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 25دی  1324تصویب طرح چاپ فرهنگ دهخدا

عصاره یک عمر تکاپوی فرهنگی

افول پس از
هشت قرن
محــدوده اندلــس
در
()Andalus
دورههــای مختلــف
متأثر از میزان اقتدار
مونا فاطمینژاد و نفــوذ حکومــت
کارشنا 
س ارشد اســامی در آنجــا
تاریخ اسالم متفاوت بوده است.
شــبهجزیره ایبــری
واقــع در جنــوب غربی اروپــا ،پهناورترین
ســرزمینی اســت که پیــروان اســام آن را
اندلــس نامیدهانــد .کوچکتریــن ناحیه
نیز که به این اســم شــناخته شد ،غرناطه
(گرانــادا) در جنــوب شــرقی شــب ه جزیره
ایبری اســت .اسپانیا بخشی از این قلمرو
بــود کــه وضعیــت سیاســی ،اجتماعــی
و دینــی آن تــا حــد زیــادی بــر کامیابــی
مسلمانان در فتح جنوب غربی اروپا تأثیر
گذاشت.
وقتی فرماندهان مسلمان در اواخر سده
نخست هجری قمری یا اوایل قرن هشتم
میالدی به اسپانیا آمدند ،بر این مملکت،
قوم ویزیگوت فرمانروایی میکرد .آنها از
حدود سه قرن پیش بر این ناحیه سلطه
یافته و فرهنگ و آیین رومیان و مسیحیت
را پذیرفتــه بودنــد .در ایــن حکومــت کــه
مرکزش طلیطله (تولدو) بود از ســال 89
هجــری قمــری  708 -میــادی موضوع
جانشــینی به معضل اساســی آن تبدیل
شد؛ بهگونهای که اختالفات و جنگهای
مــداوم در سرتاســر قلمــرو ویزیگــوت،
بهطور چشمگیری مســیر رسیدن به این
بخــش از اروپــا را برای مســلمانان هموار
کرد .معروف اســت «یولیان» از مخالفان
حکومــت مرکــزی و امیری شورشــی بود
که در فراخواندن مردم مســلمان به این
منطقه نقش داشت.
نارضایتــی گــروه پرشــمار فرودســتان از
فرادســتان یــا طبقــه حاکــم بــر جامعــه
کــه بیشــترین ثــروت را در اختیار داشــت
و شــاه در رأس آنــان بــود ،همچنیــن

روحانیــان کیش و
پشــت کردن مــردم به
ِ
آیین شــان ،یعنــی کلیســای کاتولیک که
پیوندهای نزدیکی با دربار داشتند و بویژه
ناخشنودی اقلیتهای مذهبی ،بهدلیل
وضعیت تأسفبارشــان در این حکومت،
از دیگر عللی است که فتح اسپانیا را برای
سپاهیان اسالم آسان کرد.
مسلمانان ســاکن قیروان ،واقع در تونس
امــروزی ،اولیــن گــروه از جهــان اســام
بودنــد کــه بــا عنایت بــه اوضــا ع و احوال
ایــن ســرزمین بــرای فتــح آن مصمــم
شــدند .آنها در نخســتین اقدام ،خواسته
خود را با خلیفه مسلمانان ،یعنی «ولید
بــن عبدالملــک» بــا فرســتادن نامــهای
بــه دمشــق ،پایتخــت امویــان در میــان
گذاشــتند .پس از دریافت پاســخ خلیفه،
«موسی بن نصیر» فرمانده مسلمانان در
آفریقیه ،ابتدا دستهای از نظامیان را برای
کســب اطالعات و ارزیابی بیشــتر منطقه
بــه ســواحل جنوبــی اســپانیا اعــزام کرد.
حاصل این ســفر تحقیقی ـ نظامی اعزام
حدود هفت هزار سپاهی به اسپانیا شد تا
این ناحیه را تحت فرمان قلمرو اسالمی
درآورند.
«طــارق بــن زیــاد» فرمانده ســپاه هفت
هزارنفــری بــود .او در  92هجــری قمری
  711میــادی بــا هــدف وارد شــدن بــهخاک اســپانیا و البته بــا راهنمایی یولیان
از راهی گذشت که تاکنون ب ه نام او یعنی
تنگه جبل الطارق مشهور است .استجه،
مالقه،غرناطه،قرطبه،البیرهوطلیطلهاز
نخستینشهرهاییبودکهبهدستطارق
تصرف شــد .طارق بن زیاد و فرماندهان
پــس از او بــا توجــه بــه اوضــاع اســپانیا،
شهرهای مختلف آن دیار را تقریباً بدون
مانع جدی فتح کردند .مسلمانان از این
زمان تــا  2ربی عاالول2 - 897ژانویه1492
کــه در نتیجــه اتحــاد و مبــارزات مــداوم
شــاهان کاتولیک ،برای همیشه از جنوب
غربــی اروپــا اخــراج شــدند ،بــه مــدت
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قلعه کولومار در اندلس اسپانیا

780سال بر اندلس حکومت کردند.
نخستینفرمانروایانمسلماندراندلس
که مرکز حکومتشان را اشبیلیه (سویل) و
سپسقرطبه(کوردوبا)قراردادند،مطیع
خلیفه جهان اســام ،یعنی حاکم اموی
بودند .پس از ســقوط سلســله امویان در
ســال  132هجری قمری  750 -میالدی
بیشتر افراد این دودمان بهدست خاندان
عباسی کشته شــدند« .عبدالرحمان بن
معاویــه» معــروف بــه داخــل ،از انــدک
امویانــی بود کــه زنــده ماند .او توانســت

بــه همــراه گروهــی از هواخواهــان خــود
بــه اندلس فرار کنــد و با غلبه بــر امیران
آن دیــار در  138هجــری قمــری 755 -
میــادی سلســلهای نو از خانــدان اموی،
موسوم به امویان اندلس بنیان گذارد که
نزدیک به سه قرن تا 422هجری قمری -
 1031میالدی دوام آورد.
بــا ســقوط امویــان بهجــای حکومتــی که
بــر سرتاســر اندلــس حکمرانــی کنــد،
سلســلههای متعــددی در گســتره ایــن
قلمــرو ظاهر شــد کــه در تاریخ اســام به

عصــر ملــوک الطوایــف مشــهور اســت.
جهوریان ،بنیعباد ،بنیزیری یا بنیمناد،
بنیذیالنــون ،عامریــان ،بنیافطــس،
مرابطــون و موحــدون از مهمتریــن ایــن
دولتها بودنــد .بنینصر یا بنیاحمر در
غرناطهآخرینسلسلهکوچکدراندلس
بود که پس از سقوط آن بهدست اروپاییان
دیگر هیچ دولت مســلمانی به تأســیس
حکومت در این ناحیه کامیاب نشد.
اندلــس در تاریــخ پرفرازوفــرود خــود،
مخصوصــاً از قــرن  4هجــری قمــری

 10میــادی بــه بعــد ،هــرگاه فــارغ ازجنگهــای داخلی و خارجــی روی ثبات
و آرامــش دیــد در علــوم و دانشهــای
گوناگــون پیشــرفت کــرد؛ بویــژه شــاهان
فرهنگدوســت و اهــل تســامح در ایــن
بــاب پراثــر بودنــد .نقــش این ســرزمین
ن وســطا ،بهعنــوان
در دوره قــرو 
دروازههای فرهنگی شــرق جهان اسالم
و مغربزمیــن ،اهمیــت آن را بیشــتر
میکــرد .گاه مطالعــات دانشــمندان
اندلــس بــر تحــول نظریههــای علمی و
پژوهشهــای اروپاییان تأثیــرات مهمی
داشت و البته که مسلمانان هم در برخی
حوزههــا از مطالعــات غربیهــا و دنیای
مسیحیتبهرهمندمیشدند.
دستاوردمسلماناناندلسدرشاخههای
مختلفیچونفلسفه،ادبیات،معماری،
نجوم و پزشکی پرشمار است که در اینجا
فقــط بــه برخــی از آنها اشــاره میشــود:
«حــی بن یقظان» یا زنده فرزند بیدار که
داستانی فلســفی اســت و بین متفکران
اروپایی در عصر روشنگری بسیار طرفدار
یافــت« .ابنطفیــل» صاحب ایــن اثر از
فردی ب ه نام حی بن یقظان مینویسد که
از هنگام تولد در جزیرهای غیرمســکونی
و بــ ه دوراز مردم زندگــی میکند تا اینکه
روزی از وجــود دیگر آدمها آگاه میشــود
ن زهــر» دارنــده کتابــی موســوم
و« ....ابــ 
بــ ه «التیســیر فــی الدرمانــه و التدبیــر»
(راه آســان درمــان و پیشــگیری) از دیگــر
شــخصیتهای معــروف در اندلــس
بود که بهعلت بررســی بیمــاری جرب و
تشــخیص انگلی که موجب آن میشود؛
پساز«الکساندرترالسی»لقبنخستین
انگلشــناس را بــه او دادهانــد .تأمــات
ابنطفیــل و «بطروجــی» در انتقــاد از
هیــأت بطلمیــوس کــه بعدهــا بهطــور
غیرمســتقیم بــر نظریههــای انقالبــی
کوپرنیــک ،کپلــر و گالیلــه تأثیر گذاشــت
نیز در حوزه ستارهشناســی این ســرزمین
شایان توجه است.
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نابودی یک امپراطوری پس از چهارصد و هفتاد و چهار سال

ِ
اشکاشکانیان
شاهنشاهیاشکانیان
( ۲۴۷پیــش از
میــاد ۲۲۴-پــس
از میــاد) در تاریــخ
مجتبیشهرآبادی ایران به سبب رهایی
دانشجوی بخشــیدن ایــران از
دکترای تاریخ تســلط بیگانــگان،
احیــای دولــت ملــی و البتــه بــه ســبب
بلندمدتتریــن ســلطنت خاندانــی کــه
قریب به پنج سده به درازا کشید ،اهمیتی
بینظیر دارند .پهناوری دولت اشــکانیان
در دوره اقتدار از رود فرات در بینالنهرین
تــا هندوکــش و از کوههــای قفقــاز تــا
خلیج فارس را شامل میشد.
سرچشم ههایپهلوانی
اشکانیان،خاندانیآریاییازطوایفپارتی
بودنــد .محــدود ه جغرافیایــی ســکونت
پارتیها ،منطق ه وســیعی بود که از غرب
بــه دامغــان و ســواحل جنــوب شــرقی
دریــای خــزر ،از شــمال بــه ترکســتان ،از
شرق به رود تجن و در جنوب به سیستان
محدود میشــد .اســاس زندگی پارتیها
بر شــبانکارگی اســتوار بود .زندگی سخت
شبانی،مقتضیاتیهمچونصبروتحمل
در برابــر مصایــب طبیعــی ،بدنهــای
ورزیده و تبحر در سوارکاری ،شکار و جنگ
را الزام میکــرد .خصوصیاتی که طوایف
پارتی در واقع نیز به آن شــهرت داشــتند.
بیهوده نبود که نام طوایف پارتی در زبان
فارســی ،گره خورده با پهلــوان و پهلوانی
جاودانهشد.
قیامعلیهیونانیان
با حمله اسکندر مقدونی به ایران در سال
 330پیشازمیالد،حکومتهخامنشیان
ســقوط کرد و ایران بهدســت فاتح بزرگ
مقدونــی افتــاد .اســکندر در  327پیش از
میالد درگذشت و قلمرو حکومتش میان
ســرداران او تقســیم شــد .در ایــن میــان،
ایران نصیب یکــی از این ســرداران بهنام
سلوکوسنیکاتورشد.سیاستسلوکوسو
جانشینان او در ایران ،مبنی بر نژادپرستی
و احداث شــهرهای یونانینشین در ایران
و اســکان دادن یونانیان در آن شهرها بود.
این شیوه حکومت که با تحقیر ایرانیان در

سرزمین خودشان همراه بود ،احساسات
ملیایرانیانراجریحهدارمیکرد.اماقیام
علیه بیگانگان ،عاقبت بر سر حادثهای که
ظاهراً مســألهای شــخصی بود ،آغاز شد.
ارشــک یا اشک ،از ســرکردگان پارتی بود و
در شهر اســتوا(قوچان) ســکونت داشت.
ارشــک اطالع یافــت که فرمانــدار یونانی
شهر به برادر خوبروی او ،تیرداد ،سوءنظر
دارد .ارشــک کــه ایــن موضــوع را اهانتــی
بزرگ به شرف خاندان خود میدانست،
مــردم شــهر را بــه قیــام علیــه یونانیــان
فراخواند .در شورشی که به رهبری ارشک
درگرفت ،فرماندار یونانی استوا کشته شد.
ارشــک ،سپس به سوی اشاک (عشقآباد
امــروزی) حرکت کرد .در اوایل ســال 250
پیش از میالد ،عشــق آبــاد را تصرف کرد،
اعالم اســتقالل کرد و بر تخت ســلطنتی
نشســت که بــه افتخار خــود او ســلطنت
اشــکانیان نامیــده شــد .از آن پــس تمــام
پادشــاهان اشکانی ،که ارشــک را برگزیده
خداوند و دســت انتقام خــدا از بیگانگان
تلقی میکردند ،به احترامش ،نام او را به
نامخودمیافزودند.
درمسیراقتدار
اشــکانیان در ســال  250پیــش از میــاد
ســلطنت خــود را در منطقــهای کوچــک
آغاز کردند .اما نبردهای آنان با سلوکیان
برای آزادسازی سراسری ایران ،حدود یک
قرن به درازا کشــید .ارشک در  248پیش
از میــاد درگذشــت و بــرادرش تیــرداد با
عنوان اشک دوم جانشین او شد .تیرداد،
گرگانرانیزبهقلمرواشکانیانافزود.چند
ســال بعد تیــرداد در  217پیــش از میالد،
سلوکیانرادرشمالخراسانشکستداد
و قلعه داریوم (درهگز امروزی) را بنا نهاد.
بزرگترین پیروزی تیرداد در  214پیش از
میالد با فتح شهر سلوکی هکاتوم پولیس
در حوالی ســمنان امروزی بهدست آمد.
این شــهر کــه بعدهــا صــد دروازه نامیده
شد ،از مهمترین پایتختهای اشکانیان
تا پایان عمر حکومت آنها باقی ماند .اما
نبرد نهایی اشکانیان با سلوکیان در ایران
در عصــر فرمانروایی مهرداد اول (اشــک
ششم) رقم خورد.

منبع :شمش طال نیوز

عالمه علی اکبر دهخدا ،ادیب ،شــاعر و سیاستمدار ایرانی ،سال
 1257خورشیدی در تهرانمتولد شد.هنگامی که دهخدا 10ساله
بــود پدر وی درگذشــت و دهخدا با توجه مــادر خود به تحصیل
ادامــه داد .بــا افتتاح مدرســه سیاســی در تهــران ،دهخــدا در آن
مهدی قادرنژاد مدرسه مشغول تحصیل شد .او در همین ایام به یادگیری زبان
حمامیان فرانسه نیز پرداخت .هنگامی که معاون الدوله غفاری به سفارت
پژوهشگر تاریخ ایران در بالکان منصوب شد ،دهخدا را با خود به اروپا برد .دهخدا
در اتریش ،زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل کرد .او زمانی
کــه پــی برد در زبان فرانســه فرهنگ بــزرگ الروس وجود دارد به فکر افتــاده بود تا با
تسلطی که بر متون قدیم فارسی داشت به جمعآوری لغات و ترکیبات و اصطالحات
این متون و استخراج شواهد آنها بپردازد()1و بدین ترتیب سنگ بنای یکی از مهمترین
کتابهایمرجعفارسیگذاشتهشد.
ëëمؤسسهدهخدا
مقدمــات تألیف و انتشــار لغتنامه دهخــدا از اواخر دهه  ۱۳۰۰با مســاعدت دولت
فراهم شد .اولین مجلد لغتنامه در سال  1319در چاپخانه بانک ملی شروع و یک
جلــد آن در  468صفحــه چاپ شــد؛ اما به علــت آغاز جنگ جهانــی دوم ،چاپ آن
متوقف شــد .در  25دی ماه ســال  1324مجلس شــورای ملی ،به پیشنهاد جمعی از
نویسندگان ،هزینه چاپ آن را پذیرفت و آن را تحت عنوان «فرهنگ دایرهالمعارف
آقــای دهخــدا» نام نهاد و تصویب کرد« .مجلس شــورای ملی در طــرح اصلی ماده
واحدهای در 1324بدان نام «دایرهالمعارف فارسی» و «دایرهالمعارف آقای علیاکبر
دهخــدا» یــا «فرهنگ آقای دهخــدا» داده اســت[ .اما] مرحوم دهخــدا از اطالق این
نامها خودداری کرد و چون نخســتین فرهنگ موجود فارســی فرهنگ اسدی است و
مؤلف بدان نام «لغتنامه» داده بود ،بدین مناســبت مرحوم دهخدا به دوره لغت
خویــش نام «لغتنامه دهخــدا» دادند )2( ».اولین مجلد لغتنامه در 5000صفحه
در سال  1325منتشر و از آن به بعد در جزوههای  100صفحهای بهطور مستمر ،چاپ
شــد .بعد از آن دانشــگاه تهــران این وظیفه را برعهــده گرفت و چاپخانه دانشــگاه به
تنهایی عهدهدار چاپ شــد که هماکنون هم
ادامه دارد .گفتنی اســت که نام تمام کسانی
که در تألیف لغتنامه همکاری و همفکری
داشتهاند در تکمله مقدمه آمده است .محل
فعلیمؤسسهلغتنامهدهخدادرشمیران،
جنبباغفردوساست.اینمؤسسهتوانسته
لغتنامــه دهخــدا را در  ۲۲۲جــزوه شــامل
حــدود  27هزار صفحه چاپ کند و در اختیار
عالقهمندانقراردهد.بادرگذشتدهخدادر
ســال  ۱۳۳۴هماهنگی و مدیریت لغتنامه
بهوصیتخوددهخدابرعهدهمحمدمعین
گذارده شد .پس از درگذشت معین ،کار را سید جعفر شهیدی و محمد دبیرسیاقی و
دیگراندنبالکردند.عالوهبرعلیاکبردهخداوهمکاراناولیهاو،گروهیازپژوهندگان
زبــان و ادب فارســی طــی بیش از شــصت ســال در هیأت مؤلفــان لغتنامه دهخدا
عضویت داشتهاند و به تهیه مواد و تنظیم آنها و نیز تدوین و تألیف مواد گرد آمده برای
لغتنامه مشغول بودند .بهگفته خود دهخدا آنچه را که خواننده این کتاب میبیند،
نتیجهیکعمرنیست،بلکهنتیجهعمرهاست )3(.دهخدافیشبرداریلغتنامهرااز
رویمتونمعتبراستاداننظمونثرزبانفارسیوعربیولغتنامههایچاپیوخطی
و کتب تاریخ و جغرافیا و علوم طب و هیأت و نجوم و ریاضی و حکمت و کالم و فقه و
غیره فراهم آورد .این اثر شگرف عالوه بر اینکه تقریباًمحتوای کلیه لغات فرهنگهای
خطی و چاپی مهم فارسی و عربی در دسترس تا آن موقع است و در نقل آنها نهایت
دقت شــده که مبادا اغالط گذشــتگان تکرار شود ،شامل هزاران لغت و ترکیب و کنایه
و مثل ،مأخوذ از متون نظم و نثر و دیگر آثار علمی و ادبی متقدمان اســت )4(.دهخدا
مینویســد« :کتب نظم و نثر دســترس را خواندم ،از منظوم و منثور عامیانه و مبتذل
نیز چشــم نپوشیدم ،یعنی بدانســان که شاهنامه فردوســی و ترجمه طبری و تاریخ
ابوالفضل بیهقی را مطالعه کردم ،شــبیهنامه تکیهها و چهل طوطی و حســین کرد را
()5
دیدم و امثال جمله آنها بیرون کردم و این کار بیش از بیست واند سال بکشید»....
بدیــن ترتیــب ،کار دهخــدا فقط بر نقل لغــت از کتابهای لغت قدیم نهاده نشــده و
منحصر به آن نشــده است که آنچه فرنگنویســان دیرین در کتابهای خود آوردهاند،
نقلواحیاناًجرحوتعدیلکند،بلکهتکیهاصلیکارویبرکلماتیاستکهخودازمتون
شــعری و نثری طی ســالیان دراز بیرون کشیده اســت )6(.از سوی دیگر بسیاری از لغات
ترکی  ،مغولی ،هندی  ،فرانســوی و انگلیســی و آلمانی و روسی در زبان فارسی متداول
اســت که تاکنون در هیچ فرهنگی گردآوری نشده است ،ولی در این اثر عظیم تدوین و
در دسترس مراجعات گذاشته شده است )7(.همچنین در مورد اعالم رجال و مکانها،
تحقیقات و پژوهشهای دقیقی شده و اسناد و مدارک ارزشمندی برای هر موضوع در
فیشها،موجوداست«.همهگونهلغاتفارسیومحلی،نامشهرهاوروستاهاوکلمات
علمی و شــاخص ،حتی لغات عربی را میتوان در لغتنامه دهخدا یافت .در جلوی
هر کلمه ،معنای لغوی آن ،موارد کاربرد ،طرز تلفظ صحیح ،اشعاری در رابطه با آن و
بسیاری اطالعات دیگر دربارهلغتقرار دارد».
لغتنامــه دهخدا هم دایرهالمعارف اســت و هم کتاب مرجع علــوم گوناگون و هم
لغتنامــه و نکته مهمی که دهخدا به آن اشــاره کرده ،این اســت کــه« :در این کتاب
تقلید صرف از لغتنامهها و فرهنگها نشده است ».دهخدا در یکی از یادداشتهای
پراکنده خود برای لغتنامه مینویســد« :همه لغات فارســیزبانان تاکنون احیا و در
جایی جمعآوری نشــده و چه بســا لغات زیادی اســت که در کتب دیگر ،خصوصاً در
اشعار آمد ه است که ما آنها را در اینجا نقل کردهایم ».همانطور که اشاره شد ،بیشتر
اینلغتها،مستندبهشاهدهایمتعددازمتوننظمونثراست.دهخداازآوردناین
شواهد گوناگون از نظم و نثر ،عالوه بر روشن ساختن معنی لغت ،دو نکته را در نظر
داشت :اول ،اینکه سیر تاریخی تحول کلمه نشان داده شود؛ دیگر ،اینکه تحول معنی
آن در طول تاریخ زبان دری روشن شود.
عالمه محمد قزوینی درباره اهمیت و جایگاه لغتنامه در ادب فارسی معتقد است:
«دهخدا قریب سی سال است مشغول جمعآوری مواد فرهنگ جامعی هستند برای
زبان فارسیباشواهدکثیرهبسیارمفصل ...اگرروزی انشاءاهلل اسبابمساعدتنماید
و این مواد مرتب شده و به پاکنویس مبدل گردد ،بزرگترین و جامعترین فرهنگی
از آن عمل خواهد آمد که بعد از اســام تاکنون برای زبان فارســی فراهم آورده شــده
است )8(».دکتر منوچهر ستوده نیز آن را در کنار اثر گرانسنگ کالسیکی چون شاهنامه
()9
قرارمیدهد.
لغتنامــه را میتــوان عصاره یک عمر کار فرهنگی ،ادبی و فکری -سیاســی دهخدا
و نســل او در ســالهای پر از تشــویش و امید ایران بعد از مشــروطه و در آستانه دنیای
جدید دانست .حاصل اندیشه نسلی که فکر کردن و سیاست را با هم زیستند و چه به
سالمت این زیستن را نمایاندند .در این نمایش زیستن ،نه ادب قربانی سیاست شد و
نه سیاست به هوای ادب و روشنفکری به فراموشی و پستوی ذهن کوچ کرد .این نسل
بزرگ در چنین فضای فکریای حاصل شد و اثری چون لغتنامه ،شعر نو ،ادبیات
جدید و رمان فارســی ،تصحیح متون عظیم کالســیک ایرانی و بســیار کارهای دیگر
حاصل این دوران بوده و علی اکبر دهخدا یکی از نمایشهای عظیم این زیست فکری
است .دهخدا هفتم اسفند سال 1334درگذشت و در گورستان ابنبابویه آرام گرفت.
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سکه دوره اشکانیان (پارت)

دراوجقدرت
مهــرداد اول در  171پیــش از میــاد بــر
تخت نشست .مهرداد در سال  164پیش
از میــاد ،بــه ســوی غــرب ایــران و ایالت
ماد لشــکر کشــید .پس از فتح ماد؛ عیالم
و پــارس را نیــز بهنــام اشــکانیان گشــود.
مهرداد ســپس به سوی بابل حرکت کرد
و بابــل را در مــدت کوتاهــی تقریبــاً بدون
خونریــزی فتح کرد .با فتح مــاد ،پارس و
بابــل ،مهرداد ،خود را برای نخســتین بار
شاهنشاهخواند.
آخرین هدف برای درهم شکستن نهایی
قــدرت بیگانــگان یونانی ،شــهر ســلوکیه
پایتخــت ســلوکیان یونانــی بــود کــه در
ســاحل رود دجله قــرار داشــت .مهرداد،
بــرای تســخیر ســلوکیه ناچــار از جنگ با
دیمیتریــوس پادشــاه ســلوکی شــد .در
این جنگ اشــکانیان مقتدرانــه نیروهای
ســلوکی را درهم شکستند و دیمیتریوس
نیز به اسارت افتاد .با سقوط شهر سلوکیه
در ســال  140پیــش از میــاد ،حکومــت
سلوکیان یونانی ،پس از نزدیک به دو قرن
به طور کامل از فالت ایران برچیده شد.
مهــرداد اول در ســال  137پیش از میالد،
درگذشت .در دوران سلطنت او اشکانیان
از یــک دولت محلی و منطقــهای به یک
امپراطوری جهانی تبدیل شــدند .قلمرو
اشکانیان در پایان عمر مهرداد اول از بابل
در قلب بینالنهرین تا اعماق هندوستان
گسترشیافت.
نقطــه دوم اوجگیــری قدرت اشــکانیان،

مربوط به سالهای حکومت مهرداد دوم
(اشــک نهم) بود .اشک نهم در سال 124
پیش از میالد به پادشــاهی رسید و سی و
هفت ســال ســلطنت کرد .مهرداد دوم،
پــس از فتح ارمنســتان در مرزهای غربی
امپراطوری ،متوجه مرزهای شرقی شد .او
قبایل سکا را در نواحی شرقی ایران مطیع
کــرد .پــس از آن بــرای توســعه قلمــروی
امپراطــوری ،تــا حوالی هیمالیا در شــرق
و تــا دریاچــه آرال در ســمت ماوراءالنهــر
را فتــح و به قلمرو اشــکانیان اضافه کرد.
دوران حکومــت مهــرداد دوم ،نقطه اوج
قدرت اشــکانیان و نهایت توسعه ارضی
امپراطوری آنان بود.
تحقیرامپراطوریروم
اگرچــه میــان اشــکانیان و رومیان بر ســر
تسلط بر ارمنســتان ،تنشهایی به وجود
آمده بــود ،اما هیچ یک منجر به درگیری
نظامی همــه جانبــه نشــد .برخوردهای
نظامی اشــکانیان با امپراطــوری روم ،در
زمان ارد دوم (اشک سیزدهم) ،آغاز شد.
در ایــن دوره بــر اثــر تنشهایی کــه میان
ســرداران بزرگ رومی و ســنای روم پیش
آمده بود ،سه نفر از سرداران رومی قدرت
را میان خود تقســیم کرده و حکومتی سه
گانه در قلمرو روم ایجاد کرده بودند .این
ســه ســردار ،ژولیوس ســزار ،پمپیــوس و
مارکوسکراسوسبودند.
در این میان ،کراســوس ،درصدد برآمد تا
با تســخیر قسمتهای وســیعی در آسیا،
قــدرت خود را بر امپراطوری روم تحمیل

کند .او در ســوریه که مقــر فرماندهیاش
بود،خودراامپراطورخواندودستورحمله
به قلمرو اشکانیان را صادر کرد .کراسوس
در اول مــه 53پیــش از میــاد ،در رأس
چهل هزار نیروی جنگی ،با بســتن پل بر
رودخانه فرات وارد بینالنهرین شد.
ارد دوم کــه جنــگ بــا رومیــان را ناگزیــر
میدید ،سپاه خود را به دو بخش تقسیم
کرد .بخــش کوچکتر را به ســوی مرزهای
ارمنستانفرستادتاازاحتمالکمکآنهابه
رومیان جلوگیری کند .بخش اصلی سپاه
نیز تحــت فرمان ســردار بزرگ اشــکانی؛
ســورنا ،به مقابله با کراســوس مأمور شد.
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پیــش از میــاد ،در حــران ،منطقــهای در
شــمال میــانرودان (بینالنهریــن) بیــن
اورفــه و راسالعین صورت گرفت .در این
جنگ کــه تنها یک روز به طــول انجامید،
سورنا ،لشــکر روم را تار و مار کرد .بهطوری
که از رومیان در پایان نبرد ،قریب بیســت
هــزار کشــته باقی مانــده بود .کراســوس و
فرزندش پولیبیوس نیز کشــته شدند .سر
کراسوس را به نشان پیروزی ،در سلوکیه به
اشک سیزدهم تقدیم کردند .نبرد حران،
حاکمیــت اشــکانیان را تــا آن ســوی رود
فرات تثبیت کرد و امپراطوری اشــکانیان
را بهعنوان ابرقدرت جهان آن روز معرفی
کرد.
درسراشیبسقوط
از اوایل قرن ســوم میالدی ،آثار ضعف و
فروپاشــی در ســاحت قدرت اشکانی رخ

مینمود .با این حال اگر ضربهای داخلی
بــه حکومــت اشــکانیان وارد نمیشــد،
آنها احتماالً میتوانســتند تــا مدتها در
برابــر فشــارهای خارجــی مقاومت کنند.
ضربــهای کــه در نهایــت بــه فروپاشــی
امپراطوری اشــکانیان انجامید ،ضربهای
داخلــی بود که از ایالت پارس ،خاســتگاه
هخامنشیان ،بر آنان وارد آمد.
ایالــت پارس که خاســتگاه هخامنشــیان
بود ،بیشترین ضربه و خسارت را از حمله
یونانیــان به ایران متحمل شــد .بنابراین
پارســیان ،کینــهای قدیمــی از یونانیان در
دل داشــتند .این عداوت پارســیان با روی
کار آمدن اشکانیان بیش از پیش افروخته
شد .درست است که اشکانیان ،حاکمیت
یونانیان بر ایران را برانداختند و حکومت
ملی را در ایران احیا کردند .اما عالقه آنها
به فرهنگ یونانی که در عنوان فیل هلن
که برخی از شاهان اشکانی داشتند ،آشکار
میشد ،مورد نفرت پارسیان بود .از اینرو
پارســیان مترصــد فرصتی بودنــد تا هم
اشــکانیان را براندازند و هم نفوذ فرهنگ
یونانی را از میان بردارند.
اردشــیر بابکان از خانوادهای از روحانیون
زرتشتی پارس بود .اردشیر با متحد کردن
طوایــف پــارس در  224میــادی علیــه
اردوان پنجــم (ارشــک بیســت و نهــم)،
شــورش کــرد .در نبــردی کــه در دشــت
هرمزدگان در حوالی گلپایــگان روی داد،
ســپاه اشــکانی شکســت خــورد و ارشــک
بیست و نهم که مقدر بود آخرین پادشاه
اشکانیان باشد ،در میدان نبرد کشته شد.
به این ترتیب حکومت اشکانیان ،پس از
چهارصــد و هفتاد و چهار ســال به نقطه
پایان خود رسید.
منابع:
-1اشــکانیان :میخائیل م .دیاکونف ،ترجمه کریم
کشاورز،انتشاراتپیام،تهران
-2تاریخسیاسیاجتماعیاشکانیان:محمدجواد
مشکورومسعودرجبنیا،انتشاراتدنیایکتاب،
تهران
-3روزگاران :عبدالحســین زرینکوب ،انتشارات
سخن،تهران
-4مبانی تاریخ پارتیان :کالوس شیپمان ،ترجمه
هوشنگصادقی،نشرفرزانروز،تهران

