به  دو  یم   از نی

ها  ي زین  ی در  نی و   زی

.  می و 

ی اهیس  ،ی ید ي ي  ي  و ي

در  ول ، ی  ی

ی   در دی ی ،ي

. دی يا  در  نم  ی دی به ي یه 
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 اگر آنکهمبارزهدهراه خودترد چگونهاند،

 کبهرحال آنکه بخاطربدودمکراس جبههنبون دادن قرار

 جبهه کورش داشتن قرارباشد دشوارکم است، بوده شاه

کتاپرستنظامفردمطلقه نظاماتجبهه گر،

محمد کهباش داشته توجه اگر اکنوناست بوده مسلم يامر

جزئآناننهضتداشته قرار جبهههم همچنگ

 وجهگرآنگاه است، بوده نظام انمبارزههم

  .  تن سهانمشترکات

  

 بزرگتریی از یان جزئیجدال خدا

ل یيی

یی سيیی

ییییی

یاست

 یییگوت

یبنابرا کنندی

یییی

اخته  خودسيکتاتور

نه یییيی

ی بییی شخصي های٣ هايورز
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د بر دودمان پادشاه

ن مبارزه قرار م گرفته  ی ا ن، واضح است که در کجا  .

کتاپرست اهورا بوده  پارس و متعلق به نظام مردساالرانه و 

ان قوم  ان گزاران نظام مطلقه  در م  خود از بن

 .  

ش پرستش مردوك بعنوان تنها خدا برتر را  ت ک بوده که تقو

 ی

از روز افزون به  جه ن ثروت و قدرت طبقه  حاکم و در نت

نظام چند خدائ شده، گسترش قلمرو پادشاه در اثر افزا

آنچه که باعث صعود و رشد نظام تک خدائ مردوك در برابر 

لی  .  مردوك، کاهنان معبد اساه

نظام رو به صعود تک خدائ ی قرار داشته و در طرف مقابل ،

ت و که رو به زوال  ي ی زن و 

ک طرف نبون در  بوده  به ب و آشوب 

انی که کشور را  ن او در جر د و مخالف ان نبون ی م بابل مبارزه ا

ن معنا که در دوران که از آن سخن م یبا. 

دا م ی ي ی را پ ع در جا خود قرار گرفته، 

م که چگونه با روشن شدن قدم به قدم مسائل، همه  ي ینیب یم

.  

ر ی ن کننده ا در مس یی ز نقش تع اساس و حت در صورت صحت ن
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يیی

حوادث نداشته اند

یشی خو واقعيمعنايیوقا

ن یدر سرزمم، ی گوئییکنند

 بودهییي

ان ید، خدایی. استکشانده ی ثباتی

يی مورد حماک چند خدائینظام دمکرات

 بوده،

ي فرديو نظام مطلقه . 

ی

ش ییی می

ک نظام یییي

از به تمرکز گرائین نیهم.  اداره امور بوده استي برایاسیمتمرکز س

يیی

 ساخته استی مي آن ضروريبعنوان روبنا

یي فرديیکورش

یمزدائی

یيیبنابرااست

، موضع و  اشیی در استوانه، با تاکيخود و.  است
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 د،ی ي  یتی تا  و  ب  يا   بر او. 

یتی در را ییها ن و ها

 به  ي از  ي او  دایهو

یگز ي از   نیا.  ی و نیس به دی

یش  و ی ی به ی ي یپ به زین او  از ي

)  و  یاین  ي  او 

یگز با و  به  ی ه

 ( يا د،ی و (

یم از  یپ   تا  

یم  به او.  از  انیپا 

 از  از  به ،ی و او ی

در  ی )  نی

برخوردار بوده و خواستگاه اجتماع  . 

د از کدام دودمان و شجره ا ي م نبون ینی د بب اکنون اجازه ده

 با و ي ،ی را او ی

 ی را  و)  و  از -  ) ی

.  از و 

:  

ن طور   ان ا ان و جهان ن مبارزه برا ش را در ا گاه خو یجا
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ییی بابليیی

 کندیروشن م

 نبیره انشان، شاه بزرگ، شاه کورش، نوه انشان، شاه بزرگ، شاه کمبوجیا، پسر"

اند بوده شاه همیشه که یدودمانانشان شاه بزرگ، شاه پیش، چیش

 میدارندگراممنپسرشمردوك ("نبو"خدا ("بل"اشفرمانروائ

  ".خواهانندپادشاهقلبخرسند

یی

 اش چه بوده استی

 بابلپادشاه سنت شاهآخرـدوسینَـبـونـ (ـدینَـبـونـ

پادشاههخامنش دوم کوروششکستپس که است

 سالسال هفده مدتشودداده کشورش استقالل

.بود بابل شاه الدش539 سال556

 تبار بدون که بودفرماندارزاده یبقولیروحان نبون

. بودشد انتخابپادشاهانیروحان مجمع نششاهانه

بود ـپـاریسـ شهر درماهخدا (ـنیسـ شگاهکاهنمادر

خدافراواندلبستگفتگمادر،روخود

 پرستشدندورشددلبستگداشت ماه

 است،منشورمحتواکه بزرگخدا عنوانمردوك

.بود آورده فراهم بابلارضاواکنش

بود جذاباندازهیعجشخصدارانبون
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برا  ي    بل  رو  از  نه    ي و   با زهی یاین

انی از  یپ   ،ی به نی دیآیم 

یم  با زین و  به  به او  ي دهید زین 

انی در و  برا دی ي  با به  ی

یاین به  ي  .  یپ به ها

.  ی ی و  نیا   ادیبن

یاین از را  ي با تا  يا انی یپ ي

.  نی از ی  ی

در او  و  يایاش و  یم به 

یم  از   به 

ژگیو و  و  یب او از  با 

انی ی

ید و  نیس به  ییها یب  و  در او 

.  و  و قیرق  یگز  یم و 

یب  ي در يا ده  در  ریگ ي به و 

یپ  از  زین  به ی نی از   در .

ریگمی به را ها ه  زین و 

یم  به . ي   به را 

مشکالت .  و  نم   و  زین 

یی ي در  و ي ي
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گریسپاهکشوردار امورالزمهاتوانا فاقد کورش خالف

 کارهادادینشان بدانیچندانیدلبستگبود

 کوروش سپاهحمله هنگامسپردخود انیاطرافکشور

کرد واگذار بـلـشَـصـر پسرشيتصمامور تمام

 سلطنتپسرشهم نفعمدتآنشکهیحالبود

هاابانواحه تـمـا،سال مدتکردهکناره

 گاهعواطفساتاحسابود دهاقامت مصربابل ان

 گرخطاب درددلسخنان انشاعرانه

.  است آشکاربخوب خدا

 حکومتیپادشاه يهایملزوماتآنکهش

 جملهکه پرداختخود خاص يهایمشغولدلباشد، آشنا

آثار ينگهداريگردآور فراوان عالقهتوان

فراوان شمار شد موجب که بود عالقههمکرد اشارهباستان

موزه آنهاکند خارج خودهاشگاهخداهاکره

بعدهاشدهمگان يناخشنود موجب کهعملگذارد

شدند رداندهبازگ خودهاشگاهکوروش فرمانکره

 متنبوده قائل خدانبون کهاحترامتوجه

 آثارگردآورعالقهتوجهشود،منشور

خدا يهاکرهآوردنجمع کهنظرچنباستان

اقناعکهآنان،ستمخالفتها،گاه ش
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یو به و  يا    یاین نیا    از   از  ي بی

 ت

یا ی ،ی ی   ي ،)دی ی

نیس  و  ینـ و  (

).  ی در  ریدب و ی ینو ي یاین ( یاز

یاین ( ي و)  یاین ی ي

زیچ نی به را ي یم   .  یم به زین او 

منعکس در ی را ی  از او 

یب ،يو ي ی ها  ي انگ ی  یم دییتا و 

یب زین  تر ی   به یم  و  و 

یا با.   و 

ید  .  میدان یم  او   یم 

ها هیپا  ي ریز را يو  و   از 

ینم  ی ی  یا در يو 

.  بر  در و ي یپ 

انی ی  و ی لی از  یک با   در او 

 با ی در  دیبع  می میکن 

د هوادار نظام مادرتبار   یآ

  

 ی به  ی
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٤.باشد بودهباستان آثارخوددلبستگ

 بود؟يیا نبون

ادعابتوان استاست دستکهمدارک قلت

 زن، خدااشتجلکتاپرستشاش مبارزهکه

مضافااست بوده آن بازگرداندنمادرتبار نظام هوادار

 بودهنظام بازگشت خواستار توانستهشاه، کمقامنکه

برده سؤالخود قدرتهمهقبل که باشد

 گرشاهان مانندکهچند هراست نمودهمضمحل

 آنچه نحالاست نبوده یپادشاهقدرت حب گرفتار ندانچ

 آنرا شترموجود مداركاسنادرسدنظرواقع

 شترشخصزهیحتاقدامات، کنند،

 خدائ تک نظام برابر خدائ چند نظامشیگرا

رساندثبوتچن وضوحمنشور. سازد

 گوشه چهار شاه بـابِـل، شاه جهان، شاه توانا، شاه بزرگ، شاه ـد،ینَـبـونـ من"

یبابل بزرگخدا مـردوك، شگاهـلَـهیاسـگـهاشگاهمتول جهان،

 مادرش زهدانکهکسيسندگخدا نَـبـو، شگاهـده

 مادرهمسر يخدابانو (ـنْـگـالماه يخدا (ـنیسـ فرمان به

ـقـبـبـالسـ نَـبـو پسر. افتشاهانهسرنوشتخورشخدا شَـمـش،

5بزرگ انیخدا ندهیستا فرزانه،یشخص

گشته بدلرانهشدهتخر ماد،سوهجومپسشگاه
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یا و   و   او،    به 

محبوب  به  به د،یگو 

یپ و  از  ینـ  از  ي

 با و  و ي به ی ي

 ي ي و ی از ،ینیزم نیریز 

نم ي ی جا بر  یه.  یپا  نم ي  چیه چیه و ی ای 

!  ي ي و ی ،ینیزم نیریز  تو   يا آه

.6  در - 

نیب ي نی یا و  نیتر  ها

یب و  ).  نی نییپا يایدر جی

ید  از را ي ي تا   يایدر( نی

)  در و  يایدر   / یب از را ي

 . نه  یبن  یم در را او   ي تا. 

برا و  ي یاین  برا   با را و 

«:  د،ی ا یا  به   در ،ینیزم

 و  پر  از  ي ي و ی نیریز 

 .  در ی به  ییایرؤ ی

یاین و  و   ی و  ی با 

)  و نی برل 

اری به و  ي (=  در  در  ی ی یاین ي

یاین و  برا   .
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٢١٠ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

. بود شده خاطر دهیرنج شگاهشهر آن يـن،یسـ بزرگ قلببود

مـردوك،بِـلمنقانونپادشاه زمان شگاهبازساز

 مقام دوستدار که بزرگ سرورآمده ـنیسـ واژه بِـل، يبجا نسخه

 نشانشگاهشهر آنمن دادنآشت بخاطرهستند، منپادشاه

.شد انجام من،يدلسوز دادن

 مـردوك،بردند فروخوابمرا انیخدا من، جاودانهپادشاه آغاز

جهانآسمانواالسرافروغتابناك آن ـن،یسـبزرگ سرور

آجره بابل، شاهنبونگفت منمردوك. بودند ستادههم کنار

اهـولـهـول شگاهيبازساز يببر خوديهاارابهاسب

 گروه منیانآن انهاقامتگاهبزرگ سرور ـن،یسـخشنود

 باالکینزدمـصـر کنارغـزه؟ـزهیجـ (گَـزَه کشورشمار

فـرات رودسو آنگرکسانهمچن. آوردم گرد) ترانهیمد

 شمارفرمانداران گان،یبلندپا شاهان،همچنفارسخل (

) باستانالنهرخدابانومهم (ـشْـتَـرشَـمـش ـن،یسـ کهگروه

بودند گذاشته ارمیاختمن سروران –

بدونجهانآسمانواالسرا انیخدا شاهـنیسـ

چکدامبماند دارتواندیکشورشهرکس

.مانند

 آنجهانآسمانواالسرا انیخدا شاه ـن،یسـ که بشود

.بنگرد منهاداشتهدوستخرمشادباال

 دل سخن من،شمنسوبزرگ، انیخدا مادر ـنـگـال،که بشود

.من  آنفرا ـنیسـمرا

مرا دل سخنتابناكدرخشنده فرزندان ـشْـتَـر،شَـمـش که بشود
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ها ي ي کی  از ی نم  ی  او ي 

انی به  دیبا  دی ي

ز  ن، نیس  ي  ؟ انی ها نیآئ ي به 

پر  دی  دی در را 

یچ ي از ییها نیآئ زین   جیرا دی و ؟

نیآئ ؟ از 

ها  به  نیآئ  ها  نیآئ  نیا

 را 

جا ی او.  ها  ها  از را  و   او

 یم   :دیگو یم و دی

ین  ي  زین را دی

نم  ی در  انی ک  نی از یلی  نه او

 ي ی در  را  یم   . 

در او  یجا و ،ی ی  ي   و ي

نم يا  ی نیا و  به او دی  نی

انی .  در در  به  به   یم

نظ به  ام را ی پا  ي ي  نیبا

انی و  او  زین  و لی انی از 

در دیکن یم  نیا  نه دی از 

.7 یگو  به.  به 

_________________ __________________________________
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"خودشان دگاریآفر آنپدر، آنندفرا ـنیسـ

تنهانبون منشورمالحظه که همانطور

تجلنبو،پسرمردوك مرد، خدابلکه زن خدا

 نشانخدائ چند کیدمکراتخودبندبیترت

 زن خدامردوك،جز کورش منشورکهیحالدهد

شد شیگرا خودشوداشارهکوچکتر بابل

 کشمکش گاهکتاپرستمطلقهمردساالر نظام

دهدنشانبابلموجوداجتماع

بلکه کند،زن خداتجلوچکترتنها

 مردوك اشنمودن منسوخ بخاطرنبون خود، استوانه

نماسرزنش خدا تنها بعنوان

گذاشت آن يساختگ يچیزبرد میانکهن يآئین"

  ".نمود منسوخانیخدا شاه "مردوك" نیایش

مربوط يجز اند؟ بوده چه کهنه ي

 بقدرتقبل که یهائ مردوك مردساالر يخدا تشسپر

"یساختگزها"اند بودهنبون دنیرس

 بود؟ کردهتجد مردوك تشسکنارآنهانبون که گذشته

ماهخدامنجملهخدا پرستشمربوط

تنها زن خدابرانبون  احترام  که  داشت  توجه  

 بدستکار کندهدر. شودمحدوداستوانه
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اری از ي بس   در 

 نیا میدان یم  نیس  نه 

.  در ی نم را او  ی یه ایگو   ی یم 

یپ به از ي را دی    یم 

 به را او و

نم و  نیا او. دی در را  نم را او  یه  یم

یپ یی ي ی از دی نم   چیه در يا از ی به ي

نم ی و  ید  در  ي ي ییمای  .

.  ي را ی یته به نی ی ها  ي مال   با را ای

در را  به ها   . یپا ی  چیه به دی

" می  . 

در  ی  ي  در  یم را زیآم

ی.  نیا از  و ها ی و هیپا یب ي  انگ یم

 ی به را  و  بر او هیعل بر ی

یان و   . به  و  ی  یم

ابی  ی ی  و ی ي  ي در 

مقابل در  انی در ی  به ی

انی و   یم  یم و  با  به 

مردساالر و   با دی هیعل بر نیس 

 .   

نیس  به  در  يو ری  از  زین دی

_________________ __________________________________
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شیستا حال تصونبون دوران آنآمده

است شده گذارده شینما

 نظامشپرست اعالمنبون حال، بهر

 کمزن خدااحترامکوشدشورد،بابل کتاپرستی

  آورده، بوجود خدا قدرت تعادل مردوكتوجه

تجل مردوكقدرتکهفردمطلقه نظامکتاپرستی

ونروح که یرفرمبزند مقاومترفرم دست افته،

بدگوئشورشمردوك هوادارمذهب مقامات

 دروغاتهاماتبدگوئنمونه کزدی

 ترجمه حران شده افتیبابل ومهمنظ توان 

کرد مشاهدهاوپن ھا"

. داد کشتنجنگ کشور بزرگاننبود بندقانوننبون«

بازرگانراههاافکنددستسنگاتیگرفتنرعا

کردندیگروهراهپ پهنهاجادهدرازاگرمردمکرد ناامن

روخدا کنبون. خوردیچشمشادنشاننقطه

 نهاده معبدخداپرستیشناختیچکسکه کرد

  » ...خواند ماه نام

رونبون نده،یسرا شود،مالحظه که همانطور

حالشناختچکسکه کندمتهمخدائ

 تنهاکه است بوده ماه الههيخدا خدا،که

وقلب روحهم هنوز بلکه است، بوده شده شناخته کامال
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ی  در ی ی  در ي ف

لی    به     نیبا و  ب به    ت

ت     را    زین   ید  ي یا  از    و  

یک و  لی   ، یاه

انی و  م ي به  ریگ  انی را ی با   و

انی  به بنا او ي  چی ی و ها 

یشا ی بنا   8  او ي

یرید   باز را  ی از 

در  یاین ،)ي  ،)دی به

برا ي یم نیس ي  .   در  در  هی

نم  ی ي به  ي در  نیا   نه او

برا و  ي او از ت  دی اب 

یس  ی ی بس ی اری از   یم  و 

در  در او

ی  و ی در ي یم 

 از دی و یتی

 .  

برا  ي او   به دی و ی

.  ریسا   ي یم 

د،ی ها  نه و  جا  از و 

_________________ __________________________________
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 بعنوان نبون توسطقبل، مدتداشته، يمردم

 وارده اتهاماتکه است واضحاست شدهشیستا ماهخدا

 اش دشمنان توسطکردن بدنامصرفاساختگنبون

اند شده جعل

 کیتحرنارضا موجب بشدت کهنبون اقدامات جمله

 شرکت عدم شود،بابلمردساالرکتاپرستنظام هواداران

 شهر انهیسال که است مردوك داشت بزرگ انهیسال مراسم 

نوعاسنظرمهم،جشن بعنوانشدهبرگزار بابل

. است بودهیتبع دادن نشانمردوك،شاه عهدتجد

صحراآنبجا بلکه کند،شرکت جشنتنها

سازدمعبدسورحرّان شهررفته،  عربستان

 شهر ـنیسـ شگاهشاد خانه يمعنا (اهـولْـهـولنبون (من"

. است بوده بزرگ سرور ن،روزگارانکهکهن ـنیسـ. تمساخحـران

"نهادمستهاقامتگاهبرا

 زن خدا سیتندتمثالحتگراشوگفته

 کمدوم درجه خداردوكقدرتکهخدا

 الهه تمثال"ش""ماراد"مثل بودند، شده تبد یمت

وجهمورد که٩گرشهرها"اور" شهر"شتار"

دستیترتآورده،بابلند،نبود"ساها"یروحان

خدائ چند نظام برابرکتاپرستنظامیتضعآشکار تالش
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ید در  ي   :دیگو یم 

کی  از ی ي ی  زین  یب 

 باز و نید  تر  ادی از     

برا  نید رییتغ ي  ی و  یم ی از 

 دی نیا در  به  ینید  ۀنیزم در 

 نیا در زین   :دیگو یم 

 ی

ها  ي به را  دی و  به را 

ی  نید یب  ی  در ،) به دی

انیبر ریپ.   : دیگو یم   به ي جیرا 

در  نا با  ی  یم  در  زیچ.  ي

ید  یم   یب به  و ی و 

ی  نیا ر از  دی یعی

یس  ی ، ی  .

 از ی و ی در 

ی  ی ابی  ی و  در  ي

 یم  دیبا را او  ی و 

یپ  ي از را ها ی    

)  به را یا ( ي  ،ی دی ی

 یم  .

_________________ __________________________________
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زند

زنخدا شتاراوربابل النوع رب مجسمهنبونبابل منابع طبق"

10"ندرنجا خودبابلخدا مردوك بل روانآورده، بابل

مخالفتنوعاقدامات که رسدبنظر ن،یبنابرا

کتاپرستنظاممردوكقدرتجار روند برابر مقاومت

قدرت تمرکز رونداجتماع نظام انکشافانعکاس خود که

کردتلقاست بوده بابلاسنظام

 کتاطرفاقداماتش بخاط نبون که است طب

متهم گرناپسند صفت هزارانکفرخدائپرستان

 باورانمبارزه کتاپرستانانهم امروز کهشود

استبشدت آنها،خدا

 که است شدهمعرفپادشاه کمنزلهنبونکورش (استوانه"

انیخدا شاه مردوك پرستشفرستادتبعتیالوهسیتند

  11"انداختفراموش

موردبهار مهرداد

 امورشیخو عصر مردماعتقاداتعصربابل شاهنبون"

 مردمشیخو حکومت قدرتکردسعنداشت باوراله

".کند استفاده بود رفتهکهکهنه اعصارگرداند

 هواداراصل عناصرشککهبابل بزرگ کاهن

کورش استوانهباچهبوده مردوك
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ی  در     یپ   نیا ی

 ی   

ها  ي   را  و... و  به   با او. 

.  به  يا  را   او.  به را  ی

ها  ي رو  ي و.   ي

.   به  از و  ها  در را  )  و  ) .

   او  و  را ي

دشوار از ی ها  ي را   او. 

 او ي را  نا ی بد و 

یم   :دی

د چن ز در استوانه  معروفش در مورد نبون خود کورش ن

 نیا در و.  را او  یی  ».

 به و  و  او  را او و  به  ي

.  با  به   به  با  و 

.  ی او به را  و دی ریز به را  او ي

ی يای نیا.  اه  و 

.  به او  به و 

.  به  و  و 

.  به  در او ي (  از ) .  ي

یب  از  به و   یب  ی بر. 

.  او به  را  - يا

)  و  را  -را   دی
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 مراسمکرد منسوخمنمرد انیخدا عبادت منظور (عبادتهانبون«

روزه همهنمود مقرر)منزن انیخدا عبادت (ناشناخته يعباد

 همهبست خراج توان اندازهشمردمداشت روااحتراممردوك

 درگاهمردمشد خشم کارهامردوكانیخداخداکرد تمس

 مانند که بابلاکدسومر ساکنانمردوكکردند بلند دعا دست مردوك

 نظر نهایسرزم مردمنمود ترحم آنهاکرد توجه بودند شده جنازه

 انشان شاه کوروشپادشبود درستکار پادشاه کجوافکند عطوفت

. افکندپاهامادهابخشجهانپادشاه مردوكبود

يشادمردوكکرد رفتار یمهربانيدادگرمردمنسبت کوروش

سوکه فرمودداد برکتدادگر قلبکارهاستینگر کوروش

کردراهنماراهشود رهسپار بابل شهر

ن ییيی

 گو

خشونت. میکرد پسندهائ کار روز هر... داد رواجناشایستکارها"

 بود این مردم شکایت مواردیک. ساخت مره روزکاريکردار

 نموده تركآبادشده خشمگین آنها خدایانناشایست الاعمبدلیل که

آمده خشمبابل مردمپراکند شهر غماندوهاوبودند

 بود شده نابود آنانشهربرگرداندندبزرگخدا "مردوك" پرستش

 آزارشهر انساکنشیوههرروزکرد دچار معاشسختمردم

آکادسومر مردممیکرد نابودمردم خودخشنکارمیداد

" ...بودند شده مبدلمردگان

بت موردکتاپرستامبرانهمه که استزبان همان
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کی زین  از ی هیاول  ها  ي یاین   در

.دی   و لذت جوئى نمى د جز هرزگى ، دن یپ

امـت را اعـالم داشـت    ات اخروى و معـاد و ق 

شه وبلهوسى بود که حـضرت محمـد         ن نسل بى فکروبىاند    ان چن  درست درم 

. دی  :

به روز ق   و معاد   را به ب    فکر 

ي ي آنـان   کند، اعراب بدو   متهم م 

ن را به گفتار و کردار لغو و باطل و فساد و تکبر              بر رو  زم  یفل

ش از قران و ن    که در ستا  

کو، محقق  ی زوتسو هوش  م که چگونه آ    ینی ب  ز م  ر ن  در گفتار ز  

ی( با را  و 

یپا و   نیا  را  به ای  ای و 

یک  فر با  و  به او  در و  به نیزم 

 دو کر 

. دی ار ي اله  را ی یآ   با و  چیه ی

یآ   با و ي و  نیا بر 

یگیم  نیا و  و  به   به را 

یم هیته لهی تا  به را   و  را 

)  ی انگ  (زی  از ی و 

دی  هیآ به.  ی از  نیا در 

 و  و ی ي یم 
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بردهبکاربدوخدائ چند کیدمکرات نظام هوادارانپرستان

  .  نمائ توجه موردقرانچندهائاند

 گفتار که استکسحارث نضر مانندفتنهفاسد مردمانبرخ"

 گمراه خدا ازراه جهالتخلقکندوس بهرباطللغو وکردار

 توام عذابکافرفاسد مردمردواستهزاء تمسخروقرآن سازد

 چنان شود تالوت قران اتمردمهرگاهشوند گرفتار ذلتخوار

 هرپندارنشناتآنگوئ که گردانند پشت تکبرغرور

  12". اندگوش

 فسادروىزندیبرخ جنگرسولخداآنانکههمانا"

 رابه شاندستدارکشندکشتهآنها که نباشدجزکوشند

  ١٣").بالعکسچپ پاىراست دستعنىببرند خالف

ییییی

 باال که يه هاید از آی، به تقلیکتاپرستیظام ی

ن یيمخا

يانه یگرا  واقع عربستان و ناباوريی

ر نموده و با همان ی تعبی و بلهوسيیامتی

سدی نویاو م نمای مورد آنان قضاوت م در هواداران مردوكزبانِ

ییی"

اودر . یید به حیجددهیبرخاست و عق

١٤"اپرستىیشیرامون خو

مداركآن که هاگاتشکتاب
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ها مایق  نی  در    و  

   از     امیق تا  و  و ي

.  يا  خیتار ی یم دو  و 

یمق  از  ی در  ول 

ابی  ی  د،ی از  به ی و ی

ي  به  و  با او  یم  مینیب  نی

 یم   .

بنا ،زین  به  ،انیبر ریپ دی به  ۀ و ها ی

.  در  ي   زیآم   به نیقق

یزیچ  نیا .د یم   او ه

تر  از ي برا را  یب ي دید 

خیتار ی در ، ي    نی و   نی

ی  و  ي به و   زین 

کیتار و  چیه و  در و  نی

 و  بد  با  و ي و 

می یا یم 

 به را  ی یم 

در  ی و ی ی   به 

ی ي و  و ي ها  یاین از يا   و 

_________________ __________________________________
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زارکتاپرستانهشمجموعهزرتشت مذهب

خدائ چنددمکراس مورد کتاست،خداوند درگاهاستغاثه

 کندمتهمگوئ دروغآنان که خود معارض پرستان بت

  خواننطور

انیدروغگوپندار انیخدا همهدروغکارشهیاند باد نابودشکسته"

باشند مرگ نگونسارنگون ی دوزخ شده نفر جاودان

١٥"نشود ابیکام کارشان

بودهمردساالر نظام هوادارکتاپرستچونکورش

زبانهمخوداستوانهداشته تعلق شیگراهم

عادالنهکهخود دشمنان کردن اعتباراتهامات

 همه که ستده قراراستفاد مورد داشتند،

شیستاحهیمدچنانکهاند داشته اذعان آنمحی

زشتهممتهم"نبون نقلکورش

16شود"مظالم

جنگبابلکورش حمله کهبنابرا

قدرتکشورگشائ منظورشخص منظرچند هرنبون

جهان مبارزهیجزئ عتر،یوس اسیاست، بوده يفرد

 نشان کهمبارزه هماناست بوده شیگرانظامان

بدو اعراب مقاومتمزدكگرفته زهاكاسطورهآن

 مادرتبار انیبوم مقاومتمحمدبرابر  آنانخون  ي
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و پسرش نبو قرار داشتند  . 

ن جشن دو خدا، . در مرکز ا شمال شهر برگزار م

خانه  در  ید و  لی کی 

خیتار ی می ی با  یم 

انی در  را  یم  نیا. 

یم از  یم باز  در   نیا  به 

 ه  . 

از    و  ی را او به  یم 

یبا یم  با  و ر در ی ،آن و ي

تویآک در  نو   به تا

یجا نی ي نیا 

کی  از ی نی در ی .  یم 

در  نو     از لی و 

نو     و لی

  

انی  . 

جا  در و  خیتار  در کای در ،ی

_________________ __________________________________
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 طول تمامهمهاروپائ تجاوزگران برابرآمر

است داشته جر

سال جشناساه معبد

 آن کهسال جشن مراسمبابل مهم معابداساه

 که چرابوده بابلمذهب مراسممهمترشدهبرگزار

 معبدتیاهم. است بوده مردوك بابلخداقدرتمندتر گاه

 نام "" کهسال مراسم سال هر که بوده حد آن

وفادارشخص شرکتحضوستشاه داشته،

اعالممنتسباجتماع نظاممردوكخود اطاعت

استنمود

که گشتهالدقبل سوم هزارهجشنسابقه

گرفتندجشنجو کشت سال هر اول ماهسومر آن

 مزبور جشن. شدشروع آنسال هربابلتقو که بود

در " نو سالي" يگراساه معبد ینقطه دردو

مردوك  ی شدی

برده شود،  ش از آن اندازه مقدس بود که نامیکه چون ب( بزرگ يخدا

)  دندی نامیاو را بعل م

- Akitu Festival
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 م  ي

که در برابر مجمسه مردوك  جواب نخواهند مانند. سپس، شاه درحال

د هم هشدار به او که  ی مرتکب شده بود، و شا

 بود که او بدون آنکه اعالم کرده باشد، ناخواسته 

ن به یا.  که اشک در چشمان شاه جمع م ی زد بطور او م ی

یلی محکم به  . آنگاه با س ه مردوك مرتکب نشده گوش م یعل

بر  چ   ی شاه که اعتراف م کرد در سال گذشته ه به سخنان

نکار را در کمال خضوع و در حال ی ست ا ی با او م  .دی

ل به حضور مردوك م ی بابل باز م گشت و در معبد اساه داشت به

ت خود که مجسمه ا از نبو را در مع بعد شاه در حال ی

 .  

ی پ ي اسطوره  انوما ال که کاهن اعظم بخشهائ از 

ن جا  . در هم قرار داشت، م رفت و شب را در آنجا م

ی ک پای ،

. سپس به  او چوب م،ادد 

درهمان روزشاه به معبد نبو، جائ

یم  ک هفته تعط لی وال و سال نو را که با  ل فست

ا ی در چهارم ن که مصادف با 
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 اعظم  کاهن،ست م24سانوی ابتدا

 شد، شروعیییاساه

مقام یعال کاهن  کهی.  نمودیاعالم م

 بنام ي شهررفت یی می دست دستبه

متعلق به   معروفي بابل که در آن معبديلومتر17در "بورس"

ی گذراندیی نبو

روزي ("شی"ی بود

 کردیت م قرائ" سال نويخانه "را در ) ان زنیمردوك بر خدا

 یي روز

یی 

سالح،  کهییرس

کاهن اعظم .  دادی گذارد، انجام مین میخود را زم دست چوب تاج و

خطائیی 

 دادی

 شدی گوش

ی گناهانیتالف

 اش بیگناهان احتمالی

ی

     شد، وی میش گوئی  او  پي  برا درخشان اشنده ی زد، آیزانو

- Nissano
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 : 

ی ا ي

ن مراسم مردم انواع  ان ا . در جر ارابه ها مختلف گذارده م

 ي

ها ب ي ر، کشت ی ن مس یا ن قسمت  . در آخر یم ی شاه راهنمائ

.  بزرگ را خود  یم شدندکه آنها را به خانه  سال نو م

. ابتدا سوارناوگان ی در شهر را بسو روخانه شروع م

ان گردش  ن، مجسمه ها ن لحظات شاد بدنبال ا

ت دعا کنند  . 

ان به افتخار مردوك گرد هم آمده بودند تا اکنون تمام . دیسر

ند، جشن به نقطه  اوج خود م ی تف د مردم قرار م معرض د

رون آورده شده در  یم شد و روز بعد، وقت همه  مجسمه ها ب

ز شده و به آنها لباس پوشانده  یتم سانو، مجسمه ها  در هفتم ن

 ي  . 

ل نزد مجمسه مردوك باز م ی . سپس دوباره به اساه مت م یهز

ان زن بودند، به  مجسمک ها کوچک طالئ و احتماال سمبل خدا

که     را   ک  دو  تن  از  دشمنانش 

رفت،  ین ی روز بعد، مجمسه نبو به معبد  بانجام م

ینی نامعلوم را با شاخ گاو هنگام غروب، شاه و کاهن اعظم آئ

یم   . دی  اش به او بازگردانده
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 گردینشان سلطنت

 

 م"نورتا".دند رسانی

بصورت  ی سمبل  بطور  کهیجائ

ییي

ی دادی

دندی رسیان به بابل میخدار مجمسه هاین زمان سایدر هم. گشت

ی

یيی

ي گریی

 ی خدای

ی شانس و موفقيبرا

ی خدايی آفريی

وچک ک کردندیي

يخدا بردیي

رایی کرد

 روی برده شوند، با کشت"خانه سال نو"ان سوار بر آنها به یآنکه خدا

یی شدندیي

آهنگ ها قابل بازسازن يسه تا.  خواندندیو اقسام آهنگ ها را م

   که در يشتار، ترانه ای عشق و سکس، اي الهه ي برايسرود شاداند
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 و  در  نیا یلی

        با  دی ده   ي  در 

 یم ي

ک سال د   ی ي نخواهد کرد، مجددا و برا

ه او اقدام ی نکه بر عل نان به ا  نموده و پس از ابراز اطم

ت خود از مردوك  مان وفادار و تبع ،میدی شاه هر سال پ طور که د

ن جشن،  آن درك کرد. در ا ن ظام و  ي یاه  آشکار بر عل

ح و  ک سرکش ن جشن را بعنوان  د در ا عدم شرکت نبون

یم ن،   و قدرت فائقه  آن، مردوك. 

ه کامل است بر نظام  یدیی ن جشن تا م ا ینی ب همانطور که م

 .  

. پس از ا نبو را بدرود م یم کردند باز گردانده م

ان به اساه ی یم

شگاه آنان اهدا  ز به پ ی ن ان از غنائم جنگ داده م شد و سهم خدا

ن روزها توسط شاه قربان ی د در ا ی آ ست، اما بنظر م شناخته شده ن

  

د با  گر جواب م دادند، برا آنکه با معابدشان نمانده اند و دسته د

ان سؤال م کردند چرا در  ک دسته از خدا  که در آن 

رو، مورد تمسخر قرار م گرفت، و  یی در آب ل، بعنوان خدا آن انل
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ی ی

یییيسرود

یيیی

.     مردوك باشند

د  افتای سال نو اتفاق ميسانو در خانه یآنچه که در نهم و دهم ن

ییی

یییی

که دوباره تجمع ل، جائییسانو، خدایازدهم نیدر .  شد

 گفتند ین،ی شدندی

 رفتندی خود ميانه هاو بخ

ییی

 توان یبنابراي خداييپدرساالر

ی صریییی

 همانیخدای

یيی

یییید میرا تجد

 تاجکاهن شش توسط گری

  .  17است شدهگذار

خودسالهسکونتنبونشدگفتهکه همانطور

 که مراسمتعط باعث عمال بابل،حضورش عدمعربستان
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در  یئ برا  ید

برا  ي    ی  و    و 

ید ي به  از و ،)  از 

برا و دی ي از  یرق  ب انی  و ها 

یم  دیگو   از  و    به به 

ها  ي یرو  از  و ها 

  . دیگو یم 

یم    و  به ی یا را 

یپ به و  او  یخ  ها   بر او از 

برا  ي رو از  ینو از 

برا  ي یم دی ینو  دی یرو   بر بنا

جا به ی ي یم ادی   

یچ  ي نی یجا و  ها  یم از

یزیچ  در  از   یم  نیا. 

برا هیور ي ي  س در  بنا  ي ید ي 

وف  با ي یم  به 

یا  نیا با او  نه ،

انگ یم بر   .   او هیعل بر را 

لی و  نیا و ،  یم  ب 

اری ی بس  ی  و  از 
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باالئ تیاهميمردساالریکتاپرستهواداران يبرا

اساه معبد کاهنان خشم گردد ود،برخوردار

زدیبشدتمردوك هواداران

 مراسم لغو باعث تنهاخود عملنکهمهمتر     

 کاردست همزمان بطور بلکه شود،مردوكادارسوگند

الههاهولهول معبدکه گرکننده کیتحر

 تحت آناستوانهکه ستهمانزنداست بوده ماه

زهاکردن گزکهن يآئین بردن ان" عنوان

.  کند"آنساختگ

جد شاهاکنون کهنبون سدادگزارش

مردم که نخل يهابرگ يعبورپس کورش سد،

 آمدهشبازکرده پهنابانسنگفرشاستقبال

 همهشادباش"کندرادخود "شاهانه سخنان" بودند،

"انیبابل

 آوردهمجسمهتمثال بازگرداندننگار دادبعدا

سخن آنها یاصل محلبابل،اکدسومرشده

کاستننبون توسط کهخدا مجسمهتمثال(

 انتخاببودند شده آورده بابلگرشهرهامردوك نفوذ

محبوب""واحد"فرمانروائآنکهمردوك توسط کورش

ضمن که فرمانروا کند، انتخاب ممالک همه ي"ندار
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یب دی ی ید  با 

انی در  زیچ  ي  قایدق نیا و 

یم در قی یب  ی دتیعق  ،ی ی از

بس ینیآئ  اری  ای  با  بر  ای نیا 

ینت  ،  .  از ی ي  و  را  یم لی

.  نیا  نیا   و ی ینیآئ 

ی او   ینیآئ  و  به  و 

ها  ي به ی  در  و  از 

ونی ی  دینبا ی

  

کاهنان معبد مردوك  

 .   

کدام مردم   پاك مردم بابل را متوجه من کرد منظور و

ردوك دل   ... همه مردم گام ها مرا با شادمان

در  یم  او    ی

ی  و ی و ي یم   . د

 رس از  یم  نیا و  ی

 می ي دی تویاک 

   

اله  ی ي ژهیبو و ها  را نو 
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 انجامسال جشنجشنبرگزارفهیوظ بتواند"

18"دهد

 توسطمراسمنبونبرکنار بدنبال کهبدان است جالب

 هوادارانشادمان باعث امرشودگرفتهدوباره کورش

گردمردوك هوادارانمردساالرکتاپرستنظام

اظهار اش استوانه کورشوقتاست ضحن،یبنابرا 

م پذیرفتندیي" دارد

  اشیاقع"يها

است

 آنانیت طبقاتیو موقع

روحانمشت تنها مردوك معبد کاهنان که کرد فکر

 مراسماجتماعکشاکشبدورخود خلوتکه بودند

 کاقداماتشاهنسبت نظرشانبودند مشغول خود

 کاهنانکه بودامر قتیحقبودصرفاشخص نظر

جهدردادندتشکحاکمهاشرافطبقهبخش

 فراترمسئله آنسرشاهآنها مخالفتتفاهم

 طبقه انعمشکاف انبلکهصرفا اختالف ک

. داشت جر بابل که بودهمانبود حاکمه

نارضائ اننبونمردوك معبد کاهنان مخالفت گر،بعبارت
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نم  ی   .   ف

یگو زیچ چیه  از  یلیو  در  و   ي 

 ي نیا  و  از ی

در دی ی و  یپ

در دی  از  با 
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 برابر نبون که بود یاصالحاتحاکمه طبقهیمهم بخش

. داشت عمل دست جد کتاپرستمردساالر نظام يشرو

بخش بعنوان بابل کاهنان تیموقع فهممسئلهدركبرا

شرحدورانتکه آنچهاترحاکمهطبقه

باشداست آورده آنها  تیوضعیتوص

شاه شخص قدرت آنچه"

یا و دی و نید  یم ی

.  نیا در یخ در  ي  با ،ی

را،  در  »  و یبگ را  و   او بر را 

ک  یم دایپ را  در ی یقی

یم  یر  یم به و،  از ای می ي به ،ی

.  به  وک و  لی ي را   ی

یم  از   زین  در ی به 

یم  و   بلکه نبود، اشراف طبقۀقانون تنها کردمحدود را 

شاه چه رفت؛شمارشاه مطلقۀ قدرت برابرمانعکاهنان طبقۀ

 گرفته خدا ناماتیمالداشتشهرخداعامل عنوانقانون لحاظ

. شدختهمعابد خزانۀانحرافراههامستق صورتشد

 اهنانکه کردسلطنتحق عنوان مردم چشم هنگام شاه

مردوك صورتردبل دست «بپوشانندقدرت لباس

 لباس جشنها، گونهبگرداند شهرابانهاخودباشکوه موکب

دولتوحدت نشانۀ خود، ن،پوشروحان

یم  و  یم  ي ین را 

.  ز،ین  یپ  به رو  یم می

برا  ي با را   ي ،ی

یپ و ینید ی ریز در  .   در 

به   ای  - تا ،ي

.  از نی از را   زین 

یز به  از  زین  یم   بر  از را 

 بر  نی و  ی نیا به 

یا  یم   و 

 . ینید  و  یر   دیشا

یم  و  رفت،شمار به 

 تخت گرداگرددارد یآسمانشۀسلطنت که بود آن عالمت

 که بود آن سبب خود، ن،شد؛مشاهده عهیالطبفوق مظاهرآثار سلطنت

 ورزد، جسارت کارکهکسباشد، کفرهابزرگتر پادشاهخروج

 گرفتارروح دادن دستاندهد،دستسرخود آنکهعالوه

 زمانبود گرفته خداخود قوانبزرگ یحمورب یحت شود؛

 دست بختنصر يتاجگذار زمانسومر شاهانکاهنها»یپاتس«

بود» کاهنان فرمان «وستهدولت بابل حال، هرکاهنان،

شیخو مال خاطر، شیآساگناهکاران، کهمتوالنسلها در

 کهشاهانبود شیافزاوستهمعابد ثروت کردند،تقس انیخدا

ساختندمعتبرپرستشگاهها دانستند،انیخدا آمرزش ازمندخود
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یب و  یم  به ی ید به 

طی ی از  .  به   به ي

به  یم و  یم  یا

برا را  ي به ي هی ي اری از ي بس   به  نی

تی در  از ي ه،ی و   نیا 

 . یم  یم  از  را 

 نی و  با و،  ي ی در 

.  نی یم وا -   از - تا یقی

یم  ای  به را  ي ید   در ای را  به 

در زین  اری نیا  یزم بر 

مال و ی ی در را   و ي

یم لی نیا به  هی ي ي  به را 

نم  از  نیا  ي ای  به را 

.  

یق ي ی در   و  ي و 

یم  و میس و زر  از ی به را 

ی  .  و  ییم   نیا به 

نم را  به  -  مال   نیزم

یم  یم و بار  به وه مال  ی و 

یزم از ی یم می از.  ت  یم  يای به ی

یغن  به   نی و  از می

یم  یغن و  به ی یم  .  ینی یم

یم  و  از  به را 

یزم  ي بر را ی یم  برا یی ي  و  و 
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 آنهابزرگنهاآوردند؛فراهم آنهاغذا موادبندهاثاثه

 اختصاص معابد آنکشور درآمدیبخش ساله هرکردند؛وقف

 افتاد،قشون چنگمتشدگشودهسرزم وقت هردادند

يسرشار متوقت هر بود؛ معابد آنغنابندگان سهمنخست

 نهابعضکردقدانیخدافراوانهدا افتاد،شاه دست

 صاحب اگر شد؛پرداخته معابددانهخرماجنس اتیساالنه

 اوقات، غالبآمدیدرم معبد تصرفملک پرداخت،یاتیآن

 برحسب کهر ش،یدروتوانگرافتانتقال کاهنان خودتیملک

. دادنداختصاص معابدخود دسترنجسهم خود، استعداد

 شده انباشته معابدفراوانمتچوبهاگرانبهاگوهرهاوالجورد مس

بود

آنهاکنندبرداربهره ثروتهاهمۀتوانستندیکاهنان چون

کردند؛تبدردارببهره قابلهاسرماآنها برسانند، مصرف

. داشتند قبضهمملکت تمامصنعتکشاورز امور که بود بیترت

بود؛ معابداخت فراوان غالمان پهناور، یزراعت ينهاعالوه

هاحرفهآنانگماشتند،گرانخدمتمزد مقابلغالمان

 کاهنانهمچنداشتندشراب دنیکشموس نواختنمختلف

کهگوناگونکاالها فروختنبودند بابل مالدارانبازرگانانبزرگتر

 چنانکردندادارهکشور یبازرگانیمهم بخش شد،فراهم معابد

 فراوان دراحکمتسرمابرداربهره دسته،که داشت شهرت

برداربهرهخودهاسرما مردمجهتهمدارند؛

 صورت، هر نباشد، یفراوان بهرة اگر که دانستندسپردندشان

سهلترشراکاهنانآمد خواهد دستسود که هست آن نانیاطم

 بدون ماران،شانیدروگاه دادند؛قرض مردمدهندگانوام گر
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یا.    ي

حمله کورش د و بهنگام  چ در زمان نبون  بنا به ادعا

شهرها در برابر روستاها و شکاف م   

  

زدیبر  یج به  ب  به و 

یا  برا يا ي  و

.  نیا   ي تا ینید  از 

زیچ  ي نیا و  برا  یم

در  ییتغ و  و  ي و  و ی

ول  ی ی به  نی از  یم 

تیمز  و  ی را   .  از را

ین از  و رو یم ی با  و 

یب  از  در  یا  یم  نیا از 

یا  در  یم را ی

نیا   . یم  یی را 

یم  از ی یم  و  یپ ی

.  

یم  از و  و  رأ و  یم

یم می به  یم  را ها  بر را

یم لی و  ي یم را  و   : یم 

يا از  به ی لۀی .  نیا از یم   را هی

یم  زد یگ یم  به  یفا 

_________________ __________________________________
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لبخند رندهوامدوباره مردوك وقت هر دادند؛وام ده،درخواست

وسعموم يکارهاپاره گذشتهگرفتندپسسرما

 خودامضاکردندتسجنوشتندقراردادهاشدانجام کاهنان

 گوش مردم مرافعاتکردند؛تنظنامهتیوص گذاشتند؛آنها

 ثبت یبازرگان معامالتمهم حوادثکردند،صادر يدادند

داشتندیبرم

قسمت شاه شد،الزم فراوان مالآمدشبحران که هرگاه

 اتفاق بندرت که بود یخطرناک کار یولکردمصادرهمعابد دارا

 کنند تصرف معابد اموالشاناجازة بدون کهکسان کاهنان چه افتاد،

 شخص نفوذشمردم شاننفوذ گذشتهکردند؛لعن بشدت

 شاه ش،یخو هوشاستفادهکلمه اتحادتواستند،گاه بود؛ شاه

 داشتند،بودنجاودانخلود معابد انیمتولکنند خلع سلطنت

که ان،یروحان مجمع جهتهمبود؛جاودان خدامرد،شاه چه

 بود، امان جنگآدمکشمرضخطرهاانتخاب تقلباترات

همان بکشد، خود يکارها يدرازمدت يهانقشه توانست

 اوضاعهمۀاندبوده برخوردار آنامروزبزرگسازمانها که است

 بابل که بود چنان مقدر.بود کرده جادکاهنانالعادهفوق قدرت احوال

  19."کاهنانآن سودشود ساخته بازرگانان دست

ان آندوی

   یی گراشوي

به گفته ن شورش ها ان بوده استی در جریبه بابل، شورش هائ
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ریگ    ي د توجه داشت که درعهد باستان، نظام تمدن یبا

ير    .

ان  و چند خدائ و جدال م کشمکش ها جدال م

م که ا یدی . چرا که د دی آ  بابل جور در م

ل ما از کشمکش ها ي ک نظر با تحل م بند از  ن تقس

 .  

د و  روستاها در برابر هم قرار داشته اند: مناطق روستائ هوادار نبون

نست که شهرها و  یلی درست باشد، معنا آن ا ن  تحل اگر چن

ندی آ  .  ری ي

ل شهرها بدون مقاومت  ن دل .ند دفاع از شهرها

نرو، چندان عالقه ا ر روستائ بوده اند، از ا عمدتا از مناطق فق

در برابر ارتش کورش بوده است. چرا  از نظر او چون افراد ارتش 

ن مدعا عدم مقاومت ارتش در دفاع از  گر او بر ا ل د یدل

 .  

ت طرفدار او  ر شهر بخش غ نکه  د به ا ین او در آن خود نبو

به  حران است که بگفته  ي ن امر کت ل او بر ا یدل.  د بوده اند

ده دارد که در مقابل، مردم روستاها هوادار  چ عق ن گرشو عالوه بر ا

م که کاهنان معبد مردوك و  یدی ز قبال د د بوده اند. ما ن ه نبون بر عل

_________________ __________________________________
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الرسا، اوروکو اور و پا، ی بورس پور،ی بزرگ مانند ني در شهرهایاو همگ

ییی

. د نداشتندیالحات نبوناص موافق با ي در شهرها رويگریدسته جات د

ییی

يییینبون

ی جمعيی"ی

 اذعان دارد20"بوده اند

ها شهریی

که

  بهيییی

یی بهمنداشت 

ی به فتح کورش در م،م شدهیتسلچشمگ

یيی

یی

ساکنان شهرها مخالف او بوده اند

ییيییچن

ن ییی پادشاهیدرون

ان یییکتاپرستیی

 بوده اندي و مادرتبارپدرساالنظام 

 شکل با
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م که گراشات مردساالرانه ابتدا در شهر ینی ب یمز ی

 داشته است   .  

ت نظام مادرتبار و چند خدائ در روستاها  د درجهت تقو

 قبول داشت که اصالحات 

یعی بنظر م آمده است و لذا م توان بر استنتاج  روستاها طب

ش ها متضاد در شهرها و  الت و گرا ب، وجود تما ن ترت یبا

 .  

ن مناطق بوده است که نظام مادر تبار ي م بسر م برده اند. در ا یقد

نفوذ چندان در آنها ننموده، همچنان تحت مناسبات در حال زوال 

د هنوز  در مقابل شهرها، روستاها قرار داشته اند که نظام جد

 شان نه با طبقات حاکم، بلکه در برابر آنها قرار داشته اند

شهرها ساکن م شوند، فراموش کرد.  که بنا بر موقع

ز که لزوما در  ن آزاد را ن  از بردگان و زحمتکشان و مولد

د ی جینت

یدای  . دن ی گ ی

یم ي ل و در مبادالت کاالئ پراکنده  ه  نظام اشتراک

ز هر چند در ابتدا در  ی ن ب، مناسبات پول ن ترت بوده است. 

دی ی

، سران ارتش، کاهنان، روحان و در  تجار، زم

ینی

_________________ __________________________________
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کونت شاهان، سشهرها محل . شودی شروع مشهرها و آغاز شهر نش

ک یونینداران، رباخوارانی

کتاپرستیدو یجدهوادارن نظام جتا ی، و نتت جدیکالم طبقه اشراف

یییبهم

ان یی قبایيیحاش

 گردی به آنجا منتقل مش شهرهابا پرد، ولیآنان شکل م

البته نبا.  شوندیل مید تبدیتا، شهرها به مراکز  نظام جد

یییبخش

ت یياقشاری

  .   یطبقات

ی

ی

یی

 داشته استيشتری نفوذ بیو چند خدائ

يییی

یی

يشترینان بیچ صحه گذارد و با اطمیشوگرا

یيیینبون

يشتریطرفداران ب

  در عربستان ن
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 با قایدق نی  هیعل بر    

ی  ی در  زین  و   و اهیس

انیدا و  ی در ی خ 

ینو  ي  از  ی  از دینبا

 ي لهی و  ی

 نیا  به را  رو نیا از و 

گر  ،ي ،ی و  و   و  ،ی

نظ یب  ری از اما  به ی ي  یپ و 

 با  ي یم  از و 

  :دیگو یم

اخ  و ی ی یم  او. دی  ی به را 

 و  ن  و ي و 

دی را ي یم  یر و  ي 

در  حی و 

نم  ی از.  نیا ي  نی

 و ی و فی دی از  در  ي 

گو زی ي و ی نی ینو ی و  نی

 به ما  ت ی یپ  م،ی

ینی است که دوام و رواج دارند

شات مادرتبار بدو رند و گرا ی گ نه شکل م  مکه و مد

_________________ __________________________________
٢٢٩ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

مدتا  عيیییيها

  .   ه نشی و بادیدر مناطق روستائ

 زبان فهمبردمزبور تحوالتواقعیماهکه اکنون

مبلغسلطنت نظاماتمجمورخسندگانواقع

 آنها خودجبههکه کورشآنهاتمجتعرکتاپرستی

 مسعودمورخجملهباشددشوار دانچن داشته، قرار

 بدست بابل آسانسهل سقوط علتتوض که است يانصار

بکارتوح مذاهباکارانهمغرضانه زبان همان کورش

 چندکیدمکرات نظاممادرتبار نظامهواداران آنها مانندبرد،

نمامتهمپرست بتالقفسادخود ماقبلخدائ

رفتبشمار عصر آنشهرها عروس مذکور، مشخصاتبابل چه اگر"

 دهیرس فساددرجهاخالق نظربود،شرفتثروت لحاظ

جادوسحر رواچپرست خرافاتیروسپپرست بت وجودبود

 امکاناتبود کرده کینزد سقوط مرزشهربرده، تجارت

 شده آماده کورش چونمنش دادگستربزرگ سرداربوس آن شکست

  ٢١. بود

پرست بتباالسندهمنظور که داشت دور نظر

 نظام برابرخدائ چنددمکراسگوناگون پرستش همان

محمد، توسطعربستانکه استکتاپرستسرکوبگر

برده بکار اسالم مخالف  يبدو  اعرابعبارات،هم
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بتان و تیرها پلیدند و عمل شیطان  می  

ندی   یی یم
 کھ کفر م ورزند و از راه خدا باز م دارند، عذاب بر عذابشان 

 یم

_________________ __________________________________
٢٣٠ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

  .  است شده

ییییکسان"
٢٢." نمای کھ میم در برابر فساد افزا

 با  نی  و   و    دی

.  در  رهی در   و او 

رد  و  در ي ادیز  ینو نی  تر 

 یم ی  . 

انی و  در را  در 

تی از  نیا  در او  نیبا

 تا    

لهی ي بد  و  به[را   ناًیقی از  و 

نم  ی .    یپ 

جا و  ین ی  را ی

ی  به يو ی ي ی یم 

. دیآ یم  ی از  و   نی

!  به ینو  نیا   از 

یعق و ی به  و  قایدق زین   ،ی

.دی دیپل از  ي ي نیا تا 

"اي مؤمنان می خوارگی و قماربازي و 

٢٣"شو رستگار کهکنددورپس. باشند

جادوسحردهپرست خرافاتاخالق فساد

یاسالم ضد سندهجانبکه است یاتهامات همان

محمد جانبکهاتهامات همانوارد مردوكمخالف

واردخدائ چند نظام هواداربدو اعرابکتاپرستنظام

  .  شد

 کجا هر دوگراست جادوگر رنگهمگ اند کرده کهکارهائ که چرا "

٢٤"شودروزبرود

وسشما !کندمی نهى ستمگرىکارفحشا… اهللا"

                ٢٥" شوید متذکّردهدمی اندرز] قرآن

 نظامخود حما کلمات، پشت ب،یترت 

 چند نظامزن خدا طرفدران برابر بابل یکتاپرستی

پوشاندخدائ

 نظاممحمد آثار سندههم آنکهجالب

که ینظامدارد یعرب جز شبه اسالمیکتاپرستی

عقاپرستان بت  سراغ  به  اتهاماتعباراتهمعربستان
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ینو  ها ي ي ی  نیا ی

دیآ یم در   ،ی از 

رانیا ی ،ی و زیآم  ی با  در  یگ یم  

ی با  ی ی در  در و   یم

رانیا ي  ی مل  و ی و ي ی  را ي

ینو  به  ی ی ی  در 

ریگیناپ  رِی از  در  ینو 

یر  در نه دیبا را  یر  نیا ي  ی

 یم   . 

در  را  و  یم

م ی ی  ی با را ی

در  و دیآ یم  در  گر لی از  ی   به

در ی ی  ی از  ی از  تی

یباز نیا  یم ی

یجا و  در  و  ياه 

ي  از  ینو  یا  در  یم مینیب 

دی

یعق و  به  و  یم   ،ی

عنی  ی يو ي    به  نی ی 

یپذ به  یا  یم  و  را  يوبد

_________________ __________________________________
٢٣١ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

 رفتنحاضر نکهبخاطر صرفاآنانرود آنها 

اتهامات،هممتهم نبودند،کتاپرستانهخرافات

جادوسحردهيگریروسپ اخالق، فسادپرست بت

  .  نما

عاجز نامبرده، سندهنجاچگونه که

 گاهنقشبابل موجود کشمکش تیماه صیتشخ

 بدام که شودگوئ تناقض دچار چنان ها، کشمکشگران

 عربستان کتاپرستمخالف کافتاده، کتاپرستانحما

بابل نظام همانپرشور تجل ککسوت

 قرار خود حمله وردعبارات همانمردوککتاپرستمخالفان

سرزنش موردخود مخالفان عربستان محمد که دهد 

دادقرار انتقاد

اکارانهبوضوحگوئ دوگانهشهالبته،

یستیونالیناس نقدناگز يِبکله سنده،یناآگاه

علمگوئ قتیحقآسانسندهآنکه کرد جستجو مذهب

کننده مشمئزطلب عظمتخودمنافعفدا

 مخالف ژستعربکتاپرستبرخورد کهیحال کند،

تناقض بطورکتاپرستمواجهه رد،آنرا

  .  آبآن مدافعمضحک

  سندهکه استستیونالیناسورز غرض نوعدرپ
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 ی

ی و   را  ری و   و 

دایاس نییتز  لی و   را و  را 

 ي و  از  به 

ینو  :دیگو یم

 از     .اند

باز  رایذپ  -  یا از و ،)دی با را او   لی

ری از ي برا را  ي .  و  یم می

 یم را ی نه و  و  یی یم را  ما

ید  نه ،) یم را ی نه  برا  ي  یب و  و ی

برا  ي برا رایز ي و  به  یم  و 

ی   را  از  و 

یپر و  یپ ي بر  نیا ي نیا  را نی

 ي یم 

ید  ي ی در ی

ی ي در ی ید  تی از  ید  و  در ی

ید   نه نیا به  ي به 

ی  به  تی و  ی   به

شی ی زین  در  را،  ها  ي ی کی از ی

 در را  یم  نه 

تی از او  و  نیا 

ی  در ی را  تی از    

_________________ __________________________________
٢٣٢ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

کورش توسط بابلمردوک کتاپرستمذهبحمامزبور

آگاهانهگذارده مغلوب مردم مذهبحما بحساب

 بلکه بابل، مردم مذهبکورش که داردنگاه پردهقتیحق

خود کهگرابابل موجودمذهبشیگرا

داده، قرارحما مورد داشته، تعلق آنکتاپرستکعنوان

 دخالت بلکه نبوده، گرملل مذهباحتراممعناتنها

کتاپرستکتاتورنظامحماگران،امور نظام

آقا. است بوده گرکشور کخدائ چند کیدمکرات نظام برابر

  : دهدادامهانصار مسعود

 شاننگرانسرزممردم کهبجا بابل،کورشروز"

). است کتاپرستاننظاممردوك هواداران آنهامنظور (نمود شادآنها کند،

شیآساعدالت (آوردارمغانعدالتشیآسا آن مردم

کشد،کسگردستهمشکالتالتعدکدستهی

 (دهدمغلوب مردمدارااموال غارت اجازهسوزاندجائ

جلوگاسیگبرکورش توافقاست مردم کدام منظوردان

" شدندآغوشنرونکن فراموشاساه معبد غارت

 منپرانتز داخل عبارات

 افاضات خود ي ادامه  درسنده

 آنها انیخدا ... بابلورودپس که بود فکر گشادهنظر بلندبقدر کورش"

 واقعا اگر( "کرد"""اساه" بنامبابل معابدداشت محترم

کردتعمکتاپرستمردساالر معابد فقط چرا بود فکر گشادهنظر بلند

وقت مگر را؟ زن انیخدا معابد منجمله مردم، احترام مورد معابد همه نه
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 ، دی یم   .

انی و   یم  با و 

به  در ،

یا  هی از  پائ بر ی نو  یم 

ین ،" از  ی  در

 رییتغ خیتار یم 

یس  به خیتار ینو  ي  یر

تبل با و  و    یم  خیتار قیا

یم  با و  ی نیبا 

یبگ   .   ي از دیبا ی با  ي

  :دی

کی از  نو ت خود را از قول  و آنگاه نو شاه ب

یس  و  ی یم

پائ بر  ی را  ایآ.  حی ،ی  و ی

ید  را  نی را  نه  یا  و 

_________________ __________________________________
٢٣٣ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

هم آنها نکردند؟کارهم کردند تصرفگرنقاطرانهم مسلمانان

دادند قرار نظر مدمساجدفقط بلکهمسزرتشت معابد

   ) بود؟ موجودتفاوت آنهاکورش استان

 گانسندییی،سندهی

 گوی آورد و میعصر ما م

"رندپند مغلوبملتهاکورش رفتاراروپائقشونها"

سهولت چهچگونه که شود مالحظه بیترت 

کننده گمراه غاتیشوند، مخدوش ی حق

 قهرمانان اهکارانست،یونالیناس سندگاناکارانه

  .   دهندشکل

 زمان دوبارهوقت بابل، فتحپس کسالیسانو" چهارم

 فتحپس کهکمبوج نباررسد،فراسال مراسم

بود شده گمارده بابل یپادشاه کورش پدرش توسط بابل

 پسرشمردوك مردساالر، خداکندشرکت مزبور مراسم

26کندعهدتجد بود، رسم که همانطورنبو
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_________________ __________________________________
٢٣٤ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 
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_________________ __________________________________
٢٣٥ان در بابلی   جدال خدا   فصل ششم                                                 

_

ادداشت های

and Pictures”, Oxford University Press, London 
- Pritchard, James B. “The Ancient Near East, An Anthology of Texts 

ی  هخامنش از ،  تا  یبر - خیتار ي

یاین از يا  ي ، عل ،ي ی از   ،  - 

مف  - در  ، - 

.ی شی قم ،  - ة ۀیآ 

يا   - ة ،6 ۀیآ 

ی  یبر ریپ - خیتار ي از ،  تا 

یا  انیقد - ی ،  و خیتار و 

ج،ی ی هخامنش از ،ی خیتار یا خیتار چ،ی  ایلیا -

ی  تا 8  یغ ي ي   - د،ی

یغ ي ،ي ي .تا   - د،ی

ی  تا 8  یغ ي ،ي  - د،ی

Pritchard, James B., Ancient Near Eastern texts relating to the Old 
Semitic Texts and Stydies III
Grayson, A. K., “Babylonian Historical and Literary Texts, Toronto

Beaulieu, Paul-Alain, “The Reign of Nabonidus, King of Babylon 

 به  ی ي

برا و  ي قیدق  ي سی از ی یکت نیا ی به ی

ی    .7 تا 1 يا یغ ي از ي ر،یز   - د،ی

.ي یغ ي یپ - بر  د،ی

 - ،ي و 

and institutions, vol. 
-Brefault Robert, the Mothers, a study of the origins of sentiments ١

3, p. 80.  
2- Ibid, p. 90

3
.122 ص عبداهللا، بن محمدبزرگ کورشانصار مسعود دکتر

4
آباد اثمراد رضا نوشتهنبون منشورشگفتار

5
سطره کم،ستونمنبع سهآباد اثمراد رضا ترجمهنبون منشور

هانامتلفظبوده آنانگل ترجمه سهمتک بهفارس ترجمه

.است شده رجوعاکداصل متنخاص

556-

539 B.C.

.

Testament0
6

25 سطر دوم، ستونسطر کم،ستونآباد اثمراد رضانبون منشور
7

 2643سطرها دوم، ستونآباد اثمراد رضانبون منشور
8

25 سطر دوم، ستونسطر کم،ستونآباد اثمراد رضانبون منشور
9

 ثاقبمرتض ترجمه کمبر مجموعه دورده ران گرشو

.419 ص. فر
10

.57 ص ران،تمدنفرهنگعباس
11

ص. کم،جلداسکندرکورشانیهخامنشامپراطور پرفسور، ان
12

. قمشهلقمان،سور
13

34المائده،سور
14

.102 صمجید قرآندینىاخالقى اهیمایزوتسو، توشیهیکو
15

.161362 ص   نه،روزاشهادهیبرگزاوستا خردهاکبر،جعفر
16

.122 ص کم،اسکندر،جلدکورشانیامپراطور پرفسور، ان
17

1958 p.204
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_________________ __________________________________
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 B.C.”, Stm Marin’s Press, Inc. 
- Burn, Andrew Robert “Persia and the Greeks, the Defense of the 

 - هیآ 

 - هیآ 

 - هیآ 

 - هیآ 

 - ،ي و 

ج،ی ی هخامنش از ،ی خیتار یا خیتار چ،ی  ایلیا -

.نیزم  او  ل  یلیو - خیتار

ج،ی ی هخامنش از ،ی خیتار یا خیتار چ،ی  ایلیا -
18

 ثاقبمرتض ترجمه کمبر مجموعه دورده ران گرشو

.425 ص. فر
19

مشرقجلد تمدن، دورانت،
20

 ثاقبمرتض ترجمه کمبر مجموعه دورده ران گرشو

. 420 ص. فر
21

.46 ص عبداهللا، بن محمدبزرگ کورشانصار مسعود دکتر
22

.88النحل، سوره
23

.90مائده، سوره
24

69طه، سوره
25

.90النحل، سوره
26

West 546-478 1968 p. 58
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شیم که این کشمکش، جدال میان یکتا   

کشمکش اجتماعی موجود مورد مطالعه ي خود قرار دهیم  . 

کورش در آزاد سازي یهودیان را نه بطور مجرد، بلکه در متن 

این مسئله الزم است حرکت  براي فهم نقشه ي سیاسی بوده است .

یک مصلحت و  ، بلکه مبتنی بر از آزادي طلبی و عدالت پروري 

بازگشت به سرزمین مادري ي خود، بر خالف تبلیغات رایج، نه ناشی 

در حالیکه همیاري کورش با یهودیان بابل و آزاد نمودن آنان براي 

و اسطوره سازي از او تبدیل شده است  سیاسی و اجتماعی ي

کورش پرستان در تحمیق و وارونه جلوه دادن شخصیت و جایگاه

کی از بزرگترین ابزار تبلیغاتی یهودیان و  دست کورش به 

کشمکش روشن نمائیم. بخصوص که مسئله یهود و آزادي آنها 

اکنون زمان آن رسیده است که جایگاه یهودیان را نیز در این 

انگیزه کورش در آزادي آنها    

موقعیت یهودیان در کشمکش هاي درونی بابل  

  

ه آنها در کشمکش هاي  

  

  

  

  

          

فصل هفتم

هودیانی

 درونی بابلو جایگا

 و 

به 

هايی

 

 کورش 

.

 وي

 

پرستیاگرتوجه داشته با
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در بازگشت به اورشلیم، چیزي که یکی از آرزوهاي د و دراز 

مکن گردد. طبیعی است که آزادي نها  امتیازات میان 

اساس توافقات قبلی میان کورش و این نیروها و رد و بدل کردن 

جلوگیري از غارت معبد اساهیل نیز دیدیم، تنها می توانست بر 

این فتح اساسا، همانطور که در قضیه اوگبارو یا گبریاس 

 .  

هاي سیاه یکتاپرستی و دیکتاتوري مطلقه بر نیروهاي مخالف 

بهیچ وجه، ولی باین راحتی قادر به فتح بابل و پیروزي نهائ

یکتاپرستی و هواداران قدرت مطلقه مردوکی، کورش، اگر نگوئیم 

فتح بابل بوده است. بدون این یاري و اتحاد با نیروهاي سیاه 

تاکتیک هاي او و  هاي سهل و آسان وي در جنگ با

یاري گرفتن کورش از نیروهاي اجتماعی و سیاسی مخالف

همانطور که قبال نیز بطور مشروح دیدیم، این اتحاد سیاسی و 

 .  

و گرایش هاي مشترك مردساالرانه و یکتاپرستانه، و در یک کالم، 

اساس این اتحاد نه آزادیخواهی کورش بلکه از منفعت سیاسی

کورش متحد طبیعی یهودیان و در نتیجه آزاد کننده ي آنان بوده و 

بشدت یکتاپرست و مردساالر بوده اند، آنگاه روشن می شود که چرا 

مادرتباري از طرف دیگر بوده است، و یهودیان نیز از جمله نیروهاي 

پرستی و مردساالري از یکطرف و نظام چند خدائی و 
        

بقایاي 

 او  ، از

 است ناشی می شدهارتجاعی ي آن دو

 اساس ،

 مادها و پیروزي

ی 

نیرو

نبود

و ،

 یهودیان  يمآ

ور
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م و تجاوزگران امپریالیست  نیز، همگی، از نادیان حقوق بشر 

تاریخ از چنگیر و محمد گرفته تا نادر و تیمور و امپراطوران تجاوزگر 

نیروي فاتح قرار دهیم، باید بپذیریم که همه قلدران و فاتحان سفاك 

اگر ما بخواهیم چنین چیزي را دلیل بر آزادگی و انسان دوستی 

 .  

پادشاهی را آزاد نگذارده، آنان را بنفع خود از بند اسارت رها نساخته 

از فتح کشوري و واژگونی ي پادشاهی ي آن، دست مخالفان آن 

بعالوه، کدام فاتحی در تاریخ بشري وجود داشته است که پس 

 .  

رخ می داده و اختصاص به کورش یا شاه  مادي و سیاسی 

، بر اساس منافع  یروهاي متحد و سازش کننده با  فاتحین و 

هائی که میان همه  هاي سیاسی میان آنها بوده است. بده و بستان

 و آزادي طلبی او می گذارند، تنها بخشی از این بده و بستان

هواداران کورش و دستگاه هاي تبلیغاتی او آنها را بحساب  

دیگري که از جانب کورش نصیب رهبران مذهبی یهود شده و 

ن غارت شده ي قبلی خود به اورشلیم، و همه ي امتیازات 

گرداندن  اردن دست رهبران مذهبی یهود به باز همچنین، باز گ

 .  

اگر نگوئیم مهمترین، ولی مسلما از علل اصلی حمایت 

رهبران مذهبی یهودیان و  نه خود آنان در بابل را تشکیل می داده ،
        

،،

رهبران 

ستابوده و اسطوره سازي از او بی از کورش همذ

 ذ

خزای

 عدالت 

  پروري

 

آنهان

 ینطرف

خاصی نداشته است

باشد

معاصرر
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از این  در پی تصرف سوریه و مصر و تکمیل قلمرو خو ،  

ی هاي اولیه ي  شاهان بین النهرین، در پی فتوحات و قدرت 

پادشاهی هاي قدرتمند آن زمان بوده است و کمتر پادشاهی از 

هاي رقیب  ق حاصلخیز و  فرعون مصر یکی از قدرت

مصر یکی از  گشایان دیگر منجمله شاهان بابل بوده ا .ند و جهان

در گذشته نیز مصر و سوریه از جمله مناطق مورد توجه شاهان 

 و فتوحات بعدي وي در سوریه و مصر   مهم بوده است  . 

یافتن متحد و جاي پائی در آن منطقه، در اورشلیم، براي تسهیل 

معنا که فتح سوریه و مصرگام بعدي او را تشکیل  و ازاینرو، 

همه قلدران و جهان گشایان عصر باستان، فراتر از بابل می رفت

بعالوه، باید توجه داشت که خواب و خیال هاي کورش، مانند 

.   

،ند پس از پیروزي  ه ا  نیروي قابل اتکاي او در فتح بابل 

هواداران یکتاپرستی مخالف نبونید و متحد طبیعی کورش و 

، یهودیان بعنوان  بنابراین، طبیعی است که در مورد بابل 

انجام می دادند  . 

کار را نه از روي انسان دوستی، بلکه به منظور تحکیم موقعیت خود 

مخالف را بنابر اصل دوست توست، آزاد  کرد و این

تجاوز و غلبه بر سرزمین هاي دیگر، زندانیان و نیروهاي سیاسی 

هاي در بند بوده و هستند. چون همه ي آنها در پی  و آزادي انسان
        

 

 ه، دشمن دشمنِ:

در کشور مفتوحه 

 کهنیز

در ،

بودنتیجه،

قرار گیرندلطف وي  شمولم

باین . 

داده می

پیشروي

 

  وثروتمندمناط

طلب

 یشخود
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بزرگان آن سرزمین را اسیر و به بابل می آورد  . 

برج و باروها و معابد آنرا، براي جلوگیري از شورش مجدد ویران و

شورش ها و حفظ کنترل پادشاهی به آن سرزمین لشگر کشی و 

پس از آنکه به تخت پادشاهی می نشیند، مکررا براي سرکوب 

ش می کردند، از اینرو، بخت النصر،  رو بر علیه شاه بابل توطئه و ش

. با اینحال، چون مردم آن مناطق، بخصوص مردم اورشلیم دانما 

 عده اي از یهودیان را نیز به اسارت در آورده، به بابل می 

مناطق تحت سلطه ي آن در سوریه، منجمله اورشلیم، بهمراه غنائم 

آن دیار و جنگ با فرعون مصر شد و پس از شکست وي و انضمام 

تصرف مصر و سرزمین هاي تحت تسلط آن سوریه و اورشلیم ،

بخت النصر، پسر  شاه بابل، بخواست پدرش، و در سوداي 

متحد یکدیگر بودند،  در برابر قدرت ها ، و ماد ،

که پادشاهی  ، هنگامی بهرحال، قبل از حمله کورش به بابل

 .  

بر خالف پیشینیان و رقباي خود فرد آرامش طلب و صلح جو بوده 

حمله به مصر بوده است، درست بنظر نمی آید. چون نبونید اساسا 

هر چند چنین روایتی که قصد او در سکونت در عربستان تدارك 

بنا بر روایتی، در تدارك حمله به این منطقه و تصرف مصر بوده است

را به پسرش داده، بمدت ده سال ساکن محلی در عربستان می شود، 

که اختیارات خود  طریق بر نمی آمده است. خود نبونید هم ه
        

 نگامی

 .

و 

ي

است

  نیز

 رقیبي  بابلهاي

"نبوپالسر"

راهی ،

،جنگی

آورد

این 

 اش

، 
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به منظور جلب اتحاد آنان بر فتح بابل، بلکه در ضمن، بخشی از 

بنابراین، دلجوئی هاي کورش از روحانیون مرتجع یهود نه 

هزار برده و اسیر پیروزمندانه بازمی گردد  . 

 که پس از فتح مصر و کشتار و ویران سازي هاي بسیار با 

فرصت آنرا به او نمی دهد و این کار به گردن کمبوجیه پسر او می 

کاري که مرگ او در جریان یکی دیگر از جنگ هاي تجاوزکارانه اش

شکست خورده ي خود، در اندیشه ي تسلط بر سوریه و مصر باشد . 

،ید در پی فتح تمامی متصرفات دشمن  ،ه پس از غلبه بر نبون

می   ي

جهان گشاي  بنابراین، طبیعی است که کورش هم، مانند هر

 .  

هنرمندان و بزرگان یهود را اسیر و همراه با ظروف طال و نقره و 

مذهبی،  هزار تن از تجار و سرمایه داران، کاهنان، پیامبر زادگان، 

باروي شهر و معابد یونانیان منجمله معبد سلیمان و کشتن رهبران 

پسرانش و را کور می کند و بدنبال ویران کردن دیوارها و برج و 

نصر راهی اورشلیم شده او را دستگیر و پس از کشتن  بار خود بخت ا

دوباره قیام و این  قیا در اتحاد با  چندي بعد ص

 برادر 

آخرین بار، وقتی بخت النصر یکی از سرداران خود را براي 
        

،می فرستد، پس از کشتن شاهبه آن دیار رکوب قیام اورشلیم س

 نام او را صدقیا می ،گماشتهآنجا ، به حکمرانی با سوگند وفادارياو را 

، حکمران مصرد. گذارد

ل

ي

15

به بابل می آوردن گران قیمت، خزای

 

بی قرار، براي حمله به مناطق دیگر دیگري که در عطش قدرت

کرد

 

 70افتد

 تنها،

اي
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خانه ي یهوه که خداي اسرائیل است شرکت کنند

گردند و در ساختن  . بنابراین قوم یهود مجازند به اورشلیم ب

او داده و به وي امر فرموده است که خانه اي براي و در اوشلیم بنا 

می دارد که یهوه خداي یهودیان جمیع کشورهاي روي زمین را به 

باین معنا که فرمانی صادر می کند و طی آن اعال بابلیان بکار بست

، در مورد یهودیان دست به همان شگردي می زند که براي فریب 

در  پس از . ه دور و دراز او براي تصرف مصر بود

فتح بابل و تحکیم موقعیت وي در آنجا و همچنین ب

البته اکنون ما می دانیم که توجه خاص او به یهودیان بمنظور 

1  

اگر چه کورش ... نسبت به تمام ملل رئوف بود، ولی مطالب تورات حاکی است 

:  

خبري و غفلت از آنچه که واقعا در جریان بوده است، در مورد کورش 

این ستایش گران اغراق گو آقاي مسعود انصاري است که در بی 

از جمله  . ه به آزادي خواهی و انسان دوستی کوروش ارتباط 

تبدیل می شوند. انگیزه اي که کمتر به آنچه که ادعا می شود، یعنی 

رهائی بخش یهود و یهودیان به ستایش گران اغراق گوي کورش 

باین ترتیب و با این انگیزه است که کورش به شخصیت 

در سوریه و مصر بوده است  . 

نقشه ي  براي دست و پا کردن یک جاي پا براي تصرفات بعدي
        

وي

وي 

بنابراین، 

ي داشت

چنین می گوید

"

" خاصی داشتتوجه نسبت به یهودیان که او

نقشه هاي  خاطر

 فتح ،ش کورواقع،

بابل

م . 

،،

ي

ازکند

 .2  
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 و توصیفات روحانیون یهود 

اما حقیقت این بود که یهودیان بابل در وضع چندان بدي 

 که هیچ راه چاره اي براي آنها متصور نبود

چنان وضع دلخراشی یاد شده که در آن به کرم هاي در مانده 

ها قرار داشتند. فی المثل  (  .Isa. xli) از یهودیان بابل در

که گویا   و   و  مورد بدترین اذیت و آزار 

به بابل کوچ داده شده و در آنجا ساکن شده 

هاي مقدس خود در مورد کسانی که زمان بخت النصر  آنها در کتاب

نبونید و قبل از آن در شرایط کامال بد و دلخراشی به سر می بردند

زمان  ند که نشان دهند یهودیان بابل در یهود تبلیغات زیادي می ک

واقعیت اینست که از زمان تبعید یهودیان به بابل، 

 در شرایط بدي بسر می بردند   

   

 .  

ولی در واقع او این خانه را براي اهداف آتی ي خود و بعنوان مقدمه 

هو بسازند،  وي فرمان می دهد تا بخرج او دراورشلیم معبدي براي یه

هر چند  اساس یک برنامه عمل سیاسی تصرف نماید. در اینجا نیز

 کشورهاي دیگر را با استفاده از تضادهاي درونی آنها و بر 

پراگماتیست و کاردان بود که همانطورکه من نیز نشان دادم ،

ه گفته ي بسیاري از مورخین فردي می دانیم که کورش
        

  ب بنا

 سعیه

داشته

 

بنا می کند  براي پیشبرد آنهااي

یهودیان بابلآیا 

روحانیون 

 رد

 .

 

 طوري می نوشتند بودند

 زندان، در بند  آنها همگی 

 14در

 آنها

   .  شده بودنداي تشبیه 

 امر

  با وجه  به هیچدر مورد آنها  شتندقرار ندا
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اجازه داشتند امورات داخلی شان را از طریق ریش سفیدان خود حل و فصل 

زمین، پرورش خانواده، و ثروت اندوزي از طریق کار و صرفه جوئی بودند. 

 .et seq., xiv  اظهار می دارد که اسرائیلی ها مجاز به کشت 

; compare Ezek.  جرومیا، در نصایح خود ناخوش آیند نبود

هاي خاص خود را نیز حفظ کرده بودند. شرایط بیرونی ي آنها نیز بهیچ

در سراسر کشور پراکنده بودند... آنها نه تنها تمایزات قبیله اي، بلکه  شجره نامه 

ما نمی دانیم که آیا بطور جمعی و در نفرات زیاد و با هم زندگی می کردند، یا 

همنوعانشان در اسرائیل داشتند. اوال محل زندگی شان در ایالت بابل بود. 

اي که در موطن جدید داشتند، زندگی شخصی بی شک خوشبخت تري از 

 آنها در تبعید، در کنف حمایت سلطنتی، و نتیجتا برخوردار از امتیازات ویژه 

سند مزبور بصراحت اعتراف می کند  : 

   

آن سختی هائی که آنها در تبعید عمال 

از خشونت و که اسرائیلی ها را به موقعیت کسانی تنزل داده بود که در 

صحبت از یهودیان بابل همچون کرم هاي درمانده  .Isa. xli و 

:  

محققین یهود است، مسائل بسیاري را در این مورد براي ما روشن 

jewish Encyclopedia) که یک سند نوشته شده توسط خود 

واقعیت امر انطباق نداشت.  تعمق در المعارف یهودي
        

  دائرةیاندک

)

گفته می شود در این سند. می کند

")14( صحبت

 غارتی

 با )Ib. xlii. 20-24(بند و بردگی بودند 

3".با آن مواجه بودند، انطباق نداشت

 حالیست که این در

"

ي

البته 

وجه  

 .(xxix. 5-7

xiii. 2 9-11)

آنها 

the worm is spread under thee, and worms cover thee ” ...” (Isa. xli. 
١٤)
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کورش در آنجا اقامت و یا بنا بر اقوال اغراق آمیز هواداران کورش در 

   هزار مرد و زنی که هنگام فتح بابل بدست 

 .   

نشانی از اجبار براي ترك مذهب اجدادي شان و قبول مذهب بابلیان 

می توانستند کار کسب در آمد و انباشت ثروت کنند. در هیچ جا 

ي امور داخلی خود توسط ریش سفیدان شان نیز خودمختار بودند

همچنین  که بهودیان بابل در  زندگی خانوادگی و اداره 

 .  

 کامال 

کورش پرستان مبنی بر اینکه او تنها شاهی بوده که ملل مفتوحه را 

چگونه  خود این مطلب نشان دهنده ي این که 

 .  

حفظ مذهب خودشان برخوردار بودند و مجبور به قبول مذهب ملت 

 از حق کشاورزي و کار، و آزادي 

اورشلیم برخوردار بودند وضع بهتري نسبت به هم میهنان 

بنا بر خود مدارك یهودي بنابراین می بینیم که  ،

بپردازند؛ و هیچ موردي از اذیت و آزارهاي خونین براي دور کردن اجباري آنها از 

. همچنین مجاز بودند بدون هیچ مزاحمتی به مراسم مذهبی خود 

        
نمایند

       ".مذهب اجدادي و واداشتن شان به قبول مذهب فاتحین شنیده نشده است

 از ،در بابلآنها 

از .  در شان

،که در سند باال آمده، همانطور جمله

فاتح نبودند

تبلیغات   ست ا

،ت شاناتبلیغسایر   مذهب خود آزاد می گذارده، ماننددر حفظ

می باشداز روي فریب کاري  بی پایه و

دیدیم

 .

،

بچشم نمی خورد

از پس از آزادي، باز بنا بر همان سند، یهودیان، بی دلیل نبود که 

130 تا125مجموعا
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 ثروتمندان یهودي و نه مردم 

بخصوص اگر توجه داشته باشیم که اساسا اسیران یهودي که به

بچشم می خورد، در وضع اقتصادي چندان بدي بسر نمی    .

نیز ، برخالف آنچه که با سوز و گداز در تبلیغات هواداران کورش 

دیگر نشان می دهد که حتی یهودیان مایل به بازگشت به اورشلیم 

یهودیان مایل به بازگشت به اورشلیم و معا تعلق داشته، یکبار 

حد اقل به بخشی از 

4      

نیز وجود داشت... بنظر می رسد کل یهودیان بابل  بردگان معبد از 

و  تن از  ن  لویت  ) از من) می شدند که 

با محاسبه زن و  ( ،) Ezra viii اینها شامل  مرد، یا  تا  تن 

) گرد آورد  . آنهائی را که مایل به بازگشت بودند در کنار رود 

) همه ي  عمال بازگشت تبعیدیان به این طریق انجام گرفت که عذرا    

 .  

و بقیه بخاطر زندگی نسبتا راحتی که در بابل داشتند ماندن در آنجا 

بردگان  را تشکیل می دادند، حاضر به بازگشت به اسرائیل شدند

اسارت بودند، تنها شش هزار تن که عمدتا رهبران و افراد مذهبی و 
        

 آنها

جیح دادندرا به بازگشت تر

")Ezra

Ahava ("اهوا"

180055006000)

Levite220(38 کنارشادر-فرزندان

 "کاسیفیا"

". هزار تن می شدند130هزار تا 125 مرد، با 42360شامل 

 برده در لیست باال که 220در ضمن، وجود 

بدشان

 برده اند

 بابل 

 وزرگانب از ند، همگیه بودآورده شد

- Casiphia

، پسر یعقوب، بودند که یکی از قبایل دوازده گانه ي اسرائیل را تشکیل می دادند  .

لویت ها، بنا به اعتقادات رایج، از بازماندگان  کمک به کشیشان معابد یهودي برگزیده شده بودند

لویت نامی بود که به اعضاي فبیله ي لوي که قبیله اي هبرو بود اطالق می شد که براي   

 .

لوي
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را کمی پائین تر مورد بررسی قرار

در وخیم جلوه دادن اینکه انگیزه ي رهبران مذهبی یهود

 .  

دامن زدن به احساسات عظمت طلبانه ایرانی و بهره برداري 

ي مناسبی براي آن به منظور رضا شاه به بعد، به خوراك 

سرمایه داري و عروج ناسیونالیس در سده ي اخیر، از زمان 

با  ا ابتدا در کتاب هاي  گفته هاي خالف واقع 

هودیان، بلکه رهبران مذهبی و پیامبران قالبی ي آنان .ند

نه خود  ، ه یهودیان بعنوان یک ملت در بند و فالکت گفته شد

واقعیت اینست که منبع اصلی آنچه که در مورد وضعیت 

چه کسانی وضعیت یهودیان را اسفناك جلوه می دادند  

واقعیت زده، مرتکب این دروغ پردازي ها شده اند  . 

اند، پس چه کسانی و با چه انگیزه اي این چنین دست به جعل 

رو عالقه ي چندانی به بازگشت به اورشلیم نداش برده و از همین

 اینجاست که اگر خود یهودیان ساکن بابل در 

   
        

عادي بودند

 بعدياکنون سؤال

 آنطور که در متون مذهبی یهود آمده، بسر نمی ،وضعیت چندان بدي

ته  

  

این  ا بودهی

رشد  بعد،آمدهدینی  که

ی ایرانم

 ، تبلیغاتی

 ي

تبدیل شده استسیاسی از آن 

وضع   

. خواهیم داد چه بوده یهودیان بابل 

 مذهبی رهبران جعلیات در استفاده از  پرستان شوانگیزه ي کوراما 
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آزاد سازي یهودیان، در واقعیت امر، مسئله ي   ي به اصطالح

بازگشت به اورشلیم  بلکه هدف نشان دادن اینست که     

البته، منظور من انکار مسئله ي مجاز نمودن یهودیان به

پردازي و اسطوره سازي ها ي مربوط به کورش کجا بوده است  .

این خود، بیش ار پیش، نشان می دهد که منبع اصلی ي دروغ 

5  

بودند، در آن بسر میبردند و ویران شده بود را از نو ساختم، و ساکنان آنان را به 

گوتیان و همچنین شهر هاي آن سوي دجله که  سرزمین باستانی  خدایان 

، سرزمین   ،  ،  ،  ، من شهر هاي 

.      

بازگرداندن اقوامی که از سرزمین هاي خود به آنجا آورده شده

. و این در حالی است که یکی از عبارات استوانه  به نیامده 

اند، ولی در خود استوانه کوچکترین ذکري از آزادي یهودیان 

در آزاد سازي یهودیان اینهمه سر و صدا و تبلیغات به راه انداخته 

حالیکه هوادارن کورش در مورد اقدام وي  اما جالب تر اینکه

در آزاد سازي آنها افزوده می     . 

آنان، هر چه وضع یهودیان بابل اسفناك تر جلوه داده می شد، بر 

سرزمین خود و کسب اعتبار جعلی براي او بوده است. چرا که بزعم 

بازگشت به  اقدام کورش در مجاز نمودن یهودیان  سازي از

یهود در قلب واقعیات و دراماتیک جلوه دادن وضع یهودیان، افسانه 
        

 به 

گشتاعتبار کار کورش 

 در

،

بعمل 

است

 

 اختصاص دارد،بودند

"دیري""متورنو""زمبان""اشنونا""آگاده""

"محل اقامتشان برگرداندم

 

،یستن

 مسئله
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 زبان ساده، وقتی یهودیان اسرائیل در شگفت بودند که چرا 

 .  

براي عبرت دیگران وضع یهودیان بابل را هر چه بیشتر وخیم نشان 

باز نموده به گردن خود یهودیان بیاندازند. لذا، سعی می کرده اند  

یهوه از یهودیان اورشلیم را در برابر حمله بخت النصر از گردن یهوه 

دلخراشی نشان دهند، تا به این طریق بتوانند تقصیر عدم حمایت 

ناچار بوده اند آنها را، بعنوان مطرودین از درگاه خدا، در وضع بد و 

از گناهان آنها جلوه دهند

می خواسته اند وضع  که رهبران دینی یهود با این اظهارات

نویسندگان این دائرة المعارف بوضوح براي ما توضیح می

 .  

المعارف یهود یعنی به خود مدارك مذهبی 

باز هم به  نظریه پردازي ي خودسرانه از جانب خود  ،

در این مورد نیز ما بدون اینکه بخواهیم دچار پیش داوري 

.   

حیرت آور رهبران دینی یهود در مورد وضع یهودیان بابل چه بوده 

کنون الزم است که ببینیم  و انگیزه ي دروغ پردازي هاي 

 براي مقاصد سیاسی  . 

به یک مسئله جنجالی  و نیروهاي عضمت طلب ایرانی، 

که تنها از طرف رهبران مذهبی یهودي و  نه چندان مهمی 
        

بعد  بوده

خوراك  

تبدیل شده است  ي معینتبلیغاتی

علتا

است

و 

دائرة شویم

 می همراجع انیهودی

یمکن

 دهند

بد  

از اینرو، . خشم یهوه را نتیجه یهودیان بابل 

دهند

به
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این بودند که بجاي آنکه خدا به آنها اجازه دهد که در معبد مقدس وي

، احساس خفت و خواري می کردند، و سوگوار و متاثراز از 

چنین بندگانش را  با  که خداي آنها این یغمبران یهود از ای ن

، به آن متوسل می شوند  .

بندگان خود را از مصائب روزگار نجات نداده، براي  چرا خداي توانا

 همه ي مذهبیون بهنگام گیر کردن در قیچی این استدالل که 

همان استدالل همیشگی و مسخره آمیزي  است که مرتکب شده اند

اسفناك موجود در بابل به منظور مجازات آنها ب گناهانی بوده 

عدم حمایت یهوه از مردم اسرائیل و افتادن آنها به وضع  می شد

 براي همین می بینیم که در  مذهبی مکررا تاکید بر این 

 .  

مجازات در دل  می انداخت، یوغ تبعیت از یهوه را به 

 توجیه می کرد، بلکه، و مهمتر از آن، با ترسی که از سرپیچی 

اینکار نه تنها بی عملی و خیانت یهوه در دفاع از بندگان خود

ارائه داده تا بتوانند ادعاي خود را به اثبات  انگیزي از یهودیان بابل

مرتکب شده اند قلمداد کنند، ناچار بوده اند تصویر اسارت بار و غم 

نتیجه ي خشم یهوه و 

هبران  ر،  و آنها را اینچنین دچار آوارگی و تبعید به بابل 

خداي  آنها یهوه، از قوم یهود در برابر متجاوزین بابلی حمایت نکرد 
        

،

 دینینمود

ی که گناهاناطر مجازات آنها بخآنرا  براي آنکه

 

  .  برسانند

 

و را

یهودیان

گردنشان محکم تر می نمود

کتب

 که 

راي

 .

که

 

سازدهمیشه راحت نمی 

 بدست   سپردن "

بودویرانی گرفتار کرده 

در  (
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اورشلیم را نیز در بر می گرفت   .

این نوع تهدیدات محدود به یهودیان بابل نبود، بلکه یهودیان 

.  

. آنها سقوط اورشلیم و معبد آنرا نشان ضعف خداي اسرائیل 

واقعی سقوط و انحطاط آنها را که همانا گناهان خودشان بود -

قدرت  می کردند؛ چرا که این زاهدان پاگان ها نمی توانستند علت 

تمسخري بود که  بت پرستان بابل نثار مذهب و خداي آنها

ترین غم و اندوهی که پیروان زاهد یهوه را بیش از همه می آزرد، 

فهم قدرت یهوه داشتند. بطوریکه بنا به گفته ي سند باال،

پرستان و هواداران نظام چند خدائی) ي بابل نیز همین مشکل را در 

بت  تحت تجربه سقوط اورشلیم زیر سؤال می بردند. پاگان ها 

می بینیم که تنها یهودیان نبودند که قدرت و موجودیت یهوه را 

(  

سقوط اورشلیم و معبد آنرا نشان ضعف خداي اسرائیل قلمداد می کردند

 . واقعی سقوط و انحطاط آنها را که همانا گناهان خودشان بود- 

مذهب و خداي آنها و قدرت وي می کردند؛ چرا که پاگان ها نمی توانستند علت 

زاهد یهوه را بیش از همه می آزرد، تمسخري بود که  بت پرستان بابل نثار 

 دردناك ترین غم و اندوهی که پیروان 

را نیز  بدویان کافر بابل-  بی حرمتی  پاگان ها  آنها تعیین شده است، 

 را گرفتار شرایطی کرده است که بخاطر ماموریتی که از جانب خدا براي 

) به او خدمت نمایند، رهبران مذهبی، کشیش ها و حتی خود پیغمبران 

        
اورشلیم

یهود

)  از من(باید 

(Isa. Xliii. 28, xlvii. 6) تحمل نمایند.

آنها  دریابند-

"Isa. 

Lii. 3)

      

)

دردناك  

 و  یهوه

او

-

دریابند

قلمداد می کردند
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عباراتی که  ، و با  که در میان یهودیان نیز رایج شده بود، محکوم می 

تحت چنین شرایطی بود که پیامبران یهود اشکال گوناگون بت پرستی   .ند

 استقالل و فردیِت نھ تنھا ملی، بلکھ ھمچنین مذھبی ی خود را فدای آن 

بودند، یاد می گرفتند خود را با رفتار و عادات کشور میزبان وفق دهند ، و از

خود را فراموش می کردند، چرا که در اشتیاق حفظ ثروتی که بدست آورده 

بی تفاوت ي مادي که از آن برخوردارند دل خوش کنند. بیشتر این افراد

بتدریج دلتنگی براي وطن از میان می رفت، و آنها می آموختند که به

میان  از آنها که در گیر فعالیت هاي تجاري گوناگون در بابل بودند، 

یان یهودي در آن بسر می بردند

گونه رابطه اي با واقعیت نداشتند

آن بود. توهماتی که مانند همه ي خواب و خیال هاي مذهبی هیچ

ي خود ساخته ي رهبران مذهبی یهود از کورش از محصوالت فرعی 

رهبران در آن بسر می بردند، بدست می دهد. توهماتی که اسطوره 

ار توده ي تبعیدیان و توهماتی که این  تدریجی رهبران مذهبی یهود

دائرة المعارف یهود در ادامه ي خود، توصیف جالبی از جدائی 

خود با آنها صحبت کردم. همه شما که در بابل اسیرید به سخنان خداوند گوش 

. چون نخواستند به سخنان من گوش فرا دهند، با اینکه بارها توسط انبیاء 

سازم، مورد نفرین و مسخره و مالمت واقع خواهند شد و مایع وحشت خواهند 

را در سراسر جهان سرگردان خواهم ساخت! در هر سرزمینی که پراکنده شان 

گندیده اي خواهم ساخت که قابل خوردن نیستند و باید دور ریخته شوند! 

نها را مانند انجیرهاي  آ.  تبعید نشده اند، جنگ و قحطی و وبا خواهم فرستاد

من بر کسانی که در اورشلیم باقی مانده اند، یعنی بر بستگان شما که به بابل

        
" 

آنها 

بود

  ٦ ".دهید

 

 

  .  

در ، خصوصاتبعیدکه محیطی چنین ک تحت ی"

بخشی

 شکوفائی 

 مردم ، 

 

،اینرو

را نمای

 آنکهدکردن
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،    

از طرف یاران هرچه تبعیدیان متقی از جانب اطرافیان بت پرست خود و 

،) از برادران نافرم خود هر چه بیشتر فاصله گرفته، جدا بیافتند. در نتیجه، 

آنها که هنوز به خداي اسرائیل عقبده و امید داشتند-   اسرائیلیان حقیقی 

ه هاي غم انگیز باعث می شد که  می باشیم حداقل،   

ی مبنی بر تکفیر،  دیگران کشید؛ چنانکه در گفته هایشان ما شاهد 

در توهمات خویش تا آنجا پیش رفتند که کارشان حتی به دشمنی و سرکوب 

عی رهبران مذهبی را به سخره می گرفتند (. .Isa. Ixiv) در چنین و

به خدا و امید شوق آور پیروان یهوه به نجات و رهائی آتی از اسارت بت پرستان 

و این در حالی بود که مقدس مرد خدا مفرح و محظوظ می شد

که از شور  چه بخاطر ارجی که براي فصاحت کالم آنان قائل بودند، یا بخاطر آ

، ولی حداقل به گفته هاي آنان گوش می د .ند

به دستورات پیامبران عمل نمی  کسانی هم بودند نیز تحمل کنند .

ناسپاسی و بی اعتقادي به خداي اجدادي، فشار تمامی اهانت ها و تمسخرها را 

دست داده بودند، جمع شده بودند، آنها که ناچار بودند عالوه بر درد ناشی از 

هنوز به  مومن بودند، اما صدا و نفوذشان را در میان فساد عمومی از 

گرد معدود پیامبرانی که  می کردند ، که متواضعانه خود را تسلیم اراده ي 

خادمان یهوه . این  که به حقیقت خود را در خدمت یهوه می دانست

همه ي این بی تفاوتی ها و گناه ها در میان توده ي مردم، عناصري هم 

، با وجود  compare ib. Ixvi.  et seq; . ) 

تبعیدیان سخن می گفتند که نمی شد این فرایض  با مال بابلی ها اشتباه 

ح از فرایض رایج بت پرستی در میا وجود داشتند که چنان روشن و و

، با اینحال، عبارات بسیار دیگري هم  متعلق به دوران قبل از تبعید 

کار  ی)  Isa. Ivi,  براي توصیف این نوع بت پرستی در کتاب اشعیا

        
)9-Ivii رفته

بود عمال بود،

ن اض

را

 با اینحال) Isa. Ixv. 3 17"گرفت

وجود 

 ""ند ندداشت

 وي

 اخالقیهوه

  هرچند که

حاال اد)Esek. Xxxii. 31(د ردنک

ن

ایمان  دیگران . ند

غرق  ض5"

یا عبارات

ي تجرب چنین. علنیطرد

 از (آنها،

انمن

  

  تنهائی می کردند، پیوند و  احساس خواري و  بیشترخودنافرمانِ  ي اسرائیلی
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یهودیان بابل را در بند اسارت و فالکت بابلیان کرده بودند،  ، 

ها که بر خالف واقعیت،  بنابراین، می بینیم چگونه 

، 

زنجیر بابلیان کرده بود، اکنون به منظور تجدید اعتبار یهوه، 

و براي توجیه بی عملی یهوه، یهودیان را در تخیالت خود، در غل و 

 .  

آن حد بی اهمیت  ي که حتی در استوانه هم یادي از آن 

از جانب همین افراد  افسانه ي

همچنین دیدیم که چگونه  نجات یهودیان بدست 

 .  

تمسخر پاگان هاي باب و جلوگیري از سست شدن بند پیروي و 

براي توجیه بی عملی یهوه در دفاع از اورشلیم، دفاع از یهوه در برابر 

ما دیدیم که داستانهاي اغراق آمیز در مورد وضع اسفناك 

چرا یهودیان از کورش اینهمه تجلیل می کنند

  .    

اتحاد میان خودشان بیشتر و همبستگی با پیامران و قوانین شان محکمتر می 

        

"شد

  اختراع آنهاروحانیون یهود و خودساخته يي  دروغ ها،یهودیان بابل

لی

 بودويتبعیت از 

هیاهوي 

تا و  غلو شده  خودساخته و کورش نیز

بود دیگر

شده بودن

 وردي خودطبق داستانهاي من در آ ، همان گروهی که در واقع 

نیازمند 

آنها را از این غل و زنجیر برهاند و تا با انگیزش یهوهبود رهاینده اي 

  .  گرداند باز ويه یهوه را بآبروي از دست رفته ي 

و  همان

بدروغ
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 از وعده ي بپا خواستن رهاننده 

  8».ام 

. آنگاه خواهی فهمید که من خداوند، یهوه، هستم و تو را به نام  تو می

. گنجهاي پنهان شده در تاریکی را به  مفرغی و پشت بندهاي آهنی را می

اي کوروش، من پیشاپیش تو حرکت میکنم، کوهها را صاف میکنم، دروازه

او خواهد گشود و دیگر اینها به روي کوروش بسته ن

خداوند دروازههاي بابل را به روي  را فتح کند و پادشاهان مقتدر را شکست دهد

خداوند کوروش را برگزیده و به او توانایی بخشیده تا پادشاه شود و سرزمین

 7  

تا درها در برابر وي باز شود و دروازه ها  . م فتح ساخته و کمر پادشاهان را بشکن

گوید دست راست کوروش مسیح را گرفتم تا به حضور او کشورها را 

.  

ستایش نموده، از او تا حد رهاینده ي یهودیان، و حتی پیامبر جدید 

خود از کورش بخاطر آزاد ساختن یهودیان از بند اسارت بابلیان 

رهبران و باصطالح پیامبران یهودي بوده اند که در کتابهاي مقدس 

د که تنها و مقدمتا  اسناد و مدارك نیز نشان می ده

.  

آنها را از بند بابلیان که گویا  اصلی کورش 

گناهانشان، و نه بی عرضه گی یهوه، وانمود کنند، بلکه عامل آزادي 

 می کردند باین طریق، نه تنها اسارت یهودیان را نتیجه

اکنون، همان ها هم بدروغ آنان را بدست کورش از این بند و اسارت 
        

  تاآزاد

 يبرانگیزاننده، یهوه، نیز

بوده است، معرفی نمایند

همین ن

تجلیل می کنندقوم یهود 

 خداوند می«

".دیگر بسته نشود

ها  "

 . 

گوید  خداوند می. خواهد ماند

هاي     

شکنم 

دهم 

خوانده

    پیش مجبور بودند، نهاالبته، آ
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قرار داده است، در فرار از سرکوب  و   و  ریاي یک مذهب، 

کورش را وسیله ي مبارزه با اسطوره ي اکنون آبرو باخته ي محمد 

ناآگاهی که امروزه تحت تاثیر ناسیونالیسم منحط ایرانی، اسطوره ي 

یهودیت نیست. طنز مسئله در اینجاست که توده ي سرگردان و 

عظمت طلب ایرانی را خورده اند، چیزي جز دست ساخته ي 

بسیاري از ایرانیان، بخصوص جوانانی که فریب تبلیغات ناسیونالیزم 

باین ترتیب می بینید که چگونه کورش، اسطوره اي را که 

    

بخشید و شما را از سرزمین هائی که شما را به آنجا تبعید کرده ام جمع کرده، 

خواهید یافت. بلی یقینا مرا خواهید یافت و من به اسارت شما پایان خواهم 

... اگر مرا با تمام وجود بطلبید مرا  انداخت و شما را به وطنتان باز خواه

اسارت در بابل تمام شود، همانطور که قول داده ام، بر شما نظر لطف خواهم 

سالهاي زیادي در آنجا خواهید بود... اما وقتی  و در آنها زندگی کنید

شما که به خواست او از اسرائیل به بابل تبعید شدید، میفرماید  خانه ها بسازید 

)... خداوند قادر متعال به خداي اسرائیل، به هم 2-4 ، آیه هاي  ارمیا، سوره 

ی را که پادشاه بابل بر  گردن شما گذارده بر خواهم داشت  بله من یو

 فاصله می گرفتند،   . 

را که بتدریج در مراسم و فرهنگ برتر بابلیان تحلیل رفته، به بت 

همچنین بخاطر اینکه با این وعده و وعیدها می بایست

جوابگوي اعتراض یهودیان به انفعال یهوه در نجات آنان باشند، بل

. نه تنها بخاطر اینکه باید  اي چون کورش را به یهودیان بابل 
        

بدهند

ه ک

 یهودیان بابل 

امیدوار نگاه دارندآنان از  یافته،لپرستی تمای

تورات، (غ"

ه 28

"

 سال 70....

م گرداند

٩"سرزمین خودتان باز خواهم آوردبه 

 فریب
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____________ 
٢٥٨    فصل ھفتم                     یھودیان و جایگاه آنان در                        

_              _________________________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ا  ، بهمان اندازه فرتوت و پوسیده

نادانسته و بی آنکه خود بدانند، دوباره به دام اسطوره سازي مذهبی 
        

  .  ست افتاده،يدیگرو خرافی 
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____________ 
٢٥٩    فصل ھفتم                     یھودیان و جایگاه آنان در                        

_              _________________________________

                                                          

  

        

  

ت هایاد داش

www.bible-history.com- jewish captivity, jewish encyclopedia, 

 ،ي و   .

 - ،ي و   .
١

44 ص عبداهللا، بن محمدبزرگ کورشانصار مسعود دکتر

-2
51 ص عبداهللا، بن محمدبزرگ کورشانصار مسعود دکتر

  3

www.bible-history.com- jewish captivity, jewish encyclopedia, 

 
4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  4- ات، کتاب ارمیا، باب  - 

   1. 4 - 

 - ب،    .

  1 -4 - 

.  
5

 استوانه کورش-
6

 .  ، آیه هاي 29تورات، ارمیا، سوره 

7
19 – 22آیات ، 13 ابکتاب اشعیاء

8
–آیات  45، باب ،کتاب اشعیاء

9
21، آیات 29تور
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____________ 
٢٦٠    فصل ھفتم                     یھودیان و جایگاه آنان در                        

_              _________________________________
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. بگذارید داستان چگونگی شکل گیري این افسانه ي  روزگار 

آنهماز جانب سازمان ملل، ارتقاء یابد، بنظر می آید که از عجایب 

درجه از شهرت کاذب دست یافته، تا حد بنیان گذار حقوق 

که از میان شاهان و غارتگران عصر باستان، یکی از آنها، تا به این 

میان آنها سایه نمی انداخته است. ولی اینکه چه چیز باعث آن شده  

هاي کمی  بوده، و هرگز بر وجه تشابه کیفی  گروه،  در حد تفاوت

هاي موجود میان افراد یک  است، این تفاوت ها، مانند همه ي تفاوت

، و اگر هم میان او و دیگران تفاوت هائی بوده  محمد و چنگیز 

شخصی خود، دست به همان اعمالی زده است که دیگرانی همچون

تمدن، سرکوبگر  قدرت طلبی بوده است، که در پی برپائی قدرت 

ما تا اینجا دیدیم که کورش نیز مانند  بازیگران عصر 

حقوق بشر  

جعل شکوه براي تاریخ بی شکوه  

  

  

فصل هشتم

 1

افسانه کاذب کورش و 

دیگر

 

زده اند

 

 

بشر،

باشد

امه ي آلمانی  از قول روزناخیرکاذب و دروغ بزرگ را در چهار دهه ي 

  .  بشنویمشپیگل ازبان 
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  و 

شراب مصرف می کنند، تخم بلدرچین با قرقاول و خاویار تذهیب 

میهمانان  هزار لیتر  . د یم رئیس دولت و شاه تاجدار دعوت 

. شخصیت هاي عالی مقام منجمله  فصر پرسپولیس بر پا 

     براي این منظور، شاه  چادر پرشکوه را در میان ویرانه هاي 

را به معرض نمایش بگذارند  . 

رین نمایش روي زمین کنندگان این جش قول  که 

د تا  سال پادشاهی در ایران را جشن بگیرد.  یآ می 

، در صدد بر می نامد، و سرانجام در اکتبر  خود را 

. دنز ، یک رفرم ارضی، می  انقالب سفید ابتدا دست به اعالم 

باین منظور  رضا شاه پهلوي در اندیشه ي یک نمایش بی سابقه بود ،

هاي دهه هفتاد که  داستان از اینقرار است که در سال

خود را شکنجه می کرده است  . 

این سند، در واقعیت امر، کار پادشاه خودکامه اي بوده که دشمنان 

باستانی حقوق بشر تجلیل می شود. در حالیکه بنا بر نظر محققین، 

اعالمیه ي  به دو هزار و پانصدسال  تعلق دارد و از آن بعنوان 

نگهداري می شود که بزبان میخی و  جالل و جبروت تمام، 

با  ، در یکی از قفسه هاي شیشه اي  سازمان ملل در نیویورك

 بک خودکامه ي پارسی افتخار می کند

در دام تبلیغات باستان  

جعل شکوه برای    ٢٦٢...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

2سازمان ملل بهچگونه 

سندي از 

"پیش

"

محمد  

سپس ""

 1971 "نور آریائی"

برگزار "2500"

 "بزرگت"می دهند

50

 69می کند

20 شون

  میزها به ور تا دور  شراب شاتو الفیت د  جام هايخورندمی شده 
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شن پرسپولیس در اوج خود بود، خواهر دو قلوي وي قدم به 

به سازمان ملل برده شود. از اینرو، در  اکتبر، درست هنگامی که 

شاه همواره با اطمینان می گفت، این نظریه ي تاریخی او باید 

اعالمیه باستانی حقوق بشر  

آزادي بیان اصرار داشت که کورش اولین کسی بود که حق 

استثنائی بود؛ نجیب زاده اي سرشار از عشق و مهربانی. 

اما شاه بهتر می دانست. او عقیده داشت کورش مردي بی  . 

هاي تاریخ را سیاه کرده  شاهان ایرانی انجام شد صفحات کتاب

جنایاتی که توسط  فرصت را براي انتقاد از دست نداد و اعالم کرد: 

رهبر مذهبی آیت اهللا خمینی، که در آنزمان هنوز در تبعید بود، 

  ؟

از من انتظار دارید از سران دولت ها با  تند شاه به آنها این بود که 

زیادي بود که براي بزرگداشت یک شاه باستانی خرج می شد و پاسخ 

در آنزمان منتقدین شکایت داشتند که صد میلیون دالر پول 

 .  

و طوالنی بیش از پنج میلیون کیلومتر مربع زمین را به تصرف خود 

،م.   گور کورش دوم که در قرن شش ق

در لحظه اي که جشن و سرور به اوج خود می رسد، شاه به 

  . د

جعل شکوه برای    ٢٦٣...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

ده، باال می رونگردش در آم

هاي خونین   طی جنگسوي

،

در آورده بود، گام بر می دارد

"

"نان و ترب پذیرائی کنم

"

 ه

"است

شاه  نهایت

 را ""

  .  برقرار کرد

14

ج
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.  

یزي است که  محقق تاریخ 

این که کورش مبدع حقوق بشر است یک حرف بی 

هیاهوي  . برخالف ادعاي شاه، فرمان میخی چیزي جز یک 

که ملل متحد در آن افتاده  حالیکه در نهایت حکم تله اي را داشت

 ، می آمد اینها ب مشتی ژست و نمایش بنظر 

و تا به امروز هم در آنجا، درست در کنار نسخه اي از قدیمی ترنی 

به معرض نمایش بگذارند، در یک قفسه شیشه اي ، اصلی ملل متحد ،

،) در ساختمان  ر خود دارد برا  . م.  بشر کورش دوم در تاریخ 

که  فرمان حقوق  تانت دستور می دهد تا این استوانه گلی

. از این ببعد است که  دیگر تمدن ها را مورد احترام خود قرار دهد

این خردمندي را داشته  ، و اینکه شاه ایران 

بناگهان حتی دبیر کل ملل متحد هم مصر شد که کورش 

اعالمیه باستانی حقوق بشر

هدیه تاریخی از فرصت استفاده کرد و سند مزبور را بعنوان 

بعدي سازمان ملل تقدیم نماید. تانت هم با تشکر از یک چنین 

سیتو یو تانت دبیرکل  میخی، در اندازه یک  مدور را به 

ساختمان سازمان ملل در نیویورك گذارد تا نسخه اي از یک سند 

جعل شکوه برای    ٢٦٤...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

""،استوانه

""،

.   مورد ستایش خود قرار داد""

در "

 که است ""ه صلح بودپی

"

گویا ( را

 ق539

 

،

  .  استنهاده شده ، قرارداد صلح جهان

در ندن جزظاهر

 ند

"بود

".  نبود"تبلیغاتی

در  "جوزف وایز هوفر"این چ. "ستمعنا

در آلمان اظهار می دارد "کیل"دانشگاه 

                                                
- Josef Wiesehofer
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... پی آمد این خطا وحشتناك بوده است. حتی کتابهاي درسی 

سازمان ملل اشتباه وخیمی را مرتکب شده  . او می گوید، 

ان ادعاي شاه و  فرمان کورش پیوستگی و ارتباط که م

عمومی کشانده است. او در جریان تدارك این فستیوال متوجه شد 

، اکنون این موضوع را به افکار  ایرانی در وایمار  فستیوال آلمانی

 مورخ هنر که در تابستان آینده 

اختراع شده بود، باور کرده بود؟ در اینصورت باید گفت که 

بی هیچ تحقیقی، یک چنین دروغی را که توسط شاه    و

 تا زیر آفتاب جان بسپرند. یعنی سازمان ملل، به همین 

شدگان به مرگ را تا گردن در خاك فرو کرده، بحال خود رها می 

مالیات ها امتناع می کرد، بینی و گوش هایش را می بریدند. 

به پرداخت مالیات هاي سنگین واداشت. هر کس که از پرداخت این 

ها تن را  بود که آتش آن سی سال شرق را بکام خود  و ملیون

. این شاه مسئول جنگ ی خود می خواست که ب پاي او بوسه 

باستان را در نقش یک پیشگام تصور نماید. کورش واقعا از رعایاي 

نیست که وقتی پاي برابري و حیثیت انسانی پیش می آید، یک شاه 

 در جنوب غربی آلمان نیز می گوید براي او هم آسان 

، یک آشورشناس در دانشگ هانس پیتر شادیگ

جعل شکوه برای    ٢٦٥...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

""اه

"هیدلبرگ"

زنندبه

 کشید

محکوم 

کردند،

سادگی

سازمان 

  .  استخطاي بزرگی شده رتکب مملل 

در تدارك یک "کالز گاالس"

است-

جود  ویی

"ندارد

"است

                                                
- Klaus Gallas- Hanspeter Schaudig         
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ا 

زندگی می کردند) او را فرد بیرحمی می دانستند. 

که پس از مرگ کورش  دت و آشیلوس  تحسین می کردند. 

او فرد انسان دوستی نبود. بعضی یونانیان او را بعنوان یک فاتح 

مشت آهنین و دستکش مخملی دست می یافت.  با توسل به 

امپراطوري اش مهارت داشت، فردي پراگماتیست بود که به اهدافش 

وایز هوفر می گوید، کورش که در جنگ جسور و در اداره 

چنین شایعه اي این چنین از کف بدست رفته است، دچار حیر ت

. اکنون متخصصین از اینکه  اگرمایل نباشند، حکومت نخواهد کرد

قبل وقتی که در اوج قدرت بود اعالم کرد که ... او بر دیگران ،

ایرانی هستم. از اعقاب کورش کبیر، امپراطوري که در 

من یک  او در سخنرانی خود در اسلو اظهار داشت:  . ه این دام افتاد

 ، حتی شیرین عبادي، برنده جایزه صلح نوبل سال 

.  

هر کشوري خودش باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان رهبري من  و 

باید بردگی در سرتاسر جهان لغو گردد، قالبی کورش گفته است، 

مزد و حق پناهندگی دفاع می کرده است. بر اساي این ترجمه ها ي

. بنا بر ترجمه هاي تقلبی روي اینترنت، کورش حتی از حداقل 

آلمان هم از شاه پارس بعنوان یک بانی سیاست هاي انسانی نام می 

جعل شکوه برای    ٢٦٦...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

برند

"" 

"

"هست یا نه

 توي2003

"

 سال 2500

"

      …"ده اندش

""

ولی ""

(هرو

 او را کتاب مقدس

  ست که او اجازه داد تا  این  بر  فرض  زیرا  می نامد مقدس  فردي
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  از  خیانت سیاسی است   

که سند استوانه کورش، داستان پیش  یک چیز مسلم است، این

روح آزادي و عدالت نوشته شده است  . 

یکی از مهمترین اسنادي است که تاکنون در تاریخ نوع بشر در مورد 

 ما با اعالمیه معروف کورش شروع می شود. این اعالمیه 

. شاه مدعی بود  محسوب می شد، امروز همان نقش را دارم

. او به اصرار درآمد که من هم مانند کورش که زما پدر ملت 

 شاه سعی کرد

مارکسیست دست اندرکار بمب گذاري  مالها نیز از  پی

زبانزد همه بود، مقاومت در سرتاسر کشور جریان داشت. گروه هاي 

. علیرغم شکنجه هاي ساواك ا حقوق بشر وارد 

 با چنین ایده ي تجدید خاطره ي این مرد بعنوان یک بانی 

دچار  کسی مثل شاه که در سالها

مقدس را غارت می کرد، و بزرگان شهري تبعید می شدند  . 

بسیاري دیگر حاکم خشنی بود. ارتش او مردم همسایه و اماکن 

اگر واقعیت را بخواهید او مانند 

این تصویر سازي درخشان  وایز هوفر می گوید.  آمیز برداشته اند. 

اما مورخین معاصر مدتهاست که پرده از این گزارش هاي تملق 

یهودیان تبعیدي به اسرائیل باز گردند  . 
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________________________________________________

"""

. از کورش به عهد باستان باز می گردد

، شده بودمشکالتی  60ي تنها 

مکن بودم

 که ش شودمیدان،

روانشان .بودند

در .  که در برابر حکومت مقاومت بخرج دهند  بودند کرده درخواست 

 اعقاب باستانی خود   به  متوسل  باین مشکالت،پاسخ

نیشود

تاریخ ""

امپراطوري

"
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ترتیب شرایط براي تسلیم کامل فراهم می شود. کورش تقاضا می 

نتیجه، نبونید شکست می خورد و پسرش به قتل می رسد. 

به آنها وارد مذاکره شده اند، اجازه ورود به شهر را می دهند. 

پادشاهی نبونید، دروازه ها را مخفیانه باز می کنند و به پارسیان که 

دست به خیانت می زنند. آنها، خشمگین از از دست دادن قدرت در 

در همین لحظه، کاهنان معبد مردوك بر ضد کشور خودشان 

   

ساله، نبونید، دشمن محاصره شده ي کورش، به انتظار

در بابل، در پناه یک دیوار هجده کیلومتري 

   

زندانیان بسوي پایتخت پیشروي می کند

پس از حمله به شهرِ با برج و باروي  و قتل عام تمامی 

حمله به آن تن در دهد. قواي او بسوي دجله به حرکت در می آیند

با این وجود، شاه پارسی تصمیم می گیرد به خطر  دندان مسلح بود .

مرکزي براي دانش و فرهنگ بشمار می رفت. خود امپراطوري هم تا 

متري که چون تاجی بر  آن می درخشید، در ضمن  برجی 

اي که تا فلسطین پیش می رفت. پایتخت آن، شهر پرشکوه بابل، با 

دهد، نیروي قدرتمندي را که رقیب آن در سلطه بر شرق بود، منطقه 

.  او به خود جرات داده بود امپراطوري بابل را مورد حمله قرار 

از زندگی اش را می گذراند کورش احتماال دوران  ی . م. 
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ه دراماتیکق

است

تارك 91

 .

"اُپیس"

 .

خیانت بابل

  شهر، پیرمردبه گرد

 نشسته  او 80

                 .است

در 

باین 
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طلب به لطف ک باین ترتیب است که افسانه ي شاه صلح 

.  

یک کار  بچشم نمی خورد. آشور شناس، شادینگ، می گوید این 

در استوانه هیچ نشانی از اصالحات اخالقی یا فرامین انسانی 

 .  

بر پاهاي او بوسه  نوزدهم استوانه نوشته شده، مردم اجازه می یابند 

 براي عبور وي پهن می شوند. آنگاه، همانطور که در

کرده، وارد شهر بابل می شود. برگ ها زیر پایش روي سنگفرش 

کورش، سوار بر اسب، از دروازه ي لعابِ آبی خورده ي ایشتر عبور 

تنها پس از آنکه همه قرار و مدارها گذاشته شده اند است که 

 .  

تمامی جهان را از رنج و   و  و بعنوان کسی که 

و جاه و مقام می شوند. آنها هم در عوض، کورش را بعنوان مردي 

کاهنان در قبال خدمت خائنانه اي که کرده بودند، صاحب پول 

کورش در واقع نفرات خودش را آزاد کرده بود  . 

شاه بعدا از آن تحت عنوان لغو برده داري یاد می کند. در حالیکه 

آزادي زندانیان پارسی) همان چیزي است که  خدایان می شود. 

. او همچنین خواستار بازگرداند مجسمه هاي دزدیده شده ي 

هاي قبلی اسیر شده اند، آزاد  کند پارسیان زندانی که در جنگ

جعل شکوه برای    ٢٦٩...                                  فصل ھشتم                 
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نشوند

 (این

""عادل""بزرگ"

مورد تقدیر قرار می دهند "سختی نجات داد

،،

  خط،خیابان

"

"زنند

"

"زیرکانه ي تبلیغاتی است

 اهنان 

  سکوي که توسط سازمان ملل روي وقتی، واز  می شودحیله گر خلق
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قادر به انجام هر کاري بدلخواه خود بر علیه حقوق افراد جامعه بوده 

تماما به شخص خود منتقل می کند. باین ترتیب بوده که شا

سلب تمامی حقوق فردي و اجتماعی از آحاد جامعه، این حقوق را 

بشر است. چرا که نفس وجود شاه به معناي وجود فردیست که با 

باید توجه داشت که مفهوم پادشاهی در نفس خود ناقض حقوق 

و افسانه خودساخته حقوق بشر

سنگی را که یک دیوانه به چاه بیاندازد، صد نفر عاقل هم نمی 

تمامی نخواهد داشت. همانطور که ضرب المثلی شرقی می گوید

ز گ ملل با تاییدیه ي فالکت بار  را آفرید که گویا هر

حال، این تحریف تاریخ همچنان ادامه دارد. باین ترتیب، 

این درخواست البته رد شد، با  ساختمان پارلمان به نمایش بگذارد

دریافت داشته بود که نسخه اي از استوانه را در قفسه اي در 

گاالس می گوید، حتی پارلمان آلمان اخیرا درخواستیه اي

استوانه به مایه ي غرور ملی ایرانیان تبدیل شده است  . 

اصلی استوانه ذیقیمت کورش را به تهران قرض دهد. چرا که این 

جون، موزه بریتانیا در لندن اعالم می کند که در نظر دارد نسخه 

مالهاي ایران هم دست از کیش کورش نکشیده اند. در اواسط 

، بیش از بیش بزرگ   . 
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می شودمی شودسکوي نمایش گذارده 

 را 

.

سازمان این

 شایعه اي خود،  

 :

"

."رندتوانند بیرون بیاو

کورش 

هان 

                                                
 - petition
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بالهت و نادانی خود را نسبت به تاریخ و نظام هاي سیاسی 

که از حقوق بشر قبل از این دوران و این انقالبات سخن بگوید، 

 شکل گرفته و پا به صحنه 

 در نتیجه انقالباتی  که بر علیه 

از پیدایش این طبقه و در پی  سرنگونی حکومت شاهان و 

بمعناي ادعا نامه ي بورژوازي در برابر حکومت هاي مطلقه، تنها پس 

اسا مفهوم حقوق بشر و بیانیه ي آن بی دلیل نیست که 

 .  

شاه و موجودیت او، خود نتیجه ي بالفصل بی حقوقی و محو حقوق 

سرکوب دیگران در برابر قدرت  شکل می گرفته است. 

بشر بوده است. قدرت شاه، همانطور که دیدیم، به مدد شمشیر و 

ها و بالذاته خود بزرگ ترین ناقض حقوق  معناي بی حقوقی انسان

حقوقی توده مردم و رعایاي او بوده است. معناي حقوقی شاه

از اینرو، نفس وجود شاه، در هیئت قدرتی مطلقه، به معناي بی 

  . د

را بدون صالحدید مردم و به میل و اراده ي شخصی خو برقرار 

ند و مالیات ها و قوانین جابرانه خود  به اموال مردم دست درازي 

، او را به قل و زنجیر  از هستی ساقط کنند، از او سلب حیات 

هر فردي حتی از افراد طبقات باال را  ،ه توانسته اند در 
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 لحظهرمی . اند

نموده

د، ورنردگی خود در آ و به ب، زن و فرزندان او را تصاحب نمودهکشیده 

نمای

یش

کنن

 به ،

 

بنابراین، وي

دیگران بوده است

، اس

قدرت 

این  ودر اروپامطلقه ي سلطنتی هاي 

کسی . ي وجود گذاشتبرپا شد،ها قدرت 

تنها 

  به نمایش 
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اولین قانون اساسی مکتوب در جهان

:  

پرفسور حمیداهللا می باشد  . از جمله این افراد

اولین قانون اساسی و جامعه مدنی   را  

خود رنگ و روئی دمکراتیک بدهند، مانند همتایان ناسیونالیست 

نیز براي آنکه براي فریب دیگران، به رژیم سراسر سیاه و ضد بشري 

طلبان سلطنتی و ناسیونالیست ها اختصاص ندارد. شیادان اسالمی 

جالب است که این شیادي و بالهت تاریخی تنها به عظمت 

و افسانه اولین قانون اساسی جهان

  

 .  

عمل می  کند، چیز دیگري  دیگران و پیشبرد مقاصد سیاسی معین ی

ي فریب  ان سیاسی که  برد، و یا آنکه جز یک حقه باز و شارال

می گذارد. چنین فردي یا بشدت از نادانی و بالهت تاریخ رنج می 
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ی

برات

ستنی

محمد

  

 بانی ودخویش، خودساخته، خ

  یکی اند دانستهتاریخ

 کهستاینمدعی که 

"

 که می توان به آن بعنوان یک پیشرفت بشري 

، سخن می گوید. در حالیکه قانون  رئیس حکومتی تنظیم

او از اولین قانون اساسی مکتوب که به وسیله    

   

مسلمانان نیز آن را بشناسد معلومات فعلی من حکم میکند چنین

مفاخر عالم اسالم است، جا دارد نسل جدید  طرح و تنظیم شده و چون یکی از

باشد، قانونی است که توسط شخصیتی مانند حضرت محمد تدوین شده

، که به وسیله رئیس حکومتی تنظیم و 

) ص(

 ا جایی کهت .. .

".نداردسند مشابهی مقدم برآن وجود نیافته و هیچمتنی در تاریخ جهان نگارش

 که  است جالب

 شده باشد 

   چیزي، بعنوان اساسی

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حاکمیت مردم بوده اند، شکل گرفته است در   ی

در پی شورش و طغیان مردم بر علیه مذهب و سلطنت که هر دو

و نه خدا می باشد و در

باید توجه داشت که    اجتماعی قرارداد میان 

ی هی از من ب) نهی نی که در مد

بطور خنده آوري چنین اظهار می دارد  : 

دولت اسالمی که در نشریۀ International Mirror بچاپ رسیده، 

مرکز توسعۀ متوازن و تشکیالت دانشمندان علوم اجتماعی مسلمان 

در میشیگان و عضو هیئت مدیرة مرکز مطالعات اسالم و دمکراسی، 

 " دکترمقتدرخان کمک استاد علوم  سیاسی در کالج 

تدوین شده توسط نمایندگان آن   .

طبقه ي سرمایه دار) در قرن  بجاي قدرت مطلقه ي شاه، و 

دلیل دیگر، ربطی به قانون اساسی که نتیجه حاکمیت 

، بهمین دلیل ساده، در میان هزاران  شخص محمد تدوین شده

در حالی که 

رئیس دولت یعنی خود این دیکتاتورها، بلکه توسط نمایندگان مردم 

ه توسط  در برابر دیکتاتوري هاي مطلقه افتخار کرد، سندیست که 
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ن

آنچه تحت عنوان قرارداد مدینه توسط . ده باشدتدوین ش

 است

 "ردمم" هیچ

)18

 ها بوده، نداشته است

 آدرین"

نظریۀ قانون اساسیِ در : قرارداد مدینه" در مقالۀ خود تحت عنوان نیز

"3

رپا - (!!!ی قرارداد اجتماعک بر پای دولت اسالم اول"

. " بودی بر قانون اساسیشد، متک

 و "مردم" قرارداد

 اصل "مردم" حاکمیت  اصلو مبتنی بر دولت

 نافی

دولت اسالم که حالی. 

                                                
 Adrian
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دقیقا همین شکوه سازي ي جعلی را براي چنگیز خان، بزرگترین 

نالیزم ایرانی، عرب، و امت اسالمی ندارد. ناسیونالیزم مغول نیز 

مورد تاریخ و جعل شکوه براي تاریخ ب شکوه، اختصاص به 

جالب است که  بیماري مسري ي دروغ پردازي در 

  .دن

نی مسئله ساده که داشتن  د، چرا قادر به درك ا

دارك دانشگاه در زم علوم س نی ی ي یک 

عناوین دکتر و پرفسور را بدنبال اسامی خود یدك می کشند، و هر 

ی ن که محققین  ما که م   با اینحال،

 .  

یک تعهد از پیش تعیین شده ي  الهی که مبتنی بر اطاعت مطلق و 

دولت اسالمی نه براساس قرارداد اجتماعی میان آن دو، بلکه بر پایه 

بعبارت دیگر خود اعتراف می کند که رابطه ي امت مسلمان با  

بعنوان پیامبر و نمایندة او در زمین نیز تاکید می  . 

نمایند، بلکه به حاکمیت محمد  تنها به وجود یکتاي الهی اعتراف می

کنند، نه  وقتی مسلمین اعالم عقیده به خدا می  می گوید که 

در جائی در  . جالب است که خود وي  و  برپا م ی

 بوده  بر اساس نف مردم و حاکم

نی شکل   دولت ی نهی پس از سرکوب مخالف که بعدا در مد
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،گرفت

 خدا مطلق تیتی حاکمیکهیمذهب

همان  شودرسولش

 "مقاله

 

"ورزند 

،

 در از اینرو و  است بنا شده، می باشدش امت از خدا و رسول ایکطرفه

حاکمیت مردم قرار داردبا تخالف 

بوفور  ی اسالمستعلوم

 و یاسینهیی م دوجکدارا

 کین باشی متاریخ

 باشی کند، نمی م رافهم آنکفایت هم عقل متوسط 

  این بدانیم 

ی

ناسیو
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قیده دارند که نویسنده آن  نوشته است، ولی مورخین متعددي 

می شناسیم. هیچ کس بطور قطع نمیداند چه کسی این کتاب را 

ما چنگیز خان را عمدتا از طریق یک کتاب، تاریخ 

 .  

 اصل مذکور را براي مرد

حقایق تاریخی مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که وي در طول 

هاي پایه اي فردي و حقوق بشر. اگر تاریخ چنگیز خان را بر اساس 

حکومت مشارکتی، حکومت قانون، برابري در برابر قانون، و آزادي 

کائی ي دمکراسی بر چهار 

تشکیل می دهند. دانشمندان سیاسی از وجود دویست تعریف براي 

مسلمی را آشکار می سازد که از نظر آمریکائیان اساس دمکراسی را 

ار داستان ها، افسانه ها، و تاریخ چنگیز خان اصول دمک

 پدر دمکراسی مغولی  

براي ناسیونالیزم عظمت طلب مغول ا  . 

، یک نمونه از صدها مقاله ایست که این وظیفه را  پائوال سابلف

، انجام می دهد  .  قدرتمندترین امپراطوري تاریخ مبدل 

مشتی قبایل بی اهمیت و پراکنده مغول را به بزرگترین و 

ملت هاي دیگر، در ابعادي که تاکنون تاریخ بچشم خود ندیده بود، 

جالد تاریخ، کسی که با بخاك و خون کشیدن قبایل مغول و اقوام و 

جعل شکوه برای    ٢٧٥...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

ساخت

  پرفسور   نوشته  " مغولی  دمکراسی  پدر چنگیز خان،" مقاله 

""

نجام می دهد

4 و افسانه خانچنگیز

تیک  

: اصلتعریف آمری. دمکراسی خبر می دهند

م مغول  چهار  هر   نحوي  به  خود حکومت

بنیان گذاري کرده است

 مغول، سري

ع
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 ی داراي حق وضع قوانین 

اولین چیزي که چنگیز خان به مردمش عرضه کرد این بود که 

  

شرایط ضروري براي دمکراسی  

گذاري ي اصول دمکراتیک ضروري می شمرد  .

 او 

خان اصول دمکراتیک معینی را، هر چند خود آنها را اختراع نکرده 

ریخ سري را مبناي کارخود قرار دهیم، می بینیم چنگیز 

خود یا ملل مغلوبه در  باره چنگیز خان نوشته اند  . 

تدوین یافته بود. نویسندگان دیگر غربی هم هستند که از نقطه نظر 

که دیگر در دست نیست یادداشت هاي  رسمی مغول 

. این اثر که در پایان قرن  نوشته شده است، بر اساس تاریخ 

حاکم مغول ایران و عراق، به منصب رئیس الوزرا و مورخ دربار می 

اثردیگر از رشیدالدین، پزشگی است که در دربار ایلخان غازان، 

 .  

 با افسانه پیدایش قبیله اي آغاز می شود و با 

 بعد از مرگ چنگیز خان در  نوشته شده است. 

پسر خوانده ي چنگیز بوده که معنی اش اینست  شیگی هوتوهو

جعل شکوه برای    ٢٧٦...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

"" 

تاریخ 1227 سال13

سرگذشت ی مغولسزِي

، ادامه می یابد"اُجه دي" جانشین چنگیز خان، پسرش

13رسد

،  "زرین"

اگر ما تا

،

شرط اساسی را براي پایه  دو .  می داد  قرار  عمل  مورد بود، ولی

ملیاستقالل و حاکمیت 

  براي   ملتی که  مستقل، ملتبصورتآنها را 

                                                
Golden Notebook Shigi Hutuhu     
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این استدالل فریببنده و بی توانند صاحب دمکراسی باشند 

پس تا وقتی قدرت دیگري براي آنها قانون وضع می کند، آنها نمی 

. اگر دمکراسی به معنی اینست که مردم بر خود حکومت کنند، 

استقالل و حاکمیت ملی اولین شراط بسط اصول دمکراتیک

 خودي و غیر بیگانه واداشت  ...)

منظور انست که آنها را به پرداخت مالیات براي خوش 

خراج یا آلت قرار گرفتن براي خوش گذرانی فرمانروایان بیگانه آزاد 

مغول ها را  ( ،  ها و چینی ها 

پس. )

منظور او اینست که آنها را بزور شمشیر تابع ملت مغول، متحد کرد 

منطقه را در یک واحد سیاسی بزرگ،  مرکید، تاتار، کریت و نایمان

او ابتدا قبایل مختلف  ( . از من بطور غریبی خلط مبحث کرده است

د، با قدرت مطلقه فردي چنگیز خان، اشتباه گرفته و  حاصل 

از طریق انقالبات خونین اروپا بر علیه دیکتاتوري هاي مطلقه فردي 

نمایندگان منتخب اش، بنام ملت و مردم، اعمال می شود، حقی که 

براي اولین بار در قرن  و  توسط طبقه سرمایه دار از طریق 

حق حاکمیت ملی را که 

شخص چنگیز خان بود که واضع قانون که همان یاساي چنگیزي 

حقیقت را نادیده گرفته است که این نه بقول وي ملت مغول، بلکه 

نویسنده بطور ساده لوحانه اي این  متشکل و متحد کرد  خود 

جعل شکوه برای    ٢٧٧...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

( است،

بطور ساده لوحانه اي او .  بشمار می رفتبود،

1819

گردی

-

) 

س با جنگ با همسایگان خود از من-قدرت شخصی خود ساخت

از پرداخت سلسله چین("تانگوت"مانند 

 (ساخت

 از من-گذرانی هاي فرمانروایان

 

بود

 پایه (
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ی نیز  سنتی فرهنگ بدوي مغول بودند که از قبل وجود داشتند. 

بعضی از این اصول، همانطور که میدانیم، بخش هاي 

چنگیز خان اشکالی از هر چهار اصل دمکراسی را در حکومت 

  

( .  

دولت هاي دیگر و دومی ناظر به رابطه ي این دولت با ملت خود 

مبحث کرده است. در حالیکه اولی ناظر به رابطه ي دولت خودي با 

وابستگی به بیگانگان را با مسئله دمکراسی مخلوط و بشدت خلط 

الهت تمام، مسئله استقالل از  ب  نویسنده با اطمینان حاصل نمود

را از وابستگی به نوشته هاي خارجی آزاد و از حفظ فرامین خود 

نوشته هاي ایغور براي انطباق آن با اصوات و کلمات مغولی، مردمش 

با تعدیل  در نتیجه، نایمان ها بزبان اویغور می نوشتند. 

 .  

از او بر مغولستان غربی حکمروائی می کرد، شیوه نگارش حاکمان 

یاد گرفتن خواندن و نوشتن به این زبان کرد .   

یغور را به زبان مغولی برگردانده و پسران و مقامات رسمی را مجبور  وا

چنگیز خان یکی از اسراي خود را واداشت تا دست نوشته هاي

  

و غیر دمکراتیک است که قدرت یک دولت بیگانه  -  ).

. زیرا قدرت شاه یا خان مستبد بهمان اندازه قدرتی بیگانه 

جعل شکوه برای    ٢٧٨...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

 نیزایست

از مناز مردم 

سواد

 

 قبل قبیله نایمان کهبه 

قبلی، ترك هاي اویغور، را پذیرفته بود

 چنگیز      

) 

از من-است

اصول دمکراسی

. خودش گنجاند

مابق
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 و سهیم کردن 

همه دیکتاتوري هاي مطلقه ي فردي رایج بوده است، به حساب 

را و اطرافیان را که در   در تصمیم گیري ها، نقش مشورتی 

که ضمن اعتراف به نقش

واقعا انسان باید از  کرد، هر چند خودش تصمیم نهائی را می گرفت 

حکومت مشارکتی    

-دن  .) اي بوده است که در نظام حکومتی وي

نیز، همچون اصول خود چنگیز، همگی سنن اتوکراتیک و مردساالرانه 

فرهنگ هاي پیرامونی  چنگیز خان مقاومت و سخت جانی داشته اند

 در   و  اتوکراتیک 

معدود سنن دمکراتیک و مادر تبارانه ي باقیمانده از نظامات ماقبل 

منظور خانم پرفسور ما از بخش هاي سنتی فرهنگ بدوي مغول، 

حکومتی اش که در  او بی نظیر بود، با یکدیگر ترکیب کرد 

را وارد کار کرد و باین ترتیب  اصول متفاوتی را در ساختمان 

جزئی از فرهنگ هاي پیرامونی بودند. چنگیز خان خود نیز عناصري 

جعل شکوه برای    ٢٧٩...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

زمان

)

 مردساالر  نظام  برابرچنان  تاریخ می باشد که هم

.

 ازمنبه اوج خود می رس 

گذاري سهیم می  در سیاستچنگیز خان بطرق مختلف مردم را 

)

نهائی  برخوردار باشد زیادي  و شیاديبالهت

وزچنگیز

 در تصمیم گیري هاي سیاسی مردمدمکراسی

عمومی توده  او رسم قبیله اي انتخاب رهبر در مجمع ). از من-گذاردب

                                                

 .  

همگی با استقرار هر چه بیشتر نظام اسالمی و ورود هر چه بیشتر جامعه عربی به نظام تمدن از 

بی پیرایه ي خلفاي راشدین، ازدواج با زنان به شرط رضایت آنان، شرکت داوطلبانه در جنگ که 

 این بقایا در نظام اتوکراتیک و مردساالر محمد نیز مشاهده می شود. از جمله زندگی ساده و 

بین می روند
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ه شروع خوبی  را بحساب مشارکت توده ي مردم و بقول 

گذشته، نویسنده در کمال بالهت نقش مشورتی اطرافیان خان بزرگ 

باز مانند  نقطه شروع خوبی براي حکومت مشارکتی می باشد

 فقیر، را در بر می گیرد، مجمع بزرگ و شوراي مردان خردمند 

مکراسی مشارکتی واقعی همه مردان و زنان بالغ، ثروت مادامی که 

آزادي ها و حکومت قانون می باشد اصل دیگر عبارت از حقوق بشر ،

 ز  غربی حکومت مشارک

بود، ولی بعدا کسانی از قبایل و ملل دیگر را نیز در بر می گرفت  . 

یاري می کرد. هر چند این شورا در ابتدا متشکل از هواداران مغول 

همچون کابینه ي او عمل می کرد، او را در تصمیمات بزرگ سیاسی 

داشت که بطور منظم با او نشست داشتند. این جمع در حالی

چنگیز خان همچنین شورائی از مردان خردمند را در کنار خود 

مزبور جنگ و صلح بود، ولی موضوعات سیاسی دیگر هم مورد بحث 

مشورتی داده بود از من) طبق معمول، موضوع مورد بحث مجمع 

خصلت دمکراتیک مجمع جاي خود را به خصلت غیر دمکراتیک 

در مجمع به اتفاق آرا و اکنون تنها توسط چنگیز گرفته می شد و 

در واقع یک گام به عقب برد. زیرا در نظام قبیله اي تصمیمات   .)

ایحورال یا ایخورال) یگ گام به جلوتر  منظم تشکیل جلسه می داد 

، در حورال یا خورال را، با تبدیل آن به مجمع بزرگی که 

جعل شکوه برای    ٢٨٠...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

بطور اي

)

برد

-

. قرار می گرفت

که  

دو. تی است دمکراسیسه اصلیکی ا

 .

 د

 ومند

) 

   خودش نقط 
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گروه هاي قبیله اي درگیر به شهروندان تابع قانون ارتقا داد  . 

 با استقرار حکومت قانون، چنگیز خان مردم اش را از یک مشت 

چیزهاي مادي منجمله اسرا)  که به اطرافیان خود می داد، 

عناوین، مسئولیت ها، و  تصمیمات قانونی خود، همین

وه را  شیجی هوتو در  ،     

  

مشارکتی خلط مبحث کرده است  . )

بهره برداري نظري به نفع خود، دیکتاتوري مشورتی را با حکومت 

باز در اینجا نویسنده براي  حکومت مشارکتی را تداوم و فرموله کرد

مجمع بزر و شوراي مردان خردمند را رسمی کرد، با اینکار او 

اولین حورال چنگیز خان وجود داشت. اما چنگیز خان وقتی جلسات 

بود که بصورت حورال قبل از 

ل ها به قبل از چنگیز خان بازمی

شاه و بارون ها را در بر می گرفت   .

رد یابی می کنند که 

شهروندي و حق راي باشند. زنان و بردگان حق شرکت در روند 

چند در آن تنها مردان غیر برده می توانستند صاحب مسئولیت هاي 

گذشته از این، ما آتن باستان را اولین دمکراسی می دانیم، 

( .  

جعل شکوه برای    ٢٨١...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

 از من-براي آن گذاشته است

هر 

در این  را دمکراسی خود سابقه يآمریکائی ها . دمکراتیک را نداشتند

  تنهازمانی در انگلستان حکومت مشارکتی ایده 

گردد؛ دمکراسی مشارکتی مغو      

 بدويسنت از  بخشیاین دمکراسی

گ

) 

 من از-

آغاز برابري: حکومت قانون

 نگارش  مامور "" خان چنگیز1206

(طور پاداش ها  

 وفادارئی

.کرد
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بی معناست، چیزي جز حاکمیت شخصی چنگیز و کالن او نبود

چنگیزي مطرح می سازد، عالوه بر آنکه از لحاظ تاریخی بی پایه و 

حاکمیت ملی، بعنوان یکی از مبانی نظام دمکراسی، در نظام 

نظام چنگیزي بپردازیم. اوال، آنچه که خانم پرفسور ما تحت عنوان 

 مدعیات بی پایه دمکراتیک بودن 

آیا نظام چنگیزي یک نظام دمکراتیک بوده؟  

این بود  که آنها را تا هشت خطا  از  مجازات معاف می کرد  .

حکمروائی می کرد. بهرحال، یکی از الطاف وي به پیروان وفادارش، 

داد، جامعه اي که قانونی که همه مجبور به رعایت آن بودند، بر آن 

چنگیز ملت مغول را در موقعیت یک جامعه عادالنه و مناسب قرار 

ول حکومت قانون،  با ق کل گروه هایی از مردم می شد، تبدیل کرد .

امل همه ، یا حداقل  ش  از افراد  از قوانینی که 

یا گروهی  اجبار مردم به اطاعت از فرامین یک فرد واحد 

حکومت قانون را در آتن باستانی مستقر کرد او حکومت را از عامل 

دومین اصل دمکراسی می باشد .

 .  

زنا و غیره صادر می نمود همچنین، مسئولیت سیستم قضائی سراسر 

قانونی گوش می داد، و احکامی از جریمه تا مرگ براي دزدي،

منسوب کرد. شیجی هوتوهو در این سمت، به مرافعات و تخلفات 

چنگیز خان همچنین شیجی هوتوهو را به سمت قاضی اعظم 

جعل شکوه برای    ٢٨٢...                                  فصل ھشتم                 
________________________________________________

       

، تقلب

.

امپراطوري را بعهده ي او گذارد

وقتی سولون   قانون  حکومت 

) شاه، حاکم(

 به اطاعت) اولیگارشی(

ب

  به  کمی دهید  اجازه  اکنون

 .
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ترتیب، می بینیم تئوري حاکمیت ملی و دمکراسی مغولی 

 .  

شدند که در برابر قدرت مرکزي در مغولستان مسئول بودند. در آمد آنها بین 

داروغه چی) اداره می جزو اولوس ها بحساب نمی آمدند آنها توسط  مقاماتی 

کشورهایی مانند ایران و چین  گرفت که در آنها قبایل صحراگرد سکونت داشتند

. بر اساس فرمول موافقت شده اي، به هر عضو کالن طالئی، تعدادي از 

هنرمندان خود بود.  اندازه هاي این مناطق بسته به سن عضو خانواده فرق می

. خود خان نیز داراي اولوس خود یعنی ارتش، صنعتکاران و  ر  ارث می

تحت قلمرو آن ، اعضاي خانوادة چنگیز تقسیم و به فرزندان آنها 

بر امپراطوري به این صورت بود که سرزمین امپراطوري و مناطق قبیله نشین 

اینکه رئیس کالن بود در راس امپراطوري نیز قرار داشت. مالکیت عمومی کالن 

Seat of Joy خان در عین  خود را تخت و سلطنت لذت جوئی مینامیدند 

در آمد را براي راحتی و خوش گذرانی خود از آن بیرون بکشند

دانستند که حد آکثر  دیدند و همجون ملک شخصی شان خود را مجاز می

بهمین ترتیب آنها هیچ توجیهی براي سلطه خود الزم 

انستند در امور دیگري  تو  مستقل بوده و جز خان بزرگ هیجیک نمی

تقسیم می شد    از  در امور مالی  اعضاي خانواده 

افراد وابسته به او تعلق داشت حاصله از آن به  و  او  و 

 نظر جنگیز  و قلمرو آن همچون ملک شخصی او بود که تمام در آمد 

کافی قانع کننده است  .

در این مورد بقدر  چنگیز خان نویسنده کتاب  توضیح 
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 "" "هارتوگ"

کشوردر"

قلمرو میان این .    خانواده

کامال خود   آنها یک  هر کهاو 

. دخالتی بنمایندکوچکترین

  نمی

از اینرو، سلطنت . 

)(. 

 میان،اولوس

سید

 

کرد

 ر بر میاولوس مناطقی را د. داده می شدنیز واحدهاي ارتش، صنعتکار و هنزمند 

 .

. ) 

5"شدخان و سایر اعضاي خانوادة او تقسیم می 

  باین 

                                                
 Ulus
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خان اگر قبال توسط خان متوفی معلوم نشده بود، تعین و مورد مواقفت قرار می

در اینجا اوقودي که هر دو در آنزمان نایب السطنه فرزندان خود بودند .

داشتند مانند سورقاقتان زن تولویی در قوریلتاي  یا خود ترجان بیوه 

. زنان فقط اگر نایب السلطنه بودند حق ح از مردان کالن تشکیل می

. قوریلتاي فقط  ن نظامی، واسال ها یا نمایندگانشان)  ول  غم ی 

همه برادران و پسران و  قوریلتاي متشکل از اعضاي کالن و خانواده جنگیز 

طرفه ي خانواده گی از طرف رئیس  د، بلکه نوعی مشاورة یک

مشاوره در مجمع خردمندان، آنطور که  خانم 

براي قدرت بالمنازع چنگیز تنها جنبه ي مشورتی داشت. آنهم نه 

امپراطوري بزرگی حکمروائی داشتند، نبود که آنهم در اکثر موارد 

اقتصادي مبدل شده و بصورت بالمنازعی بر  متمرکز نظامی

 اعضاي خانواده که اکنون به یک اولیگارشی 

تصمیمات مهم سیاسی در آن بعمل می آمده است، در واقع چیزي 

، یا مجمع عمومی که بعضی  می دهد، یعنی قوریلتاي

آنچه که نویسنده ي  مبناي ادعاي خود در این مورد قرار 

.  

بعنوان  بنظر می آید. اصل حکومت مشارکتی نیز در نظام چنگیزي ،

و انتساب آن به چنگیز خان مغول  تا چه اندازه بی پایه و خنده آور 
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 نیست بی پایه از مورد قبلیکمتر مغولی، یکی از اصول دمکراسی

،باال

)خرولتاي (

 چنگیز ي مجمعجز

-

می ادعا پرفسور سابلف 

 کن

      6.ش بفرمان خانواده و کالن خودخانواده با اعضاي گو

")

باضافه اریستوکراسی ) افه زنان اول آنها ضفرزندان و نوه هاي آنها و خود چنگیز با

بودفرماندها(نظام

ور ضشد 
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 جانشین ،

 

                                                
Sorqaqtan
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:  

فرد بوده و مانند یاساي چنگیزي جنبه تحمیلی به دیگران دارد را 

تجلی اراده ي عمومی باشد، را با حکومت قانونی که تجلی اراده یک 

هنوز فرق میان حکومت قانون، بمعناي دمکراتیک آن که قرار است 

. جاي تاسف است که خانم پرفسور ما  نه چنگیز خان مغول 

بهترین کاندید، همانطور که قبال نیز گفته شد، حمورابی شاه بابل و 

نوع، یعنی نوع دیکتاتوري مطلقه ي فردي به کسی عطا شود، 

دیکتاتوري هاي باستانی و فئودالی بوده، نداشته  . 

این نظر تفاوت چندانی با قوانین پیشین خود که مورد عملکرد اغلب 

بی چون و چرا از قدرت شخصی و مطلقه ي خود

 می نهد، نه متکی بر دمکراسی، بلکه متکی بر اصل 

اداره امپراطوري خود بر اساس آن وضع می کند و نام آنرا یاسا

از موارد پیشین نمی باشد. چرا که مجموعه قوانینی که چنگیز براي 

نظام چنگیزي، بعنوان یکی دیگر از اصول دمکراسی، چندان موفق تر 

و اما ادعاي خانم سابلف در مورد رعایت اصل حکومت قانون در 

ی   . 

. باین ترتیب، اتحاد امپراطوري در اتحاد و یکپارچگی کالن خالصه و 

خانواده و کالن  از من در همه امپراطوري مورد عمل قرار می

طور قوانین عمومی امپراطوري مانند بعضی قوانین مالیات که با   .
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 همینگرفت

 )– (توافق همگانی

گرفت

7"افتتجسم می

  

ي 

اطاعت چنگیزي

 و از  استبوده  وي

 است

ز این  قانون ا  حکومت  اولین  افتخار بعالوه، اگر قرار باشد مدال

،

است

روشن کننده باشدشاید در این مورد توضیح زیر . نمی فهمد
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چنگیز خان با تدوین یاسا و در خواست فرمانبرداري مطلق و غیر قابل سوالی
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"

 .  

. چنگیز، محمد و کورش نیز از جمله  انجام نگرفته ا  ي

جا چنین تحولی بدون چنین  شناخته شده، هیچ

هاي پراتوریته و دیکتاتور پیوند نا گسستنی داشت. تقریبا در تاریخ 

هاي  آوردن آن داشت. براي همین پیدایش نظام

به یک شخصیت و اتوریته فردي ي قدرتمند براي اجرا و به عمل در 

بی چون و چراي 

ی بجاي دمکراسی همگانی از طریق  دیسیپلین و فرمانبرداري

مستلزم    استقرار نظام جدید از آنجا که

در واقع نیز در همه جا، منجمله در میان مغول ها، اعراب و 

     8

توجه می مغولها در اجراي  یاسا دقیق تر از 

راهب فرنسیسکن جان پلنو کارپینی که   سال پس از مرگ چنگیز به 

جالب است که  آن به حکومت مطلقه فردي نظام باستان  از من) 

معناي این باید دمکراسی بدوي و انتقال  آنارشی کامل زندگی میکردند

ها که قبل از او در  که از خود داشت، تاثیر عظیمی در اخالقیات موجود مغول

 

 

 البته (

...گذارد-باشد

19

  دقت که شود  رود م مغولستان می

."وسواس کشیشهاي اروپا یی در رعایت  وظایف روزمره شان است

جایگزینی ، ایرانیان،

طبقات 

، نیاز بودفرد بر توده هاي مردم یک ي تحمیل اراده 

  با شخصیتباستانی 

 هاي شخصیت ک

ستقدرتمند

نداین شخصیت ها بود

  

  

  

                                                
John of Plano Carpini
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٢

٠٧/١٥/٢٠٠٨ . 
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  و 

طلبی قوم عرب، و نه قربانیان آن یعنی اقوام و مللی را که در راه به 

خانه خرابی اقوام و ملل دیگر نگاه می کند، و تنها اوجگیري و قدرت 

، و که تاریخ را بر اساس منافع و عظمت طلبی یک قوم و 

این البته نگاه کردن به تاریخ از دیدي ناسیونالیستی است. 

اسالم در سرزمین عربی ایفا نمود  . 

اسالمی ارتقاء دهد، و این خود کافی براي تائید نقش مثبتی است که 

متمدن ترین و پرجاه و جالل ترین امپراطوري عصر خود، امپراطوري 

راهاي سوزان عربستان به ملتی قدرتمند، به سرور جهان، و به 

گردي در   به هر حال توانست عرب بادیه نشین را از بیابان

 ادعا می کنند که محمد، علیرغم اینکه که بود و چه 

مسلمانان در ایران و در همه ي جهان، و حتی بسیاري از 

تاریخ  

افتخار یا شرمساري؟  

امپراطوري هاي عصر باستان  

  

  

  

  

  

  

فصل نهم

  

  به ناسیونالیستیدید

غیرمسلمانان،

 ،بود،

صح

چرا 

 در ازاء ملت

  ا مبناي ند ره ا خون کشیده شدخاك  به   قوم  این رسید عظمت
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کالم کل بشریت، بلکه منافع تنها یک قوم و ملت معین، ملت خودي 

اینکه، همانطور که گفته شد، نه منافع همه ي اقوام و ملل و در یک 

نهفته است. تناقضی که از ماهیت تبعیض آمیز آن بر می خیزد

واقعیت اینست که این تناقضی است که در ذات ناسیونالیزم 

،  مورد سرزنش قرار نمی دهیم؟ 

بخاطر اینکه ده ها قوم و ملت دیگر را بخاك و خون کشانده و باعث 

قوم عرب را به عظمت رسانده مورد تحسین قرار می دهیم ولی آنرا 

خرابی اقوام دیگر می شوند بکار نمی بریم چرا اسالم را بخاطر اینکه 

چنین معیاري را در ارزیابی عملکرد این بازیگران وقتی که باعث خانه 

اصل به قدرت رسیدن یک قوم از هیچ به همه چیز است، پس چرا 

گرفته می شود؟ اگر معیار قضاوت ما در مورد تاریخ و بازیگران آن، 

مورد اقوام دیگر، اقوامی که قربانی این عظمت گرائی شده اند، نا

است که عظمت گرائی در مورد یک قوم، قوم عرب، تمجید، ولی در 

بنابراین، اولین تناقض سؤال برانگیز در اینجا اینست که چگونه 

 و حتی بیش از آن به سر می بردند، بهمراه داشت  . 

مانند ایرانیان و بسیاري از ملل دیگر را که در همان درجه از عظمت 

توجه داشت که این روند در کنار خود، سقوط ملل و اقوام دیگري 

. ولی باید  اوج  قدرت و عظمتی که تا آنزمان بی همتا بود

گرد را به  بی شک اسالم توانست مشتی قبایل پراکنده و بیابان

قضاوت خود از تاریخ قرار می دهد  . 
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، او را مورد تحسین قرار دهیم مسلم است که ما قادر به  انجام داد

اقوام دیگر را نادیده بگیریم و بخاطر کاري که او براي قوم خودش 

اعتقاد خود وفادار بمانیم، نباید کشت و کشتارهاي او از ایرانیان و 

گرد و گمنام موجب شد آیا اگر بخواهیم به معیار و پرنسیپ مورد 

اینکه چنگیز مغول نیز همین عظمت و شکوه را براي مغوالن بیابان

همین دستاورد را براي قوم مغول داشته، چه خواهیم کرد؟ مگر نه

، مورد تمجید قرار دهیم، با حمله ي چنگیز مغول به ایران که 

رفته، آنرا بخاطر شکوه و عظمتی که در یک دوره براي قوم عرب ببار 

معیار ناسیونالیستی  عظمت طلبی ي ملی و قومی به سراغ اسالم 

این معضل که اگر قرار است ما با  . د و غیر قابل حلی مواجه می 

چنین دیدي، حداقل در مورد ناسیونالیزم ایرانی با معضل بزرگ 

 .  

،ي منافع ملت خودي را بر ملل دیگر ترجیح داده، با بی

متجلی می سازد، از همین جا ناشی می شود. از اینجا که همواره 

خودخواهانه ي ناسیونالیزم، که خود را در نوعی خودخواهی ملی

قیمت خانه خرابی دیگران تمام شود. ماهیت ضد بشري و 

. حتی اگر این شکوه و عظمت به  عظمت یابی ملت خودي

نظرِ معینی باشد، ابدا اهمیتی ندارد. آنچه که مهم است شکوه و 

ل دیگر تا وقتی که این امر الزمه ي عظمت یابی ملت مورد 

از نظر چنین دیدگاهی، خانه خرابی، کشت و کشتار، نیستی و 

را، آنهم در تقابل با بقیه بشریت   . 
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دست کم در زمینه ي ابعاد  دست به دست هم داده اند تا

ساکنان غیر نظامی که داو منازعات قرار می گرفتند، همه و همه 

استفاده از سالح هاي کشتار جمعی، از جمله سالح اتمی، علیه

اروپا به اوج رسید،  جنایت علیه بشریت که با نسل کشی یهودیان

، جنایت هاي جنگی و  مورد پیشین و پسین بدون احتساب ده ها

تاریخ بوده است. تلفات انباشته شده انسانی طی دو جنگ جهانی 

عقیده اي رایج بر آن است که قرن بیستم خونین ترین سده

..   

تیمور لنگ وحشت و مرگ را از آسیا   چنگیز خان و سپس

بربریت در سده ي بیستم اختراع نشده است. بین سده هاي 

سلطه بر جهان با اسب و تیرکما ن  

   

و ملل دیگر ببار آوردند، نظري بی   . 

بزرگترین امپراطوري از نظر وسعت که تاریخ به خود دیده، براي اقوام 

و مهاجمین مغول در جریان تبدیل خود به یک امپراطوري بزرگ، 

به کشت و کشتار، ویرانی و خانه خرابی که قبایل  ، اجازه ده دی

، نهفته است  ، چه نوع ایرانی، عرب و 

براي آنکه به عمق یک چنین تناقض ضد انسانی که در 

درجه  تبعیض آمیز  . 

چنین کاري نمی باشیم و وجدان انسانی ما اجازه ي قضاوتی تا این 

٢٩٢                               فصل نھم                   افتخار یا شرمساری       
________________________________________________

نمی دهدبما  را 

 اتذ

 پی آن مغولیامناسیونالیس

ببریم

افکنیم 

1

"

15 تا 13

تا اروپا پراکندند

ي 

 

)(

 

   قرن ما را، 

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  و  که می

تنها قوت الیموت نصیب اش  بار بیگاري و مالیات از پا در می آمد،

داران، رباخواران) تحت استثمار بود و زیر  ( شامل فئودال ها، زمین

از  در صد روستایی که توسط اقلیتی زالو صفت و طمع کار 

سرنوشت مشترك بشریت فقر، جهل و تسلیم بود. جمعیتی 

ت کم یک جنگ را شاهد بوده اند

انسانی که در این هزاره زیسته اند، در دوران کوتاه زندگی

اکثریت عظیم  میلیارد  ها، ایلغارها و چپاول ها... بوده است

چریکی، جنگ هاي آزادي بخش، شورش ها و انقالب  طغیان، نبرد

استعماري و امپریالیستی، جنگ هاي داخلی و جنگ هاي مذهبی، 

گرایانه،  جنگ هاي قبیله اي و قومی، فئودالی، دودمانی، ملی

: تاخت و تازها و فتوحات،  در عوض صحنه ي وقوع هزاران

 یک سال روي صلح به خود ندیده؛ 

یقین هاي مان به تردید مبدل خواهند شد  .

تازه پایان یافته گسترش دهیم،  کره زمین و همه ي هزاره ي دوم که

استناد کنیم. اگر مشاهدات مان را به مجموع ساکنان  جنگ پاك

دوره هاي موقت آرامش در سرزمین هاي معین یا به افسانه ي 

اما در این ادعا جاي تردید بسیار هست. مگر آن که

.  
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می برد و براي او امید بازگشت به کشورش که به تلی از  

اردوگاه پناهندگان به سر  پس از یک هجرت مشقت بار و طوالنی، در

از خانواده اش قتل عام شده و نیمی دیگر،  اما، براي کسی که نیمی

کم دامنه» معرفی می شوند مرگبارترین شان چه آنهایی که 

عموما خودشان محرك و عوامل برانگیزاننده ي آنها بوده اند. چه در 

بیش از یکصد جنگ بیداد می کرد که غربیان از آنها مصون مانده

همین مدت و در همه جا،  می شود نباید ما را دچار توهم کند. 

یکاي شمالی ( یک دهم جمعیت جهان) مشاهده  اروپاي غربی و

موقت براي یک اقلیت محسوب می شد. آن چه در نیم قرن اخیر در 

دیروز هم مانند امروز، صلح و شکوفایی نسبی تنها یک

یک دیگر، به نام خدا، تمدن،  .

اند، آکنده از کینه هاي فروکش ناپذیر، در جنگ دائم با  چنگ آورده

گونه عمل پلید براي دست یازي به آمال خود، یا حفظ آن چه به 

ارتکاب هر  ... همه تشنه ي جاه و جالل، قدرت و ثروت، آماده

وزیران و امیران، پاپ ها و  روساي جمهور، شاهزادگان و بارون ها،

پادشاهان، شگون ها، سپه ساالران، کودیلو ها،  شاهان، سالطین،

گرده مردم عامل شکوفایی شان بود بر دوش می کشید: امپراتورها، 

پیوسته یوغ دسته اي بی پایان از ظالمان را که سوار شدن

دوش بکشد، در ناامنی دائم به سر می برد  .

همواره هزینه هاي آن ها را، هم به عنوان طعمه و هم به عنوان غنائم 
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همه ي سرزمین ها، جهان را به خاك و خون کشیده اند؛ و این 

جنگ ها و کشتارها، همواره و بی وقفه، در همه ي عصرها و

المللی، قابل تعقیب است   . دگاه کیفري بین

کتاب مقدس، با خداي نسل کش عهد عتیق اش، که امروزه در برابر 

بیشترشان منجی طلب و نژادگرا هستند؛ و در راس آنها قرائتی

به نام ایدئولوژي هایی که  سرعت نابود می شوند؛ و این ها، همه،

 بنیان برانداز تر از کشتارها، به 

داخلی قرار می دهند؛ قربانیان قحطی هاي وحشتناك که در اثر 

رهیده از مرگ منتهی می شوند و آنها را آماج راهزنان و عوامل

مهاجرت خفت بار مردم  هاي جنگی و جنایت علیه بشریت که به

شهرها و روستاها، کشتزارها و وسایل تولید؛ جنایت  کشیدن و نابودي

اسارت و بردگی جان بدر بردگان؛ و همین طور غارت، به آتش 

ایجاد جو ارعابی که مانع هر گونه تالش براي مقاومت می

شکنجه و اعدام هاي بی محاکمه،  دست جمعی زندانیان، تجاوز،

پیمایی هاي هالکت بار، اردوگاه هاي مرگ، سر به نیست کردن 

نیز بازیابیم: کشتارهاي همگانی مردم، جا به جایی جمعیت و راه

در سرتاسر این هزاره  و آزارهاي قرن گذشته پذیرفته ایم می توانیم

مشخصاتی را که به عنوان نشانه هاي تعقیب  خود قرار دارد. همه ي

معادل  درصد جمعیت قرن ، در نرم میانگین سده هاي قیل از 

سده بیستم، با حدود  جنگ و 

٢٩٥                               فصل نھم                   افتخار یا شرمساری       
________________________________________________

  باشد؟می تواند داشته

چیزي کشته،   میلیون 200200

26

شود، 

جنگ 

یهمه گیر و حتاشاعه ي بیماري هاي

از 

7دا

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 قدرت هاي اروپایی همراه بود  .

، با فتوحات  بین سده هاي  و  به همان اندازه مخرب بود،

پارس، عرب و ... در این باره، حکایت ها دارند. مورد دوم که 

نازدودنی باقی گذاشته اند و تاریخ نگاران و تاریخ دانان چینی، هندي، 

تقریبا نادیده انگاشته شده اند، اما در یاد مردم خاور زمین آثاري

جنایت ها، در غرب در آنها سکونت داشتند، صورت گرفت. 

، از اقیانوس آرام گرفته تا دانوب، در چین،  هاي اروپا و آسیا

، که در سرتاسر اروسیا  سپس تیموریان، بین سده هاي  تا 

خوفناك چنگیزیان و 

از وهمی که طی چندین قرن صورت داده  ابعاد و سبعیت فجایع دور

بیست، دست کم دو جریان، به خاطر عمر طوالنی شان، گستردگی 

در ذکر مصیبت بی پایان آزارهاي متقدم بر بالیاي سده ي

.  

، هیچ دست کمی از اتاق  آموزد که کاربرد قمه، در میزان 

هاي رواندا که آخرین نسل کشی هزاره ي گذشته بود، به ما می

نفر، همانا کشتار توتسی  ، یعنی به طور متوسط روزي ده هزار

هزار نفر در  روز، از آوریل تا ژوئن  . به عالوه، کشتار

آوري هاي سالح هاي انهدام جمعی و کارخانه هاي تولید مرگ 

ارتکاب بدترین پلیدي ها به انتظار قرن اخیر و جنگ صنعتی،

تاریخ ضد بشري است که براي  نزدیک ترین فصل مشترك یک
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قحطی و گرسنگی شهرها  روستاها و کشتزارها را ویران کردند، عامل

که در برابرشان می گریختند، پرداختند مهاجران وحشت زده

آنها به تعقیب سیلی از 

بودند، مشاهده می شد. مغول ها به این سرزمین سرازیر شدند و از

تابش آفتاب سفید شده  کار می کرد، انبوه استخوان هایی که در اثر

به طوري که ده سال بعد، هنوز هم تا چشم  نفري را درهم شکستند،

، در شمال دیوار بزرگ، یک ارتش  هزار  مغول ها در بهار 

سپس نوبت به امپراتوري کین در شمال شرقی چین رسید

خان این ملت را از صحنه ي ر  .».

» تا آخرین نفرشان  عظیم  هزار تنگوت حاصل این جنگ بود

همیشه به دشت هاي بایر تبدیل شدند. قتل عام  ها نابود و براي

ها شهر آباد به طور کامل منهدم و استان  داشت و در جریان آن ده

در پی  . جنگی سخت در گرفت که صدها هزار کشته چین آغاز 

پادشاهی سی هیا واقع در شمال غرب  نسل کشی مردم تنگوت، از

لحظه، اروپاي غربی را از خظر نابودي نجات داد. تهاجم با  در آخرین

ها قربانی بر جاي گذارند. و سرانجام، درگذشت خان بزرگ بود که، 

خاك و خون بکشند و از اقیانوس آرام گرفته تا دریاي سیاه،

هزار سوار، آسیا را به  کافی بود تا ایلغارهاي وحشی، با

خود متحد کند. اما بیست سال، از  تا  پنجه ي آهنین

عشایر متعدد مغول را که کمر به نابودي یکدیگر بسته بودند، زیر 

نزدیک به سی سال طول کشید تا چنگیز خان توانست، به
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نشستند، شهر ها و روستاهاي ویران  دهه، زمین هاي کشاورزي پس

نظیري سرکوب شد، رواج می یافت. همه جا و به مدت چندین 

قیام سرخ جامگان» که طبق معمول با وحشی گري  دهقانی مانند 

چریکی و شورش هاي  مرج که در آن فساد و راهزنی، نبردهاي

گریختند، بپیوندند. شرایطی بود پر از هرج و  از برابر مغول ها می

میلیون ها چینی را روانه ي جاده ها ساخت تا به هجرت مردمی که 

یلی زود گرسنگی و قحطی به سایر استان ها سرایت کرد و

هاي متوالی تجزیه و فاسد می شدند  .

بدون پناهگاه، بدون غذا و بدون آب، در میان خرابه ها و جنازه هایی 

آنهایی که جان سالم به در برده بودند براي بقا تالش می

جواهرات، ابریشم و  غنایم، شامل زنان اسیر و پسر هاي جوان، طال،

کنند؛ آنها رفتند، با باري عظیم از  سوزاندن هر چه که بود، ترك

افزود و مهاجمان را وادار کرد شهر را، پس از غارت کردن و 

بیماري هاي همه گیر و به ویژه تیفوس، دهها هزار کشته بر ارقام 

 . ضعف شده و به آدمخواري متوسل شده بودند، قتل عام

هزار تن که از شدت گرسنگی دچار   . بود، به پایین افک

باروهایی که به طول  کیلومتر در اطراف شهر کشیده شده 

.  هزار زن، براي آن که به چنگ فاتحان نیافتند، خود را از 

، آنها شهر بزرگ پکن را ابتدا محاصره و سپس در 

شان قرار داشت نابود می کردند  .

بودند و با آتش سوزي، غارت، تجاوز و کشتار، هر چه را بر سر راه
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خوراك الشخورها می شد، از کله ها، مناره ها  . جنازه ي آنها

ها هزار نفري، در میان دریایی از خون کشتار  گروه هاي ده

، حبس می کردند و در خوك ها، در خوکدانی، در انتظار 

مانند  آنها را چندین ماه،  نشان داده بودند، هر موجود زنده اي را

شهرهاي تحت محاصره که بیش از اندازه مقاومت  همین طور، در

را که در میدان رزم کشته نشده بودند، یک به یک گردن می زدند؛ 

اسیري در کار نبود: از لشگرها و پادگان هاي مغلوب،

توسط مغول ها، تنها دو سال، از   .

و قتل عام میلیون ها انسان  آواره ساختن جمعیت ها، به طور کامل،

ورشکستگی تجارت و پیشه وري، به بردگی کشاندن و  از خاکستر،

نابودي مزارع و قنوات، غارت شهرهاي پر رونق و تبدیل شان به تلی 

براي انهدام یکی از پیش رفته ترین قلمروهاي موجود

مرو ، نیشابور، بامیان، هرات، غزنی  د، بخارا، گرگنج، بلخ،

. مهد تمدنی بیش از هزار ساله با شهرهاي شکوه مندش

خوارزم، در برگیرنده ي ایران، ماوراءالنهر و افغانستان را آماج خود

سومین هجوم که از همه بدتر بود امپراتوري پهناور

.  

که در تمام آسیا و در سرتاسر جهان، تا به امروز، همچنان تکرار 

اجتماعی چیرگی یافتند. این سناریو به خوبی جا افتاده بود و 

خشن بر مناسبات  شده به قهقرا رفتند و نا امنی و زورگویی عریان و
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دهقانی تمام می شد  . رونق کارشان به قیمت رنج توده هاي

بی رحمانه خود را بر ملت هاي مغلوب حفظ  نیم سده سلطه ي

همان روش ها به جهان گشایی ادامه دادند و توانستند ب

جانشینان چنگیزخان، پس از تقسیم امپراتوري میان خود،

بیش از دو سده به درازا کشید  .

ي زرین» نامیده شد. این وضعیت  نسبت به آن چه بعدها 

. این، روز عزاي تاریخ روس بود و آغاز انقیاد آنها 

تخته هاي چوبی خواباندند تا با ضربه هاي سم ستوران مغول 

شاهزادگان را زیر  شکست خوردگان زندانی جملگی بقتل رسیدند

لشکریان مسیحی را در هم شکستند و بعد از آن، ائتالفی از 

همدان را سر بریدند و بعد، گرجستان را به همان سرنوشت دچار 

ساختند، همه مردم  زنجان و قزوین را از روي نقشه ي جغرافیا محو

قرار می گرفت.  شهرهاي قم،  کشتار هر چه بر سر راه

داشت که حاصل اش ویرانی آذربایجان بود و سوزاندن، غارت و 

در همان هنگام، در غرب، یورش وحشیانه ي دیگري جریان

.  

حتا سگ ها و گربه ها» را، به طرز  ، همه را،  نه تن بر سري بر تن،

در نیشابور و در هرات  و در منطقه ي بالکان ادامه یافت

راه و رسمی بود که تا چند قرن بعد، همچنان، در امپراتوري

زنان و کودکان، و این  می ساختند، یک طرف مردان و در طرف دیگر
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از پیر و جوان  و ویران شد، کل جمعیت  تبدیل شد، همه چ

در عرض سه هفته، منطقه به بیابان  اوقداي  .

نمایش گذاشتند و  گونی گوش بریده براي  سر نیزه قرار داده، به

کردند، کله ي فرمانده جنگی آنها، هانري دو سیلزي، را بر  تار و مار

. مغول ها که تعدادشان دو برابر بود آنها را در نزدیکی لیگنیتس 

 [. از اقوام آلمانی  هزار صلیبی و سرداران تتونیک 

کردند، براي سد راه آنها  انتهاي زمین بیرون آمده اند» صحبت می

نژادي از آدم هاي دیو صفت که از  بودند و از  که مروج وحشت

اعتنایی می کرد، با احساس تهدید فوري و در برابر امواج پناهندگان 

اروپاي غربی که در قبال نسل کشی هاي پیشین همیشه بی

والدیمیر، سوسدال، رستوف، یارسالو

همان سرنوشت دچار شدند: بیل گورود، مسکو،  سقوط کردند و به

بریدند و نیم دیگر را زنده زنده سوزاندند. همه ي شهرها یک به یک 

نیمی از جمعیت آن را سر  می تاختند، ریازان را تصرف کردند

شمال بر کشور  شان، همگی قتل عام شدند. مغول ها که از سمت

سرداران نخبه و ارتش هاي خیره کننده  روس، لهستانی، آلمانی،

به ویرانه تبدیل شد. شاهان و شاهزادگان بلغاري، مجاري، 

در اروپاي مرکزي همه چیز در عرض چهار سال، از 

.  

چکمه فئودال هاي محلی که به چاپلوسی و پابوسی اربابان 

که زیر فشار باج و خراج هاي سنگین خورد می شدند، یا همچنان 
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دمشق و مسجد اعظم آن، غارت و ویران شد، آن هم با و 

از الپ تا غزه، و از جمله  ایوبیان در آن حکومت می کردند

، نوبت به سوریه رسید که سپس، در  قتل رسید

میان هلهله  عام کردند و خلیفه، امیر المومنین، نواده ي پیغمبر، در

غارت شد. مردم شهر را قتل  گرفت؛ بعد هم، به مدت  روز، کامال

میلیون سکنه، به محاصره در آمد و مورد حمله قرار  با نزدیک به یک

، منهدم شدند و شهر،  دیگران دچار شد. لشگریان خلیفه، در 

خالفت عباسیان دربغداد باقی مانده بود که آن نیز به

سلطان نشین دهلی را به طور دائم تسلیم سازند  .

تدارك دیدند، اما نتوانستند  هاي ویرانگري به سوي کشمیر و پنجاب

فتح و ویران شده بود، به مدت ربع قرن، لشگر کشی  به دست آنها

سلجوقیان تعلق داشت تماما ویران کردند و از پایگاه خوارزم که قبال

در آسیا، مغوالن آناتولی را که به قلمروي پادشاهی قدرت

دعواهاي میان جانشینان، تقدیر را به گونه اي دیگر رقم زد  .

اوختاي، و در پی آن  خود نیروهاي شان را گرد آورده بودند. 

ونیز رسیده و براي تدارك آخرین یورش  راین و دروازه هاي وین و

آن، در عرض چند ماه، به هالکت رسید. مغول ها به نزدیکی هاي 

و تمام مجارستان بود و نیمی از جمعیت جنگجوي 

در انتظار  و نوزاد» را قتل عام کردند. همین سرنوشت
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که جمعیت اش،  سلسله هرگز مورد قبول مردم واقع نشد. ملت چین

اما این  ) تاسیس کنند . قدرت را در دست داشت 

ي یوان را که نزدیک به یک سده  چین را متحد ساخته، سلسله

خیل شهرهاي بزرگ را از پا در آورند و با مشتی آهنین تمام 

ده ها سال طول کشید تا آنها، با روش هاي مرسوم  آمد یورش بردند

چین به شمار می  ترین نقطه ي زمین و مهد ملی گرایی و فرهن

شدند و به امپراتوري سونگ که پر جمعیت  سمت جنوب سرازیر

طاعون با تلفات یک میلیونی به ویرانه تبدیل کرده بود، مغول ها به 

، در شمال چین که قحطی و با سقوط سلسله ي کین در 

مقاومت ملی را بخوابانند  .

تا موفق شوند، با کشتار و اعمال فجیع ترین جنایت ها، نبردهاي 

سال طول کشید  تا  ساله، تشکیل شده بود در هم شکستند و ده

بسیج همه ي مردم این سرزمین، از   هزار نفري کره را که از

کننده شان نتوانستند در محل باقی بمانند. آنها ارتش  هاي ویران

خمر، در چامپا و آنام توفیق کمتري یافتند و علی رغم لشکرکشی 

آنها در آسیاي جنوب شرقی، در امپراتوري برمه، در

.  

اسالم محسوب می شد، همان جایی که ده سال قبل، سن لویی وادار 

داشت و آخرین سنگر  برد، مصر بود که در قلمروي مملوك ها قرار

جایی که از دست مغول ها جان سالم به در  در کرانه هاي دریا. 

خوش خدمتی قواي مسیحی ارمنستان و مشارکت صلیبیون مستقر 
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اسالمی، هر چند بیشترین تعداد قربانیان اش را میلیون ها 

پیشی گرفت. او توحش مغوالن را با تعصب مذهبی رزمندگان 

کشتار و خرابی، از آنها  شان آنها از خود بر جا گذاشت و حتا، در

خود را از اعقاب مغوالن می دانست، آثاري در  کاري و خیانت که

نیست شد. در مدت  سال، تیمور لنگ، این بزرگ استاد دغل 

دیده سر به  ... طی دو سال، بین یک سوم تا نیمی از جمعیت بال

فرانسه در بحبوحه ي جنگ صد ساله  اروپاي غربی، اسپانیا، ایتالیا،

مدیترانه، بیزانس، سوریه، مصر، آفریقاي شمالی،  بعد هم تمام دریاي

ار خود را آغاز کرد و به دریاي سیاه رسید،  کریمه در 

آسمانی دیگري برایش ترسیم کرده بود: طاعون کبیر. از استپ هاي 

می گذاشت که بالي  لنگ، این سوارکار آخر زمان، در مسیري قدم

ترك تیمور لنگ آسیا را در نوردیدند.  چادرنشین و سوارکاران

کشتن مدعیان سلطنت درگیر و دچار اضمحالل بودند، قبایل 

دوره هاي تاریخ چین به شمار می آید  .

حکومت کرد بنیان نهاد. سی سال نخست سلطنت اش یکی از 

. این مرد خود را امپراتور نامید و سلسله ي مینگ را که سه

ژانگ، آنها را فراري  خلع لباس شده که چوپانی بود به نام ژو یوانگ

از همین قیام ها، به سرکردگی راهبی  ها نبرد خونین چریکی، یکی

تا آن که سر انجام، پس از سال  شورش دائمی به سر می برد

در طول  سال جنگ، از  میلیون به  میلیون تقلیل یافته 
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گرفته شود؛ یا آنها را وادار به هجوم به باروهاي  حمله دشمن

آنها را بی سالح به پیشواز قواي دشمن می فرستادند تا ضربه اولیه ي 

ابعاد کالن به عنوان سپر انسانی و گوشت قربانی استفاده می

؛ یا از آنها در  دهلی کشت نوبت،  هزار اسیر را کنار دروازه هاي

تیمور لنگ، در یک  سر به نیست شان می کردند  گیر می شدند

چهارپایان به برده فروشان می فروختند یا در مواقعی که دست و پا 

مانند  ده ها هزار اسیر به دنبال خود می کشاندند و آنها را

جنگ، صلح جهانی را تحت اقتدار انحصاري خود برقرار  بود که از راه

مگر به هر دوي آنها این رسالت الهی واگذار نشده 

تیموریان علیه مردم غیر نظامی از همان روش هاي مغول ها

«  

از گوساله ها و کره اسب ها در برابر ببرها و دسته گرگ ها چه کاري 

چادرنشینان و مردم ساکن، میان سواره نظام و پیاده ها

تا دم مرگ میان  در کار نبود. تنها هدف نابود کردن بود، در پی نبرد

برداري از سرزمین هاي گشوده شده  . دغدغه ي اشغال و بهره

ا، زراعت ها، شبکه هاي آبرسانی به بیابان مبدل 

یکی پس از دیگري ویران شدند: مردم را کشتار کردند، شهرها را 

« ( آیا شاهزاده اي چون تو می تواند در برابر ما عرض اندام )»

امپراتوري عثمانی بژازت  نوبت ایران، قفقاز و روسیه، هند، سوریه،

تشکیل می دادند، در هم آمیخته بود.  سلمان ( البد ناخالص
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، آستاراخان، سرایی، الهور، مولتان،

شیراز، اصفهان، بغداد، مسکو،  در هرات، سبزوار، زرنج،

نقره، یاقوت، مروارید، پسران و جوانان خوش  شده، از غنائم 

هفته ها میگساري و عیاشی در شهرهاي غارت شده و بعد سوزانده 

و جوانان، کهن ساالن صد ساله و نوزادان شیرخواره

آیا باز هم باید نوحه سر دهیم و از کشتار 

.« بازگشت او را به قتل می رساند

می خواباند و از حرکت منع می کند. به جستجوي شمشیر شتافته، 

بود به روي زمین  دیگر، مغولی بی سالح فردي را که تسلیم اش شده

آن که کسی به مقاومت بیاندیشد.  جا را به قتل می رساند، بی

سواري مغول وارد دهی می شود و یک به یک، همه ي ساکنان آن 

یک روز تک . ابن االثیر تاریخدان چنین نقل می کند که 

مقاومت را از مردم سلب می  زدند، تشدید می شد و هر گونه اراده ي

مهاجمان، که خود متجاوزان هم به آنها دامن می  احساس انسانی

ه در باره ي ددصفتی، شکست ناپذیري، عاري بودن از هر گونه 

جا، وحشتی غیر قابل توصبف می پراکندند. وحشتی که با

. و به این ترتیب، در همه  پوشیده از جنازه، رهسپار تبعید می

راه پیمایی هاي مرگبار و بی پایان، در جاده هاي  غنایم بودند، در

نفري، صنعت گران، زنان و پسران کم سن و سال را که جزئی از 

ها هزار  بودند از روي جنازه ي یکدیگر عبور کنند. در صف هاي ده

آنها، در امواج پیاپی، مجبور  شهرهاي محاصره شده می کردند و
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اروپا، در کلیت خود، همین راه را، با روش ها و پیامدهایی به همان 

و نباید چشم هایمان را ببندیم و نبینیم که کمی بعد

.   

آنها را ] در اغرا نظارت کرد و بر خالف تعهداتش فرمان داد

کشتار  زندانی سارازن  . خود او، بی لحظه اي درنگ، بر

آویزه اي از کله هاي دشمنان بر گردن اسبش  نداشت از این که

مهربان، این قهرمان راستین کارتونی در افسانه ي مردمی، اکراه 

گونه اي دیگر رفتار نمی کردند. به عنوان مثال، ریچارد

مسیحی خالص و بی باك صلیبی یه  تاز چنگیزخانیان، شوالیه هاي

مرتکب شوند. اما نباید فراموش کرد که در دوران تاخت و 

تنها ملت هاي بربر و عقب مانده و متعلق به عصري سپري شده می 

دل ما می خواهد خود را متقاعد سازیم که همه ي این

در کلیساهاي شان زنده زنده می سوزاندند  .

و پایشان را قطع کردند یا زنده به گور می کردند  ارمنی در 

هندویی که زنده سر بریدند، مسیحیانی که پیش از سربریدن،

کفار آماج شان بود:  ؛ آن جا که ارقام در رده بندي شان

اصفهان،  هزار در دهلی، ... به عنوان باالترین   هزار در

ساختن تل ها و مناره هایی از کله هاي آدم بود  هزار سر در 

یا به تخصص هاي تیموریان بسنده کنیم؟ که رایج ترین شان

قومس، بعلبک، دمشق، بروس، اسمیرن  ؟...
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باید یکی از بزرگترین امپراطوري هاي عصر خود را بر پا نمایند  ؟

اروپائی و افریقائی را پامال  مقاصد قدرت طلبانه خود ک چرا که 

و جانشینان او باید زندگی و جان ملیون ها انسان عرب، ایرانی، 

محمد یک فرد بی اهمیت و از نظر فکري بشدت عقب افتاده و عامی 

خون بکشد و آنها را قربانی مقاصد خودخواهانه ي خود کند؟

باید اجازه داشته باشد زندگی صدها هزار انسان بی گناه را به خاك و 

از عظیم ترین و در عین حال خونخوار ترین امپراطوري هاي تاریخ ،

ک فرد معمولی مغول، براي قدرت شخصی و برپائی یکی  ی ،

اخالقی ي برپائی این امپراطوري ها چه بوده است چرا 

ها بزمین ریخته شده، در پرده نگاه دارد

جنایات، ویرانگري ها و خون هائی را که در راه برپائی این امپراطوري 

کوشد با نمایش جلوه و شکوه امپراطوري هاي منتسب به خود، 

م می 

ضد بشري و ویرانگر آنرا، آنچه که از آن تحت عنوان شوینیسم ایرانی، 

حقایق باال بخوبی واقعیت عظمت طلبی ناسیونالیستی و جوهر 

اقیانوسیه خواهد پرداخت. رسالت و کوله بار انسان سفید  آسیا و

کشتار، تبعید ، بردگی، انقیاد و استثمار خلق ها در آمریکا، آفریقا، 

کرده، به  نزاع هاي ملی گرایانه، مجموعه ي کره زمین را ویران

مذهبی، دعوا بر سر تاج و تخت یا  شدن در جنگ هاي بی رحمانه
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.  

هاي باال، درست همان چیزي اختراع و جعل می شود که فاقد آنند

همانطور که می بینیم،  هر یک از حکومت ها و شخصیت 

رترین و شقی ترین حکومت اتوکراتیک تاریخ  . 

ناقض هر گونه قانون زمینی است؛ و سرانجام جعل اصول دمکراتیک 

براي حکومت اسالمی، حکومتی که تکیه اش بر قوانین الهی

اش خود، بمعنی نفی حقوق دیگران است؛ جعل قانون اساسی 

جعل حقوق بشر براي کورش، کسی که مقام شاهی  فاقد آن بوده اند

بور آنچه را جعل کنند که  مجبور بوده اند براي امپراطوري هاي م

طرف هواداران آنها امري ضروري و اجتناب ناپذیر بوده است. 

دمکراتیک براي این نهادهاي بشدت ضد دمکراتیک و ضد بشري از 

اکنون باید روشن شده باشد که چرا جعل سوابق انسانی و 

   ؟دن

انسان بی گناه را بر پیشانی خود دارند، باید مورد افتخار ما، و نه ننگ 

را این امپراطوري ها که همگی مهر ذلت و مرگ هزار هزار 

ئی امپراطوري خود می باشد  .

پامال کردن جان هزاران سرباز بی چاره و بی نوا، تصرف نماید

هاي ویرانگر و خونین و به قیمت  رزمین دیگر را به قیمت جنگ

؟د چرا باید لیدیه، بابل و ده ها   باید به کورش کبیر تبدیل 

همینطور، بنا بر کدام منطق و استدالل انسانی، کورش
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و نه توده ي بادیه نشین عرب، بود که به شوکت و ثروت رسید

 آن اشرافیت قریش، 

جمله در مسیر برپائی امپراطوري   هر دو بوده است.  

برتري و سلطه ي خون آلود یک طبقه بر توده هاي قوم خودي و غیر 

، نه تنها برتري یک قوم و ملت بر اقوام و ملل دیگر، بلکه 

بعبارت دیگر، آنچه که در روند

 .  

قوم و ملت عظمت یافته نیز از جمله قربانیان شکل گیري ي این 

نبوده است. از اینرو، نه تنها اقوام و ملل دیگر، بلکه خود توده هاي 

، سلطه ي این طبقه، و ارتقاء قدرت آن تا حد یک امپراطوري 

چیزي جز تاریخ شکل گیري اشرافیت و طبقه ي دارا در جامعه ي 

بوده است. در اصل هم، تاریخ برپائی هر یک از این امپراطوري ها 

شده است نه اعضاي معمولی یک قوم و ملت، بلکه طبقه حاکم

شکل گیري این امپراطوري ها، آنچه که صاحب قدرت و ثروت می 

طبقه و نه یک قوم و ملت معین خوابیده است. چرا که در مسیر 

در پشت این خودخواهی و برتري طلبی ي ملی، همواره منافع یک 

عظمت طلبی را تشکیل می دهد. در حالی که اگر خوب دقت کنیم، 

دیدیم چگونه خودخواهی ملی ي ملت خودي، هسته ي اصلی این 

از زاویه تناقضات ناسیونالیستی نهفته در آن مورد انتقاد قرار دادیم و 

ما عظمت طلبی و شوینیسم ایرانی، مغول، و عرب 

افتخار ملی یا طبقاتی  
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ده هزار دینار به عنوان  مهر  .

هم زده بود  چنان ثروتى ب آن، و سرانجام سومین خلیفه اسالم

 از خود دویست هزار درهم

در سن  سالگى در مدینه و در قصر خود به نام قصر  " در

ترین افراد به محمد سعد بن ابی وقاص یکى از نزدیک

   

عبدل الرحمن بن عوف  و   ملیون درهم به جا گذارد

ادي در بصره و اسکندریه بود . او از خود تا 

ده زن، یازده خانه در مدینه و خانه ها و زمین هاى  برده مرد، هزار 

زبیر  او هم یکى از پسر عموهاى محمد بود صاحب هزار 

برابر با  کیلو طال)   به تنهائى به دویست هزار دینار 

نقد و بسیارى گله هاى اسب و شتر به جا گذاشت و ارزش

برابر با چهار صد کیلو طال) و یک میلیون درهم پ صد هزار دینار 

ابن خلدون می گوید عثمان داماد  و خلیفه سوم از خود 

 .  

لیست ثروت اصحاب محمد خود گویاي تنها گوشه اي از این 
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،

می باشدحقیقت 

محمد

ول (

 زمین  

بالغ 800( هایش

   10.می شد

که

بر

 1135، فَستاد، کوفه،زی

 ملیون 122.

13.جا گذاشته درهم از خود ب

 و   نیز که

عقیق"55

   14.جا نهاده  ب،گذشت 

  15. بالغ بر سى ملیون درهم باقى ماند، از مرگ طلحه نیز پساز 

ه  ، عمر،

 ازدواج کند فقط "ام کلثوم"که هنگامى که می خواست با دختر على 

  یه به على پرداخت

                                                
.توان حساب کرد  دالر می37 فرانک فرانسه و هر دینار را معادل 1هر درهم را معادل 
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مقرري دولتی براي جنگجویان اسالمی و وابستگان به آن ها 

اقدام به تعیین  هنگامی که براي اولین بار عمر از محل بیت المال

  .  و  ق 

حاکمه و نظامی جدید که مشتمل بر اشرافیت جدید و قدیم عرب 

عرب بود،  نه در میان توده ي عامی  عرب، بلکه در میان دستگاه 

دهد که غنائم بدست آمده که یکی از منابع عمده ثروت اشرافیت 

نحوه تقسیم غنایم و بیت المال بین مسلمانان نیز نشان می 

 .  

و در نتیجه، این نه فرد معمولی و بادیه نشین عرب، بلکه اشرافیت و 

عرب و غیر عربِ مستملکات اسالم و امپراطوري آن میسر می گشت

چنین ثروتی در دست اشرافیت عرب در ازاء غارت و فقر توده ي 

دریافتی از آنان تامین و بروي هم انباشت می شد. بنابراین، انباشت 

ادامه ي خود، از غارت ساکنین سرزمین ها مفتوحه و خراج هاي 

مردم قبایل شکست خورده ي عرب بدست محمد و سرداران او و 

بیعی است که این ثروت هاي افسانه اي مقدمتا از غارت اموال 

قبل پیوستن به اسالم صدها و هزاران برابر شده بود  . 

هاي باد آورده شده بودند. بااینحال، ثروت کسانی مانند عثمان نیز از 

ثروتمندان قریش و بقیه پس از پیوستن به اسالم صاحب این ثروت  

از میان اینها عثمان، و زبیر قبل از پیوستن به اسالم از جمله 
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در 

ي

 ،

  شمشیر اسالم به ي  بود که زیر سایه آنطبقه ي حاکمه ي قشر و 

شکوه و قدرت می رسید

 ادسیه  جنگ از فتح دمشق  پس چنانکهمی شد  بود، تقسیم

، 

د، می کن
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اشرافیت عرب و نه توده ي عامی سرازیر می شد. بی دلیل نبود که 

بی شک این ثروت هاي افسانه اي براي آنزمان، تماما به جیب 

 -- -- -- -- -- --- -- --  -- -- -- --- -- -- -- ---

/1

قلمرو خالفت در زمان مامون از این قرار بود  : 

خراج نقدي بعضی از سرزمین هاي  بنا به گزارش ابن خلدون

خلیفه دیگر عباسی، پس از مرگ،  میلیون درهم نقد موجود 

، و در خزانۀ هارون  اخته شده) وجود داشت  یهزار خادم خص 

چنان حدي بود که تنها در دربار مقتدر هیجدهمین خلیفه عباسی 

 ثروت بدست آمده از غارت مردم عرب و اقوام غیر عرب در 

راه ماندگان می گردید .

محمد و اقوام اش، می بایست صرف همین یتیمان و مسکینان و در 

و این در حالیست که بنا بر آیه هاي قران، وجوه بیت المال، بجز 

فقط یک شکم نان خانواده هر کدام را می کرد، در نظر می گیرد

 از مستندان مدینه، هر یک، در ماه تنها دو انبان آرد که

5  هزار  هزار درهم تعیین می نماید، براي  مهاجرین و انصار

در حالیکه براي عباس عموي محمد ماهانه  هزار درهم و براي 
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5 هر یک

کفاف   تن60

.16 

17  

11)18

900

 20. 19بود

         درهم000/800/27)   ناحیه سفالي عراق و نزدیک بصره(سواد  

         درهم000/000/28خراسان                                             

           دینار000/920                   مصر                               

              دینار000/310                 فلسطین                            

      دینار 008/929/331                 والیات و سرزمین هاي دیگر     

                               

 درهم580/309/ 000                            جمع کل مالیات نقدي

،
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دي آماده سازد. همانطور که گفته شد، ناسیونالیسم، هر  سالخی 

تبدیل آن به افتخار ملی، از نظر ذهنی، قربانیان کنونی خود را براي 

سینه ملت می زند، در واقع تالش می کند، با قلب افتخار طبقاتی و 

از ابنرو، وقتی طبقه ي حاکم بدین سان مدال افتخار خود را به 

ریاکاري، به حساب ملت گذارده می شد  . 

شکوه ملی، بلکه افتخار و شکوهی طبقاتی بود که بغلط و از روي 

ها برخوردار و منتفع می شد. بعبارت دیگر، این نه یک افتخار و 

اشرافیت هر یک از این اقوام بود که از شکوه و جالل این امپراطوري 

واقعیت امر، این نه قوم عرب، ایرانی، و مغول، بلکه طبقه ي حاکمه و 

تاریخ است، بلکه با واقعیت تاریخی نیز انطباق ندارد. چرا که در 

ند، نه تنها یک برخورد شووینیستی ي ملی و ضد بشري به 

عرب، ایرانی، یا مغول را از هیچ به شوکت و جاللی که می شناسیم 

که از مردم خود و ملل دیگر براه انداختند، ولی حداقل  توانستند قوم 

این، این ادعا که این گردن کشان، علیرغم کشت و کشتارهائی 

توده ایرانی و مغول بود که به شوکت و جالل دست می یافت

برپائی این امپراطوري ها، این اشرافیت قبیله اي و طبقه حاکمه و نه 

همین امر در مورد کورش و چنگیز صادق بود. باین معنا که با 

را مطیع اشرافیت قریش و عجمان را باجگزار آنها نماید   

جمع سران قریش گفته بود منظورش از یکتاپرستی اینست که عربان 

محمد هنگامی که در مکه به تبلیغ یکتاپرستی خود مشغول بود، در 
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بنابر

بکشان

بع

  می کند، اما در واقع خود را عرضه  ملی   افتخار احساس بر پایهچند
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این استدالل نیز مانند سایر استدالالت ناسیونالیست ها    

 .  

د، و از اینرو، بیش  راس آن کورش هم جز این نمی توانسته ا

باستان که عصر نظامات سرکوبگر بوده است، نظام هخامنشی و در 

نیستند، براي دفاع از آنها از  این در وارد می شوند که گویا در عصر 

سرکوبگرانه و ضد بشري این امپراطوري ها و بنیان گذاران آنها

و جالل جعلی مصر بوده، ولی قادر به دفاع از آن و انکار ماهیت 

مانده است. کسانی که همچنان در هواداري و پشتیبانی از این شکوه 

با اینحال، هنوز یک مبحث دیگر براي پرداختن به آن باقی 

تباه کننده طبقات حاکم نبوده است  . 

مانده، جلوه اي انسانی و افتخار آمیز بیابد، جز شکوه و جالل فاسد و 

در آن پیچیده شده تا محتواي تباه کننده ي آن از دیدها مستور 

دیدیم شکوه و جاللی که این تحولِ از نظر انسانی زشت و ضد بشري 

ضد انسانی از جامعه بدوي به نظام سرکوبگر و فاسد تمدن نبوده اند

متجاوز به حقوق دیگران، و از نظر تاریخی، جز مجریان یک تحول 

چگونه این افراد، از نظر شخصی جز افراد سرکوبگر، جنگ طلب و 

و براي صرفا بهره برداري هاي سیاسی نبوده و نیست. دیدیم که 

اسطوره هاي خودساخت به منظور جعل شکوه براي تاریخ بی شکوه

و محمد و چنگیز در میان اعراب و مغول ها، چیزي جز  ، 

ما در فصول گذشته دیدیم که اسطوره ي کورش در میان 

نظام خودکامه هخامنشی  

دمکراسی یونانی   

امر، منافع طبقاتی و نه ملی را نمایندگی نماید
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،

ن باشند

وارد کرد بر آن  انتظار داشت و ایراديهااز این نبایست از آن

بی پایه 
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 مبتنی بر دیکتاتوري فردي و خودکامه ي 

ولی بهرحال بر نظام شاهی هخامنشی که حتی در محدوده ي طبقه 

طبقه ي حاکمه و افراد آزاد جامعه، و نه توده ي بردگان می شده، 

این دمکراسی، هر چند تنها محدود به  دمکراتیکی وجود داشته است

شهرها، بر عکسِ نظام پادشاهی و مطلقه ي فردي هخامنشی، نظام 

هم عصر دوران هخامنشیان و رقیب نظامی آن 

این مورد نظام دمکراتیک دولت شهرهاي  است که کامال 

یک نمونه روشن در  وجه با واقعیت نمی خواند . نداشته است، بهیچ

در آنزمان دیکتاتوري مطلق بوده، و استثنائی بر این قاعده وجود 

در ثانی، این ادعا که در دوره ي باستان همه نظام هاي سیاسی 

نبوده اند، غیر واقعی و با حقایق تاریخی منطبق نمی باشد  . 

امثالهم به آنها، علیرغم اینکه در آن دوره دیگران نیز چنین بوده یا 

متجاوزي بوده اند و انتساب صفاتی مانند بنیان گذاري حقوق بشر و 

به این معنا که 

جهانشمول بوده، فارغ از هر نوع محدودیت زمانی و مکانی می باشند، 

تاکید نموده، آنان را بر اساس بعضی ارزش هاي انسانی که 

شاهان و نظام پادشاهی ي آنان، در آن زمان، یا هر زمان دیگري 

از هر گونه محدودیت  زمانی بر ماهیت دیکتاتوري و تجاوزگرانه این 

 این نمی شود که ما نتوانیم آزاد

بوده، یعنی رسم زمانه در آن دوره سرکوبگري و کشورگشائی ها ي

و از چند جهت قابل انتقاد می باشد. اول آنکه بفرض آنهم که چنین 
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انه و فارغ  ازخونین بوده، این امر مانع

،

بهرحال این پادشاهان افراد سرکوبگر و . ئیممحکوم نما

 

 بودهیونان

در این دولت . بوده اند

 .

  بودهیشاه نیز حاکمهي
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ی.  در  و 

ی ب انی  در نزد  که معموال آنها را ماد م

 :  

نی نی مشغولند تا به تمر ی  تن، ب به تمر به 

رایز من آگاهم که در آنجا، همه مردم،   کار آسان است 

،دی ي زی ن

7 ( یس(  

متابعت ندارد زی اراده شخص چی نی ا اقتداراز ه

 است که پادشاه اقت همه جانبه اعمال م کند و در 

حکومت سلطنت ی ندی و در چهارچوب ا نی تی و لب به شکا

 بر خوردارند که قدرت ها را تحمل کنند 

ژگی ائی ها ب از اروپائ ها از آن و ) و آس

ی ب) از  نامی که یونانیان به پارسیان داده بودند

او   از قول ارسطو ادامه م یم   Pambas, Leia

فی و در طبقه نی نظام را در رد است که ا

اسماٌ به نظام پادشاه اشاره ا کند، ل

هر چند ارسطو،  : دی انی ری یپ بی جهت نیست  که 

ي کورش پرستان را آشکار می سازد  .

، برتري چشمگیري داشته است و این خود کذب ادعاي بی پایه 

٣١٧                               فصل نھم                   افتخار یا شرمساری       
________________________________________________

است

" گوی م بر

  معلومکنیی نميی هخامنشی

  مطلقی پادشاه ي

(  دهد ی22". گذارد(

 انیونانیش (بربرها"

 و ي رفتارییشیی هایهلن(

يد استبدايی روحیآمادگ

"23 " نگشا

یيدار"همطلق

 ""خود  جز چياجرا

  24کتاب هفتم، صاست،

 تصرف امپراطور گویازون اهل فرِس م از قول ژگزنفون

"ییهخامنش

  ی بردگشتریکيستثناا

  25) 1201 کتاب ششم، ص ک،یگزنفون، هلن ("ی نظاماتیعمل

ر می دارداظها انی و پارسانیونانی کتاب  نیز درهرمان بنگسون

 شی وحش-دندی نامی-انیونانیانیارسپ"

   بالمنازع شاهان بر دست نشاندگانشان،   ي سلطه  قدرت  انیوناننبودند
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خارج از یونان تبعید می گشت  . 

با حداقل شش هزار راي اهالی شهر از کار برکنار و براي ده سال به 

دمکراسی محسوب می  یا دست به اعمال دیکتاتوري می زد

وندي که داراي گرایشات قدرت طلبانه بوده و خطري براي 

 در     

تیک ویژه خود و دوري از نظام مطلقه ي فردي کوشا بوده اند 

بالعکس،   بر  د  ر 

.  

توانسته بوده باشد،  در آن دوران همه چنین بودند و جز این نمی

نظام دیکتاتوري و سرکوبگرانه ي هخامنشی و کورش به این بهانه که 

کامال واقف و نسبت به آن آگاه بودند. در نتیجه، تالش براي توجیه 

قه فاصله داشتند، بلکه خود نیز به

سازان از او، نظام هائی هم وجود داشته اند که نه تنها از نظامات 

بنابراین، می بینید که در عصر کورش، بر خالف ادعاي اسطوره 

ی ب

رانی اری ،ی و چه غ رانی ی ری دست، چه ا ،گ تمام افراد ز شاهنشاه بز

ی د در نزد  ری قابل انطباق است به ب  کامال متفاوت و غ

ژهی با آرمان آزاد ی ری دست، با مفهوم غرب آن به و طبقات ز

رانی قدرت و رابطه  آن با  مفهوم ا هم او ادامه می دهد که 

یتی مه    ،ی

ی د و در وفادار ساتراپ ها نسبت به   مخوف و دهشتناك را م
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يدند،یياستبداد

26". کردندیه و محض را مشاهد کورکوران تبعخاندان شاه

يی"

 خواهيی

گرانی.یونانی

ر

  27 ". نبودندشیبردگان

 این تفاوت و برتري دیکتاتوري مطل

 

بوده استنو مبتنی بر واقعیت  پایه، بیمانند بقیه مدعیات آنها 

 نظام   حفظ چنان   ایرانیان  خالفیونانیان 

دمکرا

بمحض آنکه  آن  اساس  بر که ند داشت قانونی حتی  آتن که 

شهر

 ، ه،شده

ه است
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.م.    با

 .  

کرده اند، این چنین با سرعت و بطور درخشانی در مسیر دمکراسی 

نظامات شاهنشاهی ایرانی در امر دیکتاتوري مطلقه فردي بیداد می 

بنابراین، می بینید  که چگونه مردم آتن در همان زمان که 

امور معینی را بدست می گرفته اند

. م.  آتن در دست نه ارخون بوده است که هر یک 

 فردي جاي خود به  جمعی می دهد. چنانکه در 

میان رفته  جاي آنرا می گیرد، بلکه حتی سیستم   

 نه تنها  سلطنت و در واقع نظام شاهی از 

   

. م.  بودن سلطنت لغو می گردد سپس در 

یعنی در دوران سلطنت است که در ابتدا موروثی  . م.  قرن هشتم ق

مربوط به دوران قبل از آن در اواخر قرن نهم و اوائل 

 .  

مخالف و راي اهالی در شوراي شهر از کار برکنار و براي شش سال 

را بدست گرفته، تبدیل به یک دیکتاتور شود، با ائتالف دو حزب 

 با استفاده از محبوبیتی که بدست آورده بوده، به زور قدرت 

.م.  بود که وقتی  ر         نمونه عملی آن 
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 ق561 دسپسیستراتو

خواست

به خارج آتن تبعید می شود

دیگر نمونه 

مدت سلطنت به  ق752، و

28.به یکسال محدود می گرددم .  ق714در  بعد از آنده سال و 

عنوان،در پی آن. حتی

"ارخون" نظام

حکمرانیحکمرانی

حکومت ق683

 .29  

ه اندپیش می رفت

 است که  ق سولون در قرن ششمدر زمان  دیگرنمونه ي

                                                
 Peisistratus       
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اصالحات بود، صحبت از کورش، بعنوان بانی حقوق بشر کردن، تا چه 

می بینید که با وجود شخصیتی  

مورد محاکمه قرار می گرفتند  .

مجرمین، در برابر هیئت داوران، و نه مانند نظام هخامنشی در برابر 

تازه، دادگاه ها ارگان هاي مهم د بودند که در آنها 

براي توجیه زشتی هاي نطام مطلقه ي  .

دنیا دیکتاتوري مطلقه ي فردي وجود داشته و نظام هخامنشی هم 

این، می بینیم چگونه گفتن اینکه در آنزمان در همه نقاط 

ماموران دولتی، بر اعمال و فعالیت هاي آرخون ها نظارت داشته اند  . 

 ضمن تصمیم گیري هاي سیاسی و انتخاب 

مهمتر از آن انجمن خلق یا  بوده است که همه مردم 

 .  

، 

نهادي بنام شوراي خلق که متشکل از  نماینده از جانب مردم 

. بطوري که در  سیاسی توده ي مردم بطور وسیعی فراهم می 

محدود  سلطه اشرافیت زمین دار
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گري   دخالت بر زندگی مردم،شدن 

شود

400

در همه امور ، کم و بیش  و زنانمنهاي بردگانتوده اهالیبوده است، 

گیري می کرده اند سیاسی تصمیم

"اکلسیا"،

داشته، شرکتحق در آن 

بنابر

جز این نمی توانسته بوده باشد، کامال نادرست و دور از واقعیت و تنها 

 بوده است پارسی

يیگر

،  و خود رايیک قاضی مستبد

 مبدع این  که  سولون    چون

.خنده آور استازه مضحک و اند

                                                
 Ekklesia       
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نظامی برده دار و مردساالر بود جزو شهروندان محسوب نمی شدند .)

باید توجه داشت که اساسا بردگان و زنان بخاطر آنکه نظام آتن 

-5 ی

نی بنا بر اصالحات سولون  ق. 

ی  دهم سال امور را بعهده می  در آن هر گروه، بمدت

براي به عهده گرفتن امور اجرائی بر پا می شود  دموس ها ه،

نفره که متشکل از  ی -4

3-

می داد، به تبعید 

شد، مردم می توانستند با حداقل شش هزار راي ،

دی بر پا می گردد که بنا بر آن، همانطور که گفته  -2 نهاد تبع

چه آتنی و چه  دولت موظف به حفاظت از برابر 1- 

 . 

به قدرت بکمک ارتجاع اسپارتا، توسط مردم به آتن بازگردانده می 

پسیستراسس و تالش اشرافیت زمیندار براي رسیدن مجدد 

، و پس از  .م.  اصالحات درخشان خود در اوائل قرن ششم ق

سولون،  بوده  از 

٣٢١                               فصل نھم                   افتخار یا شرمساری       
________________________________________________

 با  کهاستکلسثنس برتر  شخصیتتازه

مرگ 

 شکست

  :   جدیدبنا بر قوانینشود

( شهروندان ي

 شودی مگریکدیدر برابر ) غیر آتنی

 فرد دیکتاتور یا هر 

ه ده سال  بروز   از خودکسی را که چنین گرایشی را

.بفرستند

. کاهش می یابد نفوذ نجبا

مردم  ندگانینما 500 ي شوراک

 که بود)(

یت مسئول،ک

. نفره بود400 شورا بال اگرفته است

.  شرکت کنندتوانستند همه شهروندان می در مجمع عموم

)

                                                
 Kleisthenes
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ای   زی نی نی  د،ی

ای در حال برقرار کردن نظام خودکامه  رای شما اهال  کنند، ز

ای خانه خواهند کرد و ماه که افراد انسان ی یا مردمان در در

نی نی فرو خواهد رفت و زم ری  که آسمان به ز

 ای حساسیت یونانیان نسبت به نظام خودکامه و 

به مردم در مورد نظام دیکتاتوري در شورا ي

و،  ضعف مذهب در دمکراسی یونانی  نوعی جدائی دین از  دولت

شهر قرار داشت و  بناي معبد در خارج شهر، بر عکس ایران، عالمت 

حالیکه در آتن این مجمع خلق بود که بعنوان مرکز قدرت در مرکز 

کاخ شاهی و معبد بعنوان مراکز قدرت در مرکز شهر قرارداشتند. 

در شهرهاي پارسی، همچنانکه در همه شهرهاي بین النهرین، 

 .  

شهرسازي و  ما این تفاوت را حتی در 

دمکراسی آتن و نظام دیکتاتوري مطلقه ي کورش و هخامنشیان 

باین ترتیب مالحظه می شود که تفاوت عظیمی میان نظام 

و  ی ي نامبرده در باال برگزیده میشود  .

-7 قضات که قبال  بود پس از پ

9 ي ی 6-
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 30.شدندباال انتخاب م طبقات انی قضات از مة نفرشورا

 ماراتن يروزییانتصابي شورا

31 نفره500 شوراانیاز مانتخاب

 معماري نوع .  استوجود داشته

می بینیمپارسی  و ییونان

در 

،

    32.بود

 سیسوکل هشدار

بصراحت الکدمونشهر

: را بما نشان می دهدنین حکومت هائیاهتمام آنها در احتراز از چ

 برفراز آسمان خواهد  زمیبه درست"

ی آنجائانیستاد،

 الکدمونیی میزندگ

  33". وجود دارد دنر که دي چ، خونبارترنادرست ترهست
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 .  

شارالتانیزم سیاسی است. این حقیقتی است که نمی توان

بشري در قرون و هزاره هاي بعدي به آنها، تحریف تاریخ و نوعی 

، و انتساب ارزش هاي به دست آمده  متعلق به عصر 

هخامنشی، اسالمی و چنگیزي از جمله خشن ترین نظامات خودکامه 

. حقیقت آنست که  این وجود داشته یا 

، ربطی به اینکه  طرفانه ي 

در حالیکه توضیح تاریخ، اگر بخواهد بر پایه واقعیت و افشاي بی 

 .  

در زمان خود و بهتر از این نمی توانست باشد، و از اینرو 

این استدالل که  با همه ي زشتی ها ،

توسط هواداران مسلمان و غیر مسلمان آن ها بکار برده می شود . 

اسالمی در زمان محمد، و نظام چنگیزي  خودکامگی هاي نظام

این نوع استدالالت تحریف آمیز براي توجیه زشتی ها و 

سنگرهاي از دست رفته زیر فشار حق تاریخی است. همانطور که 

جز این نمی توانسته بوده باشد، بی پایه و صرفا شگردي براي حفظ 

باستانی با این دستاویز که این نظامات ناشی از ضرورت زمان بوده و 

باین ترتیب می بینیم که تالش براي توجیه نظامات خودکامه 
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ایق

 دیدیم،

نیز،  

 شاناستی هاي و کهانظام این 

ند،، جز،

نیستوارد ها ایرادي بر آن 

چیزي جز  باشدي آن و زیبائی هازشتی ها

نظامات  نداردنداشته،

ي  بودهتمدن

 با   آنرا 

داشتپنهان نگ و لعابی از دید تاریخ ترفند و رچ هی
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اد داشت های

                                                

از کورش تا اسکندر  . خی هخامنش ری یپ -

طبري، جلد سوم، فارسی، ص   . - 

نقل از میر فطروس، حالج، ص   . حتی، تاریخ عرب، ص 

نقل از میرفطروس، حالج، ص   جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسالم، جلد 

نقل از میرفطروس، حالج، ص   -  هندوشاه نخجوانی، تجارب السلف، صص 

  8. سورة المحشر، آیه هاي  - 

 طبري، جلد پنجم، ص 

 - 

 - 

 - 

.   -  

در میرفطروس، همان جا، ص   . سیرت رسول اهللا، جلد اول، ص   -  

 .  

بن خلدون، مقدمه، جلد اول، صص  . از میر فطروس، اسالم شناسی ، جلد

 به نقل از ژان پل رو در منبع فوق  

.  

تاریخ امپراتوري مغول، فایار،   Jean-Paul Roux ؛ و ژان پل رو پاریس، تجدید چاپ 

امپراتوري استپ ها، پایو،   René Grousset منابعی در باره این دوره: رنه گروسه 

 «Deutéronome»از جمله نگاه کنید به 

 میلیارد نفر در قرن بیستم زندگی کرده  

.   ،2

در هندوچین و ویتنام از   ، میلیون کشته در کره، از  تا 

 صد کاهش دهد

جمعیت و مهاجرت روستاییان تا  -  دست کم تا میانه ي سده ي  و پیش از آن که رشد

جنگ ها، مبانی جنگ  “Gaston Bouthoul” ،گاستون بوتول  -

.  

نشر کمپلکس-  لوموند   اریک ژ هابس بام ”Eric J. Hobsbawm“ عصر غایت ها،

horse and bow, Le Monde diplomatique nov. 
Chiristian de Brie, The business of war:  World domination with ١-

2004.
2

-.

1999دیپلماتیک پاریس 
.1951،ناسیش،  3
4

19

. در50پایان هزاره آن را تا 
5

 1945 میلیون195019533.5 سه-

1962 تا 1954 میلیون در الجزایر از 1975تا 
6

اند10 حدود -
7

-  
8

-،

2003،

1993
9

-
 اول 391-392 ا-10

36ص

 11655 .38

308 سال، ص 23دشتی علی، 12 

-.همان جا13 

 305همان جا، ص 14 

- .307همان جا، ص 15 
16-1796.

 . و 177
18-198204 .141 .
.143. 139، ص 19-5
142. 537.  فیلیپ ك-20

21870
639 ، ص) (انیياطور امپر تاران،ی بر22
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.  

،ی  .  ي  دیس - جواد طباطبائ

.   - 

،ان ترجمه دکتر ت ي  . ی ، ه  -

ھمانجا، ھمان صفحھ  .  - 
خراسانی شرف الدین، نخستین فیلسوفان یونان، ص  . - 

.  

،ان ترجمه دکتر ت  . ی ، - 

.  

.  

 همانجا-23  .
 همانجا-24
637 همانجا، ص -25
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شخصیت هاي تاریخی ي مورد عالقه ي خو

هم اینست که با جعل اطالعات غیر واقعی و نادرست در مورد 

خود شکل منطقی و قابل قبولی بدهند. از جمله این توجیهات یکی 

می کوشند با  نیز به سلطه ي  عالوه بر این،

ت جامعه را حفظ می کنند . نیست که سلطه ي جابرانه خود بر اکث

 در برابر شکوه شاهان  

  

  

  

  

  

  

                                

فصل دهم

قهرمانان ناقهرمان

رعایافالکت 

تنها از طریق زور و قدرت نظامی   صاحبان قدرت وطبقات حاکم

ری

توجیهات ایدئولوژیک آنها 

یش

همانطور که   ایرانیان به غلط به آن افتخار می کنند،  ،

لشگر کشی هاي کورش و برپائی امپراطوري بزرگ هخامنشی 

ناقهرمانِ  عنوانی را به آنها نسبت داد، چیزي جز 

بعنوان قهرمانان ملی خود کنند. این قهرمانان، حتی اگر بتوان چنین 

قهرمان خود قهرمان سازي نموده، دیگران را نیز وادار به قبول آنها 

، براي تاریخ بی 

،

سلطه  قهرمانانِ

.  نبوده اند بر اکثریت مردممتجاوز و سرکوبگر جوئی ي یک اقلیت 

– 

نیز بعضیکه

www.azadieiran2.wordpress.com 
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بوده اند. چرا که هر چه که آنها قدرتمند تر و بزرگ تر می شده اند، 

حقیقت اینست که این قهرمانان، براي مردم عادي ضد قهرمان 

 .  

هاي آنان سود می برده اند بوده و در یک کالم قهرمانان ملی آنان و 

محمد و چنگیز منطقا باید مورد عالقه و افتخار طبقات و مقامات 

بنابراین، کشور گشایان و قدرت هاي فائقه اي 

فالکت براي آنها نتیجه ي دیگر ببار نمی آورده است   .  

، جز بدبختی و  هدی مالیات هاي تحمیل شده به مردم تامین می 

، بلکه بخاطر آنکه مخارج آنها باید از محل  تی در بر  

گونه سود جهان گشائی هاي بزرگ براي مردم عادي نه تنها هیچ

 تلقی می شده، و این در حالیست که این لشگر کشی ها و 

روزي ملل دیگر، نه تنها ناپسند نبوده، بلکه بسیار هم خوب و ستایش 

ملل دیگر، و ساختن امپراطوري هاي بزرگ به قیمت بدبختی و سیه 

اعضاي این طبقه همان افرادي بوده اند که از نظر آنان تجاوز به 

افتخار آفرین باشد  . 

سود می برده، و نه  آنها قرار داشته، از  این لشگرکشی ها و فتوحات

هخامنش و اطرافیان خود او، و در یک کالم طبقه اي که پشت سر 

شان دادیم، در بهترین حالت، تنها می توانسته براي
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 خاندان ن

 

توده مردم عادي، 

انگیزبر

 و  

نداشتهمنفع

گرد

 کورش، چون

،

 که از کشورگشائی -شاهزادگان  روحانیون ومالکین واشراف، حاکمه، 

-

ندگردنه مردم عادي تلقی 
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ها، غصب و اخاذي هاي دولتی، و هدایاي شخصی بودند سلطنتی، مالیات

مهم ترین عوامل جابجائی  مالکیت ها  فتوحات  و تجاوزات نظامی، مصادره هاي 

 .  

هاي سنگین که نگهداري از آنها را دور از صرفه می نیز زیر فشار م تاالی

ها نابود می شد. اما شاید  در صد از زمینهاي زیر کشت  بزرگتر آن در جنگ

ها، و صومعه ها می افتاد، اما بخش  ، بوروکرات بخصوص سناتورهاي رمی

، امپراطور، زمینداران بزرگ  اقوام بدوي مهاجم ها به چنگ بربرها 

کوچک در خارج از شهرها، از دارائی هایشان کنده می شدند. بخشی از این 

خانوارهاي صاحب زمین در شهرها، و تجار و مغازه داران، همینطور زمینداران 

انتقال مالکیت بود. شهرها و معابدشان، کسانیکه دستشان به دهانشان میرسید، 

از نظر اقتصادي مهمترین خصوصیت این دوره  ساله آخر امپراطوري رم

  

مناقع طبقات حاکم   و نه مردم عادي همخوانی داشته است را نشان 

داخلی امپراطوري رم را بدست می دهد، به بهترین شکلی این 

تصویر روشنی از تباهی  قطعه اي از دائرة المعارف کلمبیا

 .  

امپراطوري رم بیشتر گسترش می یافته، بر سرکوب و فالکت مردم 

براي همین، وقتی تاریخ رم را مطالعه کنید می بینید که هرچه 

بیشتري می توانسته اند مردم را سرکوب و تحت تسلط خود درآورند

ه، و با توان  بهمان اندازه بر قدرت سرکوب شان اضافه می 

_______________________________________________
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گشت

 .

عادي افزوده می شده است

 که 

با همواره  برپایی امپراطوري هاي بزرگ و گسترش آنها، حقیقت را که

 .میدهد
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)( دارائی

)( 

 20

کرد رها  

می شدند

  ...
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. گاهی حتی به این صورت که در میان مرافعات کلیسائی  مختلف نشان می

. این نفرت خود را بطرق  احساس نفرت  دهقانان از دولت و طبقۀ متمول

مجبور بودند عالوه بر اجاره به مالک مالیات هم بپردازند... نتیجه بناگزیر این امر 

کشاورزان مستاجر، ... یعنی سرفها، بتدریج تا حد تقریبا بردگی تنزل یافت. 

 و بیش از پیش به مسئله اي جدي تبدیل شد. در نتیجه، شرایط حقوقی 

در همه جا کمبود نیروي کار رو به افزایش  پیوستند، و بعضی روانۀ شهرها شدند

بعضی کارگر مهاجر کشاورزي شدند، بعضی وارد ارتش شدند، بعضی به کلیسا 

توانستند کردند. بسیاري به صومعه ها پناه بردند،  فرار به هر گوشه اي که می

سرانجام دهقانان که بار اصلی این فشارها بدوش شان بود شروع به 

هاي دولتی و اشرافیت] را بدوش می کشیدند رو به نزول  و چپاول ها 

که بار این   در حالیکه طبقات باال روز به روز گسترش می یافتند آنها ئی

و مخارج دولتی، فساد دولتی و اعانات شخصی دست به دست می شد... 

. فراتر از آن، ثروت نیز عمدتا از طریق فتوحات، غارت، مالیات  تشکیل نمی

یک شکل عمدة جابجائی مالکیت و دارائی ها را در طی این سیصد سال 

قضایی و اقوام و افراد مورد نظر آنان می شد... در نتیجه، نه تجارت و نه صنعت 

هاي امپراطوري نیر نصیب کلیساها و بعدا صومعه ها، همینطور مقامات مهم 

باالترین رقم هاي بودجه را تشکیل می دادند می شد. بزرگترین بذل و بخشش 

ها و بورکراسی دولتی که  ها مقدمتا صرف نگهداري ارتش، دادگاه

آنان به  امالك زمینداران بزرگتر و امپراطور که بزرگترین آنها بود منجر می 

هاي سنگین نیز به ملحق شدن زمین متوسط و دهقانان از طریق مالیات

. فقر و پریشانی طبقه  از انتقال ثروت به امالك امپراطوري را تشکیل می

هاي مصادره شده شان جریان بی وقفه اي  ارتداد محکوم شده و زمینها و دارائی

گرفت که در آنها شورشیان به جرم هایی مانند خیانت، جادوگري و  انجام می

مصادرات بدنبال شورش هاي هر از چند گاهی مردم و محاکمات متعاقب آن 
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تاریخ امپراطوري هخامنشیان      

حصر می تواند قیام سراسري مردم را سرکوب نموده، آنرا فرو بنشاند

گیرد، بطوریکه داریوش تنها به مدد کشت وکشتارهاي بی حد و 

سرکوب جانشان به لب رسیده بوده، سرتاسر امپراطوري را در بر می 

شورش و قیام مردم عادي که در زیر فشار مالیات ها و چپاول و 

رسد،  مردم بموازات توسعه ي مرزهاي امپراطوري به اوج خود می

خود را شروع می کند، در زمان پسرش کمبوجیه که فشار به توده ي 

 ایرانی صادق بود. چنانکه وقتی کورش کشورگشائی هاي 

همین قاعده در مورد کورش، جانشینان او و کال

1  

. این باعث می شد که قسمت اعظم نیروهاي ارتش  صرف جلوگیري از 

ماموران مالیاتی معموال ناچار بودند با حمایت نظامی وارد محل ماموریت خود 

دیگري براي دریاف مالیات متوسل به شکنجه می شدند. در پایان قرن چهارم 

کردند؛ ماموران مالیاتی نیز بنوبۀ خود بیش از هر زمان  خشونت مقاومت می

حتی وقتی که دهقانان در زمین هم باقی می ماندند، در برابر ماموران مالیاتی با 

.  

. دنیا پر از این  ها، و کویرها رفته دسته هاي راهزن تشکیل می

در همه جا مردان به کوه مالحظۀ نظامی نیز از پس آنان بر نمی آمدند . 

پیوستند؛ این قبایل به چنان درجه از محبوبیتی رسیدند که نیروهاي قابل 

هاي زراعتی  مصر بسیاري از به قبایل بدوي غارتگر در حاشیه زمین

. در آفریقا و  گل دهقانان مکررا دست به حمایت از شورشهاي سیاسی می

دهقانان از هر دسته مخالف حکومت پشتیبانی می کردند. در آفریقا، اسپانیا، و 
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"" کتاب  نوسنده ي پیر بریانچنانکه 
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آنها براي پرکردن جیب مهاجرین، انصار و نیروهاي نظامی وفادار به 

بدست لشگریان اسالم و فشارهاي مالیاتی خمس و زکات که وجوه 

حتی در زمان خود محمد، سرکوب قبایل و غارت مداوم آنها 

 .  

بارزي بر سختی معیشت و فشار طاقت فرسایی بود که بر گرده 

، خود نشان  شورش هاي عظیم و پی در پی در قلمرو خالفت

بزرگان عر ب و غیر عرب را می پرداختند، فقیر و فقیرتر می شدند

دانما فزاینده ي این لشگرکشی ها، باضافه ي مخارج زندگی تجملی 

که می بایست با کار و مالیات هاي خمس و زکات و جزیه، مخارج 

شده، جیب طبقه ي معینی را پر می کرد، و در مقابل، توده مردمی 

ها تنها عاید طبقات حاکمه، بخصوص خلیفه و اطرافیان او  این ثروت

غارت شده ملل مغلوبه را به دربارهاي خالفت سرازیر می ساخت، ولی 

در میان مسلمانان نیز، با آنکه فتوحات اسالمی، سیل ثروت

بوده است، یعنی سرتاسر امپراطوري را فرا گرفته بوده است   

) و بابل را که بر آن پیروز شده  بند  و سکاهاي آسیاي مرکزي 

تته گوش ، ستاگیدي  عیالم، ماد، آسور، مصر، مارینه، مرگیان 

این شورش ها بگفته خود داریوش در کتیبه ي بیستون، پارس، 

 .   

_______________________________________________
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نیز اذعان می کند
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مردم تحت تسلط خویش نیز در آورند، تا از اینطریق با جلب ستایش 

می کوشند این قهرمانان قالبی را به باور قربانیان خود، یعنی توده 

بسنده کنند که قهرمانان خود را  تنها براي خود حفظ نمایند. 

اما طبقات حاکمه و صاحبان قدرت نمی توانند تنها به این 

همه مرتد شدند. بعضی از پردخت زکات سر باز زدند و بعضی منکر زکات شدند 

تمام عرب جز اهل سه مسجد، مکه، مدینه، بحرین و مردمی از نخع و کنده 

مقدسی نیز خاطر نشان می سازد  :

فرستادگان قبایل عرب که از دین گشته بودند پیش وي می آمدند که می 

خالفت اسالمی می شود، می نویسد  :

هشام در مورد ابوبکر که بالفاصله پس از مرگ محمد عهده دار 

مردم شبه جزیره عربی بود، نمونه ي دیگري از این واقعیت بود. 

علیه مالیات هاي کمرشکن دولت اسالمی و تحمیل اجباري اسالم بر 

به قیام رده معروف و سرتاسر شبه جزیره عرب را در برگرفت و بر 

قیام سرتاسري قبایل عرب  بالفاصله پس از مرگ محمد 

 .  

معکوسِ میان قدرت و شکوه شاهان و امپراطوري ها و منافع توده 

رش یافته ي گرد آن، ضروري بود، نمونه ي دیگري از رابطه 

 محمد و در یک کالم برپائی دستگاه دولتی اسالمی، و طبقه اشراف
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گست

مردم بود

 که –

-

ابن 

"

  4 ". نپذیرفترستند نماز را بپذیرند اما زکات ندهند، اما ابوبکخوا

"

  5". با مسلمانان از در دشمنی در آمدندو بعضی کفر خود را منکر بودند اما

آنها 
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ملتی کاشت که به تجاوز به ملل دیگر براي ارتقاء ثروت و 

. چرا که اگر بتوان این ایده را در ذهن  کنونی دور از فایده ن

هیچگونه منفعتی را در بر ندارد، ولی براي سردمداران و تجاوزگران 

چنگیز و دستگاه ستمگرانه ي آنها که دیگر وجود خارجی ندارند، 

 چنین کاري هرچند براي گذشتگان، یعنی کورش و محمد و 

روشنی از این جالدان و تجاوزگران تاریخ ندارند، امکان پذیر تر است  .

هاي بعدي که با فاصله ي زمانی چند هزار ساله، تجربه ي عملی 

ستم و غارت آنها را تجربه کرده اند، ناممکن می باشد، ولی برا

انجام اینکار اگر در مورد مردمی که در زمان آنان می زیسته، 

 رنگ و رو و جال و اعتبار دهند  .

مردم نسبت به آنان،  به دستگاه ستمگري و پر از جنایت خود که 
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آن هستند نیز،د قهرمانان مزبور نما

ي نسل 

یست

عظمت 

خود

 در  زمان حاضر نیز در خدمت   

باین طریق است که ستایش عظمت طلبی و تجاوزگري هاي 

تی پشت آن از همین جا ناشی می شود  . 

افشاي آن اصول و پرنسیپ هاي نادرست ناسیونالیستی و 

کار  دشواري نخواهد بود. ضرورت افشاي این قهرمانان و خصوصا 

بسیج چنین مردمی براي جنگ و تجاوز به ملل دیگر در هر لحظه

بنگرد، آنگا کوبیدن بر طبل جنگ و   قهرمانان ملی

، به دیده ي احترام و ستایش و به سردمداران چنین تجاورزاتی 

ه  خود چشمبه

 ،

امپریالیس

  در خود، بلکه  زمان  نه تنها ،گذشته

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



قهرمان و چنگیز و کورش را یک ضد قهرمان جلوه دهد. همین امر 

نه و غلط داده اند، اطالعاتی که بتواند محمد را در نظر او یک 

در مورد کورش و چنگیز بخرج نمی دهد. چون به او در مورد چنگیز 

عربستان مسلط شد، بر آشفته می شود، ولی چنین عکس العملی را 

کشتار و ترور و غارت کاروان ها و مردم بر مدینه و شبه جزیره 

حتی با دالیل مستند تاریخی نشان داده شود که محمد از طریق 

یکهزار و چهاز صد ساله است که امروزه اگر به یک عرب مسلمان 

نتیجه ي یک چنین شستشوي مغزي و اسطوره سازي تاریخی 

 .  

تبدیل آنان به اسطوره هاي ملی از طریق شستشوي مغزي مردم 

تحریف واقعیات و جهل اخبار و روایات در مورد این ضد قهرمان ها و 

کارانه تنها و تنها از طریق  است که این اسطوره سازي هاي فریب

باشند، پاسخ آنرا باید در حقیقت مذکور در باال جستجو نماید. 

خودي و اهریمن سازي از شخصیت هاي مشابه غیر خودي می 

چنین سماجتی در پی اسطوره سازي از شاهان و پیامبران جنایتکار  

محافلی که عمدتا وابسته به طبقات باال هستند، تا این اندازه و با 

 اگر کسی در شگفت باشد که چرا در میان هر ملتی کسانی و 

کسی جز طبقات دارا و حاکمه نبوده و ن
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  .  خواهد بود

       

واضح 

 

امکان پذیر می باشد

 کامال درست و در مورد محمد اطالعاتتا حدودي و کورش، اطالعات 

وارو
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مانند کسی که همه انواع سرطان را یکجا در بدن خود داشته باشد

حالت وقتی است که کسی به همه اشکال آن آلوده و مبتال باشد

مورد از این تعصبات را با خود حمل می کنند. ولی وحشتناك ترین 

تعصب قبیله اي،  خانوادگی و یا ملی. معموال بیشتر افراد، یک یا دو 

تعصب هم مانند هر پدیدة دیگري اشکال مختلفی دارد، مانند 

چگونه تعصبات ملی و مذهبی بر مردم غالب می شوند  

بی اعتناعی به حقیقت و جهل و ناآگاهی نسبت به آن می باشد

یکی از علل مهم تعصب، تا آنجا که به توده ي مردم باز می

یکی از سالح هاي مؤثر در مبارزه با این تعصبات می باشد.  چرا که 

. با این حال، افشاي حقایق تاریخی و پافشردن بر اصول انسانی، 

تقسیمات ملی، مذهبی، و خانواده پدرساالر است که از میان 

، و بدنبال آن، محو محو خود این پدیده ها، یعنی محو

تعصبات ملی، مذهبی، و خانوادگی، هر چند در نهایت، تنها با 

تاریخ خود و تاریخ کشورهاي دیگر می باشد  . 

از مردم عادي هستند، گمراهی و اطالعات نادرست آنها نسبت به 

وقتی این افراد از طبقات حاکمه و باال هستند، منافع طبقاتی، و وقتی 

بنابراین، مبناي تعصبات و خودخواهی هاي ملی و مذهبی افراد،

 .  

در مورد نظرِ یک ایرانی در رابطه با کورش و نظرِ یک مغول در رابطه 
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با چنگیز صادق است

 

  طبقات

خواهد 

رفت

   گردد،

 .

 .

 .
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تعصبات ملی، مذهبی و خانوادگی بدنیا می آییم و بسته به اینکه 

علت این بی خبري این است که ما عموما در محیطی پر از 

از وجود آن در خود بی خبر می مانیم  . 

شدن شرایط مساعد ،براي پی بردن به آلودگی خود به نوع دیگر آن، 

خود را از شر آن خالص می کنیم، تا تجربۀ آگاه کنندة بعدي، و پیدا 

شخصی یا اجتماعی، یا تحت شرایط معینی، به یکی از آنها پی برده، 

مختلف آنرا نمی شناسیم. بنابراین، وقتی هم که در سایۀ یک تجریه 

علت این امر آنست که ما معموال از انواع تعصبات بی خبریم و اشکال 

آنست و این در حالیست که خود را بري از هر نوع تعصبی می

از موارد نیز مالحظه می کنیم که فرد، در حالیکه گریبان خود را ا

در بسیاري  آن بی خبرند و شدیدا آنرا انکار می کنند

نکته جالب دیگر اینکه اکثر کسانی که دچار تعصب اند، از 

ست، ولی خودش، تعصب ملی دارد و یا بالعکس  . 

تعصباتی از نوع دیگر می باشند. مانند فردي که بشدت ضد مذهبی 

متعصبی هستند، در زمینه هاي دیگر، در حال مبارزه باتعصب یا 

افرادي مواجه می شویم که در حالیکه در زمینه هایی، خود، افراد 

افراد تنها به یکی دو تاي آنها بیشتر آلوده نیستند. چنانکه گاهاٌ با 

نتیجه حذف کننده خود، با هم سر ناسازگاري و جنگ دارند، اغلب 

ولی از آنجا که تعصبات مختلف، به خاطر ماهیت انحصار گرانه  و در 
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ا

. آلودگی خود به

ز 

 خود بداند، گرفتار نوع  دیگر  بی آنکهیک نوع معین تعصب رها کرده،

. داند 
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ت  القائات  دیگران، مسلمان  یا  وطن 

شخص بدون اینکه هیچ گاه فرصت مطالعه و شناخت صفتی را که به 

اعتقادات اطرافیان وي هستند که ناخواسته به او نیز سرایت کرده و 

خصوصیات خود نوزاد بی پناه به ما خبر دهند، گویاي تعصبات یا 

بنابراین، مالحظه می کنیم که چگونه این اسامی قبل از آنکه از 

شود غالم علی میهن پرست، یا کورش اسالم پناه  . 

مثل کودکی که بدون آنکه خبر داشته باشد، نام و فامیل

انتظارات خود را بر ما نحمیل می نمایند و ما را براي در آمدن به  

و با اسم و فامیل هائی که بر روي ما میگذارند، عمال آرزوها و 

دنیا می آییم، غرض این است که همین که بدنیا می آییم، از قبل و 

اینکه می گویم ما همگی مسلمان، مسیحی، یا میهن پرست 

 .  

آب در آید، ممکن هم هست که فردي کافر، انترناسیونالیست و یا 

که او ممکن است در آینده یک مسلمان یا میهن پرست دو آتشه از 

هیچ کس از آینده یک طفل تازه بدنیا آمده خبر ندارد. بهمان اندازه 

می شویم. تو گویی از همان ابتدا مسیحی یا مسلمان بدنیا آمده ایم

دریک خانوده مسیحی یا مسلمان متولد شویم، مسیحی یا مسلمان 
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 .

حتی وطن فروش بشود

  به  

تعیین می کنند از پیش بدون دخالت خودمان، والدینمان هویت ما را 

قالب مورد عالقه خود مورد استفاده، و شاید هم سوء استفاده قرار می 

ش می . دهند

  نماید، تح  شده، پیدا  او الصاق
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تعصبات مذهبی، ملی و خانوادگی به دنیا می آییم. با این تعصبات 

شناخته شده اند. بنابراین، می بینیم که ما چگونه در محیطی پر از 

خانوادة خود در قبال دیگران، به عنوان خصوصیاتی واال و ایده ال 

مذهبی بودن، میهن پرستیِ کور و افراطی و دفاع تعصب آمیز از 

توانسته اند تبدیل به فضیلت هاي اخالقی بشوند. یعنی خشگ ه

البته، این خصوصیت جامعه ایست که در آن تعصبات گوناگون 

و کورکورانه ادامه میدهند  . 

تشکیل می دهند،  به این نقش هاي ساختگی تا پایان عمر ناآگاهانه 

بی اطالع ترینِ ما که متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق جامعه را 

داده، آگاهانه نقشی را که خود انتخاب می کنند، به عهده می گیرند

هر چند عناصر فهیم و با هوشترِ ما، در میان راه، مسیر خود را تغییر 

جالب اینکه  نقش هاي از پیش تعیین شده، آماده و پرورده می شویم

آمده و از همان ابتدا، بدون اینکه خود بدانیم و بخواهیم، براي این 

این ترتیب است که ما همگی مسلمان، زرتشتی یا مسیحی بدنیا 

انگیزي قربانی تعصبات و خواسته هاي پدر و مادر خود می گردد. 

که موجودي بی زبان و معصوم و بی دفاع است، به طرز فاجعه 

هاي تبلیغاتی دیگران روي خود می شوند، نوزاد تازه بدنیا آمده هم 

صاحب ترین دیوارها محل چسباندن بیشترین اعالمیه ها و آگهی 

اتفاقی که در این جا می افتد اینست که همان طور که بی 

پرست می شود و تا پایان عمر به همین صورت باقی می ماند  . 
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 .

 .
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هیچگونه تعصبی هم نسبت به آن نداشتند. ولی با سلطه اسالم می 

مسلمان بودند و نه چیزي از اسالم می دانستند، و از اینرو، بی شک 

هنگامی که اعراب مسلمان به ایران حمله کردند، مردم ایران نه 

بگذارید پاسخ به این مسئله را با یک مثال مشخص آغاز نمایم

دیگران شده، تعصبات مزبور به آن تحمیل

به آنها می رسد، یا مانند نوزاد بدنیا آمده به 

جامعه تبدیل می شوند. آیا جامعه از طریق خواست و تجربه خودش 

این تعصبات چگونه به فضیلت ها و نرم هاي اخالقی و فرهنگی 

بنابراین، اولین نکته اي که باید روشن کنیم این است که ببینیم 

همچنان به حیات خود ادامه می دهند  . 

نسل دیگر منتقل می شوند، و  به  اخالقی باقی مانده، از 

هاي اخالقی آن جامعه بحساب می آیند، بعنوان خصوصیات خوب 

تا زمانی که این تعصبات مورد باور اکثریت جامعه بوده، جزو فضیلت 

بعضی از تعصبات مزبور برده، خود را از چنگال آن خالص کنند. ولی 

طالعه، تجریه یا وقایع پند آموزي که براي آنها رخ می دهد، پی به 

همان طور که گفته شد ممکن است افراد یا گروه هائی در اثر 

 .  

طریق به نسل هاي بعدي خود منتقل ، و فرهنگ جامعه را نسل اندر 

بعنوان فضیلت هاي اخالقی پرورش یافته و این تعصبات را بهمان 
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 آلوده می سازیم هانسل به آن

م

   نسلی 

 خواست  قربانی نوعی   

  می گردد؟    

 .
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 مالحظه می شود که  و 

مسلمان شده، تعصبات اسالمی بر آن حاکم می گشت  .

تبدیل شده، دین اجباري به دین اختیاري تبدیل، کم کم کل جامعه    

کم کم دروغ ها که اکنون هیچ معارضی ندارند به باورهاي مردم 

کسی جز تعریف و تمجید از دی چیز دیگري نمی توانست بگوید، 

د، و در محیطی که  دادن و قابل قبول کردن دین به کار می برد

رفته و به مدد دروغ ها و توجیهاتی که زعماي دین براي خوب جلوه 

به تدریج و با آمدن نسل هاي بعدي، آن اجبار اولیه هم از میان 

نوزادان خود به هنگام تولد نام هاي اسالمی می نهادند  . 

نیز مصلحتی جز این تصور نمی کردند و منجمله از روي خیر خواهی 

قبول اسالم و گرویدن به مذهب دولتی می دیدند، براي فرزندان خود 

می شدند. طبیعی است که آنها همان طور که مصلحت خود را در 

به غیر مسلمانان وارد می آمد، از روي بی میلی و باالحبار، مسلمان 

، و براي فرار از این تبعیضات و توهین  و فش

مالیات اسالمی براي  مذهبی، منجمله براي فرار از بار سنگین جزیه 

. نسل هاي اولیه، در عین مقاومت، ولی زیر فشار تبعیضات 

 وادار به قبول اسالم 

نگرفت، بلکه در ابتداي کار، حکمرانان جدید جامعه،  می کوشیدند 

تعصبات اسالمی تبدیل می شوند. بی شک این امر داوطلبانه انجام 

بینیم که انها نیز زیر فشار مقتضیات، مسلمان و به تدریج به ملتی با 
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 بزور هم که شدهمردم را براي تحکیم سلطه خود

نمایند

)

ارهائی که )غیر مسلمانان

بر مثال 

ن

ن

   به   مذهبی بنا  تعصب مذهب چگونه 
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را از قید مذهبی که به زور به آنها تحمیل شده بود با شادي و سرور 

مامورین دولت اسالمی را در همه جا به قتل رسانده و آزادي خود 

به حدي بود که به محض پخش خبر بیماري و مرگ محمد، تمام 

هائی که دولت اسالمی به آنان تحمیل کرده بود 

نفرت آنها از  اسالم و  شماري که از آنان به عمل آمد، مسلمان شدند

کردند، و تنها به زور شمشیر و از پس قتل عام هاي خونین و بی 

که اعراب بدوي بسیار بیش از ایرانیان در برابر اسالم و محمد مقاومت 

منابع تاریخی به روشنی نشان می دهند  خود اعراب بدوي می بینیم

ما همین مسلمان شدن اجباري را با شدت بیشتري در مورد 

 .  

مذهب اسالم می گروید، یا حتی همان مذهب اولیه را نیز می 

ابتدا اجباري در کار نبود، کمتر کسی مذهب خود را تغییر داده به 

نپذیرفتن اش فرصت تصمیم گیري داشته باشند. شاید اگر از همان 

داوطلبانه و با شناخت واقعی نسبت به آن، در مورد پذیرفتن و 

آنها به زور بر جامعه حاکم می شود، بدون این که خود مردم، 

خواست نیروهاي متجاوز و حاکم بر جامعه و به منظور تامین منافع 
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پذیرفت

 .

 .

 زورگوئی ها و مالیات

 بطور یک پارچه بر ضد اسالم و حکومت اسالمی قیام نموده، عربستان

 

                                                

نقل از میرفطروس، مالحظاتی د  . قصص االنبیا، نیشابوري، ص 

کشتند و زنان خویش را بفرمودند تا دست ها رنگ کردند از شادي وفات رسول، و دف ها زدند

عامل رسول را  " قبایل و طوایفی که از اسالم برگشته و مرتد شده بودند، در والیات مختلف 

." 

ر تاریخ ایران. 455
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تبلیغات و قدرت اقتصادي، مردم را وا می دارد به قدرت و شکوه و 

مناطق دیگر می تواند از خود قدر قدرتی بسازد، به نیروي زور، 

قبیله یا فرد گردنکشی موفق به تصرف قدرت دولتی شده، با حمله به 

مورد سایر تعصبات نیز صادق می باشد. در هر کشوري، وقتی رئیس 

این موضوع نه تنها در مورد مذهب و تعصبات مذهبی، بلکه در 

 .  

گفتیم به ضرب تبلیغات، انتشار اطالعات نادرست و شستشوي مغري 

هم که امکان بکار بردن زور وجود نداشت، این کار همانطور که 

شده، جامه ي تعصب مذهبی جدید را به تن می نماید. در مواردي 

تصمیم دیگران، یعنی یک گروه حاکمه و تجاوزگر است که مسلما

مانند کودك تازه متولد، نه از روي اختیار، بلکه بنا به خواست و 

آنها تحمیل شد. باین ترتیب، مالحظه می کنیم که کل جامعه نیز  

صرفا به زور و بنا به خواست طبقه حاکمه جدید و مسلمان بود که بر 

بنابراین، در مورد خود اعراب بدوي هم اس

توانستند سلطه از دست رفته خود را مجددا برقرار سازند  . 

تنها با مجاهدت هاي ابوبکر و قتل عام هاي خونین بود که مسلمانان 

و   جائی که در اختیار خود داشتند، به محاصره شورشیان در آمدند

تصرف آنان در آمد و مسلمانان به طور اسف آوري در مدینه، تنها 

_______________________________________________

٣٤٣ فصل دھم                             قھرمانان ناقھرمان                            

 به ، مکه و بحرینتا جائی که تمام عربستان بجز مدینه. جشن گرفتند

الم و تعصبات مذهبی 

ن 

افراد انجام می گرفت
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همان طور که  سال تحت خفقان مذهبی کسی جرات نفس 

برمال شدن ماهیت غیر واقعی این قهرمانان ساخته گی می شود

به زورِ سرکوب و خفقان، و تبلیغات دروغ، مانع افشاي حقیقت و 

می کند، از قهرمانان کاذب و ساختگی خود نیز مراقبت می نماید، و 

داشتن قربانیان خود، براي آنها قهرمان سازي  تحمیق و در بند نگه

البته، نباید فراموش کرد که همان گروه فائقه اي که براي 

 .  

هاي معاصرشان، بلکه براي نسل هاي بعدي به قهرمانان ملی و 

براي ایرانیان، و محمد براي اعراب و مسلمانان، نه براي نسل 

پذیرفته می شده اند. به این ترتیب بوده که چنگیز براي مغول ها و 

شدگی آنان بکار رفته، و بهمین دلیل نیز از جانب آنان براحتی 

طلبانه، همچون تسکینی براي تخفیف حس حقارت ملی و سرکوب 

که براي ملل عقب افتاده و تحقیر شده ، این نوع تبلیغات عظمت 

جلوه واقعی پیدا کرده،  به باور آنان تبدیل می شده است. 

و دسترسی به اطالعات درست تاریخی نداشته اند، این مجیزگوئی ها 

هاي بعدي که فاقد چنین تجربه اي بوده  هویدا بوده 

کذائی و قالبی این مجیزگوئی ها در جریان روزمره زندگی آشکار و 

اگر براي معاصرین او که شاهد ظلم و جور وي بوده، جنبۀ 

هاي بعدي انتقال دهند  . 

اورند، و این مجیز گوئی و ایمان کذائی را 
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بیسر تعظیم فرود عظمت او 

 به نسل
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بعالوه، وجود حالت تحقیر و سرکوب شدگی بعنوان زمینه مادي، 

تاریخی و تبلیغات روزمره براي مخدوش کردن ذهن تاریخی مردم، 

ندا و صداي حقیقت گو، و صرف مبالغ عظیم براي دروغ پراکنی هاي 

. قرن ها سلطه قدرت هاي مذهبی و پادشاهی، تکفیر و قتل هر 

تعصب، بی اعتناعی به حقیقت و جهل و ناآگاهی نسبت به آن می 

جلوه نموده و نشان وجود حقیقتی در پس آنها می باشد. 

چیزي که در نظر بعضی از افراد، به غلط، امري عجیب  . د ادامه دار

، با وجود گذشت هزاره ها و سده هاي بسیار، همچنان  انسان قرن 

خرافات مذهبی و ملی با همه پوچ و بی پایه بودنشان، بخصوص براي 

بهرحال، تحت چنین شرایط پیچیده و چند جانبه ایست که 

جامعه گسترش می یابد، شدت عمل بر علیه خرافه زدائی از جامعه 

شویم که هر چه خرافه گرائی و یاوه گوئی هاي ملی و مذهبی در هر 

در واقع، اگر خوب دقت کنیم متوجه می  نشانه ي این مدعا می باشد

حقیقت طلب و کشتار و ترور مداوم آنان در طول تاریخ، گویا ترین 

به بند کشیدن بی وقفه نویسندگان، محققین و دانشمندان 

 .  

جرأت گفتن چیزي جز تعریف و تمجید در مورد کورش و داریوش 

تاسیس حکومت پادشاهی هخامنشیان در ایران می گذرد، کسی 

کشیدن برعلیه محمد را نداشت، در طی  سالی هم که از 
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 از دیکتاتوري شخصی 

بیان بردگی زن در این نظام بود. همچنان که قانون قتل مرتدین و 

شبه جزیرة عربستان حاکم می شوند. قانون تازیانه زدن زن بجرم زنا 

استثمار گر جامعه عربی بوده که توسط محمد، و بزور شمشیر، بر 

اخالقیات و قواعد حقوقی اسالمی همان رسومات بخش پدرساالر و 

در حال رشد در جامعه ي بدوي عرب نبوده است. در واقع، تمام 

جز روبنا و توجیه حقوقی و اخالقی  

چگونه آنچه که امروز  بنام اسالم می شناسیم، در زمان خود، چیزي 

من در کتاب نشدة اسالم مفصال نشان داده ام که 

جامعه هم آهنگی و هم خوانی دارد  . 

اجتماعی آن  تاریخ تعصبات در هر جامعه با تاریخ تحوالت اقتصادي

همراه با تغییرات زیر بنائی جامعه  دچار تغییر بوده است

می شود. از اینرو، خرافات، بعنوان یک امر روبنائی، در طی تاریخ، 

براي حفظ منافع قدرت هاي حاکمه، به خورد مردم آن جامعه داده 

روبنائی جامعه را تشکیل می دهد که به زور و از طریق تبلیغات، 

همانطور که گفته شد، تعصبات در هر جامعه بخشی از عقاید 

تاریخ تعصب  

 یا با دروغ و تحریف در ذهن مردم کاشته شده اند  . 

. باورهایی که هیچ مطابقتی با حقایق تاریخی نداشته و تنها به 

منجر به شیوع انواع و اقسام باورهاي تعصب آمیز در میان مردم شده 
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 تبعیضات وزور

از این نظر، . 
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  گفته  تاریخ 

 و طبقاتی انه استثمارگرمناسبات

 مطلقمنکرین وجود خداي واحد، قانون تبعیت
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 قبیله و افتخارات آن بستگی داشت ،

افراد حول پرستش یک خدا در جهت همبستگی ي قبیله اي و نه 

هر قبیله، خداي خود را داشت و در نتیجه، همبستگی گروهی از 

انسان بدوي، خود را نسبت به آن مسئول و موظف می دانست

اتحاد و همبستگیِ موجود در جامعه بدوي و تنها نیرویی بود که 

همبستگی ي قبیله اي مهمترین  و نظامی قدرت در جامعه عربی بود

کالن، پایه اي ترین واحد اقتصادي، و قبیله، چهارچوب سیاسی 

   

. در نظام قبیله اي آنچه که اهمیت و تقدس داشت احترام به 

دموکراتیک قبیله اي و نه نظام متمرکز و سرکوبگر اسالمی قرار 

چرا که سازمان سیاسی جامعه  بر پایه نظام غیر متمرکز و 

اي ماقبل تاریخ، نه تعصب مذهبی، بلکه تعصب قبیله اي حاکم بود

ین، در نظام قبیله اي عربستان، مانند همه نظامات قبیله 

ي تمام و کمال اشرافیت قریش و کل اشرافیت عرب تبدیل می 

دیکتاتوري و دستگاه سرکوبگر پشت سر آن، سرانجام به ابزار سلطه 

در نتیجه دیکتاتوري فردي او بود. و اما همانطور که می دانیم این 

اطیعو اهللا اطیعو الرسول، نفی خدا به معناي نفی فرستاده او محمد، و 

چرا که بنا بر این شعار اسالمی :  محمد و تبعیت از دولت اسالمی بود
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. کالن و قبیله بود
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از اینرو، هویت و شرف فردي ي فرد . آن عمل می کردفراتر از چیزي 

براي فرد بدوي.  هویت و شرفبه
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قبیله در برابر نظام  هیرارشیک  جامعه ي  ملی  و 

و خالی از تبعیض بود. این تفاوت، ریشه در خصلت یک دست و 

دمکراتیک داشت، ولی در رابطه با خود قبیله و اعضاي آن، دمکراتیک 

مانند سایر تعصبات نسبت به قبایل دیگر خصلتی تبعیض آمیز و غیر 

تنها تفاوت موجود در این بود که تعصب قبیله اي، هر چند 

 .  

بشري دچار شکاف و تقسیم، و در اینجا تقسیم به قبایل مختلف ، 

نیز مانند سایر تعصبات، دقیقا از همانجائی آغاز می گشت که جامعه 

اقتصادي و سیاسی، و بعنوان یک واحد، همبسته می شد. 

اي در  همان حدودي شکل می گرفت که خود قبیله، از نظر 

بنابراین، در اینجا هم، مانند تعصب ملی، مرزهاي تعصب قبیله 

قید و شرط همه اعضاي قبیله خودي قرار می گرفت  . 

علیرغم اینکه مقصر بود، در برابر عضو قبیلۀ دیگر مورد حمایت بی 

قبیله، مجرم به صرف اینکه عضو قبیله و برادر محسوب می گشت، 

نفع یکی بر علیه دیگري اعمال نمی شد. اما در دعاوي میان دو 

قبیله نزاعی رخ میداد، با آن دو یکسان برخورد می شد و تبعبضی به 

از جمله، در دعاوي ي درون قبیله اي وقتی که میان دو عضو 

 .  

یله همه چیز او بود. تعصبات قبیله اي بر چنین بستري بود که 
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ده هاي دیگر، بلکه همچنین 

از اینرو، تعصب خانوادگی نه تنها دفاع  جنسی و کاري 

.  پدر، صاحب وسائل تولید و زن و فرزندان او حکم بردگان 

اما خانواده ي پدر ساالر، بر عکسِ کالن، یک واحد هیرارشیک 

صب قبیله اي به تعصب خانوادگی ختم می شد  . 

نتیجه، همبستگی ي قبیله اي منجر به همبستگی خانوادگی، و 

کسی بود، مورد حمایت بالقید و شرط سایر اعضا قرار می گرفت. در 

کالن، در برابر افراد خارج از خود، علیرغم اینکه تقصیر به گردن چه 

در برابر  حفظ می شد. در اینجا نیز عضو خانواده، مانند عضو 

خانوادگی، یعنی دفاع بال قید و شرط از اعضاي خانواده و منافع آن 

از اینرو خود جامعه ي طبقاتی بود. این همبستگی، از طریق تعصب 

ي ماقبل تاریخ. حفظ همبستگی خانوادگی الزمه ي حفظ خانواده، و 

که کالن واحد اقتصادي پایه در نظام اشتراکی  باستان بود. 

خانواده ي پدرساالر، واحد اقتصادي پایه در نظام طبقاتی و 

قبیله اي بر عکس، منافع کل قبیله و اعضاي آن را مد نظر داشت

منافع بخشِ اقلیت حاکم بر آن سران جامعه و پدر  بود، تعصب 

جامعه ي خودي ملت و خانواده نیز، غیر دمکراتیک و مبتنی بر 

ه این معنا که در حالیکه تعصب ملی و خانوادگی، در رابطه با 

 .  
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)  و بخصوص بخش اشرافیت آن بر دیگران مبدل گردد، در 

عالوه بر اینکه به ارگان انحصارگري و برتري یک خاندان

خصوصیت ویژه نیز برخوردار بود، و آن اینکه این دولت توانسته بود 

. منتها  دولت اسالمی در شبه جزیره عربستان از یک 

امپراطوري هاي مغول، هخامنشی، و اسالمی، همه از همین نوع 

قرار داده، به فرمانروایان مطلق آن تبدیل می کردند  . 

یا بهر طریق دیگري، خواسته یا ناخواسته، خود را در راس جامعه  

بودند که با یکی شدن و اتحاد خود بعنوان یک طبقه ي واحد، بزور 

بنابراین، در نظامات باستان، اغلب، این خاندان ها و قشرِ اشرافیت آنها 

 پادشاهی یا امپراطوري ارتقا می داد، سازمان می یافت

گسترش نفوذ یک خاندان که خود را از طریق جنگ و کشتار به مقام 

طبقه ي حاکمه بر کل جامعه عمل می کرد، معموال در جریانِ 

اشرافیت یک یا چند قبیله بوجود آمده و بعنوان دستگاه سرکوبگريِ 

دولت بوجود می آمد که از نظر سیاسی جایگزین قدرت پراکنده و رو 

معه منقسم به طبقات می گشت، قدرت فائقه جدیدي نیز بنام 

در جامعه ي طبقاتی، جز آنکه خانواده و خاندان جایگزین کالن، 

آمیزش، دفاعِ برابر از همه اعضاي کالن بشمار می رفت  . 

مالکیت کالن، مالکیت اشتراکی، و دفاع از آن، حتی بشکل تعصب 

دفاع از سلطه ي بالمنازع پدر بر سایر اعضاي آن بود. در حالیکه  
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بجاي تولید خانگی، نه تنها ارگان خانواده و تعصب خانوادگی به 

. با پیدایش سرمایه داري و جایگزین شدن تولید کارخانه اي 

ریشه در تغییر وتحول نظام اجتماعی موجود در اروپا به نظام جدید 

ببعد همزمان بود،  پیدایش طبقه بورژوازي و ملت  قرون  و 

خصوصی و طبقات بودند، تعصب ملی نیز که تاریخ آن با تاریخ 

ماقبل تاریخ به نظام تمدن و پیدایش پدیدة خانواده، مالکیت 

اگر تعصبات خانوادگی و مذهبی محصول تحول نظام اشتراکی 

 خود را در توجیهات الهی اش پنهان می نمود  . 

اینجا نیز تعصب مذهبی، در اساس ریشه در نظامی داشت که ماهیت 

و بی نوائی را که به زور مسلمان شده بود، در برداشت. بنابراین، در 

بر توده  قشر اشرافی مسلمانان بخش اشرافی و دارايِ آن 

طور که در هر جامعه طبقاتی رخ می دهد، در درون خود نیز برتري 

، هر چند این برتري، همان  برتري و حفظ آن در نظام اسالمی

 به مسلمانان و بسیاري امتیازات دیگر همگی ناظر بر این 

قوانین مالیاتی جزیه، محدود نمودن انتسابات  خودي تکیه داشت 

برتري بال قید و شرط افراد خودي، یعنی مسلمانان بر افراد غیر 

بهر حال، این تعصب نیز مانند تعصبات دیگر، صرفا بر تمایز و 

تعصب طبقاتی و قبیله اي، تعصب مذهبی نیز برقرار بود  . 

. از اینرو، در کنار  سرکوبگر ویژه ي یک امت اسالمی نیز سازمان

ضمن،  با استفاده از تحمیق گري ي مذهبی، خود را به صورت ارگان 
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بموازات خود جامعه و  تغییر و تحوالت اقتصادي

باین ترتیب، مالحظه می گردد که چگونه پدیدة تعصب نیز 

اي براي  تقویت و تشدید این حس و وظیفه ي ملی بکار می رود

سترش این مرزها کوشیده اند، در بوغ و کرنا شده، همچون پشتوانه 

شاهان و گردن کشان خونخواري نیز که در گذشته در حفظ و 

تخطی ناپذیرِ همه اهالی تبدیل می شود، بلکه افتخارات همه ي 

مرزهاي محدوده اي که او در آن سود آوري می کند، به وظیفه ملیِ  

برتر غرق افتخار می سازد. از این پس نه تنها دفاع از مرزهاي ملی و 

شرف ملی، و .... را در بوق و کرنا کرده، ملت خودي را بعنوان ملت 

جوش اقتصادي خود وي می باشد، مفاهیم جدیدي چون عرق ملی، 

و ترغیب آنها به دفاع از مرزهاي ملی که همان محدوده هاي جنب و 

اکنون طبقۀ سرمایه دار به منظور تحمیق توده هاي زیر دست، 

 .  

عنوان یک ضرورت تاریخی، به کلکسیون تعصبات موجود بشري 

عرق پاسداري از مرزهاي آن نیز شدت یافته،  تعصب ملی نیز به 

به حفظ بازار داخلی در برابر رقباي خارجی، محدوده هاي ملی و 

تدریج رو به زوال می رود، بلکه با پیدایش طبقه سرمایه دار و نیاز آن 

_______________________________________________

٣٥٢ فصل دھم                             قھرمانان ناقھرمان                            

اضافه می گردد

گ

  .  

 اجتماعی آن تحول -

  .  ا طی می نماید آنريیافته و تاریخی مواز

  

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

_______________________________________________

٣٥٣ فصل دھم                             قھرمانان ناقھرمان                            

  

 هایادداشت

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.    -

- 

از کورش تا اسکندر  پی یر بریان، تاریخ امپراطوري هخامنشیان 

١-Langer William L, Edit , An encyclopedia of world history, pp. ٢٤١-٢٣٧.
2

291، ص )(-
3

.279 همانجا، ص -
.1368طبري، جلد چهارم، ص 4
5

837، ص ، فارسی6 تا4آفرینش وتاریخ، جلد  مقدسی مطهربن طاهر، 
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،  

 مصلوب کردن،

 به آ تش کشیدن،

 گوش و بینی  و لب بریدن، 

  از 

 آجین کردن،

  

  

  

  

 

فجایع شاهان ایرانی

بدون تفسیر

  سنگسار کردن،

   نعل بستن،

  شقه کردن، 

    شمع

   جمجمه ، شراب  جام  ساخت 

   زنده بگور کردن،

  چشم در آوردن،

  

  پوست کندن ،

   زنده زنده 

  

چهار میخ کردن
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جنایات بوده 

ایی بنام جمهوري اسالمی عصاره تمام تاریخ ایران  )    از این 

همچنین آخرین شعبده بازي  تاریخ سلسله هاي پادشاهی ایرانی  غیر ایرانی 

اساس مرزهاي قرار دادي تعیین نمی شود که بتوان تمایزي بین آنها قائل شد

هم وجود دارد.  تاریخ بشري بر   در تمام جوامع  وجود داشته  و بعضا ً

این جنایات از ابتداي تاریخ بشر در دورانهاي مختلف  تا همین اواخر بطور 

و کاه در آن قرار دادن،

قیمه قیمه کردن،  با شانه هاي آهنی  

در خاکستر خفه کردن،

مجازات دو قایقی،

درخت   و رها کردن درختها،

دست و پاي محکوم به  شاخه هاي  نزدیک کردن دودرخت و بستن   4

به سیخ کشیدن و کباب کردن آدمی  ،

در روغن داغ جوشاندن،

٣٥٦پیوست ھا                                  فجایع شاھان ایرانی                                      
________________________________________________________

  در آوردن، زبان از پشت سر 

   

        

  

   

  

  

  زنده زنده پوست محکوم را کندن 

***  

 علنی

 .

(و

   شده  انباشته هم

 و  بازي با احساسات عظمت پادشاهی ایران،افتخار و تبلیغ . و هست

                                                                                                                                                                         .مردم استفریب 
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... یکی از جوانان دربار ماد بقتل رسیده شد. با گوشت وي غذایی در

مقاومت کند، خود و خانواده خویش را در آتش بسوخت

...  دیگر  ساراکوس امپراتور نینوا نتوانست  در مقابل

  

  

 ی    .ارد

به تطهیر . کسی که با هزینه خود ، فریب میدهد ، جنایت کار و مزدور 

،      

.                                        .

دار   بله در زندانهاي جمهوري اسالمی این شکنجه اصیل ایرانی وجود د

9  مرگ   وجود داشته  باور کردنی است در قرن بیست و یکم، شکنجه

٣٥٧پیوست ھا                                  فجایع شاھان ایرانی                                      
________________________________________________________

""

 و باشد؟

  به  اجرا درمی آید

دیگران ي با هزینهکه می داند و کسی .  است  نمی داند ناآگاه کسی که

 و است

وجود ندبراي آن، ،  بیان این تاریخ می پردازدتبلیغ

میالد  قبل از705 – 550ماد ها 

 مادها که هنگامی

.1                               

ست 

                                                                                                                      2....اه تقدیم کردندکردند به ش

 -

ت هرچه را شاه خوش آید نیکوست    

شاه گفت لذیذ بود  گوشت پسر را مقابل وزیر خود گذاشت

را بقتل رساند و در ضیافتی   .... آستیاك پسر هوخشتره پسر وزیر خود

شاه . یر گفت آري وز. . 

3...وزیر گف. گفت گوشت پسر خودت بود

                                                                       میالد قبل از 330559هخامنشیان 

داد جسد آخرین فرعون را از تابوت خارج کرده شالق زدند سپس با  سیخ 

سوزاند را معابد را از بین برد، بتها .  را فتح کرد  مصر  کوروش کمبوجیه پسر...   . 

   فرمان
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.د      را بقتل رسان

 دستور داد  نفر از بزرگان ایران  را زنده بگور کنند وي 

جسد از بین نرفت دستور داد مومیایی را آتش زدند

٣٥٨پیوست ھا                                  فجایع شاھان ایرانی                                      
________________________________________________________

            .. سوراخ کردند

.12000کمبوجیه 

                                                                                                                    4برادر و همسرش

هنگامیکه دریافت حکم اجرا نشده است خوشحال شد. اما مامورین مذکور را به 

. کمبوجیه فرمان قتل کراسوس را صادر کرد اما بالفاصله پشیمان شد

                                                                                 . رساندسزاي اعمال خود

  از  و تو می پرسم که بگویی آیا هرگز دیده اي که 

ارا می بینی که من دیوانه نیستم، بلکه این ایرانیانند که  کنان به پدر گفت: 

علوم شد که تیر در قلب داخل شده است. شاه بسی  خوشحالی کرد و خند

. بعد شاه دستور داد بدن کودك را شکافتند و زخم را امتحان کردند و چون 

  و  را به طفل زد که در همانجا افتاد و 

                  

ندارد و اگر تیرم به خطا رفت، آن وقت تصدیق می کنم که حق با ایرانیان 

این تیر، درست میان قلب اورا هدف ساختم، معلوم خواهد شد که حرف ایرانیان 

حق دارند یا خود دیوانه اند. حال پسرت را که در داالن ایستاده بنگر، اگر من با 

که از من می کردندراست نبوده است؟ حال خودت قضاوت کن که آیا 

با خشم گفت چون شراب زیاد می خورم شعورم را از دست داده ام؟ پس تعاریفی 

نسبت به من چیست؟ گفت نظرشان اینست که شما زیاد شراب می خورید. 

شاه از او پرسید نظر ایرانیان  . پزکزاسپ مشاور و معتمد نزدیک کمبوجیه بود

شاه 

 ایرانیان

اساسی 

  .است و من دیوانه هستم

    تیررا تمام کشیدبا این حرف کمان خود 

مرد

ه م

کآش

   شعورشان را از دست داده اند
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زنجیر کردند تا همه مردم اورا ببینند بعد به امر من در اربل اورا مصلوب کردند     

گوشها بینی  و زبان اورا بریدم و چشمهاي اورا برکندم. و اورا در دبار من غل و 

قشون من بر قشونی که از من برگشته بود، پیروز شد و چیتیر تَخم را گرفته 

به دار آویختم... و اهورا مزدا یاري خود را به من عطا کرد. به اراده اهورا مزدا 

در دبار من غل و زنجیر کردند تا همه مردم اورا ببینند، بعدا ً اورا به همدان بردم 

،ها  بینی  و زبان اورا بریدم و چشمهاي اورا در آوردم نزد من آوردند

فرَ ور تیش دستگیر شد و اورا  داریوش در کتیبه بیستون چنین می گوید

.  

مردم مصر شش بار علیه نیروهاي متجاوز ایرانی قیام کردند و بشدت 

بزرگان بابلی را بدار آویزند تا مایه عبرت دیگران شود .

داریوش پس از محاصره طوالنی بابل را تصرف کردو فرمان داد  نفر از 

مکانی گرد آورده و آنها را خفه کردند. تا بدین ترتیب آذوقه سایرین کم نیاید

مردان بابل بجز مادر خود و محبوب ترین زنان خود، سایر زنان خود را در 

شاهان ایران سلطنت خود را با خونریزي آغاز نمود. بابلیان علیه داریوش قیام 

، پسر ویشتاسب یکی از بزرگترین  (  قبل از   ....

  از    
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5. ف زده باشد به هد  تیري  این فانی، بهتر  آدم یک

)میالد522 – 486داریوش

.  کردند

 .

3000

6  

سرکوب شدند

:

و اورا . گوش. 

.7                                                                                                                                           

جالد سر محکوم را به سمت عقب خم می کرد. سپس خنجر را به درون چشم 

می شد. محکوم را با دست و پاي بسته به دو زانو روي زمین می نشاندند سپس 

 انجام صوصخمعموال ًچشم در آوردن بوسیله نوك خنجر، شمشیر، کاردي م

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



با چشم بستن بر این تاریخ براي خارج شدن از ارتجاع مجسم اسالمی مجددا ً

و ما باید  عمده کنیم غافل از اینکه اسالم فرزند خلف  ِ  حاکمان ایرانی بوده است

حال براي منحرف کردن  ِ روند آگاه سازي  ضدیت با اسالم  و عربیت را 

و بینی  و گوشها  را هم می بریدند .                                            

براي در آوردن چشم دیگر هم به همین طریق عمل می شد

محکوم فرو می برد و آنرا در جهت بینی به شدت فشار می داد تا چشم خارج 
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معموال ً ابروها . . شود

          

،

 .

 

                                                                                     .   افتیم2500بدامان تاریخ 

کافی برخوردار نبود، به جراحت هاي بسیار دردناك منتهی می شد

نوع سخت شقه کردن، از طرف سر صورت می گرفت. چنانچه جالد، از مهارت 

از میان دوپا شروع می شد و با ضربه اي سخت تا گردن محکوم بریده می شد

معموال ً شقه کردن، به دوصورت

دستور شاه از بین دو بدن شقه شده رد شدند

دستور داد یکی از پسرهایش را شقه کردند و دو شقه را روي زمین انداختند به 

نجات می دهد اما به خاطر این جسارتت یکی از فرزندانت اعدام می شود .

من کسی را داشته باشم.  شاه گفت مهمان نوازیت و کمکت به سپاه جان ترا 

. از شاه تقاضا کرد ، چهار فرزند من  در سپاه تو هستند پسر بزرگ را نبر تا 

( غرب ترکیه امروزي) به خشایارشا در لشکر کشی به یونان کمک فراوان 

پی سی یوس فردي از اهالی  میالد486 – 466(اخشایار ش ه  قبل از  -)

لیدیه

کرد

شاه 

.... . 8  

: نوع اول.  با شمشیر یا خنجر انجام می شد،

 .

.                                                                 

-  به قراوالن  دستور داد  تا پستان   ها  ها و گوش -ملکه... . همسر خشایار شا
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مجبور می کردند. بعد به سر و صورت او شیر و عسل می مالیدند و به وي می 

از خوردن امتناع می کرد با داخل کردن میخی در چشمش او را به خوردن 

ین دو قایق قرار می گرفت

جز دستها و  قایق دیگر را بر روي او قرار می دادند یکی از قایق ها می گذاشتند

روش شکنجه ای بود که دو قایق هم اندازه را انتخاب می کردند. محکوم را در 

اردشیر دوم  دستور داد سرباز خاطی توسط مجازات دو قایقی کشته شود

 . جمعی را بکشت و  .

وي براي جلوگیري از خیانت و طغیان برادران، فرمان داد که همه آنها را به قتل 

در اردشیر خوره بنمایش گذارند

جدا ساخت زیر پاي خود قرار داد. دستور داد پوست اردوان را از تن جدا کنند و 

سرکوبی مخالفان خود پرداخت. وي سر اردوان آخرین پادشاه اشکانی را از تن 

اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان با خشونت و قساوت تمام، به 

 بعد از میالد  

    

آن اندازه سرب گداخته در گوشهاي او ریختند ....    

... ده روز تمام  سرباز را بر چهار میخ کشیدند و چشمانش را بیرون آوردند

توسط قراوالن شاه کشته شدند

وبینی همسر برادر شاه  را  ببرند . برادر شاه و پسرانش  به قصد انتقام به سمت 
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                             .                       . کاخ رفتند

 .

9 تا مرد

                                                       

652 – 226ساسانیان 

. اردشیر پس از کشتن اردوان خون وي را نوشید. 

"ده آناهید فرستادبه آتشکاسرشان ر"اردشیر در مرورساندند

  .

ن

 . .

اگر . آنگاه به او غذا می دادند.  سر محکوم ، بقیه اندام ب
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تنها پوستی از آن باقی می ماند

از دو سه هفته قایق را از روي بدن محکوم برداشته اندام محکوم از درون خورده 

  . ند و به درون بدن وي می ر هایی تولید می ش با دفع غذا ، کرم

دادند تا بنوشد. کرجی را رو به آفتاب قرار می دادند. مگسان به او حمله ور می 
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بعد ندفتد . شدند

.                                                                  . می شد

     ..... دادند با سنگ دیگري چنان بر سر متهم می کوبند تا سر او مسطح شود

قانون مجازات زهر دهندگان در پارس: سر متهم را روي سنگ پهنی قرار می 

10                                

سپس طرفداران  پوستش را پر از کاه کردند و به دروازه هاي گندیشاپور آویختند

بهرام دستور داد: پوست تن مانی را زنده زنده کندند، بعد سرش را بریدند و 

مانی در مجلس مباحثه مغلوب شد و اورا بعنوان خروج از دین به زندان افکندند .

جانت آبادان. ما با ویران کردن پیکر تو آغاز می کنیم و گفتار ترا بکار می بندیم

این ویرانی بدن است. بهرام گفت شایسته است ترا بکشیم تا پیکرت ویران شود و 

بهرام گفت : به ما بگو کشتن تو آیا آبادي است یا ویرانی ؟ مانی گفت 

: آیا ویرانی بهتر است یا آبادي؟ مانی گفت: ویرانی تن ها، مایه آبادي جان

بهرام اول فوت  مجلس مباحثه اي با مانی  مصلح برقرار کرد. از او 

عاقبت شاه چنین شد که بدستور وزیرمعتمدش، باگواس، قطعه قطعه 

صدتن از پسران و نواده هایش را در حیاط زندانی گرد آوردند. سپس همه را 

خواهران و برادران، برادرزادگان و عمو زادگان بود. به فرمان او عمویش به همراه 

.اردشیر  وي پادشاهی بسیار ستمگر و بی رحم بود شروع کار وي با کشتار 

.بقتل رساند

  11. ه شدشد و به خورد سگان داد

 –275-

 پرسید

: .هاست

 .

 .  
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از دیگر مجازاتهاي این دوران

گردن را سوراخ می کردند سپس زبان را از آن بیرون می آوردند. این روش اغلب 

در این روش ابتدا  از خشم من بترسند زبان اورا از پشت سر برآورید تا سایرین

مکشید، چون جاللت شاهانه مرا تحقیر کردو با من چون همسري سخن راند

شاهپور را غضب در گرفت و فریاد بر آورد: این مرد را به مرگ دیگر مردمان 

شهادت همکیشان خود غبطه می خورد و به عظمت شاه وقعی نمی گذارد

وقتیکه پوسیگ عیسوي را به حضور شاه کشیدند، اظهار  داشت که بر 

                      .

بدست ایرانیان افتاد بروي او روغن ریختند رها شد 

تولید کرم و حشرات می شود. . قیصر روم به ایران حمله کرد و شاپور را با خود 

. پوست بعد از مدتی خشک  و سخت می شود. مدفوع سبب  ي گاوي دو

اورا شناختند اورا در پوست تازه  وي بطور ناشناس به سوي روم رهسپار شد

سوراخ می کرد و ریسمانی از آنها عبور می داد. آنان به سختی و با درد جان می 

شانه هاي اسیران را  شاهپور به اعراب حمله کرد و جمع بسیار

آمد و تا زمان مرگ شاه بود. اعراب در غرب و کوشانیان در شرق به ایران حمله 

-  هرمز دوم شاهپور دوم تنها شاه ایران بود که بعد از مرگ پدرش
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                12.وي را اعدام کرد

 بدنیا -

.  را کشتي. آوردند

  .   می گفتند" ذواالکتاف "او به . دادند

 .

ختند

سپاهی گرد آورد به روم . . برد

  تاخت و پیروز شد

 .

 .

 .13 

:                                                                                     . سبب مرگ می شد

 کور کردن بوسیله میل سرخ در چشم،   
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بسیاري از این شکنجه ها در مورد عیسویان انجام می شد

 گوشت بدن را با شانه آهنین 

 ریختن سرکه و خردل در دهان تا رسیدن مرگ،

 ریختن سرب گداخته در گوش و چشم،

 پوست کندن،

 مصلوب کردن،

 ،  
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 یا ریختن روغن گداخته در چشم

   جوال دوز در چشم فرو کردن،

  

  

   سنگسار کردن،

  

  

  . کندن

                       .                       

است که در اعمال محاکم مذهبی اروپا در چند قرن پیش مشاهده شده است   .

بنابراین آن بی رحمی ها نتیجه اختالط تعصب و غیرت دینی با مقاصد شهوانی 

هاي مذهبی بوده و  کریستن سن،  مجازاتهاي دوره ساسانی، مخصوص سیاست

زانو، سپس گوش و بینی و سرانجام سر مجرم را قطع می نمود. به نظر آرتور 

دست را تا مچ و پا را تا استخوان بندگاه پا و ساق و بعد دست تا آرنج و پا را تا 

 پا ، سپس 

ه ب      9 "، شنکنجه معروفیکی از وحشتناك ترین شکنجه هاي این دوره 

گشتان ابتدا جالد ان: اجرا می شدگونه  این شکنجه بدین.  بود  "مرگ

" 

                                

  انوشبرد  آنرا خوزستان،  قلعه فراموشی گیل گرد  واقع در نیز می خواندند  . 
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 شاهد خورده شدن اندام بدنش می ش

...) رها می کردند. زندانی بدون  قلعه می انداختند سپس تعدادي جانور( 

نام زندانیان و آن محل نباید برده می شد. افراد زندانی را دست و پا بسته بدرون 
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موش

                                                                        .د تا بمیردهرگونه دفاعی

ابتدا اورا به حبس انداخته سپس دهان و بینی اورا شکستند

بزرگمهر وزیر اول انوشیروان بود که به دستور وي بدین گونه  کشته شد

    

بود سر خورده شد و از شاه خواست که گردن اورا بزنند تا این ذلت را تحمل 

سپس براي جلب رضایت او مال فراوانی بدو داد. مردانشاه  که وفادار شاه 

شاه به بهانه واهی دست راست اورا قطع کرد  .  وي را بخاطر آورد، پشیمان شد

. وي تصمیم گرفت مردانشاه حاکم نیمروز را بقتل رساند. اما وقتی خدمات 

گفتند از جانب نیمروز  خسرو پرویز از منجمان پایان کار خود را سئوال کرد

زنده به  را قطع کرده و پاي او پدرش شرکت کرده بود، گرفته  اورا کور کرد ودو

خسرو پرویز ) از  عموي خود را که در شورش علیه 

.ند دار را دار زدند و آشپز را شقه کرد

توطئه اي غذای مسموم براي شاه تهیه کردند ، بعد از فاش شدن توطئه، شاه 

)  پرده دار و آشپز انوشیروان  مچ پایشان خاك ریختند یا  و تا

وارد گودالی کردند   را از سر مزدك و خود او  پیرو12000بدستور انوشیروان 

طی 528529.( 

ی

  14ده دستور داد پر

میالدبعد590 – 628 (

   

  15.دار زد

 .  

است

 .

     16.ن کردشاه چنی. نکند

 :

 بزرگمهر گفت دهان .
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پس شاه دستور داد اورا هم بکشند جسدش را به دجله اندازند

دریافت که به زودي بقتل خواهد رسید. بشدت پرویز را مورد مالمت قرار داد

و   احضار کرد، هنگامیکه بخیر اریس بزرگمهر را کشته دید بسختی ناراحت شد

پس از آن شاه شدیدا ً پشیمان شد

گفتارت تکیه و بکارت اطمینان خواهد کرد؟ پرویز خشمگین شد و بگفت تا 

چشم می پوشی: در این صورت چه کسی به عدل تو امید خواهد داشت و به 

آیا مرا بگمان می کشی و از یقین خود که مرا همیشه دلبسته شریعت دیده اي 

تو که از همه پادشاهان بد طینت تر و زشت کارتر و بدرفتارتري   ایشان می کردم

من پیش خواص و عوام از اوصاف تو چیز ها می گفتم که نداشتی و ترا محبوب 

من در خور بدتر از این بود. پرویز گفت : چرا اي دشمن خدا؟ گفت: براي آنکه 
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 .

آنگاه بخیر اریس وزیر دوم را . .گردنش را بزنند

 .

.17                                                                                                                       

دین پایه پادشاهی و شاهی نگهبان آنست   .

یکی از اندرزهاي اردشیر بابکان خطاب به فرزند خود  :

  

؟... داریوش ها،شاپورها  و بهرامها

سال دیگرجامعه را به عقب اندازند چه فرق است  میان خمینی و  و باز

عملکرد هاي   می بندند تا تاریخی منزه براي ما فراهم کنند . 

کرده و صرفا ًبه چند نکته مثبت اشاره دارند. آگاهانه یا ناآگاهانه چشم بر 

منشیان و ساسانیان استناد     سلسله هخاهموطنان سلطنت طلب تنها به  دو 

 شاهان ایران االصل

 50 

   یک از دیگري بی نیاز   هیچ که برادرند   دین و پادشاهی دو،بدان اي فرزند

  چیز که پایه نداشته    هر . نتواند بود
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دو دیباست   یک   در  دگر  بافته       

 نه

چادرند    ن   دین  و شاهی به یکدیگرند              تو گویی که در زیر یک 

:  

باشد نابود خواهد شد و آنچه بی نگهبان باشد از میان خواهد رفت .
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18  

فردوسی

   چنا

         نه   بی دین بود شهریاري به پاي     بی تخت شاهی بود دین  بجاي     

  پیش     خرد     یافته              برآورده         

 بود  شاه را   آخرین              نه  بی دین      نیاز است  دین       بینه از پادشاهی 

    تو این هر دو را جز برادر  نخوان         نه آن زین نه این زان بود بی نیاز          

گشتاسب آذر دژ 
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یاد داشت ها

، ص  خلیلی مهیار، تاریخ شکنجه، جلد 

 پیرنیا حسن، ایران باستان ، جلد  .

                                               . مشکور جواد، تاریخ ایران زمین از روزگار باستان تا انقراض 21.، صقاجاریه١ -
198، ص2-1
3-1227                                                                                                .

هرودت، تاریخ هرودوت، ترجمه مازندرانی، صص  - 

52، ص1-4 ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد   .
5212-.  210                                                                            .

.                                                                                                                  521، ص1-6 ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد 

  پیرنیا حسن، ایران باستان ، جلد

549 همانجا، ص-7  .
.                                                                                                                                        721 ، ص8-3

17 مسعودي، مروج المذهب، جلد  ، ص

16 ا کریستن سن آرتور، ایرانیان در زمان ساسانیان، ص  

15 یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ص                                  

14 ثعالبی نیشابوري تاریخ ثعالبی، جلد

کریستن سن آرتور، ایرانیان در زمان ساسانیان، ص   .  13

، همان ص 12

11 زرین کوب عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، جلد  .

پیرنیا حسن، ایران باستان ، جلد  - 10

1552-9  ، ویل دورانت، تاریخ تمدن ، جلد ، ص  .

4  ،1096.  

201 ، ص1-

  .   همانجا-

- 275

   . 399 ، ص 1-

-211   .  

- ٤٧١.   

-1270                                                                                                                     .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م - محمد، تاریخ و فرهنگ  از عصر ساسانی  به    . 70، ص عصر اسالمی   انتقال  در دوران  ایران  مالیريحمدي18
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 .  یا  می

 را  می و  به  هم به را 

در و  به  از  و   می

 می را او  می و  از  می

 ها  به 

در   به  و  را  می

 به  هم

بو  ـ 3 د،  و  از      به

:  ـ1 ـ2   بر 

 را او  می    

 از و به  می د در 

 به  و 

در  از   

  

  

باستان    از   

  

  

  

  

  

ساسانی نظام

سرکوبگر هاي نظامدیگري نمونه

کیفرى  حقوق                 

 می بسیارقوانینخصوصاً ساسانیان زمان ایرانیان     

 بود  سخت  بسیار  سپاه فراریانناسپاسانراجع قانون ترسیدند، 

 برابرآنکهمانن رفت شمارشدیدى بسیار قوانین جمله

1.کشتندخویشاوندان تمام تن یک جنایت

 گناهارتداد، گناهبود گونه سهجنایت زمان آن در

شاهنسبتجنایت که جنگوفرار جنایتشورش

  س.جننسبت جنایت

 خسرو زمان کردند، اعدامدوماول فقرهمنتسب

 مرتد که کسىنسبت شد، تعدیل کمىمجازات این انوشیروان

 رها کرد توبه اگر یکسالبعدکردند زندانىشد

جنگفراریان فقط شاهنسبت جنایات مورد شد

 وسیلهجنسنسبت جنایاتکشتندشورشیان

 بود آن دزدى مجازاتکردند مجازات بدن اعظاء قطعجریمه
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 در و ها  و  به 

بد  و  می تا 

اثر  در را  در  ها   از 

 .  و  و  و  را  می

 تا  تا را پا و  و  تا را  تا را پا و 

 به . و پا 

 از  هنُ به 

    

 در  دو  به را  بر و 

را   .  می به  می

 . از 

 با  یا و 

   

در  در  او  می و 

 را  از و  می یا 

 و  را  می

در  در  و   تا 

 در  می و 

 و می با  او 

 به را  می به را او و  می

  _______________________________________________

 بردند زندانآویختند دزد گردنمسروقه مال که

خطاى درجهتناسب آن هاى حلقه که بستند براو زنجیرى

 اینشد اجراء شاهزادگان حقکه بود جزایى کردن کور بود،

 زمان مخصوصنبود ولمعم ایران اخیر هاى قرنرسم

 سوزن یعنى گفتند کشیدن میلآنداشت، کامل رواج صفویه

 اینکهگذرانیدند محکوم چشم مردمککرده سرخپهنى

 شاهزادگان مورد اینریختندچشم کرده داغ روغن

2.بود شورشى

 کردن بمصلوبود شمشیرزدن گردن دیگر تنبیه

 سنگسار موارد3.بود رایج هم کردن سنگسارمذهبى مقصرین

برشمردگرویدند مسیحیت دینکه کسانى مجازات توان

کشیده صلیبمسیحى راهبهدوم یزدگرد زمانمثالً

4.کردند سنگسار دار

 مرگمعروف مجازات ساسانى دوران هاى مجازاتدیگر

 بعدوانگشتان دست انگشتان بند جالد که ترتیب اینبود

آرنجدست سپسکعبمچراست دست

 یکىکرد قطعمحکوم سر باالخرهبینىگوش آنگاهزانو

محکومین که بود گرسنگى مرگ مجازاتدیگر

 این بیشتر چون 5.دهد جانکردند رها غذاآب ونبیابان

 دیانتکه کسانى دربارهشد ذکر مسیحیان کتبمجازات
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 از    تا     ، به    

یا و  به  یا ،  تا 

.  به  از   ـ ج و  و 

 به 

 ـ ب و  5  و 

:  

 ـ2  و  مجازات هاي 

:  ـ1 دو به  می ها   به

 و او در  را  می    

بار  در  می دادند در .

 را او  می بار  در  وا 

 را  می را او  می در و 

 می . را  می یا 

 ها  می را 

آت  .  و 

 و  راه و 

.  

 می می با 
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 حکم آن برواج توان نمی قاطعیتشده اجراء گرویدند مسیح

کرد

سازى مانند شاقه اعمالاموال مصادره مجازات

است داشته رواج هم مقدس شبراى درخت قطعشکنى سنگ

 داراىسگ چون شدند قائل مجازاتى همسگ براى حتى

کرد مجروحانسان سگى اگر مثالدانستند فراست

 صورتبریدندراست گوش ابتدا کشتگوسفندى

راست پاىشکافى سومودر بریدندچپ گوش تکرار

 چپ پاىشکافى چهارم براى جرم تکرار صورت

6.کردند قطعآن دم پنجم تکرارباالخره

شدند تقسیم کلى دسته مجازات طورکلى

.بدنینقدى هاى مجازاتآسمانی، هاى مجازات

 بودنداین قراربدنی از 

  گمر: الف

 قابل که ضربه صد حداکثرضربهحداقل تازیانهشالق

  .بود نقدى جزاىتبدیل

 زمانموقت طورزندانشاقه اعمالزنجیرزندان

اعداممحکومین  برايبود محاکمه روزمتهم دستگیرى

عنوانزندان ولىحکم اجراىزمانمحاکمهروزعضو قطع
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)  به  و   و  به 

 می به  از 

در  به   به

 می و  و    

 می و  را  به 

در  می با و   را  را او و 

 در از  ها 

در   می

در  به   و  تا 8 

دو  . 7  از 

حقوقی    و 

 یا 

 و  و  به 

، ، 

 می ، او  می

 .  می

 می ،

 ـ د و  ـ  و پا و  و  و 

  _______________________________________________

  .نبود معمول مجازات

گوشبینىدست قطععضو قطعکردن داغ

 قطع مجازاتشد جنین سقط باعث که زنى چشم کردن کور

 مریض شدن مجروح باعث که غیرماهرى طبیبشد اعمال عضو

  .شد اعمالدرباره عضو قطعشد

 مانند کوچک هاى ازاتمجبینی قطعمرد  يزانى براى

 گردنچوب قطعه یک نصبریش تراشیدنسر موى تراشیدن

  .فصل چندینماه چندین براى مجرم

 مسئولیتکیفرى مسئولیت

معاف که سال ازکمتر اطفالبودند طبقه اطفال

نسبت آنها مجازات که سال 15اطفالبودند مجازات

 شامل مجازات هم زنان شد، اعمال تخفیف بزرگسال افراد

  .بودند تخفیف

 مثالً شد، کاستهمجازات شدتساسانیان حکومت اواخر

 توبهداشتند نگاه زندان مدتىکشتند نمیمرتد

 هاى جریمهتبدیلبدن اعضاء قطع هاى مجازاتکردند آزاد

7.شد ممنوع تناسلى آلت قطعدست بریدنکردند نقدى

 سهساسانى دوران جنایات انواع پیرنیا مرحوم قول

فرار شورش، مانند (شاهنسبت جنایت شد، تقسیم قسمت

 نسبت جنایتاشخاصنسبت وجنایتشاهجنایتجنگ
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 شد رها کرد توبه مرتد اگر ساسانیان اواخر که مذهب

 پس دزدى کیفر بود، اعدام حکمش شاهنسبت جنایت کیفر ولى

 مصلوببینىگوش بریدن دیگر موارد دربود اعدام اثبات

  اگرکردند جریمه اولبراى ولى داشت رواج هم کردن

سردگرم )var(آزمایش بریدند،وبینى گوش شد

نبود، میسر دیگر طرقجرم اثبات که بود اردىمو

 اش خانوادهجانىجانى مجازات ساسانى حکومت ابتداى

 خانوادهدیگر مجازات این اواخر ولى کرد سرایت

 عرایضایستاد بلندى مکاناسبسوار انشاه کرد، نمی

 اگر دادند، بارعام هممهرگان (نوروز ندشنیدمردم

 آمد زیرتختموقع اینکرد شکایت شاه خودکسى

 بود وارد شکایت اگرداد رجوع موبدان موبدواقعه قضاوت

8.نمودند مجازات واال کردند راضىشاکى

گداخته به انجام میرسیده است، براي نمونه گذر

ور گرم با آتش یا روي   . -    ور در میان زتشتیان بر دو گونه بودهاست، ور سرد و ور گرم
سیاوش 

اي ور گرم با آتش بود. و نیز ریختن روي گداخته بر سینه

دادناز آتش براي نشان  بیگناهی 

مهرسپندانآذرپادٔ گونه

هاي زرتشتی خود ادعایش هم ور گرم بود. 

بات براي اث

زرتشت  متنٔبرپایه

بازیابد تا ادعایش ثابت گردد  

کس تندرستیش را  کردن تن و دریدن شکم بوده میبایست پس از انجام این آزمون آن

ها، سوراخ  آب و خفه شدن و نوشیدن زهر و چون آن است. دیگر شیوههاي ور شامل بریدن

شدن در  ادعایش فرمان داد تا بر سینهاش روي گداخته بریزند. ور سرد نیز عبارت از غوط، ور

نیز براي نشان دادن درستی

 

 اندام 

.است 

 ویکیپدیا.
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 : خالصه

 جرم، نیک،انواع کردارنیک گفتارنیک اندیشه اساسى معیار

 آورى دین جریم مانى محاکمه مانند عمومی، مذهبی، سیاسی،

 مجازاتبوداعدام (ارزان مرگ آن مجازات که دوم بهرام توسط

 سایر مجازاتاعدام کشورشاهخیانت مانند سیاسى جرم

داغزنجیرتازیانه حبس، بدنی، آزار شکنجه،عموم هاى جرم

 اعظم وزیر مهر بزرگ محاکمه سیاسى جرم نمونهبود مثله

بستندست بریدنمجازات انواع بودقتلانوشیروان

 کندنآنان آویختنمجرمان شانهطناب گذرانیدناسب دم

 آنهامهار گذرانیدنبینىگوش کردن سوراخمقصران پوست

 کتف یعنىذواالکتاف شاهپور توسط یاغى اعراب مجازات مانند

گذرانیده آنها شانهآهنى حلقهکرده سوراخمتهمان

 اسب دم  کهپوراندخت دستور شیرویه قاتل مجازات

  9.بستند

 زمان در مدنى حقوق

 خانواده »اي هسته «خانواده اصطالح پهلوى زبان در

 بمعنی دود کلمهمأخوذ دودهدودگ عنوان تحتگسترده«

 خواداى کَدكاست شده توصیفخانه (کدكخانواده اجاق

همسرزنشوهرخانواده پدر یعنى خانه اربابکدخدا(

 والزامات مقرراتخانواده اعضاء مجموعکدبانو (بانوگ کَدك

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

 

AVAYEBUF.wordpress.com       ***        مجله اینترنتی آوای بوف 
ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                                                         ٣٧٧...                       پیوست ھا                           نظام ساسانی، نمونھ 

                                                          

 می و  با او  از 

 از  به  می

در را  با  در .

در  می ،  یا  با 

گر . با  و  و   می

 را 

 با  می .

 می در . به 

به   و 

(  ) می در . ى از   یا 

به ، می و 

،  با ، و) 

در  به  می و 

   

افراد  را  می هب  یا  و 

 با  و  می .

)  و  از   و 

)  و  او   و  و  نوه

بع  از   با  می

  _______________________________________________

 رئیس (خانواده اعضاءضىداشتند، پیوند یکدیگربسیار

 دیگر اعضاىخویش خاص حقپسر هاىپسرانخانه

 واحدبخشى خانواده اینداشتند دیگرى حقوقصغیرانزنان(

شد شناخته گوهرتخم ناف، هاى واژهکه بود بزرگترى پدرى

خانوادهافرادتوانستند فقطخود امالك خانواده

دهند، انتقال خود تیره

رسیدند قانونى سنسالگى 15 خانواده مذکر اعضاء

کشتی (کمربند بستنزرتشت آئین طبقآئینى جشنى طى

شدند پذیرفته جماعت درون مخصوص پیراهن پوشیدن

گروهىعروس مواردگردیدندتوانیگرشیدبالغ قانوناً

 حضور شاهد عنوان بایستى تیره سال بزرگمقتدر اعضاء

 فرزندخواندگى عنوانفردى پذیرش که هم مواردىداشتند

 میان ازدواجشد مشورت تیره ارشد شوراىبود بحث مورد

" خویدوده"آن که بود معمولى رسمى پدرى خون هم خویشاوندان
 خواهر میانمحارمازدواج رسم این طبق چهنامیدند

 ولىگرفت انجام سلطنتى خانواده فرزندانوالدینبرادر

کنیم تلقى احتیاطباید معمولى مردم میان آن تداول

 تابع رفت شوهر خانهاینکهپس زن زنی، پادشاه ازدواج

اش قبلی خانوادهپیوندهاى تمامشد خود شوهر قدرت

 xvedodah
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 شد تنظیم ازدواج شرایط براى هم قراردادى گاهىرفت میان

 زن نداشت خود اموالزن مالکیت براى شرطى قرارداد این اگر

متعلق بود آورده خودکه اى جهیزیه ولىنبود خود اموال مالک

جهیزیه این نداشت ندىفرز فوت هنگامزن اگربودخود

 کابینزن جهیزیهطالق صورتگشتاش پدري خانواده

 نامه وصیت کرد فوت شوهر اگرشد بازگردانیدهمهریه(

اندازه متوفى پسر مانند زنشگذاشت نمی باقى خود

 زن آن یممتوفى مرد خود پسر صورت این داشت االرث سهم

 قیم متوفى مذکر شخص نزدیکترین نداشت پسر متوفى اگرشد

 فوت صورت نداشت فرزندى شوهرشزن اگرشد زن آن

آنکند ازدواجذکر مخویشاوند نزدیکترینبایست شوهر

زن چاکر
 قانونى زن کماکان ازدواج اینپس زننامیدند 

اگرفرزندانى محسوب خود متوفاىشوه یعنى متوفى

 متوفى شوهر قانونى جانشینانوارثانکرد پیدا جدید شوهر

خود واقعىطبیعى پدرشدند محسوب

 که بود صورتىآنبرد ارث نیز دختر زمان آن قانون

 خویشاوندانخویش پدرى خانه حفظ براىنداشت برادرى

 وصلتفرزندان حالت این کرد ازدواج پدرش یکنزد

میشدند محسوب مادریشان پدربزرگ قانونى وارثانفرزندان جدید

 C´AKAR
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قیمومت

خود مادربالغ پسر قیمومت مانندطبیعى قیمومت اول

  .نامیدندخانواده درونبودهبودگآن که پدرش زن

 مذکر اعضاء غیاب تیره طرفکه انتصابىگماردنى دوم

  .نامیدند گماردگ انجام م شد وخانواده

 خانواده پدرخویشاوند طرفکه انتصابى قیمومت سوم

  .نامیدند کَردگشد منصوب

 جانشین اگرگفتند اَبرماندخانواده پدر قانونى جانشین

شد سپرده دیگرىخانواده پسر وجود عدم علتخانواده

 قیمى چنین واقعى وظیفه صورت ایننامیدند،»پدستوري ئى«

  خود برابر پسرى وردن وجودیعنىپوسپس ستورى«

10.بود

 تعددبود مالکیتخانوادهمتکى جامعه ساسانیان، زمان

 موبدان فتواىمردمبرخ دربارهمواردبرخى زوجات

 داشتند هم دیگرى زنان عقدى زنان جزمردمبعضىبود مجاز

 کودکى شوهرزن نیزجنگی اسیربودند زرخریدکه

 لحاظکه فرزندانى داد دستور انوشیروان زمان در .کردند نامزد

 آن که اشنداى خانواده آن قانونى فرزند بودند مشکوك نسبت

 که دوران آن مزدك عقاید انتشار چونکردند زندگى

 پدرشان که شدند متولد کودکانى بود کرده عنوان مشتركزن
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 شوهرششوهردار زنان انوشیروان دستورنیزنبود، معلوم

 قباد زمانزنان اشتراك اصول اعالم زمانزنى اگردادند پس

 آن کهکسى آن داشت حق بود، نکرده شوهر انوشیروان پدر

ولى کند انتخاب شوهرىدیگرىداشت، تعلقموقع

  .کردند برقرارتعیین مهرالمثل زن براى باید صورت این

 انوشیروان بودند شده یتیم کهزاده نجیب کودکان قیمومت

پولىپذیرفت خود دربار آنه پسرانگرفت عهدهخود

 دولت توسط نیزدخترانشانبگیرند زن آنکه داد ایشان

 معمول بدینگونه خریدانزناشویىبکنند شوهرداد جهیزیه

 عروس مادرپدرداماد که اند کرده قید دینکرد کتابکه بود

  زن آنازدواجپسداد آن معادل چیزىپول مبلغى

 مادرپدرشوهرش کهپول آن بایست شد فرزند

  .بدهد پس شوهربود داده عروس

 اشخاص نام بقاىخانواده نسل تولیدخانواده بقاى براى

زنى بود ندهنماذکور فرزندمرد مردى اگر متوفى

، بود نماندهزنى اگردادند کسانش نزدیکترینبود مانده

 مردان نزدیکترین عقداش خانواده زنان نزدیکتریندخترش

شد پیدا فرزندى اگر صورتدراینآوردند درمی خانواده آن

نبودخانواده زنى اصالً اگردانستند متوفى آن نسل

یکى عقدکردند پیدا دخترى بود مانده باقی توفىکه پولى
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11.آوردندمرد آن نزدیک مردان

خودش خاص مقررات فرزندخواندگی،کودکان پذیرفتن

 بشودجانشین که بالغى پسرشد فوت مردى اگر داشت،

 اگراختیارکنند قیمى بایست صغیرش کودکان براى نداشت

سپردند خوانده فرزنددارایى آن کردن اداره داشت ایىدار

 فرزندخوانده عنوانداشت زنى پادشاهکرد فوت مردى اگر

 زن ولى کرده فوت مردى اگرگرفت دستکارها اداره

داشت زنى چاکر ولى نداشت هم بالغ ذکور اوالدنداشت پادشاه

 چاکرنابالغ فرزندانمتوفى شوهر اموالادار داشت پدرى زن آن

 نداشت پدر زن چاکر آن اگردادند چاکرزن پدر دستزن

 چاکر خواهر نداشت برادر اگرنمودند قیمداشت برادر ولى

 خواهرش پسربرادر پسر نداشتآنها اگرشد قیم زن

 خویشاوندان نزدیکتریننبودند هم آنها اگرشد خوانده فرزند

رسیددیگر

 دین پیرو باید شد تعیین پسرخوانده عنوان که کسى

 وهیچگونه داشت پرمحبت خانوادهبود عاقلبود زرتشت

 برگزیده فرزندخواندگىزنى اگر باشدنزده سربزرگ گناه

 هم کسى نامشروع زننکند وهرباشد نداشته شوهر باید شد

هم دیگرى خانوادهندهد تن فحشا نشود

 یک فرزندخوانده تنها زن یک زیرا باشد نکرده تعیین فرزندخواندگى
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 خانواده چند خوانده پسر توانست مرد باشد، توانست تن

باشد

 اجراى مراقبت مأمور که بودند مأموری کشور سراسر در

دارایى متوفى شخصى اگر بودند، مردان جانشینىارث قوانین

 جنازه تشیع دار عهده بایستى موبدان بود نگذاشته ارث

 فرزندانزن مخارجمتوفى قروض اداىپس باشند،فرزندان

 متوفى شخص عهدهآن مخارج که پیرمردى هرمتوفى پدر

 نبود ممکنمشروع وراثدادند، ورثهاالرث مالبود،

12.کنند خودمحروم ارث

 عنوان تحت زرتشتیان میانفرزندخواندگى نوع این امروزه

 قیمکند فوت کسى اگر معتقدند زرتشتیان زیرا نامند گذارى

 هنگامتواند نمینشود تعیینبراىباشد نداشته وارثى

متوفى براى فرزندخوانده لذابگذردصراط (چنیوات پلمرگ

  .است شده نامیده گذار عنوان

مانع که داشت وجود یقوانین ساسانى دوران همچنین

 توانست زن طالقى چنین وقوع صورتشد غیرقانونى طالق

وقتىبگیرد خسارتى طبقاتى پایگاهتوجهشوهر فوتپس

 طالق خود توانست زن بود همراه مشکالتىکه مواقعبعضى

13.بود همراه شوهرزن رضایتطالق صورت این غیربگیرد

بودن آزاد عیار تمام مدنى حقوقزنمرد برخوردارى شرط
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وج ساسانى دوران چهارگانه طبقات تمام بودن آزادبود

 اهلیت (آزاد شخص هر حقوقى وشخصیت ظرفیتدامنه داشت،

زنانداشت وسن جنسبستگىاستیفاء اهلیتتمتع

 دست طرفىداشتند، محدودى استیفاءتمتع اهلیت کودکان

 حقوقى اهلیتبخشى شخص که گردید موجب جنایتزدن

بدهد دستخود وقحق تمامى حتىداشت اجتماعکه

 پایگاهگروید دیگرى دینزرتشتى دینشخصى هرگاه

 حقوقاموالشد محروم خود اجتماعخانوادهخود حقوقى

کرد حفظ شخصى اموالقراردادى تعهدات مورد خود

داد نمی دستخود تابعیتشهروندى حق حتى

 تحتنبودن اسیرنبودن برده معنى کهاصطالح

حقوقى بستگى یعنى خون هم یعنى ناف همبود نبودن قیمومت

 ازچند مرکب تیرگى خاص حقوقبرخوردارىاجتماعى

که میهن هم وطن هم یعنىآدهیک خانواده

    شهرى همشهروند (شهر مرتگویند (Âdahyau)اوستائى

   .است ساسانیان زمان مدنى حقوق اصطالحات

همخون گروهگسترده خانواده مدنى حقوق

هم گروهخویشاونداني  گسترده اجتماعخانوادهگذشته

 Adehik
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تخم ناف، هاىنامهمخون گروه اینداشت وجود نیز خون

 خود شکل ترین ساده گسترده خانواده این .شد نامیدهگهر

 مشترك بناى یک فرزندان همگى کهپدرساالر خانواده چندین

 زنده ساىبیشترنسل سه نسبگرفت برمیبودند پدرى

 خویشاوندىگذشتههمخون گروه اعضاىرسید خانواده این

 گذار پایه که) پدر تبارگذشتهنیاکان روانهاى مشترك پرستش

 پیوند یکدیگرمشترك هاى جشندینى هاى آئینبود، گروه

است زیر شرحگهر همهمناف خانواده این هاى ویژگیداد

مشترك تعهدات داشتناقتصادي زندگىاشتراك

  مشترك هاى زمین داشتنسیاسى زندگىاشتراك

اقتصادى برگتولید ابزار دام، منقول، غیر دارایى

 همبرادران که بزرگ خانواده یک.بود خانواده مشترك مالکیت

 سهام داراى تنها کردند زندگى یکجابودند نشده جدا

 "همپاى برات"آن که بودند مشترك دارایى فرضىنظرى

 هاىوپسران مشترك سرپرست داراى خانواده این .گفتند

 وکودکان زنان زیردست افراد دیگر سوىسو یکبالغ رىپس

 ارتفاق حق نوعى خانواده، این بالغ ذکور افرادشد شاملصغیر

آسیاب مشترك، مراتع مانندگروه منقول  غیر داراى مشترك

  * Brat Hambay Gohar   
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 اگر داشتند، کشت براى زمین سازى آماده آبیاري، هاىکارگاه

 فروش حق کهخانوادهفردى هر غیرمنقول اموال خواستند 

 انتقال خانواده همان افرادباید ناچاربفروشند دیگرىداشت

 اعضاء کلیه واگر است مقرر هم اسالمکه شفعه حق نوعى (بدهند

غیرمنقول اموال توانستند کردند موافقت گروه وذکور بالغ

  .نمایند منتقل گروهى ادهخانوبیرون فردى

 .داشت گروهى مسئولیتگروهى خانواده بالغِ ذکورِ فرد هر

زنان سرپرستى گرفتن عهده اهلیت نوع مسئولیت این

 استوریهجانشینى نیابتبگیرانى هزینهنابالغانیتیمان

عبادى مراسم اى ساله پانزده مرد هرساخت شخصى

 که شد اهلیت این داراى پوشیدن پیراهنبستن کشتى ی،حقوق

 تولدنامیدندایرانى نوزادنوذاته (نئوزاد"جوت نئو"آن

آوردند حسابجوان آن براى دوباره

 داراى که وقتى ولىبود تمتع اهلیت داراى که کسى یعنى

 شد،سرپرستان تولددوباره اینکه مثلشد استیفاء اهلیت

 سرپرستى نیز شورا ایندادند تشکیلگروه شوراىخانواده

 داخل ازدواج تمام"نافپتى“ نامکرد انتخاب خود براى

 نافان همگسترده خانواده اینبیگانه ورودشد انجام گروه

Naogot          * Nafapati
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 گروه موافقتآنهم که داشت امکان فرزندخواندگى طریقفقط

 کامل اهلیتکه شخصى معنى بهآزاد (آزات اصطالحبود

 بود، گسترده هاى خانوادهیکى جزءاستیفاءتمتعحقوقى

داشتند حق بودند اشراف خونى گروه جزء که دان آزادنوعى

بیابند دست ادارىدولتى اهمیتمقاماتیک هر
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یادداشت ها

   

    
یارشاطر احسان، تاریخ از  ،3  - 

دریائی تورج، تاری و خ و   .  - و  ؛ 

ص ،  و    - 

فر  - 

امین سیدحسن، تاریخ - -  

 - و    

 - و   .

.   - 

 - و   .

  - 

.   - 

.  

  
 ص دوم، چاپ نفیسي، سعید ساساني، ایران تمدن تاریخنقلمارسلون آمین -١ بھ ،  از 

٥١.
2

51 همانجا، ص -
3

5152 همانجا، صص -
4

.101 ص کرمی، باقر محمد باستان، ایران کیفرى نظام
5

101102 صص همانجا،
6

103104 همانجا، صص -
7

104109 ، صهمانجا
٨

.206208 ص قدیم، ایران تاریخ پیرنیا حسن،
٩

  .120128، صص ایران حقوق 
  . ثاقب مرتضى  ترجمه،باستان ایران ویسهوفر یوزفر، ١٠
١١

.5356 صساسانی، ایران تمدن تاریخ نفیسی سعید،
١٢

99100 ،صص ساسانی، فرهنگ5856 صص همانجا،

١٣
 سازمان مقاله دوم، قسمتجلد کامبریج پژوهشگاهایران 

.ایران جتماعى
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فقط اوالد ذکور آنان در خانواده پدر شده اند

چاکر زن“ داشته اند،  ین که عنوان  سخن به م آمده است

ر،یخ اما در بعض از مباحث حقوق از مرد که دو زن ممتاز دارد 

معلوم ن که عده زنان ممتاز  مرد محدود بوده است  ای

ری جزء طبقه چاکر زن بوده اند  .  دی

نی ا دو نوع زوجه مختلف بود ظاهرا کن  حقوق قانون

چاکر زن“  یم زن خدمتکار ”ای“  عنوان خدمتکار داشت و او را 

از او پست تر زن، یم“  پادشاه زن ”ای“ 

کی از زنان، سوگل و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او 

) از حق ر دودمان بهره مند  کدگ خودا ییر خانه 

ی ب  .  ظاهرا مردمان کم بضاعت به طور کل

که مرد م توانست داشته باشد، به استطاعت او بستگ

. در عمل، تعداد زنان ی لی خانواده به شمار م زوجات اصل تشک

اداره م شد، که مبتن بر احکام زند و اوستا بود اصل تعدد 

نی ی  عهد ساسان بر طبق قوان

مهدي صولتی

  

زن و خانواده  

 باستانرانی در ا

 : گردآوري و تحقیق

 مفصلی مدنانیی اجتماعاوضاع

…یی

 رفتی

.  داشتیی

 زن نداشتندکی از شی

استیي(س

یی1.بود

ود که  بی.  خواندندزن ممتاز”را 

”ي

 زانی3.ی2.گفتند

 و زنان اسزرخر

کیستی

يیی

” زنا4.انی

 اهتمام 5.ی مرفتهی پذي
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لهی آتش و  یش  را به وس یم موجب بدبخت طفل 

دی رای کنند، تا زن حا

یبا طفل خردسال را از آس چشم بد محفوظ بدارند و مواظبت 

خاص و دادن صدقات به جا آورد، صدقه پسر ب از دختر بود . 

دی شکر خدا را با انجام مراسم د ینی  تولد طفل پدر با

می

وجه زنا محسوب نم شده، بلکه عمل ثواب بوده که از لحاظ د ینی

تی کرده اند در آ ازدواج با اقارب به ه چی امر روا

کند و مثال ها آورده است که زرتشت و تقد نی ا

یم شود که مرد مجاز است با مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت

عدالت خاصه پرستندگان اوهرمزد به نحو ي : دی ازدواج است گو

انی که راجع به  خواهر خود را عقد کرده بود. در کتاب حقوق سر

حی بشود  ی پزی از ا  را گرفت و مهران گشنسب ن

نی خواهر خود  . بهرام چوب سوم با دختر خود استاتئرا از

ری دوم با دو دوختر خود آتوسا و آمستر و دار  .

آتوسا نام داشت.  دوم، خواهر خود پر را به زن ی

کی از آنها  هی دو خواهر خود را در عقد ازدواج داشت، که 

 . می معمول بود، حت در عهد هخامنش نیا رسم از قد

نی م“  . 

شمار م رفت، تا به حد که ازدواج با محارم را  مزیجا

رانی کی از صفات بارز جامعه ا در پاک نسب و خون خانواده 
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 به ییی

 شمردند و یيی

 خواندندیدودهیخو” را ی وصلتچن

مثال انیی

یکمبوج

سیساتیوشیدار

 وشیسیاردشگرفت

 کرددواج

ی مسنکهیشگیگرد

ی

 جاري

 

سیدیی تاي براانییی

ی زرتشتنیی6.ی م

یی

. است داشته عظياجر

يهنگام

7شیي

بییست

 آن زن را یطانی شي که پل او نشود، زکی نزدضی

طان8.نداشتند پی
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شوهر در موقع عروس به او داده بود نگاه دارد

 که با رضا زوجه واقع م شد زن حق نداشت اموال را که 

. در موارد  دی اموال خاص همسران و غالمان خود تصرف م

اری همه خانواده بود، در   پدر خانواده، که صاحب اخت

می نی

از عروس معلوم م شد که زن ارزش آن مبلغ را ندارد. 

 توانست آن پو را در بعض موارد مطالبه کند، مثال اگر بعد 

. بعد شوهر مبلغ به پدر آن دختر م را تع

ی لهی نفر واسطه به عمل م آمد، مهر  معموال وصلت به وس

دی ی در پانزده سالگ

 قالبا در سن طفول به عمل م آمد و ازدواج 

می   یم    رای  از 

رفت مکلف ب به مجر د دختر به سن بلوغ او را شوهر  یم

ای شخص د که ول دختر به شمار  از طرف د پدر 

اری ي . دختر خود مستقال حق اخت  دختر م

کی از عموها  ای مادر تعلق م گرفت و اگر مادر مرده بود، متوجه 

نیا.  حق نخست به  شخص د اجازه شوهر دادن دختر را داشت

دیق اگر پدر در  شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت

می دختر را مادر به عهده م گرفت، لکن حق 

اهی گ هوم به طفل م دادند و روغن بهار به او م ی یش

 دور م کردند، خصوصا در سه شب اول تولد طفل و 
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یییروشنا

يی،ردادن

یی مذهب تعل9.دندیچشان

 نبود، اتی ح 10.

يگری

یی

 شو شدیي هاییدا

یگر،یگری 11.نداشت

 دنیرسود

 12.آمد به شماری گناه عظ توالددختران منع دهد، ز

یتیي نامزدمراسم

 شوهردار م دختر بای.  گرفتی صورت میدر جوان

یک 13.شد

 پرداخت، یی کردندی منیی

یلی میول

ظاهرا یی

 14. باشد است که زن عقمقصود ا

معموال

 کردیعوا

ییيیطالق

 به زن يهرگاه شوهر. ی
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لی دخمه  نی . به هم طی به شمار م  و نجاست مح

 نجس و ش محسوب م شدند، و موجب 

نی ی ! و کمک به  هم د ری عمل را از اعمال خ

نی ازدواج تعهد م نیا. د مواظبت و نگاهدار زن را در مدت ا

دی همه گونه   صورت م گرفت، که در ط آن شوهر جد

زی است، با انعقاد پ ید

نیا!  قرار که شاهد  بودند و مانند فرزندان او محسوب م

نی ازدواج مت شدند، متعلق به شوهر اول   که در ا

صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و 

تی نی که مرد از خدمات آن زن استفاده کند

) به مرد د نیا ات!  اگر از زنان ممتاز او محسوب م

کی ای از زنانش را  ی  حق داشت،  زن خود را 

عنی زن تحت تبع ت شوهر اولش م از آن شوهر اول بود، 

دی در زمان ح اری کرد، فرزندان که در ازدواج جد ید

اری او را به خ او بسپارد و زن  ي حای یم کرد، ب آن که صر

اری شده بود. در صورت که شوهر زن خود را طرد 

نی ا رسم باعث دغل  اری چاکر زن“ شوهر د عنوان 

ی ی لهی از نزد شوهر خود طرد نم شد ول اجازه م نی به ا

،ی اری نی تو آزاد و صاحب اخت : از ا خود م
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 زن  خود هسته لحظ گفتی

 به افتیی وس

15! کند اختيگری”

يیي بسي هايباز

شوود اختی

 اتییی م اختيگر

یید،یی زای

! ماندی میشوهر اول باق

حت(یگانهیشوهر

 بسپارديگری شدی

در ا!  زن شرط نبودرضا! 

ی مولدیفرزندان

16 شدندی

 مانی زوجه و کنتی وضعیی از مشابهت قضايگر

یییرسم

 کریي

 مکی دانستندی م

.شمردند

ییطانیضی حازنان

 دل رفتندییآلودگ
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انی زن از آن اتاقک خارج م شد و خود را م ی از پا

 . دی با ادرار گاو غسل م کرد، آن شخص برا پاك شدن با

انای زن حا را لمس م ی . اگر اح آتش خوددار

ی د خانواده و نزد شدن به  گذراندند و از لمس کردن اعضا

نی دخمه م ی دی با به تنها در ا . زنان دوران ح خود را

ض آن را آلوده م ی از عناصر مقدس به حساب م آمد و زنان حا

رای نور و روشنا نیا.  اتاقک ها پنچره ا به ب نداشت ز

نی خانه ها برا زنان حا ی ری  را در ز
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 مضیي زمی مخصوصيها

 ییرونیيساختند

یی

ییضیکردند

کیگري

ی کسضی کردندی مي

پس  کردیي

یض،ی حوره د

 17! کرد تا پاك و طاهر شودیشست و با ادرار گاو غسل م
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.   - 

،ی    -  حقوق ساسان

  -  دادستان، ص   

.   - 
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   - 

.   - 

   - 

   - 

   - 

ید -  

 .  - 

،ي  . - 

، بند   . یآم -

.  1 ، - 

.  - 

.  

کتاب زن در  ،ی ؛ 8 حقوق ساسان، کریستیانمه بارتل-1 کتاب حقوقی مادیکان هزار دادستان، ص 

21، ص 2ج و ، 31، ص 1ج 
31، ص 1 ج همانجا،2
13ص ج ، همانجا3
76، فقره 226 کتاب ، مارسلینوسانوس4
143-142، ص 1 ج ، متون پهلو ادواردوست5
389، ص 2 ج ،همانجا6

.14-13، فقره 31، فصل 8 کتاب نکرد،7
.22-21 فقره، نجاهما٨
.7-6، فقره 38، فصل جاهمان٩

.10، فقره 43، فصل جاهمان١٠
١١، فقره جاھمان١١
.20، فقره جاهمان١٢
٢٠، فقره ٢٠، فصل جاھمان١٣
٩۵فقره نجا، ھما١٤
.13ادیکان هزار کتاب حقوقی م، کریستیانبارتلمه١٥
.29، ص 1 ج  زن در، کریستیانبارتلمه١٦
 فرگردداد،یاوستا، وند١٧
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 سیرة بن اسحاق،
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   ،   
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رضی هاشم ، دانشنامه ایران باستان، عصر اوستائى تا پایان دوران ساسانیان، 

.  

راوش سلیمان، نام و ننگ، تولد دوباره خراسان کهن در هزار] نو، کتاب اول: 

، تهران،  ترجمه از انگلیسی  مهرداد قدرت تاریخ و فرهنگ سا

 ( تاریخ ماد، ، ترجمه کریم کشاورز، چاپ هشتم  . م.  دیاکف ا

_______________________________________________
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.  ، نشر گسترده، تهران) و آزار در ایرانتاریخ شکنجه (، تاریخ شکنجهخلیلی مهیار

شرکت 1345(

  انتشارات علمی و فرهنگی 

) (سانی،دیزجی

  .1382انتشارات ققنوس، 

نام، 

2007چاپ اول، آلمان، 

   .  1381انتشارات سخن، 

1993تاریخ امپراتوري مغول، فایار، پاریس ،Jean-Paul Rouxژان پل 

انتشارات سخندو قرن اول اسالم، 

)1350(

انتشارات علمی و فرهنگی

 نشر قصیده سراتاریخ شکنجه و آزار در ایران (اریخ شکنجه، ت مهیارخلیلی

منظومه آناباز، کتاب سومسن ژون پرس

. ش1362مرکز نشر دانشگاهی، تهران  ، تاریخ تحلیلی اسالم، شهیدي

1373 (1386، زوال اندیشه ي سیاسی، چاپ هفتم، 

  ).  تاریخ الرسل و الملوك(ي تاریخ طبر، طبري

  .  شاهنامه، فردوسی ابوالقاسم

 امانوئل

1382انتشارات ساحل، : تهران
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ترجمه  . ویسهوفر یوزف، ، 

  .ي

.   

.   

  ، 

مقدسی مطهربن طاهر    .

.  

مشکور محمد جواد، تاریخ ایران زمین از روزگار باستان تا انقراض

مسعودي علی بن حسین

 به

، تاریخ و فرهنگ  در دوران از عصر ساسانی  

.  

.  

امپراتوري استپ ها، پایو، پاریس، تجدید چاپ  Grousset René  گروسه رنه

 .  

ترجمه ،   

گرشویچ ایلیا

.  ، 

_______________________________________________

٤٠١منابع                                                                                    

   

  1380 تهران، سوم، خط  انتشارات،باستان ایران کیفرى نظامباقر کرمی محمد

  کمبریج به   تاریخ  وره ي هخامنشی، از مجموعه ي، تاریخ ایران د

  ، سازمان چاپ و )1385( مرتضی ثاقب فر     گرشویچ ایلیا   سرپرستی

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

،

2003

، تمدن شرقآمینمارسلون 

).1380 ( مرکز نشر دانشگاهی،النهرین، تاریخ و تمدن بینید زاده یوسفمج

  انتقال   ایران  محمد مالیريمحمدي

. عصر اسالمی

.  مروج المذهب، 

،  اریهقاج

  .انتشارات اشرافی، تهران

، مجموعه آثارمطهري مرتضی 

وتاریخ، جلد چهارم تا ششم، فارسی، آفرینش

.، نشر نیمااسالم شناسیمقدمه اي بر  علیمیر فطروس

  )1357 (، حالج  علیمیرفطروس

، انتشارات کار، مالحظاتی در تاریخ ایرانمیرفطروس علی

ساسانی ایران تمدن ، تاریخسعید .نفیسی

، متون پهلو ادواردوست 

تهران ققنوس، چاپ فر، ثاقب مرتضى باستان، ایران 
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.  

..  

.  

_______________________________________________
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، تاریخ تمدن، فارسیویل دورانت

، انتشارات علمی و فرهنگیترجمه مازندرانی .جرج راولینسنتاریخ، هرودوت 

.خ یعقوبی، تاری احمدبن ابی یعقوبیعقوبی

ایرانیکا المعارف دایره، احسانیارشاطر 
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www.siamacsotudeh.com

نشانی براي سفارش مستقیم کتاب  :

رهاي تاریخ، ما کجا ایستاده ایم و به کدام سو باید برویم؟  -

  5- 
                    

 . 3- 

.  2-

. - 

 دیگر نویسندهآثار منتشر شده  :

  

چاپ چهارم, از الهه آسمان تا برده خانگى,  در تاریخ  زن و سکس1

 زن و سکس در تاریخ، ترجمه کردي

    سوم چاپ , انگیزه ها و هدفها , تروریسم اسالمى 

 Ben Laden, the only Real Muslim.                ٤
  .، دو جلد، چاپ اولتاریخ گفته نشده اسالم

  ا راهک٦

www.facebook.com/siamacsotudeh

1- 905-237-6661

info@siamacsotudeh.com

Po box ٥٥٣٣٨  
٣٠٠ Borough Dr.
Scarborough    ON.    M١P- ٤Z٧
Canada
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