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 خاستگاه نخستین هند و ایر و اروپاییان

 

 

 
 گستره بودوباش گویشوران زبان پارسی دری

 

 

 
 گستره پراکندگی زبان های ایرانی

Geographic distribution of the Modern Iranian languages: Persian (green), 
Pashto (purple) and Kurdish (turquoise), Lurish (red), Baloch (Yellow), as well 

as smaller communities of other Iranian languages 
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 گستره پراگندگی زبان های هند و ایر و اروپایی

 
 

 ه گفتار:زمین

به گونه یی که شماری از دوستان آگاهی دارند، دست 

سرنوشت چنین رقم زد که این کمترین به رغم شیفتگی و 

دستاورد سترگ  -شیدایی و عشق آتشین به زبان پارسی دری 

تمدنی باشندگان پشته بزرگ ایران،  -تاریخی و فرهنگی

 فرهنگ ایرانی و تاریخ کشور، نتوانستم در یکی از رشته

زبان و ادبیات پارسی دری، فرهنگ  -های دوست داشتنی ام

شناسی یا تاریخ تحصیل کنم. با این هم، آشنایی و دوستی 

نزدیک با شماری از دانشمندان بزرگ رشته های زبان و 

ادبیات و همین گونه فرهنگ و تاریخ کشور و منطقه و 

نیازهای کرسی های دولتی به ویژه در هنگام کار در کمیته 

)و عضویت در انجمن  1986 -1985لتی طبع و نشر در سال دو

نویسندگان(؛ و در پی آن، کار در در بنگاه های نشراتی 

و نیز کار در کرسی سفارت در  1989-1986مسکو در سال های 

کشورهای قزاقستان و قرغیزستان؛ زمینه آن را فراهم آورد 
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انه تا در باره تاریخ، زبان و ادبیات باشندگان آسیای می

و در کل گستره آسیای مرکزی و پشته ایران چیزهایی را از 

منابع دست اول فرا بگیرم: با شماری از سنگین وزن ترین 

دانشمندان آشنایی یابم و همسخن شوم، کتاب ها و مقاالت 

فراوان بخوانم، در سیمینارها، کنفرانس های تخصصی و 

ب ها و کنگره های بین المللی اشتراک ورزم، شماری از کتا

مقاالت را به زبان پارسی دری برگردان نمایم و خود نیز 

 بررسی هایی انجام دهم و چیزهایی بنویسم.    

 

انگیزه چسپیدن به مسایلی که بیرون از دایره رشته 

تحصیلی ام بودند وکند وکاو در باره آن ها، شاید در این 

بوده باشد که همواره موضاعاتی بودند که پیوسته برایم 

سش برانگیز بودند و نمی توانستم به آسانی برای آن ها پر

پاسخ های درخور و مناسب بیابم. مانند این که آریایی ها 

چه مردمانی بودند، خاستگاه شان از کجاست؟ زبان پارسی 

دری در کجا و چگونه جوانه زد و در کجا به بالندگی و 

 شکوفایی رسید و چگونه توانست به یکی از بالنده ترین و

 شکوهنده ترین زبان های جهان مبدل گردد و...

 

بگذریم، در سال های اخیر، که چشم ما به پهنه کهکشان 

فیس بوکی )رخنما( گشوده شد، پیوسته در خدمت شماری از 

دانشپژوهان، پژوهشگران و دانشجویان پیر و برنا بوده ام 

که با پرسش های گوناگونی به این کمترین رو می آوردند و 

هم می کوشیدم با اندک اندوخته هایی که دارم، در بنده 

خدمت این سروران گرانمایه باشم. شماری از پرسش هایی که 

گاه و بیگاه مطرح می ساختند، بسا دشوار و پیچیده 

بودند. مانند این که نام کشور ما در گذشته تاریخی چه 

بود و یا همین گونه نام زبان ما چیست؟ پارسی، دری و یا 

 سی دری و خاستگاه آن کجاست و از این دست. هم پار

 

دشواری در این است که دادن پاسخ های یکدست و روشن با 

تکیه به آثاری که در زبان پارسی دری در دسترس است، کار 

ساده یی نیست. از این رو، پیوسته کوشیده ام تا پاسخ به 

شماری از پرسش ها را در زبان های روسی و آلمانی جستجو 

 .نمایم

 

در این جا می کوشم، به این پرسش بپردازم که خاستگاه 

زبان پارسی دری کجا بوده است؟ جنوب ایران و یا سیستان 

و باختر و یا هم آسیای میانه؟ و نیز این که این زبان 

از دامان چه زبان تاریخی دیگری زاده شده است: پارسی 

 میانه پهلوی اشکانی یا پارسی میانه ساسانی و یا زبان

باختری یا کدام زبان دیگر مانند ُتخاری )کوشانی( و 

پیوند آن با زبان های پارسی باستان و میانه چیست و آیا 

 اصال پیوندی در کار بوده است یا نه و از این دست...
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روشن است آن چه من می نویسم، تنها برداشت های خودم از 

نی منظر تاریخ خاور باستان است و هیچ ادعایی در زمینه ف

و تخصصی از دید زبان شناسی در زمینه ندارم. شاید این 

حسن کار باشد، زیرا بیشتر دانشمندان ما تنها به جنبه 

های زبانشناسیک مساله پرداخته اند و از بسیاری دیگر از 

جنبه ها غافل مانده اند. طرفه این که حتا در همین 

ه زمینه هم دچار کژروی شده اند. برای نمونه بی آن که ب

خاستگاه سکایی ختنی زبان ُتخاری و کونتم بودن آن و همین 

گونه تبارشناسی توده هایی چون کوشانی ها، کیداری ها، 

خیونیت ها و یفتلی ها و ریشه شناسی واژه هایی چون 

کوشان و ُتخار توجه کنند و آن را بدانند، پیهم نوشته 

اند زبان باختری )یا زبان تخاری و یا هم زبان 

!!!(. در حالی که تفاوت میان این ها از زمین تا کوشانی

آسمان است و به هیچ رو نمی توان زبان باختری را با 

تخاری یکسان پنداشت )چنان که پسانتر شرح آن بیاید( و 

 آن را زبان کوشانی خواند. 

 

به هر رو، همه تالشم این است که تا جای امکان مطالب 

ن و عامه فهم پیشکش پیچیده علمی را به زبان ساده و آسا

 نمایم تا همگان بتوانند از آن بهره مند شوند. 

 

روشن است این نوشته به هیچ رو نمی تواند کامل و بری از 

لغزش ها و نارسایی ها باشد. از این رو، از همه دوستان 

ورجاوندی که آن را می خوانند، خواهشمندم دیدگاه ها، 

برایم گسیل  مالحظات، پیشنهادها و انتقادات خود را

فرمایند تا با زدایش نارسایی ها و لغزش ها بتوانیم در 

آینده آن را در سیمای بهتری پیشکش پژوهندگان ارجمند 

 نماییم.  

 

در آغاز، بایسته می دانیم کوتاه درنگی داشته باشیم روی 

 ریشه و پیشینه این زبان:

 

A  . مرحله پیش از تاریخ 

B :مرحله تاریخی . 

 خ اسطوره ییمرحله تاری  -1

 مرحله تاریخ مکتوب   -2

 

A. :مرحله نخست پیش از تاریخ 

 زبان انسان های هوموسایپی:  -

از داده های علم دیرینه شناسی )پالیونتولوژی( می دانیم 

که انسان )که از نوع پستاندران شمرده می شود(، در حدود 

میلیون سال پیش به روی کره زمین به گمان غالب  2.5تا  2

 دا شد )یا به باور ما آفریده شد(.  در افریقا پی
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بر پایه داده های علومی چون انتروپولوژی و باستان 

شناسی و نسب شناسی )ژنیتیک( می توان گفت که در حدود 

هزار سال  350هزار سال پیش )بنا به داده های دیگر  500

پیش(، انسان ها به دو گروه تقسیم شدند. بخشی که در 

دند، سیاهچرده )سیاهچره( و چشمان افریقا ماندگار شده بو

و موهای سیاه بودند. اما آنانی که در اروآسیا بسر می 

بردند، دارای موهای بور، طالیی، سرخ و پوست سفید و 

چشمان آبی و سبز بودند. این آدم ها )دقیق تر انسان 

سانان یا انسانوشان( را به نام نئاندرتال ها یاد می 

 کنند.

 

د که در حدود صد هزار سال پیش از چنین پنداشته می شو

امروز، در جایی در اتیوپی در سرچشمه های رود نیل برای 

نخستین بار انسانی ظهور کرد که متفاوت از انسانوشان و 

انسان سانان پیش تر از خود، دارای خرد بود. از همین رو 

 هم به نام انسان خردورز یا هوموسایپنس شناخته می شود. 
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از هوموسایپی ها، در حدود هفتاد هزار سال  گروه هایی

پیش از امروز با گذشتن از شمال باب المندب و در کل 

شمال  دریای سرخ و جنوب بیابان سینا پا به قاره 

اروآسیا گذاشتند. داده های زمین شناسی گواه بر آن اند 

که در آن برهه با توجه به این که سیاره زمین در عصر 

بسر می برد، تراز آب اقیانوس ها  یخبندان و یخچال ها

شاید چند ده متر پایین تر از امروز بود. از همین رو هم 

عبور آن ها از بستر در آن هنگام خشک شمال دریای سرخ به 

 سوی اروآسیا کاری دشواری نبود.

 

با گذشت زمان، این ها به سوی بین الهنرین سرازیر شدند 

ت و کارون و و بیشتر در دلتای روبارهای دجله، فرا

ریزشگاه این سه رود در شمال خلیج پارس که زمین های 

حاصلخیز و پربار داشت، جا گرفتند.  می توان گمان برد 

که این ها در این جا نزدیک به سی هزار سال پاییده 

باشند. آن ها تا چهل هزار سال پیش از امروز، آخرین 

بقایای انسان های بومی نئاندرتال را در گستره 

رمیانه نابود و اسیمیله کردند. از همین رو می شود خاو

گفت که نخستین تشکل انسان های مدرن )کرومانیون( و 

پیدایش نخستین زبان شان درست در همین جا صورت گرفته 

 بود.

 

پسانتر با افزایش نفوس و کمبودی خوراک و بسا عوامل 

دیگر، گروه هایی از این انسان ها به سوی هند )و از آن 

به سوی چین و جنوب خاوری آسیا( و نیز به سوی سرزمین جا 

ترکیه کنونی )و از آن جا به سوی جنوب اروپا( و هم به 

سوی دامنه های جنوبی قفقاز و همین گونه به سوی شمال 

خاوری ایران )استان خراسان کنونی و ترکمنستان( 

 کوچیدند.    

 

ه کردن آنانی که به سوی هند شتافته بودند، پس از اسیمیل

و نابودساختن نئاندرتال های باشنده آن جا، به سوی چین 

شتافتند و در جریان هزاران سال انسان نوع سین انتروپ 

باشده چین را اسیمیله کردند و هسته نژاد زرد پوست را 

 تشکیل دادند.

 

روشن است بسیاری از هوموساپی ها در میانرودان و سرزمین 

ر آینده در سیمای جیرفتی کنونی ایران ماندگار شدند و د

ها... و نیز در هند )دارندگان فرهنگ هاراپ( و.... 

تبارز کردند. بی گفتگو آن ها با توده های نخستین مصری 

خویشاوند و همرشته و همریشه  بودند. این که این انسان 

ها به چه زبانی سخن می گفته اند، روشن نیست. اما به 
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« هوموسایپی»ن شان گونه مفروض و مشروط می توان زبا

 خواند.      

 

 
 پیوست شماره .....

 )با اندکی ویرایش و فشرده سازی(

 

 ( 1) کتر مارک هوماد

 ۲۰۱۵مبر ادس 

 کتر لعلزاد ابرگردان: د 

 

ردیابی فرگشت یا تحول انسان و مهاجرت 

 )۲او به خارج افریقا با دی ان ای)
 

کننده  یکی از شواهد متقاعد )سنگواره ها( ثبت فوسیل ها

 دمیدهافریقا  خاوراست که سپیده دم بشر در  آنو نشانه 

که ظرفیت های پیشرفته تسلسل یا مرتب سازی دی  کنوناست. 

در باره تحول  فناوریما است، این دسترس در  DNA)) ان ای

 و مهاجرت انسان ها چه می گوید؟ 

 

کشف بزرگی در تنگه اولدیوای تانزانیای  ۱۹۵۹ی در جوال

 پربار خاوردر امتداد درز وادی بزرگ و  ( ۳)شمالی 

کتر لوییس و ماری لیکی )شوهر و اافریقا صورت می گیرد. د

کاوش این ساحه  به خانم تیم انسان شناسی دیرین( 

زمین شناس،  -، زیرا کارهای پیشین هانز ریکپرداختند

بود. تنگه در این جا نشاندهنده فوسیل های انسانگونه 

هیل باستانی است که زمانی سرشار از اولدیوای ساحه یک ج

زندگی بوده و به دنبال یک عصر فرسایش، باعث بروز فوسیل 

 .شده است« لیه کیک تحول»ها در یک 

 

در  ه،سرنوشت ساز بیمار گردید بامدادلوییس لیکی در یک 

ماند. اما ماری لیکی یک سنگ غیرمعمول را می  قرارگاه می

بات می رسد که یک بیند که از زمین برآمده و به اث

ی یشه با دندان هاست. کاوش ها جمجمه استخوان فوسیلی اال

 -می نامد« شکن مرد فندق»را آشکار می سازد که او آن را 

( ۴ون سال )یمیل 1.75انسان های اولیه به عمر  نیاییک 

این یکی از چندین کشفیاتی است که نظریه منشای انسان ها 

 می کند.  تاز افریقا را تقوی

 

.نقشه مهاجرت انسان ها بر بنیاد مطالعات  ۱شکل 

 پیشرفت  Y 1 کروموزوم
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بعد با فراز و نشیب ها همراه ه ب ۱۹۵۹از فناوری و علم 

در باره تحول  بیست یکمموجود در سده  علمبوده است، اما 

صورت خاص، چه شواهد دی ان ای ه انسان چه می گوید و ب

 وجود دارد؟ 

 

ان ای از فوسیل های انسانگونه  ، استخراج دیشوربختانه

به علت گذشت زمان و  ،دنلیون ها سال عمر داریی که می

خشک شدن آن ناممکن است. همچنان، ژینوم انسان ها با هر 

نسل دوباره ترکیب و آمیزش می یابد که در موارد پدرانه 

لیون یاست، اما در موارد مطالعه تحول در طول م سودمند

نشانه های  ،چه نیاز است ناست. آ دشوارها بسیار 

ژنیتیکی در انسان های زنده است که در طول زمان با کندی 

ین می شود. یتوسط پدر تعکودک جنس   .زیاد تغییر می کند

 خود را اهدا می کند، در حالی X مادر یکی از دو کروموزوم

مردانه خود  Y زنانه یا یک کروموزوم X که پدر یک کروموزوم

پسر و در صورت  XX ر صورت یکجا شدنرا اهدا می کند. د

 .می شود زادهدختر   XY یکجا شدن

 

جوره کروموزوم دیگر در هر نسل دوباره ترکیب می  22 

از پدر به پسر نسبتا دست نخورده  Y گردد، اما کروموزوم

پسر را می توان در طول  -لذا، نسب پدر .انتقال می یابد

آدم »م ناه مرد ردیابی کرد که بنخستین زمان تا 

هزار سال  ۱۴۰ -۷۰نامیده می شود )او حدود  «کروموزومی

مایتوکندریا در . )پیش در افریقا زندگی داشته است

 ۲۳که  سایتوپلزم سلول ها در بیرون هسته سلول )جایی

 جوره کروموزوم قرار دارد( واقع است. 

 

مایتوکندریا در تولید انرژی سلول نقش اساسی داشته و دی 

ود را دارند. زیرا سایتوپلزم تخمک ماده ان ای مشخص خ

سپرم( ابزرگتر از تخمک مرد ) بارهزار  ۶۰)اووم( حدود 

بوده و ما مایتوکندریای خود را از مادران خود به ارث 

می بریم. لذا نسب مادری را می توان در طول زمان تا 

 «حوا مایتوکندری»نام ه زن ردیابی کرد که ب نخستین

هزار سال پیش در  ۲۳۴ - ۱۵۲دود نامیده می شود )او ح

انسان های زنده  همهافریقا زندگی نموده و زنی است که 

.نقشه  ۲شکل  .(امروزی نسب مادری خود را از او گرفته اند

  2 .(مهاجرت انسان ها بر بنیاد دی ان ای مایتوکندری

 

با استخراج موردن دی ان ای و تکنیک های تسلسل یا مرتب 

ای در انسان های زنده را برای  سازی می توان دی ان

ها در سراسر جهان با تحلیل  ردیابی تحول و مهاجرت آن

گونه نمونه، ه این ژن های آدم و حوا مطالعه کرد. ب

افریقایی انسان ها را تصدیق و  خاستگاهشواهد دی ان ای 

ها از آسیا به امریکا را  نظریه پل زمینی مهاجرت آن

ی که خود را مربوط نژاد و یانسان هاهمه اثبات می کند. 
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می دانند، دارای اقاربی از افریقا  گوناگونهای تبار

که غرور ملی و فرهنگی بر تنوع تاکید دارد، آن . با اند

 . بیولوژی ما اشتراکات ما را اثبات می کند

 

  ۳شکل 

مهاجرت انسان ها از افریقا از طریق پل زمینی بیرینگ بر 

 .بنیاد دی ان ای مایتوکندری

 

  ۴شکل 

زنده جان ها از یک همه دهد که  درخت خانواده نشان می

وجود آمده و توسط نسب دی ان ای ه منشای مشترک ب

در پهلوی منشای انسانی و . مایتوکندری با هم وصل اند

قدرت ورزشی، چیزهای بیشتری نیز وجود دارد که ما می 

توانیم از ژنیتیک مایتوکندری بیاموزیم. دی ان ای 

و جانداران و نخستین گیاهان و رستنی ها ری به مایتوکند

سلولی می رسد. وقتی دی ان ای  همچنان به موجودات تک

سال ارزیابی می شود، ما  دو میلیاردمایتوکندری در طول 

می توانیم شاخه انسان را در درخت بزرگ تحول مشاهده 

کنیم و ببینیم که ما با هر یک از موجودات زنده چقدر 

 .داریمنزدیک پیوند 

 

دکتور مارک هوم زیست شناس آموزش دیده دانشگاه جان . ۱

هاپکینز، تصویرگر برنده جایزه پزشکی، رادیولوژیست 

عالی برای تشخیص و درمان بیماران  فناوریاستفاده از 

خود، مربی پزشکان جوان و بایسکل سوار مشتاق تناسب 

 .اندام یا تندرستی است

  
گونگی کار بدن، اعضای کار های دکتر هوم توضیح گر چ

مختلف بدن و سلول ها در پروسه بیولوژیک ورزش است. او 

حال عضو دپارتمنت رادیولوژی دانشگاه مشترک النافع 

 .ویرجینیا در ریچموند ویرجینیا است

 

-evolution-human-retracing-africa-of-http://memeburn.com/2015/12/out2. 

dna/-with-migration-and 

 

 3. ttps://www.youtube.com/watch?v=UfUxmIyBHdw 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=WyQDhBGSyC4 4 

 

 

 

 

 

 

 

http://memeburn.com/2015/12/out-of-africa-retracing-human-evolution-and-migration-with-dna/
http://memeburn.com/2015/12/out-of-africa-retracing-human-evolution-and-migration-with-dna/
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 پیوست شماره....

 با اندکی ویرایش و فشرده سازی 

 کریستوفر سترینگر
  ۲۰۱۱مبر، ادس 

 

 کتر لعلزاد،  ابرگردان: د

 منشای انسان ها: 
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 )۲« )بیرون از افریقا» بازاندیشی
 

منشای تازه افریقایی انسان های معاصر یا نظریه طبق 

تازه  خاستگاهما  ،سال گذشته بیستنظریه پیشرو در 

وجود آمده و بعد ه یی داریم، یعنی ما در افریقا بافریقا

شده ایم که در بیرون  یانسانواره های دیگرهمه جایگزین 

 بسر می بردند.از افریقا 

 

باید این نظریه را دوباره ارزیابی کنیم، زیرا اکنون ما 

ند، انسان های معاصر نیافته های ژنیتیکی پیشنهاد می ک

فریقا خارج شده اند، در هزار سال پیش از ا ۶۰که حدود 

با نیاندرتال ها و پسانتر تعدادی از  احتماال نخستگام 

ها  فنام دینیسوه که ب انسان هاییها با گروهی از  آن

ی و آسیای جنوبی آمیزش جنوبسایبریای یاد می شوند، در 

 یافته اند.

 

منشای تازه ناب صورت ه گونه باشد، ما ب له اینااگر مس

صورت عمده منشای تازه افریقایی ه ما بافریقایی نداریم. 

« گونه ها»ح سایر با به اصطال یداریم، اما تماس های

وجود داشته است. لذا ما باید نظریه منشای  )انواع(

را دوباره ارزیابی  «گونه ها»افریقایی و همچنان مفاهیم 

باید واحدهای  «گونه ها»، دیدگاهکنیم، زیرا از یک 

ها با سایر  باشند. یعنی آن مستقل -خودشمول یا کامل

هم، مفکوره نیاندرتال  گونه ها نسلگیری نمی کنند. با آن

متفاوت برای من، در واقعیت  )نوع(ها به حیث یک گونه 

هاست؛ یعنی ما  شناخت تاریخچه تحول یا فرگشت جداگانه آن

ها در طول زمان  در واقعیت نشان داده می توانیم که آن

ز از انسان های معاصر تحول در یک مسیر خاص و متمای

 هزار سال پیش از نسب ما جدا شده اند. ۴۰۰نموده و حدود 

  

ما از نگاه ریختشناسی )مورفولوژیکی( می توانیم یک 

نسبتا کامل نیاندرتال را از فوسیل هر )سنگواره( فوسیل 

 کنیم که آن بحثما می توانیم   .انسان معاصر تشخیص کنیم

اپیان ها )انسان های معاصر( ها یک نوع نهایی هومو س

کامل متفاوت از هر موجود زنده « نژاد»اند، اما یک 

ها گونه های  دهم بگویم که آن امروزی، یا من ترجیح می

جداگانه با تاریخچه تحول جداگانه اند. اما هرگز نگفته 

ها از نگاه تولید مثل  است که آن اام، این بدین معن

می دانیم که تعداد  کامل منزوی از ما بوده اند. ما

زیادی از گونه های دارای قرابت بسیار نزدیک، به گونه 

مثال در پرایمیت ها )پستانداران اولیه(، می توانند 

 نسلگیری نمایند. 

 

گونه های مختلف میمون ها می توانند با همدیگر نسلگیری 

بارور داشته باشند و به همین ترتیب  فرزنداننموده، 
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نده ما مانند بونوبوها و شمپانزه نزدیک ترین اقارب ز

 .ها

 

 نزدیک، بل خویشاوندینیاندرتال ها نه تنها  ،منبه باور 

توانایی نسلگیری با انسان های معاصر داشتند.  که احتماال

 ۴۰که این نسلگیری حدود  می پنداشتماما تا این اواخر 

هم در یک مقیاس  هزار سال پیش صورت گرفته و آن ۵۰یا 

رفته  میانآثار آن در سال های بعدی از  ههمکوچکی که 

دهد  مطالعه ژنوم نیاندرتال ها نشان می کنونباشد. اما 

مقدار دی ان ای نیاندرتال ها را  که چنین نیست. ما یک

 رو که مقدار آن کم است، به هیچآن در خود داریم و با 

 .قابل حذف نیست

 

 «گونه های»است که نیاندرتال ها  ایا این بدین معنآ

ها را در  است که ما باید آن امتفاوت اند یا بدین معن

 جمله هومو ساپیان ها شامل سازیم؟

 

ها هنوز هم یک بخش کوچک ساختار ما را  ، آنرور ه به 

ها  درصد دی ان ای آن ۵.۲و بازتاب دهنده می دهند تشکیل 

زیکی یاز نگاه ف نئاندرتال هاکه آن در وجود ماست؛ با 

نئاندرتال هزار سال پیش منقرض شدند.  ۳۰)جسمی(، حدود 

شرایط متفاوت از ما تحول  درها رفتار متمایز داشته و 

ها را باید  که آن می پندارمنموده اند. لذا من هنوز هم 

 توجه بهبا  اجداگانه نگاه کنیم، حت «گونه های»به حیث 

ها با  ی عدم نسلگیری آنااین نکته که این موضوع به معن

  .ما نمی باشد
 

ها ف نام دینیسوه مرموزی ب انسان های گذشته از این، 

ها به خاطر دریافت  که از موجودیت آن وجود دارند، کسانی

آگاهی در سایبریا  فها در ساحه غار دینیسو دی ان ای آن

 ایم. این ساحه مدت ها پیش شناخته شده بود. در آنیافته 

تخوان یک اس مانندهای فوسیل های انسانی  پارچهجا بعضی 

که هر  یافت شدندانگشت، یک جوره دندان و یک استخوان پا 

 یچه شگفت یک دارای مقدار هنگفت دی ان ای بودند. آن

که دی ان ای استخوان پا مربوط  انگیز بود، در حالیبر

نیاندرتال بود، در محدوده شرقی ساحه، فوسیل های دیگر 

نه آشکارا ها  متمایزی داشتند: آن دی ان ای کامال

« گونه»که  نیاندرتال بودند و نه انسان های معاصر، بل

 .متفاوتی بودند )نوع(

  
نام ه را بانسان ها سوانتی پابو و همکارانش این 

نامیدند. لذا ما این ساحه سایبریا با ف ها دینیسو

برای مدت  چنین بر می آیدها را داریم که  فدینیسو

سرانجام  ، نیاندرتال ها وف هاکوتاهی در اشغال دینیسو

 انسان های معاصر بوده است. 
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 «نوع» سهلعاده است که در آن ا خارق گسترهاین یک 

متفاوت انسان ها در زمان و مکان نزدیک با هم زندگی می 

گونه های انواع یا  هم، زمانبندی دقیق این کردند. با آن

از این ف ها لذا شناخت دینیسو. متفاوت هنوز روشن نیست

ق ژنیتیکی صورت گرفته است. اما فوسیل ز طریتنها اساحه 

ها چنان ناتکمیل اند که نمی توانند برای ما بگویند که 

که دندان های  این مردمان چگونه بودند، به استثنای این

 بزرگی داشتند.

  

هم، یک مقدار زیاد فوسیل های باستانی در چین و  با آن

 انسانها پیش در باره  یکی در هند وجود دارد. ما مدت

نیاندرتال ها مانند داشتیم که نه آگاهی در چین  هایی

بودند و نه مثل انسان های معاصر. فوسیل های از دالی، 

 از جایی .باشند ف هامابا شاید مربوط دینیسو و جینیوشن

نداریم، امیدواریم که کار اکنون ها را   که دی ان ای آن

ا ها ر فدی ان ای پیش رفته و سرانجام دی ان ای دینیسو

با تعداد بیشتر فوسیل های کامل یکجا ساخته و گفته 

  .زیکی چه شکلی داشتندیاز نگاه فآدم ها بتوانیم که این 
 

هزار  ۵۰دیگر این بود که حدود شگفتی برانگیز  پدیده بس

سال پیش، نه تنها انسان های متمایز در سایبریا وجود 

صر که اسکن کامل ژنوم انسان های معاهنگامی  داشتند، بل

گردید که یک گروه انسان های زنده وجود  روشنانجام شد، 

ها قرابت دارند؛ یعنی  فدارند که قرار معلوم با دینیسو

انسان ها وجود داشته و این  ها در آن فدی ان ای دینیسو

در  ،سترالیاآ افزون برها  سترالیا می باشند. آنآدر ها 

چیزی که  جزایر همجوار نیز زندگی دارند،رخی نو و ب هگین

 .غیرقابل توقع است کامال

 

در سایبریا شناخته شده تنها ها  فدینیسو دی ان ای آن

سترالیا آنو و  هها در گین فبود. اما دی ان ای دینیسو

که بتوان یی در مردمان زنده وجود دارد. بهترین شیوه 

که،  ستا توضیح داد، اینکنونی این موضوع را در لحظه 

سوی آسیای جنوبی به  راهعاصر از انسان های م هنگامی که

ها باید  فنو پراگنده می شدند، دینیسو هسترالیا و گینآ

در تنها ها  در آن مناطق زندگی می کردند. لذا آن

که واقعا باید در امتداد آسیای  سایبریا نبودند، بل

که  بوده باشند، جایی خاوری  آسیای جنوب اشرقی و حت

 فرزندان گرفته باشد که  نسلگیری دیگری با مردمانی صورت

نو و آسترالیا رفته باشند. لذا این مردم  هها به گین آن

مقدار  ها یک دو برابر دی ان ی باستانی گرفته اند: آن

ها در  دی ان ای نیاندرتالی دارند که شاید اجداد آن

با بعضی نیاندرتال ها گرفته باشند آمیزش آسیای غربی از 

مقدار دی  ، یکخاوری ی جنوبو بعد با عبور از طریق آسیا
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ها  گرفته باشند که با مخلوط آن  ف ها راان ای دینیسو

 . افزوده شده است

 

ما با یک داستان بسیار پیچیده از بافت این نسل/نسب ها 

مواجه هستیم که چند صد هزار سال از هم جدا بوده اند، 

اما بعدها وقتی لبریز شده و یکجا می شوند، با همدیگر 

ها چیزی  نسلگیری آن چگونگیژن می کنند. ما از مبادله 

ی بودند یها ها گروه نمی دانیم، یعنی نمی دانیم که آن

 که از طریق مسالت آمیز با هم یکجا شدند یا شاید یک

تعداد انسان های معاصری که بدون جفت بودند، تصمیم می 

های همسایه را در اختیار خود  گیرند که بعضی از گروه

. این نمی تواند یک رفتار عام باشد، در غیر داشته باشند

 انسان های دیرینآن باید مقدار زیاد دی ان ای از این 

وجود می داشت. این همچنان نمی تواند یک رفتار عام با 

اگر انسان های معاصر از افریقا چون نیاندرتال ها باشد، 

بیرون شده، به تدریج در اروپا گسترش یافته و نسلگیری 

مقدار دی  گاه با نیاندرتال ها می داشتند، آندوامدار 

که در  ان ای نیاندرتال ها در اروپاییان نسبت به کسانی

   .نو اند، بسیار زیاد می بود هچین یا گین
 

غیرعادی این است که مقدار دی ان ای در اروپایی  بسچیز 

است. برابر نوی های معاصر تقریبا ه ها، چینی ها و گین

ری در اوایل در سکه یک رویداد نسلگی ستا یک امکان این

غربی صورت گرفته باشد. وقتی که انسان های  آسیای جنوب

تعداد  از افریقا بیرون می شوند، با یکنخست معاصر بار 

هزار  ۲۵، یعنی شاید حدود بر می خورندنیاندرتال ها 

انسان معاصر. این تعداد کافی است.  ۱۰۰۰نیاندرتال و 

ا آن انسان های معاصر به هنگام بعد، این دی ان ای ب

 .گسترش و پراگنده شدن از آن ساحه انتقال می یابد

 

کورات و لرنت ایکسکوفیر در این  سامکان دیگری که متیا

یین تراز پاکه  ستا اواخر مورد بحث قرار داده اند، این

نیاندرتال ها و انسان های معاصر در میان نسلگیری در 

قانه اکثر رویدادهای نسلگیری موفناواقع مربوط به طبیعت 

نسلگیری در رویدادهای تراز بوده است. در واقعیت، 

جداگانه یک مقیاس زیست پذیری پایین این رویدادهای 

نسلگیری بوده و به همین علت است که مقدار زیاد دی ان 

  .ای نیاندرتال در مردمان بیرون از افریقا وجود ندارد
 

، در باره مدل «سان هاگونه های ان»من در باره مفهوم 

فکر بسیار و هم بازنگری خود افریقا « بیرون از افریقا»

که انسان های معاصر در  این اندیشه برآنم  کهمی کنم. 

وجود آمده اند، هنوز هم یک مفهوم درست است. ه افریقا ب

جا  زیکی از آنیما داستان خود را از نگاه رفتاری و ف

رسیده ام که باور ه این کرده ایم، اما من تقریبا بآغاز 
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سال پیش می   2 بیستاین یک منشای ساده نبوده است. من 

کنم که گونه های ما در یک محل و ممکن در کنکاش توانستم 

وجود آمده باشند. یک جمعیت ه افریقای شرقی یا جنوبی ب

در یک محل از تنها کم انسان ها در یک دوران زمانی و 

 ا معاصر شده باشند. زیکی و رفتاری انسان هینگاه ف

 

منشای زمینه ساز رات اقلیمی یشاید انزوا و فشار تغی

اکنون مه گذاری گونه های ما بوده باشد. اما سریع و عال

فکر نمی کنم که موضوع چه در داخل و چه در بیرون از 

 .افریقا به این سادگی بوده باشد

  

 ما می توانیم تمرکز یا مرکز تحول برای انسان های معاصر

در افریقا را مشاهده کنیم که به علت تغییرات اقلیمی از 

د. صحرای افریقا نمی کنمی کوچند دیگر جای به  جایک 

که یک حوزه کامل  هزار سال پیش نه یک دشت، بل ۱۱۰حدود 

ها بوده و شواهد رودبارآبیاری شونده با جهیل ها و 

اشتغال انسانی به شکل ابزار سنگی در امتداد آن منطقه 

 می بینیم.  را

 

رفته و ما میان در زمان های دیگر این جمعیت کامل از 

تحول انسان های معاصر در افریقای شرقی یا جنوبی  شواهد  

ما باید به خاطر داشته باشیم که مناطق ارا می بینیم. 

که ابزار سنگی داریم، اما هیچ ثبت اند بزرگی در افریقا 

ن این ابزارها کی فوسیلی نداریم تا نشان دهد که سازندگا

از دیرین ها بوده اند. ما تا کنون هیچ فوسیل انسان 

افریقای مرکزی یا غربی نداریم. لذا باید به خاطر داشته 

باشیم که تصویر ما از نگاه ساحاتی که کاوش شده و 

 .ها داریم، هنوز محدود است که ما از آناطالعاتی 

  

منشای های دقیقی که دربرگیرنده روندلذا برای من  

افریقای ماست، هنوز ناروشن است. ما دقیق نمی دانیم که 

این پروسه ها چه وقت و در کجا رخ داده است. ما فوسیل 

هزار سال پیش در  ۱۶۰را در اتوپی های انسان معاصر از 

 هزار سال پیش از اومو کیبیش داریم. این ۱۹۵هیرتو و در 

تنومند  یا نیرومندیک نسخه همانند زیکی یها از نگاه ف

، همچنان می آموزیم که برآنممردمان امروزی اند، اما من 

معاصر، اشکال زنده انسان  -در کنار این مردمان مشابه

تر در ساحاتی مانند اومو کیبیش، نالبا، دیرین های 

 .سینگا و یاسی وجود داشتند

 

ی است که من و یانگیزی بیشتر از نمونه بر یشگفت

شر سپردیم. این کهن ترین همکارانم چند ماه پیش به ن

نام ایوا ایلیرو ه بیی فوسیل در نایجیریا از یک ساحه 

هزار سال عمر دارد، ولی اگر به آن  سیزدهاست که حدود 

شکل آن می توانید بگویید که شاید روی نگاه کنید، از 
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هزار سال عمر داشته باشد. این خاطر نشان می صد بیش از 

نبدارانه از تحول سازد که ما یک تصویر بسیار جا

افریقایی داریم، یکجا با ساحات زیاد ناشناخته و امکان 

آثار تحول انسانی نه تنها در بیرون از افریقا به شکل 

نام ه ها و موجود عجیبی بف نیاندرتال ها و دینیسو

در فلوریس )اندونیزیا(. شاید انسان های « هابیت»

ما  باستانی در مناطق مختلف خود افریقا نیز منتظر

 باشند. 

 

تعداد ارزیابی های اخیر ژنیتیکی، شواهدی از  از یک

هزار ساله در  ۳۵موجودیت دی ان ای انسان های باستانی 

تعداد مردمان معاصر افریقایی دیده شده است. لذا این  یک

که ما  ستا در افریقا بسیار پیچیده تر از آن احت روند

ز ژن های انسان های معاصر نیتعدادی از  می پنداریم.

باستانی بیشتری نسبت به دیگران دارند و باید هم چنان 

جا می رساند که بار  باشد. لذا این مفکوره ما را به این

 پرسیم: انسان معاصر یعنی چه؟ بدیگر 

 

دی ان  رویپژوهش های خیره کننده در چند سال آینده رخی ب

ای وجود دارد که بعضی از ما از نیاندرتال ها، بعضی ها 

ها و بعضی افریقایی ها شاید از هومو  فدینیسو از

 .یدلبرگینسیز گرفته باشیماه

 

می پرسند که وظیفه  ،دی ان ای ها دانشمندان با دیدن این

ی در بدن این یها واقعا چیزها ها چه است؟ آیا این آن

مغز، استخوانبندی،  رها ب مردم انجام می دهند؟ آیا این

 راین یک تمرکز بزرگ باثرگذار اند؟ .... زیولوژی ویف

با  ،دیگرسوی پژوهش ها در چند سال آینده است، زیرا از 

می توان گفت که چه چیزی به راستی به این ژن ها  ریستننگ

یک نیاندرتال را نیاندرتال، چه چیزی یک انسان معاصر را 

می  فسویرا یک دینف ها انسان معاصر و چه چیزی یک دینیسو

 سازد. 

 

ی یچندین منطقه »ید نشان دهند طوری که ها همچنان شا این

یا  نیرومنددر گذشته مناقشه کرده اند، فوسیل های « ها

سترالیا می تواند بازتابی از آتنومند در مناطقی مانند 

ما می توانیم بگوییم که مظاهر و  جریان ژن باستانی باشد

)مشخص( هومو ساپیان ها )مانند جمجه های کروی، ابروهای 

 وجود آمدند، در حالیه در افریقا بنخست ( کوچک و چانه

ما از طریق «( نژادی)»ه ییکه اکثر صفات یا خصایص منطق

عمل انتخاب طبیعی، انتخاب جنسی، رانش و اثر بنیانگذار 

به هنگام گسترش انسان های معاصر به مناطق زندگی امروزی 

 ها به این قالب یا الگوی معاصر افزوده شدند.  آن
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ول بعضی از ومی تواند حد اقل مس دیرینای اما آیا ژن ه

 ها باشد؟  آن

 

نزول »داروین با تحول این مظاهر متحیر شده بود. اگر ما 

را بخوانیم، نظر مطلوب او برای تحول تعداد زیادی « آدم

عبارت از انتخاب جنسی یا می توانیم ه یی از مظاهر منطق

او  بر آنم  کهبگوییم، انتخاب فرهنگی بوده است. من 

بوده است. ما می  محقحد اقل در بعضی موار  احتماال

صورت عام با اشعه ماورای ه توانیم ببینیم که رنگ جلد ب

بنفش کافی در   3 بنفش ربط دارد؛ با توازن در بین ماورای

جلد برای تولید ویتامین دی، اما نه مقدار زیاد که باعث 

ذا یک بردن فولیک اسید می شود. لمیان تخریب جلد یا از 

عمل توازن کننده در مقدار رنگ جلد موجود بوده و هیچ 

 . استکار در جا  شکی وجود ندارد که انتخاب طبیعی در این

 

انتخاب جنسی از نگاه ترجیح جفتگیری برای  اجا حت در این

جلد روشن تر یا تیره تر می تواند نقش داشته باشد. وقتی 

ع موی نگاه ما به سایر مظاهر چون چشم های شرقی یا نو

جا  بوده و انتخاب جنسی در اینمحق کنیم، داروین شاید 

مردم به تعداد کم پراگنده که  هنگامیکار می کند. اما 

می شوند، شاید ترجیحات فرهنگی برای جذابیت، راننده 

بعضی از این تفاوت ها باشد؛ مقدار زیاد دی ان ای شامل 

مردم می  میان در چشمگیر تعداد تفاوت های  نبوده و یک

 .وجود آیده تواند با سرعت زیاد ب

 

در که من پژوهش های تحول انسان را  در مقایسه با زمانی

سال می گذرد، پیشرفت چهل کردم و از آن حدود اروپا آغاز 

به بریستول هنگامی است. رخ داده انگیزی ی برهای شگفت

برگشتم، نتیجه گیری من به اندازه کافی واضح بود. من 

جمجمه های انسان های معاصر از مناطق مختلف  نمونه های

ها در مقایسه با اجداد محلی ایشان، به  را داشتم و آن

ندرت ه تنظیم شده بودند. نیاندرتال ها ب ه ییشکل جمجم

فوسیل های باستانی و انسان میان در یک موقعیت وسطی در 

ها  شد که آن های معاصر قرار می گرفتند، یعنی معلوم می

ه با نزدیکی تدریجی به شکل جمجمه معاصر، در در مقایس

 .مسیر تحولی خود در طول زمان به طرف دیگری رفته اند

 

پیشرفت در تکنولوژی های اسکن و دیجیتالی سی تی، دسترسی 

می سازد. من  فراهمبیشتر و غنی تر ارقام را  بارها

محدود به نقاط کرانیومتریک در جمجمه بودم تا بتوانم 

گیری خود را بگذارم. اما با سی تی می  وسایل اندازه

دست آورد. شما می توانید به ه توان تمام شکل نمونه را ب

شناسی جمجمه، ساینوس ها و استخوان های گوش داخلی  ریخت

نیاندرتال ها نگاه کنید که حال می دانیم شکل متفاوت از 

از طریق تکنولوژی سی تی تنها ما دارند. ما آن را 



 22 

ها تفاوت های بزرگی اند که می توانیم  ینآموختیم، لذا ا

  .دست آوریمه از فوسیل های خویش ب

 

، مناسب است آغاز کردم ۱۹۷۰من کار خود را در که وقتی 

گفته شود، مردمانی که به دوام تحول در بین نیاندرتال 

 ها و انسان های معاصر باور داشتند، غالب بودند. 

 

آغازین مطالعات روی لورینگ بریس در مشیگان کسی بود که 

من نفوذ داشت. لورینگ قویا باور داشت که تحول انسان از 

عبور کرده است.  جهان سراسرطریق مرحله نیاندرتالی در 

نگاه کنیم، مردم  میانیکه در پلیستوسین  ما هر جایی

انسان های  نیاکانها  وجود دارند و آن« نیاندرتالید»

ثبت کامل فوسیلی می معاصر در هر منطقه اند. لذا اگر ما 

می توانستیم گذار تدریجی در هر منطقه را از   4داشتیم،

نیاندرتال به انسان های معاصر  -طریق اشکال مشابه

 ببینیم. 

 

. ، این نظریه احتمال غالب ترین نظریه بود۱۹۷۰در حوالی 

میلفورد اولپاف یکی از شاگردان لورینگ بریس، از این 

اران خود نظریه خود را مبنی بیرون برآمده و با همک سنت

 آلمانیبر بازنگری نظریات فرانز ویدنریچ، کالبد شناس 

ه ی را انکشاف داد که حال بیداد. ویدنریچ نظریه  توسعه

 ۱۹۸۴نامیده می شود. در « ییچندین منطقه »نام تحول 

ی نشر کردند که در یمیلفورد، الن تورن و اوسینژی مقاله 

ی از ارقام فوسیل، یطقه آن در مورد تحول چندین من

 باستان شناسی و ژنیتیک بحث شده بود. 

 

وقتی در دنیای کهن گسترش یافتند، به ها هومو ایریکتوس 

کردند.  آغازتحول در جهت انسان های معاصر در هر منطقه 

ها توسط جریان  اما این خطوط از هم دور نشدند، یعنی این

انسان های آن  همهژن با همدیگر چسبیدند. جمعیت از طریق 

زمان با همدیگر نسلگیری نموده و لذا هیچ جایی واحدی 

وجود ندارد که انسان معاصر تحول نموده باشد. اساسا 

ی تحول نمودند که انسان های یانسان معاصر در همه جا ها

ه باستانی زندگی می کردند. لذا هر فوسیل می تواند ب

که به در یک خط یا نسب قرار داده شود  بالقوهصورت 

 انسان های معاصر منتهی می شود. 

 

تازه  خاستگاهدر یکی از روشن ترین تمایز از مدل 

یا ظهور مظاهر معاصر ه یی افریقایی، ایجاد مظاهر منطق

در جلو قرار  بیشترکه غالب شود،  مشترک به عوض این

مردمانی وجود داشتند که طرفدار  ،هم با آن. گرفته است

بودند. طور مثال ویلیام هوویلز ن ه یینظریه تداوم منطق

 درازسالیان  ،۱۹۷۰ دهه که در سال های از هارورد، کسی

 نمی پنداشت کهرا با او سپری کردم. بیل کسی بود که 
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 رما اند و او نفوذ افزایشی ب نیاکاننیاندرتال ها 

من وارد ساخت. ما نمی دانستیم که انسان های  اندیشه

اما هر دو احساس می معاصر در کجا تحول نموده اند، 

 کردیم که از نیاندرتال ها تحول نکرده ایم. 

 

ما نیاکان ما نیستند، پس  نیاکاناما اگر نیاندرتال ها 

دور بودند؟ در افریقا خاور ها در  کجا اند؟ آیا آن

هم من  پاسخی نداشتیم. با آن ۱۹۷۰بودند؟ ما در سال های 

حد برای بیل را دنبال می کردم که احتمال یک مرکز وا

زیکی و یمنشای انسان معاصر موجود باشد که از نگاه ف

انسان ها در سراسر میان ها در همانندی ژنیتیکی باعث 

 .شده استگیتی 

 

آوری و انباشته شد که گردارقامی  ،۱۹۸۰ دهه در سال های

ثبت های افریقایی بسیار عمده بود. افریقا از هر دو 

حل عقب مانده نبود، نگاه ریخت شناسی و باستان شناسی، م

، نشان نخستشد.  میچنین پنداشته که غالبا  با وجودی

داده شد که انسان های معاصر و ابزارها به همان سابقه 

جا وجود دارد که در سایر مناطق جهان وجود  ی در آنی

شد که انسان  روشندارد. بعد، وقتی ارقام افزایش یافت، 

 ری، پیش تر در آنهای معاصر در واقع نسبت به هر جای دیگ

 ،آن ۱۹۸۰ دهه جا بوده اند. این آغازی بود در سال های

 .می نامیم« بیرون از افریقا»نام ه را ب چه که ما آن

 

 هواداردیسماند کلرک از نگاه باستان شناسی نیز قویا 

این نظر بود. او با تیم وایت رابطه داشت، دیسماند و 

ی یتا فوسیل ها تیم وایت کسانی بودند که به ساحه رفتند

را بیابند که برای مدل های خویش نیاز به آزمایش 

قدر خوشبخت نبودم که در کاوش های مانند  داشتیم. من آن

جبل الطارق سهیم باشم که مقدار زیاد مواد باستان شناسی 

 دست آوردند، اما نه فوسیل های انسانی. ه و جانداران ب

 

یوسف و برنارد اما کسانی مانند دیسماند، تیم، افربار 

سرمایه گذاری  میدانیکار  برواندرمیش سالیان زیادی 

وویل هکردند و مستحق دریافت آن فوسیل ها شدند. کلرک 

مقالت  مکه با نوشت ی من داشت، کسیرنفوذ قوی اضافی ب

یکی از  ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰مهمی در باره نیاندرتال در سال های 

او کسی بود  پیشاهنگان کار میدانی در چندین منطقه بود.

که در جزئیات کالبد شناسی، دقیق و باریک بین بوده و با 

نگاه کردن به فوسیل ها برایم چیزهای زیادی آموخت که به 

 ریخت شناسی فوسیل ها چگونه باید نگاه کرد. 

 

خود، پیتر اندروز آموختم،  یزیادی از دوست موزیم چیزهای

 ۱۹۸۸مهم  که برایم کمک کرد تا با همکاری در مقاله کسی
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افریقایی  خاستگاهخود در باره اندیشه های در ساینس، 

  .نمایمتدوین انسان های معاصر را 

 

میتوکاندرای »با انتشار مقاله  ۱۹۸۷ت سال مجموعه مقاال

توسط ریبیکا کان، مارک ستونکینگ و الن « طبیعت»در « حوا

 یکتنها ویلسن یک حوزه آبیاری واقعی بود. پیش از آن 

منشای تازه افریقایی برای انسان  هوادارحدود ما تعداد م

درج  بود که این عنوان ۸۷های معاصر بودیم، اما در سال 

منشای  بی درنگت و روزنامه ها گردید. مجال برگ های نخست

برای پژوهش  گزافیانسان معاصر بسیار جذاب گردیده و پول 

 .تحول تازه انسان فراهم گردید رو کار میدانی ب

 

آن ساحات جذاب برای تحول انسان در ثبت های  پیش از

بسیار کهن افریقایی وجود داشت. کسانی که در وادی 

در مرکز مواظبت  ،بریدگی و افریقای جنوبی کار می کردند

مردم به گرفت  ۱۹۸۷و بودجه قرار داشتند. اما پس از 

کرده و  آغازتحول انسان های معاصر به حیث یک عنوان مهم 

فرانس های بیشتر، کارهای میدانی بیشتر و ما به گرفت کن

 دلچسبی بیشتر مردم در تحول خویش آغاز کردیم. 

. 5  

 

که تنها انسان های معاصر از خط  می پنداشتیم ۲۰۰۴ما تا 

اند. خط والس پس از الفرید راسیل والس  گذشتهوالس 

یرات عمده در یجانورشناس نامگذاری شده است، کسی که تغ

را خاوری  در آسیای جنوبو رستنی ها ان جانداران و گیاه

تشخیص نمود، طوری که ما از محلی مانند جاوا به امتداد 

 سترالیا عبور می کنیم. آنو و  هجزایری به گین

 

هومو  دیرین ماننداین نظریه وجود داشت که انسان های 

جا پیشتر نرفته  ا به جاوا رفته و از آنتنها تایریکتوس 

انسان های معاصر با تنها بود که  اند، یعنی فرضیه این

نو  هقایق ها توانایی رفت به جزایر منتهی شونده به گین

 .سترالیا را داشتندآو 

  
یانسیز در غار لیانگ س هومو فلوری ی چونیافته های هابعد

لم ینامگذاری شد، زیرا ف« هابیت» بوا در جزیره فلوریس

که این  های لرد رینگ در آن زمان مشهور بود. کاوشگرانی

ها یک گونه  بحث داشتند که آن ،مواد را تشریح می کردند

جدید انسان را پیدا کرده اند که دارای جسم کوچک به 

بلندی یک متر، با مظاهر اولیه در استخوانبندی و اندازه 

این موجود در جزیزه فلوریس زندگی می   .مغز شمپانزه است

تر دور از کیلوم ۵۰۰کرده که بسیار دور از خط والس یا 

 ۱۷که حدود  جاوا قرار دارد. نه تنها این موضوع، بل

تر از انقراض نیاندرتال ها انهزار سال پیش و بسیار پس

 زنده بوده است. 
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این یک ادعای خارق العاده از یک اسکلیت قسمی و بعضی 

من . مواد کنده شده از یک ساحه در فلوریس بود پارچه های

بودم که این یافته ها « طبیعت»در کنفرانس مطبوعاتی 

ی صورت گرفت که یگردیده و در باره کشف آن تبصره ها یعلن

جد منحیث ه من داشت. من این یافته را ب رتاثیر بزرگی ب

انسان نگاه کردم که به نحوی به  -یک گونه متمایز مشابه

صورت جداگانه متحول ه نی بطوال ایفلوریس رسیده و در انزو

 شده است. 

 

این بود که این موجود ارایه کننده  ۲۰۰۴در نظریه غالب 

یک شکل کوتوله از هومو ایریکتوس است. هومو ایریکتوس به 

شرایط این  درطرف شرق رفته، به فلوریس رسیده و ه نحوی ب

جزیره کوچک به گونه های کوتوله )قد کوتاه و کوچک( 

نام کوتوله گری منزوی ه ی که بیمتحول شده اند )پروسه 

در پستانداران وسطی تا بزرگ در جزایری با یاد شده و 

منابع کم رخ می دهد، یعنی وقتی که تحول یک بدن کوچک را 

می پسندد(. بحث این بود که این موجود با توضیح بدن و 

 .  مغز کوچکتر یک هومو ایریکتوس کوتوله است

 

ها  . آنفتندپذیرآن را نپژوهشگران  شماری از هم  با آن

ی عجیب در شرایط عجیب ین یک یافته احساس کردند که ای

بوده و این نظر را داشتند که نوعی از انسان معاصر 

شناسی( است که شاید از کریتینیزم، بیماری پتالوژیکی )

نام عوارض لرون یاد می شود، ه مایکروسفالی یا چیزی که ب

رنج می برد. این شرایط می تواند مغزهای کوچک و بدن های 

که بعضی ها  معاصر تولید کند؛ طوریکوچک در انسان های 

وجه یک گونه متمایز نمی  گفتند، این یافته ها به هیچ

که در اقلیت قرار دارد، تا امروز آن این نظر با  .باشند

است. اما من با این بحث های مخالف متقاعد نشده مطرح 

فوسیل از لیانگ بوا داریم، نه  ۱۰۰بیش از اکنون ام. ما 

دیگر. یک  شمار زیادکه تعداد  لیک اسکلیت، بتنها 

شه دومی که برای من بسیار مشابه استخوان استخوان اال

شه اولی پرایمیت و باستانی با اسکلیت معلوم می شود. اال

 .پرایمیت داریم -دو مجموعه استخوان های مچ دست مشابه

 

هزار سال در  ۹۰تا  ۱۷این یافته ها در سطوح حدود  

ان شناسی در این سطوح در بعضی غارها صورت گرفته و باست

کهن تر در جزیره بارها  موارد نشان دهنده ابزار سنگی به

لذا برای من، این یک شکل متمایز انسان بوده و . است

شاید بسیار اولیه تر از آن باشد که اصل در نظر گرفته 

مواد و پژوهش های روی شده است. زیرا پژوهش های اخیر 

یافته که معلوم می شود به  تعداد مظاهری را موجز، یک

ی باشد که ما در هومو یها آن امراتب اولیه تر از حت

که این موجود  ستا  اینکنونی ایریکتوس یافته ایم. فرض 
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یک مرحله پیشتر تحول انسانی بوده  اشاید ارایه کننده حت

 ااست، آن های که نزدیک به هومو هابیلیس یا حت

لیون سال یم ۲حدود استرالوپیتیکوس است، موجوداتی که 

که ما هیچ آن پیش یا بیشتر در افریقا می زیستند. با 

که  ستا سندی مبنی بر وقوع آن نداریم، بحث بر سر این

لیون سال پیش از ییکی از این اشکال اولیه بیش از دو م

آسیای سوی افریقا بیرون شده، به نحوی مسیر خود را به 

جزیره فلوریس تا گشوده و به صورت منزوی در خاوری  جنوب

که منقرض شده  هزار سال پیش زندگی نموده، تا این ۱۷

است. این نظر شاید یک داستان به مراتب خارق العاده 

جا رسیده و  نسبت به هومو ایریکتوس باشد که به آن

کوتوله شده، یعنی اثر یک مرحله پیشتر تحول انسان که تا 

 .جا رسیده است آن

 

این یافته چالش برانگیز وجود  بارهی در بسیارپرسش های 

آن چه واقع شده است. آیا این  ردارد که از کجا آمده و ب

رفته، میان موجود به علت اثرات انسان های معاصر از 

ی که در مورد انقراض نیاندرتال ها استفاده می یمناقشه 

 شود؟ 

 

ی از انسان های یکاوشگران فلوریس، هیچ نشانه از دید 

هزار سال پیش وجود ندارد. ظاهرا  ۱۷ جا در معاصر در آن

جا رفته اند. اما  انسان های معاصر بسیار پسان به آن

 هزار سال پیش در آن ۱۷شواهد یک آتشفشان عظیم در حدود 

خاکستر در  الیه ستبر جا وجود دارد که باعث تولید یک 

غار لیان بوا و سایر جاهای جزیره شده است. شاید همین 

و رستنی  گیاهان نابودی بوده که باعث انفجار چنان بزرگ 

جزیره و انقراض هابیت ها شده باشد، یک پایان غم   6ها

لیون سال تحول در یک منطقه دور یانگیز پس از شاید دو م

  .افتاده و در کنار یک دنیای بدون سکنه در آن زمان
 

ها از کجا آمده اند؟ هنوز یک راز است. از  که آن این

 لها از هومو ایریکتوس بودند؟ مایک دیگر، آیا این سوی

که اجداد  هست بسیارموروود در این اواخر گفته، احتمال 

هابیت ها از شمال آمده باشند، زیرا جریانات آب در آن 

جنوب و  ه سویمنطقه از سولوسی تا مناطقی مانند تیمور ب

غرب است. این در مسیر مخالف انتقال  ه سویبعد از آن ب

س است. لذا موروود بحث می کند که از جاوا به فلوری

طور ه اجداد هابیت ها باید در شمال تر یافت شوند. ب

ی در فلوریس یتوجهی او و همکارانش ابزار سنگی شایان 

لیون سال سابقه داشته و شاید یپیدا کرده اند که یک م

هابیت ها استفاده شده باشد. گفته شده که  نیاکانتوسط 

لیون سال یوسی یافته که یک ماو ابزارهای در جزیره سول

سوی خط والس قرار  سابقه داشته و این جزیره نیز در آن

 دارد. 
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جا تعداد زیاد مردمانی اقارب هابیت ها  لذا شاید در آن

 .موجود باشند که منتظر یافت شدن در جزایر منطقه باشند
ما یک تاریخچه کامل ناشناخته برای هابیت ها داریم، 

ها در  فریخچه ناشناخته برای دینیسوطور که یک تا همان

با تغییر موضوع، من فکر می کنم یکی  . آسیای شرقی داریم

دست آمده از ساحه ه از مهم ترین یافته های اخیر، مواد ب

این موادی است که در چند   .مالپا در افریقای جنوبی است

ت نشر شده تعداد مقاال سال اخیر یافت شده و ما شاهد یک

ی یاین یک گونه   .در چند ماه اخیر بوده ایم« ساینس»در 

سترالوپیتیکوس سیدیبا است که آنام ه سترالوپیتیکوس بآ

صورت واضح مربوط به گونه های قبل شناخته شده و ه ب

سترالوپیتیکوس افریکانوس می باشد. آ نیاکاناحتمال 

دو نمونه مشهور « بانو پلیز»نمونه تانگ و فوسیل 

ی که در ینوس است، یک گونه استرالوپیتیکوس افریکا

لیون سال پیش زندگی نموده یافریقای جنوبی بیش از دو م

  .است
 

ن، ااین درست است گفته شود که برای متخصص

سترالوپیتیسین های افریقای جنوبی از جریان عمده تحول آ

انسانی کنار گذاشته شده اند. نظر جریان عمده این بوده 

انسان ها تحول خستین نکه افریقای شرقی جایی است که 

نموده اند، با هومو هابیلیس بیرون شونده از گونه های 

ه جا ب مانند لوسی، استرالوپتیکوس افریکانوس. از آن

 1.8صورت ظاهری حدود ه نوبه خود، گونه هومو ایریکتوس ب

 .لیون سال پیش تحول نموده استیم

 

لیون سال یکه سیدیبا حدود دو م این ،چه جدید است آن 

ر داشته و دارای مظاهر بیشتر انسانی نسبت به عم

استرالوپیتیکوس افریکانوس است. لذا ما این اسکلیت های 

عجیب فوسیلی سیدیبا در افریقای جنوبی را داریم که 

مشابه استرالوپیتیکوس افریکانوس اند، اما با مظاهر 

بیشتر انسانی در دندان ها، لگن خاصره، پا ها و دست ها. 

کاشف سیدیبا( پیشنهاد ) انی مانند لی برگراین برای کس

می کند که گذار به هومو در افریقای جنوبی رخ داده، نه 

 در افریقای شرقی. 

 

شما بعدا می توانید چیزها را دور داده و تمام فوسیل 

من تمایل به نظری . های افریقای شرقی را کنار بگذارید

ا می دارم که این مسایل بسیار پیچیده از این است. م

لیون سال پیش در یم 2.5سترالوپیتیسینز حدود آدانیم که 

، کنییا، تانزانیا و مالوی تا افریقای جنوبی اتوپی

تعداد ساحات، تحول های  زندگی می کردند. بعد اگر در یک

یرات محیطی داشته باشیم، این یموازی در سازگاری با تغ

 گونه های متفاوت به کاربرد ابزار در یک مقیاس وسیع
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ها به خوردن گوشت در یک مقیاس وسیع  می کنند، آنآغاز 

ها برای گرفت غذای خویش به سفر به  شروع می کنند، آن

می کنند، این می تواند باعث آغاز فواصل بیشتر با دو پا 

مغز  اانسانی در بدن، دست ها و حت -یرات موازی مشابهیتغ

 گردد. 

یعنی  این شاید همان چیزی است که ما در هر دو محل

یک امکان  اافریقای شرقی و افریقای جنوبی می بینیم. حت

ی( یدوگانه )که رویدادهای هایبریدی  بی بیشتر اینانقال

که ما حال از دی ان ای باستانی و معاصر نقشه برداری می 

لیون سال پیش در افریقا صورت گرفته و شاید یکنیم، دو م

در آن جا  باعث تولید ریخت شناسی های رنگارنگی شده که

که کدام ساحه سرانجام می  مشاهده می کنیم. لذا، این

باز پرسش تواند محل منشای هوموی هوشمند باشد، هنوز یک 

است، اما سیدیبا به خاطر می آورد که افریقای جنوبی می 

سترالوپیتیکوس آتواند بخشی از این داستان بوده و شاید 

به تحول ها  نرفته باشد. شاید آنمیان افریکانوس از 

تعداد مظاهر  شاید باعث تحول یک اادامه داده و حت

 انسانی شده باشند.  -مشابه

 

ه حات تحولی مهم است، همچنان باللذا این مواد در اصط

ی که تا کنون کشف یخاطر کامل بودن تعداد زیاد اسکلیت ها

ی که تا کنون نشر شده، دو اسکلیت یچیزها. مهم اند ،شده

ساله و یک زن  ۱۰یا  ۹یک بچه حدود  کاملی است که احتمال

بالغ بوده است. تا هنوز که نشر نشده، حد اقل سه فردی 

چنین بر می است که تماما از همین یک ساحه می باشند. 

این افراد یکی پس از دیگری در یک دام مرگ  آید که

ها شاید در یک آب اکسیژنی می  گرفتار می شوند. آن

 ها بسیار کند بوده و آن که پوسیدگی عضله افتند، جایی

به که فوسیل شوند، مومیایی می شوند و  این  7ها پیش از 

لی برگر، با امکانات نگهداری عضله/بافت های پنداشت 

ها می  استخوان ها و رسوبات پیرامون آنمیان نرم. در 

تواند لیه های جلد فوسیل شده باشد که شاید باعث 

با  انگ شده است. حتر انگهداری جلد، روزنه ها، موی و حت

ه بتنها ها  خارق العادگی بیشتر، اگر راست باشد. این

اثرات   .خاطر تکمیلی خویش نیز گونه های واقعا مهم اند

کار ژنیتکی در رشته ما فوق العاده بوده و در حال رشد 

نظر اندازید، یک مقدار کم دی ان  ۱۹۹۷است. وقتی شما به 

اندرتال یافت شده در ای میتوکاندرا از اسکلیت اصلی نی

داشتیم. من در آن کنفرانس مطبوعاتی با سوانتی آلمان 

پابو بودم و این بدون شک یک دستاورد پیشگام و 

سال  ده غیرمنتظره بود. اما هیچ کس باور نمی کرد که ما 

پس می توانیم در باره اکثر ژنوم یک موجود نیاندرتال 

و محاسبوی فنی . لذا پیشرفت های سخن بگوییمبازسازی شده 

  .فوق العاده بوده است
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توانایی دریافت دی ان ای، قدرت محاسبوی عظیم و ارقام 

ی دی ان ای برای ما اجازه داده ه یبزرگ نمونه های مقایس

تا اکثر ژنوم یک نیاندرتال و در واقع چندین نیاندرتال 

ه ب یمرموز انسان هایرا نقشه برداری نموده و دی ان ای 

 . ها را پیدا کنیم فنام دینیسو

 

که شرایط مناسب سرد موجود بوده و  در هر جایی بر آنم که

 بوده، در آن چیرهکه در گذشته اقلیم سرد  هم در هر جایی

باشد. لذا در آسیای خوب حفظ شده جا باید دی ان ای 

این ساحات باید  بیرونشمالی و اروپا و در ساحات مرتفع 

دست آید و ما ه ها بمقدار بیشتر دی ان ای از فوسیل 

مقدار زیادی از فوسیل های انسان معاصر خواهیم دید که 

ت آلوده شدن کند بوده است. دست آوری آن به علت مشکاله ب

ها پیدا کنیم که مردمان دیگری  ما شاید از دی ان ای آن

ها و نیاندرتال ها در این مناطق  فبه غیر از دینیسو

در راه است. طور بوده اند، یعنی شگفتی های بیشتری 

مثال، شواهدی از دی ان ای فوسیل ها و معاصر وجود دارد 

در  احت دیریناز انسان های معاصر و  سرازیر شدنکه یک 

افریقا وجود داشته، با امکاناتی در یک قاره چنان بزرگ 

یدلبرگینسیز در کنار هومو اسایر ه فرزندان جا  که در آن

دمان نیز باید دی ان ساپیان ها زیست داشته اند. این مر

ای تبادله نموده باشند که شواهد آن شاید در ژنوم 

 افریقایی های زنده یافت شود. 

 

بار یک نگاه خوب به دی ان ای نخستین ما همچنان برای 

وظیفوی در ژنوم افراد باستانی خواهیم داشت. ما برای 

بار می توانیم یک مقایسه نه تنها در بین ژنوم نخستین 

که حال می  و انسان معاصر انجام بدهیم، بلشمپانزه 

را علوه کنیم.  فتوانیم ژنوم نیاندرتال و ژنوم دینیسو

ما می توانیم ببینیم که چه چیزی سه ژنوم انسانی را در 

مقایسه با شمپانزه ها متحد می سازد. چه چیزی در امتداد 

خط انسان معاصر تحول نموده تا ما را انسان ساخته است؟ 

باعث ساختمان نیاندرتال ها شده است؟ چه چیزی چه چیزی 

ها اثراتی  ها شده است؟ شاید این فباعث ساختمان دینیسو

طبیعت ما داشته باشند که چه چیزی یک انسان معاصر را  رب

 انسان معاصر ساخته است. 

 

میان مقدار دی ان ای تشخیص شده که در  هم اکنون یک

ندرتال ها مانند که نیا انسان ها متمایز است، در حالی

ها با مغز و بعضی ها با  از اینرخی شمپانزه ها اند. ب

جلد و فزیولوژی رابطه دارند، بعضی ها با این ربط دارند 

مانند  یکه اسکلیت چگونه رشد می کند و بعضی با چیزهای

تحرک سپرم ربط دارند. این چیزها واقعا کمک خواهند کرد 

و  فتال، یک دینیسوتا نشان دهند که چه چیزی یک نیاندر

 یک انسان معاصر را می سازد. 
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ما بطور مساویانه مطالعات وظیفوی دی ان ای مشتق شده از 

در مردمان معاصر را خواهیم دید  ف هانیاندرتال و دینیسو

خواهیم کرد  روشنکه نشان دهنده نسلگیری قبلی است. لذا 

، که آیا از آن رویدادهای نسلگیری از نگاه سازگاری محلی

بهره برداری غیره،  پتوژن های جدید وبرابر مقاومت در 

 . کوتاهمدت یا درازمدت گرفته ایم های

 

من در باره تحول انسان در طول کنونی یک ارایه ساده فکر 

  :گونه است لیون سال بدینیدو م
پرانتز به )در « هومو فلورسینسیز»ما یک نسب از هابیت، 

ها هنوز روشن نیست(  آنخاطری گرفته شده که حالت انسانی 

لیون سال پیش از ما جدا یداریم که شاید بیش از دو م

تحول نموده و ظاهرا خاوری  شده، در انزوا در آسیای جنوب

 .هزار سال پیش منقرض شده است ۱۷حدود 

 

ما یک نسب از هومو ایریکتوس داریم که به احتمال زیاد 

ده که در ارتقا نمو یدر افریقا منشا گرفته و به نسب های

تدریج ه دور )در چین و جاوا( ادامه داشته، اما ب خاور

منقرض شده اند. این ها در اروپا شاید منجر به ظهور 

، شده باشد که از «انسان پیشاهنگ»گونه های اجداد هومو، 

شناخته شده و باز منقرض شده  اسپانیاساحه اتاپورکا در 

 .است

 

های جدید، هومو  گونه تکاملما در بخش غربی دنیای کهن، 

یدلبرگینسیز موجود در اروپا، آسیا و افریقا را اه

یدلبرگینسیز در دو مسیر انسان اداریم. ما می دانیم که ه

ه نموده است. اما حال بتکامل های معاصر و نیاندرتال ها 

یدلبرگینسیز در واقع در اها می دانیم که ه فخاطر دینیسو

وم می شود که سه مسیر رفته است، یعنی در واقع معل

  8 .ها یک شاخه منشعب از نسب نیاندرتال باشد فدینیسو

 

یدلبرگینسیز در شمال مدیترانه باعث ظهور نیاندرتال اه

ها شده است.  فها و در شرق دور باعث ظهور دینیسو

یدلبرگینسیز در افریقا به انسان های معاصر تحول اه

ا هزار سال پیش از افریق ۶۰نموده که سرانجام حدود 

که هست دم، شواهدی یادآور شکه  بیرون شده اند؛ اما طوری

یدلبرگینسیز برای یک مدت زمان در افریقا دوام اجمعیت ه

داشته است. اما حال می دانیم که نیاندرتال ها و 

ها از  ها از نگاه ژنیتیکی منقرض نشده اند. آن فدینیسو

ی ها در انسان ها زیکی منقرض شده اند، اما ژن آنینگاه ف

معاصر وجود دارد، شاید در آسیای غربی در مورد 

 نیاندرتال ها. 
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 فبعد یک گروه کوچک انسان های معاصر، دی ان ای دینیسو

با بعضی  اما حت. گرفته اندخاوری  ها را در آسیای جنوب

از این دی ان ای باستانی موجود در انسان های معاصر در 

هستیم. لذا  افریقا، با یک داستان بسیار پیچیده مواجه

داستان تحول ما اکثرا )نه مطلقا( یک منشای تازه 

 .افریقایی است

 

ترین مردم شناسان  سرشناسسترینگر یکی از اکریستوفر . ۱

نظریه پیشتاز سرسخت ار هوادجهان است. او بنیانگذار و 

 در رابطه به نظریه تحول ماست: 

ل او از سا«. بیرون از افریقا»منشای تازه افریقایی یا 

در موزیم طبیعی تاریخ کار نموده، عضو انجمن شاهی  ۱۹۷۳

هنمای اشتغال بزرگ و موفقانه انسان های ارهم اکنون و 

 است.  اباستانی پروژه برتانی

:است« منشای گونه های ما»به نام  تازه ترین کتاب او. 2  

https://www.edge.org/conversation/christopher_stringer-rethinking-out-of-

africa 9 

 

 

 
 

 زبان انسان های پروتواروپاییدی )بوریالی(: -

...و اما مهمترین چیز برای ما سرنوشت گروه هایی است که 

در آینده در سیمای پیشینیان و نیاکان اروپایی ها 

پروتواروپاییدی ها و پراروپاییدی ها( یعنی نژاد )

سپیدپوست تبارز کردند. سی و چهار هزار سال پیش از 

امروز در گستره سایبریای جنوبی حضور انسان هایی تثبیت 

شده است که دارای هاپلو گروه ها یا گروه های پیوستگی 

بودند. انسان شناسان )انتروپولوژیست ها(، P خونی نوع 

ان )اتنولوژیست ها( و نسب شناسان )دانشمندان تبارشناس

علم  ژنیتیک(، این مردمان را همچون پیشینیان توده های 

 سپید پوست اروپاییدی  می شناسند. 

 

می شود به آسانی گمان زد که این انسان ها از راه آسیای 

میانه و قزاقستان به گستره جنوبی سایبریا شتافته 

یک ده هزار سال آزگار بسر بودند. آن ها در این جا، نزد

بردند. نزدیک به بیست و سه هزار سال )نظر به داده های 

دیگر بیست و چهار هزار سال( پیش از امروز، دوره 

یخبندان و سرمای سختی آغاز گردید. از همین رو، 

باشندگان این سرزمین که آنان را به گونه مشروط و مفروض 

و زبان شان را هم   انسان های بوریالی )شمالی( می خوانند

بوریالی نام  نهاده اند، آهسته، آهسته رهسپار زمین های 

 گرمتر جنوب و جنوب باختری شدند.

 

https://www.edge.org/conversation/christopher_stringer-rethinking-out-of-africa%209
https://www.edge.org/conversation/christopher_stringer-rethinking-out-of-africa%209
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شایان یادآوری است که دلیل بوریالی خواندن ایشان چنین 

است که آن گروه از دانشمندان که دست اندر کار پژوهش در 

ها  باره این انسان ها بودند، چنین می پنداشتند که آن

بر اساس فرضیه پیدایش قطبی اروپاییدی ها با آغاز دوران 

سرما و یخبندان از قطب شمال به این جا شتافته بودند. 

تنها باید یاددهای کرد که در این هنگام آن ها دارنده 

شده بودند. این که چگونه هاپلوهای « آر»هاپلوهای نوع 

سیار مبدل گردیده بودند، بحث ب« آر»به هاپلوهای « پی»

پیچیده یی در علم ژنیتیک است که گروهی از دانشمندان آن 

را در اثر روندهای پرشی یا جهشی )ماتاسیونی( می 

 پندارند و گروه های دیگر در اثر روندهای تکاملی.     

 

گروه هایی از آن  ها که حدود بیست هزار سال پیش به  

فته سوی کوه های کارپات و گستره پهناوری از رود ولگا گر

تا اوکرایین و جزیره نمای کریما و رود دانیوب شتافته 

بودند، تا هژده هزار سال پیش از امروز در روند دو هزار 

سال آخرین بازماندگان نئاندرتال ها را اسیمیله و نابود 

ساختند. همانا همین انسان ها را می توان نیاکان توده 

ها(، های اروپایی نوردیک )آلمانی ها و انگلوساکسون 

 سالوی ها و توده های آلپی و... شمرد.

 

همان گونه که گروه هایی از انسان های بوریالی به سوی 

غرب و جنوب غرب شتافته بودند، روشن است گروه هایی از 

به سوی  -آن ها به سوی جنوب هم رهسپار گردیده بودند

دامنه های جنوبی کوه های آلتای و سایان تا گستره حوضه 

ال و رودهایی که به دریاچه بایکال می دریاچه بایک

ریزند؛  و نیز گستره قزاقستان.
1

 

                                                 
11

. هر چند به درستی روشن نشده است، اما شاید گروه های  

کوچکی از این مردمان وارد آسیای میانه و حتا پشته 

ته اند حضور توده دانشمندان توانس ایران هم شده باشند.

تا هژده  را در پشته  ایران R1aهایی با هاپلوگروه های 

هزار و پنجصد سال پیش به میزان اندک و تا  ده هزار سال 

پیش به میزان بیشتر تثبیت نمایند. این ها گواه بر آن 

اند که مردمان اروپاییدی در سراسر دوره یخبندان پسین 

ال به این سرزمین ها یعنی طی ده هزار سال آزگار  از شم

آمده بودند. می توان گمان زد که شاید شمار آن ها بسیار 

اندک بوده باشد و در میان باشندگان بومی ذوب شده 

باشند. با این هم، هر چه بود، هاپلوهای نوع آر را به 

خود به ارمغان آوردند. روشن است این ها را نمی توان 

د. نام  دقیق این اریایی یا ایرانی به مفهوم دقیق خوان

ها از دید علمی می تواند تنها پروتواروپایی 

)نیااروپایی( باشد. اما شاید خودشان خود را ایری یا 

اری می نامیده اند. برای به دست آوردن آگاهی بیشتر 

  نگاه شود به پیوست ها در پایان این نوشته.  
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حدود سیزده هزار سال پیش از امروز،  این ها )بوریالی 

های آمده به سوی دامنه های جنوبی کوه های آلتای و 

سایان تا گستره حوضه دریاچه بایکال و رودهایی که به 

ز انسان های دریاچه بایکال می ریزند(، با گروه هایی ا

زردپوست که از شمال خاوری چین به سوی گستره شمال خاوری 

سایان و به ویژه  -و شمال مغولستان و گستره جنوبی آلتای

بایکال آمده بودند، درگیر شدند. از آمیزش دو گروه 

انسانی سپید و زرد، نسل نو دورگه یی  پدید آمد که می 

و « وتورکیپروت»شود به گونه مشروط و مفروض آنان را 

یعنی پیشینیان تورکی ها و بومیان « پرتوامیریدینی»

و « کیو»امریکایی نامید. آن ها  دارای هاپلوهای نوع 

بودند.  بیشتر این مردمان دورگه از مسیر رودهای « ان»

خاور دور روسیه به سوی  شمال خاوری به راه افتادند و 

پیش   با گذشتن از سر یخ ها به سرزمین امریکا کوچیدند.

تر از آنان هم در حدود بیست و پنج هزار سال پیش از 

امروز، گروه هایی از زردپوستان به امریکا کوچیده بودند 

که اسکیموها از بازماندگان آنان به شمار می روند.  

توده های دورگه مورد نظر ما همین سرخپوستان بومی 

امریکا اند. ناگفته پیداست که شماری ازین ها از مسیر 

وخانه ها به سوی شمال اقصای روسیه هم رفته بودند که ر

تا به امروز در آن  جا می زییند. همچنین چنین پنداشته 

می شود که کوریایی ها هم از بازماندگان همین دورگه ها 

 باشند. 

 

روشن است گروه هایی هم در همین گستره بایکال ماندگار 

ای تخته شدند که پسان ها به نام دارندگان فرهنگ گوره

سنگی )یا پروتوتورکان یعنی پیشینیان تورکان( شهرت پیدا 

 کردند. 

 

می گذریم، آن چه در این جا برای ما بسیار مهم است، 

سرنوشت آنانی است که به سوی اروپا و یا هم به سوی 

گستره قزاقستان )شاید هم آسیای میانه و پشته ایران تا 

از آن باید به میانرودان( سرازیر شده بودند. اما پیش 

این پرسش پاسخ داد که توده های بوریالی به چه زبانی 

 سخن می گفته اند؟ 

 

دانشمندان اکنون با مطالعه توده های برجا مانده از 

بوریالی ها ثابت ساخته اند که زبان بوریالی یک زبان 

بسیار ساده بوده که شاید در جدود دوصد واژه داشته است. 

ال را نمی شناخته اند و روشن است دارندگان این زبان افع

 در عصر حجر زندگانی بسیار بی پیرایه یی داشتند. 
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های پیشین  زبان»کتاب ن. اندره یف زیر نام  1986به سال 

از چاپ برآمد که در آن، بر پایه « ییهند و اروپاکهن 

آنالیز وضعیت زبانی باستانی این زبان ها به نتیجه 

ه دست یافت: زبان های پیشین شگفتی برانگیزی برای آن بره

زبان های خویشاوندی  کییآلتای و اورالهندواروپایی، 

 R ،N حامالن هاپلوگروه های است که ابدان معن نیااند. 

 در کنار هم می زیسته اند یسنگ نهیپارعهد در اواخر  Qو 

زبان  ه یف آن را که آندربه یک زبان سخن می گفته اند  و

 .ددا نام ی(شمالبورئالی )

 
، «ییهند و اروپاهای پیشین کهن  زبان». ن. اندره یف،  

 . 1984)نائوکا(، سانکت پتربورگ، « علم»انتشارات 

بیشتر درنگ نماییم. کتاب  نیاسزاوار است تا روی 

وضعیت پیشین زبانی متاخر  قیبر حقااستوار  سنده،یون

 یبازسازیاری  هها ب آن لیو تحل هیو تجز هندواروپایی

سامانه واژگانی کهن زبانی « حداکثر عمق دررونی د

گواه بر همانندی که را بازآفرینی کرد  ییندواروپاه

و  یاورالی زبان های واژگانسامانه  ابشگفتی برانگیز آن 

 بود.  کییآلتا

 

زبان  به این نتیجه رسید که همه سندهیاساس، نو نیبر ا

چهارچوب یک زبان آبایی یگانه در یادشده  یها

ی سنگ نهیدر دوران اواخر پار شهیری( که مالشبورئالی)

دارد، دوران توسعه بس دور و درازی را سپری نموده 

ی زبان کهن بورئالی به پدیدآیی زبان های . فروپاشبودند

 نخستین انجامید. کییآلتای واورال یی،هند و اروپا

 

ه ها از ساده. کلم اریبود؟ بسگونه زبانی چبورئالی  زبان

مربوط  یاساس میمفاهاخته شده بودند و سدو صامت  ای کی

ی واژگانذخیره  را بازتاب می دادند.  (ا)اسم اءیبه اش

 رایب .می شدکلمه  230کوچک بود و شامل بسیار  این زبان

ی، کیتار -(тьма) «تئمه» یروسافتار واژه های در ب مثال،

« م َرک»مه،  -(туман« )تومان» ک،یتار -(темный« )تیومنی»

(мрак)- (( زاتمنیات ،)دلتنگیзатемнять)-  تیره و تاریک

م برجسته می باشند. عین صامت ها به  -تصامت  شدن؛ حروف

حضور  عین بار معانی با زبان های دیگر، در کلمه ها

برای نمونه در زبان  :دنهمان معنا را داردارند. یعنی 

جمله ها در زبان  یبخش ها (. Evenkiهای فنلندی و اوینکی )

دواروپایی وجود نداشت. جمله ها به شکل کنونی آن کهن هن

فعل )عمل( و ریخت )مورفولوژی( نداشتند.یعنی از ساختار 

( /verb (actionو و )صفت ی هایژگی ( (attributes )adjectives )- 

прилагательные ) سازیتنها نوع کلمه  .بودندنآگاه هنوز- 

( به «паровоз»« ) پاراوز»هسته ریزی بود مانند کلمه 

   .معنای لوکوموتیف
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کهن بورئالی به گونه یی که زبان گستره پراکندگی 

از حد  شیاست )بپهناور بوده  اریبسنویسنده می پندارد، 

، به پیمانه یی که به دشوار بتوان یگانگی آن را گسترده

بخش آن . یآلتا ( تاCarpathiansکارپات ) از -( گمان برد

 تشکل یافتند،« ی هاآلتا»مان زبا گذشت  که از آن ،هلیقب

اورال را کوه های به تا ارال  چهایاز درهایی  نیزمسر

هایی  نیزمسر -( قبلی)های  ییهند و اروپا .اشغال کردند

در دست گرفتن با  ،را نیبه رود راتا  Dnieper دنیپر از

ی زبان بورئالی در میان شاخه اورال نحامالکارپات.  مرکز

 .و اورال پریدن نیبی قرار گرفتند.یعن ها آن

 

پیشینیان هندواروپایی که  ییجابنا به داده های زبانی، 

از و تهی بود، ها پر از تپه  ،کردند یم یزندگها 

 یسرد و تابستان ها یبا زمستان ها ،بزرگ یرودخانه ها

. در ی می باشداستپ -یمناطق جنگل دهندهنشانکه گرم، 

( در زبان الدیاز م پیشسال هزار  6-11) یانسنگیدوره م

رخ  یتوجهها دگرگونی های شایان  ییهندواروپانیاکان 

 ه های مرتبط باکلمات و واژگنجینه واژگانی آن با . داد

نیاکان  . ی آراسته گردیدو کشاورز یپروردام

گوسفند، بز و غژگاو،گاو،  -هندواروپاییان از چارپایان

 را می شناختند. اسب

 

-7حدود  ییدر جارا درن ماین زبان ها، سیمای کم و بیش 

بخش در همان زمان هم . ندبه دست آورد شیسال پهزار  10

، موضوع یعنیفعل ) نخست: اسم و -جمله ها پدید آمدند یها

 . (دیگر از هم تفکیک می گردیدندو عمل 

 

در اواخر  هاغارروی صخره های  یها ینقاشرا  دگاهید نیا

همه  ند.ی تایید می کنانسنگیم لیاواپارینه سنگی و 

 پایاژست  کیدوره بدون حرکت در  نیدر اجانداران  ریتصاو

میانسنگی و تنها در عصر  )ساکن( به پرده کشیده شده اند.

ها، آشکارا غارروی صخره های  یها ینقاشتوسعه یافته در 

 ییواقعگرا  ریصاوتحرک آغاز به خودنمایی می نماید. ت

در ، اما را از دست می دهند یسنگ نهیدوران پار ویژه

های  جنگهای صحنه  ،مثالرای )ب یی یا دینامیسمایپوعوض، 

اقتصاد » بخشعسل در  یو جمع آور ایاسپان یانسنگیم دوره

 ...(تاتارها اسرار آمیز خیارکتاب ت-« نوع استالیی

in the intro section "farm type appropriating" The Secret History of the 

Tartars (... 

هزار  نزدیک به هفتدوره ) ینر همت می آورد. درا به دس

 یکآناتولزبان های  شاخه ،وانفیا ه پنداشت و.( بشیسال پ

 جدا گردید. ییهندواروپا یزبان هادیگر از 
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توان  یم ایدر آس نیاکان هندواروپایی ها در باره حضور

 انی، در م R1 (M173)از روی هاپلوگروه تقسیم ناشده

اوری کرد. موجودیت حامالن د ییکایمراسرخپوستان 

خویشاوندی  آشکارا گواه بر – Qهمسایگی در  R1هاپلوگروه

  یی ها است. هندواروپاها و امرینیدی ها و  رکوپروتو ت

 

و  هیانوسیاق در ترکیب توده های   R1 (M173)پدیدآیی  

های مهاجرت  لیبه دل ادیبه احتمال زمی تواند  ایسترالآ

 نحامال -نیاکان چینی ها ار فشزیر  نیغرب چباشندگان 

در صورت گرفته باشد.  O ی( گروهوستگیپهاپلو )رسانه 

مردمان  –ها )یعنی در غرب چین(  نیسرزم نیادر گذشته، 

 ،یی ترانهیمدسیمای  ی نما( دارایقفقازاروپاییدی )

کردند. فرزندان  یم یزندگ R1 و K حامالن هاپلو گروه های 

 .باشو اندمرموز مردم  –ها  آن

 

 برای دیدن نقشه هاپلوگروه آر. نگاه شود به:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroup_R_%28Y-DNA%29.PNG) 
1
 . Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: 

qʰoŋ naː) 

 

 
 

 زبان توده های باشنده ائیریانم ویجه: -

ی، پالیوجیوگرافی، اقلیم از داده های زمین شناسی تاریخ

شناسی و یخچال شناسی می دانیم که نزدیک به ده هزار سال  

پیش از امروز عصر یخبندان پایان یافت و دوره گرما آغاز 

گردید. سر از همین تاریخ هم آهسته، آهسته با آب شدن یخ 

ها ارتباط اروآسیا با قاره امریکا بر هم خورد. در حدود 

امروز گرمای سخت و سوزانی سراسر  هشت هزار سال پیش از

آسیای مرکزی و قزاقستان را فرا گرفت. این دوره گرما 

نزدیک به یک هزار سال ادامه  یافت.  حسن این گرما و 

باالرفتن دما این بود که بسیاری از یخچال های کوهی در 

پامیر و هیمالیا و قفقاز آغاز به آب شدن نمودند و 

اطق مرکزی ایران به مناطق گستره پهناوری از جمله من

مسکونی خوش و آب و هوا مبدل گردیدند. این گرما موجب 

گردید که باشندگان گستره قزاقستان همه به سوی شمال 

بشتابند. به ویژه به آن سوی رود ولگا و شمال کسپین تا 

کرانه های رود دانیوب که در آن هنگام یک منطقه بسیار 

وارا شده بود. خوش آب و هوا  و دارای اقلیم گ
2

 

 

                                                 
2

یاد ما نرود که در همین زمان با توجه به آب شدن .  

ال های قفقاز، شماری از باشندگان پشته ایران و یخچ

میانرودان هم می توانسته اند به سوی دامنه های شمالی 

 قفقاز و جنوب روسیه و اوکرایین بشتابند.
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درست در همین جا بود که هسته نخستین بودو باش توده های 

شکل گرفت. می توان چنین پنداشت « هند و ایر و اروپایی»

که همو همین گستره پهناور ائیریانم ویجای گمشده بوده 

 است. 

 

در این جا باید یادآور شد که از مدت ها بدین سو 

سرزمین مشترک نیاکان  دانشمندان در پی آن بوده اند که

توده های هندی و آریایی و اروپایی را پیدا نمایند. 

دلیل آن هم روشن بوده است. نزدیک به دو سده پیش از 

امروز دانشمندان اروپایی متوجه شدند که بسیاری از زبان 

های توده های آسیایی و اروپایی همانندی های فراوانی با 

کی باشند و روزگاری در هم دارند و باید دارای ریشه مشتر

یک سرزمین مشترک در کنار هم زیسته باشند. برای نمونه 

واژه هایی چون مادر، پدر، برادر و... تقریبا در همه 

زبان های هندو ایر و اروپایی همانند اند. اعداد همین 

گونه. شماری از واژه ها دارای ریشه های مشترک اند. 

ر هندی( و بگ )معرب مانند بوگ )خدا( در روسی، بگوان )د

آن بغ( در زبان های ایرانی که در نامجاهایی چون بگرام 

 و بگرامی و بگالن )بغالن( و بگداد )بغداد( و...آمده است.   

 

شاید در آغاز، شماری از زبان شناسان در شگفتی اندر شده 

و در زبان « سباکا»باشند که چگونه سگ را به زبان روسی 

. ما در این جا به جزییات می گویند« سپاکا»مادی 

پیوندهای زبان های هند و ایرانی و اروپایی نمی 

پردازیم. دانشمندان بسیاری در زمینه پژوهش و کاوش 

نموده و آثار بسیار وزین و گرانسنگی نوشته اند. مانند 

دانشمند اوستی یا بانو رسترگوییوا و به ویژه  -آبایف

شناسی استادان نامدار زبان-بانو ژوی ائدلمان

)فیلولوژی(، ریشه شناسی )ایتمولوژی( و فقه الغه 

ایران شناس و هندشناس. بسنده است نگاهی  -)لنگویستیک(

به فهرست کتاب هایی که این دانشمندان در باره زبان های 

ایرانی نوشته اند، بیفکنم.
3

     

 

 
 

به هر رو، از همین جا بوده که دانشمندان اصطالح خانواده 

را با توجه به پراکندگی « ند و اروپاییه»زبان های 

                                                 
3

 [2. نگاه شود به پیوست شماره ] 
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جغرافیایی این زبان ها از هند تا به اروپا به میان 

هند و ایر »کشیدند. باید گفت که بسیار بهتر می بود اگر 

می گفتند.  اما البته، تنها واژه ها مشترک « و اروپایی

نبودند. روشن است نیاکان آدم هایی که گویشوران این 

باید روزگاری با زیستن در یک میهن زبان ها اند، هم 

مشترک با هم همریشه و همرشته و همپییوند و همخاستگاه 

 بوده باشند.

 

هر چه بود، امروز شمار بسیاری از دانشمندان با تکیه بر 

علوم بسیاری چون باستان شناسی، زبان شناسی، نسب شناسی  

و... تثبیت کرده اند که ائیریانم ویجه همو گستره میان 

ودهای ولگا و دانیوب بوده است. گذشته از این که نام ر

زبان های مردمانی که پسان ها هسته توده های ژرمانیک و 

نوردیک و .. چه بوده است، می توان به  گونه مشروط و 

مفروض زبان پیشینیان آریایی ها یا زیرگروه هندو ایرانی 

 خواند که در بخش های جنوب خاوری« پروتواوستایی»ها را 

میهن مشترک همه توده های  -و گستره جنوبی ائیریانم ویجه

هندو ایر و اروپایی زاده شده  و بر شالوده زبان 

بوریالی به میان آمده بود. ناگفته نباید گذاشت که درست 

-همین زبان بوریالی نیای گروه زبان های  بایکالیک

آلتاییک )تورکی( هم شمرده می شود. با این قید که زبان 

آلتاییک در اثر آمیزش زبان بوریالی با  -بایکالیکهای 

 زبان  قدیم چینی به میان آمده بود.

 

 
باشندگان هوانیرات یا گستره فرهنگ « زبان نیا اوستایی»

 اندرونوفو:
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گستره فرهنگ اندرونوو
4

 

                                                 
4

( Андроновская культура: ی)به روس ندرونووافرهنگ . »

ربوط به عصر برنز همانند م یبوم یها از فرهنگیی   مجموعه

 در منطقه الدیاز م شیپ ۱۰۰۰تا  ۲۳۰۰ رامونیبود که از پ

 نیو باختر سایبریا وجود داشت. ا ییایآس یها استپ غربی

است  ندرونووابه نام  ییفرهنگ نام خود را وامدار روستا

 دهیخم یها با اسکلت- ییدر آن گورها یالدیم ۱۹۱۴که در 

 -بودند به خاک سپرده شده ییها شده که به همراه سفال خاک

 .ندیگو یپتروفکا هم م-نتاشتایفرهنگ س نی. بدشد افتی

 
است  برجسته داشته فرهنگ وابسته ندرونوو چهار خردها فرهنگ

 بودند: شده جنوب و خاور گسترده که به سوی

اورال و شمال  یها در جنوب کوه میآرکائ-پتروفکا-تاشتا نیس

 ۱۶۰۰تا  ۲۲۰۰ یها سال انیفرهنگ م نیا ،یقزاقستان کنون

 : راستیز یها بخش رندهیاست و دربرگ برپا بوده الدیاز م شیپ

 یکه زندگ نسکیابیدر استان چل نتاشتایس ریختیابی فرهنگ

 .گردد یباز م الدیاز م شیپ ۱۸۰۰ رامونیدر آن به پ

 1700سکونتگاه آرکاییم همیچنین در استان چلیابینسک به 

 پ. م. باز می گردد.

 انیم الدیاز م شیپ ۱۴۰۰تا  ۲۱۰۰ یها سال انیکه م آالکول

 است؛  بوده یقوم برجا قزلبیابان در  ایردریو س ایآمودر

در  الدیاز م شیپ ۱۳۰۰تا  ۱۵۰۰مربوط به  فکاییالکس

در تپه  ششم و مرتبط با نمازگه قزاقستان خاوری 

 .یترکمنستان کنون

ن های وادی اینگال در جنوب منطقه تیومن که در آن یادما

فرهنگ های االکولی، فئودروفی و سارگاتی یک دیگر را 

 تعویض می کنند. 

 ۱۳۰۰-۱۵۰۰و مربوط به  یابرایدر جنوب س وودروئففرهنگ 

دال بر  یدر آن شواهد)برای بار نخست  الد؛یاز م شیپ

 .(است آتش به دست آمده شیاینکیش  زیسوزاندن مردگان و ن

 ۸۰۰تا  ۱۰۰۰وط به مرب)تاجیکستان( وخش -شکندیبفرهنگ 

 دالیاز م شیپ

 

فرهنگ اندرونوو زمان شکل  که دوره شود یداده م احتمال

 یگستردگ لیدل به باشد. ییایآر نینخست های گرفتن اسطوره

 نیآن دشواراست. ا یبرا یقیدق یندرونوو مرزبندافرهنگ 

فرهنگ در باختر با فرهنگ اسروبنا در منطقه ولگا برخورد 

 یاور با فرهنگ آفاناسوو کهنتر اشتراکاتاست و در خ داشته

–به صورت پراکنده  ییها گاه در جنوب سکونت نیدارد. همچن

 -شان انیو ت ریپام ،ینونداغ در ترکمنستان ک مانند کوپت

 یفرهنگ به درست نیا یاند. حدود شمال فرهنگ وابسته نیبد

 گایتا یاهپوشش گی و به احتمال تا محدوده ستیمربوط ن

 است. شتهامتداد دا
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 Andronovo اندرونوو فرهنگپراکندگی 

-Sintashtaریختار )فارماسیون( سین تشتا  – رهیت سرخرنگ 

 پتروفکا

 یبا چرخ هاهایی ارابه آن که در  ه هایینیدف -بنفشرنگ 

spoked یافت شده است. 

به دست  یاثرها نتری کهن دهنده نشان -یصورت رنگ نارنجی یا

 .است یاسب یها آمده از وجود گردونه

ریسمانداران یا ) هیهمسافرهنگ های  –رنگ سبز 

 (.Afanasiev ی و آفاناسیفیباختر -مرگیانا، طنابداران

 

کنون چنین تثبیت شده است که پس از سرازیر شدن توده های 

سپیدپوست اروپاییدی از ائیریانم ویجای نخستین )گستره 

میان رودهای ولگا و دانیوب(  به سوی خاور  -شمال کسپین 

و جنوب که از پنج و نیم هزار سال پیش آغاز گردید )سر 

د( و تا چهار هزار از میانه دوم هزاره چهارم پیش از میال

سال پیش از امروز ادامه داشت، بخشی از آنان که خود را 

به نام آریایی ها )اییریایی ها یا ایری ها( می 

خواندند، با پاییدن در گستره قزاقستان و آسیای میانه 

)در گستره خوارزم، مرو، سغد، هفترورد، در دامنه های 

استان سین  در گستره میانرودان آمو و سیر( و -پامیر 

کیانگ چین فرهنگی را پی ریختند که به نام فرهنگ 

اندرونوو یاد می شود. دارندگان این فرهنگ، سرزمین خود 

کشور )»( یا خَونیَرث Hvanirat)« هوانیرات)»را به نام 

می خواندند که در میان رودخانه  «( (ارابه سوارن مهربان

]آمو یا  «داتیا -وهوی»]ولگا[ و « رهه»یا « راهه»های 

سیر؟[ واقع بود )که از کوه های افسانه یی )یا شاید هم 

سرچشمه می گرفتند و «( هارا»یا « هره« )»هرا»واقعی؟( 

 ( )کسپین( می ریختند. Vorukashبه دریای میانی واروکش )

 

این ها با گذشت زمان در حوالی سه هزار و پنجصد سال پیش 

رو آوردند و در از امروز به فرهنگ زمینداری و کشاورزی 

                                                                                                                                                             

 یبه سو الدیاز م شدوم پی هزاره انهیآندرونوو در م فرهنگ

فرهنگ در  نیباشندگان ا نیو همچن افتیخاور گسترش 

)برگرفته از « .دندیازیبه استخراج مس دست  یآلتا یها کوه

 ویکی پیدیا(
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واقع نیمه زمیندار و نیمه کوچرو بودند. هر چه بود، در 

آینده تا سه هزار سال پیش از امروز، آنان بیخی به شیوه 

زمینداری و اسکان رو آوردند. در چند دهه اخیر باستان 

شناسان ده ها سایت شهری و پروتو شهری در این سرزمین ها 

ن های کشاورزی دست کم یافته اند که گواه بر موجودیت تمد

 چهار هزار ساله در این جاها می باشد.  

 

می توان چنین پنداشت  که گستره اندرونوو یا هونیرات را 

همچون ائیریانا ویجای دومی و باشندگان آن را که نیاکان 

توده های هندو ایرانی و تورانی بودند، به نام اریایی 

م  نیااوستایی ها خواند. زبان ایشان را هم می شود به نا

 )پرا اوستایی( یاد کرد. 

 

چنین پنداشته می شود که همزمان با سرازیر شدن گروه 

هایی از اروپاییدی ها به گستره اندرونوو، با آب شدن 

یخچال های قفقاز و باز شدن دره ها و راه های کوهستانی، 

گروه هایی از اریایی ها )نیاکان مادها( در پنج هزار 

ز وارد گستره غربی پشته ایران شده سال پیش از امرو

باشند و با باشندگان بومی کردستان و میانرودان و غرب 

ایران آمیزش یافته باشند. اما هر چه بوده، چون شمار 

شان نسبت به باشندگان بومی بسیار کم بوده است، در میان 

آن ها ذوب شده و چندان برجسته نبوده اند. اما می توان 

ثار برجا مانده در جهان باستان ردپای شان را در آ

ردگیری کرد. کاوش های اخیر نشان داده است که در آثار 

مکتوب بازمانده در میان توده های بین النهرینی و مصری 

شماری از واژه های دارای ریشه آریایی دیده می شود. 

روشن است در این راستا کار بزرگی پیش رو است. به ویژه 

 شمندان فقه اللغت.   برای ریشه شناسان و دان

 
از سوی دیگر، می توان چنین پنداشت که گروه هایی از 

باشندگان هوانیرات یا گستره فرهنگ اندرونوو هم می 

توانسته اند در پنج هزار سال پیش از امروز، از سرزمین 

های آن سوی رود سیر، وارد آسیای میانه، دامنه های 

شمال خاوری و  پامیر و شمال افغانستان )بلخ و هرات( و

جنوب خاوری ایران شده باشند. اما چون اندکشمار بوده 

 اند، در میان باشندگان بومی ذوب شده بودند.

 

شماری از دانشمندان بر آن اند که نخستین سرازیری بزرگ 

توده های اریایی )نیاکان هندو آریایی ها( در حدود چهار 

ستره هزار سال پیش از امروز از گستره هوانیرات به گ

و دامنه های پامیر میانرودان آمو و سیر( آسیای میانه )

و شمال افغانستان کنونی )بلخ و هرات( صورت گرفته بود 

با گذشتن از آمو، وارد بلخ و که بخش بزرگی از ایشان 

هرات شدند و از هرات به سوی سند شتافتند و با گذشتن از 

رته آن به درون سرزمین هند وارد شدند و آن را آریاو
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شاید گروه های کوچکی هم به سوی غرب پشته   خواندند.

 ایران شتافتند و با توده های بومی آمیزش یافتند.

  

 3750واپسین روند مهاجرت اریایی ها هم شاید در حوالی 

سال پیش از امروز صورت گرفت که در روند آن توده های 

ایرانی از گستره آسیای میانه و دامنه های پامیر به سوی 

هرات و بلخ سرازیر شدند و با توده های بومی که مسکون و 

زمیندار و با فرهنگ پیشرفته بودند و دارای جلدها سیه 

تور به  -فام )سیه چهره یا سیه چهره یا سیه چرده )تورها

معنای سیاه و تاریک((، آمیزش یافتند. درست در همین 

می در گستره کشور بلخ شکل « اوستایی»هنگام است که زبان 

گیرد. روشن است زبانی به نام زبان اوستایی وجود نداشته 

است. مگر با این هم می توان نام این زبان را به گونه 

مشروط و مفروض اوستایی خواند. زیرا اوستا با همین زبان 

 نوشته شده بود. 

 

پیشتاز ترین کسانی که بار نخست وارد بلخ شده بودند، با 

شتافتند. برای نمونه می گذر از هندوکش به سوی جنوب 

توان از نورستانی ها یاد کرد که یکی از نابترین توده 

درصد هاپلوهای  60های اریایی هستند. در خون آن  ها تا 

 دیده می شود. R1aنوع 

 

اروپاییدی های آمده به آسیا را می توان به دو دسته 

یکی کسانی که سفید پوست و اروپاییدی بودند،  -تقسیم کرد

یایی نه مانند سیرها و دینلین ها و... و دیگری اما ار

کسانی  خود را آریایی می خواندند. یعنی هندو آریایی ها 

و ایرانی ها. آریایی های ایرانی هم به دو گروه آریایی 

های ایرانی و تورانی تقسیم می شدند که در آغاز یکی 

بودند اما پسانتر میان شان تفاوت هایی هم رونما گردید. 

ت میان ایشان هم در شیوه  زندگانی و  آیین بود که تفاو

ایرانیان زیر تاثیر زمینداران سیه چرده بومی، شیوه 

زندگانی زمینداری مسکون و پیشرفته را فرا گرفتند. اما 

تورانیان با گذشت زمان دارای فرهنگ دامداری و شبانی و 

 کوچروی گردیدند.

 

ه از ایریانم گروه های دیگری از توده های اروپاییدی ک

ویجا به سوی خاور و جنوب به راه افتاده بودند، به سوی 

سایبریای جنوبی و میانه های  آسیا رهسپار شدند. از پنج 

هزار سال پیش از امروز، گروه هایی از آنان در گستره 

مرزهای جنوبی سایبریا تا کرانه های دریاچه بایکال ]در 

اره ایرانی شرقی برگرفته شده از دو سازو« بای کول»اصل 

بای به معنای غنی مانند بایگانی وکول )قول( به  -دیرین

معنای دریاچه[ شتافتند. گروه های دیگر شان از راه 

قزاقستان، به سوی سرزمین های شمال و شمال غرب چین 

)استان های سینکیانگ، تورفان، گانسو و...( تا سراسر 
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در دامنه  مرزهای شمالی چین و نیز نوار شمالی مغولستان

سایان تا گستره جنوبی دریاچه  -های جنوبی کوه های آلتای

سال پیش از  3000تا   3650بایکال رهسپار شدند و در حدود 

امروز در امتداد نواری که دیوار بزرگ چین روی آن ساخته 

 شده بود، رویاروی توده های زردپوست چینی جاگزین شدند. 

 

یر توده های پس از سرازیر شدن آریایی ها  و سا

ایر و هند و »اروپاییدی )که دارای ریشه های تباری 

بودند( به « پروتو اوستایی»نژاد سپید و زبان «  اروپایی

قزاقستان، آسیای میانه و پشته ایران؛ بخشی از آنان که 

به آسیای میانه، هفترود و استان سین کیانک چین و پشته 

ه های بومی ایران آمده بودند، با آمیزش یافتن با تود

تور به  -سیه چرده و دارای فرهنگ برتر زمینداری )تورها

معنای سیاه و تاریک(؛ دارای شیوه زندگی مسکون شدند و 

در آینده آیین زردتشی را پذیرفتند که پسانتر به نام 

معروف شدند. اما بخش دیگری از آن « آریایی های ایرانی»

وریان( و ها که در سرزمین جنوب سایبریا و تورفان )ت

توران خاوری )مغولستان( ماندگار شده بودند، به شیوه 

پیشین کوچی و چادرنشینی و رمه داری ادامه داند و به 

آیین تینگری یا آسمان پرستی نیایی پابند ماندند و از 

دید تباری پالوده تر ماندند که پسانتر به نام تورانیان 

معنای  شهرت یافتند. )تور به« آریایی های تورانی»یا 

کوچی، چادرنشین، دوره گرد، دشت نورد و جهانگرد. کلمه 

توریست هم ریشه در همین تور دارد.(. پسان ها تورانیان 

توانستند سرزمین های گسترده یی را تا مرزهای سیحون 

)سیر دریا( بگیرند و این گونه مرزهای ایران و توران 

 همین رود سیر گردید. 

 

 . در دوره تاریخی:2

آریایی ها و ایرانیان « ره تاریخ اسطوره ییدر دو-

 نخستین:
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 گستره سرزمین های اوستایی

که شامل شانزده سرزمین آفریده شده از سوی اهورامزدا 

 کوه های ایران میانه و خاوری است .  پیرامون

 )گستره شانزده سرزمین یاد شده در اوستا(

ائیریانا ویجا )میهن اصلی و خاستگاه آریایی ها( در 

اوستا  به عنوان نخستین سرزمین اهورایی یاد شده که در 

 گستره شمال پامیر واقع بوده است. 

رانگایا یا رانگا در –شانزدهمین سرزمین اوستایی 

ردستان ترکیه در کرانه های باختری دریاچه وان در بخش ک

 های علیای رود فرات واقع است. 

 

ایرانیان همه توده های کوچرو شمال را به نام تورها یا 

سکاها می خواندند. در حالی که اروپایی ها سکایی ها را 

به نام اسکیت ها می خواندند و آنان را به دو دسته 

می کردند.  باز هم این چندان  اروپایی و آسیایی تقسیم

مهم نیست. مهم چیز دیگری است و آن این که در میان توده 

های اروپاییدی یی که تا جنوب سایبریا و شمال و شمال 

غربی چین تاخته بودند در پهلوی آریایی ها گروه های 

دیگری هم آمده بودند که در عین اروپایی بودن، آریایی 

رها، دنیلین ها و... اما با شمرده نمی شدند. مانند سی

توجه به این که زبان های شان با آریایی ها بسیار نزدیک 

بود، دانشمندان زبان شناس، زبان آنان را در گروه زبان 

 های ایرانی خاوری شمرده اند. 

 

تورانیان برای نخستین بار در استان تووای روسیه در 

ا در جنوب سایبریا و شمال مغولستان شاهنشاهی بزرگی ر

سال پیش از امروز پی ریختند که نام آن ارژن بوده  2700

است. شهر ارژن را باستان شناسان روسی کشف کردند و سپس 

به کمک  باستان شناسان آلمانی مطالعه کردند. اکنون 

چنین پنداشته می شود که زبان ارژنی یک زبان ایرانی 

ی خاوری بوده است. این در حالی است که ارژنی ها آریای
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نه بل که دینلینی بوده اند. یعنی متعلق به یک گروه  

 دیگر اروپاییدی ها. 

 

پس از ارژنی ها، دومین شاهنشاهی بزرگی را که تورانیان 

در میانه های آسیا درگستره پهناوری در گانسو و تورفان 

و ختن و....به میان آوردند، شاهنشاهی ماهبانویان )یوئه 

بود در برگیرنده چندین شی ها( بود که کنفدراسیونی 

قبیله که مهمترین ایشان ُتخاری ها بودند. در این باره 

در بخش دوم به تفصل سخن خواهیم گفت. زبان آن ها سکایی 

 ختنی، از گروه زبان های ایرانی خاوری بود.

 

روشن است برای ما بیشتر گروه هایی مهم اند که در مرحله 

و باختری پشته  پسین وارد آسیای میانه و گستره خاوری

ایران شده بودند. این ها را می توان به دو گروه خاوری 

و باختری تقسیم کرد. گروه باختری، مادها اند که از راه 

قفقاز وارد شمال غرب ایران شده بودند. این ها در 

ائیریانا ویجه با دیگر گروه های هندواروپایی یکجا بسر 

ن نبودند. تنها می بردند. اما در هوانیرات دیگر با آنا

هنگامی که با گرم شدن  زمین،  یخچال های کوهستانی 

قفقاز آب شدند، توانستند به سوی پشته ایران بیایند. 

اگر چنین باشد، آن ها باید یا توده های قفقازی بیشتر 

همریشه باشند. با این هم، چه از دید زبانی و چه از دید 

 بودند.  نژادی با ایرانیان و هندی ها بسیار نزدیک

   
 دوره های پیشدادیان و کیانیان:

ایرانیان با استقرار در گستره شمالی ایران خاوری 

)اکنون افغانستان( از بدخشان تا هرات، نخستین دولت های 

خود را برپا داشتند. چنین پنداشته می شود که هسته 

نخستین ایران، گستره بامیان و بلخ بامی بوده باشد. 

وده که دودمان های پیشدادی )در درست در همین جا ب

بامیان( و کیانی )در بلخ( آغاز به فرمانروایی کردند و 

 زرتشت هم در همین جا آیین خود را رسمیت بخشید.

   

زبان دوره های پیشدادیان و کیانیان زبانی بوده است که 

خوانده اند. یعنی زبانی که اوستا با « اوستایی»آن را 

بتوان چنین گفت که نیای بزرگ آن نوشته شده بود. شاید 

این زبان )زبان پروتو اوستایی( در آغاز در ائیربانم 

ویجا به میان آمده بود. سپس نیای آن )زبان پرا اوستایی 

یا نیااوستایی( در هوانیرات زاده شد. تفاوت زبان 

اوستایی با زبان پیش اوستایی یا پروتواوستایی )زبان 

ایی یا نیااوستایی )زبان مشترک هندواروپایی( و پرااوست

مشترک ایرانیان، تورانیان و هندیان( در آن بوده است که 

این زبان به پیمانه های مختلفی با زبان  های باشندگان 

بومی سیه چرده پشته ایران آمیزش یافته و از آن تاثیر 

پذیر گردیده بود. این در حالی بود که زبان بخش بزرگی 
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های دراز سچه و پاکیزه مانده از توده های سکایی تا مدت 

 بود.  
 

 (ایپد یکیو از)برگرفته  انیشدادیپ -

دودمان پادشاهان در شاهنامه و  نینخست انیشدادیپ»

-Pēš) شدادیپ یی  . معادل اوستادنباش یم انیرانیا راساطی

dād( َپَرداَت ،)Para-dātaبی نام  نیمقدم است. ا ی(، به معنا

است که بعدها بر  یکه نام خاندان نبود، بل کینام  گفتگو

 گرانیگروه را مقدم بر د نیا رایاند. ز گروه نهاده نیا

  .اند شمرده

 
 ادیانسان  نیبه عنوان نخست ومرثیاز ک رانیا ریاساط در

. اما در شاهنامه شود یم هیاو تک یشده، و کمتر بر پادشاه

. در متون دیآ یم شماربه  یشدادیجزو دودمان پ زیاو ن

. و باشد یم شدادیلقب پ یاست که دارا یگ کسهوشن ،یپهلو

 اند دانسته یم یپادشاه نیکه او را نخست رود یگمان م نیچن

 .است که بر جهان فرمان رانده

 
. در کنند یدوره، پادشاهان با فّره سلطنت م نیا یابتدا در

مردم در جهات مختلف  یها شرفتیمرحله به مرور شاهد پ نیا

 یساختمان ساز یریادگی یچگونگ از جمله کشف آتش، ،یزندگ

است که در  دیدوره، جمش نیا تیشخص نیتر . مهممیو... هست

را از  یادشاهپ منیاهر خورده بیو فر فّره یضحاک  ب ت،ینها

 یضحاک، بد پادشاهی . در تمام مدت هزارسالهستاند یاو م

و دوباره  شود یم رهیبر او چ دونی. فرردیگ یجهان را فرا م

و  رانیا یو نبردها رسند، یفّره به سلطنت م پادشاهان  با

دودمان با  نیا یشاهنامه، پادشاه در. شود یتوران آغاز م

 .رسد یم انیبه پا قباد یدرگذشت گرشاسپ و بر تخت نشستن ک

 

 :در شاهنامه یشدادیپ شاهان
، رجیا، دونیفر، ضحاک، دیجمش، تهمورث، هوشنگ، ومرثیک

 .گرشاسپو  زو، نوذر، منوچهر

 
 :شدادىیپ دودمان انیحکومت نوذر تا گرشاسب و پا از

فردوسى نوذر فرزند منوچهر چون از رسم پدر  اتیروا طبق

در  نیزم رانیو ا دندیبر او شور انشیکرد، لشکر چىیسرپ

لشکر  رانیتورانى به ا ابیشد و افراس فیتوران ضع برابر

)زاب( پسر  از مرگ نوذر، زو پسو نوذر را کشت.  دیکش

 نی. گرشاسب فرزند زو آخردیبه پادشاهى مى رستهماسب 

بود همواره جلو سپاه  ناگزیراست که  شدادىیپ شاهپاد

 انیشدادیبا مرگ گرشاسب، پ .دینما ستادگىیا ابیافراس

 به جهاندارى مى رسند. انیانیمنقرض و ک

 
 : انیانکی
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از او مطابق  پساست و  قبادیک انىیپادشاه ک نخستین»

هشت نفر  ،رانیانویسان  خیرتا گریفردوسى و د اتیروا

 نیجهاندار ا نیکردند. از نخست پادشاهی رانیبر ا گرید

 خسرو،یک کاوس،یک بیاست به ترت قبادیخاندان که ک

گشتاسب، بهمن، هماى، داراب و دارا به پادشاهى  اسب،لهر

( آمده که به Kavi« )وىکَ »در اوستا « کى».کلمه دندیرس

نروا است. در شاهنامه فردوسى و فرما ریى پادشاه، امامعن

است. استاد مشکور  انىیى پادشاهان کابه معن« کى»واژه 

لقب  «ایک»در عهد باستان آورده است که  رانیدر کتاب ا

پادشاهان مازندران بوده است. هنوز هم در بعضى از 

افراد  خانوادگیدر  آخر نام  ایشهرهاى مازندران پسوند ک

 مى شود. دهید

 
اوستا از  تیبه رواکه  است انیانیک نیای ؛قبادکی

است. در شاهنامه آمده است که چون بوده فرزندان منوچهر 

زال نام و نشان  ،ماند تهیتخت پادشاهى از گرشاسب 

( کاهناناز موبدان ) ،بود دونیرا که از نسل فر قبادیک

 قبادی. پس رستم را نزد او به البرزکوه فرستاد و کدیپرس

. فردوسى از قول رستم مى دینشان رانیرا به پادشاهى ا

 انیرا ز البرز کوه/ من آورده ام در م نی: قباد گزدیگو

. او چهار برگزید تختىیاو شهر استخر را به پا گروه .

از مرگ او  پسبود که  کاوسیپسر داشت که از همه بزرگتر ک

را شکست داد و در  ابیافراس  قباد،ی. کدیبه پادشاهى رس

 .«او بود ورایجنگ ها رستم  نیا

 
 در ویکی پیدیا آمده است: انیانیکدر باره 

. از ندا یرانیا ریاساط یپادشاه دودمان نیدوم انیانیک»

مانند : اوستا کتاب مقدس  یدر منابع دودمان نیا

رواج  انیساسان دودمانکه در  ییها داستان ان،یزرتشت

 ینویم نکرد،یکهن مانند بندهش، د یپهلو یها داشته و کتاب

 ناباستان شناسان و محقق یو ... آمده است. برخ خرد

وجود داشته است و وجود آن بر   دودمانی نیمعتقدند که چن

 دودمان نیا ،اساس نیها نبوده است، بر ا افسانه هیپا

 زین گرید یاست. برخ کرده یم یحکمران رانیدر ا یزمان

ی را معادل با پادشاهان مادها م دودمان نیپادشاهان ا

 .دانند

 
 ست،یندودمان پادشاهی  یدر اوستا نام خانوادگ انیانیک

 ،یپهلو یها در متن ،یرانیا انهیم اتیاما در عهد ادب

از  پسکه  شوند یشمرده م یخاندان پادشاهان نیافراد ا

 .اند دهیرس رانیا ییبه فرمانروا انیشدادیپ

 
 انیشدادیاز پ پس انیاندودمان کی زین یفردوس  شاهنامه در

 هیبر پا زین دودمان نیو موسس ا رسد یم یبه حکمران
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است و با مرگ اسکندر پسر دارا  قباد یاطالعات شاهنامه ک

 .شود یسلسله منقرض م نیا زین

 

  ی:انیپادشاهان ک
 خسرو یک،کاووس یک، قباد یک

 گشتاسپو  لهراسپ :از لهراسپ تا گشتاسپ
 داراو  دارابی، هما، بهمن :از بهمن تا اسکندر

 
به  ،«َکی» ( جمع واژهانیَکو ای انیر اصل کَ )د انیانیک

واژه در اوستا به  نی. اباشد یو دانشمند م میحک یمعنا

 است. آمده «یَکو»شکل 

 

خاص از  ی( در اوستا گروهkarpanو َکرپنان ) ها یَکو

 یهستند که با زرتشت دشمن سنای ویمذهب د یدارا ان  یروحان

بودند و  کین یکه مردمان- زیاما از هشت تن ن .کردند یم

شده است.  ادی یبا لقب َکو -کردند یم یاز زرتشت زندگ شیپ

 قرار است: نیهشت تن از ا نیا یاسام

 

 قباد ی: کیارسپ(، به Kavi Kavat) کوات یَکو

 ورهیاپ ی: ک یارسپ( به Kavi Aipivohu) ُوهو یپ یائ یَکو

 کاووس ی: کیارسپ(، به Kavi Usazn) اوسََذن یَکو

 آرش ی:کیارسپ( به Kavi Arshan) َارشن یَکو

 نیپش ی:کیارسپ( به Kavi Pisinah) نهیسیپ یَکو

 به آرش ی: ک یبه ارس (Kavi Byarshan) رشنی  ب یَکو

 اوشیس ی: کیارسپ(، به Kavi Syavarshan) اَورشَنیّ س یَکو

 خسرو ی: کیارسپ(، به Kavi Haosravah) هئوسَرَوه یَکو

 
 یبه پادشاه خسرو یو ک اووسک یک قباد، یافراد، ک نیا از

دودمان گروه، در  نیاز ا بیرون زین گری. دو تن ددندیرس

 َاسپَ  َائوروت :اند ستهیز یدر زمان زرتشت م ان،یانکی

(Aurvataspaبه فارس ،)شتاسپَ یو یو َکو لهراسپ ی: کی (Kavi 

Vishataspaگشتاسپ ی: کی(، به فارس. 

 

انگر آن هستند که نش آشکاراپادشاهان ماد  یو توال بیترت

و شاهنامه هستند  یاوستا و کتب پهلو انیانیهمان ک نانیا

شده اند.  یتحت القاب مربوطه مهم خودشان معرف شتریکه ب

 یتوال بیرا جداگانه به ترت شانیالقاب ا ایها و  که نام

 :رندیقرار گ سهیتا مورد مقا میآور یشان م یخیتار

 پادشاهان ماد:  

 ق.م(، 768-715) ائوکویدا

 [، پسرچهار  یق.م( ]دارا715-685)؟ سیاوپ ای تهیاوپ 

 ق.م(،  647-625ق.م(، فرائورت ) 685؟  -647) تهیخشثر

 ق.م( 625-585آخسارو ) یک

 ق.م(. 585 -555)؟ اگیو آست
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[، پسرچهار  ی]داراوهیاپ یقباد، ک ی: کیانیپادشاهان ک

-چشمه ها= کاشان(، فرود نیپادشاه سرزم یعنی) کاوسیک

= یدهاک بابل یو آژدهاک )که نامش با اژ خسرویک اوش،یس

مردوک مشتبه شده و  یعنی یپادشاه ماروش بابل -خدا یعنی

 خارج شده است(. یانیرده پادشاهان ک از

 
 نمود: میتقس توان یرا به سه دوره م انیانیک دودمان

 :خسرو یتا ک قباد یک از

و  شود یم ازآغ قباد یبا پادشاه شدن ک دودماندوره از  نیا

 نیبارز ا ویژگی. ابدی یم پایان خسرو یشدن ک دیبا ناپد

نبردها  نی. اباشد یو توران م رانیا دیرپای یدوره نبردها

و  اب،یدست افراسه ب کاووس، یپسر ک اوش،یبا کشته شدن س

. رسد یبه اوج خود م انیرانیااز سوی  اوشیس یخواهنیک

 دوره: نیپادشاهان ا

 .است یانیپادشاه ک نیدوم اواند.  سکاوو یکو  قباد یک

. او پدر رندیگ یدر نظر م هیاو را معادل با کمبوج یبرخ

 است. اوشیس
 :خسرو یک

پادشاه  نیاست. او را بزرگتر سیو فرنگ اوشیپسر س خسرویک

به توران، به  یدانند. همو است که با لشکرکش یم یانیک

به  بیترت نیکشد و بد یرا م ابیافراس اوشیس یخونخواه

او را با  یدهد. برخ یم انیو توران پا رانیا یها جنگ

 دانند. یم یکیکورش بزرگ 
 

 :لهراسپ تا گشتاسپ از
گشتاسپ و  یدوره ظهور زرتشت و نبردها نیا یژگیو نیتر مهم

دوره  نی. پادشاهان اباشد یم یبه ن  یگسترش د یپسرانش برا

 :باشند یقرار م نیاز ا
 .گشتاسپو  لهراسپ

 :ا اسکندربهمن ت از

با  یخیبخش تار توان یرا م انیانیک یدوره از شاهنشاه نیا

دانست. با  انهخامنشی از دوره انیرانیخاطرات مبهم ا

به مقدار  انیرانینزد ا انهخامنشی خاطره که نیتوجه به ا

از  ییها رفته بود، همچنان داستان میاناز  یادیز اریبس

کوروش و  یزندگ اتیروا یآنان وجود داشت. مانند برخ

که به بهمن نسبت داده شده. پادشاهان  یهخامنش یرهایاردش

 اند: آمده ریدوره در ز نیا
ی ]که گفته می شود پایتخت ایران را از بلخ به هما، بهمن

 تیسفون برد[،

 «.داراو  داراب
 

  

 

 پیوست ها:

 :1پیوست شماره 
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از دیر باز گفت و شنیدهای تندی بر سر این که نام کشور 

دیان و کیانیان چه بوده است؟ داکتر شیشف در کتاب پیشدا

«خاستگاه و پرورشگاه تاجیکان»
5

چشم انداز زیر عنوان 

 تاریخی می نگارد:

در باره کهن ترین جاهای آسیای میانه که کنون تاجیک ها 

در آن بود و باش دارند، تنها گفته های افسانه یی در 

اتی در دست است. دیرین ترین منابع آگاهی بخش اطالع

تباری هندی و ایرانی اند. در این  -زمینه، روایات آیینی

منابع، فرضیه یی طرح و مدلل می گردد که برجستگی پامیر 

گهواره تبار آریایی بوده است که از این جا به جاهای 

در این جا ما باید به کهن ترین  دیگر پراگنده شده اند.

ر، کهن اوستا رو بیاوریم. چون در این اث -زند -منبع

ترین بینش ایرانیان در باره زمین و پراکندگی گستره بود 

و باش آنان و پاره های مردمی که این همه از دیدگاه 

جهان بینی و آیینی تنگاتنگ کنار هم بوده اند؛ درست 

مانند مفهوم هندی زمین، با آموزه های مذهبی برهمن ها 

 بازتاب یافته است.

 

 -ه از سوی یونانیاندر باره تفاوت سه تیره یاد شد

باختری ها، مادها، و پارس ها، نوشته های زندی سخن به 

میان نمی آورند: در این نوشته ها همه این توده ها در 

کل به نام آریایی ها )ایرانی ها( یا ُارُمزدی ها یاد می 

 شوند و زمین های شان به نام اری.

 

اوستا -از وندیدات )مکاشفه( یکی از بخش های زند
6

ند چ 

فاکت جغرافیایی نسبتا مهم در پیوند با ایران و 

باشندگان آن نمایان می گردد.
7

وئجو -ائیرینی 
8

 -ایران)» 

یعنی ایران پاک(، جای نخست بود و باش توده های « وی

                                                 
5

. نگاه شود به: خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها،  

، «افغانستان کانون مطالعات و پژوهش های»تارنگار 

www.arianfar.com 
. در باره اوستا  نگاه شود به: دیاکونوف، تاریخ  6

 گ. –. 56-48مادها، ترجمه داکتر کشاورز، ص. ص. 
، ترجمه خانیکف، سان پتر بورگ، ایران . ریتر، ک.، 7

 ..32-31، ص. 1874
ایریانم ویجه )ایرانویچ( که به معنای  -. طبق خوانش نو 8

بر اساس تیوری )نظریه( » )آریایی( است.« ایرانی»گستره 

پذیرفته شده از سوی بیشترینه ایرانشناسان، ایریانم 

ویجه شامل گستره مردمان ایرانی آسیای میانه، شمال و 

جنوب افغانستان و خراسان و زمین های ایران کنونی متصل 

)بابا جان غفور اف، تاجیکان، کتاب  «به آن می باشد.

 .(. 72، ص. 1989، «انعرف»یکم، دوشنبه، 
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زندی
9

یعنی تیره های پرنفوسی بود که پسان بیشتر در 

سغدیانا، باکتریانا )بلخ(، ماد و پارس زندگانی می 

این جا ُارمُزد برای نخستین بار جانداران کردند. در 

)جانوران زنده( را گرد آورد. یعنی این جا آدم ها با 

نوع »رمه ها و پاده های خود برای نخستین بار در سیمای 

در آمدند و جوامع را پی ریختند. آن گاه پادشاه « ها

جمشید به کمک آدم های آسمانی یعنی بنیادگذاران و 

مانند نیمه خدایان یونانی( جانداران راهنمایان )کسانی ه

را گرد آورد، یعنی تیره های جداگانه را به یک توده 

متحد گردانید و خود رهبر و پیشوای توده ها و رمه ها 

 گردید. 

 

پس از آن، ُارمُزد، خنجر زرین، داس و گاو آهن، نماد 

زمینداری را به جمشید داد و خلق را راهنمونی کرد تا به 

 راضی بپردازند.آبادانی  ا

 

وئجو )ایریانم ویجه( زمستان  -در این هنگام، در ائیرنی

سختی چیره گردید. پیش از آن در این سرزمین در سال هفت 

ماه گرم و پنج ماه سرد بود. در عصر جمشید زمستان ده 

ماه را در بر می گرفت و برای تابستان تنها دو ماه می 

، و... که کنون ماند )به سان آسیای علیا، تبت، الداک

چنین است(. آن گاه جمشید بنا به رهنمود ُارمُزد، مردم را 

وئجو به زمین روشن یعنی گرم تر برد. به  -از ائرینی

 جنوب. 

 

راهپیمایی از کوچیدن باشندگان اولیه به سغد )سغدیانا( 

آغاز گردید. از آن جا به مور )مرو( و از مرو به بگد 

                                                 
بان های زندی، واژه های نادرستی ز. توده های زندی و  9

بودند که تا اواخر سده نزدهم در میان خاورشناسان 

اروپایی رواج داشتند و مراد از آن ها، توده ها و زبان 

هایی بوده است که در کتاب های اوستا، زند و پازند از 

در زبان پارسی میانه آن ها یاد شده است. در واقع، زند 

به معنای شرح  و تفسیر و ترجمه بوده است و به گونه یی 

نام کتابی که برای شرح اوستا نوشته شده  -که روشن است

 است. 

 

همین گونه، واژه هایی چون زبان های اوستایی و توده های 

اوستایی هم مفاهیم مجازی یی بودند که برای شناسایی این 

واخر نزدهم به کار بسته می شده اقوام و زبان ها تا ا

اند. پسان ها برای شناسایی و تشخص بهتر تیره ها و زبان 

های باشنده پشته ایران از سایر آریایی ها، آن ها را 

گروه »زیر نام عمومی سراسری تیره ها و زبان های 

 گ.–رده بندی کردند. « ایرانی
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بلخ( –)باکتریا
10

نیسای )نیسا(.و از بلخ به 
11

از آن جا 

( Hindmand(، هیتومات )Arachjlia) به هرو )هرات(، ویکیریت

ری کنونی در جنوب تهران رهسپار  - Rhagisراگان )

 گردیدند. 

 

سه سرزمین آخری بانزهت یا فاضله عبارت اند از: ویرینا 

(Ver, Persis هپتا ،)که شاید مراد از پرسیپولیس باشد ،

، هفت هند یا کشور سرزمین سرچشمه های (Sapta Hendoهندو)

( در Aravastanرود سند( و رنگئیاو که باید زیر نام )

باختر پارس، در آشور علیا، در کرانه های های رودها 

دجله و فرات جستجو گردد. این گونه، مردم با آمدن به 

سرزمین های گرم تر جنوب حتا به خاور رود سند و در 

 لنهرین بخش گردیدند. باختر رود فرات تا بین ا

 

در ویر -بیشتر آریایی ها در میانه های این زمین ها
12
 

(Ver, Persis جا )(  پاک جادویی )یعنی وادی های پر آب

گرفتند که بسیار خوش جمشید می آمد. این گستره را که از 

چهار سو با زمین ها احاطه گردیده بود، )هم مانند 

ویرینا( جمشید  -کنجچهاردهمین سرزمین اهورایی با چهار 

زیستاری )مسکونی( می سازد و آباد می نماید. او در این 

 600نفر،  1000جا شهرها را بنیاد می گذارد و در آن ها 

نفر را جا می دهد. راه ها می کشد، زمینداری  300نفر، و 

و کشتکاری را راه می اندازد، و باغداری رواج می دهد و 

 کوه و جالل خود.برای ش -برای خود کاخ می سازد

 

در جریان همه کوچیدن خود، جمشید و مردم او، همه سرزمین 

هایی را که به آن می آمدند؛ َتهی از باشنده و ناآباد می 

یافتند. جمشید برای نخستین بار این سرزمین ها را با 

                                                 
ی به ( و در پارسBakhti. بلخ در اوستا به صورت باختی ) 10

 ( آمده و نام قدیمی آنBactrianشکل باختر  و به یونانی )

 گ.–است. رازیاسپ 
کیلومتری شمال باختری عشق آباد )اشک  18-15. شهری در  11

آباد( در ترکمنستان.  این شهر خاستگاه اشکانیان یا 

پارت ها )پرنی ها یا دهایی ها( و نخستین پایتخت آن ها 

رسی میانه یا پهلوی اشکانی و خاستگاه آن چه که زبان پا

خوانده می شود، است. اشکانی ها یا پارت ها که 

اشک اول بود، از عشایر ایرانی  -بنیادگذار دودمان آن ها

پرثوه )پهلو( برخاسته بود. مگر عشیره او پیوندهای 

تنگاتنگی با سکایی ها داشتند. پارت ها یا اشکانی ها به 

بسیار بلخی شاید به گمان  –زبان گروه ایرانی خاوری

 گ.-آمیخته با سغدی سخن می گفتند.
12  .verena  - )به  -سرزمین یا کشور چهار گوشه ورن )و ر نا

 گیالن است.–باور برخی از پژوهشگران 
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آدم ها و جانوران مسکون می سازد. در این واحه های 

تگاه وحشی نخستین بارور، مردم با مقایسه آن ها با خاس

خویش، خود را به آن پیمانه خوشبخت می پنداشتند که این 

 عصر در حماسه ها به نام عصر زرین یاد می شود. 

 

متفاوت از این سرزمین )جایی که بنا به رهنمود ُارمُزد 

برای نخستین بار دست به زمینداری و آبادسازی شهرها و 

حشی کوچرو به ساختن کاخ ها یازیدند، جایی که مردمان و

شهریان مسکن گزین مبدل شدند(؛ متفاوت از این سرزمین 

گرم جنوبی که در بخش آفتابی زمین واقع بود؛ محل بود و 

باش آغازین مردمان زندی که حرکت خود را از آن از 

وئدو به سوی جنوب آغاز کرده بودند، سرد و  –ائیرینی

 سوزان و خشک بود.

 

ین زیستگاه، می بایستی در وئجو، دیرین تر –این ائیرینی

آن زمین پرشکوه که از سوی  –شمال میهن بعدی دومین آن ها

در سرودها نیز به همان نام جمشید آبادان گردید که 

وئجو یاد می گردد؛ -نخستین خود، ائیرینی
13

واقع بوده  

 باشد.

 

از این رو دو ائیرینی
14
 داریم:  

ب( و یکی میهن مردمان زند تا کوچیدن آن ها )به جنو

دیگری سرزمینی که آن ها به آن کوچیدند و نباید این دو 

 را خلط کنیم. 

 

نخستین ائیرینی، آریا، ایران به مفهوم بس محدود در 

شمال واقع بود و گهواره و زادگاه و خاستگاه ایرانیان، 

میهن آغازین و نخستین آن ها که در بخش نخست وندیدات از 

کوچیدن همه ایرانیان آن یادآوری می گردد و از آن جا 

 آغاز گردید. 

  

دومین ائیرینی، آریا یا ایران به مفهوم گسترده کشور 

سترگ پرباری است در جنوب ایران نخستین که در آغاز تهی 

از باشنده بود و برای بار نخست از سوی جمشید )که با 

                                                 
. این سنگین ترین آوندی است دال بر آن که نام سراسری  13

و عمومی سرزمین های شانزده گانه اهورایی در دوره تاریخ 

 –ست مانند خاستگاه نخستین آریایی ها در -اساطیری
 گ.-ائیریانا ویجه بوده است

14
. داکتر شیشف، پامیر را خاستگاه نخستین اریایی ها می  

دانست. از همین رو، از دو ائیرینی ویجو یاد می کند. 

اکنون می توان از سه ائیرینی ویجو یاد کرد: نخستین آن 

کرانه های رود گستره یی از کرانه های غربی رود ولگا تا 

دانیوب است. دومین آن گستره فرهنگ اندرونوو و سومین آن 

 پشته ایران. 
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نسل های ایرانی که پیش از آن، سرزمین های بسیاری را 

آن جا آمد(، آباد گردید. سرزمینی  درنوردیده بودند، به

که خود ُارُمزد با ایزدان خود از آن بازدید کرد. سرزمینی 

که جمشید تخت خود را در آن گذاشت، ریش سپیدان و بزرگان 

تبار خود را گرد آورد و کشور و دولت کاملی را در آن پی 

 نهاد.

 

این سرزمین دومی ائیرینی، اریما، اریانا، ایران 

کشوری است که در آینده ایرانیان آن را زیر  –پرآوازه

رهبری درخشان تیره های شاهی همخون خود )که نه تنها 

فرمانرایی خود را در میهن نخستین شان از دست داده 

بودند، بل حتا از آن یادآوری هم نمی کردند و آن را به 

 خاطر نمی آوردند(، استیال نمودند.

 

کجا است؟ در این باره زیستگاه نخستین شمالی مردمان زند 

نمی توان پاسخ معینی داد. زمستان و سرمای سخت ده ماهه 

در سال، این سرزمین را به یک جای زیست ناپذیر و 

توانفرسا مبدل گردانیده بود، تنها می تواند بخش میانی 

آسیای علیا در نزدیکی سرچشمه های رود آمو )اکسوس( و 

جایی که  -ری باشدرود یکسرت در پامیر، بیلور، تبت باخت

سرزمین بهشتی چینی ها قرار دارد و برجستگی  -لون -کوئن

هموار پشت سر آن که درست با این گونه شرح و توصیف 

 طبیعت همخوانی دارد.   

   

از وندیدات می بینیم که در کشور نخستین توده های زندی، 

در آغاز هفت ماه گرم و پنج ماه سرد بوده است و سپس 

توانفرسا فرا رسیده است که تنها دو ماه  سرمای سخت و

گرم و ده ماه دیگر آن سرد بوده است. یعنی چرخش بزرگ 

 زمین شناسیک رخ داده است.     

 

پژوهش های زمین شناسیک ای. و. موشکیتف در باره گذشته 

پامیر
15

نیز این اندیشه را تایید می کنند که دال بر  

غییر اوضاع دادگرانه بودن اشاره های وندیدات به ت

اقلیمی یی است که مردمان زندی را ناگزیر گردانید که 

خاستگاه خود را ترک گویند و سرزمین های بیشتر خوشایند 

 و مناسب را برای بود و باش خود بر گزینند.

 

این که مردمان زندی به راستی در زمانه های کهن در 

پامیر به سر می بردند، همچنین اندیشه های ابراز شده از 

کارشناس زبانشناسی تایید می کند که می  –سوی بیورونف

گوید: در آن سوی حدود و سرزمین هایی که ما زیر نام 

آریا  )ایران(، می شناسیم یعنی در توران، پلینی توده 

                                                 
، جلد یکم، سانکت پتربورگ، ترکستان. نگاه شود به:  15

 .42، ص. 1886
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، Ariacaeهای بسیاری را از زمانه های کهن بر می شمارد که 

Antariani  ،Arimaspi    ،Aramaei ر می اند که ما را ناگزی

گردانند گمان بزنیم که این قبایل کوچرو به رغم دشمنی 

همیشگی شان با سغدیانی ها و باکتری ها )بلخیان( روی هم 

رفته از دیدگاه زبان با آن ها خویشاوند بوده اند زیرا 

نام های شان به پیمانه معینی تنها از روی زبان های 

 زندی قابل توضیح است. 

 

Ariacae   وAntiariani   به گونه بالفصلAria  وArya   دیرین زندی

 را به خاطر می آورد.

 

(که بسیار زیاد در نام های آدم acpaکلمه )پسوند( اسپ )

)به زبان  arvatها و جاها به کار می رود، و نیز کلمه 

( که نیز به همین معنا است، مگر بسیار کم  auratزندی

چشمگیر کاربرد دارد، برهان قاطعی یی است برای گسترش 

 acpaزبان زندی تا اقصای اریم اسپان )که همچنین از 

گرفته شده است( و اری یا ایرامان ها که روشن است نمی 

توانستند ارمنی باشند، باید آن ها را چونان اریان 

 پنداشت. 

 

کوچیدن تیره های ایرانی از چنین سرزمین سرد و سوزان و 

نه همانند خشن با کوه های پر از برف )نقل مکانی که 

دیگر رویدادها به دلیل خصومت دشمنان، بل به خاطر 

بدمنشی و زشت کرداری اهریمن که آب و هوا را خراب ساخت، 

صورت گرفت(، نیز نه تنها در تناقض با اطالعات تاریخی ما 

نیستند، بل حتا آن را تایید هم می کنند. توده های 

تا به گوناگونی که در این ارتفاعات دیده می شوند، و 

امروز گویش های سرزمین نخستین خود را نگه داشته اند، 

به گمان بسیار از برجاماندگان همان قبایل کهن می 

 باشند.

 

نکته شایان توجه و دلچسب دیگر که در حماسه ها دیده می 

شود، با جغرافیا پیوند می خورد. مردمان کوچیده از 

ر از خاستگاه خود نخست به سغدو می آیند  هرگاه منظو

سغدو به گونه بالفصل سغدیانا و زمین های پیرامون آن 

باشد، آن گاه مسیر اولیه حرکت آریایی ها از بخش های 

میانی آسیای علیا به آن جا و سپس به باکتریا و ایران 

کنونی از خاور به باختر و یا اولیه از شمال خاوری به 

 -سوی جنوب باختری به سوی وادی ها و دره های کوهستانی

مسیری که همه مردمان ناقل حتا تا زمان ما طی نموده 

 بودند، روشن می گردد. 

 

درست در همین جا است که ما باید میهن نخستین نیاکان 

مردمان هندی و ایرانی را جستجو نماییم. و همین گونه، 

آریایی ها و هم آیریایی ها را. یعنی سرزمینی را که در 
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ا نامیده اند. این نام زند ائیرینی و در سانسکرت آیری

ها را در آینده توده های کوچیده با خود بردند: پیروان 

ُارُمزد به جنوب باختری به ایران کنونی و پیروان برهمن 

به جنوب و جنوب خاوری به هند و به سوی رود گنگ به 

 ورته. -آیریا

 

هر دو این تیره های جداگانه و مستقل مگر با توجه به 

خویشاوند، یادبودهایی در باره  -اننزدیکی زبان های ش

شمال سرد و سوزان، پر برف، مقدس و خودی بر جا مانده 

برهمن روی کیالی )گاری( کعبه خدایان خود را بدان  است: 

گ.[ نخستین سرزمین آفریده ُارُمزد  -]نام -جا برد و ایرانی

 وئجو را.  -ائرئینی

 

خود  هم هندی ها و هم ایرانیان در آموزه های کاهنان

سرزمین هایی را که پسان تر به دست آورده بودند، می 

را چونان  زمین مردان « ورته -آیریا»ستایند: برهمنان 

است(، و   exceiens در زبان سانسکریت به معنای« اچو)»دالور 

 -ایران خود را چونان  سرزمین مقدس و پرگهر -ایرانیان

و سرسبزی دیار پاکان که به دست جمشید به پایه آبادانی 

 رسید. 

 

جاهای نو اسکان توده های زندی، راستش زمستان های سرد و 

سوزان و خشن هم داشت. مگر این جا ُارُمزد پلشتی را به 

نیکویی مبدل گردانید: به محض این که یخ و برف بهاری آب 

می گردد، زمین ها با آب جویباران و رودخانه ها سیراب 

وشانیده. در این می شوند و با سبزه های دلنواز پ

سرزمین، تیره های کوچیده می توانستند برای بود و باش 

دایمی مسکن گزین گردند و بپایند و پاده ها و رمه های 

دشتگرد خود را به جانوران رام خانگی )اهلی( مبدل 

 نمایند.

 

این روایات بس کهن، به دلیل بس ساده بودن خود بس 

پیشوای تیره کوچیده  -برجسته اند: حمایت ُارمزد از جمشید

«ابراهیم ایرانی» –
16

که مردم خود را از کشور خشن  

جایی که  -کوهستانی به سرزمین بس نیکوی پر بار آورد

 پسان ها مردم آن را آبادان و خرم ساختند. 

 

در ایران پهناور، میان هند، رودهای دجله و فرات؛ میان 

ب و رود یکسرت، دریای کسپین و دریای سند، در همه جا آ

گرم، سرد، زمین های حاصلخیز  -هوای گوناگون دیده می شود

و بایر، زیستایی، خاک، بسته به این که منطقه کوهستانی 

 است، یا بیابانی یا دشت و دمن.

                                                 
. منظور از ابراهیم پیامبر است که یهودان را  16

 گ.-کوچانید.



 57 

 

در کوهساران، بیابان ها و یا در نوارهای بارور و خرم و 

گ.[ برای هر یک برازندگی و کمبودها -شاداب، ]ایران

ان رقم خورده است، و برای همه: آسمان وکاستی های خودش

همیشه روشن و پاک، پرتو درخشان خورشید و ستارگان 

گ.[ -فروزان ارزانی گردیده است. مگر در آن جا ]در ایران

باران و در کل آب کم است، و به همین خاطر به رودخانه 

های پر آب و خروشان، آبگیرها، کاریزها و چشمه ساران 

 اشته می شود.و.... ارج فراوان گذ

 

نوارهای سرسبز و بارآور از هر سو با بیابان ها 

پیچانیده شده اند که دستخوش دشواری های بسیاری می شوند 

منبع  -و نیازهای فراوانی دارند. گاه از سوی اهریمن

پلشتی ها به چالش کشانده می شود که سرما و خزندگان و 

ند و گزندگان را بر این کشتزارها و چمنزارها می آور

گاهی هم بیماری ها و ناداری، فریب، تبهکاری و بزهکاری 

را بر مردم چیره می سازد.
17

 

 

تاریخ نویسان گزارش می دهند که حوضه ترکستان )سرزمین 

آسیای میانه( در گذشته ها از آن چه که امروز هست، بیخی 

تفاوت داشت. این یک سرزمین شگوفان بود که در آن یکی از 

های جهان پدید آمده و به شگوفایی  دیرین ترین تمدن

 رسیده بود. 

 

باشندگان آریایی در وادی های رود آمو و یکسرات در 

اعماق اعصار دیرین چنین دولت هایی چون باکتریانا 

)باختر یا بلخ(، ماورالنهر  )فرارود(
18

یا بخارا، سغدیا  

                                                 
، 1874، ترجمه خانیکف، سانکت پتربورگ، ایران. ریتر،  17

 .48-40ص. 

 
 -سرزمین های آن سوی رود اکسوس -ترانس اوکسیانیا.  18

این گونه یونانیان گستره میان رودهای آمو و سیر دریا 

را می نامیدند که پسان ها نام عربی ماورا النهر را 

 گرفت. 

در بیتی که برخی از منابع آن را به فردوسی منسوب کرده 

نی گستره اند و برخی دیگر به رودکی، نام دیرین ایرا

ورز رود یا وراز  -میان رودهای آمو و سیردریا آمده است

 رود:

وراز رود را ماوراء النهر  -اگر پهلوانی مدانی زبان

 خوان

 

 -کنون این گستره را به زبان پارسی فرارود می گویند

فرا »یعنی سرزمین آن سوی رود آمو. بایسته است میان 
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یا )زرافشان(، و خوارزم )خیوه( را بنیاد گذاشتند که با 

دن، آرامی و رفاه و تراز باالی توسعه سیاسی پرنفوس بو

 برجسته بودند.

 

بلخ  -باکتریانا )بلخ( یا شهر بکتی )بخدی( یا باکتریس

کوچک امروزین، به گواهی کتیز و دیودور هنوز در دوره 

پیش از میالد شگوفا و آباد بود و به  1200نین آشوری در 

« اصلی قلب ایران»حق به نام مادر شهرها )ام البالد( و 

 یاد می شد. 

 

خیوه نادار کنونی، به گزارش بیرونی، زمانی از دیدگاه 

تراز دانش در جایگاه باالیی بود که گاهنامه خورشیدی آن 

بهترین گاهنامه به شمار بود. عصر گاهشماری خوارزمیان 

 پیش از میالد آغاز می شد. 678از سال 

 

سخن از  یاقوت نامدار )شاید منظور از یاقوت حموی باشد(

کتابخانه غنی مرو به میان می آورد که در روزگاری شهر 

«.بالنده خوارزم به شمار می رفت
19

مگر امروز جای بود و  

 باش کوچرو نشین ترکمن ها است.

 

کشور خرشید( در سده یازدهم، به  -خوارزم )کشور روشنی

اوج شگوفایی خود رسید که تا یورش چنگیز خان نیمه نخست 

امه یافت. این جا هیرکانیای شگوفا قرار سده سیزدهم اد

داشت که به فرهنگ باالی خود و بازرگانی گسترده خود با 

بلخ می بالید. ترانس اوکسیانا در پهلوی آموزش به 

بازرگانی گسترده خود به ویژه فلزات گرانبهای خود می 

چیزی که در باره آن منابع چینی نیز گواهی می  -بالید

 دهند. 

 

رین ترین گهواره فرهنگی آموزه های کوتاه سغدیانا، دی

خدای نور و خدای  -زرتشت در باره دو موجود آغازین

تاریکی بود. این سرزمین مقدس خاور بود که پرتو خود را 

این دیرین ترین اثر  –اوستا  –به یمن به ویژه زند

زندگانی روحی هند و اروپایی، به سرتا سر جهان می 

 پاشید.

 

سعه باالی درونی، حوضه ترکستان از افزون بر گویا تو

گذشته ها چونان جای داد و ستد تمدن های کهن خاور و 

باختر بود. از این سرزمین، کهن ترین راه و پر آوازه 

                                                                                                                                                             

سیر دریا یا  سرزمین های آن سوی –« فرارودان»و « رود

 گ.-توران باستانی؛ تفاوت قائل شد.

    
، ص. 1874ترجمه خانیکف، سان پتربورگ،  ایران، . ریتر، 19

40-48. 
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ترین راه بازرگانی ابریشم، می گذشت. ابریشم هنوز در 

سال پیش از میالد در چین تولید می شد. از سوی  2000

سال  800ز هرودوت )پیش از دیگر، یونانیان هنوز پیش ا

پیش از میالد( ابریشم را می شناختند. آن را به طال ارزش 

یعنی ترکستان خاوری کنونی ( Issedonمی دادند و از کشور  )

 گ.[ به دست می آوردند. -])ایالت سینکیانگ کنونی(

 

باشندگان آریایی این مناطق در گذشته باستان به پیمانه 

پیش از میالد از  1500د. به سال شاینده نیرومند بوده ان

پسزنی یورش اردوی بسیار شمار آبی چشمان تاماهو در 

مرزهای باختری مصر یاد آوری می گردد. ]افسانه هایی هم 

گ.[ دیودور حکایت -در باره این مردمان هست. برای مثال

می کند که رامسس سوم میامون فرعون نزدهم دودمان شاهان 

میالد( لیبی، ایتوپی، پارس،  پیش از 1284-1462مصری )

اسکیف و باکتریا را فتح کرد. بنا به گفته کتیزی، 

شاه بابل فتح گردیده بود که او  -باکتریا از سوی نین

 170000این لشکرکشی خود را گو این که با ارتشی متشکل بر 

گاری دار که مجهز با جنگ  10600سواره و  200000پیاده، 

ام داد. افزارهای سنگین بودند، انج
20

 

 

تیره های فزونشمار که در کوه ها و در پشته های بلند 

بود و باش داشتند، پیش از آن که زیر یوغ شاهنشاهی های 

بزرگ بروند، از آزادی سیاسی کامل برخوردار بودند و در 

وضعی بودند که همانندی دارد به وضع کنونی بختیاری ها 

د، به کشت در ایران.  آن ها بسیار به سادگی می زیستن

وکار در وادی ها می پرداختند و به دامداری و رمه داری 

در دامنه های کوه ها می پرداختند.
21

 

 

هرگاه به کتاب شاهان فردوسی باور کنیم، ایرانیان 

نخستین گوشت جانوران نمی خوردند و خوراک های دیگری را 

جز گندم، و میوه نمی شناختند. فردوسی به ما باز می 

                                                 
اکادمیسین برتلد به بار افسانه  1902.  هنوز به سال  20

یی این لشکرکشی اشاره نموده بود. )نگاه شود به: برتلد، 

نتشارات ، مسکو، اکارهایی در زمینه جغرافیای تاریخی

 (.23، ص. 2002، «ادبیات خاور»

 

شیشف نیز به غیر واقعی بودن این لشکرکشی پسانتر اشاره 

نموده است. مگر بیشترینه دانشمندان با رد محتوی مشخص 

حکایت کیتس، همراه با آن، گمان می زنند که در عقب آن 

پنهان « بلخ توانمند»قصه های پخش شده در ایران در باره 

شود به باباجان غفور اف، تاجیکان، کتاب است. )نگاه 

 (.73یکم، ص. 

 
 .404، جلد یکم، ص. 1906، انسان و زمین. ریکلیو،  21
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کدامین شیوه شهزاده مهربان، دوست داشتنی و گوید که با 

نیکومنش ضحاک
22

به هیوالی نماد خودکامگی و خشونت مبدل  

شد: او را وادار به خوردن تخم و هم سپس به تدریج خوردن 

گوشت نمودند. در آغاز گوشت بریان و سپس هم خام. سر 

آدمخور گردید که کاوه  -انجام، او گوشتخوار انزجار آور

ر افراشتن درفش خود از پیشبند چرمین ])درفش آهنگر با ب

گ.[ بر وی پیروز گردید. این گونه پرورش -کاویانی(

شهزاده، روشن است نماد انقالب است که مختص تمایالت مردم 

در هنگام گذار به خوراکی های گوشتی است. این انقالب به 

گمان غالب مطابقت دارد با دوره آن جنگ های قدیمی که 

وه های هموار با مردمان همواری های پست می باشندگان ک

 کردند. 

 

ما مرهون ایرانیانیم که برای نخستین بار شالوده یی را 

برای توسعه علم ریاضی گذاشتند. به سخن دیگر: باشندگان 

ایران، )به گونه یی که می توانیم از روی خویشاوندی 

نزدیک همه آریایی ها داوری کنیم(، با واژه هایی که 

د را با یک ها، ده ها و صدها نشان می دادند، آن اعدا

دستگاه شمارش را به میان آوردند که علم حساب را بیخی 

از کاربرد استعارات و مساوی ها آزاد گردانید و برای 

همیشه برای هر عدد نشانه یا عالمه بیخی معینی را تثبیت 

نمود و درست با همین شگرد، یکی از چشمگیر ترین رخدادها 

تکامل نوع بشر رو داد. شمارش آغازین چنین بر می آید در 

که تنها به صدها محدود می گشت، چون نام هزاره ها در 

 نوشتارها و گفتارهای هند و اروپایی تشخیص می گردید.

 

آن کیش های نخستین که با درهم آمیزی با دیگر سازه ها، 

پسان ها در مزدایسم ریخت یافتند، و علت آن گردیدند که 

را گیرند، چنین « پاک»رزمین های ایران نام سرزمین های س

بر می آید در نیایش به آتش که همه چیز را پاک می 

گردانید و در مهر ورزیدن به زمینداری که انسان را 

ناگزیر می گرداند وارد اتحاد با زمین شود، بازتاب می 

یافت. این گونه کیش دوگانه، زمان درازی پا از چارچوب 

ها بیرون نمی نهاد و موجب پدیدآیی کیش کاهنی  خانواده

 نمی گردید. 

 

بیخی طبیعی است که از همه ریشه هایی که از آن ها درخت 

تنومند و پهن پیکر مزدایسم روییدند، دیرین ترین و 

 -تناورترین ریشه همو کیش آفتاب و نماینده زمینی آن

شعله خیره کننده آتش بود که همه چیز را می سوزاند و 

پاک می کرد. این آیین اولیه که آثار آن را تا جایی 

                                                 
دارنده ده هزار اسپ و  -. زرتشتیان او را بیو اسپ 22

مار دارای ده پلشتی و زشتی می  –دهاک )اژیدهاک( 

 گ.-خواندند.
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توسعه بعدی کلی بشریت زدود، در جهان ایرانی چنین 

برجسته و روشن را حفظ نموده بود که تیره های ایرانی در 

همه زمانه ها به آن پیمانه همه جانبه زیر تاثیر آن 

 مانده بود که در آوان زندگی آگاهانه خود.

 

اع شدیار و قلبه و ماله منظم خاک های روشن نیست که اختر

حاصلخیز در کجا صورت گرفته باشد. مگر آن ارجگزاری یی 

که خیشاوه زمین ها که نزد آریاییان خاوری در ویداهای 

آن ها می بینیم، به ما نشان می دهند که شاید آن ها این 

 هنر را به ارث گذاشته باشند.

 

لب می کند که توجه ما را آن کوه های هموار به خود ج

آریایی های خاوری از آن ها فرود آمدند. از سوی دیگر، 

ما آشنایی با شخم زدن را همچنین در دامنه های شیب های 

ایران در بین النهرین مشاهده می کنیم در عهدی که ما را 

از آن دست کم هفت هزاره از آن جدا می کند. از این جاها 

بارورسازی خاک در  تا به امروز در آن سوی ایران اختراع

گستره بس پهناور جهان باستان گسترش یافته بود. دگرگونی 

در شیوه های کارسازی خاک چنین بر می آید که همچنین 

تعویض یک مواد خوراکی را که در دسترس تیره های ایرانی 

 بود، برای بقای زندگانی شان، برای دیگران در پی داشت. 

 

ی نان می داد، ارزن رستنی یی  که تا آن زمان به آدم

بود. هنگامی که برزگر ابزاری را به دست آورد که به او 

امکان داد آسانتر در گستره پهن تر زمین را قلبه، ماله 

و شدیار نماید، آغاز به کارسازی دیگر رستنی ها و 

گیاهان سودمند نمود و در گام نخست گندم که خاستگاه آن 

 می جویند.را در کوه های ایران در آسیای صغیر 

 

شگفتی بر انگیز نیست که ایرانیان سرشار از ساده ترین 

شگفتی، به یمن پیروزی هایی که بر محیط پیرامون به دست 

آورده بودند، همچنین بنیادگذاران آیین نو شمرده می 

کیش بزرگری با برگزاری جشن ها و آیین های  -شدند

خرمن دهگانی])شخم زدن، نهالشانی، تخم پاشی، درو کردن، 

 گ.[ به همراه بود.-کردن، آرد کردن و...(

 

پیروی و اطاعت از دین واقعی در چه »در اوستا آمده است: 

است؟ پاسخ اهورامزدا چنین است: در کشت فراوان غالت. 

هنگامی که نان )گندم( می روید، ابلیس ها را ترس فرا می 

گیرد. هنگامی که نان )گندم( را درو می کنند، آن ها از 

یدی می جنگند، هنگامی که آن را آسیاب می کنند، آنان نوم

 «!پراگنده می شوند

 

با این باورهای آغازین، ایرانیان اولیه که با بیان بس  

آشکار و رسا در اوستا و دیگر کتاب های مقدس پارسیان 
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بازتاب یافته اند، به طبیعی ترین شیوه، دیگر تصورات 

و اونیمیسم را در آیینی مختلف مختص نسل اولیه، طبیعت 

 هم می آمیختند.

 

پرستش آسمان و ابرها با شور و شیدایی و شیفتگی، ستایش 

و ارجگزاری به آب زندگانی بخش، که پیوسته با جوش و 

خروش از زیر زمین می برآمد، ترس از ارواح خبیثه که 

زاییده خیاالت آشفته و پریشان آدمی اند، هنوز به شکل 

پرستش  -آیی آیین مزدایسمباورهایی تا هنگام پدید

در سازه های آیین « موجود خردمند» -پروردگار تعالی

 اولیه ایرانیان شامل بودند. 

 

مزدایسم )آیین مزدا( در آینده اهمیت به سزا و چشمگیری 

هم در تاریخ ایران و هم در کل در تاریخ اندیشه انسان 

که در برگیرنده اشکال پیشین مذهب بود اما  -بازی کرد

اندیشه آشتی ناپذیری  -دیشه نوی را هم به آن افزودان

نیکی و پلشتی )خیر و شر(  -)انتاگونیسم( دو مبداء را

 را.

 

برای ما اهمیت چندانی ندارد که بنیادگذار این آیین  

کسی به نام زرتشت )َزَرستوسترا، َزَرتوشترا، زدوچ یا 

ُزُراستر( به راستی یک شخصیت تاریخی بوده است که در 

بدخشان و یا « راغ»کتریانا، در راگ ])شاید منظور از با

( Atropatenaگ.[ و یا در آتروپاتنا )-ری تهران باشد(

)آذربایجان( دیده به گیتی گشوده است و یا این که او یک 

چهره افسانه یی بوده است که پسان ها با فانتیزی و خیال 

پردازی آدم ها آفریده شده است. این را که آیا زرتشت 

مطابق تفاسیر مجاز، مگر نه به کلی موثق ریشه شناسیک 

)ایتمولوژیک(، به راستی کشتکار نیکومنشی بوده است یا 

نه
23

و این که آیا درست است که او نخستین کاهن )مغ(، 

این را ما  -نخستین سپاهدار و نخستین برزگر بود یا نه

                                                 
نای . بنا به روایت بیشتر اشتهار یافته، زرتشت به مع 23

ساربان )کاروان بان اشتران( و یا به گونه یی که 

کامنسکی نشان داده است، به زبان ایرانی -استیبلین

بوده « دارنده اشتران پیر»باستان به معنای چیزی همانند 

است. به باور او، این نام می توانسته است وردی بوده 

باشد که برای دفع نیروهای شریر از نوزاد بر زبان رانده 

شده است. این گونه نام ها در میان بسیاری از توده می 

نگاهی بر )»های ایرانی در آسیای میانه دیده می شود... 

سانکت  ،«ها کتاب مئیری بویس، زرُدشتیان، باورها و سنت

، ص. 2003پتربورگ، از انتشارات خاورشناسی پتربورگ، 

40  .) 
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نمی دانیم. بسنده است که نام او نماد در واقع آیین دو 

ستی ایران است.آلی
24

 

    

بی تردید، اوستا به آن شکلی که ما آن را کنون می 

شناسیم، از سوی کاهنان )مغان( نزدیک به سده سوم میالدی 

در سرزمین مادها پخش گردید: از آن جا کتاب های مقدس نو 

به ما رسیدند که به گمان بسیار از برجا مانده های کتاب 

های کهن پدید آمده اند.
25

 

 

ره زبان ایرانیان قدیم ما می توانیم همین گونه از در با

روی اوستا داوری کنیم. از روی دو گویش که در اوستا به 

چشم می خورد، یکی تنها به کوچکترین بخش اوستا یعنی به 

یسنا و چند نیایش )موعظه( کوتاه که بخش بیشتر آن به 

شکل متریک )قافیه دار( سروده شده است و آن ها را به 

گات ها یاد می کنند. این که همانا این بخش اوستا نام 

دیرین ترین بخش آن است، از روی متن خود کل کتاب دیده 

می شود. چون از گات ها و دیگر نیایش ها که با همان 

گویش نوشته شده اند، در دیگر بخش های اوستا با 

ارجگزاری خاصی یادآوری می گردد و برخی از آن ها حتا 

هم می گردد که نشان می دهد که گویش این تعبیر و تفسیر 

بخش های کتاب بایست از دیگر بخش های اوستا مقدم تر 

 باشد.

 

با این هم، چون گویش جهان نگری گات ها در بخش های دیگر 

اوستا بسیار کم از یک دیگر متفاوت اند، همین گونه 

نامحتمل است که وقفه زمانی بسیار زیاد تدوین این دو 

از هم دیگر جدا ساخته باشد. به گمان غالب،  بخش کتاب را

دلیل اختالف این دو گویش، جاهای مختلف کاربرد آن است. و 

چون زبان بخش متباقی اوستا را چونان  زبان باکتریایی 

)باختری( ارزیابی می کنند، آسوده تر از همه این است که 

                                                 
ن . کنکاش ها در باره چگونگی آیین زرُدشتی تا همی 24

اکنون ادامه دارد. برخی از دانشمندان از جمله استاد 

فریدون جنیدی با دیدگاه های جا افتاده در باره بار 

دوآلیستی آیین زرتشتی موافق نیستند و آن را آیین 

توحیدی می دانند. جنیدی بر آن پا می فشارد که اهریمن 

مانند اهورامزدا خدا نیست. او ابلیس است. مانند ابلیس 

 ان و شیطان مسلمانان.مسیحی

برخی از دانشمندان بر آن اند که آیین زرتشتی در آغاز 

در هنگام زندگانی زرتشت و آوان پیدایی، آیین توحیدی 

بوده است. مگر، پسان ها بار دوآلیستی را به خود گرفته 

 (. 293-292است.)نگاه شود به: مئیری بویس، ص 

 
 .416-404، ص. 1. ریکلیو، انسان و زمین، جلد  25
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همنوا با ویسترگارد بپذیریم که سرزمین واقع در شمال 

 یعنی سغد چونان  میهن گویش اوستایی بوده است.  -اباکتری

 

پروفیسور اشپیگل می گوید: با آن که ما این سان به  

گونه یی تا جایی بنیادی می توانیم هر دو گویش اوستا 

)سغدی و باکتریایی( را به گویش های ایرانی خاوری منسوب 

بدانیم، شوربختانه امکان نداریم که به همین پیمانه 

های مثبت را در پیوند با قدامت نسبی این گویش  برداشت

ها انجام دهیم.
26

     

 

مطالعه قیاسی )مقایسه یی( توده ها نشان می دهد که 

باکتریانا در جریان همه دوره ها شگوفایی یا دست کم 

توانمندی سیاسی خود، با سرزمین های آن سوی دامنه های 

ی آزاد و گ.( بازرگان-کوه ها )منظور از گستره سغد است

یا حتا وحدت سیاسی داشته است. برای نمونه، در جریان 

سده های پیش از تاریخ، هنگامی که در حوضه رود آمو آیین 

مزدایسم پدید آمد، آریایی ها چنین بر می آید که در کوه 

های هموار بلند آسیا از دامنه های تیان شان و پامیر تا 

 رشته کوه های آذربایجان سیطره داشتند. 

 

پس از این دوره، که در جریان آن، باکتریانا حتا می 

توانسته است بر تیره های همان نژادی که در دامنه های 

جنوبی کوه ها بود و باش داشتند، تا اندازه یی هژمونی 

داشته بوده باشد، این سرزمین ها برای زمان درازی با آن 

در غم و خوشی شریک بوده است. چون باکتریا پس از آن، 

یر فرمانروایی مادها، پارس ها، مکدونی ها و س لو کی ها ز

 ) یا سولوکی ها( قرار گرفت. 

 

تاریخ نویسان قدیم، با شرح لشکرکشی ]هرچند هم افسانه 

پیش از  1200پادشه آشوری به باکتریا در  –گ.[ نین-یی

میالد در باره پرنفوس بودن، توسعه سیاسی و شگوفایی این 

 .سرزمین گواهی می دهند

 

در اوج توانمندی آشوریان،  تکانه نیرومندی که موجب به 

راه افتادن توده های آسیای میانه گردید، موازنه قواء 

اسکیت ها( به -را در جهان برهم زد. ساک ها )اسکیف ها

پیش از میالد آسیای قدامی را سیل آسا از  633سال 

باکتریا تا جاهایی همسایه با وادی نیل فرا گرفتند. در 

ال هفتم یا هشتم، مقارن با پادشاهی آشور بانیپال، ساک س

ها سرزمین های ماد، آشور، ارمنستان، بابل، فلسطین و 

فنیقی ها را سرکوب می کنند و سپس هم در میان توده هایی 

که بر آنان پیروز گردیده بودند، ناپدید می شوند. گو 

                                                 
، 2، پیوست 1874. ریتر، ک.، ایران، ترجمه خانیکف،  26

 .193-192پروفیسور اشپیگل، ص. 
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این که آب شده باشند. سیل ویرانگر تنها بر سرزمین ها 

 روان گردید مگر توازن همه توده ها بیخی برهم خورد. 

 

در »خاورشناس نامدار، در پژوهش خود  -پروفیسور گریگوریف

بر پایه مدارک آثار  «باره توده های اسکیتی ساک ها

سانسکریت و نوشته های میخی عصر هخامنشی ها، گاهنماه 

های چینی و گواهی های تاریخ نویسان و گیتاشناسان 

و رومی، به این نتیجه مثبت رسیدند که ساک ها در یونانی 

کرانه راست رودخانه یکسرت )در ایالت سینکیانک چین( بود 

و باش داشتند همه سرزمین های واقع در شمال و خاور این 

 رود را در سیطره داشتند.       

 

گریگوریف می گوید که از روی همه این گواهی ها، چنین بر 

ساک ها از زمانه های بسیار قدیم می آید که کتله اصلی 

تقریبا نزدیک سرچشمه های آمو و رود یارکند جاگیر 

داشتند. و از این جا در مسیر شمال از راه کوه های تیان 

شان تا دریاچه بلخاش )کنون در قزاقستان( و در مسیر 

شمال خاوری تا چکادهای وادی ایلیی، در مسیر شمال غربی 

ر مرز قرغیزستان و قزاقستان( تا ریزشگاه رودخانه چو )د

پهن گردیدند. چنین می توان دریافت که ساک ها در سده 

های ششم و هفتم پیش از میالد در بخش های قابل زیست 

پامیر و آالی، در فرغانه،  در مرز غربی کاشغر، در منطقه 

سمی ریچنسکی )هفت رود( و در بخش شمال خاوری منطقه 

 سیردریا می زیسته اند. 

 

توجه به این که  ساک ها خود به قبایل ایرانی متعلق با 

بودند و وجه تمایز آن ها از ایرانیان تنها در شیوه 

زندگانی آن ها بود که بخشی از آنان به گونه مسکون و 

بخشی دیگر به گونه کوچرو بود و باش داشتند، شگفتی 

برانگیز نیست که در میان توده هایی که بر آنان چیرگی 

 ند، حل شدند.یافته بود

 

شوارتس می گوید: آن چه مربوط می گردد به ملیت آن اسکیت 

هایی که هنوز در دوره اسکندر مک دونی در سرزمین ترکستان 

کنونی به سر می برند، من در این جا نمی توانم وارد 

جزییات شوم. این کار را برای زمان دیگری می گذاریم. 

یه همه آن چه که کنون تنها خاطر نشان می سازم که بر پا

برای ما روشن است، در باره شیوه زندگانی، خصلت مردم، 

اشیای فیزیکی و پراکندگی این اسکیت ها، من به این 

نتیجه رسیده ام که قبایل اصلی آنان از نیاکان سالوی های 

کنونی اند.
27

   

                                                 
، ترجمه بخش هژدهم به قلم اسکندر مِکدونی در ترکستان.  27

 شوارتس،

Alexander des Grossen xeldzuge t. Turkestsn. 
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کارشناس ژرمانیست که تالش می ورزید ثابت بسازد  –فریسل

رمن ها بوده اند، با ارزیابی های که اسکیت ها نیاکان ج

خود از این هم بیشتر مرا در این باورم سرسخت تر 

گردانید. توده های جرمنی که در گذشته ها با سالوی ها یک 

توده را می ساختند، و پیش تر از آنان از ترکستان 

کوچیده بودند، در آن برهه که ما در باره آن اطالعات 

ها در روسیه میانی و  دیرین ترین را در باره اسکیت

باختری داریم، در مناطق شمال خاوری جرمنی و در 

 اسکندانویا می زیستند. 

 

چون نام قزغز و قیساق که کنون برای نشان دادن کوچرو 

های مغولی ترکستان به کار می رود، از زبان تورکی که 

زبان قرغیزی و قیساقی به آن تعلق دارد، گرفته شده است، 

یت هم از واژگان آن توده یی گرفته شده شاید کلمه اسک

 باشد که عمدتا اسکیت ها نامیده می شده اند.

 

)مسافرت، « اسکیتاتسیه»در زبان روسی مصدری است به نام 

)مسافر، « اسکیتالیتس»سفر کردن( که از آن اسم هایی چون 

« اسکیتانیا»کسی که پیوسته از جایی به جایی می کوچد(، 

ی(، ساخته شده است. افزون بر شکل )مسافرت، سفر، مسافر

، چنین بر می آید که در گذشته شکل کوتاه «اسکیتالیتس»

 )سفری( موجود بوده باشد.« اسکیتتس» -آن

 

شوارتس می گوید که از همین رو، من برآنم که کلمه 

، چیزی دیگری جز کلمه یونانی شده «اسکیفیس»یونانی 

گذشته به نبوده است و کلمه اسکیف در « اسکیتالیتس»

معنای توده خاصی نبوده، مگر تنها کوچیان را برعکس توده 

های مسکون اسکیف )اسکیت( می خوانده اند. به باور 

شوارتس اسکیت هایی که الکساندر )اسکندر( با آن ها در 

ترکستان در آغاز در خجند و سپس در نزدیکی بخارا سر 

به وکار پیدا کرد، نیاکان سالوی های کنونی بوده اند 

 ویژه سالوی های خاوری.

 

آریان، اسکیت ها را به دو گروه اروپایی و آسیایی تقسیم 

می کند. زیر نام اسکیت های اروپایی، باید آن هایی را 

شناخت که در کرانه های راست سیر دریا می زیسته اند. 

آریان تنها در بخش سوم کتاب چهارم خود آنان را به گونه 

می نامد. او، زیر نام اسکیت  مستقیم اسکیت های آسیایی

های آسیایی، آنانی را می شناسد که به کرانه چپ سیر 

دریا کوچیده بودند، میان این رودخانه و آمو، جایی که 

امروز قرغیزها و قیساق ها بود و باش دارند. اسکیت های 

 باشنده جنوب رود آمو را آریان ماساگیت ها می خواند.

                                                                                                                                                             

 .   56، شماره 1894، «پیک ترکستان»انتشارات 
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ن زرتشتی به آیین دولتی مبدل در این هنگام، در پارس آیی

گردیده بود. کاهنان سایر مذاهب و هم دارندگان اندیشه 

های الحادی، مورد پیگرد قرار می گرفتند و اهمیت 

روحانیون باال گرفته بود. با این هم، هر یک از توده های 

شکست خورده زبان، آیین و سنت های خود و قوانین و در 

را نیز را نگه داشته  بسی از موارد رهبران ملی خود

 « بودند. هر چند، بر همه اداره سراسری فرمان می راند.

 
 پیوست شماره دو:

  به زبان پارسی دری(: ایپد یکیو از) فیآبا یلیواس 

: ی)به زبان آس فیآبا چیوانووی( اابایتی )واسو یلیواس

Абайты Васоی؛ روس:Василий Иванович Абаев دسامبر  ۱۵( )زاده

  .شناس و زبان شناس رانیا (۲۰۰۱مارس  ۱۸گ مر -۱۹۰۰

از  یاست که در آن زبان بخش یجنوب یایزاده اوست فیآبا

و زبان  یرانیا یها زبان نهیبود. او در زم یشوروگرجستان 

 یجهان اسیبرجسته در مق یشناس پژوهش داشت. او زبان یآس

 انیم وندیبود. او پ یو سرمت ییسکا یها زبان نهیدر زم

 نیچنبود. هم اندهیرا نما یو زبان آس ییازبان سک

نشان داده  زیرا ن یو سلت یآس یها اسطوره انیم یوندهایپ

 بود. 

 

از  شیو پرتالش خود، ب وقفه یسال کار ب ۷۵در مدت  فیآبا

ی خینامه تار او واژه فیتأل نیتر نوشت. مهم یاثر علم  ۳۰۰

تا  ۱۹۵۸در پنج جلد است که از سال  یزبان آس یاشتقاق ـ

 یاست. برا و دو سال به آن مشغول بوده یبه مدت س ۱۹۹۰

که با  ،مختلف شیزبان و گو ۱۹۰نامه از  واژه نیا فیتأل

است. او، عالوه  اند، استفاده کرده ارتباط داشته یزبان آس

 یفاتیتأل ،یشناس زبان نهیدر زم یبر نگارش آثار متعدد

 زیو ن رتبا یرانیو فولکلور ملل ا ریاساط نهیدر زم زین

 دارد. یآس اتیادب

 آثار عمده:

از تاریخ اونوماستیک )تسمیات( ، 1966مسکو،  ،یشناس شهیر

 ؛ 1971 مسکو، ،رانیو فرهنگ دولت ا خیتار //یرانیا

 ؛ 1972، ریشه شناسی، مسکو، 1970مسکو،  ،یشناس شهیر

های دیرین توده مهاجرت نخستین و  میهنله امسباره در 

  ،تانباس ایرانی هند وهای 

عمومی  ی؛ جنبه ها1972 مسکو، ،میباستان و جهان قدخاور  

از انتشارات پژوهشگاه علوم  // ینظر یبان شناسانسانی ز 

 ی،شورو

 Folia linguistica ،گات در  خیاسطوره و تار، 1973، جلد ششم

به یادبود  :زبانشناسانه –تاریخی// مطالعات های زرتشت

   1974، مسکو،  کنراداکادمیسین 

 ،سکاهازرتشت و  
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سارماتی، مبانی زبان شناسی ایرانی،  -گویش اسکیتی 

 «.1979ایران باستان، زبان، مسکو، 

 
)برگرفته از ویکی پیدیا به  وایکتر راستارگوادبانو 

 زبان روسی( :

بخش  از بنیادگذاران فیآبا یلیاستاد واسدر کنار  

شگاه پژوهشکده خاورشناسی پژوه یرانیا یها زبانمطالعات 

به  ستمیبسده  در میانه هایبخش بود. این  هیعلوم روس

زبان پیشین  ۀنام دانشکد ،یالدیم 1951در سال  میان آمد.

فرهنگستان  یزبانشناس ۀپترزبورگ، به دانشکد ناساندیشه و 

. خانم یافتو به شهر مسکو انتقال  رییتغ یعلوم شورو

 یسزبانشنا دیبخش جد ریمدنخستین  وایدکتر راستارگو

 بود.  یرانیا

 آثار عمده:

 ،در زبان پارسی «اسم» ۀ کوتاهمقال

 «یدستور زبان فارس» کوتاه ۀمقال

 «یکیدستور زبان تاج» کوتاه ۀمقال

 ،یکرد مانند: یرانیا یها زبانمقاالت کوتاه در باره 

 . گی هزارهگویش و  یبلوچ ،یلکیگ ،یریپام ،یآس ،یتالش

 یخیـ تار یقیالعات تطبمط یو بررس لیتحلمقاالت در زمینه 

 یرانیا یها زبان یشناس و رده

  یکیتاج یها شیگو یقیتطب یکتاب بررس

  ، ترجمه شادان، تهرانانهیم یارسکتاب دستور زبان پ

 یپولوژیو ت یخیتار قاتیتحق»مقاالت،   کتاب مجموعه

 «یرانیا یها زبان

تحول » ی:کیدر دو فصل  یرانیا یها جلد اول شامل زبان

ویراستار  -اثر دکتر ا د ْلمان «یرانیا یها زبان ییواآ  نظام

واژه   تحول انواع ساخت» یگریو دپروفیسور راستارگویوا 

 وایدکتر راستارگوا فیتأل« )صرف(

جنس،  ،یصرف اسام ،اسم، فعل یدستور ۀمقول :جلد دوم

 .  ...شمار، زمان و وجه فعل و 

پروفسور  نظر باگالوبف و ریز «یرانیا یشناس زبان یمبان»

ـ  یقیتطب یبررس ۀبار ردشامل شش جلد  وایراستارگو

 نو.  یرانیدوره باستان تا ا یرانیا یها زبان یخیتار

 یها زبان»جلد دوم  ،«یباستان یرانیا یها زبان»جلد اول  

نو گروه جنوب  یرانیا یها زبان»جلد سوم   ،«انهیم یرانیا

جلد  ،«یشرقنو گروه  یرانیا یها زبان»جلد چهارم  ،«یغرب

و جلد هفتم  ،«یگروه شمال غرب یها زبان»پنجم و ششم 

 یها زبانانند نو، م یرانیو ا یباستان یرانیا یها زبان»

 . ...«و یزرتشت یدر شیگو ،یخوارزم

 یها گروه یخیـ تار یقیتطب یبررس»نوشتارهایی در زمینه 

  «یرانیا یها زبان یو شرق یغرب

 یگروه غرب یخیـ تار یقیدستور تطب»مقاالتی در باره 

 «یرانیا یها زبان
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 یگروه شرق یخیـ تار یقیدستور تطب» مقاالتی در زمینه

  «ینایرا یها زبان

 جهان  یها زبان ۀرا دربار یپولوژیت قاتیتحق

 یرانیا یها زبان ،یجلد کتاب سه

همراه با شاگردش، دکتر ی رانیا یها زبان یشناس شهیفرهنگ ر

 ا د ْلمان

غرب  یها زبان»زیر نام  موفیفی نیکتر والنتدویرایش کتاب 

زبان  زیهزاره و ن ،یبلوچ ،یافغانستان مانند اورمور

 . «یدر

 یخیو تار یقیو تطب یفیتوص یبررسمقاالتی در باره 

  یشناس شیگو ،یرانیا یها زبان

 یها یها متقابل زبان اتریبرخورد و تأث»مقاالتی در باره 

 یزبان یها خانواده و گروههم یها خود و زبان میان یرانیا

 یها شیها و گو سرنوشت زبان ،یدانیم یبررس ۀلامس گر،ید

  «یبوم یها یها بانز یبانک اطالعات یآور جمع ،یشفاه

 

بانو پروفیسور داکتر ژوی ائدلمان )برگرفته از کتاب 

 زبان های ایرانی و سالوی( :

استاد کرسی زبان شناسی پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه 

لوم شوروی پیشین )کنون روسیه(، ایران شناس و هند ع

شناس، کارشناس برجسته فقه الغه )لنگویستیک( و ریشه 

 شناسی)ایتمولوژی(،

 آثار عمده:
مسایل فونولوژی تاریخی زبان »ائدلمان، ژوی، تز دکتری، 

، دفاع در پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه «های ایرانی

 ،1979علوم شوروی، سال 

در باره نسخه )ترانسکریپسیون( واحد »، ژوی، ائدلمان

، مسکو، سانکت پتربورگ، «علمی برای زبان های ایرانی

 برگ،  48، در 1963

ائدلمان، ژوی، مسایل اساسی جغرافیای لنگویستیکی: بر 

پایه مواد و مدارک زبان های هندو ایرانی، مسکو، 

 برگ.  112، در 1968انتشارات علوم، 

سایل واج شناسی )علم االصوات( تاریخی م»ائدلمان. ژوی،  

 برگ. 33، در 1978، مسکو، «زبان های ایرانی

دستور مقایسه یی زبان های ایرانی »ائدلمان. ژوی، 

 1986، «علوم»، با ویرایش آبایف، مسکو، انتشارات «خاوری

 برگ. 232در 
دستور مقایسه یی زبان های ایرانی »ائدلمان. ژوی،  

«/ رف(، عناصر نحو )سینتیتیک(خاوری: مورفولوژی )ص

 . 287، در 1990ویراستار: آبایف، مسکو انتشارات علوم، 

واژه نامه ریشه »راستورگویوا، و. س، ائدلمان ژوی، 

، مسکو، انتشارات ادبیات خاور، «شناختی زبان های ایرانی

2000. 

Etymological dictionary of the Iranian languages 
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، «ای ایرانی و سالوی: روابط تاریخیزبان ه»ائدلمان ژوی، 

 برگ، 230، در 2002مسکو، انتشارات ادبیات خاور، 

دستور زبان مقایسه یی زبان های ایرانی »ائدلمان ژوی، 

، مسکو، انتشارت ادبیات «)لکسیکون(« خاروی: واژگان

 (1برگ، )ج. 280، در 2009خاور، 

انی دستور زبان مقایسه یی زبان های ایر»ائدلمان ژوی، 

، ائدلمان 1986، مسکو، «خاروی: فونولوژی )آواشناسی(

دستور زبان مقایسه یی زبان های ایرانی خاروی: »ژوی، 

 .1990، مسکو، «مورفولوژبی)صرف( و عناصری از نحو

  

زبان های »ائدلمان ژوی،  »برگرفته هایی از کتاب : 

، مسکو، انتشارات ادبیات «ایرانی و سالوی: روابط تاریخی

 برگ: 230، در 2002، خاور

در  ییایآرزبان های  که خانواده  ه استشدکنون روشن »...

و  شاخچند »از  معینیخود مراحل  یو فرزند یرابطه پدر

 گذرانده است:را از سر « برگ شدن

 دیرین ترین مرحله چند شاخه شدن این خانواده زبانی( آ.

مرحله  –( هایی که تا کنون در دست استداده بر پایه )

خوانده « یکافر» یسنت گونه بهکه )جدا شدن شاخه نورستانی

(می شود
28

ست در ، دری می باشدآن گروه زبانتنه از  

هنوز  «یرانیهند و ا»زبان های  اصلیگروه هنگامی که 

 بودند. کرده  ظحف یگانگی نسبی خود را

 
هند و »زبان های از گروه هنگامی که ، مرحله پسینب( 

جدا « دختر»یا زبان های  تهوابس یگروه ها «یرانیا

گروه زبان های و  «ییایوآر هند»گروه زبان های  -گردیدند

  زبانو همچنین شاید زبان های دیگر به ویژه  ،«یرانیا»

در این حال، . که تا کنون زنده است Dardicهای َدردی 

واحد خانواده  کهمچون ی یرانیا یها زبان چندشاخه شدن 

 .ستآن بوده ا  dialectalهجه یی آغازین ل یاز ناهمگنناشی 

 
 یو زبان یخیتارنوآوری های معین  یبرخبا مراحل  نیهمه ا

این یا آن زبان پشینیی  که ویژه( یخیتار -ییآوابیشتر )

زبان  ،ییایآرزبان مشترک )بودند، مشخص می گردیدند 

کنون ناگزیر که  مشترک نورستانی، زبان مشترک ایرانی

زبان مواد  سهیبه هنگام مقا هستیم این ویژگی ها را

 مواد زبان های غیر ایرانی به سنجش بگیریم.با ی رانیا

 

                                                 
28

دوره امیر عبدالرحمان خان در . مردم نورستان تا  

اواخر سده نزدهم هنوز مسلمان نشده بودند و از همین رو 

کشور شان به نام کافرستان خوانده می شد. امیر 

عبدالرحمان به آن سرزمین لشکر کشید و مردم آن را 

 مسلمان ساخت و نام سرزمین شان را نورستان ماند.  
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روند،  نیا ییآوا -یخیتاربرای آشنایی با نشانه های ) 

ی( آواشناسفونولوژی )و  کیفونت»بخش به شود  نگاه 

باره در  شتریبهمچنین برای به دست آوردن آگاهی  .«کتاب

به شود نگاه آریایی چندپارچه شدن زبان های مراحل 

و نیز  ،232-228 برگ های  ،Morgenstierne 1945  رنهی]مورگنست

 - Buddruss؛  بودروس  342-338برگ های  1974 -رنهیمورگنست

 (.55و  48، 43برگ های  1992ن ادلمئا  1977;

 

پژوهش های دهه های اخیر ویرایش های تازه یی را در 

های ایرانی پیشین به پنداشت های ما در باره سیستم زبان 

 ناشی از به دست آمدنامر  نیاتا جایی همراه آوردند. 

که ی )رانیا «کوچک» های از زبان یبرختازه در باره مواد 

نامه فاقد واژه و هنوز به گونه کامل بررسی نشده بودند 

 ،(کیژنتنسب شناسیک )مواد در ابعاد  نیا ریتفسبودند( و 

 ره یی بود. گستو )تیپولوژی(  یگونه شناخت

 

ی زنده رانیا «کوچک»برخی از زبان های  شواهدشامل ساختن 

تر های زمانه های دیرین رفلکس بازتاب ها یا  یگاه )که

ی را در خود نگه داشته آثار باستانهای زبان  نسبت به

اند(، در باز پردازی یا احیای زبان های پیشین ایرانی، 

به  ایرانی را تر زبان پیشینکهن شناسایی سیمای امکان 

 .دست می دهد

 
گستره  و یزمان یبه نوبه خود، نه تنها ناهمگن ن،یا...و 

زبان های پیشین  ستمیس hronological and areal heterogeneityیی

 هایی دیگری رااریمعنیز  بلایرانی را آشکارا ساخت، 

ی در دسترس و سالو یرانیا یزبان ها خیتار سهیمقا یبرا

 .گذاشت

 
بیشتر  -یکیژنتاز روی نشانه های  یرانیا یها زبان همه

صامت های رفلکس گام نخست )در  ییآوا -نشانه های تاریخی

به دو  ،(Indo-Iranian voiced consonants یرانیهند و ا هایابراز

که به گونه مفروض )نظر به د ونشمی  میگروه بزرگ تقس

پهنه گسترش گویشوران قدیم لهجه های ایرانی در هزاره 

موقعیت شان در دو سوی خاور و  خست پ. م. در پیوند بان

 به نام(، رانیبزرگ ازار نمک بیابان -ریدشت کوباختر 

گروه زبان های »و  «یغرب»های گروه زبان های ایرانی 

 . یاد می گردند« ایرانی خاوری

 

 بافتار اصلی آن ها:

A- :گروه غربی 

 زیر گروه جنوبی:  -1

 زبان های مرده و نابود شده:-آ
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ارسی باستانپ
29
  

پارسی میانه 
30

 

 زبان های زنده و پویا: -ب

ادامه زبان پارسی میانه در سیمای زبان پارسی کالسیک و 

کنونی نو )با لهجه های پارسی ایرانی کنونی، دری و 

تاجیکی( و زبان تاتی؛ گویش های لری و باختریاری؛ 

، گروه bashkardi، گروه لهجه های باشَکردی kumzari کوزماری

 دیالکت های کوچک زبانی؛

 زیر گروه  زبان های شمالی:  -2

 زبان های مرده:-آ

 زبان مادی

 زبان پارتی

 زبان های زنده: -ب

کردی، بلوچی، تالشی، گیالنی، مازندرانی، سمنانی، سیوندی 

 sivendi دیالکت های تاتی، زبان های کوچک و دیالکت های ،

 مرکزی ایران و...

B- گروه خاوری: 

 :یزیر گروه شمال -1

 زبان های مرده:-آ

 سارماتی، -زبان ها و دیالکت های اسکیتی

 زبان های سغدی، خوارزمی،

 زبان های زنده: -ب

 اوستی، یغنابی

 زیر گروه جنوبی:  -2

 :زبان های مرده-آ

 زبان باختری

 و زبان ها و لهجه های ساکی

 زبان های زنده: -ب

لهجه های  //و زبان های خویشاوند آن پشتو )افغانی(

تسی، مونجانی و زبان خویشاوند نزدیک ائیدگی، وانی

، sanglichi سنگلیچی -واخانی، اشکاشمی و زبان خویشاوند آن

 -و زبان ها و دیالکت های گروه )با اهمیت ترین آن ها

روشانی، هوفی، روشانی، برتانگی، روشوروی، سر  -شغنانی

)و زبان  yazgulyamiو...( زبان یازگولیامی  Sarykolکولی 

 قدیم که در اواخر سده نزدهم منقرض شد(. vandzhجیوان

 
گروه تا حد  نیانسبت به  «خاوری رانیا»زبان های صطالح ا

و  ییسکا بان هایزو مفروض است. چون  مشروط یادیز

                                                 
29

ان آن شناخته باستان چهار زب یرانیا یها از زبان.  

 . باستان یو پارس ییسکا ،یماد ،«ییاوستا»است:  شده
30

ی، باختر زبانی: خاوری، شاخه پارت زبان. شاخه غربی:  

، سکا زبانی، خوارزم زبانی، سغد زبان؟، «انیآر» زبان

 ییسکا زبان
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زبان  - ییسکاهایی  شیگوو فرزند ) Sarmatian سارماتی

همین گونه . ستاشده نواقع  رانیاخاوری  گستره ( در یاوس

ی هم مفروض و جنوب یشمال های گروه ریبه زندی آن شاخه ب

 یگروه غرب یایجغراف چون در گام  نخست به و مشروط است.

 ریتصو شنیپارت نیدر ا یزبانهای ناب  ده)داتکیه دارد 

 .می کند(ارائه نروشنی 

 

برای آگاهی بیشتر: در ویکی پیدیا در زیر زبان های 

 ایرانی چنین آمده است:

و جنوب  یبه دو گروه شمال غرب یشاخه غرب یرانیا یها بانز

 :شوند یم یدسته بند یغرب

 :یشمال غرب گروه

 ،یرانیهندوا ،ییهندواروپا]از خانواده زبان های[ 

 :یشمال غربایرانی  ،یغرب ،یرانیا

 †باستان یآذر

  یمرکز رانیا یها زبان

 انیمیکل شیگو ی،وفس ،یکهک ،یا آُمره ،یانی: آشتتفرش

نهاوند،  انیمیکل شیبروجرد، گو انیمیکل شیگو ،همدان

 (یدریو ،یری)الو یدریو-یریالو

 انیمیکل شیگو ،ی)خوانسار ی: خوانساریغرب شمال

 گانیگلپا انیمیکل شیگو ،یوان شان ،یخوانسار(، َمَحالت

 ،یَنشَلج ،یجانید ل ،یدُگلیب ،ی: آرانیشرق شمال

 ،ینُجْوشَقا ،ییکامو ،یبادرود ،ی, ُقهرودیدآبادیابوز  

 ی، نطنزBadi ،ی/ سُه ییزبان سو ،یا انهیاب ،یا مهیم

 ،یا (، َکشهیاَرنی/  یاَرندی ،یزَهندی/ َفر یَزندیَفر ،ی)َنَطنز

 کاشان انیمیکل شیگو ،یَطْرق ،یطار

 ،یسَجز ،یُنهوج ،یارد ستان ،یس د ه ،ی: َگزیغرب جنوب

 شیگو ،ی/ َکفرون یَکفران ،یَکفرود ،یروَدشت ،یا هیجرقو

 اصفهان انیمیکل

 انیمیکل شیگو ،یکرمان ،یزدی) یزرتشت ی: دریغرب جنوب

(، یاناَرک ،ینیی)نا ینیینا ،کرمان( انیمیکل شیگو ،زدی

 یا هی، آْبچوKeyjani ،ی(، تود شْکیا )ورز نه یا َورَزنه ،یا ز فره

 یم هْرجان ،یَفرُّخ ،یَفرو ،ی: خورریکو

استان فارس  یشمال غرب یرانیا یها شیگو ،یوندی: سیوندیس

 ،یی(، عبدوی)جزء بلوچ یمنحصر به استان فارس، به جز ُکُرش

 (یکرد یجنوب یها شی)جزء گو یُکرون

 ی)کرد ی(, کرمانجیمرکز ی)کرد ی: سورانها شی)گو یکرد

 ی(, لکیجنوب ی(, کردیشمال

/  ی(، باج النی/اورامی)َهْورام ی: گورانیگوران-زازا

 ی)زازاک یملی(, دیلشما ی)زازاک ی, کرمانجکیباَجالن

 یسَرل ،ی(, شََبکیجنوب

 †یپارت

 †یماد

 خزر:  یایکناره در یها زبان

 ،یلکیگ
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 ،یتالش

 ،ی؛ سالوسLafori ،یآُمل ،یباُبل ،ی: ساَروها شی)گو یمازندران

 ،یرزادیشَهم ؛ی/ َدَلند ید َلند ،†یگرگان ؛یشَهسَوار ،یک الر

 (یَکتول ،ید/ ا سَترآبا یَاسَترآباد ؛یروزکوهیف ،یُخَلرد

 ،یافتر ،یا سُرخه ،یالسگ رد ،یسَنگسَر ،ی: سمنانیسمنان

 یابانکیب

، Khiaraji ،یا شت هارد ،ی، تاک ستانChali: ها شی)گو یتات

 ،یسَگزآباد ،ی/ دان سفان یدان سف هان ،یآباد میا براه

 ،ینیخوئ ؛ینی/ ُخزن ینیخوزن ،ینی/ ا سَفرَور ینی  ا سَفرا

Balbaviniیردَکمَ ی، س ف، Halabi؛یطاُرم ،یَخلخال ؛ی، سَعدآباد 

 (یَاَلموت ،یاررودب ،یا هی، کوهپاDizmari ؛یَهَزند

 یزبان بشاگرد ،یُکُرش ،ی: بلوچیبلوچ

ذکر  یآذر شی)گو ینگانیَکر ،یَکَجل ،یا َکباته ،یُگَذرخان

 یشاهرود ،یَرَزج رد ،یا َمراغه ،یاند(، خورش رستم کرده

 

 :یجنوب غرب گروه

 :یجنوب غرب ،یغرب ،یرانیا ،یرانیهندوا ،ییپاهندوارو

نو:  یفارس ،†انهیم , فارسی†باستان ی: فارسی/پارسیفارس

( ی)فارس یافغانستان / در یفارس ران،یا یفارس

(Madaglashtiفارس ،)یدیج یفارس ،یهزارگ یفارس ،یکیتاج ی، 

 ،یَدرواز ،یماقیا ،یخوزستان یفارس ،ییبخارا-یهودی

 یستانیس ،یدزفول ،یپهلوان یفارس ،ید هوار

 یزبان تات ،یقفقاز / جهور انیمیکل یقفقاز: تات یتات

 قفقاز

 یالر راز،یش انیمیکل شیاستان فارس، گو یها شی: گویالر

 (ی)الرستان

 ،یممسن ،یآباد خرم ی: لرها شی)گو ی: زبان لریلر

 ی(، کمزاریاریبخت یلر ه،یلویُکهک

 

 میند شاخه تقسنو به چ یرانیا یها شیها و گو زبان

 :شوند یم

 رانیا یمرکز یها شیگو

 خزر یایدر هیحاش یها شیگو

 رانیشمال غرب ا یها شیگو

 رانیجنوب غرب ا یها شیگو

 رانیجنوب شرق ا یها شیگو

 یکرد یها شیگو

خوانده  یکرد نادرستکه گاه  ،یزازا و گوران یها شیگو

 شوند یم

 

 هستند: ها نیا زین ینو شرق یرانیا یها شیو گو ها زبان

 یغناب، یَ دغهی  و  یمونجانی، و َپراچ یُارمور، پشتوی، اوست

ی، َوخی، چیسَنگل ،یباکیز ،یا شکاشم: یریپام یها زبان

 ی،زُغالمی، یَ َونج

 «یُکلیو سَر یشُغن ،یروشان ،یُرشرو ،یَبرَتنگ
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 پیوست شماره سه:

  انیخالق دیمج

ه پژوهش ب یو نگاه اهایآر یبررس -ییایبه نژاد آر ینگاه»

 )با اندکی ویرایش(: یکیژنت یها

رسد بر خالف آنچه که جا افتاده است، حضور  یبه نظر م

 شیدوم و سوم پ یمربوط به هزاره ها رانیدر فالت ا اهایآر

 پیشحداقل از ده هزار سال  اهایکه آر بل ،ستین الدیاز م

 ساکن بودند.     رانیدر فالت ا

 

هند »نام  یزبان شناس یها یپردازان معموال با بررس هینظر

خاص قرار  تیجمع کی یرا بر رو «ییایآر» ای «ییو اروپا

از هند تا اروپا گسترش دارند. هند و  رایداده اند. ز

شوند.  یم میتقس یو غرب یشرق یخود به گروه ها انییاروپا

دانند )البته به نظر  یم ییرا بخش اروپا یغرب یگروه ها

 ییروپا، هند و اروپاقاره ا باشندگانرسد همه  یم

ها  یشامل هند ییو اروپا ندگروه ه ی(.  دسته شرقستندین

نام دارند.  «یرانیهند و ا»شوند که  یها م یرانیو ا

است که در منابع  یمانند آن( نام یینام ها ای) «ایآر»

ها خود  یو هند انیرانیشود و ا یمشاهده م یو هند یرانیا

 دانستند. یم ییایرا آر

 

را معادل واژه  «ییهند و اروپا»پژوهشگران  از یبرخ 

رسد اگر بخش هندو و  یدانند. البته به نظر م یم ییایآر

تر  ، درستمیبنام ییایرا آر انییهند و اروپا ی  رانیا

 ،«ییهند و اروپا»به مردمان  یاست. اما به طور کل

 اهاینوشتار واژه آر نیشود و در ا یهم گفته م ییایآر

 یزندگ نیدر دوران نخست ییند و اروپاه تیاشاره به جمع

 ینوشتار معنا نیبه ذکر است که در ا الزمدارد. ) شانیا

به نام  یروزمره واژگان مد نظر است. ممکن است مفهوم

وجود نداشته باشد اما منظور از  ینژاد در مباحث علم

آن در کاربرد  ینوشتار مفهوم کل نیواژه نژاد در ا

 روزمره است.( 

 

 نی( هم به اکیانری)مانند آ یگریاقوام د اهایراز آ پیش 

عمده را در سه  یفالت مهاجرت کرده اند. در کل، مهاجرت ها

 کنند : یم یموج مهم بررس

 الدیاز م پیشدر حدود هزاره چهارم  کیانریآ - ۱ 

 الدیاز م پیش در حدود هزاره سوم ییهند و اروپا - ۲ 

که  الدیز ما پیشحدود هزاره دوم  یرانیهند و ا - ۳ 

 باشند.  یها مادها و پارس ها م آن نیمهمتر

 

 ییو بخش ها یکشور عراق امروز دربر گیرنده رودان کهانیم

بوده است  یبزرگ یاست و خاستگاه تمدن ها یکنون رانیاز ا

ها  ایآر هیاست که به عنوان منشأ اول یگریاز موارد د
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معتقدند مردمان  هینظر نیگردد. صاحبان ا یم یمعرف

همنژاد  انیرانیو بابل و... با ا رمانند سوم ییکشورها

 بوده اند.   

 

صورت  انیرانینژاد ا رهبا که در یمهم یاز پژوهش ها یکی

بناب و  انیاشرف اریدکتر ماز یآقا یگرفته است، پژوهش ها

پژوهش ها در  نیهمکارانش در دانشگاه پورتسموت است. ا

پژوهش ها نشان  نیا ی. به طور کلدیرس هیجبه نت ۲۰۱۱سال 

 رانیده هزار ساله در فالت ا شهیر انیرانیدهند که ا یم

که با  یاز جمله اقوام یرانیا یها تیاکثر قوم ودارند 

مشترک  شهیر ،یرانیاقوام ا گریبا د ،میشناس یم ینام آذر

 دارند. 

 

 یمشهور باستان یدست آمده از مکان هاه ب یاستخوان ها

گروه قرار  نیا یخته مورد بررسمانند مسجد کبود و شهر سو

بازمانده  انیرانیبناب، ا انیاشرف یآقا هگرفتند. به گفت

فالت  باشندگان پیشهستند که از ده هزار سال  ییاهایآر

دهد که  ینشان م توکندلایریم DNAبودند: مطالعه  رانیا

ساکن در فالت  یرانیتمام اقوام ا یمشترک مادر  شهیر

  هیقب تر از آن چه در نظرع اریبس یبه زمان ران،یا

 نی. بدگردد یباشد بر م یمطرح م یائیمهاجرت اقوام آر

مربوط به  یکیژنت یاختالط ها و شاخص ها همهکه اگر  بیترت

 یکیژنت یرا از محتوا یو قوم ییایمناطق جغراف ریسا

 م،یبگذار یحذف کرده و به کنار یرانیمدرن ا یها نمونه

 -Most Recent common ancestorما ) یجد مشترک مادر نیرتریاخ

MRCAدر  پیش هزار سال یازدههزار تا  دهحدود  ین(، زما

 است.  ستهیز یم رانیفالت ا

 

و  یخیاسناد و شواهد تار» می گوید کهبناب  انیدکتر اشرف

از حدود ده هزار  انیائیدهد که آر ینشان م یباستان شناس

شاء ساکن بوده و مبدا و من نیسرزم نیدر ا پیشسال 

انسان مدرن بوده اند  یها یابداعات و نو آور نیربزرگت

روستاها و  نینخست شیدایپ ،ی)از جمله ابداع کشاورز

چون احشام  یواناتیکردن ح یکشف شده در جهان، اهل یشهرها

 یگذاردایبار، ابداع خط و نگارش و بن نیاول یبرا

از  یاریدر بس یبشر شرفتهیپ یهادتمدن نخستینو  نیبزرگتر

 شهر سوخته(...  لک،یس رفت،یج مانند رانیقاط ان

 

که  یاقوامکه  دهد یاسفورتسا نشان م یکاوال یپژوهش ها

 کینزد یاز نظر تبار ،شوند یخوانده م ییهند و اروپا

هستند.
31

   

                                                 
31

 به:  دیبنگر شتریدانش ب یبرا.  

Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza. The History and 

Geography of Human Genes.1994. ISBN: 978-0691087504  
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واجد  ینمونه ها یاسفورتسا بر رو یکاوال یآقا قاتیتحق

 جیمختلف انجام گرفت که نتا تیو شش مل ستیاز ب طیشرا

گروه  نیکترینزد ،گراف نیدست آمد. مطابق با اه ب یجالب

اختالف، پس از  ۰٫۰۰۷۰هستند با  انیونانی ان،یرانیبه ا

 ۰٫۰۱۵۲و  ایتالمردمان ای ۰٫۰۱۳۳ بیبه ترت شانای

هند و  یملت ها یکیموضوع نشان از نزد نهندوستان و... ای

بودن  ییایهمان آر یدارد و به نوع گریکدیبه  ییاروپا

 دهد.  یملت ها را نشان م نیا

 

و  دایفلور یها و همکارانش از دانشگاه رویگوئیر قیتحق

فراوان ساکنان  یکینشان از نزد ۲۰۰۶استنفورد در سال 

بخش  قیتحق نیداشت. به موجب هم گریکدیبا  رانیا یکنون

 ی.   برخداردتعلق  ییایها به نژاد آر یرانیعمده ژنوم ا

 یهای آذر یبر رو گریمهم د پژوهش یداخل یاز پژوهش ها

 یرهبان )اصغرزاده،زیتوسط محققان دانشگاه تبر رانیا

 یمی)رح یبهشت دیشه ینوبر و رنجبر(، دانشگاه علوم پزشک

( در سال لیکف یارتش )صمد یپور( و دانشگاه علوم پزشک

 نی. بر اداشت یدر پ چشمگیری جیانجام شد که نتا ۲۰۱۱

شده در ژنوم  ییشناسا یها درصد از هاپلوگروپ ۸۲اساس 

 دینژادسف یها متعلق به هاپلوگروپ جانیمردم آذربا

 ( است. یی)اروپا

 

پژوهش  نیهم ۲۰۱۱،  ۱۲۰: رانیا یوتکنولوژیژورنال ب

مورد  زیرا ن ۲۰۰۴در سال  یو مورس نتانایمطالعه کو

مردم  یژن زندهد که بر اساس آن، مخ یقرار م سهیمقا

 یها صد متعلق به هاپلوگروپدر ۷۴از  شیب زانیبه م رانیا

 است.  ییایآر

 

 نامه ها:  یاریها و  هیبنما

 ،سنایا ران،یا انیدانشجو یخبرگزار

 ی،فارس یس یب یب یخبرگزار یتارنما 

 ،فردا یتارنگار پژوهش 

 ،بوم رانیا یپژوهش-یخبر یتارنما 

 ،امرداد ان،یزرتشت یخبر یتارنما 

 ،رانیا یوتکنولوژیژورنال ب 

 انیرانیا یها نیصل و نسب و دا» یی،رضا میعبدالعظ 

 ۱۳۸۱چاپ ششم، تهران: ُدر،  ،«باستان

 ،«یپارت و ساسان ،یماد، هخامنش یهنر و باستان شناس» 

 . کیانتشارات مارل

اپ پنجم، ، چ«انیائیو مهاجرت آر یزندگ» ی،دیجن دونیفر

 ۱۳۸۹تهران: نشر بلخ، 
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مرد، پارس و ا ،یمردم کاش ان،ییایآر» ،یجهانشاه درخشان 

 «انیرانیا گرید

 Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza. The History and 

Geography of Human Genes. 1994  

 

 پیوست شماره چهار

سورنا فیروزي
32
  

)با بودند؟  هخامنشیان نخستین فرمانروایان آریایي آیا

 فشرده سازی و اندکی ویرایش(:

 لیتشک ییایمردمان آر نینخست ،میدان یكه ما م ی چنان»...

و  ها «ییایتیه» یدهنده فرمانروایي در گستره جهان

 انیهزار سال پیش از هخامنش کیکه  بودند ها «ییایتانیم»

 (. 156-7: 1369)بهمنش  کار زدند نیدست به ا

 

ارتباط  انیو پارس« ارت  » انیکه باور دارند م ندا یکسان

سند  هیصورت که برپا نیرار است. به او نواده برق این

بوده « Artaei ؛ییرتاا» انیهرودوت، نام کهن پارس یخیتار

 ی، برگردان از مازندران61)هرودوت کتاب هفتم، بند  است

تر بودن زمان سکونت  ( و باورمندان به کهن375: 1386

 زیو ن ییایجغراف« ارت  » کیواژه را نزد نیا ها، ییایآر

اند که  آورده رو، نیو از ا نستها مشابه داها ر آن گاهیجا

در فالت  تر شیپ« ارت  »در چارچوب نام  انیاز پارس یبخش

رو،  ( و از این714-715، 3: ج1383 ی)درخشاناند کرده یم یزندگ

بوده  ییآرتا ان،یپارس نیشیهرودوت اشاره کرده که نام پ

 یاریاست که در بس کیشناخته شده و آکادم یروش نیاست. ا

 .رود یبه کار م زیجهان ن گرید یاز جاها

 

 یها با نام ییایتیسه گانه ه یها نمونه، در نامه یبرا

و « Manapatarhuntaماناپاتارهونتا »، «Tawagalawaتاواگاالوا »

 یکیدو جبهه  انیم یریدرگ کی، از «Milawata الواتایم»

كنوني نام  هیدر باختر ترک «اوَ ی یاه» یگریو د «لوسَ یو»

و  شناس انشناس و زب ه شده است که دانشمندان باستانبرد

و البته  ییایو جغراف یهاي زمان مشابهت هی... برپا

ها، مانند  نامه نیتر از ا هاي واپسین نوشته هاي حیتوض

 «وسیلیا»را دگرگون شده نام « لوسَ یو»، «هومر» یها نوشته

 ؛یا آخه» گریرا واژهي د «اوَ ی یاه»ترووا( و  گری)نام د

Achaei »که به ترووا یورش  انیونانیاز  ی)نام گروه

 ادیبا رخداد  وندیها را در پ نامه نیبردند(، دانسته و ا

 . اند شده برشمرده

 (. http://www.hittites.infoها در تارنماي  )برگردان نامه

است که در  «پارس»تر آن، نام  و ملموس تر کیحالت نزد

« فارس» یهاي عرب و در نوشته« پرس» یونانیهاي  نوشته

 نگاشته شده است.

                                                 
32

 . کارشناس ارشد ژنیتیک و باستانشناسی دانشگاه تهران. 

http://www.hittites.info/
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 گریاست. مشکل د «یپرحش» ای «یمرحش» نیسرزم یبعد مورد

و « شوش»در خاور   «یمرحش» ای «یپرحش» گاهیپنداشتن  جا

 ها بهیکه کت یواقع در پارس( است. در صورت«)انشان»

 ینشان رانیل باختر فالت ارا در شما نیسرزم نیا گاهیجا

 نامه و بن ها  نام را در ریخت نیا  واژه نخست .دهند یم

 «Parashi- Parhashi  یپرهش. »مینی( گوناگون ببیها )رفرنس

چون  گریهاي د ( و گویه299-314 3: ج1383 ،ی)درخشان

براهشه (. »50: 1389 سیکرت«) Parahshumشومهپر»

Barahshe(» 26: 1365ن . کامرو57: 1369بهمنش ،)«  باراخشه

Barakhshe(»529: 1372در نگهبان نقل ، .)«یمرهش Marhashi 

 Warhashi یورهش»( و 220: 1390. پاتس 22: 1365کامرون «)

 (. 61: 1388 نتسیه«)

 

شناسان و  هاي گوناگون خط  . ریختشود یم دهیآن چه د

بوده  یاک د یخیهاي م خوانش نشانه یپژوهشگران از چگونگ

 یگریخوانده شود، د« ه»عالمت  نیداده ا صیتشخ یکی است.

و «. ب» ایخوانده شود « پ»و آن عالمت «. خ» یکیو آن « ح»

نام  کیهنگامي  ،یبه طور کل«. اَ » ایخوانده شود « آ» ای

آن  یممکن است برا شود، یتلفظ م گرید یخاص در زبان

خودمان در  «یرانیا» نی. همدیآ شیپ ییآوا یها یدگرگون

دو گونه  هب کایمرازبانان انگلستان و  یسیظ انگللف

چون نام خاص  ای. اما آشود یگفته م «نینیر  یو ا نیرانیا»

با اصل نام ندارد،  یا شهیر گانه،یدگرگون شده در زبان ب

هزار سال پس از آن بنویسیم و دستور دهیم  میتوان یما م

ن و از آ ستین یپیوند چیه «یرانیا»و  «نینیریا» انیکه م

)به  Iron با واژه  شهیر هم ،یسیانگل  واژه دیفراتر، شا

 آهن( بوده باشد؟! یمعنا

 

هزاره یكم پیش از  لیدر اوا انیرانی]پس از اسکان ا 

[ به نظر هیاروم اچهیفالت و حوزه در یمیالد در شمال غرب

طول  رانیدر شمال باختري ا انیکه اقامت پارس رسد ینم

بود  انیآشور اتیعمل جهینت ای شانیباشد. انتقال ا دهیکش

 ای( و یشمال هیکه از اورارتو)همسا یبر اثر فشار ایو 

است که در  نیا قتیصورت گرفته است. حق گرید هاي لهیبق

 یجیتدر شرفتیسده هشتم پیش از میالد، آنان در حرکت و پ

زاگرس بودند. گمان  یها نیدر طول چ یجنوب خاور یبه سو

 یمیالد، آنان در محوطه غرب پیش از 700رود نزدیك  مي

 هک یا هیشوشتر، در ناح دیتا مشرق شهر جد یاریبخت یها کوه

ها در  نام نیو ا -اند دهیپارسوماش نام ایپارسواش  شانیا

 رشمنی)گ «اند دهیاقامت گز -آورده شده یآشور یها سالنامه

 (.89و  69، 7-66:  1388
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که پس  میده ینسبت م یانیرا به پارس مانیتپه مسجد سل ما»

را ترک گفتند و در  رانیا یاز سده هشتم، شمال غرب

 (.130: 1388 رشمنی)گ «دندیاقامت گز یاریبخت یها کوه

 

و  انیمانند مصر هایي نسبت به قوم ان،یرانیا وحدت»

 یرانیتر صورت گرفت...  فاتحان ا کندتر و آهسته ان،یسومر

ه که محتمال سکن-را  «یانیآس»که بتوانند  آن یبرا

و مستهلک  عیتصرف درآورند، و مط به -بودند هیناح یبوم

سازند، محتاج به زمان بودند. در آخر سده هشتم پیش از 

بود. استقرار  دهیكار هنوز به سرانجام نرس نیا دمیال

-9:  1388 رشمنی)گ «و دشوار بود یكاري طوالن انیرانیا

118.) 

 

به دوران  توان یرا م  رانیبه ا ها ییایمهاجرت آر آغاز»

نخست  ها یپیش از میالد برگرداند. مادها و پارس هزار

 شد یم دهینام «ومیگوت» یرا اشغال کردند که روز یا منطقه

بار  نخستین جا نیاست...... در ا رانیو اکنون کردستان ا

 وبروپیش از میالد ر 835شلمانزر سوم در  یبا شاه آشور

خود را  ها یارسپ الد،یاز م شیسده هفتم پ لیشدند. در اوا

از مادها، همنژاد خود، جدا کردند و در طول زاگرس به 

پارس را که پس  نیجانب شرق مهاجرت کرده، در آنجا سرزم

:  یونانی)به  نام خوانده شده نیها به ا از آن

 (.127-8: 1388 نتسی)ه «(.... اشغال کردندسیپرس

 

 
ست ا یکس نینخست الد،یاز م شیشلمنسر سوم در سده نهم پ»

ها را  آن نیآورده و سرزم انیبه م انیکه سخن از پارس

 ها یآشور نیخوانده است. بعد چون هم« پرسووَ » ای« پارسوا»

 جهیاند، نت نام برده المیدر خاور ا انیاز حضور پارس

 میان شلمنسر سوم  در زمانه انیپارس کهاست  گرفته شده

ت به جنوب فال دی)سده هفتم( با بی)سده نهم( و سناخر

بار ساکن شده  نینخست یو در آن مناطق برا ریسراز

 « باشند.

 
از  یآشور  با گویه یشناخت باستان بهیکت کیسپس از ...

  در گستره انیو برخورد با پارس یآشور یفرمانروا ورشی

کرده و ما  ادی هیاروم اچهیدر باختري ایجنوب خاوري و 

اند.  هو در کجا بود یخیدر چه تار انیدریافتیم که پارس

( 2203-2148)یاکد« نارام سوئن» بهیاكنون به برگردان کت

 :دییتوجه فرما

»Mat Elamtin ga-li-sa-ma a-ti-ma Ba-ra-ah-sim u mat SUBUR(su-bar-timK) 

a-ti-ma kisti erinim «. 

 میبلند[ تا َبَرحس نی]سرزم المی[ همه ایفرمانروا: »]یعنی

جنگل سدار ]واقع در  [ و از سوبارتوم تاالهی]خاور رود د
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 هیکه ابال در باختر سور هیکیلیخاور ک یکیآمانوس و نزد

 «.آن بوده است[ یکیدر نزد زین یکنون

 
 ودور،ی)مانند دیونانی یخیتار یاز سندها میبگذر

که از حضور   (1-34 یکتاب دوم، بندها ،یخیکتابخانه تار

 انری( در فالت االدیاز م شی)از هزاره سوم پ مادها نیرید

 .اند یاد کرده

 

 کی ش،یسال پ ستیسخني دیگر، نزدیك به چهار هزار و دو به

آورده و  شیخو ورشیهمان جاها را مورد  ،یاکد یفرمانروا

تصرف شده را آورده  یها نینام سرزم ،یمانند سلطان آشور

 است.

 

ها متحد  در برخي از زمان انیالمیو ا انینرود پارس ادمانی

چه  اند. آن ( بودهانی)آشور ها ینانرودایهم در برابر م

 انیالمیبا ا ها یتر پرحش در اتحاد کهن توان یرا م اش شهیر

حاکم  یها یو کاس ها ی)اکد تر کهن ییها یانرودانیدر برابر م

 .دیبر بابل( د

 

مردمان، حکمران  یفرمانروا گالزو،یکور: »گریمورد د کی

: 1388 نتسی)ه «ینابود کننده ورهش الم،یمطلق شوش و ا

101 .) 

 

 یو تصرف پرحش تیکه اشاره به موقع ندارد حیتوض نیازی به

از  گرید یو برخ« نارام سوئن» ،«کمیسارگن » یاز سو

و باستان  یخیدر چه مدارک تار ،یانرودانیم انیفرمانروا

بهمنش  ،299 3: ج1383 ی)درخشان آورده شده است یشناخت

 (. ...و 61: 1388 نتسیه ،57،: 1369

 

به جنوب  رانیاز فالت ا ها یو کاس ها یگوت میندا یم

  دادند. اگر به سیاهه لیرفتند و حکومت تشک انرودانیم

ها  آن یها نگاه شود، نام انرودانیآنان در م انیفرمانروا

 یها انهیاست. اما از م یانرودانیمتعلق به خود و غیرم

  اههیدیدن س ی. )براشوند یم یانرودانیها؛ م ، نام سیاهه

تارنماي  نگاه شود به ؛یسومر انیمانروافر

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk .) 

 

فرهنگ جا  لیتحم ایتبار است و  رییتغ یبه معنا نیا ایآ

ها؟! در باختر فالت هم ممکن است  تر منطقه بر آن افتاده

تبارها ممکن است در  ییایمساله رخ داده باشد. آر نیهم

فرهنگشان مغلوب فرهنگ ها و گاه  منطقه باشند، اما نام

دگرگوني تبار  یمعنا هب نیا ایشده باشد. آ یانرودانیم

تبار است؟! گنجاندن   دهنده نشان یخانوادگ نام ایاست ؟! آ

 یها با بخش ارتباط یو مستند، اما کامال ب ینوشته علم
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مباحث  نیبه ا یدکتر ملکزاده هم کمک نیو پس نیشیپ

 نخواهد کرد.

 

به پیوستگي  ییهاي اوستا و نوشته ارشایو خشا وشیدار

 میبپرداز امااند.  اشاره کرده یگروه نیبه چن انیرانیا

با  یامروز، نسبت یرانیمردمان ا ایمساله که آ نیبه ا

تبار  ای چهر ییایکه خود را آر ی)کسانیهخامنش انیپارس

و  وشینه؟ چون در هر حال، دار ایاند( دارند  خوانده

به  انیرانیبه وابستگي ا ییستاهاي او و نوشته ارشایخشا

عنوان تبار  هواژه ب نیاند. حتا ا اشاره کرده یگروه نیچن

-9: 1386 یشناخته شده بود)مسعود ینزد مسعود انیرانیا

38.) 

 

هاپلوگروه، در  نی. امیبپرداز R1aبه هاپلوگروه  اکنون

قرار گرفته است  ادشدهیکروموزوم  بینوترک رقابلیغ هیناح

به شمار  انیرانیهندوا یمهاجرت یو شاخص الگو

ساکن  یها تیجمع ژهی.( و وKhar'kov et al., 40(3), 415-421)دیآ یم

 یاروپاتا  یبریجنوب، جنوب باختري س یایآس یها نیدر سرزم

همه  ،یآور یشگفت  است. به گونه یناویو اسکاند یمرکز

زبان خاوري، از نظر داشتن  ییاروپا -یرانیمردمان هندوا

 این کیاز  دهد، ینشان م نیاند که ا وگروه، مشترکهاپل نیا

خاستگاه  نیاند. همچن برخوردار بوده زیو نژاد مشترک ن

 شده است.  داشتهآن پن یها نیو سرزم رانیهاپلوگروه، ا نیا

 

( است. با Grs3908) دینوکلئوت کیهاپلوگروه حذف  نیا

 -یرانی)شاخص مردمان هند و ا  R1a یهاپلوگروه پدر یبررس

ها،  دیدگاه نیتر یاز قو یکی  هی( بر پایخاور ییاروپا

 .است انهیهاپلوگروه، خاورم نیا شیدایخاستگاه پ

 )Regueiro, et al., 61(3): 132-143. Kivisild, et al., 72(2): 313-332. Semino, et 

al., 290(5494): 1155-1159( 

 یها نیسرزم انیمساله که از م نیو با در نظر گرفتن ا ...

 ،یو شمال عراق کنون رانیمنطقه، تنها در فالت ا نیا

 وستهیتاکنون پ ربازیزبان از د یرانیمردمان هندوا

نسبت به  رانیهاپلوگروه، همچنان در ا نیاند، و ا بوده

 دهید ییباال زانیها( به م عرب زبان ژهی)به و کشورها گرید

 نیتر شواهد، محتمل نیا هیبتوان برپا دیشا شود، یم

آن برشمرد. با بهره  یشرق یو نواح رانیگاه را فالت اخاست

به کار رفته، زمان  یها فرمول نیقتریاز دق یکیاز  یریگ

برآورد  لسا 18500از  شیهاپلوگروه، ب نیا شیدایپ یبیتقر

مردمان  گر،ی(. به سخني دKarafet, et al., 18(5): 830-883) شده است

 ان،یرانیا اکانیچون ن هم ،یخاور ییاروپا -یرانیهند و ا

 رانیدر فالت ا شیصد سال پجاز هجده هزار و پن شیپ یستیبا

حضور  یعنی نیمارکر شده باشند. ا نیا یبوده تا دارا

 انیرانیهندوا یعنی) ها ییاهندواروپ نیاز ا یکم گروه دست

. اما خاستگاه کهن رانیدر فالت ا ربازی( از دانییایآر ای
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 R یعنی R1a ییایرکر نرا ما نیتر در کجا بوده است؟ ا

 انهیم یایمارکر، آس نی. خاستگاه ادهد ینشان م

 یبیتقر شیدای(. زمان پWells, et al., 98(18): 10244-10249)باشد یم

 :Karafet, et al., 18(5)ش برآورد شده است)یسال پ 34000 زیآن ن

هند  ژهیبا مارکر و انیرانیا اکانین ،یعنی نی(. ا830-883

 یها )پس از خروج دسته هنگام ریاز د ،ییااروپ-یرانیو ا

هزار سال  100- 90نزدیك به  قایفرااز  شمندیانسان اند

 انهیم یایدر آس شیهزار سال پ ستیب رامونی( تا پشیپ

 رانیدر فالت ا ش،یهزار سال پ 19 کیو از نزد اند ستهیز یم

 فراموش کرد. دینکته را نبا کیاند. اما  حضور داشته

 

 یها تیجمع انیدر م R1aهاپلوگروه  یباال ینوارون فراوا 

-Sharma et al., 18(4), 479)یهند یها از گروه یبرخ زیاسالو و ن

 ها (  و پشتونWells, et al., 98(18): 10244-10249) ها کی(، تاج484

(Firasat et al., 15(1), 121-126ا ،)ساکنان خاور،  انیشاخص در م نی

متفاوت است. به  رانیا یکنون یمرکز و باختر مرزها

 ,.Nebel, et alدرصد) 11کردها،  انیآن در م یاي که فراوان گونه

 ,.Nasidze et alدرصد) 18(، ساکنان اصفهان 1095-1112 :(5)69

 ,Wellsدرصد) 35ساکن در خاور کشور  انیرانیا( و 205-221(3)68

et al., 98(18): 10244-10249 .گزارش شده است ) 

 

 انیم گر،ید یها شیشماري آزما هیکه برپا است یدر حال نیا

 دهید یتبار یجاهاي گوناگون کشور، همبستگ انیرانیا

(. Quintana-Murci et al., 74:827-845 Asadova et al., 39:1573-1581).شود یم

و  یگفت خاستگاه ساکنان مرکز توان ینم گر،یبه سخني د

 یها نزبا یرانیهند و ا گریباختري با ساکنان خاوري و د

باال  یشوند تفاوت فراوان نیخاوري متفاوت است. بنابرا

 رانیا یو باختر یخاوري با مرکز یساکنان نواح انیم

  ست؟یچ

 
 یایآسپاسخ آن، احتماال در وجود دو مرحله مهاجرت از 

 اکانیهمه ن گر،ی. به عبارت دباشد یبه فالت م انهیم

 انهیم یایاز آس شیهزار سال پ ستیدر حدود ب انیرانیا

از آنان، همچنان در  یکه گروه اند. بل درون فالت نشده

 نیفرجام یشرویپ یبازماندند و سرانجام در پ انهیم یایآس

 التبه ف زیها ن ( آنشیده هزار سال پ رامونی)پ خبندانی

چون  انیرانیا یمل یها که در نوشته یشدند. رخداد ریسراز

 2: ج1379 ثبت شده است)دوستخواه دادیاز وند کمیفرگرد 

664-659.) 

 

که  یاکانیپنداشت: ن توان یگونه هم م مساله را این نیا

از  یاکانیو ن اند ستهیز یم رانیدر ا شیسال پ 18500نزدیك 

واپسین  یشروی)با پ شیهمان گروه که از ده هزار سال پ

 نیستویا دوره پله انیکه در پا Wurm IV  ای خبندانیدوره 
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 یرزادیداده است( )ملک شهم یرو شیو در ده هزار سال پ

رو  شدند. از این رانیا یها نی( وارد سرزم118و  108: 1375

بوده و گروه دوم، بدون  R1aهاپلوگروه  یگروه نخست، دارا

چند  یگسترش سرما ط یتر، در پ . به سخن سادهباشند یآن م

که در مناطق  زین انیرانیا اکانیهزار سال، بازمانده ن

انه( یم یای)آس نیاستگاه نخستخ تر یاحتماال جنوب

گرفتند که همتباران  شیرا در پ یهمان راه اند، ستهیز یم

سال  9000 -8000به  کیو نزد تر شیترشان، پ یاحتماال شمال

تفاوت که شمار دسته مهاجر دوم،  نی. با امودندیپ شیپ

 یرو، فراوان نیاز دسته نخست بوده و از هم شتریب اریبس

 گریکمتر از د ان،یرانیا انیدر م R1aدارندگان مارکر 

 است.  یخاور یها ییهند و اروپا

 

جا الزم  نیدر ا زیاسفورتسا ن یهاي کاوال به پژوهش اشاره

 انیرانیا ش،یهاي خو پژوهش یینها اگرامیکه در د یاست. کس

و  ها یدانمارک ها، یسیانگل کینزد اریرا در قرابت بس

 انیشان داد و نما( نییهند و اروپا یها )گروه ها یونانی

از  ادشده،ی یها زبان ییهند و اروپا یساخت که به راست

.اند برخوردار بوده زین یقرابت تبار
33

 

 

 پیهاپلوتا  ایهاپلوگروه   چیاست که تاکنون ه یدر حال نیا

و  یانرودانیم زبان یسام یها تیها و جمع که مربوط به گروه

یم و هرگز هم ا ندیده انیرانیا انیدر م گریهر عنوان د ای

گنگ و مبهم با عنوان  تیجمع انگریکه نما یهاپلوگروه

( در ییایآر)ی رانیتباران ا یرانیتر از هندوا کهن انیبوم

فالت باشد،  نیا یباستان یها نمونه ای انیرانیا انیم

 اند! گزارش نکرده

 

 نامه:کتاب

برگردان از  ان،یرانیا یسرودها نیکهن تر اوستا،

 چاپ پنجم. د،ی، تهران، نشر مروار1379 ل،یدوستخواه، جل

، تهران، 1369 ،یغرب یایآس میملل قد خیاحمد، تار بهمنش،

 نشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.

برگردان از زهرا  الم،یا ی.، باستان شناسیت لیدن پاتس،

 ، تهران، نشر سمت، چاپ اول.1390 ،یباست

، 1380 ،یمازندران دیهرودوت، برگردان از وح خیتار

 چاپ دوم. اب،یتهران، نشر افراس

 ان،ییای، آر3جهانشاه، دانشنامه کاشان، ج  ،یدرخشان

، تهران، 1383 ان،یرانیا گریامرد، پارس و د ،یمردم کاش

 فرهنگ کاشان، چاپ اول. ادینشر بن

                                                 
33

 :بهنگاه شود   شتریب  پژوهش یبرا.  

 Cavalli-Sforza, L., M. P, and P. A, The History and Geography of Human 

Genes Princeton. 1994, New Jersey: Princeton University Press: p. 266 
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 پیوشت شماره پنج:

نگاهی به دیدگاه های جهانشاه درخشانی )با فشرده  سازی 

 و اندکی ویرایش(:

یادداشت: به باور جهانشاه درخشانی انسان های 

هوموسایپنس که در حدود هفتاد هزار سال پیش از امروز از 

افریقا به اروآسیا آمدند، در آغاز در دلتا و ریزشگاه 

ات به خلیج پارس، در بستر آن سه رود کارون، دجله و فر

 می زیستند.  

در جنوب ایران یا كف خلیج فارس كه در آن زمان خشك »...

گذشت كه در  رودي از پیوستن دجله، فرات و كارون مي ،بود

ریخت و آثار این رود بزرگ  تنگه هرمز به دریاي عمان مي

كه شمال آن  فارس مشهود است. با توجه به آن در كف خلیج

سرد و جنوب آن یعني صحراي عربستان گرم بود، این منطقه 

منطقه براي سكونت اقوام آریایي
34

بسیار مناسب بود و در  

تورات از این خاستگاه  اهاي ایراني، اروپایي و حت اسطوره

 ،شود كه هوا گرم مي هایي هست. پس از آن و رود بزرگ نشانه

زار فارس در طول چنده آید و خلیج آب دریاي آزاد باال مي

زیستند  فارس مي شود و قومي كه در كف خلیج سال پر از آب مي

به سمت شمال و غرب، به میانرودان و فلسطین و سوریه و 

روند و در اطراف دو دریاچه  بخشي به داخل فالت ایران مي

شهرهاي اولیه را  ،اند بزرگ كه اكنون تبدیل به كویر شده

هاي فراوان  آب كنند. این دریاها در اثر جاري شدن بنا مي

 دوشوند و  از ذوب شدن یخ به داخل فالت ایران سرازیر مي

شود كه اكنون به  دریاچه بزرگ در داخل ایران تشكیل مي

اند. شهرهاي بزرگ قدیم ایران مثل  صورت كویر درآمده

سیلك، شهر سوخته در سیستان، تپه یحیي، شهداد و  تپه

. در آن زمان حصار دور این دریاي بزرگ قرار داشتند تپه

 این مناطق پر آب و جنگل بوده 

 
 هاي كهن سومر ثبت شده هاي جغرافیایي كه در متن نام همه

ریشه غیرسومري و طبق بررسي من داراي ریشه آریایي  اند،

و غیره. به « آریه»رود دجله، فرات، شهر  انندهستند. م

هاي نهادهاي طبیعي كه در زبان سومري وارد  جز آن واژه

ل آب، دریا، گاو، مزرعه، كوه و غیره ریشه آریایي شده مث

ریشه غیرسومري  نام بیشتر خدایان سومري هم ادارند و حت

زبانشناسان است. در  پذیرشدارند كه این استدالل مورد 

یابیم همین روابط كه در ابتدا بیشتر تجاري  ادامه درمي

بوده و بعد تبدیل به جنگ یا كوچ یا ارتباط فرهنگي شده 

هایي هم از  در زبان مصري هم وجود دارد. وامواژه احت

                                                 
34

. آقای درخشانی بستر خلیج پارس را خاستگاه نخستین  

 آریاییان می پندارد.
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زبان آریایي به زبان سومري، زبان اكدي و زبان مصري 

هاي ایراني مثل مس، قلع، برنز، آهن،  رفته. نام فرآورده

هاي بیگانه راه  طال، اسب و ارابه از زبان آریایي به زبان

، «ایشتر»، «ننه اي»یافته است. نام خدایاني مانند آشور، 

، یهوه و آمون از ریشه «ناهیتي»، «سلم»، «مه»، «ایرته»

 هاي سومري، اكدي و مصري رفته است. آریایي به زبان

 
شد كه همان  گفته مي« دیگنه»در متون سومري به دجله، 

فارسي باستان است كه در زبان « تیگره»عربي یا « دجله»

 به معني تند است كه« تیگر»هخامنشي ثبت شده و ریشه آن 

خداي آشور  همان دجله است.« تیگریس»در زبان یوناني هم 

« اسوره»در زبان آشوري معني ندارد، اما در زبان آریایي

مزدا هم از آن  یا اهورا« اهوره»است كه « سرور»به معني 

در زبان اكدي ریشه  -خداي عشق -« ایشتر»برخاسته است. 

واقع ستاره برخاسته و در  یبه معن« استر»ندارد ولي از 

سومري ریشه  نسیاره ناهید است. مه یا خداي ماه در زبا

« ناهیتي»ندارد اما در زبان ایراني ایزد ماه بود است. 

اي ندارد اما در زبان آریایي ناهید  در زبان ایالمي ریشه

و آناهیتا وجود دارد. از كنار هم گذاشتن این اطالعات 

مي ریشه هاي بو ها در زبان  شویم كه این نام متوجه مي

ها  براي آن دهندارد، اما در زبان آریایي ریشه گستر

هاي اروپایي و التین هم رسوخ  به زبان اوجود دارد، كه حت

 كرده است.

 
كه در متون غیرایراني مثل سومري، اكدي  با توجه به این

شود نشان  ها اشاره مي و مصري به پادشاهان این سرزمین

اند و حكومت مركزي در  ودهها مستقل ب دهد كه این سرزمین مي

 فالت ایران وجود نداشته است.

 
ها  بوده است كه پارس« شي پر»در شرق ایران كشور به نام  

بوده « مده»از آن برخاستند. در غرب ایران كشوري به نام 

مستقل پ. م. كه همان مادها هستند و در هزاره سوم 

غیره  و« امرد»، «توكریش»اند. كشورهاي دیگري مانند  بوده

در جاهاي دیگر بودند و حكومت مركزي وجود نداشت. اما 

شدند. در متون سومري و اكد آمده  ها متحد مي ظاهرًا در جنگ

كنند. در یكي  كه بعضي اقوام آریایي متحدًا با هم حمله مي

در دوران « اكد»قوم ایراني به دولت  هفدهها  از جنگ

خت و تازهاي كنند. در تا پادشاه اكد حمله مي« نرامسین»

شوند و  اقوام آریایي به مصر چند قوم در كنار هم ظاهر مي

بار این  نخستینشاید بعدها در شاهنشاهي هخامنشي براي 

 اتفاق افتاده كه حكومت متحد مركزي شكل گرفته است.

 
« فلست»و بعد « پرست»نام فلسطین كه در متون مصري قدیم

آید،  ز پارس ميآمده كه به فلسطین تبدیل شده است. پرست ا

اقوام پارس، بومي فلسطین بودند كه به نام پارس در متون 
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مصري نقش بسته و تغییر شكل یافته است. سوریه هم به 

همین ترتیب، مصر هم یك واژه كاماًل غیرعربي است و 

ها  گفتند اما ایراني مي« كیمت»هاي قدیم به كشور خود  مصري

و « میصر»و « میصرایه»گفتند كه به  مي« رایه موذ»به مصر، 

 مصر تبدیل شده است

 
بوده كه در حوالي كرمان امروزي « ارتي»قومي به نام 

كه در سراسر فالت ایران پراكنده « كاشي»زیستند. قوم  مي

رفته بودند.  شده بودند و حتي تا قفقاز و میانرودان پیش

قومي به نام پارس یا فارس در شرق ایران در كشوري به 

زیستند و بعدها به سمت  كه همان پارس است مي« شي پر»نام 

آیند. قومي به نام ماد در غرب  پارس یا فارس امروزي مي

 .م پ.زیستند كه از هزاره سوم  ایران در حوالي زاگرس مي

كه « هخا»، «تپور»هایي به نام  قابل تعقیب هستند. قوم

كه « سكاها»ها برخاستند،  نیاكان هخامنشیان از میان آن

مستند هستند،  خیره دوم قابل تعقیب و در تاراز هزا

در فلسطین و  ،اند كه در مدارك مصري هم ثبت شده «دانو»

هاي خود را  یونان هم بودند و در كناره دریاي سیاه نام

كه « ارمني»و « كوچي»روي رودها نهادند. همچنین قوم 

ارمنیان امروز هستند كه از هزاره سوم ق م در منطقه 

 وز ساكن بودند.ارمنستان امر

 
كه نام  -شوند قوم كاشي در تپه سیلك كاشان مستقر مي

این قوم در جاهاي مختلفي  -ها گرفته شده كاشان هم از آن

هاي  اند. نام اند و از خود آثار به جاي گذاشته ساكن بوده

شهرهایي مانند كاشمر، كاشغر، كشمیر، كاشان، قزوین و 

. همین قوم در قفقاز برگرفته از نام قوم كاشي است

شوند و از قرن  میانرودان در اوایل هزاره دوم ظاهر مي

بعد  ،كند سال در بابل حكومت مي 500به مدت  .م هفدهم پ. 

شوند و پیش از آن در مصر ظاهر  در فلسطین ظاهر مي

 اند. شده

 

هاي مختلف در جاهاي مختلف جهان آن   ها كه با نام این قوم 

كه  شترك اصلي داشتند؛ یكي ایندو وجه م ،زمان ظاهر شدند

كه  هاي آریایي بودند و دیگر این  ها و نام داراي زبان

آرایش و لباس همسان داشتند. همه موهاي بلند تا شانه، 

بند، ریش بلند و نوك تیز و عبایي كه معموالً بلند  پیشاني

هاي ایران  بوده است. این لباس كه شناسنامه قومي آریایي

 است.   است یكسان بوده یریگیقابل پبوده تا جایي كه 

 
چشم آبي دیده  اها افراد قد بلند و حت ایی ریوك میان در

چنین مواردي وجود ندارد. از جاپان شود كه در چین و  مي
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شود كه اقوام آریایي این نكات ثابت مي
35

جا جلو  تا آن 

رفته بودند و روي فرهنگ كره تاثیر گذاشتند. در غرب در 

در منطقه فنالند و مجارستان كه زبان شمال اروپا و 

غیرهند و اروپایي دارد، تعداد زیادي واژه ایراني كهن 

كه مربوط به « نوبي»وجود دارد. همچنین در زبان مصري و 

هایي از زبان  جنوب مصر است و سودان امروز است، نشانه

شود. كه مربوط به هزاره چهارم و پنجم  آریایي یافت مي

  ..«.قبل از میالد است

 

 دنباله شماره شش:

با بهره گیری از فرصت، می خواهم در این جا نگاهی به یک 

دیدگاه رایج که در رد مهاجرت اریایی ها آورده می شود، 

 بیندازم:

سنگین ترین دلیل مخالفان این فرضیه این است که در 

کیلومتر پهنا داشته است و این گونه  9گذشته رود آمو 

از آن بگذرد! دو دیگر این که در کسی نمی توانسته است 

گذشته رود ولگا هم به اقیانوس یخبسته شمالی پیوند 

داشته است و باز هم روشن است که هر گونه آمد و شد از 

 روی آن مردود می باشد.!

 

باید گفت که چنین دالیلی از ریشه بی بنیاد اند و 

برخاسته از عدم آشنایی عمیق نویسنده یا نویسندگان آن 

انش زمین شناسی تاریخی. در علم زمین شناسی سه رشته با د

 –بسیار مهم است که به این موضوع می پردازند

جیومورفولوجی، زمین شناسی تاریخی و زمین شناسی 

 تکتونیکی. 

 

هنگامی که از رودخانه ها در گذشته سخن می گوییم، باید 

دقیق روشن شود که منظور ما از کدام دوره  مشخص زمین 

است. همچنین باید مشخص دانست که در دوره مورد شناسی 

نظر، اوضاع اقلیمی سیاره زمین و منطقه مشخص مورد نظر 

 ما چگونه بوده است. در غیر آن، دچار سر درگمی می شویم.  

 

بستر هر رود خانه یی از سرچشمه تا ریزشگاه، دارای سه 

 سازه یا بخش است:
ستانی واقع است بستر حوضه علیا که در مناطق بلند کوه -

را دارد. چون راندمان در این بخش بسیار تند  Vو شکل 

است و جریان آب می تواند بستر را بسیار عمیق گود 

بسازد، روشن است عرض رودخانه در این حوضه بسیار کم 

 است. 

                                                 
35

. روشن است این مردمان را نمی توان اریایی خواند.  

 بهتر است اروپاییدی گفته شوند.
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را  Uبستر حوضه میانی رودخانه که معموال شکل حرف  -

شود و رودخانه دارد. در این بخش، راندمان آب ُکند تر می 

 در پهنا گسترده تر.

بستر حوضه ریزشگاه که شکل دلتا مانند را دارد. چون -

راندمان آب در این جا بسیار ُکند می شود، سرعت آب هم به  

پایین ترین میزان می رسد. از این رو، معموال در این 

حوضه، بستر عمیق نمی باشد. اما پهنای آن بیشتر می 

، رود خانه در این بخش به چند گردد. در بیشتر موارد

 شاخه کوچک و کم آب تقسیم می شود.

همچنین بایسته است متوجه باشیم که رژیم جریان آب در 

رودخانه، مبحثی است مربوط علم هایدرولوجی. از یک سو، 

پر آبی یا کم آبی رودخانه ها موضوع اقلیمی و فصلی است. 

ره های یعنی میزان آن در چهار فصل سال و درازای دو

مختلف متغیر است. در زمستان ها به پایین ترین میزان و 

در بهار به باالترین میزان می رسد. رود مست و خروشانی 

که در اواخر بهار سیل آسا روان می باشد، در زمستان ها 

گویی به خواب عمیق فرو می رود. بیشتر در موسم زمستان 

ژرفای آن  حوضه ریزشگاه کم آب شده، هم از پهنا و هم از

کاسته می شود. بسا دیده شده است که رودهای روزگاری 

بسیار پرآب، در برابر چشمان ما خشکیده اند و به آجر 

 مبدل شده اند.   

 

از دیدگاه علم جیومورفولوجی تاریخی، پهنای رود آمو 

تنها در همین بخش ریزشگاه )دقیق تر دلتای واحه خوارزم( 

کیلومتر می رسیده است.  9بوده است که در یک زمان به 

اما چیزی را که نویسنده مطلب نتوانسته است متوجه آن 

شود این است که در کدان زمان؟ در کدام دوره مشخص زمین 

شناسی؟ البته، نباید ایشان را از این منظر به باد 

نکوهش بگیریم. چون موضوع، یک موضوع تخصصی است و کسی که 

درک آن برایش دشوار  در زمین شناسی عمیق وارد نباشد،

 است.

 

بر پایه داده های زمین شناسی تاریخی، یخچال شناسی و 

اقلیم شناسی می توان گفت که سیاره زمین در حدود ده 

هزار سال پیش به شدت گرم شده بود. حدود هشت هزار سال 

پیش گرمای بسیار سوزانی بر آسیای میانه فرمانفرما شدکه 

درست در همین دوره بود که به بیابانی شدن آن انجامید. 

یخچال های پامیر آغاز به آب شدن نمود و آب بسیاری به 

سوی دریاچه ارال سرازیر شد. همو در همین دوره بود که 

آمو رودی مست و خروشان و در حوضه ریزشگاه در بهار  و 

کیلومتر بود و دریاچه  9تابستان دارای پهنای نزدیک به 

و به دریای کسپین پیوسته  ارال بارها بزرگتر از اکنون

بود و می توان گفت که آمو به کسپین می ریخت. پس از آن، 

در هفت هزار سال پیش، دوباره اقلیم رو به سردی گذاشت و 

 روشن است آمو دوباره کم آب شد. 
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هزار سال پیش  25پیشتر از آن، آخرین دوره یخبندان )بین 

. ناگفته تا ده هزار سال پیش( بر سیاره حکمفرما بود

پیداست که در این دوره، آمو یک رود کم آب و در زمستان 

 ها تقریبا بی آب بوده است. 

 

از این رو، نمی توان گفت که آمو همواره برای مهاجرت ها 

سدی بوده است عبور ناپذیر. از روی داده های زمین شناسی 

می توان گفت که آمو تنها در فاصله میان هزاره های هشتم 

. م. بسیار پرآب و در بهار و تابستان در حوضه و پنجم پ

 های میانی و ریزشی عبور ناپذیر بوده است.  

 

آن چه در باره رود ولگا گفته شده است، تکرار همان 

اشتباه جغرافی دانان قدیم است. چون شمال اروپا در 

گذشته نچندان درو زیر پوشش یخبندان بوده است، چنین می 

از اقیانوس شمال سرچشمه می گیرد  پنداشتند که گویی ولگا

و یا آن وصل است! حال، نه این بوده که دریای کسپین در 

ده هزار سال پیش با گودال عمیق و عبورناپذیری با 

اقیانوس یخبسته شمالی پیوند داشته است. اگر به تصویر 

 مسیر ولگا که از فضا برداشته شده است، نگاه کنیم،

 

ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Volga_river_fro

m_NASA_satellite.jpg/220px-Volga_river_from_NASA_satellite.jpg 

 

کوچکترین اثری از چنین شیاری دیده نمی شود. بستر رود 

ولگا، بیخی مانند بسترهای دیگر رودها یک بستر عادی 

است. ساختار تکتونکی بخش اروپایی روسیه در دوره 

سینوزوییک به هیچ رو متحمل دگرگونی های چشمگیر نگردیده 

بود. به گونه یی که کسپین را با اقیانوس یخبسته شمالی 

 پیوند دهد. 

 

 

 

 

سخن   R1aمی توان از آدم های اروپاییدی یی با هاپلوهای 

گفت که شاید در حدود یازده هزار تا ده هزار سال پیش از 

ای میانه به سوی جنوب امروز از گستره قزاقستان و آسی

راه افتاده بودند و وارد پشته ایران و بین النهرین شده 

بودند. آن ها گویشوران زبان بوریالی بودند و با توجه 

به کمشار بودن بود، بسیار زود در میان توده های سیه 

چرده )سیه چهره( بومی ایران ذوب شدند و نتوانستند 

می توان رد پای آنان تاثیرات زیادی بر جا بگذارند. اما 

را در شماری از نامکسان و نامجاهای خاور باستان ردیابی 

 کرد.    
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هزار سال پیش از  34باید خاطر نشان ساخت که در حدود 

« پی»امروز حضور آدم هایی با هاپلوهای نوع 

)پروتواروپاییدی ها( در جنوب سایبریا تثیبت شده است. 

هزار سال پیش و افزایش این ها با گرم شدن سیاره در چهل 

نفوس و بسا عوامل دیگر از دلتای رودهای دجله و فرات و 

کارون از راه آسیای میانه و قزاقستان به جنوب سایبریا 

 شتافته بودند. 

 25هزار )بنا به داده های دیگر  23این آدم ها در حدود 

هزار( سال پیش از امروز، با آغاز سایکل نو  24هزار تا 

سوی جنوب باختری و جنوب سرازیر شدند. در  یخبندان، به

شده   R1aاواخر این برهه آن ها حامالن هاپلوهای نوع

بودند. زبان آن ها )زبان بوریالی( هم بسیار محدود بود 

واژه بیشتر  200و به گفته دانشمندان روسی در حدود 

 نداشت و افعال را نمی شناختند. 

هاپلوهای نوع  شایان یادآوری است که نخستین دارندگان

در حدود بیست هزار سال پیش از امروز به سوی « آر»

کارپات و غرب رود ولگا به راه افتاده بودند که تا هژده 

هزار سال پیش از امروز آخرین بازماندگان نئاندرتال ها 

 را اسیمیله و منقرض کردند. 

همین گونه گروه هایی از دارندگان هاپلوهای نوع آر به  

سایان تا حوضه دریاچه -نوبی کوه های آلتایدامنه های ج

بای کول )بایکال( شتافته بودند که سیزده هزار سال پیش 

از امروز با توده های زردپوست آمیزش یافتند و توده های 

پروتو امیریندی و پروتوتورکی را با هاپلوهای کیو  و ان 

 به وجود آوردند. 

 

تان آمده همچنین بخش بزرگی از ایشان به گستره قزاقس

بودند که یازده تا ده هزار سال پیش از امروز هاپلوهای 

ویژه اروپاییدی ها را از قزاقستان به آسیای  –نوع آر

میانه و پشته ایران به ارمغان آورده بودند. پیش از آن 

ها چنین هاپلوهایی نمی تواند در پشته ایران و آسیای 

ه فرضیه میانه موجود باشد. این نکته بسیار مهمی است ک

ایرانی بودن توده های اریایی را به گونه نهایی و قاطع 

 رد می کند.

 

داده های زمین شناسی تاریخی نشان می دهد که در هشت 

هزار سال پیش از امروز، گرمای توانفرسای سیاره زمین را 

در کل و آسیای میانه به ویژه را فرا گرفت و گروهای 

های شمالی سردتر بوریالی ناگزیر به کوچیدن به زمین 

شدند. از جمله آنانی که در گستره قزاقستان بسر می 

بردند، هم آغاز به کوچیدن کردند و آن سوی ولگا 

 شتافتند.

 

ناگفته پیداست که این ها را هنور نمی توان آریایی 

خواند، زیرا توده های آریایی مدت ها پسانتر از این در 
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ز در گستره شمال هفت تا پنج و نیم هزار سال پیش از امرو

دریای کسپین، غرب رود ولگا و جنوب اوکرایین و دامنه 

های شمالی قفقاز تا کرانه های رود دانیوب در ائیریانا 

ویجای نخستین تشکل یافتند و سپس  پنج و نیم هزار سال 

پیش از امروز از ائیریانا ویجا وارد گستره قزاقستان 

ه فرهنگ اندرونوا شدند و در هوانیرات )َخونیَرث( یا گستر

رشد کردند که در حدود پنج هزار سال پیش از امروز گروه 

هایی از آن ها وارد شمال افغانستان کنونی )بلخ و هرات( 

شدند که دسته هایی از ایشان به سوی شمال ایران و نیز 

جنوب ایران رهسپار گردیدند. باز هم چون گروه های 

زرگی بر جا اندکشماری بودند، نتوانستند تاثیرات ب

 بگذارند. 

 

همین گونه گروه هایی از ایشان که در حدود چهار هزار 

سال پیش از امروز از آسیای میانه کوچیده و وارد ایران 

شدند که بیشتر به سوی جنوب هندوکش رهسپار شدند. 

 نورستانی ها را از همین گروه می شمارند. 

 

رت سال پیش از امروز بود که مهاج 3750...و اما در 

گسترده اریایی ها از آسیای میانه به پشته ایران و هند 

آغاز شد. اریایی ها که در این هنگام در آسیای میانه و 

دامنه های شمالی پامیر بسر می بردند، در اثر سرما و 

 بسا عوامل دیگر از آن سامان به پشته ایران کوچیدند.

 

ن داده های علوم گوناگون مانند پالیو جغرافیا، باستا

شناسی، نسب شناسی )ژنیتیک(، زبان شناسی، انتروپولوژی و 

... درست همین دیدگاه را تایید می کنند. از این رو، 

فرضیه های آن پژوهشگران ایرانی که بر بومی بودن 

آریاییان و خاستگاه ایرانی شان پافشاری می کنند، نمی 

اکادمیک جهان قرار گیرد.  -تواند مورد پذیرش محافل علمی

یرا  دست کم از دید علم ژنیتیک قابل توجیه نیستند. ز

برای نمونه، در حالی که حضور انسان های دارای هاپلوهای 

نوع آر در گستره جنوب روسیه و قزاقستان و شمال دریای 

کسپین دست کم در بیست هزار سال پیش تثبیت شده است، در 

ا پشته ایران نمی توان پیشتر از ده هزار سال آدم هایی ب

 چنین هاپلوها را یافت.    

این گونه، از داده های علوم گوناگون می توان چنین 

برداشت نمود که آریاییان در چند موج وارد پشته ایران 

شده بودند. نخستین مرحله پیش از تاریخی را همان گونه 

که نوشتیم، می توان در حدود یازده تا ده هزار سال پیش 

مرحله نمی توان آنان را  از امروز تخمین زد که در آن

آریایی خواند. بهتر است اروپاییدی ها یا پرتواریایی ها 

)نیااریایی ها( گفت. شاید آن ها خود شان را حتا در 

همان مرحله هم اریایی می خوانده اند. اما تثبیت چنین 

 چیزی بسیار دشوار است. 
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دومین مرحله شاید در حدود پنج هزار سال پیش بوده باشد 

به گمان غالب پس از آب شدن یخ های قفقاز گروه هایی که 

از اریایی ها به شمال ایران و بین النهرین آمده باشند 

که باز هم به دلیل اندکشمار بودن تاثیرات چندانی در 

مقایسه با دوره های بعدی )مانند مادها و هخامنشیان( بر 

 جا نگذاشتند. این ها از نیامادها به شمار اند. 

 

سال پیش وارد بلخ شده بودند،  4000گونه آنانی که  همین 

با گذشتن از هندوکش به سوی جنوب این کوه و رود سند 

 شدند. نورستانی ها را می توان از همین جمع دانست. 

 

سال  3750واپسین مرحله مهاجرت که اریاییان این بار  

پیش، دیگر از دامنه های شمالی پامیر و گستره آسیای 

رود یا فرارود( وارد بلخ و هرات شدند، برای  میانه )ورز

ما بسیار اهمیت دارد. زیرا ایرانیان یاد شده در اوستا 

و شاهنامه از جمله پیشدادیان، کیانیان و پارسیان 

 )هخامنشیان( همانا از بازماندگان همین گروه اند. 

 

پیشتازترین این گروه ها از هرات به سوی سیستان و 

تافتند و سپس تا حوضه رودهای گنگا و قندهار و رود سند ش

جمنا رهسپار شدند. گروه هایی از ایشان وارد شمال )از 

راه مشهد( و جنوب ایران )از راه سیستان( هم شدند. دسته 

های بزرگی از این مردمان در دامنه های شمالی هندوکش از 

بدخشان تا هرات و دامنه های کوه های بابا در بامیان و 

هندوکش در کابلستان تا سند  و پنجاب نیز در جنوب 

 ماندگار شدند و به آن سوی سند هم شتافتند.

 

همزمان با این، شاید در چهار هزار تا سه هزار سال پیش 

از امروز، مادها با آب شدن یخچال های قفقاز از دامنه 

های شمالی قفقاز وارد دامنه های جنوبی قفقاز و شمال 

 باختری پشته ایران شدند.  

مهاجرت پارس ها یا هخامنشایان را به جنوب پشته ایران 

باید از بلخ و هرات از راه سیستان پنداشت. زیرا واژه 

پارس برخاسته از آپارسین یا آپارشین )کوه های فراترا 

از پرواز شاهین( است که با گدشت زمان به پارس میدل شده  

م است. واژه اباسین یا باسیند  )سند( که همین اکنون ه

در زبان پشتو رایج است )پشتوزبان ها سند را اباسین و 

رودخانه را سیند می گویند(. طرفه این که نام کشور هند 

هم از همین سیند یا سند گرفته شده است که به انگلیسی 

آن را رود ایند می گویند. به گونه یی که شادروان  

ابراهیم پور داوود توضیح داده اند، منظور از آپارسین 

م تنها می تواند همین کوه های هندوکش و بابا باشد که ه

بامیان در آن قرار دارد و بلخ   -مرکز ایران شهنانه یی

را نیز بلخ بامی می خوانده اند. و پارس ها یعنی مردمان 
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باشنده دامنه های کوه های آپارشین یا آپارسین. پرشین 

 انگلیسی هم از همین آپارشین گرفته شده است.  

 

 
نوشته های شان آوندهای بسیاری را در رد این فرضیه در 

آورده اند. ظاهرا سنگین ترین دلیل ایشان این است که در 

کیلومتر عرض داشته است و این گونه کسی  9گذشته رود آمو 

نمی توانسته است از آن بگذرد! دو دیگر این که در گذشته 

ست رود ولگا هم به اقیانوس یخبسته شمالی پیوند داشته ا

و باز هم روشن است که هر گونه آمد و شد از روی آن 

 مردود می باشد.!

 

روشن است، این دالیل را ایشان از منابع دیگری بر گرفته 

اند. اما باید گفت که چنین دالیلی از ریشه بی بنیاد اند 

و برخاسته از عدم آشنایی عمیق نویسنده یا نویسندگان آن 

ر علم زمین شناسی سه رشته با دانش زمین شناسی تاریخی. د

 –بسیار مهم است که به این موضوع می پردازند

جیومورفولوجی، زمین شناسی تاریخی و زمین شناسی 

 تکتونیکی. 

 

هنگامی که از رودخانه ها در گذشته سخن می گوییم، باید 

دقیق روشن شود که منظور ما از کدام دوره  مشخص زمین 

نست که در دوره مورد شناسی است. همچنین باید مشخص دا

نظر، اوضاع اقلیمی سیاره زمین و منطقه مشخص مورد نظر 

ما چگونه بوده است. و منظور ما  کدام موسم سال است. در 

 غیر آن، دچار سر درگمی می شویم.  

بستر هر رود خانه یی از سرچشمه تا ریزشگاه، دارای سه 

 سازه یا بخش است:
ند کوهستانی واقع است بستر حوضه علیا که در مناطق بل -

را دارد. چون راندمان در این بخش بسیار تند  Vو شکل 

است و جریان آب می تواند بستر را بسیار عمیق گود 

بسازد، روشن است عرض رودخانه در این حوضه بسیار کم 

 است. 

را  Uبستر حوضه میانی رودخانه که معموال شکل حرف  -

تر می شود و رودخانه دارد. در این بخش، راندمان آب ُکند 

 در پهنا گسترده تر.

بستر حوضه ریزشگاه که شکل دلتا مانند را دارد. چون -

راندمان آب در این جا بسیار ُکند می شود، سرعت آب هم به  

پایین ترین میزان می رسد. از این رو، معموال در این 

حوضه، بستر عمیق نمی باشد. اما پهنای آن بیشتر می 

موارد، رود خانه در این بخش به چند  گردد. در بیشتر

 شاخه کوچک و کم آب تقسیم می شود.

همچنین بایسته است متوجه باشیم که رژیم جریان آب در 

رودخانه، مبحثی است مربوط علم هایدرولوجی. از یک سو، 

پر آبی یا کم آبی رودخانه ها موضوع اقلیمی و فصلی است. 
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زای دوره های یعنی میزان آن در چهار فصل سال و درا

مختلف متغیر است. در زمستان ها به پایین ترین میزان و 

در بهار به باالترین میزان می رسد. رود مست و خروشانی 

که در اواخر بهار سیل آسا روان می باشد، در زمستان ها 

گویی به خواب عمیق فرو می رود. بیشتر در موسم زمستان 

هم از ژرفای آن  حوضه ریزشگاه کم آب شده، هم از پهنا و

کاسته می شود. بسا دیده شده است که رودهای روزگاری 

بسیار پرآب، در برابر چشمان ما خشکیده اند و به آجر 

 مبدل شده اند.   

از دیدگاه علم جیومورفولوجی تاریخی، پهنای رود آمو 

تنها در همین بخش ریزشگاه )دقیق تر دلتای واحه خوارزم( 

کیلومتر می رسیده است.  9به  بوده است که در یک زمان

اما چیزی را که نویسنده مطلب نتوانسته است متوجه آن 

شود این است که در کدان زمان؟ در کدام دوره مشخص زمین 

شناسی؟ البته، نباید ایشان را از این منظر به باد 

نکوهش بگیریم. چون موضوع، یک موضوع تخصصی است و کسی که 

باشد، درک آن برایش دشوار در زمین شناسی عمیق وارد ن

 است.

 

بر پایه داده های زمین شناسی تاریخی، یخچال شناسی و 

اقلیم شناسی می توان گفت که سیاره زمین در حدود ده 

هزار سال پیش به شدت گرم شده بود. حدود هشت هزار سال 

پیش گرمای بسیار سوزانی بر آسیای میانه فرمانفرما شدکه 

مید. درست در همین دوره بود که به بیابانی شدن آن انجا

یخچال های پامیر آغاز به آب شدن نمود و آب بسیاری به 

سوی دریاچه ارال سرازیر شد. همو در همین دوره بود که 

آمو رودی مست و خروشان و در حوضه ریزشگاه در بهار  و 

کیلومتر بود و دریاچه  9تابستان دارای پهنای نزدیک به 

اکنون و به دریای کسپین پیوسته ارال بارها بزرگتر از 

بود و می توان گفت که آمو به کسپین می ریخت. پس از آن، 

در هفت هزار سال پیش، دوباره اقلیم رو به سردی گذاشت و 

 روشن است آمو دوباره کم آب شد. 

 

هزار سال پیش  25پیشتر از آن، آخرین دوره یخبندان )بین 

ا بود. ناگفته هزار سال پیش( بر سیاره حکمفرم 10تا 

پیداست که در این دوره، آمو یک رود کم آب و در زمستان 

 ها تقریبا بی آب بوده است. 

 

از این رو، نمی توان گفت که آمو همواره برای مهاجرت ها 

سدی بوده است عبور ناپذیر. از روی داده های زمین شناسی 

می توان گفت که آمو تنها در فاصله میان هزاره های هشتم 

نجم پ. م. بسیار پرآب و در بهار و تابستان در حوضه و پ

 های میانی و ریزشی عبور ناپذیر بوده است.  
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آن چه در باره رود ولگا گفته شده است، تکرار همان 

اشتباه جغرافی دانان قدیم است. چون شمال اروپا در 

گذشته نچندان دور، زیر پوشش یخبندان بوده است، چنین می 

ی ولگا از اقیانوس شمال سرچشمه می گیرد پنداشتند که گوی

و یا آن وصل است! حال، نه این بوده که دریای کسپین در 

ده هزار سال پیش با گودال عمیق و عبورناپذیری با 

اقیانوس یخبسته شمالی پیوند داشته است. اگر به تصویر 

 مسیر ولگا که از فضا برداشته شده است، نگاه کنیم،

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Volga_river_fro

m_NASA_satellite.jpg/220px-Volga_river_from_NASA_satellite.jpg 

 

کوچکترین اثری از چنین شیاری دیده نمی شود. بستر رود 

ولگا، بیخی مانند بسترهای دیگر رودها یک بستر عادی 

در دوره است. ساختار تکتونیکی بخش اروپایی روسیه 

سینوزوییک به هیچ رو متحمل دگرگونی های چشمگیر نگردیده 

بود. آن گونه که کسپین را با اقیانوس یخبسته شمالی 

پیوند دهد. به هر رو، بدون آشنایی یا علم جیوتکتونیک و 

زمین شناسی تاریخی نمی توان نقشه های جیوتکتونیکی و 

کرد. از  جیولوجی تاریخی را درست خواند وتعبیر و تفسیر

این رو می توان بر تاریخنویسان، نسب شناسان، زبان 

 شناسان و انسان شناسان، چنین فروگذاشت هایی را بخشید. 

 یاست که سکاها یامولگا ن»شایان یادآوری است که 

نام «. را» یعنی .رود داده بودند نیبه ا زبان یرانیا

 هشیرطوبت و همر یبه معنا ییدر زبان سکا زی( نRā« )را»

( یی رود افسانه ی)به معنا Raŋhā« رنها» ییبا واژه اوستا

رگ )آبراه خون(  ی[ و واژه فارسr’kک ) یاست. واژه سغد

 «.اند شهیواژه همر نیبا ا زین
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 عزیز آریانفر

 

خاستگاه و ریشه های زبان چندکانونی و سنتزی )آمیزه یی( 

 پارسی دری
 باستانی(بخش دوم دوره تاریخی مکتوب )

 

در پاسخ به این پرسش که چرا و چگونه و زیر تاثیر کدام 

بالنده عوامل تاریخی زبان پارسی دری توانست به یکی از 

مهم ترین زبان های جهان مبدل شود، باید گفت که ترین و 

تحول و تکامل این زبان در روند بسیار پیچیده تاریخی رخ 

تعدد سیاسی، داده است که ناشی از عوامل گوناگون و م

 تمدنی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی و...می باشد.  -فرهنگی

 

...و اما مهم ترین نکته این است که پشته ایران به دلیل 

موقعیت میانی گیتایی خود به عنوان چهار راه تالقی تمدن 

ها و فرهنگ های گوناگون به بایگانی یی مبدل شده بود که 

ای پیرامون خود را در می توانست دستاوردهای همه کشوره

 خود جا دهد  و گرد بیارود.

 

رودهایی چون آمو، سیر، ولگا، دجله و فرات یا سند را 

پیش چشمان تان بیاورید. ناگفته پیداست که این رودها 

پیش از آن که به رودهای بزرگ مبدل شوند، از کوهسارانی 

سرچشمه می گیرند و پس از پیوستن چندین رود کوچک مست و 

ان و تند به بدنه و بستر اصلی؛ تشکل می یاند. زبان خروش

پارسی دری هم به سان همین رودبارهای بزرگ است که در 

ریختیابی و تحول و تکامل تاریخی آن در دوره های 

گوناگون در درازای زمانه ها شاخه ها )زبان ها(ی بسیاری 

 نقش داشته اند.

 

رده با در کتابواره دست داشته، می کوشیم به گونه فش

بزرگترین و مهم ترین زبان هایی که در ریختیابی زبان 

 پارسی دری نقش سازنده و برازنده داشته اند، بپردازیم.  

 

امروز زبان  -به گونه یی که می دانیم، زبان پارسی دری

مشترک همه توده های باشنده پشته ایران است. این زبان 

گ است که  دستاورد تاریخی همه باشندگان این سرزمین بزر

در بالندگی و شگوفایی آن همه ساکنان ایران بزرگ از سند 

تا دجله و از پامیر و ارال تا خلیج پارس و دامنه های 

قفقاز و دیار کردستان در درازای تحول و تکامل تاریخی 

 آن نقش داشته اند و کوشا بوده اند. 

 

به  هر رو، در بخش نخست، سیر تکامل و تحول زبان هایی 

ه بررسی گرفتیم که می توان آن ها را همچون نیاکان را ب

زبان پارسی دری کنونی ارزیابی کرد. مانند زبان های 

هوموسایپی ها )انسان های خردورز باشنده شمال خلیج پارس 
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و میانرودان دجله و فرات وهوم لند دامنه های جنوبی 

قفقاز(، زبان بوریالی ها )پروتوار وپاییدی های باشنده 

 -سایبریا و شمال مغولستان در گستره میان التایجنوب 

سایان تا پیرامون دریاچه بایکال(، زبان پروتو اوستایی 

ها )دارندگان زبان های پیشااوستایی یا باشندگان گستره 

ائیریانای ویجای نخستین در گستره میان رودهای ولگا تا 

دانیوب و زبان پرااوستایی ها )زبان نیااوستایی یعنی 

باشندگان گستره سرزمین هوانیرات )خَونیَرث( یا زبان 

پیش  -گستره فرهنگ اندرونوو، ورز رود و دامنه های پامیر

از ورود اریایی ها به گستره پشته ایران( و زبان 

یا زبان پیشدادیان و کیانیان.« اوستایی»
36

 

                                                 
3636

و ما در بخش نخست به گونه فشرده در باره پیشدادیان . 

کیانیان سخن گفتیم. در این جا تنها  می خواهم اشاره یی 

به دودمان اسپه هم داشته باشم. چنین پنداشته می شود که 

رگرفته از یکی از گروه های کیانی دودمان اسپه بودند. )ب

 یی با اندکی فشرده سازی و ویرایش(:کوین یعلمقاله آقای 

، شدمی وده آخر نامشان اسپ افزدر که  دودمان نیشاهان ا»

 یاسب در زندگ بودند. یانیکدودمان گروه دوم از 

کرد و  یمبازی  یشک نقش بزرگ یباستان ب انیرانیا

 نیاز ا .آمد یمشمار به  شانیاز افتخارات ا یسوارکار

که  مینیب یرا در آن دوران م یاریکسان بس یها نام ،رو

ارجاسب،  ، مانند: لهراسب،پایان می یابدبه کلمه اسب 

آن  رو نیاز ا ،در بلخ بود شانیا تختچون پای …اسبجام

 .دندینام یم ییاسب طال یعنیشهر را زرسپ 

 

دارنده اسب  ی:  لهراسب که در اوستا به معنلهـراسب

 یبه تخت شاه خسرویکاز پس  یفردوس تیبه روا ،تندرو است

 .و گشتاسب بود ریزر یها او را دو پسر به نام .زد هیتک

 یروم را به زن صریدختر ق ونیو کتا گشتاسب به روم رفت

از سلطنت  ،دید یشاه ستهیچون لهراسب او را شا .گرفت

 را بر تخت نشاند. یو و فتکنار ر

 

به  ،آمده شتاسبی:  گشتاسب که نام او در اوستا وگشتـاسب

از  یدر شاهنامه فردوس .دارنده اسب سرکش و رمه است یمعن

که پس از رستم  نام برده شده ریو دل یروبایز یاو شاه

 یسنیمزد نییاو زردشت آ به روزگار .بر او نبود ییهمتا

 اما رفتیاو را پذ نیرا آورد. گشتاسب د یپرست یخدا ای

و از دشمنان  یمنیاهر نید روانیکه از پ یارجاسب توران

  .کار به با گشتاسب نبرد کرد نیبر سر ا ،زردشت بود

 
او  یها یلوانبرادر گشتاسب که شرح په ریجنگ زر نیدر ا

سپس  .کشته شد ،آمده رانیزر ادگاریبه نام  یدر داستان

 کهو آن شهر را بگرفت و لهراسب را تاخت ارجاسب به بلخ 

 .بکشت ،کرد یم نیایشبود و  دهیانزوا گز ییدر آتشکده 
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روشن است در این جا سخن بر سر دوره پیش از تاریخ است. 

ان توانسته اند دست کم در باره با این  هم، دانشمند

زبان بوریالی )شمالی( پژوهش های غیر مستقیمی انجام 

دهند و تثبیت کنند که این زبان دارای نزدیک به دوصد 

واژه  بوده و در آن افعال و جمله بندی وجود نداشته است 

 و...

 

خوشبختانه در باره زبانی که به گونه مفروض و مشروط 

ود، یعنی زبانی که اوستا با آن اوستایی خوانده می ش

نوشته شده بود، به ُیمن کتاب مقدس آیین زرتشت و نیز 

ریگویدا، اطالعات جامعی وجود دارد. همانا همین زبان 

 باید زبان رسمی دولت های پیشدادی و کیانی بوده باشد.

 

به هر رو، در دوره تاریخی در پشته ایران دولت های  

وشن است هر یک از سوی اقوام بسیاری پی ریخته شدند که ر

معینی به میان آمدند و زبان های رسمی خود را داشتند. 

نخستین تمدنی که شاید دیرین ترین تمدن در این گوشه 

گیتی بوده باشد، و شاید هم نخستین تمدن شناخته شده، 

تمدن جیرفت است که در جنوب ایران کشف شده است. 

ت که باشندگان گستره دردمندانه اطالعات درستی در دست نیس

جیرفت به چه زبانی سخن می گفته اند. در پهلوی آن، در 

گستره میانرودان دجله و فرات نیز تمدن های بسیار کهن و 

درخشانی به میان آمده بود مانند تمدن های کلده، آشور، 

                                                                                                                                                             

جنگ  نینبرد کشته شد. گشتاسب در ا نیدر ا زیزردشت ن

پسرش  ،اسبجام رشیوز ریشکست خورد اما سرانجام به تدب

از پدر در بند کرده  یاثر نافرمان را که بر ابیافراس

آزاد ساخت به فرزندش وعده داد اگر ارجاسب را شکست  ،بود

ارجاسب  اریاسفند .را به او خواهد داد یتخت پادشاه ،دهد

  .شکست داد او را بکشت یرا به سخت

 

بار است  نیَنخُست نیو ا امدهی: نام بهمن در اوستا نبهمن

 خیگردد و با تار یما از اوستا جدا م یمل اتیروا که

 در جنگ با رستم دو یفردوس تی. به روازدیآم یم یهخامنش

 اریاسفند .کشته شدند و بهمن ماند اریتن از پسران اسفند

 یشاهرا رسم  یبهمن را به رستم سپرد تا و ،در هنگام مرگ

ت تخ افت،یچون گشتاسب نوه خود بهمن را برومند  .اموزدیب

 نینخست .کناره رفت یرا به او سپرد و از پادشاه یشاه

همه  یانتقام خود از دودمان رستم بود. و دنیکار بهمن کش

 بیفر انیم نیرا بکشت و رستم در ا ستانیپهلوانان س

بهمن را  .افتاد و درگذشت یاش شُغاد در چاه یبرادر ناتن

اد ملقب به چهرز یبه نام هما یبه نام ساسان و دختر یپسر

او را به  ،دید یشاه ستهیرا شا یبود. چون بهمن هما

ها  و درگذشت. بهمن را در داستان دیخود برگز ینیجانش

 .گفته اند زیدرازدست ن ریاردش



 104 

بابل و دولت های بزرگی که در آن شهریاران برجسته فرمان 

 می راندند.

 

اهمیت دارد، تاثیر زبان های رایج در  چیزی که برای ما

این کشورها بر زبان های میتانی )هوری(، مادی و پارسی 

باستان و داد و ستدهای فرهنگی میان باشندگان بین 

الهنرین و پشته ایران  است. سخن بر سر توده های عهد 

 ،یآشور ،َاَکدی ،یسومرباستان و تاثیر زبان هایی مانند 

ایالمی، ماننای، قوتی،  . نیزیی و.. ایتیه ،یآرام

 ... است.  لوللوبی، اورارتویی و...(

در این جا نخست به غرب و جنوب پشته ایران و میانرودان 

همسایه آن می پردازیم و بیشتر تکیه ما بر زبان های 

ایرانی، به  ویژه پارسی باستان است. سپس به زبان های 

زیم و بر ایرانی میانه، به ویژه پارسی میانه می پردا

چگونگی پدیدآیی آن چه در غرب و چه در خاور پشته ایران 

 و چه در توران روشنی می افکنیم. 

 

بایسته یادآوری می دانم که بسیاری از مطالبی که در بخش 

دوم در پیوند با زبان های ایرانی غرب و جنوب پشته 

ایران آمده است، فشرده یی از نوشته هایی است که از 

یشتر به زبان پارسی دری و در مواردی از ویکی پیدیا ب

زبان روسی برای خود بایگانی کرده ام. البته، در جاهای 

الزم تبصره ها و مالحظاتی را بر آن افزوده ایم. آن چه 

مربوط به مآخد می گردد، برای جلوگیری از تکرار و فربه 

شده بیش از حد کتاب، تنها در موارد الزمی آن ها را 

شن است کسانی که خواسته باشند، می توانند آورده ایم. رو

به اصل نوشته ها مراجعه نمایند. سپس در پیوست ها برای 

 مقایسه نوشته های سایر پژوهشگران را هم آورده ایم. 

 

در بخش چهارم در باره زبان های ایرانی خاوری، بیشتر 

تکیه ما بر ترجمه هایی از آثار دانشمندان روسی است و 

 ای خودم.   نیز برداشت ه

 

باختری در بر گیرنده  یایآس یباستان یها تمدنبه هر رو،  

تمدن های خرد و بزرگ بسیاری است که بنامترین آن ها 

 ان،یحت، سومر، اکد، آشور، بابل انرودان،یمتمدن های 

و...می باشد.  انیاورارتو، منائ الم،یا، هیدیل ها، یتیه

ه ایجاد شده دولت هایی که در عهد باستان در این پهن

 بودند، عبارت بودند از:

 دواری –اور : اوروک سومر –

 اکد – پورنی –الگاش  – شیک

 یکلدان - اموری – نیسای – بابل

 نمرود ،ینوز نوا،ی: آسور، نآشور
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  – یآرامهای رایج در این عصر شامل زبان های  زبان

َاَکدی و... می گردیدند. توده های باشنده  – یسومرهوری، 

ف گسترده یی از مردمان دارای خاستگاه های گوناگون هم طی

 ها یکاسی ها، تانمی – ها یهوررا در بر می گرفتند مانند 

 اورارتوها و... –

ی المیا -ایندر پشته ایران  دولت های  دوران باستاندر 

پ. م. و  ۵۳۹–۲۷۰۰ در المپ. م؛ دولت ای ۲۷۰۰–۳۲۰۰در 

ودند. این که در پ. م. تبارز نموده ب ۶۱۶–۸۵۰ انیمنائ

بافتار تباری باشندگان آن توده های نیااروپاییدی و 

سال تا ده هزار و پنج هزار  18500نیااریایی یی که در 

پیش آمده بودند، تا چند اندازه سهم داشتند، بسیار 

دشواری است داوری کرد. اما با توجه به اندکشمار بودن 

می توانسته آن ها، می توان گفت که میزان مشارکت آنان ن

 است چشمگیر باشد. 

 

به هر رو، در این نوشته تنها به بررسی کوتاه تمدن ها و 

دولت هایی می پردازیم که از سوی توده های دارای 

خاستگاه اریایی یا با مشارکت پویای آن ها به میان 

آورده شدند و به گونه های مستقیم یا غیر مستقیم در 

 یر بر جا گذاشته بودند.  ریختیابی و شکوفایی زبان ما تاث

 

 تمدن میتانی:

ی بود. تانیم تمدنیکی از نخستین تمدن هایی از این دست، 

در ویکی پیدیا در باره تمدن میتانی چنین آمده است
37

 :

در باختر  یهوران یباستان یها از تمدن یکی این تمدن»

. ستا بوده یناتولاو جنوب  انرودانیو شمال م رانیا

و  یسام ریغ یزبانی، با زبان هور یمانکه مرد ها یتانیم

از  یی بودند، توسط طبقه انرودانیدر شمال م ییهندواروپا

خود را در  رتقد متحد گشته و یرانیهندوا شهیاشراف با ر

دوم  در هزاره یو عراق امروز هیو شمال سور هیجنوب ترک

 گسترش دادند. حیمس الدیاز م شپی

 

که بابل را گشوده و  ها یاز کاس پس یتانیم یشاه خاندان

در  الدیاز م شیپ پانزدهمتا دوازدهم  یها در سده

ها از  آن ، روی کار آمدند.کردند ییفرمانروا انرودانیم

به شمار  انهیدر خاورم ییایمهاجران آر داران هیطال نینخست

 یشمال یدر مرزها الدیاز م شدوم پی که در هزاره می روند

  یتانی. شاهزادگان مدندفرمان می ران هیرود فرات در سور

اسب بلند داشتند که آشکارا نژاد  مانند دارنده ییها نام

 ،یتانی. تمدن مدارد یها را معلوم م آن ییاو چهره اری

 انیبود. در فهرست خدا ییایرا-نفوذ فرهنگ هندو زیر

( اینست ندرا،یورونا، ا ترا،ینام چهار خدا )م ،یتانیم

                                                 
37

 . با اندکی فشرده سازی و ویرایش. 
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ودا هم  گیدارند و در ر ییایآر-هندو یهام انذکر شده که 

 ذکر شده.

 

زمان خود روابط شهریاران  گریو د یتیه یبا شاهان ها آن

متعلق به  یبغازکو شتین داشتند. در دژ ن هاامیو پ

االمرنه  در تل افتهیمدارک باز انیدر م زیو ن ها یتیه

 است. سنگنبشته آمده تانیشاهان م در بارهاشارات فراوان 

از  شیپ ۱۳۱۷مان نگارش آن به سال که در ز یتانمعروف می

شاه  انیاست که م یی  نامه مانیمربوط به پ ،رسد یم الدیم

چون  ییایشده و در آن بغان آر بسته یتیو شاه ه یتانیم

 اند.  شده شیایگواهان ن

 

شده، عبارتند  ادیسنگنبشته از آنان  نیکه در ا یزدانیا

ر آن اند ... گواه بو تهیورونا، مهر، و ناس ندرا،یاز ا

 یکه زبان و برخ نیا اب یتانیشاهزادگان و آزادگان مکه 

 زدانیهمچنان ا ،بودند رفتهیرا پذ یبابل یها از رسم

 ،یتانمی . سنگنبشتهکردند یم شیایخود را ن اکانین ییایآر

سند  نیتر یباستان الد،یاز م شچهاردهم پی بازمانده از سده

 یلحاظ زبانشناساست و از  یرانیهند و ا ین هاامکتوب زب

به  ییایآر یها رهیمهاجرت ت خیتاراز لحاظ  زیو ن یخیتار

از اندازه دارد.  شیب تیو هند اهم رانیو ا انهیم یایآس

از  یی لهیقب ها یتانیاست که م نیا گواه بر نقرای انبوه

 انیرانیو ا انیهند ییاز جدا شیبودند که پ ییایاقوام آر

جا  آمده و در آن انرودانیاز آنان جدا شده و به م

توسط دولت  یتانی. دولت ماند افکنده انیبن دودمان شاهی

 گریبا مشارکت اقوام د یتانینابود شد. مردمان م یتیه

«نهادند. انیاورارتو را بن یپادشاه
38

 

 

گذشته از این ها، در واقع، پس از ایالمیان و مادها است  

حله که پشته ایران به مفهوم راستین کلمه رسما وارد مر

ی شاهنشاهتاریخ جهانی می شود. تاریخ باستان ایران از 

پ. م. را  ۵۵۰–۶۷۸ ها آغاز می یابد که دوره یی میانماد

در بر می گیرد. پس از مادها مدتی سکاها سرازیر می شوند 

پ. م.(. سپس نوبت  ۶۲۵–۶۵۲)سکاها و فرمان می رانند 

 هخامنشیان می رسد که نخستین و بزرگترین دولت جهان

باستان به مفهوم راستین کلمه را پی می ریزند 

پ. م.(. این دولت به دست اسکندر  ۳۳۰–۵۵۰ انیهخامنش)

، بخشی بزرگی از انیسلوکمک دونی بر می افتد و پس از وی 

                                                 
38

 :منابع.  

 ادیتهران: انتشارات بن ،«یرانیا نید» ،لیام ست،یبنون

 ۱۳۵۴ ران،یفرهنگ ا

 ماد یپادشاه شیدایاز پ شیپ رانیا خیتار

 میترجمه کر ،«ماد خیتار» ،اکونوفید چیلویخائیم گوریا

 .ریرکبیکشاورز، تهران: نشر ام
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پ. م.(. وانگهی  ۶۳–۳۱۲ خاورمیانه فرمان می رانند. )از

پس از  ۲۲۴–م. پ. ۲۴۷) می رسد انیاشکاننوبت پارت ها یا 

(. همزمان با اشکانیان در خاور پشته در اوایل عصر دالمی

نو، کوشانیان )و در پی آنان کیداریان و یفتلیان( به  

قدرت می رسند و پس از برفتادن اشکانیان نوبت 

( که سر انجام در ۶۵۱–۲۲۴می رسد ) انیساسانفرمانروایی 

 «میانه های سده هفتم به دست اعراب واژگون می شوند.
 

 (:ایپد یکیو)برگرفته از  المیاتمدن 

 یاست که بخش بزرگ یی  تمدن منطقه کینام  المیع ای المیا»

سوم پیش از  هزاره انیرا در پا رانیفالت ا یدر جنوب غرب

به منطقه  انهخامنشی در دوره یول گرفت یدر بر م الدمی

 انیالمی. اافتی کاهش( Susaشوش )یا  انایسوز ییایجغراف

 نیسرزم» یمعن ه( بHa(l)tamti/Hatamti) «یَهلَتمت»کشورشان را 

 گفتند ی( مElamtu« )ا المتو»بدان  انَاَکدی .خواندند یم« خدا

باال و » یبه معنا NIM نگاشت شهیآن را با اند انیو سومر

 .نوشتند یم« مرتفع

 

 ری)غ یالمیا یشاهنشاه نینخست الد،یاز م شیپ ۲۷۰۰ در

 شد. لی( تشکرانیا ی( در شوش )در جنوب غربیسام

 الدیاز م شپی ۳۵۰۰شده متعلق به حدود  ینقاش یها نهیسفال

 یها از طرح شرفتهیپ یی  دوره انگریب المیدر شوش واقع در ا

از جانوران  ییها سبک خاص از انسان و شکل جادیا ،یهندس

 باشد. یها م در آن

 

شوش  یتختیبه پا المیا یپادشاه الدیاز م شپی ۲۷۰۰حدود  در

 الدیاز م شپی ۲۰۴۷تا  ۲۰۹۴در حدود  نیهمچن. دیگرد لیتشک

 ریپادشاه دوم دودمان سوم اور تسخ یتوسط شولگ المیا

دودمان سوم اور  الدیاز م شپی ۲۰۰۴در سال  هاو بعد دیگرد

 .شود یواژگون م المیتوسط ا

 المیشاه آشور، ا -پالیبان آشور الدیاز م شیپ ۶۳۹سال  در

 المیجنگ، ا نیپس از اکرد.  تاراجرا شکست داد و شوش را 

از  انیالمیا. دیقدرت مستقل ظاهر نگرد کیهرگز به عنوان 

 ۲۶۶۱نو، حدود  المیدوره ا انیتا پا یالمیا شیآغاز دوره پ

 . کردند یو حکومت م یزندگ رانیا یسال در جنوب غرب

 

آنان  یبرگرفته از نام باستان رانیدو استان در ا نام

از واژه  زیام خوزستان نن الم،یاست. افزون بر استان ا

Ūvja وشیدار یها بهینقش رستم و کت بهیکت یآمده که از رو 

 بوده و بنا به گفته المیا یو شوش، به معنا دیدر تخت جمش

از  یی  به خوزستان: مجموعه ینگاه»افشار در  رجداکتر ای

در « منطقه یو اقتصاد یاجتماع ،ییایجغراف ،یخیتار اوضاع

 ،میریو اگر گفته ژول آپ ر را بپذ شده یتلفظ م Uxi یونانی

 زین سوناولینر یاست. س ر هنر بوده Khuz ای Xus یالمیدر ا
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نام اهواز و  شهیدانسته که ر Hobuiرا  Ūvja یتلفظ پهلو

به دست  ستانلفظ از حاجوستان و هبوج نیخوزستان است. ا

ششم  سده ی)ابتدا «و القصص خیمجمل التوار»آمده که در 

 است. اره به خوزستان آمده( در اشیهجر

 

( به ۲۲:۱۰ شیدایدر )س فر پ ان،یالمیا یاین الم،یا نام

بر  تواند یم تنهااشاره  نیعنوان پسر سام آمده است که ا

بودن  یمنطقه داللت کند نه بر سام نیدر ا انیبودن سام

از  یکی( ۱:۱۴ شیدایاساس نوشتار )س فر پ . برانیالمیا

حمله کرده  نیبه فلسط میابراهشاهان شرق که در روزگار 

 بوده است. یالمیا یَکُدر الُعمر نام داشته است که نام بود،

 

 یآنان را برا هوهیاند که  دانسته یرا قوم انیالمیا

( به ۶:۲۲ ای)اشع می( و اورشل۲:۲۱ ایبابل )اشع یگوشمال

 الی( دان۲۴:۳۲ الی؛ حزق۳۴:۴۹؛ ۲۵:۲۵ ایکار گرفت، )ارم

شوش  در دارالسلطنه ییایرا در رؤ تنشی( خو۲:۸ الی)دان

از درون نهر  زیرا ن یمرد یاو صدا د؛ید نزد نهر اوالی

(. شوش محل رخ دادن داستان استر ۱۶:۸ الی)دان دیشن یاوال

اخشوُرش بود. در کتاب استر بارها  ای ارشایدر دوران خشا

؛ ۳:۲؛ ۲:۱)دارالسلطنه( شوش اشاره شده است.) رهیبه ب

 (۱۱:۹؛ ۶:۹؛ ۱۴:۸؛ ۱۵:۳

 

 از شوش اشاره شده است که آشور ی( به مردان۹:۴)عزرا در

 ایکرده بود. نحم دیآنان را به سامره تبع پالیبان

 یرانیو تی( از وضع۱:۱ایکه در شوش بود )نحم یهنگام

 دیباخبر شد. هرچند که در کتاب عهد جد میاورشل یحصارها

 -ستکایدر روز پنط یزائران ست؛ین انیاز شوش در م یسخن

فصح و هم  دیپس از ع انیهودیکه امروزه هم  اههپنج دیع

آن را  ونیبه مناسبت حلول روح القدس بر حوار انیحیمس

رفته بودند. )اعمال  میبه اورشل المیاز ا -رندیگ یجشن م

 (9:2رسوالن 

 

قطعات ناقص  یحاصل بازساز بیشتر المیا خیما از تار یآگاه

( است. یو بابل یآشور ،دیَاکَ  ،ی)سومر انرودانیاز منابع م

از دو  شبی به سه دوره با گستره روی هم رفته المیا خیتار

  :شود یم میهزار سال تقس

 یالمیا-ایپ. م )خط ن ۲۷۰۰پ. م تا  ۳۲۰۰: حدود یالمیا-این

 در شوش(

 نیپ. م )نخست ۱۶۰۰پ. م تا  ۲۷۰۰باستان: حدود  المیا

 (یاسناد تا دودمان اپرت

)دودمان  .پ. م ۱۱۰۰پ. م تا  ۱۵۰۰ : حدودانهیم یالمیا

 به شوش( ها بابلی آنزان تا حمله

 الدیاز م پیش ۵۳۹پ. م ) ۵۳۹پ. م تا  ۱۱۰۰نو: حدود  المیا

 (هخامنشی آغاز دوره
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 یکی انایرا با سوز المیها ا تا مدت دیجد پژوهشگران

 یها هیمترادف با دشت و کوهپا انایکه سوز پنداشتند، یم

است. همان مرکز  یتان خوزستان امروزدر اس یزاگرس سفل

که  دیاست و دوم اثبات گرد انشان بوده یپادشاه یباستان

 شوش گر،ید سخن به .اند بوده زیدو مفهوم متما المیشوش و ا

 . ستین المیمترادف ا

 نیا یمرزها الم،ای چندهزار ساله خیتار یدر واقع، در ط

که با  بل گر،یبه دوره د یی  نه تنها از دوره نیسرزم

بود.  ریمتغ کرد، یم فیکه آن را توص یکس دگاهیتوجه به د

نسبتًا   نقشه توان یم انرودانیمثال، بر اساس منابع م یبرا

 میترس الدیاز م شسوم پی هزاره خردر اوا المیاز ا قیدق

سارگن  یایجغراف» ونیمد ژهیو نقشه را به نیا میترس .کرد

شد و  نیتدو دیجد یآشور که در دوره یاثر م،یهست «َاَکدی

را  الدیاز م شپی ۲۳۰۰فتوحات سارگن بزرگ در حدود  دامنه

در  ها یانرودانیکه طبق تصور م رسد ی. به نظر مدهد ینشان م

فالت  سراسر المیکشور ا الد،یاز م شیسوم پ زارهاواخر ه

و  ریتا دشت کو انرودانیو از م گرفت، یرا در بر م رانیا

 ارس گسترده بود.پ جیتا خل نیکسپ یایدشت لوت و از در

 

تر از  گسترده اریدر آن دوره بس یالمینفوذ فرهنگ ا اما

افغانستان،  ،یمرکز یایبود و به آس یاسیس یمرزها نیا

 دیتاک دی. بادیرس یپارس م جیخل یپاکستان و سواحل جنوب

 یگاه اناسوم، سوزی هزاره پایانی یها سده یکرد که در ط

بود که  هوابست انرودانیم یها یربه امپراتو یاسیاز نظر س

 .د و سپس اور بودکَ ابتدا اَ  ها یامپراتور نیمرکز ا

 یالمیا ونیعضو کنفدراس یمدت کوتاه یتنها برا انایسوز

: شد یم لیتشک یپادشاه نیاز چند یالمیا ونیبود. کنفدراس

به  ای یماشکیزاگرس(، س هیاوان )شاید در ناح یپادشاه

( و نیکسپ یایدرید از کرمان تا )شا یمشکیش ،یتلفظ آشور

 هیاز ناح یعیپارس که به طور طب یانشان )استان امروز

افزود که کل  دیدارد(. با یپارس دسترس جیبوشهر به خل

مردم فالت  ی. براهاست یانرودانیم دگاهیاز د فیتعر نیا

 نیسرزم یمعن به المیا ها، یمشکیو ش ها یاوان یعنی ران،یا

  انشان بود.

 

متحد شدند و در  انایکه ایالمی ها با مردم سوز یهنگام

 انیسوم اور پا یبه امپراتور الدیاز م شیپ ۲۰۰۴سال 

شاه  نیسپس نهم .کردند مهیضم المیرا به ا انایدادند، سوز

ها را  سوکل مخ ای یدودمان اپرت انا،یدر سوز یماشکیس

 رانیدر فالت ا شهیردودمان  نیا ،داد. بنا بر این لیتشک

  داشت.

 

است، اما  دشوار یاپارت یپادشاه یشرق یمشخص کردن مرزها

شاید نفوذ  الد،یاز م شپی ۱۸ در سده شانیشدن قدرت ا با کم

پادشاهان انشان و » باره . درافتیدر شرق هم کاهش  شانیا
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از  شیپ ۱۱۰۰تا  ۱۵۰۰) انهیم یالمکه در دوران ای« شوش

 میدان ی، مشتهدست دا ارکبنا به مد .کردند ی( حکومت مالدیم

خوزستان، پارس و بوشهر  یامروز ین هااکه حداقل بر است

 اعمال سلطه داشتند. 

 

ن ها اکه به زب یگسترش اقوام الد،یاز م شیکم پی در هزاره

 ران،یبه داخل فالت ا ،گفتند یسخن م یرانیهندوا یها و لهجه

پس  یکیخود را  یامپراتور یباعث شد که ایالمی ها قلمروها

از  .رندیپناه بگ انایاز دست بدهند و در سوز یرگیاز د

. در دیمحدود گرد انایبه سوز المیا یپس بود که مرزها نیا

و کتاب  یهخامنش یها بهیکت پال،یبان آشور یها سالنامه

 . است کوچک اشاره شده نیسرزم نیآن به هم یمقدس و کتب جعل

 

چنان هم المیا خیشناخت ما از تار ،تازه یها شرفتیپ ه رغمب

 یبازساز ،یاندک بودن منابع بوم لیدل ناقص است. به اریبس

صورت  انرودانیمتون م یبر مبنا دیبیشتر با المیا خیتار

 یها یدر حفار یالمیمتون ا بخش نی. تاکنون بزرگترردیبگ

 ۴۰۰۰حدود  رد شیدایپ آوانکه از  یآمده، شهر دسته شوش ب

 ریو گاه ز مالقدرت ای سلطه ریگاه ز الد،یاز م شیسال پ

 است.  بوده انرودانمی سلطه

 

 بسیاری های شوش، سفال سطوح محوطه نیتر یمیقد یها یدر حفار

. شود ینم افتی انرودانیها در م آمده که مشابه آن دست به

 ییاه در کاوش ۱۷تا  ۲۲)سطوح  بعدی که در دوره یدر حال

آمده  دست به یشناس داده( مواد باستان انجام« لو برون»که 

 اوروک شباهت دارد.  در دوره انرودانیبا مواد م

 

را  رانیفالت ا ریتأث توان یم الد،یاز م شپی ۳۲۰۰از حدود 

و  یمشابه الواح عدد یها نمونه رایدر شوش مشاهده کرد؛ ز

در تعداد  ،شده دایکه در شوش پ ییابتدا یالمیسپس الواح ا

شهر چون  یتا نقاط دوردست رانیفالت ا یها تیکمتر در سا

 است.  به دست آمده ستانیسوخته در س

 

کشف رمز آن ناکام  یها برا تالش همهکه  ییابتدا یالمایخط 

اما  شد یاستفاده م الدیاز م شیپ ۲۷۰۰است، تا حدود  مانده

 ورهد انیپا نیب یعنی ،شده بعدی کمتر شناخته در دوره

از  جیبه تدر المیاوان، ا دودمان سیو تأس یالمیا-این

را  المیا یبار که نام پادشاه نیدر آمد. نخست یگمنام

است که در  شیشاه ک -یاز انمبرگس یی  بهیدر کت مینیب یم

. اما تنها از آغاز کرد یحکومت م الدیاز م شیپ ۲۶۵۰حدود 

 .شود یم دهیدر منابع مکتوب د المیاست که نام ا َاَکدی دوره

 

 :باستان المیا

حکومت  بیه ترتب دودمانباستان، سه  یالمای دوره در

اوان و  ین هاادودم یعننخست، ی کردند. شاهان دو دودمان
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 میقد بابلی که از شوش دوره یدر فهرست شاهان ،یماشکیس

دوازده  ، در آغازسند نیاند. در ا شده یادآمده،  دست به

دنبال آن  به« دوازده شاه اوان» و عبارت   یاد شدهنام 

دوازده » و عبارت   شده ذکر گریسپس دوازده نام د .دیآ یم

 . دیآ یبه دنبال آن م «یماشکیشاه س

 

سند ساده نه به  نیدر ا ،یمیانرودانهمانند برخالف متون 

مشخص  شانیشده و نه نسب ا حکومت شاهان اشاره یها سال

دو فهرست در  نیاز جامع بودن ا ین هاانش چیو ه ده؛یگرد

ر به نظ یساختگ یسند تا حد نی. اما هر چند استیدست ن

 گریمنابع د قیافراد در آن از طر ی از اینبرخ رسد، یم

 شود یمعلوم م جهینت در .اند شناخته شده انرودانیم ایشوش 

دودمان . ستندین یلیّ بوده و تخ یخیتار یها تیها شخص که آن

 انرودانیدر م میقد بابلی با دوره ها، یاپارت یعنسوم، ی

دودمان سوکل » بیشتررا  یالمیا دودمان نیا .همزمان است

 شاهان آن لقب سوکل مخ داشتند. رایز نامند می« ها مخ

 

 :اوان یپادشاه

تا  ۲۳۳۴َاَکدی )دودمان سارگن با  یاوان تا حد یپادشاه 

 نیآخر رود یمان بود و گمان ممز( هالدیاز م شیپ ۲۲۷۹

در زمان اور نمو  ناک،ینشوشی، پوزور ادودمان نیپادشاه ا

 دودمان نیسوم گذار دای( بنالدیاز م شیپ ۲۰۹۵تا  ۲۱۱۲)

در مرحله اطالعات  نی. در اکرد یاور، سلطنت م پادشاهی

واضح و روشن  اریدر منابع میانرودان بس المیا باره

فالت  یعیطب یها به ثروت ها یتوجه میانرودان رایز شوند، یم

)مانند چوب، سنگ و فلزات( که خود فاقد آن بودند،  رانیا

 یبرا یاطالعات مهم شانیا یها یلشکرکشبود. گزارش  جذب شده

 باره . دردهد یدست م به المیا یایو جغراف خیتار یبازساز

 زیچ چیمندرج در فهرست شاهان شوش ه نهفت پادشاه نخستی

معکوس( در  بیشاه )به ترت نیو نهم نیاما هشتم م،یدان ینم

اند. هدف  ذکر شده موشیسارگن و پسرش ر یها یگزارش لشکرکش

از  یاقتصاد یبردار َاَکدی بهره یها یلشکرکش نیا یاصل

نظر  . اما بهود)بلوچستان( ب یشامل مرخش المیا نیسرزم

 متیکسب غن یوتاز برا در حد تاخت ها یلشکرکش نیکه ا رسد یم

 آن قلمرو پهناور.  ینه فتح واقع ،بود
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 کیبه جنگ در جنوب ادامه داد و  ،توشو، شاه َاَکدی شیمن

پارس به دست آورد،  جیدر ساحل خل «ومریشخ»در  یروزیپ

کرانه و دو شهر در  یاز س یی  هیاتحاد کردن عیمط یسپس برا

. در دوران حکومت گذشت  ایپارس از در جیخل یعربهای 

که  نیس-حاکم تابع نرام میانمعاهده  کی ،َاَکدی نیس-نرام

منعقد  تا،یخ دیو شاه اوان، شا فرمان می رانددر شوش 

که با  ستا  یالمای شده متن شناخته نیتر یمیقد نیشد. ا

آن سخت  ریشده اما ترجمه و تفس نوشته یخیخط م یها نشانه

 .ستا

ابتدا  نک،ینشوشیپادشاه فهرست شاهان شوش، پوزور ا نیآخر

که با  رسد یشوش و سپس انشان را فتح کرد و به نظر م

در  یتوانست وحدت کوتاهمدت یماشکیپادشاه س کردن عیمط

او  نانیوجود آورد؛ اما جانش به یالمیا نویفدراس

دارند. پوزور  نگه المینتوانستند که شوش را در قلمرو ا

ر جا با نام خود در شوش ب بهیکت نیچند نکینشوشیا

 هیاند و بق شده از آنان به َاَکدی نوشته یاست. برخ گذاشته

نظام  کی یخط یالمیا ی.خط یالمیا ایباستان  یالمیبه خط ا

 تیآن با قطع یها از نشانه یت که تنها معدوداس ینگارش

 اند.  شده ییرمزگشا

 

گرفته شده  ییداابت یالمیاز ا یخط یالمیا یها نشانه دیشا

 د،یینپا یریبر شوش د المپادشاهان ای باشند. اما سلطه

از  شیپ ۲۰۴۷تا  ۲۰۹۴پادشاه اور ) ،یچند سال بعد شولگ

دوباره تصرف پیرامون آن را  یشهر و نواح نی(، االدیم

میانرودان  یورتشهر شوش بخش تابع امپرا گریکرد، و بار د

 شکل ماند. نیبه هم یورتآن امپرا یشد و تا فروپاش

 

 :یماشکیس یپادشاه
که نام آنان در فهرست شاهان  یماشکیدوازده پادشاه س از

 بخشاست. در  آمده گرینفر در منابع د نهه، نام آمدشوش 

به  یپ در یپ ها یکه میانرودان می بینیمدوره  نیا نخست

 نیا یکه هدف اصل رسد ینظر م به .کنند یحمله م رانیفالت ا

 هیبود که در ناح یالمیپادشاهان ا یهنم ،یماشکیها، س حمله

 زیآم ندرت موفق ها به قرار داشت؛ اما حمله یکرمان امروز

از صلح بود که با  ییها دوره ها یلشکرکش نیا انیبود. در م

مثال، شو  یهمراه بود. برا شاهی یها خانواده انیمازدواج 

 از دخترانش را به ازدواج شاهزاده یکیپادشاه اور،  ن،یس

جنوب کرانه دو بار به  انشان درآورد، اما پسانتر دست کم

 حمله کرد.  نیکسپ یایدر خاوری

 

آوردن مواد خام  دست به یبرا ها یکه میانرودان رسد ینظر م به

و گاه به زور توسل  زیآم صلح یها به روشگاه  از،یمورد ن

 یبیرو به افول بود. ا ها ی. اما قدرت میانرودانجستند یم

از  شپی ۲۰۰۴تا  ۲۰۲۸اور ) پادشاه دودمان نیآخر ن،یس

نفوذ کند و عامل  المی(، قادر نبود به عمق قلمرو االدیم
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سلطه  شرق امپراتوری عمده بخشبر  گریناننا، د ریاو، ا

 یبه جنوب شرق یخط شمال غرب یها نیها بر سرزمنداشت و تن

 پارس تسلط داشت.  جیخل یدر ساحل شمال مهیاز آربال به بش

 

متحد  انایایالمی ها با سوز الد،یاز م شیپ ۲۰۰۴در سال 

اور  ،یماشکیپادشاه س نیششم نداتو،یک یشدند و به رهبر

 المیبه ا یعنوان زندان را به نیس یبیرا فتح کردند و ا

 ند.برد

 

 ی:اپرت یپادشاه

 درازا  سه سده به نزدیککه  طوالنی دوره نیا رسد ینظر م به

و تنوع مدارک موجود،  شتریبا وجود تعداد ب د،یانجام

است. سه  المیا خیتار یها دوره نیتر از مغشوش یکیهنوز 

و  کرده فیدوره را کامالً تحر نیا خیتار یموضوع که بازساز

 شتباه انداخته است:را به ا دیتاریخنویسان جد

دوره است؛  نحاکمان ای نامه و شجره ینیجانش بیترت ،نخست

 «لخخهیپسر خواهر ش»نادرست عبارت َاَکدی  ریتفس جهیدر نت

(mār ahāti(-šu) ša Šilhahaمحققان گمان م ،)که ترجمه کردند ی 

خواهرزاده )پسر خواهر(  ،، همچون میانرودانmār ahāti درست

اشاره  ینسب پیوند کیبه  به راستیح اصطال نیاست، و ا

 میانقدرت  متقسی باره در جه،ی. در نتکند ی. مکند یم

مطرح شد  یی  هیفرض شاهی خانواده یو عرض میمستق یها شاخه

 بود.  المیا ویژهکه 

 

پسر خواهر »واژگان  یتفاوت بود: معنبیخی م تیاما واقع

که  است یپسر یکه به معن بل ست،یخواهرزاده ن «لخخهیش

آورده و  ایخواهر خودش به دن با یاز همبستر لخخهیش

 .است شاهی خانواده انرواج ازدواج با محارم در می نشانه

بر  افزون . شد یازدواج زاده م نیشاه، از ا شروعوارث م

که  لقب بود، چنان ایعنوان  کیعبارت تنها  نی، ااین

 و خوتلوتوش شهیریاونتاش نپ لخخه،یاز مرگ ش پسها  سده

نکته  نی. انامند یم لخخهیخود را پسر خواهر ش نک،ینشوشیا

 ruhu-šakبه  یالمیشود که عبارت َاَکدی را در ا یادآوریهم 

که به مادر  یپسر، هنگام یعنی ruhuاند:  ترجمه کرده

که به پدر اشاره  یپسر، هنگام یعنی šakو  شود یاشاره م

 .تسین اندر می« خواهر»کلمه  . اصالً مسألهشود یم
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 یبازساز یبرا یدوم، که همانند موضوع اول، مانع موضوع

 نکینشوشیا لخکیاز ش یی  بهیبوده، کت المیا خیدرست تار

 برد یخود را نام م نیشیاز شاهان پ یاست که در آن، گروه

کرده بودند.  یرا بازساز نکینشوشیمتعلق به ا یکه معبد

در  نکیوشنشیا لخکیاند که ش تاریخنویسان گمان کردهبیشتر 

ذکر  یزمان بیخود را بر حسب ترت نیشیشاهان پ به،یکت نیا

 یفهرست را با وارد کردن نام شاهان نیا توان یو م ردهک

 نشده، کامل کرد. که به آن ها اشاره

 

فهرست آمده  آغازدر  بیشتر ه،یاگرچه نام پادشاهان اول 

شده، درون هر گروه  اشاره دتریو در انتها به پادشاهان جد

 بیتعارض دارد. ترت گریشاهان با منابع د نشیچ بیرتت

 .نسب است یشاهان بر مبنا نشیخورده، چون چ مه به یزمان

 یها سپس شاخه .شده آورده ممستقی ، در ابتدا شاخهیگاه

 بیبدون توجه به ترت ،یعرض یها اما گاه شاخه ،یعرض

 شاهان دوره بیاست. ترت مقدم شده ممستقی بر شاخه ،یزمان

 لخخه،ی)ابارات(، ش یاپرت»صورت است:  نها به ای مخ سوکل

اته خوشو،  رمش،یپلر خوپاک، کوک گ وهیتوخ، س روکیس

 «. و کوک نشو ،یخلکیتمت

 

پلر  وهیتوخ، س روکیس لخخه،یش ،یاپرت بیترت جا نیدر ا

 پیوند پدر پسریاست ) درست ممستقی خوپاک در شاخه

اته خوشو،  و رمشیکوک گ یعنی یدارند(. اما دو شاه بعد

 شانیا رایز ستند،یدرست ن یدر جا یزمان بیاز نظر ترت

 ،نیا بر توخ حکومت کردند. بنا روکیو س لخخهشی دوره نیب

در  لیدل نیهم بود و به عرضی شاخه کیاز  رماشیکوک ک

 دهینام« پسر النکوکو» یو نک،ینشوشیا لخکیش بهیفهرست کت

و شاید هرگز  مدهاین گریاست. نام النکوکو در منابع د شده

از  یکیبرادر  ی. احتمال دارد که واست دهیبه حکومت نرس

نداشت  میدرگذشت، وارث مستق یاست که وقت ها بوده سوکل مخ

 ل،یدل نیا جوان بود و به اریسلطنت، بس یوارث او برا ای

 . دیپسر النکوکو به حکومت رس یعنیپسر برادر او 

 

 ییکارمندان رده باالاز  یبرخ یها بهیاز کت شتر،یب لیدال

دوم،  دادویکه بعد از خدمت در دستگاه ا دیآ یدست م به

خدمت کردند. بنا  رماشیبه کوک ک ،یماشکیپادشاه س نیدهم

 شد، یگونه که درگذشته به نادرست پنداشته م او آن ،بر این

حکومت  الدیاز م شیدر سده پانزدهم پ توانسته ینم

 شاهان شناخته نیخرآو کوک نشور  یخلک یباشد. تمت کرده

 بودند. مها، شاید از شاخه مستقی سوکل مخ شده 

 

بود که تاریخنویسان گمان  نیموضوع سوم ا سرانجام،

که زمان  دهد یاز اته خوشو نشان م یی  بهیکت کردند، یم

 نیو اته خوشو همزمان بوده و نخست لخخهیش ،یحکومت اپرت

ر واقع بر اند. د داده لدودمان را تشکی حکومت سه نفره
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 ین هاااستو یمهرها ژهیبه و ،یاساس مدارک مختلف

 نینشان داد که ب توان ین پادشاهان، میخدمتگزاران ا

اند:  و اته خوشو، شش سوکل مخ اعمال قدرت کرده لخخهیش

کوک نخونته  ت،یتم سن ت،یکوک سن رماش،یکوک ک شن،یپاال ا»

 الدیاز م شیپ ستمیگروه در سده ب نیا«. و کوک نشور اول

از پژوهشگران، مانند والتر  یاریکردند، اما بسپادشاهی 

را در سده شانزدهم  شانیکخ، حکومت ا یمار دیو ها نتسیه

 .دانند یم الدیاز م شیپ

 

سه مورد،  نیمربوط به ا ریتوجه به اصالح شدن تفاس با

را به طور منسجم،  اپرتی دودمان خیتار توان یامروزه م

 نیکه جانش یماشکیدشاهان ساگرچه ناکامل، نوشت. پا

امپراتوری اور در شوش باژگونی از  پسشدند،  نداتویک

اول و تن  دادویا ،یماشکیمستقر شدند. پادشاهان س

پادشاه اشنونا  الالمایدختر ب ،یبا مکوب هروخوراتر دوم )ک

 ایرا در شوش ساخته  یدر میانرودان ازدواج کرد( معابد

م اگرچه در فهرست شاهان دو یاند. اما اپرت کرده بازسازی

 گذاردایاست، بن شده دهینام یماشکیشاه س نیشوش نهم

 آن را دودمان یبود که تاریخنویسان امروز نو یدودمان

 . نامند یم ها اپرتی

 

همزمان با  ،یاست که نخستین شاهان اپرتشگفتی برانگیز 

و  ر،ینپ دادویدوم، ا دادویا یعنی) یماشکیشاهان س نیآخر

نخستین شاه  ،ی. اپرتکردند ی( حکومت میتمت ودادیشاید ا

از شاهان  یاز عمرش با گروه یاش، حداقل در بخش دودمان

دو  رد لخخه،یش ،یشاه اپرت نیسوکل مخ، همزمان بود. دوم

خوشو ذکر شده است؛ اته خوشو با سومو -اته سند از دوره

اول بابل،  شاه دودمان ن( نخستی۱۸۸۱تا  ۱۸۹۴ابوم )

 همزمان بود.

 

طول  یکها قابل توجه است: ی سوکل مخ در دودمان یژگیو دو

به  شاهیروزافزون خاندان  لیو دوم، تما شانیحکومت ا

 الم،یا یبه امپراتور انای. با ملحق کردن سوزیفرهنگ سام

مهم بماند.  یها باعث شدند که شوش همچنان مرکز سوکل مخ

می مثال، ایال یدر چند حوزه مشهود است. برا ندیفرا نیا

اسناد بیشتر نکردند؛  لیها زبان خود را بر مردم شوش تحم

زبان َاَکدی  آمده، به دست شوش به یها یدوره که از حفار نیا

مربوط به  یاقتصاد ای یآن ها اسناد حقوق شتریهستند؛ ب

ها  سوکل در آن ایروزمره بوده و نام سوکل مخ  یزندگ

 است. آمده 

 

-ی)پانتئون( شوش انیزبان، مردم شوش مجمع خدا همچون

حفظ کردند که در رأس آن،  زیخود را ن یمیانرودان

 لیاص انیشهر قرار داشت. خدا نیا یحام یخدا نک،ینشوشیا

 ،یتوجه به فرهنگ سام نیا سر انجام،نادر بودند.  یالمیا
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 نیعناو گر،ید سخن . بهشود یم دیدهدر القاب  شدن، یغرب ای

نشان  یفرهنگ سامها را به  سوکل مخ لیتما زین یشاه

 ،یکه لقب اپرت« شاه انشان و شوش». عنوان دهد یم

کنار گذاشته  زودی ها، بود، به سوکل مخ بنیادگذار دودمان

 یاستفاده شد که به کارگزاران میانرودان ینیشد و عناو

سوم اور  یورتدر دوران امپرا المیا ایمنصوب شده در شوش 

 یبود. گاهدر دست سوکل مخ  یبود. قدرت عال تعلقم

واگذار از قدرت را به فرزندان خود  یفرمانروا بخش

 یشرق یها التیصورت اگر فرماندار ا نیکه در ا کرد، می

 شانیبه ا «یماشکیو س المیسوکل ا»بودند، لقب  یامپراتور

سوکل »به  شدند، یم انایو اگر فرماندار سوز شد یداده م

لقب « شوش شاه»فرماندار  نیگاه به ا شدند؛ یمملقب « شوش

 . دادند یم

 

 :انهیم المیا

راه خود را به سرعت  یالمیشاهان ا انه،یم المای دوره در

دوره،  نیا یژگپیش جدا کردند. در واقع وی از دوره

 در دوره« شدن یسام»است )برخالف  انایسوز« شدن یالمیا»

سوکل را رها  ایدوره، عنوان سوکل مخ  نپیش(. شاهان ای

 دندیرا بر گز« شاه انشان و شوش» یمیکردند و عنوان قد

زبان «(. شاه شوش وانشان»صورت  َاَکدی به یها بهی)در کت

 یعنی انه،یم یالمحاکمان ای َاَکدی در زمان نخستین خانواده

دو  یها بهیدر کت یول شد، یهنوز استفاده م نوها،یدیک

 دهیندرت د به ها، یو شوتروک ها یهلک گهیا ،یدودمان بعد

 .شود یم

 

هنر و  گاهایالمی ها از ن تیدوره حاکم نیترخشاندر

 یارزشمند یاست که در آن آثار معمار یانیدوره م ،یمعمار

معابد هستند. ایالمی ها هم مانند بیشتر که  دهیگرد جادیا

متعدد  انیبه مذهب و پرستش خدا گرید یاقوام باستان

مطلب کشف معابد، گورها و  نیا دیو مو اند داده یم تیاهم

از آثار  یکیآن هاست.  بودوباشبرجسته در نقاط  شونق

 نیا در است. لیچغازنب گوراتیقابل تأمل و مهم آن ها ز

شد و با  لیتحم انایبر سوز یالمیا انیمجمع خدا ،دوره

به اوج قدرت خود  ل،یچغازنب ینید-یاسسی ساخت مجموعه

است که  یرانیاثر ا نیکهنتر لیچغازنب گوراتیز .دیرس

کننده است و با اهرام  رهیخ ویژگی هایو  ابعاد یدارا

 ایبه صورت هرم مطبق  میعظ یبنا نی. اکند یم یمصر برابر

 .پله پله ساخته شده است

 میان یها یریدرگ الد،یم از شپی ۱٬۲۰۸تا  ۱٬۲۴۴حدود  در

 کمی ینورتاین ی. توکولتکند یم دایپ شیو آشور افزا المیا

 نی. در همکند یحمله م المیشمال ا یها پادشاه آشور به کوه

 المی( اKidin-Ḵutranخوران ) نیدیک یدوره و در زمان پادشاه

 الد،یاز م شیپ ۱۱۷۱حدود  در .کند یبه بابل حمله م

 نیبه بابل حمل کرده و آن سرزم المیشاه ا ترناحونتهیکو
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 المیا الد،یاز م شپی ۷۷۰تا  ۱٬۱۰۰حدود  در .کند یرا فتح م

 مدست می شوند. هآشور  در برابر و بابل 

 

 :نوهایدیک دودمان

نادرست  دیشا نوهایدیک دودمان برای بردن واژه کار به

 پدر فرزندی از رابطه ین هاانش چیهنوز ه رایباشد، ز

به حکومت  یگریپس از د یکیکه  فرمانرواییپنج  میان

 ینپ ریسونک نکینشوشیا نو،یدی: کستیدر دست ن دند،یرس

اهر. مدارک شوش و  یو تپت تنروخوراتر دوم، شاال، ر،یپ

سوکل  دوره نیکه ب دهند یباستان، نشان م اکهفت تپه، کبن

 نیوجود دارد. نخست یانقطاع یانیم یالمای خ و دورهم

اهر خود  یو تپت نویدانقطاع، انتخاب لقب بود. کی نشانه

شکل خود را به  نیو به ا دندینام« شاه شوش و انزان»را 

خدمتگزار »دو،  آن گریدکهن متصل کردند. لقب  یسنت

فالت  انیگونه مجمع خدا نیبد .است یالمیا ییاخد «ریرواشیک

پیش،  رواج دادند. اما مانند دوره انایرا در سوز رانیا

به کار خود  یها بهیکت همهرا در  آنان همچنان زبان َاَکدی

 .می بردند

 

 ی:هلک گهیا دودمان

 یکی یهلک هگیکه دودمان ا دیرس یاواخر، به نظر م نیهم تا

است.  المیا خین ها در تارادودم نیتر شده از شناخته

از  یکی دنبال حمله که به کردند یتاریخنویسان گمان م

از  شیپ ۱۳۰۸تا  ۱۳۳۲دوم ) گلزویبه نام کور یشاهان کاس

 وددر حد یهلک گهیا الیبه نام هورپت یالمیشاه ا بر( الدیم

سپس حکومت  .رفتقدرت را به دست گ الد،یاز م شیپ ۱۳۲۰سال 

اونتش  شانیا نیتر منتقل شد، که معروف نشیبه شش جانش یو

 گوراتیز الد،یاز م شیپ ۱۲۵۰است که در حدود  شهیرینپ

 را ساخت.  لیمعروف چغازنب

 

با  یکه و فتپایان یاهوتران سوم  نیدیدوره با ک نیا

 ۱۲۲۴) یشوم نیند لیانل برابر در یروزیدست آوردن دو پ به

از  شیپ ۱۲۱۷تا  ۱۲۲۲) نیدی( و ادد شوما االدیاز م شیپ

اطالعات  بیداد. ترک انیپا ها ی( به عظمت و شکوه کاسالدیم

 کیدر موزه خاور نزد نکینامه که ا کیآمده از  دسته ب

شده  بازکشف مجسمه کیو دو قطعه از  شود یم ینگهدار نیبرل

. دیتصور گرد نیکامل در ا بازنگری وجبدر موزه لوور، م

است که به زبان َاَکدی  دیجد یمتن بابل کی ن،برلی هنام

 یی  بهیمجسمه، کت یها تکه یبه رو یاست، ول شده نوشته

که  ست ی االمیشاه ا کنامه ی هست. فرستنده یالمیزبان ا به

شوتروک  ،یاما به احتمال قو رفته میانمتن از  ینام او رو

بل حق که حکومت با کند یادعا م سندهینو .است کمی هونتهن

 یالمیرفته است. شاه ا میاناوست. نام مخاطب نامه هم از 

 یالمیشاهان ا همهبر حکومت بابل، نام  شیاثبات ادعا یبرا
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و فرزندان ازدواج کرده بودند  یرا که با شاهدختان کاش

 .بر می شمارد شان

 

 کم،ی شنیا ریپه ،یهلک گهیبالفصل ا نینمونه، جانش یابر 

 انیپا ه بود.اول ازدواج کرد گلزویدختر کور ایبا خواهر 

پس  .است بوده الدیاز م شیپ ۱۳۷۴اول، سال  گلزویحکومت کور

 سده از آن کی نزدیک به یهلک گهای که دودمان شود یم روشن

، بر این افزون است.  بوده تر یمیقد ،شد یتصور م شتریچه پ

 برشمردهمتن  نیدر ا ،ناشناخته بودند شتریشاه که پ ود

 شهیریهوتران دوم، پسر اونتش نپ نیدیک ،یکیاند:  شده

باشد که با  یهوتران نیدیهمان ک تواند یشخص نم نی)ا

اونتش. چون قطعات  شهیرینپ ی(، دوم، پسر ودیجنگ ها یکاس

 ریکه پسر په یگریهوتران د نیدموزه لوور به کی مجسمه

نام در  نیمنسوب است، حتمًا سه پادشاه به ا دهبو شنیا

هوتران اول،  نیدیوجود داشته است: ک ها یهلک گهای دودمان

 شهیریهوتران دوم، پسر اونتاش نپ نیدیک شن؛یا ریپسر په

 ،نیا بر بنا .ستیهوتران سوم که پدرش معلوم ن نیدیو ک

از هفت  دند،یدوره به قدرت رس نیکه در ا یپادشاهان شمار

که فهرست  ستیو هنوز معلوم ن افت،ی شینفر افزا هبه د

 د. کامل باش

 

دودمان  نای باره جامانده در به فیتوص نیدر واقع، نخست

 یاز دودمان شوتروک نکینشوشیا لهکیش یها بهیاز کت یکیدر 

را نام  یاز شاهان پیش یشمار به،یدر آن کت یو .است

. ودندکرده ب یرا بازساز نکینشوشیاز ا یکه معبد برد یم

 یکاس یها که با شاهدخت یهم تنها به شاهان نبرلی در نامه

است.  اشاره شده شانیفرزندان ا ایازدواج کرده بودند 

. سرانجام، ماند یدو گروه نباشد، گمنام م نیکه در ا یشاه

نبود  المیشاه ا ال،یکرد که هورپت دییتأ توان یاکنون م

 نام االمات بود. به ینیبلکه شاه سرزم

 

 .است انایسوز« کردن یالمیا»دودمان،  نیا یاصل یژگیو

 نیبر ا یدوراونتاش باستان، گواه ل،یچغازنب شگاهنیای

 یآغاز شده بود. در حال نوهایدیاست، که در زمان ک استیس

 ها یو زبان خود را از شوش انیخدا ن،یعناو ها، یکه اپرت

 انایوزس یالمای بر جنبه ها یهلک گهیبودند، ا اقتباس کرده

َکدی از زبان اَ  شده به اسناد نوشته رو، نیکردند. ازا دیتأک

 نیا بیشتر نادر است و اریبس ها یهلک گهیزمان حکومت ا

 یادبودیکه آثار  ستا  یکسان نیلعن و نفر ،َاَکدی یها نوشته

تنها از  یرانگریو نیکه ا ییکنند، گو ویرانرا  شانیا

 .دیآ یبرم ها یانرودیم

 

پادشاه » یمیعنوان قد یایدودمان، اح نیا یژگیو نیدوم

آن ها، حضور  نیتر و مهم گرید یژگیو بود.« شوش و انشان

نمونه،  یبود. برا انایدر سوز رانیفالت ا انیقدرتمند خدا
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در  .روشنگر است لیدر چغازنب شهیریاونتش نپ دگاهید

به مساحت  یی محوطهرون کوچک در د یگوراتیآغاز، شاه، ز

 ییمحوطه، معبدها نیمتر مربع ساخت که به ُدور ا ۱۰۵

نخستین  گوراتیز نیابر می آید که  چنینشده بود.  ساخته

بود.  شده میتقد انایشوش و سوز یحام یخدا -نکینشوشیبه ا

 بر آن  شد تاداد و  ریینظر خود را تغ یزود اما، شاه به

ن اشد و ساختمویران کوچک  گوراتیبسازد. ز یبزرگ گوراتیز

 نو اول بنای مربع شکل، در طبقه وطهپیرامون مح یها

پنج طبقه داشت و مساحت هر طبقه از  نو یادغام شدند. بنا

 کمتر بود.  نشیریمساحت طبقه ز

 

 یخدا شه،یریبه نپ د،یاست که ساختمان جدشایان یادآوری 

همواره  نکینشوشی. ادیوقف گرد نکینشوشیانشان و ا یاصل

 یوقت احت شود؛ یو در مقام دوم ذکر م شهیرینپ از پس

در مقام  نکیشوشنیحضور داشت، ا شهیرهمسر نپی شه،یریریک

در  یبر جزء شوش یالمیتقدم جزء ا ،گونه نای. آمد یسوم م

 احت تی. اما موقعبازتاب یافت زین انیخدا بیترت

متحدالمرکز  واریبود. در داخل سه د نیاز ا تر دهیچیپ

 دیمختلف پانتئون جد انیخدا یبرا یل، معابدیچغازنب

 انیخدا همهکه  رسد ینظر م بود و به شده ساخته یالمیا-یشوش

مثال،  یحضور داشتند. برا یالمیا ونیکنفدراس یاصل

و نهونته، شاید متعلق به  ریرمشیهومبان، ک ر،یک ینیپ

که روهوراتر و  یدر صورت .اوان بودند انیمجمع خدا

 انیخدا نمیاداشتند. از  یماشکیس خاستگاه ک،یشمتیه

 لخیک و نیز رشه،یریو ک شایریبه زوج نپ توان یانشان، م

 -یشوش گرید انیو منزت اشاره کرد. خدا ریوپش

نبو، شمش و  شمکرب،یا نک،ینشوشیمانند ا ،یمیانرودان

 .کردند یو شوش تعادل برقرار م المیقدرت ا میانادد، 

 

 یتیماه شتریب ،یی سابقه چیبدون ه لیشهر چغازنب ساختن

 ونیکه کنفدراس دهد ینشان م رایز ،ینیداشت تا د یاسیس

مسلط  انایبر سوز یاسیو س یفرهنگ گاهن از یالمیکهن ا

سرعت  به میمجتمع عظ نیاست که ا شگفتی برانگیزاست.  شده

 شهیریبه جز اونتش نپ یگریپادشاه د چیمتروکه شد. ه

جا نگذاشت و شوتروک نخونته  خود در آن امبه ن یی  بهیکت

را از دوراونتاش به شوش  ییها بهیکه کت کند یگزارش م

 یعنی شه،یریبالفصل اونتش نپ ندو جانشی رهبا است. در برده

 . ستیدر دست ن یاونتش اطالع شهیریهوتران دوم و نپ نیدیک

 

هوتران سوم،  نیدیدودمان، ک نیشاه ا نیآخر یها یلشکرکش

و ادد شوما  یشوم نیند لیبابل، انل یپادشاهان کاس هیعل

 ،شاهی دو خانواده نیکه روابط خوب ا کنند یداللت م نا،یاد

دو  نیا روابط میان یبود )زمانبرهم خورده  گهانینا

 (.بودخانواده حسنه 
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 :یشوتروک دودمان

با  یخود را که تا حد یشوش بزرگ ها، یزمان شوتروک در

بود، دوباره  زیر سایه رفته و کمرنگ شده لیساخت چغازنب

دوباره آشکار  یالمیجالل و شکوه تمدن ا همهآورد و  دست به

او  نیو سه پسر و جانش کمیوک نهونته شوتر یها شد. ثروت

امکان داد تا « شاهان انشان و شوش» دینسل جد نیبه ا

کنند و  یمیانرودان لشکرکش یشاهان کاس ارها در برابرب

شکل  که به یشوش را با معابد ژهیو و به المیامپراتوری ا

شوتروک  نی. سه جانشبیارایندبودند،  شده یبازساز یباشکوه

و هوتلوتوش  نکینشوشیا لهکیهونته دوم، شن ریکوت-نهونته

 .بودند نکینشوشیا

 

 بربار  نیچند نک،ینشوشینهونته، پسر هلوتوش ا شوتروک

آورد که بر  یجا غنائم کرد و از آن یمیانرودان لشکرکش

 کیآمده از  دسته آن ها نامش را نوشته است. اطالعات ب یرو

 شود، یم ینگهدار نیبرل کیدر موزه خاور نزد نکینامه که ا

داشت  یورسر یکه شوتروک نخونته بر بابل ادعا کند یمشخص م

 نیا رخ داد.  ها یبابل پاسخ رداز  پسها  جنگ نیا دیو شا

که او به اکد، بابل، و اشنونا حمله کرد  میدان یم ،گونه

گرفت.  متیتوشو را از اشنونا به غن شیمن یها و مجسمه

مانند قانون  یبود که اسناد مشهور یالمیشاه ا نیهم

به شوش  متیعنوان غن را به نیو استل نرام س یحموراب

زبابا  ،یاو شاه کاس الد،یاز م شیپ ۱۱۵۸آورد. در سال 

نهونته را بر  ریرا ُکشت و پسر ارشد خود کوت نایدیشوما ا

 تخت سلطنت بابل نشاند. 

 

 نینهونته جانش ریشوتروک نهونته درگذشت، کوت هنگامی که

را در میانرودان ادامه داد و با  یو استیاو شد و س

از  شیپ ۱۱۵۵تا  ۱۱۵۷) یاخ نیند لیکردن انل برکنار

 انیرا پا ها یکاس طوالنی دودمانبه فرمانروایی ( الدیم

کرد و سپس  ی پادشاهیمدت کوتاه یداد. او تنها برا

 نکینشوشیا لهکیاو شد. ش نیجانش نکینشوشیا هکیبرادرش شل

گذاشته است  یبر جا یالمیزبان ا د بهاز خو یادیز یها بهیکت

متعدد او را به میانرودان ثبت  یها یلشکرکش سو، کیکه از 

 ایرا که او ساخته  یمعابد گر،ید یاند و از سو کرده

کرده بود را مشخص  میتقد انیکرده و به خدا یبازساز

معبد  ستیکه ب نویسد یم یی  بهیمثال، در کت ی. براکنند یم

 است. کرده انیخدا میتقد المیدر شوش و ارا « باغ یدارا»

گاه خود  نک،ینشوشیدودمان، هوتلوتوش ا نیپادشاه ا نیآخر

و گاه  دهینام «نکینشوشیا هکینهونته و شل ریپسر کوت»را 

 هکینهونته، و شل ریپسر شوتروک نهونته، و کوت»خود را 

شاید پسر شوتروک نهونته از دخترش  یو .«نکینشوشیا

ازدواج با  از یگردی د، که ظاهرًا نمونهنهونته اوتو بو

است. هوتلوتوش  المیا شاهیمحارم در داخل خاندان 

 ینبود و برا تیباکفا اش شاهان پیشی اندازه به نکینشوشیا
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در انشان  یگرفت. و ینبوکد نصر شوش را از و ،یمدت کوتاه

کرد و  یبازساز ایرا ساخت  یپناه گرفت، در آنجا معبد

 ایلهنیبرادرش ش اج شت، و شاید در آنسپس به شوش بازگ

 المیپادشاه، قدرت ا نیشد. با ا یو نیامرو لگمر جانش

 محو شد. یاسسی از صحنه یمدت طوالن یبرا

 

 :نو المیا

نو، ورود انبوه  یالمیدوره ا برجستهو  یاصل یژگیو

چه از  آن جه،یبود، که در نت رانیبه فالت ا انیرانیا

تر  مانده بود، باز هم کوچک یابرج المیا پیشینامپراتوری 

ظاهر  رید یالمیمهاجمان در متون ا نیشد. هر چند ا

مسلم است.  یمنابع آشوراز روی  شانیاما حضور ا شوند، یم

اند:  شده زیدو گروه از مادها متما یمنابع آشور در

که در  ییمادها» ای« دور یمادها»و « قدرتمند یمادها»

. «کنند یم یجورد، زندگکوهستان سنگ ال ،یکنیکنار کوه ب

( را پیرامون هگمتانه )همدان امروزی که منطقه نخستگروه 

 بیشترو پی در پی  یبرخوردها لیدل اشغال کرده بود، به

است؛ اما  شناخته شده یخوب به ها یبا آشور انهیجو زهیست

پیرامون  انیم یکه نواح یلیقبا همهگروه دوم، شامل 

را در دست داشتند،  و شرق افغانستان یتهران امروز

از  یروی)و به پ انیاست. هخامنش شناخته نشده یخوب به

: کنند یهرودوت( گروه دوم را به نام ذکر م شان،یا

 ها، یباکتر ن ها،یامرگ ن ها،یاآر ها، یسگرت ها، یپارت»

اما در .« شانیا هیو شاید مردمان همسا ها یسغد

اشتباه( )به  یرانیا لیقبا نیا همه یآشور یها سالنامه

 اند.  آمده« دوردست یمادها» یعنوان کل ریز

 

پذیرفتنی با دماوند و الوند  یکنیدانستن کوه ب یکی

سنگ الجورد در  بعبا منا یکنیدانستن کوه ب یکی. نیست

 دییتأ کیکالس سندگانینو یها تنها با نوشته بدخشان نه

، پذیرفتنی استو  یهم منطق یخیکه از نظر تار بل شود، یم

آن را ثبت  یرانیا ای ،یالمیا ،یمنابع آشور خواه

ها در فالت،  کند مادها و پارس شرفتینه. پ ایباشند  کرده

 کیراند، که نزد انایایالمی ها را از انشان به سمت سوز

بود.  شانیمرکز امپراتوری ا نیصد سال دومنجبه هزار و پ

و تنها بعد  دیبه پارس گرد لیتبد جیتدر انشان به نیسرزم

شناخته شد. در  المیعنوان ا به انایآن بود که سوزاز 

 ،یدر منابع میانرودان ژهیو دوره، به نیمنابع ا شتریب

 یالمیحال، شاهان ا نیا. با شود یم دهینام المیا -انایسوز

به جز  دند؛ینام یم« پادشاه انشان و شوش»نو هنوز خود را 

 دوم و نکینشوشیا هاکیاومانونو، شل یعنیسه شاه آخر، 

 .نکینشوشیهومبان ا یتپت

 

 :یالمیو خط ا زبان
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 یخط انیسومر ، هنگامی کهالدیاز م پیش سال سه هزار در

حساب  ینگاهدار یبرا یکمک یبه عنوان ابزار یریتصو

 گانیابداع به سرعت به همسا نیاختراع کردند، ا شانیها

 یها لوحه نخستینپس از آن بی درنگ  رای. زدیشان رس یالمیا

به اصطالح خط  نی. امینیب یرا در شوش م المیا یریزبان تصو

بعد، مانند  یهم در آغاز و هم تا مدت ن،یآغاز یالمیا

 بود. یریخط کامأل تصو کی ،یسومر

 

نشانه داشته است. از  ۱۵۰اکثر  حدشاید  یالمیا نیآغاز خط

به وجود آمد.  ییخط هجا کی جیبه تدر ،یریتصو صرفخط  نیا

خود حدود  نآخری در مرحله یمیستر-ییخط هجا یها نشانه

  .شد ینوشته م نیینشانه بود و معموأل از باال به پا هشتاد

 

 یو برخ یقفقاز ،ییایبا زبان هور سهیدر مقا یالمیا زبان

از  یاثر اندارد. حت فیاصوأل تصر گر،ید ین هاازب

 شایاناما تعداد  شود، ینم دهیدر آن د یصرف یها انهیپا

به  ایخاص،  انوندیو م شوندی، پادات واژه بست یتوجه

 یدر نوع خودش زبان یالمیا زبان تر، وند دارد. قیدق انیب

و  یاسام شهی. رفیاست بدون هرگونه عنصر تصر یوندیپ

زبان  ،نظر نی. از اکند ینم رییزبان تغ نیافعال در ا

ن ااست تا به زب کترینزد ییآلتا-به زبان اورال یالمیا

 توان ینم یشباهت رده شناس کی . اما تنها بایقفقاز یها

 یها سازه یبرخ ییجاه جاب تهفوق را حل کرد و الب مساله

 ریپذ امکان زین رده شناختی با شباهت سده نیمع یدستور

مرکب را  یها کهن ساختمان واژه یالمیزبان ا در .ستین

 زیخط شرق باستان چ خیدر تار نیچن نیا یی  دهی. پدمیدار

  .ستین یی تازه

 

 زیخود را پس از ورود اقوام مهاجم ن گاهیجا ،یالمیا زبان  

در دوران   رانیحکومت  ا ینگه داشت و زبان دوم نوشتار

ترجمه  یعصر  هخامنش یها سنگنوشته شتریدر ب .بود یهخامنش

 زیها ن آن روزگار( نوشته یالملل نی)زبان ب یو بابل یالمیا

 است. آمده

 

 ی:المیا نید

 یی  ژهیو اتیوصصو خ تیفرد دار،یپا  به گونه یالمیا نید

و  تیعبود ینوع رندهیدر برگ تیفرد نیاز ا یدارد. بخش

و پرستش مار است که  یابد یمتعارف به زنانگنااحترام 

 المیتمدن ا نیراست هینقشما کیدر جادو دارد؛ مار  شهیر

قدرت  انخدای که همهباور داشتند  انیالمیا است.

 «ت نکی» کلمه لهیکه به وسدارند  یعیو فوق طب زیاسرارآم

شکل به  رییبه َاَکدی با تغ یالمیکلمه از ا نیا .شد یم انیب

خاص  یزدیفره ا« ُهومَبن تنیک» وارد شد. «د ُنویک»صورت 

 انیکه به رأس هرم خدا هنگامی ژهیبود، به و انیفرمانروا

 .دیرس المیا
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 ی:المیا یها الهه

 -اند. شوش تهسه الهه عنوان مادر خدا را داش المیا در

قسمت شمال منشأ  یها از کوه شایدرا داشت، که  ریکینیپ

 جنوبی قسمت کناره انیمادر خدا -شَ یریریک .گرفته بود

 َپرتی الهه -قسمت انشان یشرق یها ارس بود، و کوهپ جیخل

 بیدر ترت نوی بیترک ،زمانا گدشت را داشتند. اما ب

 ،زدبانوها()ای انیمادرخدا .به وجود آمد یالمیا انیاخد

سرانجام به  ،یریدرگ ینه ب شَ،یریریو چه ک ریکینیچه پ

زن  یها الهه نیمذکر گردن نهادند. اما ا یخدا کی یبرتر

در  رایحذف نشدند، ز یالمیبرتر ا انیهرگز از گروه خدا

 داشتند. یابد یگاهیجا یقلب افراد عام

 

خود را  یجا ،بزرگ ناگزیر شدند یها که الهه یمذکر یخدا

سوم هنوز او  هزاره درازایهومَبن بود. در  ،او بدهند به

در جایگاه سوم قرار داشت، اما از میانه های هزاره دوم 

قرار گرفت. هومَبن به  یالمیا انیدر رأس خدا الدپیش از می

آسمان ها  ن ها، در شوش، او شوهر الههاآسم یعنوان خدا

. آمد یبه شمار م شَ یریریو بعدها ک ریکینیکه ابتدا پ دبو

ازدواج دوم  نیدر واقع، عنوان همسر بزرگ را داشت؛ که ا

  به نام هوتَرن شد. ییمنتج به تولد خدا

 

اشاره  نکیشوش نیبه ا توان یم یالمیا انیخدا نیمهم تر از

نفوذ را بر  نیتر ژرف یالمیا انخدای همه انیکرد که در م

جهان  یخدا فرمانروا نیایالمی ها داشته است. ا اتیروح

و َلَگَمل بودند.  َکَربیشنیهمکار او ا یها مردگان بود و الهه

پس از مرگ وجود داشته  یبه زندگ باور المیدر سرتاسر ا

راهنما،  یتوسط دو خدا نیروح جدا شده از زم .است

 ییراهنما نکیشوش نیا یو به سو شوازیو َلَگَمل پ َکَربیشنیا

 یصادر م «روح ها ابیارز»خود را در مقام  یشد که رأ یم

 کرد.

 

که در اصل َنن  شد؛ یم دهیَنهونت  نام یالمیا دیخورش یخدا

 یمخصوص اجرا یروز بود. َنهونت  خدا آفریدگار یعنیهوند  

و  شد یم دهینام ریَنپشاید ماه  یهم بوده است. خدا نیقوان

باالتر از همه پدر  انیالمیا یلقب او درخشنده بود و برا

 موتیس ؛یالمیا انیخدا گرید زبه شمار می رفت. ا مانیتی

بود،  موتیبود، منَزت که همسر س انیخدا رومندین کیکه پ

 یروزپی بود، َنرونت  که الهه انیخدا کاخکه حافظ  شومیسَ 

به عنوان  دادگاه هارودها که در  یخدا یشَز شد، یخوانده م

یاد  توان یرا م شدند یسخت به او متوسل م یها آزمون یقاض

 .کرد

 



 124 

 :معابد کاهنان

در  .وابسته به معبد بود مذهبی حوزه کها ی دوره همه در

 یادیبودند و کارکنان زفزونشماری کاهنان  تختیپا

حوزه کاهن اعظم قرار داشت. در  نیداشتند. در رأس ا

عنوان آن را بر اساس ضبط َاَکدی اش،  یالمیا ینوشتارها

 یالمیعنوان ا یکاهنان عاد افت؛ی توان یم« َربو شویَپش»

 داشتند. را« شَت ن»

 

« َاماهاشتوک»که  «یمادر روحان» یالمیزن ا یها کاهنه

کاهنه  نیبودند. ا المای کاهنه نیتریو عال شدند یم دهینام

َمخ( بود. از  -ساالر )سَُوَکل هنیم یعنیهمسر برادرش  دیبا

مقام،  نینامزد ا ،یبه پادشاه دنیرس یرو، برا نیا

پدر و مادر هر دو بوده سوی  از یحامل خون پادشاه یستیبا

 داشته است. یشتریب تیمادر اهم اباشد که حت

 

 ی:مذهب مراسم

نگهبان  الهه» والیفست الم،یدر ا یمراسم مذهب نیتر مهم

 یسیدر شوش آکروپول میقد ین هاابوده است. از زم «تختپای

مشتمل بر معابد  یمقدس میحر یوجود داشته است که دارا

آن  معبد برجسته نکیشوش-نیه معبد امختلف بوده ک انیخدا

اطالق  ریکیاحتماأل به پن «تختالهه نگهبان پای»بوده است. 

شده  یهم اطالق م شَ یریریبعدها به ک دیشده است و شا یم

 است.

به  کینزد ،نودر ماه « مادر اعظم» (والیفستجشنواره )

که در واقع آغاز سال هم بود، برگزار  زییفصل پا آغاز

 افتهپرورش ی اخته یها مقدس الهه، قوچ یها اغ. در بشد یم

 یمعروف بود، قربان« گوشون»که به نام  یمراسم مذهب یط

 «یجار یروز قربان» جشنواره نیکه ا یی. از جاشدند یم

داشت.  یی  ژهیو تیاهم یخون قربان انیجر شد، یم دهینام

 هیتزکجشنواره  نیکه ا کند یروشن م شاهی یدربار یها حساب

که در حضور شاه و  بل گرفت، یمقدس صورت نم میر حرتنها د

از  یقربان یالزم برا جانوران. شد یهم برگزار م شهبانو

و پس  شد یمبرگزیده سپتامبر  لیدر اوا شاهی یها رمه انیم

 قهیول به طرومس انیجدا کردن، هر مورد توسط منش از

  .شد یثبت م یمناسب رسم

 

 افتهی صی( تخصموتی)ش وتمیس یهم به خدا« ُتوَگه»جشنواره 

. کردند یم یرا قربان یگاو نر ،جشنواره نیا یبود. برا

ماه مه برگزار  مهیبار و در ن کی یسال والیفست نیا

 .شد یم

 

 نیایشگاه ها:

در معابد و  -شانی ارتیز یجدا از سفرها - انیالمای

معبد  نیکه مهمتربه نیایش می پرداختند  ها ارتگاهیز

 درونی و یحصارها انیاست. در م لیغازنبچشان شناخته شده 
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را  گریسه معبد دویرانه های  توان یمعبد م نیا بیرونی

 یشمال دروازهبالفاصله پس از  ،رونی. در قسمت چپ ددید

در سمت  در وسط و .معبد ُهومَبن قرار دارد ،یدرون وارید

و  کیتیشمیقرار دارد که به دو خدا ه یگاهیراست شکل، جا

انشان( اختصاص  یها پرستشگاه در کوه یعضاروهوَرت ر )ا

 دهینام نکوکیَ که س یصحن مقدس مکان شرقی دارد. در گوشه

تعلق  انیاز خدا یاست که به گروه، پرستشگاهی شود یم

 .اند عنوان َنپَرت ب بودده زیرداشته که شامل چهار جفت خدا 

خدا است و َرت پ در حالت جمع به  یبه معنا یالمای َنپ واژه

 یَنپَرت ب به معنا گونه، نیا .دهنده است یروز یامعن

اند. از  بوده -ایزدبانوها دیشا -دهنده  یروز انیخدا

 پایبه معبد و پرستشگاه سُوهس توان یم انیالمیمعابد ا گرید

( اشاره َکَربیشنیکاراب )ا یشنیو ا ایب لت یها و پرستشگاه

 .نمود

 

بزرگ است که وجود سه شاخ  یالمیمعابد ا یژگیو نیتر جالب

 یالمیا یها . سنگ نبشتهشد یمعبد نصب م یوارهایدر هر طرف د

از هر  یاول جزء مهم-ها ا   شاخ نیکه ا کند یثابت م انهیم

 بود. تیچون نماد الوه ساختند، یمعبد را م

 

 :ها یو سومر انیالمیا

که در اوج قدرت خود  انیالمیا الدیاز م شیپ ۲۲۸۰سال  در

 یو خدا تاراجرا اشغال و  انیومرس تختیبودند، اور پا

ار زآن را به اسارت بردند. سومر مستعمره و خراجگ ژهیو

 ییدر دوره فرمانروا .. مپ ۲۱۱۵در  انیشد و در پا المیا

 ردندنابود کچنان را  َاَکدی – یدولت مشترک سومر ،نیس میر

سر  خیتار یها نتوانست از خرابه چگاهیکه ملت سومر ه

 :سدینو یباره م نیا در ایرنیبرآورد. پ

که  اند دهیعق نیا به یفرانسو سندگانینو ریو سا د مورگان»

 جیسام نتا یو مردمان بن ها یبر سومر انیالمیغلبه ا

ه ب های المیا که نیا حیبر داشته، توض در یادیز یخیتار

با ملل مغلوبه رفتار  انهیوحش یقسمه با خشونت و ب یقدر

ن از مساکن و اوطان خود اند، که آن ها از ترس جا کرده

 دهیعق ،اند؛ بنا بر این رفته یطرفه هرکدام ب کرده،فرار 

طرف ه ب کردند، یالنوع آسور را پرستش م  که ربّ  یدارند مردم

مجاور آن رفته  ین هاارود دجله و کوهست یقسمت وسطا

 فهیبا طا میشالوده دولت آسور را نهادند. مهاجرت ابراه

ه نژاد ب یسام ی  ها کسوسیهجوم ه و سرانجام نیخود به فلسط

از  زیاز فراعنه در آن مملکت ن  دودمان سیتأسمصر و 

 نگینژاد بود. اما ک ینتائج غلبه ایالمی ها بر ملل سام

دوام  یکه غلبه ایالمی ها در ممالک غرب است، دهیعق نیبا

 یچون استعداد اداره کردن مملکت ،ایالمی ها رایز افته،ین

 هیبه تاخت و تاز شب شتریآن ها ب را نداشتند و غلبه

 «ممالک مسخره را حفظ کنند. انستندبود، نتو
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 :انیالمیا ییفرمانروا گستره

بر  ابود حت در اوج قدرت خود توانسته المیا یپادشاه 

 ابد،ی یرگی( هم چنیالنهر نی)ب انرودانیاز م یمهم یها بخش

 نرایا نیشامل سراسر سرزم المیا یاما محدوده قدرت مرکز

 فیو طوا ها لیبوده که ا یاتحاد یپادشاه نی. ااست شده ینم

تواند به  یم یکپارچگی نیاما چن گرفته، یبر م منطقه را در

قدرت داشتند،  انیالمینباشد. هرگاه ا یامپراتور ایمعن

کرده و  یمیانرودان باز یاسیس یها یریدر درگ ینقش مهم

فرمان  یوتاهولو در زمان ک نیاز آن سرزم ییها بر بخش احت

 الدیم از شیپ ۱۹۰۰اند. آن ها در حدود سال  رانده

را  یررا به تصرف خود درآوردند و حکومت سوم انرودانیم

 یطور کل کردند. اما به رونیب خیاز صحنه تار شهیهم یبرا

 یو سومر یاقوام سام گزارنفوذ و خراج ریز شتریب

 بودند. انرودانیم

 

شده  افتهین و در شوش که در انشا انیالمیا یتمدن آثار

است. تمدن  در آن دوران بوده یبزرگ یاز تمدن شهر ینشان

رود  رامونیو بلوچستان با تمدن پ ییایاز راه در انیالمیا

 .است شده یسند در هند و از راه شوش با تمدن سومر مربوط م

 

  :جا ماندهه ب آثار

 :لیچغازنب گوراتیز

 ی( جهانراثی)مدر فهرست بازماند  ۱۹۷۹بنا که در  نیا

 یجنوب شرق ران،یدر استان خوزستان ا ،گرفت یجا ونسکوی

 شیپ ۱۲۵۰. ساخت آن در حدود دارد یشوش جا یشهر باستان

 ناکینشوشیا زدیا شیستا یو توسط اونتاش گال برا الدیاز م

بنا در حمله آشور  نیاست. ا نگهبان شوش انجام شده

 ریپس از آن ز به همراه تمدن ایالمی نابود شد و پالیبان

که  یبود تا دوران کنون دهیگرد دیناپد ها دهیخاک از د

 «.دیگرد یخاکبردار یفرانسو شناس المیا شمنیتوسط رومن گر
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 نیواژه َاَکدی است. ا« ر»و « ق» یرو دیبا تشد «قورتیذ»

از فعل  ،کنند یتلفظ م گوراتیآن را ز انیرانیواژه که ا

«Zagaru »گرفته شده « د و برافراشته ساختنبلن» یبه معنا

به « چغا»متشکل از دو بخش  زین لیاست. واژه چغازنب

 از آن شیپ ایسبد است. گو یبه معنا لیتپه و زنب یمعنا

 رانهیشند، وکب رونیرا از دل خروارها خاک ب گوراتیز که

و  کرد یم یواژگونه را تداع لیزنب کیتپه مانندش  یها

 گذاشتند. «لیچغازنب»را  محل نامش انیسبب بوم نیبد

 

 : ندیگو یسخن م وارهادی

 ریاز خشت و آجر ساخته شده و به رغم ابهت کم نظ گوراتیز

آن ابهت، نشات گرفته  دیساده دارد و اصال شا یخود، ظاهر

کامال ملموس است و  زیهمه چ جا نیباشد. ا یسادگ نیاز ا

د زده خو یواسطه با تماشاگران شگفت یساله، ب 3300معبد 

و َاَکدی   یالمای یخیدار به خط م بهیکت یآجرها .دیگو یسخن م

رج به کار رفته اند و  دهبه فاصله هر  وارهاید یکه رو

از نام و نسب  ند،یآ یبنا به شمار م ینیتنها عناصر تزئ

 کنند یم تحکای –( المای)شاه  رشااونتاش نپی –سازنده بنا 

من »ه ساخت: چ یمعبد را چگونه و برا نیاو ا که نیو ا

 نگال پسر هوبانومنا، شاه انزان و شوش )همی –اونتاش 

گال و  –جا شهر اونتاش که( محل شهر محصور شد، در آن

)به  Kukunnum کمکان مقدس را ساخته ام؛ در آن جا ی

 زرین( یالمایبه تلفظ نیایشگاه یا پرستشگاه  یمعنا

. محصور کردم یو درون یرونیحصار ب کیساختم؛ آن را در 

  «من آن را ساختم. ،نساخته بودند «کوکونوم» میشاهان قد
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  :المیتمدن ا ینابود

آشور،  رومندیپادشاه ن پالی. م. آشور بانپ ۶۴۰سال  در

را  المیرا کشتار و دولت ا المیرا تصرف و مردم ا المیا

پس از هزاران سال مقاومت  الم،یا نهیرینابود کرد. تمدن د

 ها یبابل ها، َاَکدی ها، یچون سومر یرومندیدر برابر اقوام ن

صفحه  زاز دشمن خود آشور شکست خورد و ا ها یو آشور

در باره فتح  پالیآشور بان بهی. کتدیگرد دیروزگار ناپد

 :دیگو یم نیچن المیا یو نابود

را با  گرید یخاک شهر شوشان و شهر ماداکتو و شهرها تمام

روز کشور  کیماه و  کیو در مدت  دم،یتوبره به آشور کش
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کشور را  نیآن، جاروب کردم. من ا یرا با همه پهنا المیا

 بهره یب یقیموس یها از نغمه زیو گوسپند، و ن انیاز چارپا

دادم  خصتساختم و به درندگان، ماران، جانوران و آهوان ر

 .رندیکه آن را فرو گ

 

 :المیحکومت ا ساختار

 آن با فره یدگیتن درهم الم،یا ینظام حکومت یاساس عنصر

 شد یگفته م ت نیک یالمیفره، در تمدن ا نیبود. به ا یزدای

قدرت  نیقدرت محافظ و همچن ،یزدای فره ،ییجادو یکه طلسم

 هیقدرت خود را بر پا المیگر بود. پادشاهان ا مجازات

را در برابر  دو خو کردند یاستوار م تنیک ییمحافظت جادو

که به  ی. کسدانستند یم یاله تنیک ینیکارگزار زم ت،یرع

و  شد یمطرود م باخت، یخود را م یزندگ کرد، یم یآن تعد

 انخدای توجه داشت که همه دی. البته باردیبم ستیبا یم

از  دست کمهومبان  تنیک یداشتند ول یتنیک نیچن یالمیا

خاص  فره د،یرس یالمیا انیاخد یخدا به سرور نیکه ا یزمان

هومبان، مخصوص  زدیا تن  یک .آمد فرمانروا به شمار می

بود و قلمرو حکومت شاه،  المیاز شاه ا یزدیا یپاسدار

 ینمونه، در سند یبود. برا زدانیقلمرو مشترک او با ا

وارد آب شود،  داو بای»است:  مجازات، آمده باره در ییقضا

تکه  او را در گرداب خود تکه هجمجم ،ی]رودخانه[ شاز زدیا

 یر سر او کوفته شود! از قلمروو شاه ب زدیکند! دبوس ا

 « و شاه رانده شود! زدیا
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از  شیپ ۱۸۵۰که در حدود سال  یدودمان َاَپرت گذار دایبن

« شاه»خود را  یاریبس دیشده بود، با تأک لیتشک الدیم

که  ینخواند. اما در لوح« حاکم»و هرگز خودش را  دینام یم

« خدا»را آمده، او خود  دست او به ییاز سال اول فرمانروا

 یانروافرم کیاست که  یو تنها بار نینخست نی. انامد یم

 نیا در نتسی. والتر هاست دهیرس ییبه مقام خدا یالمیا

گرفت که  جهینت توان یلوح م نیاساس ا بر: »دیگو یم باره 

مهم  اندازه یب دادیرو کی دیاپرت با دنیبه قدرت رس

ه کنار شا «یخودخداانگار» نیا یزود البته به«. باشد

خود را خادم و ابزار دست  یالمیگذاشته شد و شاهان ا

خاص آنان برخوردار بودند  تیکه از حما دانستند یم زدانیا

 .آوردند یشمار نم به زدانیخود را همسنگ ا گاه چیو ه

 

از  شیپ دوازدهم از سده پیشحکومت ایالمی ها تا  وهیش

ون بر صورت که افز نیسه نفره بود. به ا یحکومت الد،یم

به شمار می که مرئوس شاه  گریشاه، دو زمامدار مقتدر د

دو نفر،  نیبودند. ا میسه المیدر حکومت بر ا ،رفتند

تر شاه  برادر و پسر شاه بودند که برادر جوان

السلطنه بود و پس از شخص شاه، مقام برتر را داشت و  نائب

 پسر شاه باشد. ستیبا یپس از او حاکم شوش بود که م

 

از پدر به  ،یلقب سلطنت ایعنوان  اکونوف،ید پنداشت  به 

 رتبه یمقامات عال انیشاهان از م شایدو  دیرس یپسر نم

 نیا ،یبه احتمال .شدند یو انتخاب م دهیبرگز تر نییپا

 نیشیوابستگان شاهان پ نیتر کیاز نزد بیشتررتبگان  یعال

 السلطنه، است که نائببر آن  نتسیاند. اما والتر ه بوده

و پس از  نشست یاو به تخت م یجا پس از درگذشت شاه به

ازدواج کند و برادر  یشاه متوف وهیبا ب ستیبا یجلوس، م

 یتر ن. اگر شاه برادر جواشد یالسلطنه م ترش نائب جوان

. دیرس یم المای السلطنه مقام نائب شوش به نداشت، شاهزاده

و  ماند یحاکم شوش در منصب خود م د،یاما با جلوس شاه جد

پسر خود را  توانست یم المیدر صورت مرگ او، شاه اتنها 

 بگمارد.  یو یجا به

 

 شد شوش می نداشت، پسر برادر شاه، شاهزاده یاگر شاه پسر

نداشت، پسر خواهر شاه  یو اگر او پسر و پسر برادر

 الدیاز م شدوازدهم پی . البته از سدهشد شوش می شاهزاده

حکومت  گریو بدون دو مقام د ییاتنه به المیبه بعد، شاه ا

تابع تبار  ،یارث بردن شاه توجه داشت که به دی. باکرد یم

 انه،یم المای نمونه، در دوره ی. برایبود و نه پدر یمادر

 ازمندین ینیجانش که نای با مشاهده ناکینشوشیا-لهاکیش

خود محتمالً فرزند ملکه  چونو  مادر است یاز سو یتبار شاه

 وهیبا ب نخستبه حکومتش،  یبخش شروعیتم ینبود، برا

از  یفهرست بلند شیها بهیکرد و سپس در کت عروسیبرادرش 
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را  ودشخ یاجداد احتمال یعنی یالمیشاهان ا یشناس نسب

.نگاشت
39
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 گاهشمار شاهان ایالمی:

به  الد،یاز م پیش ۱۲۶۵گال در سال  اونتاش :اونتاش گال

اونتاش بنا کرد و  به نام دیجد یو شهر دیرس المایحکومت 

 برپا ساخت. گوراتیدر آن ز

 ۱۲۰۷سال ه ناخونته اول ب شوتروکیکم: ناخونته  شوتروک

و در آغاز با شاه بابل  دیرس یبه پادشاه الد،یاز م پیش

وارد جنگ شد و موفق شد که بابل را تصرف کند. شوتروک 

آن  یها نهیگنج همهبابل داد و  تاراجناخونته فرمان به 

 ها یکاس نیشوتروک ناخونته به سرزم .آورده شوش شهر را ب

تصرف کرد. شوتروک ناخونته معابد  زین راجا  هم تاخت و آن

بنا کرد و چند شهر و  شیقلمرو خو یدر همه شهرها یاریبس

 الدیاز م پیش ۱۱۷۱در سال وی روستا را آباد ساخت. 

 درگذشت.

 پیش ۱۱۶۵در سال  ناکیشوش نیا لهکیش: ناکیشوش نیا لهکیش

سپاه  زیو پس از آن به تجه دیرس المایبه سلطنت  الد؛یاز م

کرد و به کرکوک  داینفوذ پ الهید هیپرداخت و تا ناح

. در دیرس یادیز میو بابل را محاصره نمود و به غنا دیرس

به  یو قانون حموراب نینارامس یلوح سنگ م،یغنا نیا انیم

 جیل خلشد و سپس همه دره دجله و ساح میمعبد شوش تقد

 رانیسلطه او درآمد و همه ا ریکوه زاگرس ز فارس و رشته

 لیتشک المایدر تسلط  یشاهنشاه نیمتحد شده و نخست یغرب

 الدیاز م پیش ۱۱۵۱در سال  ناکیشوش نیا لهکی.شدیگرد

 درگذشت.

 ۷۱۷ناخونته دوم به سال  شوتروک: ناخونته دوم شوتروک

در کوه  یی بهیکتو  دیرس المپادشاهی ایبه  الد،یاز م پیش

 او بهمعبد کوچک هم ساخت.  کیبنا کرد و  ریم مال کینزد

 درگذشت. الد،یاز م شیپ ۶۹۹سال 

 یبه پادشاه الدیاز مپیش  ۶۹۹در سال  هالوشو: هالوشو

کرد  رید حمله کرد و شاه بابل را اسکَ اَ  نیو به سرزم دیرس

 بابل یرا به پادشاه یگریآورد و شخص د المایو با خود به 

شد. هالوشو،  المای. در زمان هالوشو، بابل تابع دیبرگز

 بیو سناخر کشترا به دام انداخت و او را  بیپسر سناخر

و او  دندیشور المایهم پسر او را کشت و پس از آن مردم 

 کردند. برکنار الد،یاز م پیش ۹۶۳را در سال 

 الدیاز م پیش ۶۹۳ناخونته در سال  کودور: ناخونته کودور

 نیو در ا دیرس پادشاهیهالوشو، به  یاز برکنارو پس 

حمله کرد. کودور ناخونته نتوانست در  المایزمان آشور به 

شرط صلح را برگشت  ها ی. آشوربیستد ها یبرابر حمالت آشور

بابل به قلمروشان قرار دادند اما کودور ناخونته 

به شهر ماداکتو در کرخه مهاجرت  انیالمای. رفتینپذ

. دیرسان دالویور ناخونته خود را به شهر هکردند. کود
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در  انشیسال سلطنت به دست دربار کیکودور ناخونته پس از 

 کشته شد. الد،یاز م پیش ۶۹۲سال 

به  ،پ. م. ۶۹۲در سال  منایا هوبان: منایا هوبان

 المایدرگرفت و  جنگ گری. در زمان او بار ددیرسپادشاهی 

انده خود او بود، بر نش بابل که دست ریاز ام یبه طرفدار

بعد  یدرگرفت و کم یضد آشور وارد مبارزه شد و جنگ

را  المایکند و  ریبابل را تسخ گریتوانست بار د بیسناخر

 بازگرداند. نشینخست یها نیبه سرزم

 الد،یاز مپیش  ۶۸۸در سال  گاشیا بان خوم: گاشیا بان خوم

 شیپ پار پیو به بابل حمله کرد و تا شهر س دیرس یبه شاه

 جان سپرد. ۶۷۴گاه به شوش بازگشت و در سال  رفت و آن

 یبه شاه الد،یاز م پیش ۶۷۴در سال  اورتاکو: اورتاکو

برقرار کرد. در  ینشست. اورتاکو با آشور روابط بازرگان

برد و اورتاکو به  ورشیبه مصر  پالیهنگام آشوربان نیا

 نمود. ریبابل تاخت و آن شهر را تسخ

 الد،یاز م پیش ۶۴۰هالتاش در سال  وبانه: هالتاش هوبان

دوباره به  انی.در دوران حکومت او، آشوردیرس یبه شاه

 نیحمله کردند و مدکتو را تصرف نمودند و با فتح ا المای

 المای تختی. شوش پاافتندیبه کرخه راه  انیشهر آشور

هوبان هالتاش را  کشتندستور  پالی.آشورباندیگرد ریتسخ

 الد،یاز م پیش ۶۳۱در سال  المای یهصادر کرد و پادشا

 .افتی انیپا

 الدیاز م شیپ ۱۵۰۰تا ح ۲۷۰۰کهن ح المیا دوران

 م پ. ۲۶۰۰تا ح ۲۷۰۰ح یالمیشاهان ا نینخست

 شاه اوروک لگمشی( همزمان با گ.پ.م ۲۶۸۰)ح هومبابا

 نامشخص( خی( )تارریخومباست ایشوتور ) هومبان

 .م پ.۲۰۷۸تا  ۲۶۰۰ح اوان سلسله

شاه  نیپ.م( همزمان با آخر۲۵۸۰اوان )ح کمیاشناس ن شاه

 سلسله اوروک نینخست

 نامشخص( خی)...(لو )تار

 یپ.م( همزمان با لوگل آن۲۵۵۰سال در حدود  ۳۶) شکیکورا

 موندو شاه آداب و اورننشه شاه لگش

 م( پ.۲۵۰۰)ح یپل

 نامشخص( خی)تار کمی َتَته
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 نامشخص( خی)تار شیاوکوتنه

 شخص(نام خی)تار شوتشیه

 نامشخص( خیَتَرَنه )تار شوشون

 نامشخص( خی)تار لهوشیا یَنپ

 نامشخص( خی)تار یتمت وهیس کویک

 نامشخص( خی)تار کمیَرتپ  شپیه

 کمیَرتپ  شپی( پسر ه.م پ.۲۳۲۵)تا  شنیا لوه

 شنی( پسر لوه ا.م پ.۲۳۲۵َرتپ دوم )از  شپیه

 (.م پ.۲۳۱۱تا  ۲۳۱۵)ح ینیس امه

 (.م پ.۲۴)ح سده  ه لو

 شاه َاَکد( نی)همزمان با َنَرم س َتهیه

)همزمان با اورَنمو شاه اور( پسر  َنکیشوش نیا کیکوت

 هوک شیه ینپیش

که شوش بر دست  .م پ. ۲۰۷۸ناشناس دوم اوان )تا شاه

 اور گشوده شد( انیسپاه

 .م پ. ۲۰۳۰تا ح ۲۵۳۰ح یَهماز شاهان

 م( پ.۲۵۳۰سال در حدود  ۷) شیَهتان

 (نامشخص خی)تار یزیز

 نامشخص( خی)تار اورَاَدد

 م( پ.۲۰۳۷تا پس از  ۲۰۴۱از  شی)پ شکوریاورا

 م( پ.۲۰۳۷)پس از  َوَردَنَنر

 .م پ. ۲۳۰۰تا ح ۲۴۰۰ح[ ۶]هومیشر شاهان

 (.م پ.۲۳۷۱از  شی)پ یه )...(

 (.م پ.۲۳۱۶رو )ح )...(

او شاه انشان  نی( همچن.م پ.۲۳۰۵)تا  هومیناشناس شر شاه

 است. بوده

 .م پ.۱۹۷۰تا ح ۲۳۵۰نانشا شاهان
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 هومیشاه شر نیم( همچن پ.۲۳۰۵انشان )تا  کمیناشناس  شاه

 شد. ریشکست خورد و اس اناز َاَکدی بود.

شاه  یم( با دختر شولگ پ.۲۰۶۴تا  ۲۰۶۸از  شیپ) شََلبوم

 اور ازدواج کرد.

 ( چند نبرد با اور داشت..م پ.۲۰۶۴از ) بومیل

م( با دختر  پ.۲۰۳۷تا  ۲۰۴۱ناشناس دوم انشان )ح شاه

 شاه اور ازدواج کرد. نیشوس

 نیس یبیم( با دختر ا پ.۲۰۱۷ناشناس سوم انشان )تا  شاه

 شاه اور ازدواج کرد.

 ندتوی( پسر کنیسیشاه ا شویلیسو )همزمان با شوا مهیا

 بازگرداند. نیسینانار را به ا سی. تندیماشکیشاه س

سوکل ماه و  (نیسیَدَگن شاه ا نیدیدوم )همزمان با ا یا َپرت

در  نیسیَدَگن شاه ا نیدیشاه انشان و شوش. با دختر ا

 ازدواج کرد. .م پ.۱۹۷۳

 .م پ. ۶۴۶تا ح ۲۳۵۰د ر ح شاهان

 نیاورس در کمیناشناس  شاه

 موتبل آنوم ناشناس دوم در شاه

 مننه

 مومینق

 موتبلهی سومو

 ومیمن

 لهکیش یتمت

 مبوک ریکوت

 کمی نیس میر

 دوم نیس میر

 خویش یلکت

 هید تن ناشناس سوم در اهش

 تویتمر

 .م پ.۱۹۲۸تا ۲۱۰۰ح ماشیس ،یماشکیس سلسله
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شاه  نکیشوش نیا کی)همزمان با کوت یماشکیناشناس س شاه

 اوان(

 نامشخص( خیتار) کمی رَنمهیگ

 (.م پ.۲۰۳۷تا ح ۲۰۴۰)ح کمی َتهیَتز

 (.م پ.۲۰۳۳)تا کمی یا َپرت

 (.م پ.۲۰۳۳دوم )از رَنمهیگ

 نامشخص( خیدوم )تار َتهیَتز

 (.م پ.۲۰۲۲تا  ۲۰۲۸از  شیلوهان )پ لوراک

 یتمت هوتران

 یپ.م( پسر هوتران تمت۲۰۱۶)تا  کمی نکیشوش نیندتوایا

اور. پسر َتن  ندهیپ.م( گشا۲۰۰۵تا ۲۰۰۶َدتو )ح نیک

 ریروهوَرت

 نیسیشاه ا شویلیدوم )همزمان با شو ا نکیشوش نیا نَدتویا

 یپ َلَمه شاه اشنونا( پسر په َلهیو ب

( پسر نیسیَدَگن شاه ا نیدی)همزمان با ا کمی ریروهوَرت َتن

 دوم نکیشوش نیا نَدتویا

نامشخص(  خیاز سه سال. تار شیسوم )ب نکیشوش نیا نَدتویا

 کمی ریپسر َتن روهوَرت

 نامشخص( خی)تار ریَنپ نَدتویا

 (.م ؟پ.۱۹۲۸)تا  یتمت نَدتویا

 .م پ.۱۵۰۰تا ح ۱۹۷۰ح یا َپرت سلسله

( )سوکل ماه نیسیَدَگن شاه ا نیدیدوم )همزمان با ا یا َپرت

در  نیسیَدَگن شاه ا نیدیو شاه انشان و شوش( با دختر ا

 ازدواج کرد. .م پ.۱۹۷۳

 دوم ینامشخص( )سوکل ماه( پسر ا َپرت خی)تار لَهَههیش

 لهههیش پسر )خواهرزاده( کمینشور کوک

دم شوش( ( )شبان مر.م پ.۱۸۹۴؟ تا پس از ۱۹۲۸هوشو ) َاَته

 )؟(کمیپسر کوک نشور

( )شبان مردم شوش( پسر کوک .م پ.۱۸۹۰َمَده )پس از  ت ت پ

 )؟(کمینشور
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 نامشخص( )سوکل ماه( خی)تار شنیا َپَلر

 تیسَن کوک

سوکل  الم،ینامشخص( )سوکل ماه، سوکل ا خی)تار رَوشیک کوک

 شنیسوکل شوش( پسر َلن کوکو و برادرزاده َپَلر ا ،یماشکیس

 رَوشینامشخص( پسر کوک ک خی)تار تیسَن ت م

 رَوشینامشخص( پسر کوک ک خیَنهونته )تار کوک

 نامشخص( خیَنشور دوم )تار کوک

شاه آشور( )سوکل  کمیَاَدد  ی)همزمان با شَمش روکدوهیش

 کمیماه( پسر کوک َنشور 

 نامشخص( خی)تار کمیَورَتش  موتیش

 روکدوهی( )سوکل ماه( پسر ش.م پ.۱۷۶۵َپَلر هوَپک )ح وهیس

 روکدوهینامشخص( پسر ش خی)تار کمی کودوزولوش

نامشخص( )سوکل ماه( پسر  خی)تار کمیَنهونته  ریکوت

 کمیکودوزولوش 

 نامشخص( خی)تار یم َره َهلک َاَته

 ینامشخص( برادر َاَته م َره َهلک خیدوم )تار َتَته

 کمینامشخص( پسر کودوزولوش  خی)تار رَتشیا َلهیل

َنهونته  رینامشخص( )سوکل ماه( پسر کوت خیَاگون )تار یتمت

 کمی

 َاگون ینامشخص( )سوکل ماه( پسر تمت خی)تار لَهَههیش ریکوت

و  یماشکیپ.م( )سوکل ماه، سوکل س۱۶۴۶نشور سوم )ح کوک

 لَهَههیش ریشوش( پسر کوت

 لَهَههیش رینامشخص( پسر کوت خیَرپَتش )تار یتمت

 لَهَههیش ریوتنامشخص( پسر ک خیَورَتش دوم )تار موتیش

 نامشخص( پسر کوک نشور دوم خی)تار رتوهیش

 موتینامشخص( )سوکل ماه( پسر ش خیدوم )تار کودوزولوش

 ورتش دوم

 نامشخص( )سوکل ماه( خی)تار یاول َتن
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( یماشکیو س المینامشخص( )سوکل ماه ا خی)تار یَهلک یتمت

 یپسر تن اول

 ینامشخص( پسر تن اول خینشور چهارم )تار کوک

 یپ.م( پسر تن اول۱۵۰۰ح) َمتَلت کیتکو

 الدیاز م شیپ ۱۰۰۰تا ح ۱۵۰۰ح انهیم المیا دوران

 .م پ.۱۴۰۰تا ح ۱۵۰۰ح نویدیک سلسله

 ( شاه انشان و شوش.م پ.۱۵)سده  نویدیک

نامشخص( شاه انشان و  خی)تار ریپیَنپ ریسونک نکیشوش نیا

 شوش

 م( شاه انشان و شوش پ. ۱۵دوم )سده  ریروهوَرت َتن

 نامشخص( شاه انشان و شوش خی)تار َلهشَ 

شاه بابل( شاه انشان  لیَاَهر )همزمان با کدشمن انل یتمت

 و شوش

 .م پ.۱۲۱۰تا ح ۱۴۰۰ح یَهلک گهیا سلسله

 نامشخص( خی)تار یَهلک َاَته

 ینامشخص( پسر َاَته َهلک خی)تار کمی َتهیک َاَتر

 نامشخص( خی)تار یَهلک گهیا

شاه بابل( پسر  کمی گلزویبا کور)همزمان  کمی شنیا ریَپه

 یَهلک گهیا

 کمی شنیا رینامشخص( پسر َپه خیتار) کمیهوتران  نیدیک

 یَهلک گهینامشخص( پسر ا خیدوم )تار َتهیک َاَتر

دوم شاه  شیَ )همزمان با بورَنه بور کمینوم َنه  هومبان

 دوم َتهیبابل( پسر َاَتر ک

نامشخص( پسر  خیاونَتش هومبان( )تار ای) شَهیریَنپ اونَتش

 کمیهومبان نومنه 

 شهییرینامشخص( پسر اونتش نپ خیتار) هوتران دوم نیدیک

 هوتران دوم نیدیهومبان اونتش( پسر ک ای) اونتش شهیرینپ

 نامشخص( خیدوم )تار شنیا ریَپه
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نامشخص( پسر  خیاونپتر هومبان( )تار ای) شهیرینپ اونَپَتر

 دوم شنیا ریپه

و ادد  یشوم نیند لیمان با انلهمز) هوتران سوم نیدیک

 دوم شنیا ریشاهان بابل( پسر په نهیدیشومه ا

 .م پ. ۹۷۰تا ح ۱۲۱۰ح یشوتروک دودمان

 م( پ.۱۲۱۰)از ح نکیشوش نیا هلوتوش

 (.م پ.۱۱۵۸)ح کمینهونته  شوتروک

 (.م پ.۱۱۵۵نهونته دوم )ح ریکوت

 نامشخص( خی)تار کمی نکیشوش نیا لهکیش

 (.م پ.۱۱۱۰)ح کنیشوش نیلوتوش ا هوته

 پ.م(۱۱۱۰همرو َلَکَمر )پس از  نهیلهیش

 پ.م(۱۱سده  لیدوم )اوا منهین هومبان

 (.م پ.۱۱سده  لینهونته دوم )اوا شوتروک

 کمینهونته  شوتور

 نامشخص( خی)تار موتیش ریَاکش

 نامشخص( خینهونته )تار ریَاکش

 نامشخص( خی)تار نَدشیا َکَره

 (.م پ.۹۷۸تا پس از  ۹۸۳از  شیپ) َاپَله اوصور یتیَمرب

 الدیاز م شیپ ۵۰۰تا ح ۱۰۰۰نو ح المیا دوران

 .م پ. ۵۱۹تا  ۸۳۰ح (انیالمیهومبان َتهَره )نوا سلسله

َاَدد  یهمزمان با شَمش .م پ. ۸۲۱)ح المیناشناس دوم ا شاه

 پنجم شاه آشور(

 (.م پ. ۷۴۲)تا  کمیَتهَره  هومبان

ر هومبان تهره ( پس.پ.م ۷۱۷تا  ۷۴۲) کمی َکشین هومبان

 کمی

( پسر )خواهرزاده( .م پ. ۶۹۹تا  ۷۱۷نهونته دوم ) شوتور

 کمی کشیهومبان ن

( برادر .م پ. ۶۹۳تا اکتبر  ۶۹۹) نکیشوش نیا هلوشو

 شوتور نهونته دوم
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( پسر .م پ. ۶۹۲ جوالیتا  ۶۹۳نهونته سوم )اکتبر  ریکوت

 نکیشوش نیهلوشو ا

( پسر .م پ. ۶۸۸  برویتا ف ۶۹۲ جوالیسوم ) منهین هومبان

 نکیشوش نیهلوشو ا

 پ. ۶۸۱تا اکتبر  .م پ. ۶۸۸ بروری)ف کمیَهلَتش  هومبان

 (.م

( پسر .م پ. ۶۷۵تا سپتامبر  ۶۸۱هلتش دوم )اکتبر  هومبان

 کمیهومبان هلتش 

( برادر .پ.م ۶۶۳تا  ۶۷۵)سپتامبر  نکیشوش نیا اورَتک

 هومبان هلتش دوم

 پ. ۶۵۳تا سپتامبر  ۶۶۳) کمی نکیشوش نیهومبان ا یتمت

 نکیشوش نی( برادر اورتک ا.م

( پسر اورتک .م پ. ۶۵۱تا  ۶۵۳دوم )سپتامبر  کشین هومبان

 نکیشوش نیا

پسر  کشی( پسر هومبان ن.م پ.۶۴۷و  ۶۴۹تا  ۶۵۲) تویَتَمر

 کمیهومبان هلتش 

 (.م پ. ۶۴۸ جوالیتا پس از  ۶۴۹) یبیب نَدهیا

 م( پ. ۶۴۵/۴ا ت ۶۴۸ جوالیهلتش سوم )پس از  هومبان

 ی( پسر َاَته م َره َهلک.م پ. ۶۴۷سوم ) کشین هومبان

 م( پ. ۶۴۷) اومهولوَمه

 پ. ۶۴۶ زیتا پس از پائ ۶۴۷چهارم ) نکیشوش نیا نَدتویا

 م(

 (.م پ. ۶۴۷َهپوَئه ) هومبان

 (.پ.م ۶۴۵/۴تا  ۶۴۶ زی)پس از پائ پائه

 ندتوی( پسر ا.م پ. ۶۴۶ زینهونته سوم )پس از پائ شوتور

 چهارم نکیشوش نیا

 نامشخص( پسر شوتور نهونته سوم خی)تار نیتیک هومبان

 نامشخص( خیتهره دوم )تار هومبان

 نامشخص( پسر هومبان تهره دوم خی)تار نکیشوش نیا َهلوَتش

 نامشخص( خی)تار کمی اومانونو
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 کمینامشخص( پسر اومانونو  خیدوم )تار نکیشوش نیا لهکیش

( پسر .م پ. ۵۵۰از  شیدوم )پ نکیشوش نیهومبان ا یتمت

 دوم نکیشوش نیا لهکیش

 (.م پ. ۵۴۹/۸)ح َهلَکَتش

 ( پسر اوَپدَرَمه.م پ. ۵۲۲دسامبر  ۱۰)اکتبر تا  َنهیآس

( )دسامبر شیمانیچهارم )ا کشیهومبان ن ایدوم  اومانونو

 (.م پ. ۵۲۱ یوربرتا ف ۵۲۲

 (.م پ. ۵۲۰/۱۹)تا  نکیشوش نیا یتیَهم َاَته

 .م حدود سده هفتم پ. ریپ هیَ اَ  شاهان

 نامشخص( خی)تار یه یتاخ

 یه ی( پسر تاخالمی)همزمان با شوتورنهونته سوم شاه ا یهن

 ینامشخص( پسر هن خی)تار یش زشه

 .م پ. ۵۱۹حدود سده هفتم تا  یساتیگ شاهان

 (.)اواخر سده هفتم پ.م یتیهوپ یشات

 یتیهوپ ی( پسر شات.سده ششم پ.م لیشوتوروک )اوا هومبان

 (.سده ششم پ.ممیانه های ) یتمت هوتران

( پسر هوتران .پ.م ۵۲۰/۱۹)تا  نکیشوش نیا یتیَهم َاَته

 یتمت

 .م حدود سده هفتم و ششم پ. نیزام شاهان

 (.م پ. ۷اواخر سده ) کمی یَبهور

 (.م پ. ۶سده  لیاوا) دوم یبهور

 .م پ. ۶حدود سده  یسَمات شاهان

 داباال

 پسر داباال شیریآمپ

 پسر داباال لَههیش یآن

 لههیش یپسر آن  کیلیک یاونز

 اشیتیز
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 اشیتیپسر ز اونسَک

 .م پ. ۶حدود سده  یز شاهان

 «هیال اپه

 

 
 
 

 عزیز آریانفر

 
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری 

 

 

 
 جلد نخست

 

 
 عزیز آریانفر

)آمیزه  خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی

 یی( پارسی دری 

 (..…)بخش

 اسکیت ها )سکایی ها یا ساک ها(

: چون در باره توران مقاله جداگانه یی نوشته یادداشت

ایم، و این نوشته چندی پیش در همین سایت به نشر رسیده 

است، از این رو خواهشمندیم پیش از خواندن نوشته دست 

: از توران»داشته، آن را بخوانید. در واقع مقاله 

افسانه تا واقعیت بخش پنجم است. از همین رو، نوشته دست 

 داشته را زیر بخش ششم آوردیم.  

 

توده های تورانی یا سکایی ها )اسکیت ها( چه از دید 

تاثیر گذاری بر فرهنگ و تمدن و شیوه  زندگانی و چه 

زبان و تبار توده های ایرانی و چه در شکلگیری تحوالت و 

سی در منطقه، نقش چشمگیری داشته اند. دگردیسی های سیا

از این رو، در این بخش می کوشیم تا با این توده ها 

 آشنایی همه جانبه بیابیم. 

 

به گواهی همه داده های علمی، از دید نژادی و تباری و 

زبانی یا ایرانیان و آریایی ها در کل همریشه و 

ن در همخاستگاه اند. تنها تفاوت میان ایرانیان وتورانیا

شیوه زندگانی آنان بوده است. یعنی ایرانیان پس از 

سرازیر شدن به پشته ایران، فرهنگ زمینداری بومیان سیه 

چرده را پذیرفتند. اما برادران تورانی شان به شیوه 

زندگانی کوچروی و چادرنشینی و دشت نوردی ادامه دادند و 

شیوه اقتصادی و فرهنگ نوی را آفریدند که اقتصاد 
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داری بود.  از سوی دیگر، ایرانیان در آینده آیین دام

زرتشت را پذیرفتند. در حالی که تورانیان کماکان به 

آیین نیایی شان پابند ماندند. گذشته از همه این ها، در 

سال  2500سال تا  3500درازای نزدیک به یک هزار سال )از 

پیش از امروز( پیوسته میان توده های تورانی و ایرانی 

دهایی روان بود که در واقع مبارزه میان دو شیوه نبر

تولیدی مختلف بود که در شاهنامه فردوسی بازتاب یافته 

 است. 

 
 

 

 

 

 
 

آریایی های   -از اسکیتا تا هند»برگرفته هایی از کتاب: 

 «قدیم: افسانه ها و تاریخ

 پدیده های قطبی، آریایی ها، اسکیت ها، سارمات ها و...

 

 ادوین گرانتوفسکیلوین و -بونگارد

 
 اسکیت ها:

در بسیاری از نواحی اوکرایین، قزاقستان، دشت های »

اورال و آلتای، می توان گورگان های قدیمی را دید  -ولگا

که متعلق به اسکیت ها و قبایل خویشاوند با آن ها 

بودند. به یاری کاوش های گورگان های اسکیت ها، مواد بس 

امکان می دهند در باره  ارزشمندی به دست آمده است که

شیوه زندگانی، ساختار اجتماعی، پندارهای مذهبی، فرهنگ 

 و هنر باشندگان قدیم این سرزمین داوری کرد. 

 

در موزه های کشورهای مختلف، به ویژه در کاخ موزه 

ارمیتاژ )در سانکت پتربورگ( و گنجینه زرین آن، یادمان 

یتی نگهداری می های هنری به دست آمده از گورگان های اسک

شود. بسیاری از آن ها به استیل یا سبک نامهناد 

)فیگورها یا هیکل ها یا تصاویر جانوران( « جانوری»

ساخته شده اند. برخی از این ساخته های جالب، ببینندگان 

را با هنروری و اوستادی آفرینندگان خود، برازندگی، 

سبی به زیبایی و پرداز خود در شگفتی اندر می سازند. دلچ

این یادمان ها هم در میان کارشناسان و هم در میان  

محافل گسترده کسانی که به هنر ارزش و بهای فراوان می 

دهند، بسیار است. مگر، تا کنون پاسخ نهایی به پرسش ها 

در باره خاستگاه ها و راه های تکامل و منشای اولیه این 

 هنر ها داده نشده است. 
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نزدهم –ی هنوز در سده های هژدهم یادمان های سبک جانور

به پیمانه گسترده پس از بازیافت های باستان شناسان در 

گورگان های بزرگ اوکرایین و قفقاز شمالی شناخته شده 

بودند. در جریان زمانی دراز، بسیاری از دانشمندان می 

پنداشتند که این یادمان ها برای اسکیت ها و رهبران شان 

نی شهرهای کرانه های شمالی دریای از سوی استادان یونا

 سیاه و گاهی هم خود بومی ها تهیه می شدند.   

 

اما یافته های نمونه های این سبک به گستره اوکرایین و 

شمال قفقاز محدود نمی شود. منطقه گسترش آن ها به 

دوردست ها در خاور تا آسیای میانه، پامیر، آلتای و 

ُیمن یخبندان های سایان پهن می باشد. در آلتای به 

دایمی، زیر دیواره های سنگی بناهای گورگان ها نه تنها 

اشیای فلزی، بل نیز مصنوعات ساخته شده در سبک جانوری، 

تصاویر شگفتی برانگیز به روی اشیایی از چوب، چرم و 

پارچه ها و حتا به روی اجساد خالکوبی شده رهبران حفظ 

 گردیده اند. 

 

می آید که پژوهشگران را به سوی هر کشف تازه، چنین بر 

رخنه و نفوذ به اسرار هنر اسکیتی می کشانند. مگر، 

 دیدگاه ها در باره منشای آن، متنوع  باقی مانده است. 

 

در نزدیک زیویه در خاور شهر سقز در شمال  1947به سال 

باختری ایران، پس از توفان و بارش سنگین و وزش بادهای 

شی از یک تپه فرو ریخت. تند و روان شدن سیل، بخ

باشندگان بومی در فردای آن، در آن جا شمار فراوان 

اشیای زرین و سیمین و ساخته هایی از عاج فیل را 

یافتند. این بود که بازار کندوکاو های خود سرانه و 

خرید و فروش اشیای عتیقه در آن جا گرم شد. با این  هم، 

اشیای به دست  موزه تهران موفق شد بخش شایان توجهی از

آمده را بخرد و گرد بیاورد. اما شمار بسیار دیگر از 

این اشیای بینظیر هنری برای فروش به امریکا و اروپا 

برده شدند. به باور شماری از دانشمندان، اشیای یافت 

شهرت یافته است، در اصل « گنجینه سقز»شده که به نام 

د که در مربوط به آرامگاه یکی از پیشوایان برجسته بو

اوخر سده هفتم پ.م. در این جا به خاک سپرده شده بود. 

او کی بود؟ چه کسی را می توان سازنده یادمان های هنری 

پیدا شده دانست؟ این ها پرسش هایی بودند که در برابر 

 پژوهشگران قرار گرفته بودند.  

 

محل یاد شده در آن هنگام، در گستره پادشاهی مانی قرار 

گان و حریفان آسوری های مخوف. شمار بسیاری همسای -داشت

، آشکارا به پیوند آن ها با آسوری ها «گنجینه»از اشیای 

گواهی می دهند. گروه دیگری از اشیاء با سنت های بومی 

ساخته شده بودند. اما شگفتی زدگی دانشمندان وقتی هویدا 
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شد که چنین برآمد که بسیاری از اشیاء دارای انالوگ های 

در  جهان اسکیت  ها و برخی از  –دیگری برآمدند بیخی 

آنان از روی سیمای کلی خود تقریبا  نقاشی ها و ویژگی 

های گورگان های اسکیتی اوکرایین و قفقاز شمالی را 

تکرار می کنند. 
40

 

                                                 
40

. برای مقایسه با آن چه که پژوهشگران ایرانی در  

زمینه نوشته اند، برش هایی از چند نوشته در زمینه را 

 با اندک ویرایش  از کهکشان  انترنتی می آوریم: 

 هد بگردی بر م -مرکز استان کردستان  -کلمه سقز  شهری»

 به واژه سکا ! 

ي شود كه این شهر با نام در مورد وجه تسمیه سقز گفته م

. ایزیرتا در نخستین اتحاد ماد، پایتخت مادها بود

شهر استحكاماتي براي خود پیرامون سركردگان ماد در 

ساختند كه از آن جمله زیویه و قپالنتوي كنوني 

)آدامائیت( را مي توان نام برد. در این زمان سارگن دوم 

 ست خوردند وسرزمین ماد تاخت، مادها شك بهپادشاه آشور 

ایزیرتا، زیویه و آدامائیت را ویران كرد. پس از آن 

سكاها به تجدید بناي این شهر پرداختند و سقز را به نام 

. نام امروز برگزیدند اسكیت )ساكز( به عنوان پایتخت خود

به یادگار  ،سقز را نام قوم سكه ـ سكا ـ اسكیت ـ سكز

 «ت.مانده است و سكز همان ساكز اس

 ( iausanandaj.ac.ir تیسا :منبع) 

 رانیا باختری شمال یاز شهرها یکی( Seqiz: یقّ ز )به کردسَ»

 سنندج و در فاصله یغرب در استان کردستان است که در شمال

 یغرب جانیآن واقع است. از شمال به آذربا یلومترکی۱۹۸

 )شهر بوکان(، از غرب به شهر بانه، از جنوب به منطقه

 شود.  یم یاز شرق به تکاب افشار منتهو  وان،یو مر وسرشی

 

حکومتش نخست پادشاه ماد، در ده سال  نیتر هووخشتره، بزرگ

به  س،یپروتوث -اش را با پادشاه سکاها موّفق شد که رابطه

 بخشکند. هووخشتره ارتشش را به دو  لیاّتحاد متقابل تبد

که  ی)شکل راندازینظام ت و سواره زهیمجّهز به ن نظام ادهیپ

در ماد  یرومندیکرد و دولت ن میبود( تقس سکاها آموخته از

سکاها در  ادیداد. در روزگار هووخشتره، پس از انق لیتشک

 نیاز سکاها را به غرب ماد کوچاندند و ا یماد، گروه

ساکز خواندند که اکنون  ای ینام آنان سکز را به نیسرزم

 «به سّقز معروف است.

 

  :هیویز یدژ باستان»

متر در فاصله  140به ارتفاع  یی تّپه یبررو قلعه نیا 

 هیو در حاش واندرهید کیشهر سّقز و نزد یلومتریک42

 یالدیم 1947قرار دارد که در سال  هیوینام ز به ییروستا

اشراف پیرامون  طیبنا به مح نیکشف شد. ا یطور اّتفاق به

 یدر قسمت ییها ستون یایکامل دارد و با توجّه به بقا
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از روی منابع هر چند هم انگشت شمار مکتوب، مدت ها پیش 

ز میالد، به روشن شده بود که اسکیت ها در سده هفتم پیش ا

آسیای صغیر آمده بودند. نظر به حکایت هرودوت )در سده 

 -پنجم پ. م.( آن ها از راه قفقاز به این جا آمده بودند

از راه کرانه های دریای کسپین. دولت های قدیم خاور 

زمین، از همان آوان پدیدآیی اسکیت ها، قدرت رزمی سواره 

ران اسکیتی به نظام اسکیت ها را احساس کرده بودند. سوا

از ایران و  -گونه ناگهانی به جاهای مختلف پدیدار شدند

جایی که فرعون پاسامیتیک  -آسیای صغیر تا مرزهای مصر

(Psamtik برای اسکیت ها باج آورده بود. پادشاه آسوری )

اسرحدون( در پی اتحاد  -)به عربی asrhaddonها اسرهادون 

را به زنی پادشاه  با اسکیت ها بود و می خواست دختر خود

                                                                                                                                                             

گاه منطقه  مرکز حکومت و امن رسد یبه نظر م دمانن وانیا

 است.  حاکم وقت بوده یبرا

 

طور  تّپه، که غالبًا در گذشته و به نیا یها یاز حّفار

به دست آمده که  یادیز یایبوده، اش صورت گرفته رمجازیغ

هم در  یاریو بس یداخل یها ها در موزه از آن یبعض

 اءید؛ ازجمله اششون یم یخارج از کشور نگهدار یها موزه

و صحنه  یوانیکه نقوش حاست آمده، قطعات عاج منقوش  دست به

 یی ژهیها حک شده و از ارزش و آن یرو یریشکار اساط

ها، نقش برجسته  دو نمونه از آن یبرخوردار است. از رو

است.  و ساخته شده ،یینما بزرگ ،یسنندج طّراح دریآب

 اءیاش یها نمونه گریاز د یطال و سر  عقاب طالئ نبندگرد

  برخوردارند. یادیهستند که از ارزش ز هیویشده تّپه ز کشف

 

رد، غالف هاى مفرغى و بشقاب هاى نقشدار وقتى روستاییان كُ 

كهنسال را از دل طبیعت پیدا مى كردند، هیچ نمى دانستند 

ى را یى گمشده از تبارى افسانه یكه در واقع گنجینه 

جا كه باستان  اند؛ تا آن یافته و به تاریخ معرفى كرده

ما »رومان گیرشمن در كتاب خود مى نویسد:  -شناس نامى

معتقدیم كه این داستان سكاییان به وسیله كشف تصادفى كه 

اخیرًا توسط روستاییان در نزدیك شهر سقز، در جنوب 

سر برآوردن « مجسم شده است. ،دریاچه ارومیه به عمل آمده

كمرنگى بر ابهام انبوه  ى از دل خاك روشنایىیگنجینه 

افسانه هاى كهنسال پاشید، افسانه هایى كه قهرمانانش 

هالك كننده »جنگجویانى بودند كه ارمیاى نبى در تورات 

ى متعلق به همان قوم یخوانده بودشان! گنجینه « امت ها

مشهور به ماساژت ها كه تنها شكست دهندگان كوروش بودند 

م شراب خود ساختند؛ و كاسه سر پادشاه رزمنده را جا

اردوهایى غارتگر از سواران جنگجوى آریایى، قوم پاره 

مى آفریدند و هنگامه به پا مى  آشوبى كه پیوسته یپاره 

 گ.-.«كردند، مى ریختند و مى پاشیدند و مى گریختند
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پارتوت بدهد. مادها  و دیگر قبایل غربی هم  در  -اسکیتی

 وابستگی از اسکیت ها قرار گرفتند. 

 

تسلط اسکیت ها بر آسیای صغیر به روایت هرودوت، آن گاه 

پ. م.( با  625-585کیاکسر ) -پایان یافت که پادشاه مادی

سر به   فراخواندن سران اسکیت در جشنی، خائنانه آنان را

 نیست کرد. 

 

دقیق روشن نیست که مرکز بودوباش اسکیت ها در هنگام 

لشکرکشی های شان بر آسیای صغیر در کجا قرار داشت. آیا 

در آن جا، کدامین کشور و دولت  و پادشاهی هم داشتند یا 

نه؟ متون آسوری بر حضور اسکیت ها در کشور پادشاهی 

انشمندان اکثر می مانوی گواهی می دهند. از همین رو، د

پندارند که گنجینه سقز، آرامگاه یکی از رهبران اسکیتی 

 بوده است. 

 

، آوند مهمی است به سود «گنجینه»اشیای اسکیتی از  

تیوری در باره ریشه های آسیای مقدمی هنر اسکیتی و سبک 

جانوری پیکره پردازی آن. مدافعان این تیوری می پندارند 

دوره حضور اسکیت در آسیای مقدم  که مبانی سبک جانوری در

از سوی آنان پذیرفته شده بود. سپس، بعد از بازگشت 

ایشان به میهن، سبک پیکره سازی جانوری اسکیتی در سراسر 

 جهان کوچروان استپ های اروآسیا پخش گردید.   

 

اما این دیدگاه، به هیچ رو، دیدگاه پذیرفته شده از سوی 

اران اندیشه دیگر، به موادی جمهور دانشمندان نیست. هواد

تکیه می زنند که در هنگام کاوش ها در مناطق خاوری 

کشف گردیده اند. در این جا، بسیار دور « جهان اسکیتی»

از قفقاز و کرانه های دریای سیاه، یادمان های سبک 

جانوری شناخته شده اند و برخی از آنان، از گورگان های 

دانشمندان یا قدمت سده قزاقستان خاوری و تووا، از سوی 

های هفتم و یا حتا هشتم پ. م. تثبیت گردیده اند )مانند 

گورگان ارژن در تووا(. از این رو، مخالفان فرضیه آسیای 

مقدمی تاکید می ورزند که منشای سبک جانوری اسکیتی به 

گونه مدلل تعامل آن را با آسیای صغیر توضیح می دهد. 

ای مختلف جهان اسکیت ها این سبک، از بخش ها و گوشه ه

بدون بستگی از لشکرکشی اسکیت های اروپایی به خاور 

نزدیک و تا بازگشت آنان به استپ های جنوبی روسیه، حضور 

چنین بر می آید که « گنجینه سقز»داشت. مصنوعات اسکیتی 

به فرمایش و سفارش پیشوایان اسکیتی تهیه شده بودند و 

اسکیتی ساخته شده  یا هم مطابق سنت های موجود هنر

بودند. درست مانند این  که پسا ن ها بسیاری از اشیا را 

 برای اسکیت ها ساختند. 
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اما جرو بحث ها در این جا پایان نمی یابند. در مقابل 

آوندهای آورده شده در باال، تاکید می ورزند که قدمت 

گورگان های قزاقستان خاوری و تووا بس گمانه یی و 

در آسیای صغیر، و به ویژه در غرب ایران،  تخمینی اند و 

اشیایی که با قدمت  سده های نهم و هشتم کشف شده اند، به 

شکل همانند با ویژگی های سبک جانوری اسکیتی ساخته شده 

 اند. 

 

این گونه، مساله در باره ریشه های هنر اسکیتی در کل و 

ق سبک پیکره پردازی جانوری آن علی الخصوص، در باره مناط

و منشای پدیدآیی اولیه آن ها به پیمانه بسیار همچون 

معما مانده اند. چنین می نماید که سبک جانوری، تقریبا 

همزمان در سراسر گستره پهناور جهان اسکیتی پدید آمده 

باشد. مگر در این ساحات، هنوز یادمان های هنری یی که 

را از روی آن بتوان به گونه مستقیم خصوصیات سبک جانوری 

نتیجه گیری کرد، به دست نیامده است. شاید به این سبک، 

در قدیم ها موجود بود. اما پیش از این دوره ها در 

اشیایی که از چرم یا چوب ساخته می شد و یا هم به روی 

پارچه ها نقاشی و کنده کاری می شد. اما دردمندانه، 

چنین ساخته هایی حفظ نمی شوند و از همین رو هم نمی 

آن ها را در گورستان های کهن بازیافت. و یا هم   توان

به راستی،  پیدایش سبک جانوری را بایسته است در گام 

 نخست با حضور اسکیت ها در آسیای مقدم مرتبط دانست؟

 

در هر صورت، این یک فاکت است که در جنوب خاوری اروپا، 

اوایل سده ششم پ.م. اشیایی  -سر از  اواخر سده های هفتم

بک جانوری پدید می آیند. چنین ساخته هایی در به س

گورگان های کرانه های شمالی دریای سیاه و حومه کوبان 

همراه با اشیای کشف شده در آن جا که  -یافت شده اند

برای سبک آسیای مقدمی )اورارتی، آسوری، مانی و...( 

تیپیک اند. این گورگان ها، چنین بر می آید که بر روی 

ن پیشوایان اسکیت ها که در گذشته به آرامگاه های آ

 آسیای صغیر لشکرکشی نموده  بودند، برپا شده اند.

 

درست همین  قبایل جنوب خاوری اروپا و کرانه های شمالی 

دریای سیاه، خود را به نام اسکیت ها می خواندند )مردم 

آسیای صغیر هم ایشان را به همین نام  می شناختند(. 

ن نام را بر دیگر قبایل استپ های پسان ها، یونانیان ای

اروآسیا که دارای شیوه زندگانی فرهنگ و اقتصادیات 

 همانندی بودند، تعمیم دادند. 

 

اسکیت های باشنده کرانه های دریای سیاه، اتحادیه های 

نیرومند سیاسی را به میان آوردند که در رهبری آن اسکیت 

ششم پ. م. قرار داشت. در اواخر سده «  قبیله شاهی»های 
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داریوش یکم، پادشاه دولت نیرومند هخامنشی،  تالش های 

 نافرجامی را برای تسخیر کشور اسکیت ها به خرج داد. 

 

به گزارش هرودوت،که بسیاری از حکایات او در باره اسکیت 

ها بود، داریوش با حمله بر سپاهیان اسکیتی، ناگزیر 

را نجات  گردید سرانجام با گریز از دست آنان، جان خود

دهد و زخمیان و بنه خود را در میدان کارزار رها کند و 

 جا بگذارد. 

 

 اسکیت ها و سارمات ها، الن ها و اوست ها:

هنوز در سده نزدهم میالدی کنکاش های داغی بر سر آن که 

اسکیت ها به کدام زبان سخن می گفتند، روان بودند. در 

می شد. برای پاسخ، گمانه زنی های بسیار مختلفی ارائه 

مثال، گفته می شد که اسکیت ها متعلق به توده های تورکی 

یا مغولی اند. اندک زمانی گذشت تا این که روشن گردید 

که زبان اسکیت ها متعلق به  شاخه هندوایرانی خانواده 

زبان های هندواروپایی است. در آغاز، چنین نتیجه گیری 

یت ها انجام  یی بر مبنای آنالیز برخی از نام های اسک

شد که در آثار مولفان عهد عتیق آورده شده بود. 

دانشمندان تثبیت نمودند که این نام ها ایرانی هستند. 

چون از کلمه هایی ساخته شده اند که برای پژوهشگران از 

و...( شناخته شده « اوستا)»روی مکتوبات ایرانی قدیم 

 اند. 

 

می جلگه های مرحله مهم در مطالعه زبان باشندگان قدی 

اسکیت ها و سارمات های  –کرانه های دریای سیاه 

آنالیز زبان شناختی نام های کسان،  –خویشاوند با آنان

بازتاب یافته در کتیبه های یونانیان در شهرهای هلنی 

شمال دریای سیاه بود. این سنگنبشته ها را که دارنده 

بودند، نام شناسی(  onomasticsمواد بسیار غنی انوماستیک )

دانشمندان روسی مانند اکادمیسین و. و. التیشیف به گونه 

مفصل پژوهش و معرفی نمودند. در پهلوی نام های یونانی، 

در این سنگنبشته ها، شمار فراوان نام های دارای 

خاستگاه های دیگر هم یاد آوری می گردد که متعلق به 

در باشندگان بومی غیر هلنی بودند. در میان آن ها هنوز 

سده نزدهم شمار فراوان نام هایی بی چون و چرا و تردید، 

ایرانی دیده می شوند. خدمت بزرگی را برای تثبیت این 

( انجام داد. او 1848-1913میلر ) -فاکت، دانشمند روسی

 –توانست همچنین نزدیکی ویژه زبان قبایل اسکیتی 

زبان  –سارماتی را به یکی از زبان های معاصر ایرانی 

تی ثابت بسازد. میلر، ارثیه علمی بزرگی را در پژوهش اوس

 زبان فرهنگ فلکلور و حماسه مردم اوست بر جا گذاشت. 

 

مطالعه انوماستیک )ریشه یابی نام های کسان و نامجاها( 

سارماتی همچنین در سال های دهه های پسین  -اسکیتی
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پیروزمندانه ادامه یافت. شمار نام هایی که به گونه 

رای ریشه های ایرانی اند، به پیمانه بسیاری به موثق دا

 -فاسمیر، خاورشناس مجار -یُمن پژوهش های دانشمند آلمانی

آبایف که  -ایران شناس گرجی -هارماتی و پیش از همه

معانی یک رشته کامل نام های اسکیتی نامفهوم در گذشته 

را کشف کرد،  افزایش یافتند. نتایج پژوهش ها را او در 

و در دیگر آثارش در زمینه تاریخ، « زبان اسکیتی»کتاب 

 زبان و فرهنگ اوستی تعمیم بخشید.

 

در کنار نام های کسان و قبایل، دانشمندان نام های کهن 

جغرافیایی در سرزمین های اسکیت ها را تجزیه و تحلیل  

کردند. تا عصر حاضر، چنین رودهایی چون ُدن، دنیپر و 

د که با جهان قدیم  اسکیت دنیستر، دارای نام هایی ان

)پسان « دانو»پیوند دارند.  ریشه این نام ها به کلمه 

به معنای رودخانه سر می کشد که در دیگر  -«(دان» -تر

« اوستایی»زبان های ایرانی شناخته شده اند. هم در زبان 

به معنای رودخانه و  -«دون)»و هم در زبان معاصر اوستی 

 آب است(. 

 

« تاناییس»عتیق، رود ُدن همواره به نام در ادبیات عهد 

)تان( « دان»خوانده می شود. تاناییس، نیز با کلمه 

پیوند دارد. در شالوده نام معاصر رود دنیپر )که در 

روسی قدیم به شکل دنئپر تلفظ و نوشته می شد(، همین 

)َدن َپر( هست )که شکل « َپر-دان»گونه، شکل قدیمی تر 

از کلمه «. رود خانه عمیق» -د(یونانی آن داناپریس بو

« دنستر»دان همین گونه، نام دنیستر )که در روسی قدیم 

تلفظ می شد( ساخته شده است که تاریخ نویسان بعدی عهد 

نوشته « داناستریس» عتیق و بیزانتینی آن را به شکل 

اند. نام رودخانه پروت که در باره آن هرودوت گزارش می 

خوانده می شود، با « پوراتا»دهد، که به زبان اسکیتی 

اوستی پیوند دارد که به معنای رودخانه بزرگ یا « فورد»

اوستی معاصر، به گونه قانونمند به « ف»دریا است. )حرف 

« ت»اوستی به حرف قدیمی تر « د»و حرف « پ»حرف قدیمی تر 

 سر می کشد(. 

 
هرودوت از دیگر رودهای سرزمین اسکیتیا هم نام می برد 

نه همه آن ها اکنون نام های خود را حفظ نموده )البته، 

یکی  -اند(. برای مثال، نام پانتیکاپا )شاید اینگودیتس

« پانتی»از شاخه های رود دنیپر( که متشکل از کلمه های 

است. کلمه پانتی در « ماهی»به معنای « کاپا»و «( راه)»

بسیاری از زبان های هندواروپایی وجود داشت. از جمله 

تنها در زبان های « کاپا»ای ایرانی و هندی. زبان ه

ایرانی )از جمله زبان اوستی( که با زبان اسکیتی 

 خویشاند اند، دیده می شد. 
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در عهد قدیم به گمان بسیار به آبنای « راه ماهیان»نام 

کیرچ هم اطالق می شده است که در کرانه آن کالونی یونانی 

ر را باستان تاسیس شده بود )این شه« پانتی کاپای»

شناسان روسی به دقت مطالعه کرده اند(.  هنوز در دوره 

اسکیتی، دریای ازوف و آبنای کیرچ با داشتن ماهیان 

فراوان بنام و پرآوازه بودند. در این باره، بارها در 

 دمنابع عهد عتیق یادآوری می گردد. برای مثال، دئموسفئن

انی های خود ( در سخنرDemosthenes-یموسثینیسد -)در عربی

بارها در باره کشتی هایی که بار شان ماهی های شور )نمک 

 زده( بود، و از پانتی کاپای می آمدند، حکایت می کرد. 

 

خود نام دریای سیاه هم سر به عهد بسیار قدیم اسکیتی می 

 Pontusپونت ائوکسینی ) -کشد. نام عادی یونانی قدیم آن

Euxinus بود. در « ا مهمانپروردریای مهمان نواز ی»( یعنی

( بود که akseynosاین حال، نام قدیمی تر آن، اوکسینوس )

یا « گریزان از مهمان« )»بیزار از مهمان»به یونانی 

می شود. از همین رو بوده است که شاعران «( مهمان ستیز»

یونانی پیندار، تراگیک، ائوریپید و.... دریای سیاه را 

نام، از نام اخشَیانا   می خواندند. این« پونت اکسینی»

« ش»یا اخش ینا گرفته شده است. چون در زبان یونانی حرف 

تبدیل شده است. این کلمه « س»به « ش»نیست، از این رو، 

در بسیاری از زبان های ایرانی به شمول اوستی دیده می 

خاکستری )سیاهوش(  -، تیره«تیره و تار»شود که به معنای 

سخن بر سر یک هم آوایی یا  است. در این جا بی تردید،

همانندی ظاهری نیست، بل که بر سر پیوند مستقیم نام 

است. شناخته « اخشاینا»و کلمه ایرانی « اکسینوس»یونانی 

شده است که در عهد قدیم در ایران، دریای سیاه را به 

«اخش ین»نام دریای 
41

می نامیده اند که به نوبه خود از 

 شده بود. کلمه قدیمی تر اخشاینا گرفته

  

این و شمار بسیاری دیگر از داده ها، تردیدی در آن بر 

جا نمی گذارند که اسکیت ها و سارمات ها متعلق به توده 

های ایرانی زبان بوده اند. دانشمندان افسانه ها و 

حکایات به یادگار مانده از نویسندگان عهد عتیق را، 

د. در مورد عمیق ترین تجزیه و تحلیل ها قرار داده ان

نتیجه، مشترکات بسیار زیادی در عرصه های مذهبی، اسطوره 

یی و حماسی میان اسکیت ها و دیگر توده های هندوایرانی 

باشنده در هند، ایران و آسیای میانه روشن گردیده است و 

، سوژه ها و «نارت ها» -اکنون هم در حماسه ملی اوست ها

یم هند و نهادهایی که همخوانی مستقیمی با ادبیات قد

ایران می یابند، حفظ گردیده است. در نارت ها همچنین رد 

پای بسیاری از مختصات بازتاب دهنده تصورات مذهبی و 

                                                 
41

شهری است در پارس که یاقوت حموی هم به آن  -. اخشین 

 گ.–اشاره کرده است. 
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اسطوره یی و ویژگی های مشخص زیستار و عادات سنتی اسکیت 

 ها به مشاهده می رسد. 

 

با سیر به اعماق سده ها، می بینیم که چه نقش مهمی را  

در تاریخ گستره جنوبی کشور شوروی  قبایل ایرانی زبان

بازی نموده بودند. در دوره های بعدی عهد قدیم و اوایل 

سده های میانی، در بیزانتین و اروپای غربی آن ها به 

الن، درست  نام الن ها معروف بودند )فراموش نشود که نام َ

« الون» -مانند نام خودی اوست ها در اثر حماسی شان

.[ نیزاز کلمه های اریا و اریانا گ-])آالن در شهنامه(

النی، الن تلفظ  -گرفته شده است که در لهجه های سارماتی

یاس »می شود. در گاهنامه های روسی، آن ها را به نام 

 خوانده اند. « ها

 

در عهد مهاجرت کبیر توده ها،  در مرزهای عهد باستان و  

ر سده های میانی، گروهی از قبایل النی به دور دست ها د

غرب رخنه کردند. آن ها در گستره  فرانسه، اسپانیا، و 

شمال افریقا به جنگ ها پرداخته بودند. رخدادهای این 

عهد، و اعصار بعدی الخ تا فتوحات مغول ها،  نقشه تباری 

جلگه های گستره اروآسیا را از ریشه دگرگون ساختند: 

قبایل و طوایف ایرانی زبان باشنده این جا با قبایل و 

طوایف تورکی زبان مانند پیچینیگی ها، پولوفی ها،  

 ازبیک ها، ترکمان ها و قزاق ها آمیزش یافتند. 

 

در عهد باستان در این استپ ها اساسا قبایل ایرانی  

زبان بسر می بردند.  در آن هنگام، سارمات ها و الن ها 

را هم زیر نام عمومی اسکیت ها می خواندند. اما به گونه 

ی که پیشتر هم گفتیم، گروه قبایل جنوب خاوری خاص چنان

 یاد می شدند. « اسکیت»اروپا به نام 

 

 شب های قطبی در آن سوی سرزمین اسکیتیا:

درست در باره این قبایل اسکیتی که با جهان هلنی 

)یونانیان( تماس های تنگاتنگ داشتند، مفصل ترین اطالعات 

ا از این در ادبیات عهد باستان بر جا مانده است. م

نبشته ها در باره جوانب مختلف زندگی اسکیت ها و فرهنگ 

شان آگاهی می یابیم. اسکیت ها سرودهای حماسی بسیار و 

پنداشت های پیچیده اسطوره یی و مذهبی داشتند. در این 

باره می توان حتا از روی سطور کنده کنده و پراکنده 

 وری کرد.جداگانه بازمانده از آثار مولفان عهد عتیق، دا

 

درست در میان این پاره های رنگ پریده حماسه های اسکیتی 

که به گونه تصادفی به ما رسیده اند، ناگهان موازی هایی 

می یابیم. برای « کشورهای قطبی»با حکایات هندی در باره 

مثال، هرودوت می نویسد که به گزارش اسکیت ها و قبایلی 

می زییند، آدم  که در پشت آنان در دوردست ها در شمال
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این عبارت کوتاه «. شش ماه در خواب اند»هایی هستند که 

گواه بر آن است که در حکایات قبایل اسکیت، از مناطق 

جایی که شب ها نیم سال ادامه می  -شمالی یادآوری می شود

یافته است و به راستی هم در ادبیات عهد باستان در این 

ن آثار، در باره باره اطالعات مفصلی آمده است. در ای

 -کشوری سخن گفته می شود که در شمال اسکیتیا قرار داشت

در آن سوی مناطق فرورفته در ظلمت سهمگین و بسیار سرد و 

شمال « منجمد و یخزده»ترسناک که در معرض وزش بادهای 

قرار داشت. کشوری که در آن روز، نیم سال به درازا می 

ن  کشت می کنند  و کشد. در بامداد این روز، باشندگان آ

در نیم روز می دَروند و شامگاهان میوه های درختان را  

 می چینند. 

 

جغرافی دان روم )سده یکم پ. م.( در کتاب  -پومپی میلی

)وصف االرض( )که مبتنی بر بسیاری از آثار « شرح زمین»

قدیمی تر بود(، در باره مناطقی سخن گفته بود که در آن 

در آن جا، «: »خود  قطب قرار دارنددر »ور کشور اسکیتیا 

خورشید، همه روزه مانند ما برآمد و نشست نمی کند. مگر، 

هنگامی که برای بار نخست در هنگام اعتدال بهاری برآمد، 

تنها در هنگام پاییز، غروب می کند. این گونه، در آن جا 

 «. شش ماه آزگار روز و به همان اندازه پیهم شب می باشد

 

پلینی )سده  -طبیعت شناس پرآوازه و نامدارببینیم که 

یکم میالدی( در باره کشورهای آن  سوی شمال اسکیتیا چه 

 نوشته بود:

در این جا، نیم سال روشنی است ... خورشید یک بار در »

تابستانی، طلوع و یک بار « آفتاب برآمد»سال، در هنگام 

 «. زمستانی، غروب می کند« آفتاب نشست»هم در هنگام 

 

بی مهابا تقریبا به گونه دقیق، برشی از فصل نخست 

ی هندی در باره کشوری  که در آن، سال «قوانین مانو»

حرکت  -روز»متشکل از شب و روز است، به خاطر می آید: 

 «. حرکت آن به سوی جنوب است -آفتاب به سوی شمال و شب

 

داده های ادبیات کهن هندی در باره کشوری که در آن 

یک بار در سال می برآید و نیم سال می  آفتاب تنها

درخشد، و پرتوفشانی می کند، و در نیمه دوم آن، تاریکی 

شب بیداد می کند؛ به گونه برابری با آوردن گواهی ها در 

 باره اسکیتیا،  همخوانی، همپوشانی و هماهنگی دارد.   

 

در این جا، باز هم این پرسش مطرح می گردد که پیشتر در 

تصورات قطبی هندی های قدیم به میان آمده بود: پیوند با 

آیا این تصورات، استنتاجات، تاویل ها و برداشت های 

ذهنی و بازیافت های تفکرات و اندیشورزی های علمی 

 نیستند؟ 
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ما چنین اندیشورزی هایی را برای مثال، در نوشته های 

پلینی می بینیم. اما درست مانند ریاضیدانان و 

ندی، تنها موجودیت اطالعات همانند قبلی را اخترشناسان ه

توضیح می دادند. دانشمندان عهد باستان یونان نیز داده 

های سنت های قدیمی تر را طبق شناخت های جغرافی و نجومی 

 عصر خود، تعبیر و تفسیر می کردند.

 
با داوری از روی سخنان پلینی، می توان گفت که او از 

و ارزیابی های « قطبی»های  حکایات مختلف در باره پدیده

 –مختلف آن آگاهی داشته است. چنین چیزی با گزارش سولین 

سوم میالدی( تایید می  -جغرافی دان رومی )سده های دوم

گردد. مگر، او با پیروی از میلی و پلینی، عقاید 

در کشور آن سوی »متفاوتی را در این مساله می آورد: 

ن که دو آفتاب وجود اسکیتیا، در شمال دور دست، گو ای

 داشته باشد. آفتاب غروب کننده و آفتاب طلوع کننده.

 

مگر، چنین چیزی در عقل نمی »سولین چنین ادامه می دهد: 

گنجد. ... می پندارندکه در آن جا محورهای جهانی و آخر 

راه کانون های ستاره یی )صورت های فلکی( قرار دارد. 

برای یک روز طلوع  روشنایی شش ماهه و خورشیدی که تنها

می کند. با آن که برخی ها می پندارند که در آن جا 

آفتاب همه روزه طلوع و غروب نمی کند. مانند ما، بل که 

در هنگام اعتدال بهاری می برآید  و در  پاییز غروب می 

کند. این گونه، در جریان شش ماه پیوسته روز ادامه می 

 است. پیوسته شب  –یابد و در شش ماهه دیگر 

 

پلینی از دیدگاه آخری نیک آگاهی داشت. اما آن را 

نادرست می پنداشت. با سخن گفتن در باره کشوری که در آن 

این زمان نه »، او می پندارد که «شش ماه روشنایی است»

از اعتدال بهاری تا پاییز تقسیم می شود، بل که این آدم 

خود «. های نادان  اند که چنین یاوه سرایی می  کنند

پلینی به گونه یی که دیدیم، دیدگاه دیگری در زمینه 

 داشت. 

 

نه دروغبافی می کردند و نه یاوه « نادان ها»راستش، 

سرایی و ممکن است صرف با تکرار اطالعاتی که از کدام 

جایی به دست آورده بودند، نسبت به پلینی به حقیقت 

است: نزدیک تر بودند. اما اکنون برای ما چیز دیگری مهم 

این گونه پندارها، مدت ها پیش از عهد شکوفایی علوم 

رومی و هلنی وجود داشتند. در این باره آشکارا گزارش 

آورده شده در باال از سوی هرودوت گواهی می دهند. عین 

چیز در باره هند هم دیده می شود: دانشمندان، سنت های 

کهن را با تالش به خاطر توضیح دادن آن ها تکرار  می 
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کردند یا آگاهی های سنتی را به عنوان برهان و حجت به 

 کار می بردند. 

 

آچاری، اعتراف می کردند که -گاهی آن ها مانند بهاسکارا

اطالعات متضاد در باره پدیده های قطبی را نمی دانند و 

آماده بودند چنین پندارهایی را از خیالبافی های    

 ابلهانه بدانند. 

 

ان یونان باستان و هم در هند، این گونه، هم در جه

پدیدآیی این گونه  سوژه ها را نمی توان زاییده و ره 

آورد ترواش های خیالی ناب انگاشت. اما چگونه می توان 

منشای این حکایات و روایات را توضیح داد؟ که آیا 

ابداعات تخیلی یا روایات بوده اند؟ آیا این ها کدامین 

نه؟ تالش می ورزیم پیگیری  مبنای راستین داشته بودند یا

نماییم که در کدام پیوند در منابع  به ما رسیده، 

روایات در باره پدیده های ارکتیکی مناطق آن ور کشور 

اسکیتیا حکایت می شوند. با آن که کشور اسکیتیا بسیار 

دور از دایره قطبی واقع بود، اما هر چه بود، بارها 

شاید در این جا،  نسبت به هند، نزدیک تر به آن بود. 

آسان تر بتوان ریشه های این روایات را بازیافت و منظره 

 روشن تری از جغرافیای آن پرداز کرد. 

 

 اقیانوس شیری:

...پلینی بارها در باره اقیانوس شمالی یا اسکیتی سخن 

می گفت که گاهی هم آن را به نام اقیانوس یخبسته می 

ن اقیانوس پهناور همچنی« مئرو»خواند. در شمال کوه های 

شمالی واقع است. بیشتر این اقیانوس، به نام اقیانوس 

 سفید یا شیری خوانده می شود. 

 

خردمند کبیر و قهرمان، سرکرده کاوراوها، با  -بهیشما

حکایت در باره کشوری در شمال به یودهیشهیر می گوید: 

دامنه های شمالی کوه های مئرو،»
42

کرانه دریای شیری را  

 ...«.می سازد

                                                 
42

مجموعه قصه ها در باره خدایان،  -.  در پوران ها 

بارها در باره آن گزارش داده می  -پادشاهان و قهرمانان

شود که برای باشندگان مقدس کوه های مئرو، روز، شش ماه 

روز » -، یک روز«مئرو»دوام می یابد و شب نیم سال. در 

-سوریا»برابر با یک سال است. در اثر نجومی  -« خدایان

شود که آفتاب، پس از طلوع باالی کوه گفته می « سیدهانتا

 مئرو نیم سال آزگار  دیده می شود. 

 

 -در مئرو نیم سال»آچاریا تاکید می کرد که  -بهاسکارا

این کوه  بزرگ، در شمال اقصی قرار «. پیوسته روز است

 دارد. 
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 -در همان کتاب مهابهاراتا، در باره این دریای شیری 

)آب حیات( در باره جزیره سفید سویوزار « امریتی»مخزن 

(sveozar در شمال دریای شیری حکایت می )شویتادویپا( )

شود. و قهرمان رامایانا در باره اقیانوس جاودان )واقع 

به  در دورترین نقطه شمال، در پهلوی چکادهای زرین که

 آسمان کوه های شمالی می رسیدند(، آگاهی داشت.

 

در باره گستره عظیم آبی در شمال، در نزدیکی کوه های 

مئرو در آثار مختلف ادبیات مقدس و حماسی هند، سخن گفته 

می شود. قبایل هندوآریایی، با اسکان گزیدن در هند، 

روشن است دیگر در باره آن نمی دانستند که به راستی این 

یای عظیم شمالی در کجا می توانست واقع باشد. اما آن در

ها در باره موجودیت آن، حکایت می کردند، روایات کهن را 

در باره آن تکرار می کردند. خود قهرمانان مهابهاراتا، 

این حکایات را متعلق به سوژه های اسرار آمیز کهن می 

 ریشی -دانستند. با این گمانه زنی که راوی این حکایات 

-های خردمند از زمانه های سده زرین آفرینش جهان )کیرتا

 یوگی( می باشند. 

 

مبصران قدیم حکایات و قصه های هندی، تالش می ورزیدند 

تعیین نمایند این اقیانوس شمالی در کجا می توانسته است 

واقع باشد. بیشتر آن را در آن سوی هیمالیا جا می 

گری دارند. در آن دادند. اما حماسه های هندی روایت دی

سوی هیمالیا، رشته کوه های تبت، هندوکش و پامیر... 

واقع است. و پشت سر آن ها گستره های ریگزاری آسیای 

سرزمین هایی که آشکارا نمی  -میانه و آسیای مرکزی

                                                                                                                                                             

 

دانشمندان هندیی که زمین را کروی می پنداشتند، مئرو را 

متون قدیمی تر مئرو را رشته  در قطب شمال جا می دادند.

کوه هایی می پنداشتند که در سرتاسر شمال پهن است: 

درست در آن کشوری که چکادهای مئرو می درخشند، آب های »

در «. یخبسته اشکال بسیار زیبایی به  خود می گیرند

در کشور شمالی مئروی »مهابهاراتا حکایت می شود که 

بخش بیشتر آن را در درخشان و با ابهت ایستاده است که 

بر می گیرد. و در آن برهما می زیست. در این جا، اوراح 

همه موجودات می آیند. پراجاپاتی، همه جانداران و 

مخلوقات..... مئروی بزرگ محل پاکیزه، خوشایند و ستره 

یی است.  در این جا هفت ریشی ربانی به رهبری واسیشتهو 

ن کشور فاضله واقع می برآیند و بار دیگر می روند. به ای

 «.در چکادهای بلند مئرو نگاه کن

 

: برگرفته ها از ترجمه روسی مهابهاراتا )و. ای. یادداشت

کلیالنووا و ب. ل. سمیرنف( و ترجمه روسی ریگویدا )ت. ی. 

 ئلیزارینکوا( .
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توانستند برای هندی ها تصورات در باره اقیانوس شمالی 

دت ها پیش را بیافرینند. گذشته از این ها، هندی ها از م

با باشندگان این سرزمین ها مراودات بازرگانی و فرهنگی 

داشتند و در باره آن ها آگاهی های مشخصی داشتند. 

 -حکایات حماسی هند از چهار اقیانوس سخن می گویند

خاوری، جنوبی، باختری و شمالی. سه اقیانوس خاوری، 

 -باختری و جنوبی برای هندیان قدیم شناخته شده بودند

یج بنگال، اقیانوس هند و دریای عرب. اما در باره خل

اقیانوس شمالی دوردست همه چیز اسرار آمیز و ابهام آمیز 

 و افسانه یی بود.

 

آدم »یکی از قهرمانان مهابهاراتا می گوید: -دورودهانا

ها با کشتی، به سوی اقیانوس های خاوری و جنوبی می 

. اما کسی به روند. و همین گونه به سوی اقیانوس باختری

سوی اقیانوس شمالی نمی رود. زیرا برای هیچ کسی جز 

پرندگان دسترس نیست. هیچ کسی به غیر از پرندگان 

 «.هیچگاهی به اقیانوس شمالی نمی روند

 

حکایات، قصه ها، روایات و افسانه های فزونشمار هندی در 

باره شمال دور دست و کوه های مئرو، وجود دارند. اما 

همه آن ها همواره می توان عین چیز )عین  تقریبا در

شالوده جغرافیایی(را بازیافت: رشته کوه های مئرو که در 

شمال دور دست سر به آسمان کشیده اند، و در آن سوی آن 

دریای شیری واقع است. در سرزمین  -اقیانوس کبیر شمالی

های پیرامون کوه های مئرو، به گفته راویان هندی، پدیده 

می شوند که ما می توانیم آن ها را پدیده های  هایی دیده

 ارکتیکی بنامیم.

 

این همه، پندارهای حماسی هندی ها به گونه شگفتی 

برانگیزی سنت های اسکیتی را در باره سرزمین های شمالی 

کوه های بلند شمالی، اقیانوس شمالی  -به یاد می آوردند

گونه  در آن سوی آن، و شب های قطبی. در این سنت ها به

یی که پیشتر هم گفتیم، پشتوانه و شالوده جغرافیایی 

واقعی یی ترصد می گردد: سرزمین هایی بلندی در شمال، 

کوه های اورال در خاور آن، مناطق آن سوی قطبی، اقیانوس 

 یخبسته شمالی.  

 
 حکایات قدیمی در خدمت علم:

هنوز در دوره اسکیتی از نواحی واقع در کرانه های شمالی 

یای سیاه و جهان هلنی اطالعاتی در باره کشورهایی به در

دست می رسیدند که در آن روز و شب نیم سال به درازا می 

گ.[ آیا -کشند. ]در این جا پرسشی مطرح می گردد که

تصادفی است که در قدیم ها و اوایل سده های میانه، 

اطالعات در باره پدیده های قطبی به کشورهای جنوبی از 
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انی حومه رود ولگا و نواحی سفالی پیرامون رود نواحی می

 کام رخنه کرده بودند؟

 

چنین بر می آید که از قبایل دشت نورد هم اطالعات  

همانندی در جهان باستان پخش می گردیدند. همانا درست در 

همین نواحی، نزدیک ترین همسایگی ها با قبایل زون های 

تر، مرز استپ  درختزاری شمال بر پا بود )در مناطق غربی

و درختزاران، بارها جنوب تر می گذرد(. بس شایان توجه 

است برای مثال، که در جهان باستان، در باره دریای 

بالتیک تنها در مرزهای عصر جدید آگاهی یافتند.  آن چه 

مربوط می گردد به اطالعات در باره حوضه جریان سفلی رود 

ان در سده های ولگا و دامنه های کوه های اورال، یونانی

 پنجم پ. م. در این باره آگاهی یافته بودند(.  -هفتم

 

اما بارها پیشتر از این، هنوز در دوره وحدت آریایی، 

قبایل هندوایرانی از همسایگان شمالی خود در باره پدیده 

های قطبی اطالعاتی به دست آورده بودند. جزییات ارکتیکی 

م آریایی را تشکیل صرف بخشی از سایکل شمالی متولوژی قدی

می دادند. بسیاری دیگری از سوژه های این سایکل همچنین 

از نظر منشای خود با پنداشت های  افسانه یی وگاهی هم 

با تصورات واقعی نظام های کاسمولوژیک و اسطوره یی توده 

های قدیم نواحی درختزاری شمال، مربوط بودند. از این 

تایید نماییم که همه رو، همه مبنا ها را در دست داریم 

دایره تصورات شمالی بررسی شده از سوی ما، در اذهان 

نیاکان توده های هندوایرانی، می توانستند تنها در صورت 

داشتن تماس های مستقیم با آن قبایل شمالی که در نزدیکی 

 نواحی ارکتیکی بسر می بردند، ریخت یافته باشند. 

 

لیل حکایات و روایات چنین برداشتی استوار بر تجزیه و تح

قدیمی، اجازه می دهند به یک رشته نتیجه گیری های دارای 

بار تاریخی برسیم. در گام نخست، می توان  بسیار معین 

تر منظره مطلوب گستره بودوباش آریایی های قدیم را 

منهای ساحات هند، ایران، افغانستان، آسیای   -ترسیم کرد

ونه، نواحی دشت دانیوب میانه و به پیمانه برابری همین گ

مناطقی که برخی از دانشمندان میهن  -و کوه های کارپات

 نخستین آریایی ها را در آن جا می دهند. 

 

در فرجام، ساحات جلگه یی جنوب خاوری اروپا، قزاقستان، 

سایبریا، جنوب خاوری اروپا، قزاقستان و سایبریا جنوبی 

توان ویرایش باقی  می ماند. اما در این فهرست  هم می 

 هایی را وارد آورد.

 

کوه  -عمومی آریایی« سایکل شمالی»شالوده دایمی و حتمی 

های عظیمی است که از شرق به غرب افتاده اند و در شمال 

گستره قبایل آریایی واقع اند. با داروی از روی سنت های 
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عهد باستان، در سرزمین اسکیتیا تصوراتی وجود داشتند در 

ن، به سوی شمال مرتفع تر می گردد. باره آن که زمی

باورهای همانندی هم در حماسه های کهن هندی بازتاب 

کشور مرتفع، بلند، متعالی و شکوهمند  -یافته اند )شمال

است(. آن هم در حالی که این باورها )در سایکل عمومی 

سوژه یی( شامل کوه های مئرو می شود، درست مانند 

( )کوه هایی که Ripheanیفی )اسکیتیا درکوه های ریپی یا ر

همه رودخانه های سرزمین اسکیتیا از آن سرچشمه می 

گیرند(. در نتیجه، می توان فرض کرد که هنوز در سیستم 

کوسمولوژیک آریایی قدیم، تصوراتی در باره آن موجود بود 

 که زمین به تدریج به سوی شمال بلند می شود. 

 

های همان سایکل  چنین حدس و گمان هایی و دیگر انگیزه

شمالی، در سنت های هندی ها، ایرانیان و اسکیتی ها ضبط 

همه رودهای بزرگ زمین از کوه های مقدس شمال »شده اند: 

در جهان اسکیتی این تصورات اسطوره یی «. جریان می یابند

اسکیت   -نیز بر دید واقعی جغرافیایی، تاثیرگذارده است 

کشور شان از کوه های ها می پنداشتند که رودخانه های 

 ریپی سرچشمه  می گیرند...

 

... سایکل شمالی متالوژی قدیمی آریایی می بایستی در 

جایی ریخت یافته باشد که که در آن جا در ساحات پهناور 

از شمال به سوی جنوب رودخانه ها، جریان دارند اما 

عوارض محل به ترتیب از جنوب به سوی شمال بلند تر می 

 شوند. 

 

شن است پرداز اوضاع جغرافیایی ]از سوی نیاکان آریایی رو

گ.[ نه با سرزمین های آسیای میانه همخوانی دارد، نه -ها

با مناطق اروپایی و نه با قزاقستان و سرزمین های جنوب 

باختری سایبریا. زیرا رودخانه های بزرگ آسیای میانه از 

ان جنوب به شمال روان اند و در جنوب رشته کوه های تی

شان، پامیر و هندوکش، اقیانوس و مناطقی با پدیده های 

قطبی وجود ندارد. در مناطق اروپایی واقع در گستره 

دانیوب، رودخانه ها به سوی دریای بالتیک رهسپار می 

شوند و در قزاقستان و جنوب باختری سایبریا، رود خانه 

های ُابی، ایرتیش، ایشیم و توبول در جهت مخالف مطلوب 

ی به سوی شمال جاری اند و سرچشمه های آن ها نه  در یعن

 شمال، بل در جنوب و جنوب خاوری قرار دارند. 

 

از سراسر گستره پهناوری که دانشمندان در حدود آن میهن  

نخسیتن آریایی را جا می دهند، این گونه تنها مناطق 

از دنیپر تا اورال. در  -جنوب خاوری اروپا می ماند

ره، ریلیف زمین از جنوب به سوی شمال باال سراسر این گست

می رود. یعنی بلند شده می رود. آن چه مربوط به رودخانه 

هایی چون اورال، ولگا، ُدن و دنیپر می گردد، درست همین 
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ها از شمال به جنوب جریان دارند و سرچشمه های این 

رودها در شمال در دیدگاه باشندگان قدیم در نواحی یی 

دند که برای آنان ناآشنا، ناشناخته و ناپدید می گر

 « ناشناس بودند.

 

در ویکی پیدیا در باره سکایی ها یا ساک ها چنین آمده 

 است:

تبار بودند که  نشین ایرانی سَکاها دسته یی از مردمان کوچ»

های جنوب سایبریا، از  محل زندگی آنان از شمال به دشت

به ترکستان  جنوب به دریای خزر و دریاچه ارال، از خاور

رسید. سکاها مردمانی  چین و از باختر تا رود دانوب می

های همسایه خود یورش  جنگجو بودند و گهگاه به سرزمین

بردند. سکاها همواره در تاریخ قدیم ایران خودنمایی  می

های هرودوت، بقراط، ارسطو، استرابون،  کردند. در نوشته می

 است. ه شدهو بطلمیوس اطالعاتی در مورد سکاها داد

  
در ناحیه سکانشین، در شرق، نفوذ چین در فرهنگ بدوی 

بیشتر به   ناحیه غلبه داشت، و در مرکز، عناصر ایرانی

خورد و در مغرب، عناصر یونانی آشکار بود. با این  چشم می

های بیگانه، فرهنگ بدوی در سراسر  گرایش  هم، به رغم این

ام، و در میان ناحیه غالب بود و در آلتای به صورت خ

روسیه جنوبی با پختگی بیشتری جلوه « سکاهای سلطنتی»

عصر خود چنان عامل مهمی به شمار   کرد. سکاها در زندگی

آمدند که هرودوت بایسته دانست یک کتاب کامل از تاریخ  می

 بزرگ خود را به آنان اختصاص دهد.

 
نامید و « سکائستان کوچک»استرابون منطقه دوبرویا را 

و شمال شرقی   آن که سراسر نواحی جلگه واقع در شمالحال 

 نام گذاشت. « سکائستان خاوری»دریای سیاه را 

 
شدند و پارسیان و  سکاها در زبان آشوری اشکوز نامیده می

های  نامیدند. آن چنان که در کتیبه ها آنان را سَکا می هندی

هخامنشی نگاشته شده؛ سََک یا سَکا نامی است که در زبان 

پارسی باستان برای سکاهایی که از طرف آسیای میانه با 

 است. ایرانیان سروکار داشتند، به کار رفته

 
نبشته هخامنشی بیستون، از چهار دسته سکا یاد  سنگ

 است: کرده

( )سکاهای آن Dahā (= Sakā paradraya)/Dahaeسکا َپَردرایه/داها )

 سوی دریا: کریمه، دانوب(

( )سکاهای Sakā tigraxaudā/Massagetaeها ) تخوده/ماساژ سکا تیگره

 تیزخود، سکاهای ماورای سیردریا(

( Sakā haumavargā/Amyrgiansها ) ورگه/امیرجیان سکا هئومه

 نوش، سکاهای ماورای آمو( )سکاهای هوم

 ( )سکاهای آن سوی سغد(Sakā para Sugudamسکا َپَر سوغوَدم )
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اسکیث هستند. این  های هرودوت موسوم به ها در نوشته آن

نام از این جهت به این مردمان داده شده بود که اسکیث 

است و این افراد همیشه  در زبان یونانی به معنای پیاله

افزاید که سکاهای  پیاله یی با خود داشتند. هرودوت می

نامیدند. همین کلمه  ( میSecolotesاروپایی خود را سُکُلتث)

است. در  ( تبدیل شدهScytheهای اروپایی به سیت ) در زبان

دانان دوران  زبان عربی هم تاریخدانان و جغرافی

 اند. ها را ساک نامیده امپراتوری اسالمی آن

 
نامیدند،  به دقت آشکار نیست که سکاها خود را چگونه می

ها همان سََک یا سَکا یا  رود که اسم آن اما گمان قوی می

هایی که اقوام  ماست، چرا که نا چیزی نزدیک به آن بوده

مختلف در نقاط مختلف دنیا برای اشاره به آنان به کار 

برده اند، همگی مشابه هستند. در فرهنگ شاهنامه، زیر 

هایی که داهیان در  از مرز و بوم»است:  واژه سگسار آمده

 آن جای گرفتند.

 

 خوانیم: ...و در باره داهیان زیر کلمه سکزی می
رین که در دشت خوارزم جای داه گروهی بودند از آ»... 

گرفتند و پس از آن در کنار جنوبی دریای خزر جایگیر 

شدند. از... آنان مردم به ستوه آمدند. پادشاه ایران 

گروه داه را پراکنده ساخت. یک دسته از آنان را به 

زابلستان کوچانید و آنان را سکزی خواندند... و دشت 

دهستان است و  خوارزم داهستان نامیده شد که مخفف آن

اکنون به دهستان معروف است و یک دسته از گروه داه را 

 «.در زمینی جای دادند در طبرستان...

 
توان گفت سنگسر که در نواحی جنوبی  به این ترتیب می

شهر معروف است،  دریای کسپین قرار دارد و امروزه به مهدی

ها از بازماندگان  جزئی از سگسار باستانی است و سنگسری

داهیان و با مردم سیستان )سجستان( و خوارزمیان قدیم از 

باشند و نیز نام سنگسر از نام همین قوم و  یک نژاد می

 است. واژه سگسار گرفته شده

 
 :شواهد ادبی

سکاها برای نخستین بار قرن هشتم پیش از میالد در مدارک  

 تاریخی ظاهر شدند .

 
پایی در یک جا سکاها در آغاز همراه دیگر مردم هند و ارو

زیستند و بعدها به نقاط دیگر مهاجرت کردند. مهاجرت  می

های بزرگ هند و اروپایی  اقوام سکایی در دوران مهاجرت

های جنوب سایبریا  انجام شد. بعضی از قبایل آریایی جلگه

های اورال و گروهی به  را ترک گفته، گروهی به طرف کوه

پس از گذشتن از سمت سیردریا و آمودریا رفتند، آن ها 
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های تیانشان وارد سرزمین کاشغر شده، از آن جا سراسر  کوه

چار و توئن هوانگ را  های کوتچه و قره ترکستان شرقی و دره

تا کانسو را به تصرف درآوردند و با خاک چین همسایه 

 شدند. 

  
جایی که مربوط به سکاهاست، آغاز تاریخ آنان را  تا  

از میالد دانست، و آن هنگامی  پیش ۱۷۰۰شاید بتوان حدود 

رسیدند.   سئی است که نخستین طوایف هند و اروپایی به ینی

این مهاجران از ینی سئی به غرب آلتای و به سوی قفقاز 

ها اقتصاد ویژه خویش را به وجود آوردند، و  رفتند. آن

های حاصلخیز   صورت کشاورز در دره  برخی از آن ها به

شکارچی و   گروهی دیگر به صورتسکونت اختیار کردند و 

ها اقامت گزیدند. این مهاجران  دار، در دشت  بدویان گله

گری و استفاده از مس  وارد، تا آن زمان، هنر ریخته تازه

  گری های ریخته را به خوبی فرا گرفته بودند. بعضی از کوره

هایی که برای  آن ها که در اعماق زمین فرو رفته با قالب

است. آنان ظروفی با  کار می رفت، کشف شده ساختن داس به

ساختند و بر روی آن ها   یی می  رنگ متمایل به قهوه

کشیدند، و برای قطع درختان از ابزار و   هندسی می  های طرح

 کردند.  و تبرهای مفرغی استفاده می

  
پیش از میالد از سکاها  ۷۰۰-۷۵۰های آشوری مربوط به  کتیبه

های آسیای میانه  در آن زمان در استپاند. آن ها  یاد کرده

النهرین بابل و  های بین کردند و از تاثیر تمدن زندگی می

ها تا حد زیادی زیر تاثیر تمدن  آشور به دور بودند. آن

ها قرار داشتند که  جانشین خود مادها و پارس برادران یک

کردند.  در نواحی جنوب آن ها در فالت ایران زندگی می

های  قوم خویشاوند خود سرمتیان از جنبشسکاها مانند 

گری که سرانجام توانست اعتقادات مادها  مزدایی و زردشتی

 ها را دگرگون کند، به دور بودند.  و پارس

 

 نویسد: هرودوت در کتاب چهارم در مورد این مردمان می

در مورد سکاها حکایت دیگری هست که به عقیده من بیشتر »

این حکایت سکاها ابتدا در آسیا مورد اعتماد است. موافق 

ها آنان را بیرون رانده و از  مسکن داشتند، بعد ماساگت

رود آراکس )همان جیحون(
43

ها وارد  گذشته به زمین کیمری 

ها مشورت کردند که  شدند. چون عده سکاها زیاد بود، کیمری

داشتند که برای خاک خود را به خطر  چه کنند. مردم عقیده

هان به عکس معتقد بودند که پایداری نیندازند، پادشا

دادند بجنگند تا کشته  کنند. بین پادشاهان که ترجیح می

شوند ]و کسانی که نمی خواستند بجنگند[، اختالف شد و به 

دو دسته تقسیم گشته با هم جنگیدند و همه کشته شدند. 

                                                 
43

. در این جا به اشتباه جیحون نوشته اند. منظور رود  

 گ.-ارس است، نه آمو.
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بعد مردم جسد آن ها را دفن و اراضی خود را رها کره و 

رفتند. هنوز هم در مملکت سکاها سکاها آن ها را گ

های کیمری وجود دارد... روشن است که سکاها در  قلعه

ها راه را گم کرده وارد آسیا و مملکت ماد  تعقیب کیمری

ها در طول دریا حرکت کردند و سکاها به  شدند، زیرا کیمری

این روایت در میان « سمت قفقاز رفته و داخل ماد شدند.

 یلی شایع است.ها و بربرها خ یونانی

 
هرودوت در انتهای این گفتار از تهاجم سکاها به ایران 

در دوران هووخشتره مادی یاد کرده؛ در حالی که سپاه ماد 

نینوا پایتخت آشور را محاصره کرده بود. خبر تهاجم 

سکاها به آذربایجان، هووخشتر را ناچار کرد از نینوا 

ادها در جنگی بازگردد تا از کشور خود دفاع کند. شکست م

که در نزدیکی دریاچه ارومیه واقع شد، موجب شد سکاها به 

های آنان  قدرت اول آسیا بدل شوند. از تاخت و تاز و غارت

است.  در کتاب ارمیا از کتب مذهبی یهودیان نیز یاد شده

چند سال بعد هووخشتر با کشتن رهبران آنان موفق به 

ارها به مرزهای شان شد. سکاها در روزگار مادها ب شکست

شدند و  ها گاه با آشور همپیمان می ایران تاختند. آن

جنگیدند. به دنبال  زمانی به همراه مادها با آشوریان می

حمله مجدد آشور به مادها، خشتریته برای پایان دادن به 

حمالت آشور با ماننا و سکاها پیمان دوستی بست و عمالً با 

ها )یکی دیگر از  کیمری آشور وارد جنگ شد. بعد از سکاها،

قبایل بیابان نشین شمال قفقاز( به منطقه شمال غرب 

ایران حمله کردند و در سر راه خود، دولت اورارتو در 

 باختر دریاچه ارومیه و خاور اناتولی را نابود کردند. 
 

ترین پادشاه ماد در ده سال اول حکومتش  هووخشتره بزرگ

یس پادشاه سکاها موفق شد که رابطه خوبی با پروتوث

برقرار کند. هووخشتره ارتشش را به دو بخش پیاده نظام 

مجهز به نیزه و سواره نظام تیرانداز )شکلی که از سکاها 

آموخته بود( تقسیم کرد و دولت نیرومندی در ماد تشکیل 

داد. هووخشتره پس از انقیاد سکاها در ماد، گروهی از 

رزمین را به نام سکاها را به غرب ماد کوچ داد و این س

آنان سکزی یا ساکز خواندند که اکنون به سقز معروف است. 

نویسد: سکاها در زمان اشغال ایران، سَق ز،  گیرشمن می

ناحیه یی از کردستان را پایتخت خود قرار دادند. چنان 

که آثاری از ایشان در آن حوالی پیدا شده و گویند که 

 کلمه )سقز(، مشتق اسم سکا است.

 
های مرزی با سکاها  وایل دوران هخامنشیان درگیریدر ا

های مرزی، کورش بزرگ  ادامه داشت. در یکی از همین درگیری

گذار هخامنشیان در نبردی با گروهی از سکاهای  بنیان

پیش  ۵۲۹ها در منطقه خیوه به سال  خاوری به نام ماساژت

دیگر پادشاه  -از میالد کشته شد. بعدها داریوش بزرگ
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پ. م. برای تنبیه سکاها تا  ۵۱۴-۵۱۲ی، درسال هخامنش

مرکز اروپا و حدود مولداوی امروزی پیشروی کرد. هرودوت 

کند که سکاها از راهکار کوچ نشینان استفاده  نقل می

نمودند و در عوض رویارویی و جنگیدن با سپاه هخامنشی 

های  گریختند و سپاه داریوش را تا داخل اعماق سرزمین

. هرچند لشکرکشی داریوش نتوانست سکاها را وحشی کشاندند

زیر یوغ هخامنشیان درآورد. ولی آسیای غربی را برای سه 

 قرن از حمالت چادر نشینان سکایی در امان نگاه داشت.

 
در زمان اشکانیان و در حدود اواخر سده دوم پیش از 

نشین در مرزهای شرقی اشکانیان پیشروی  میالد، سکاهای کوچ

حی قندهار و سیستان امروزی را تسخیر کردند و نوا

نمودند. سکاها از آن جا به کابل و پنجاب نیز نفوذ 

کردند. تسخیر سیستان دائمی بود، چنانچه نام سیستان در 

واقع به نام این اقوام برمی گردد. آن ها در این دوره 

مشکالت بزرگی برای اشکانیان آفریدند و اشکانیان را تا 

یا  ۱۳۸ش بردند. چنانچه فرهاد دوم )حسراشیبی باژگونی پی

پ. م.( در نبرد با سکاها کشته شد و جانشین او ۱۲۸ح -۱۳۷

پ. م.( نیز در نبرد با آنان به  ۱۲۳ح -۱۲۸اردوان دوم )ح

طرز مرگباری زخمی گردید. تنها در زمان مهرداد دوم بود 

پ. م.( که اشکانیان توانستند بر سکاها غلبه  ۸۷ -۱۲۳)ح

داد دوم سکاهای سیستان تحت فرمان اشکانیان یابند و مهر

 « درآورد.

 

همه  ها( النها،  ماساگت ها، ی)سرمت یا اسکیت ها کاهاس»

از  یگروه قبایل کوچرو یا نیمه کوچرو یودند.  الن ها

 یها بودند که در نوشته یشمال یرانیا یباستان لیقبا

 معروف بودند. نامشان «اآالن ه»به تاریخ نویسان  کیکالس

 Alani orی )هاالن ای النی نیالت ،یوالن یونانیدر زبان 

Halaniییویها آسائ از آن یکی ا( ی (Asaioi)یی ، رهوخوالنو

(Rhoxolanoi)، آئورسو( ییAorsoi)یی )رکوی، سSirakoi  و

انبوه  ن،یآغاز یها ثبت شده است. در زمان( Iazyges)زگسیآ

 یزندگ اهیس یایکسپین و در یایدر شمال در ها النی

قفقاز را  بخش چشمگیرو  مهیها کر . بعدها آنکردند یم

 کردند. ریتسخ

 
در  گفتند، یسخن م یشرق شیها هم به گو سکاها که آن شتریب

حرکت کردند و در  یانهم یایاول هزاره پ. م از آس مهین

حضور  یو روم یونانینقاط دوردست پراکنده شدند. مولفان 

 ییایدر یشمال یها انهتا کر یانهم یایها را از آس آن

 بیمنابع، سکاها که ترک نیند. در اه اکرد دیتائ اهیس

اند. در  شده دهیو سرمت نام تینداشتند، اسک یکدستی تباری

 قیاز طر ییسکا لیاز قبا یبخش .پ. م هشتمو هفتم  یها سده

 نیبه ب ها نیشدند. ا ایآس یشرق یقفقاز وارد نواح
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 نیدر فلسط افتند و حتر نیو جنوب فلسط هیسور ن،یالنهر

 مستقر شدند.

 
 دینقل و انتقاالت را تائ نیا زین یو بابل یآشور منابع

 شیاز سکاها تا کرانه چپ دانول پ یگری. گروه دکنند یم

بزرگ مقاومت کردند.  وشیدر برابر دار ها نیرفتنه بود. هم

از  یگروه یایدر آس لیقبا گریفشار د .پ. م ۱۳۰در حدود 

 نانیاز ا یجا را ترک کنند. بخش شت که آنسکاها را وادا

 ادیرا بن ابنهیآد ییو سلسله سکا دندیرس نیالنهر نیبه ب

جا  و از آن دندیدر رخج اسکان گز گرید یگذاشتند و گروه

گ، اما کم ربز یورتامپرا کیبه هندوستان وارد شدند و 

که  یامروز ستانیا در سه از آن یکردند. گروه جادیدوام ا

هندوستان بود، ساکن  ییاز قلمرو سکا یکوچکتنها بخش 

حفظ شده  نیسرزم نیشدند. نام آنان تا به امروز در نام ا

و  آوردند ینژاد به شمار م ییایاست. سکاها خود را آر

که بازماندگان « الن»در نام  هیباستان َار یرانیکلمه ا

و شمال  هیجنوب روس یها در جلگه انهیم یها آنان در سده

از دو  یکیکه نام  «َرنیاَ »و  کردند یخود اطالق مقفقاز بر 

 «.است افتهیاست، بازتاب  یامروز یعمده زبان اوست شیگو

 

می « خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها»داکتر شیشف در کتاب 

« اسکیتاتسیه»در زبان روسی مصدری است به نام نویسد: 

)مسافرت، سفر کردن( که از آن اسم هایی چون 

)مسافر، کسی که پیوسته از جایی به جایی « اسکیتالیتس»

)مسافرت، سفر، مسافری(، ساخته « اسکیتانیا»می کوچد(، 

، چنین بر می آید «اسکیتالیتس»شده است. افزون بر شکل 

)سفری( موجود « اسکیتتس» -که در گذشته شکل کوتاه آن

 بوده باشد.

 

شوارتس می گوید که از همین رو، من برآنم که کلمه 

، چیزی دیگری جز کلمه یونانی شده «اسکیفیس»یونانی 

نبوده است و کلمه اسکیف در گذشته به « اسکیتالیتس»

معنای توده خاصی نبوده، مگر تنها کوچیان را برعکس توده 

های مسکون، اسکیف )اسکیت( می خوانده اند. به باور 

شوارتس، اسکیت هایی که الکساندر )اسکندر( با آن ها در 

در خجند و سپس در نزدیکی بخارا سر  ترکستان در آغاز

وکار پیدا کرد، نیاکان سالوی های کنونی بوده اند به 

 ویژه سالوی های خاوری.

 

آریان، اسکیت ها را به دو گروه اروپایی و آسیایی تقسیم 

می کند. زیر نام اسکیت های اروپایی، باید آن هایی را 

اند. شناخت که در کرانه های راست سیر دریا می زیسته 

آریان تنها در بخش سوم کتاب چهارم خود آنان را به گونه 

مستقیم اسکیت های اروپایی می نامد. او، زیر نام اسکیت 

های آسیایی، آنانی را می شناسد که به کرانه چپ سیر 
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دریا کوچیده بودند، میان این رودخانه و آمو، جایی که 

ت های امروز قرغیزها و قیساق ها بود و باش دارند. اسکی

 باشنده جنوب رود آمو را آریان ماساگیت ها می خواند.

 

روی هم رفته، گستره فرهنگ اندرونوفو را زیستگاه سکایی 

: ی)به روس وفندرونوافرهنگ های آسیایی می شمارند. 

Андроновская культура)  یبوم یها یاز فرهنگ یی  مجموعه 

تا  ۲۳۰۰ رامونیهمانند مربوط به عصر برنز بود که از پ

و  ییایآس یها استپ غربی در منطقه الدیاز م شیپ ۱۰۰۰

دار مفرهنگ نام خود را وا نیباختر سایبریا وجود داشت. ا

در آن  یالدیم ۱۹۱۴که در  تاس ووفندرونابه نام  ییروستا

شده که به همراه  خاک دهیخم یها با اسکلت– ییگورها

فرهنگ  نی. بدشد افتی -بودند به خاک سپرده شده ییها سفال

 .ندیگو یپتروفکا هم م-نتاشتایس

 
است که  برجسته داشته فرهنگ وابسته و چهار خردهفندرونوا

 بودند:  شده  جنوب و خاور گسترده به سوی

اورال و شمال  یها در جنوب کوه میآرکائ-پتروفکا-تاشتا نیس

 ۱۶۰۰تا  ۲۲۰۰ یها سال انیفرهنگ م نیا ،یقزاقستان کنون

 ریز یها بخش رندهیاست و دربرگ بودهبرپا  الدیاز م شیپ

 : است
در آن  یکه زندگ نسکیابیدر استان چل نتاشتایس استحکامات

برگرفته « / .گردد یباز م الدیاز م شیپ ۱۸۰۰ رامونیبه پ

 گ.[-از ویکی پیدیا
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آسیای میانه، یافته یی از آرامگاه  –یک ساکی زرتشتی 

 آمودریا

یش انبوه او تردید در )بینی برجسته، چشمان بزرگ و د

 گ.(-اروپاییدی بودن او بر جا نمی گذارد.

 

تورها، سایریماها و دهایی ها، قبایلی بودند که از آیین 

 زرتشت پیروی می کردند.

 

امپراتوری »در این جا می بینیم که رنه گروسه در کتاب 

در باره سکایی ها )سیت ها( چه نوشته است. « صحرانوردان

منطقه تاشکنت، فرغانه و »ن می نگارد: ، چنی73او در ص. 

« سو»کاشغر مسکن ملتی بود که چینیان آن ها را  به نام 

(Sseuتلفظ قدیم آن( )Sseuk    .یاد کرده اند )بوده است

« چاکا»یا « شاکا»پارس ها  و هندی ها آن ملت را به نام 

( می شناخته اند. Sakaiو یونانیان آن ها را به نام سکه )

های آسیایی می باشند که در آن جا « سیت»مان این ملت ه

سکونت ورزیدند. چنان که دیده شد، این ملت، شاخه یی است 

از خانوداده عظیم سیت و سارمات یعنی خانوداه ایرانی 
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صحرانوردی که در شمال غربی مرغزاران )استپ ها( می 

زیستند. پس از تفحص ها و تجسس هایی که لودرس به عمل 

طبق « چاکا»گفت که زبان آن ها زبان  آورد، می توان

اسناد خطی متعددی که به دست آمده، و از آغاز قرون وسطی 

 «.   ایرانی شرقی»است، زبانی است یا لهجه یی است از زبان 

 

رییس انجمن  -اکادمیسن پروفیسور داکتر اوسکون عثمانف

تاریخ قرغیزستان: از »تاریخ دانان قرغیزستان در کتاب 

در بیشکیک به چاپ  2012که به سال « ن تا کنونآوان باستا

رسیده و کنون به عنوان کتاب درسی رسمی تایید شده از 

سوی وزارت آموزش و علوم جمهوری قرغیزستان در موسسات 

زیر عنوان  54آموزش عالی آن کشور تدریس می شود، در ص. 

-در سده های هشتم»می نویسد: « ساک ها در تاریخ جهانی»

در گستره پهناور آسیای میانه و قزاقستان، سوم پ. م. 

قبایل فزونشمار کوچی می زیستند که ایشان را در متون 

آدم آزاد،  -ساک ها )ساک -سنگ نبشته یی پارسی باستان

مرد جنگی و دلیر( می خواندند. کاتبان عهد عتیق، آن ها 

را به نام اسکیت ها و منابع باستانی هند به نام 

ها می « سئی»ند. چینی ها ایشان را یاد کرده ا« تورها»

 نامیدند.

 

پنجم پ. م. ساک های آسیای میانه، در  -در سده های ششم

 دو گروه قبیله یی گرد آمدند:

گروه نخست، در بر گیرنده ماساگیت ها، ابی ها،  -

اپاسیاکی ها، دیبیکی ها، داک ها، و قبایل دیگر بودند. 

به نام ساک های این اتحادیه را منابع باستانی پارسی، 

به نام  -و منابع قدیم یونانی«  تیگراخودا»

می خواندند که به معنای دارندگان « اورتوکاریبات ها»

کاله های نوک تیز می باشد. ساک های شامل این اتحادیه، 

در گستره بس پهناوری از دریای کسپین و رزبوی تا 

 تئینرتاو و ریزشگاه رود ایلی، به سر می بردند. 

 
یر اتحادیه دومی ساک ها، از شمال هند تا دامنه جاگ -

های کوه های پامیر و آلتای و دره فرغانه بود. پارس ها 

 گ.  -«این ساک ها را به نام هاوماورگا می خواندند.
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است  شده دهیکه به بند کش یسکونخا پادشاه سکاها در حال

 کاله اش است یپوشش و یها یژگی)از و ستونینبشته ب در سنگ

 (باشد یکه منسوب به سکاها م

ریش انبوه، چشمان بزرگ و بینی برجسته اش آشکارا 

 اروپاییدی بودن او را نشان می دهد.
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شهر پارس که یونانیان آن را پرسپولیس می خواندند. در 

ساختمان آپادانا قرار داشت.  -مرکز شهر، کاخ شاهنشاهی

یکی از یادمان  کنون ویرانه های این شهر و کاخ چونان  

های دیدنی جهان باستان، جهانگردان و باستان شناسان و 

کارشناسان خاور باستان را از سراسر جهان به سوی خود می 

 کشاند.
 

 



 172 

 
 

ساک ها در حال آوردن هدایا به بارگاه شاه شاهان، به 

 کاخ پرسپولیس شهر پارس
 

 برخی از ماساگت های سرکش، ناگزیر به کوچیدن به فراتر

و  از جلگه های آسیایی شدند. در همان هنگام کیمیری ها

اسیدونی ها به سوی خاور شتافتند. کنون از آن ها در 

 ( بر جا مانده است.Isetاورال نام اسیت )

 

 پارس ها سکایی ها را از آسیای میانه می رانند
در تصویر، شاه پیروزمند پارس با نیزه در حال شکست دادن 

. او به شیوه شاهان سامی خاور دشمنان خود می باشد

نزدیک، دامن می پوشیده است. با گذشت زمان، در آینده 

همه شاهان همین گونه دامن می پوشند. در مرکز و پایین 

تصویر، ساک ها دیده می شوند. برخی از آن ها کشته شده 

اند و برخی دیگر همچنان به پیکار ادامه می هند. آن ها 

اند با شلوارهای تنگ و چکمه کت های کوتاه می پوشیده 

(  و تیر و akinakesهای بلند و شمشیرهای کوتاه  آکیناکس )

 کمان در دست دارند.

 

سکایی ها که تسلیم اراده پارسیان شده بودند، ناگزیر 

گردیدند زیر فرمان کشور شاهنشاهی پارس بروند و چونان 

فرمانبرداران و همپیمانان، باجگزار شوند. افزون بر 

یک بار در سال در جشن نوروز )سال نو( با پیشکش ها  این،

 به بارگاه شاه شاهان به پارس بروند.
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 پارس ها سکایی ها را از آسیای میانه می رانند
در تصویر، شاه پیروزمند پارس با نیزه در حال شکست دادن 

دشمنان خود می باشد. او به شیوه شاهان سامی خاور 

ست. با گذشت زمان، در آینده نزدیک، دامن می پوشیده ا

همه شاهان همین گونه دامن می پوشند. در مرکز و پایین 

تصویر، ساک ها دیده می شوند. برخی از آن ها کشته شده 

اند و برخی دیگر همچنان به پیکار ادامه می هند. آن ها 

کت های کوتاه می پوشیده اند با شلوارهای تنگ و چکمه 

(  و تیر و akinakesآکیناکس )  های بلند و شمشیرهای کوتاه

 کمان در دست دارند.

 

سکایی ها که تسلیم اراده پارسیان شده بودند، ناگزیر 

گردیدند زیر فرمان کشور شاهنشاهی پارس بروند و چونان 

فرمانبرداران و همپیمانان، باجگزار شوند. افزون بر 

این، یک بار در سال در جشن نوروز )سال نو( با پیشکش ها 

 بارگاه شاه شاهان به پارس بروند.به 

 

یادداشتی در باره زبان های ایرانی خاروی تخاری و 

 سکایی:

زبان سکایی »در ویکی پیدیا در زمینه چنین آمده است: 

های ایرانی میانه است که  میانه، یا زبان ختنی از زبان

نام شکل میانه برجای مانده از زبان سکایی باستان است. 

میانه دو گویش به وسیله آثار برجای از زبان سکاهای 

اند که بنابر منطقه کشف آثار آن ها که  مانده شناخته شده

کیانگ چین است به دو گویش تمشقی و  در ختن و تمشق در سین

اند. آثاری که به گویش ختنی  گذاری شده ختنی نیز نام

هستند، به الفبای براهمی نوشته شده و زیر تاثیر ادبیات 

اشند. از گویش تمشقی نیز آثاری به دست آمده ب بودایی می

های پنجم تا دهم میالدی باز  که نگارش آن ها به سده

گردد. این دو زبان در همان زمان به سود زبان ترکی  می

های  نشینی نمودند اما همچنان در کوهستان اویغوری عقب
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باشند که  های ایرانی رایج می پامیر، در غرب چین، گویش

های  این زبان پیوند دور داشته باشند. زبان ممکن است با

پشتو و وخی شباهت زیادی با زبان سکایی میانه نشان 

 دهند. می
 

قبایل سکایی، در سرزمینی از حوضه رودخانه تاریم تا مرز 

بلخ ]در این جا منظور از بلخ، کشور بلخ است که سرزمین 

ند برد گ.[ به سر می-پهناوری بوده است. نه شهر بلخ کنونی

و از اوایل سده دوم پیش از میالد به سوی باختر و زرنگ و 

 رخج و بعدًا به هندوستان شمال غربی کوچیدند.

 
در سده یازدهم میالدی در نواحی کاشغر، زبان کنچگ رایج 

مانده آن حاکی از شباهت این زبان  های باقی بوده که واژه

 های سکایی است. به گویش

 
اند، شاید  ناسان ذکر نمودهش به طوری که بعضی از زبان

های مختلف  های پامیری امروزی ادامه تاریخی گویش زبان

سکایی باشند. بررسی قیاسی زبان سکایی ختنی و گویش وخی 

های پامیری است، حاکی از شباهت  امروزی، که از گروه زبان

یی   دهد که از سرچشمه تاریخی این دو زبان است و نشان می

 اند. هنزدیک به هم پیدا شد

 
 :ها برخی واژه
ها از زبان سکاهای مغرب در کناره دریای سیاه  برخی واژه

 [۴و جنوب روسیه:]

arvant - تند و سریع 

 Aspa- اسب 

atar-آذر 

carma- چرم 

Gausa- گوش 

Hapta- 44«.هفت
 

 

( centumخصلت زبان تخاری ک نتوم )به هر رو، می دانیم که 

(. تفاوت میان این Satemاست و خصلت زبان ایرانی س تم )

دو، تنها یک تفاوت لهجه است. یعنی در واقع ما یک زبان 

ایرانی کهن داریم که شامل گویش ها و زبان های گوناگون 

است. نه این که یک زبان مجهول الهویه وجود داشته باشد 

که نام بخشی از آن ایرانی و بخش دیگر آن سکایی و تخاری 

 .و... باشد

 
با سکاهای غربی )باشنده اوکرایین( زمانی که هرودوت 

مصاحبه نمود، آن ها به او گفته بودند که دست کم هزار 

                                                 
44

ین واژه ها با واژه های پارسی دری کنونی، . همانندی ا 

 گ.–شایان توجه است. 
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آمده اند و اکنون دیگر زبان « خاور»سال است که از 

برادران خاوری خود را نمی فهمند. همین طور، برخی تاریخ 

نویسان رومی هم خاستگاه سکاها را از مرو و گرگان و 

ی ها )ترکمنستان امروزی( بیان گستره زیست اشکان-همان 

 .کرده اند. این ها همه به یک نقطه می رسند

 

فارسی و « َابـَر»همانند  Overانگلیسی  و Uber واژه آلمانی

پهلوی همگی یک شکل و یک فرم هستند. اما « َاپـَر»در واقع 

اوستایی بسیار جوانتر هستند و در  Upairi آشکار است که از

ه آن هستند و نسبت به آن قدمتی واقع صورت دگرگون شد

است. « رفتن»که به معنای   Gaiti ندارند و یا واژه اوستایی

و... در آمده است. شگفتی در این  Gehe و Go این هم به صورت

. اگر نیک بنگریم،  ,Gah/Gal جاست که در ترکی هم می گویند

آذربایجان در واقع، یک زبان ایرانی است با  ُزبان ترکی

 اژه های تورکی. اندکی و
 

، تشابه «سو»نمونه دیگر این که آب را در ترکی می گویند 

جالب توجه است « دریا»انگلیسی به معنی   Sea این واژه با

هستند و یا برای نمونه در « جوی»و در واقع این ها همان 

، حال جالب این جاست که «هارا»را می گویند « کجا»ترکی 

که امروز تبدیل  Hwere گفتندرا می « کجا»در انگلیسی کهن 

شده است. و یا برای نمونه در ترکی برای منفی   Where به

اضافه می کنند. مثال می « َمه»کردن فعل به انتهای آن یک 

« مه»که این « میا»و در واقع « نیا»یعنی « َمه-گل»گویند 

است که فعل را منفی می « ما»در واقع از ریشه اوستایی 

« ما خواهی»زبان پهلوی می گفته اند  کرده است. مثال در

یعنی َمخواهی)نخواهی( و.... این پیشوند حتا به عربی هم 

 .«نمی دانند»یعنی « ما یعلمون»وارد شده است. مثال 

 ....البته مثال ها بسیار است

 
در باره ایرانی بودن سکاها، رقابت تنگاتنگی میان روس 

تامارا  ها و انگلیسی ها در سده نوزدهم بوده است.

تالبوت رایس یکی از آن نویسندگان است. اما مهم تر از 

سال پیش در  130او شارون ترنر نویسنده انگلیسی است که 

یکی از آثار خود ریشه ژرمن ها و بطور کلی اروپای شمالی 

را از سکاها معرفی نموده و گفته که این ها قبایل 

اشنده گوناگون سکایی هستند که متمدن ترین قوم سکایی ب

بوده اند. این ها همگی مستقیم و « گوت ها»آلمان همان 

غیر مستقیم به ایرانی بودن سکاها اشاره کرده اند. یعنی 

اگر نگفته اند ایرانی، گفته اند آریایی که باز همان 

 .معنای ایرانی را می دهد

 
اما علت شیفتگی انگلیسی ها به تحقیق در باره سکاها 

را یکی از قبایل سکایی غربی همین است که آن ها خود 
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فرزند سکا( می دانند.  -Saxon سونو یا همان )-یعنی سکَ 

، سکاهای ختنی «هونو»حال بلخیان به خون ها می گفته اند 

، و انگلیسی های کهن و تخارها می «هونو»هم می گفته اند 

 «. سونو»گفته اند 

 

همان گونه که دیده می شود، این یک اختالف لهجه بسیار 

اچیز است، نه اختالف زبانی ریشه یی که بخواهیم آن ها ن

را زبان های جداگانه بنامیم. وقتی نقل قول تاریخ 

نویسان دوره اسالمی در باره بخارا می بینیم، شگفتی زده 

می شویم که می گویند زبان هیچ کدام از روستاهای بخارا 

یکی نیست. همین بدین معنا است که قبایل ایرانی آنچنان 

وناگون و بیشمار بوده اند که زبان مردمان یک ایالت گ

شان شبیه هم نبوده، چه رسد به این که با هم هزاران 

 .کیلومتر هم فاصله داشته باشند

 

تا جایی که روشن است، آخرین پژوهشگر و دانشمند برجسته 

ایرانشناس که بطور دقیق روی زبان سکاها کار می کرد باز 

روفسور هارولد والتر بیلی است. هم یک انگلیسی به نام پ

او یک گنجینه پنج جلدی منتشر ساخت به نام دایره 

که یک جلد آن یک  Khotan-Saka المعارف زبان سکایی ختنی

دیکشنری بسیار گسترده سکایی است و چهار جلد دیگر آن 

 ادبیات سکایی. 
 لینک آثار ایشان: 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-

author=Harold%20Walter%20Bailey&search-

alias=books&sort=relevancerank 

 
هر انگلیسی »پروفسور بیلی جمله مشهوری دارد که می گوید 

دانشجوی رشته ادبیات که می خواهد زبان مادری خویش را 

آگاهی « کتیبه های ایران باستان»بهتر بشناسد، باید از 

و البته شاید الزم به ذکر نباشد که نه «. شدداشته با

تنها بیلی که بیشتر ایرانشناسان بزرگ مانند یوزف ولسکی 

)لهستانی( سکاها را ایرانی می دانند و روشن است غیر از 

 این هم نباید باشد مگر این که قصد و غرضی در کار باشد. 

 

 :سکای پروفسور بیلی-این هم لینک دانلود دیکشنری ختن

http://asyanik.arredemo.org/274/dictionary-of-khotan-saka-pdf-download 

 
این هم یک واژه نامه چکیده تخاری که به خوبی ایرانی 

 : بودن این زبان را نشان می دهد

http://indoeuro.bizland.com/project/glossary/toch.html 

 
پروفیسور ایوانف، فرهنگ کوچک واژه های سکایی را نیم 

قرن پیش از امروز در مسکو به چاپ رساند. نگاهی گذرا به 
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واژه های این زبان، کمترین تردیدی در ایرانی بودن 

 سکایی ها بر جا نمی گذارد.

 

 :به ضمایر تعریف در این زبان دقت کنید 

se (masc.), sá (fem.), te (neut.) - this (IE *so, *sá, *tod - this) 

 
م این ها دقیقا همین بوده اند با در زبان انگلیسی کهن ه

 ,das) اختالف بسیار بسیار اندک. و حتا صورت ژرمنی آن ها

der,...)  با صورت اوستایی اش همخوانی بیشتری دارند. یعنی

این که ریشه همه این ها با وجود اختالفات شان از یک جا 

 .بوده است

 

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey Amazon Search 

 
یکی از نوشته های جالب در زمینه، مقاله لیلکوف ل. آر. 

مساله همتاواژه های هندوایرانی در پدیده های »زیر نام 

سایبریا،  -تاریخی سکایی-فرهنگی سکایی// یگانگی فرهنگی

مواد نخستین کنفرانس سراسری باستان شناسی، کیمیروا، 

 است. 120، ص. 1980

 

Лелеков Л.А. Проблема индоиранских аналогий к явлениям скифской 

культуры // Скифосибирское культурно-историческое единство. 

Материалы I Всесоюзной археологической конференции. Кемерово, 

1980. С. 120 

 

در این جا می بینیم که در ویکی پیدیا در باره سکایی ها 

 ه اند: به زبان روسی چه نوشت

 انمردمی که به ونانی شهیرنام تباری دارای  –یتکاس»

ی اروپاگستره در هم  ،سده های میانهدوران باستان و 

باستان  انیونانی. اطالق می گردید ایدر آسهم و خاوری 

ی اطالق می نمودند که در آن مردمانی کشورنام را بر  نیا

ی ونانی به)  [1]بودوباش داشتند. (Scythiaبه نام اسکیتیا )

 (.Scythia -نیالتبه ، Σκυθία -، به یونانی نوΣκυθική-قدیم

 
 سندگانیها از آثار نویت سکادر مورد  هیاطالعات اول

در  یباستان شناس یها کاوش( و ...باستان )هرودوت و

)در تووا تا  سفلیوب یاز دانپهناوری  ییها نیسرزم

 . سایبریا جنوبی( در دست است

 

« خاوری یرانیا»گروه  شامل زیر« رماتیسا -یتیسکا»زبان 

 .ی می گردیدرانیا یان هاخانواده زب

 
اتنونیم ، توده ها از دوران مهاجرت بزرگسر ، ان هاپس

اقوام )بیزانتین( برای  یروم شرق در تقویم هایا یت هکاس
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، «اسکیتیای کبیر» بزرگگستره در باشنده مختلف 

 یم کار برده و سارماتیای اروپایی به« ریصغ اسکیتیای»

چهارم، گوت های -سده های سوم منابع برای مثال، شد.

 ی. و در زمان های را هم به نام اسکیت می خواندندآلمان

، هاخزر ی خاوری،های سالومتاخر، این تقویم ها،  شتریب

نیز الن های خویشاوند با سکاهای ایرانی ها، و  گینیچ  پ  

 . باستان را هم در شمار اسکیت ها می آوردند

 

 منشای اتنونیم اسکیت:

اتنونیم  ، ریشه مار یوری، پس از (Abaevی آبایف )لیواس 

 skul*که در آن،  پیوند داد skul-ta*( را به skutaاسکوتا )

(*skol)  کدامین واژه مهم مربوط به باشندگان پیش »را وی

، ک. ت. امامی پنداشت. « تر از ایرانیان جنوب روسیه

نام  (SV Kullanda) اس. و. کوالندا و( KT Vitchakویتچاک )

 > Σκόλοτοιرا چنین توضیح می دهند: از یونانی قدیم یتسکا

*skula-ta < *skuδa-ta < *skuda-ta  ریی، با تغ«کمانداران»)یعنی 

 (.یتیسکا زبان در D > * L * قانونمند

 

 الدیاز مپیش هفتم سده در  skuδa-ta*آن هم در حالی که 

به تماس با  آغاز  انیونانیکه  یمانبوده است. ز جیرا

  Σκύθαιاز همین جا کلمه یونانی قدیم )و نمودند  یت هاسکا

 برها یت سکدر همان هنگام هم لشکرکشی ا برخاسته است(.

ها آغاز گردید )و از همین جا کلمه آسوری اشکوزیا  یورسآ

(Ašgūzaiی )ا Išgūzai  پدید آمد(. مقارن با سده پنجم پیش از

(، حرف Olbiaاولبیا ) به هرودوتسفر یعنی در هنگام  میالد،

 .δ > *l*ب به ال مبدل گردیده بود:  

 

« ادیلیا» در پیوند با حماسه عهد باستان Scholiaاسکولیای 

چون لوکانی ها [ »2] اشاره می کنند: ریز یشناس شهیر به

(Laconians) با و  و دراز می گذارند، خود را بلند هایمو

 همه یونانیان هم مودراز اند.....اماها  آنپیروی از 

می کوتاه  نخستین کسانی اند که موهای خود را یت هاسکا

اوسکیتلین ها )به  به ناماز همین رو هم کردند، و 

 «( یاد می شوند. απεσκυθισμενοιیونانی

 

 :هایت سکاافسانه ها در مورد منشاء 

ها )به به گفته هرودوت خود را به نام اسکوالت  ،ایت هسکا

 ،شیقرن پ  25 بای. تقر( می خواندندΣκόλοτοιیونانی قدیم 

 به کار برده بود: ریز نهیدر زماین نام را هرودوت 

 بنا به حکایات خود»  -

و  قوم شان، از همه اقوام دیگر جوانتراندها، یت سکا

کشور هنوز  نیا : نخستین باشندهاست چنین به میان آمده

زئوس  -او. پدر (Targitai)تای تارگی به نامبود  یمرد بایر،

من  البته،) بود( Borysthenes) رود بورسیتنس دختر -مادرش و
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کنم(  یباور نمچنین چیزی را به رغم تاکید ایشان، 

بود: سه پسر  تارگیتای که چنین تباری داشت، پدر

ین آن و جوانتر (Arpoksaiارپوکسای ) ،(Lipoksaiلیپوکسای )

...از لیپوکسای، قبایل سکایی به (.Kolaksaiکوالکسای ) -ها

( و katiarکاتایارها )-(، از ارپوکسایavhatنام اوهات )

(، و از کوالکسای که به پادشاهی رسیده Traspiتراسپی ها )

( پدید آمدند. همه قبایل زیر paralatقبایل پاراالت ) -بود

یک نام واحد اسکوالت ها یاد می شوند. هلنی ها 

« به نام اسکیت ها یاد می  کنند.)یونانیان( آن ها را 

 (.6-5)هرودوت، تاریخ، جلد پنجم، ص. ص. 

 

جلد چهارم  7او در ص.   -

 نخستیناز زمان  اسکیت ها می پندارند که»می نویسد: 

تا ( پیش از میالد1512-1514 بای)تقرتارگاتای  -پادشاه

آزگار گذشت.  سالبه سرزمین شان، یک هزار  وشیتهاجم دار

به سه بسیار داشتند، کاالکسای آن را  نیزم چون اسکیت ها

در  ی کهطقادر من...تقسیم کردسه پسر خود  میان یپادشاه

نمی توان دید را  یزیچ هیچ، یت واقع استسکا نیشمال سرزم

و  پرهای پرنده، نمی توان به آن جا رفت پروازخاطر به و 

پر از پر و بال است، در آن جا و هوا  نیزمبه راستی  هم 

  «همین رو نمی توان چیزی را دید. و از
 

شمالی شان  هیهمسا یخود و کشورهاباره در  یت هاسکخود ا

 یم یپونته زندگدر  که انیوناناما ی چنین می گویند.

 تنی بر ادعای داشتنبکه م) ، روایت دیگری دارندکنند

های گاوبا پیش کردن نرهرکول،  :(استتر  قیحافظه عم

 نیابه معنای پیاله خون( به )گیریون  (Geryonگیریون )

ا یت هسکا کنون آن را) رسید از سکنهتهی کشور هنوز 

پونته یی ها به دور از . گیریونی ها ند(ه ااشغال کرد

(Pontus )در آن ریدگ نزدیکی در انوسیدر اقیی  رهیدر جز 

را  رهیجز نیکردند، )ا یم یزندگهای هرکول، ستون سوی 

  .دند(می خوانErief   به نام یونانی

 

در  خورشیداز طلوع سر  ان،یونانی به گفته انوس،یاق

آن ها نمی ، اما ن می یابداجری نیزمپیرامون سراسر 

شور کهرکول وارد از آن جا، ند. نثابت کتوانند این را 

بد و  یآب و هوا در آن جا سردچارد. ش کیتیاسا نامنهاد

ید آرم به دور خود، پوست خوکاو با پیچانیدن . گردیدسرد 

اسپ های رام نشدنی هرکول )که او به ، اما رفت خوابو در 

 ییمعجزه آساگونه به  یدن داده بود(،اجازه چرآن ها 

]به پنداشت یونانیان باستان، اسکیتی «... .ندشد دیناپد

 گ.[-پسر هرکول اند. -ها بازماندگان اسکیت
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به آن از همه  شتریبکه من )ی هم هست داستان سومیک -

 ایدر آسقبایل کوچی اسکیت  :دیگو یمکه  (رمدا اعتماد

ها را به زور  آنماساگیت ها  که یکردند. هنگام یم یزندگ

،از ارسبا گذشتن  یت هاسکاراندند،  رونیب
45

 نیزمبه سر

ها یت سککنون اکشور، در این ) شدند واردکیمیری ها  یها

در گذشته مربوط  اند. اما به گونه یی که می گویند، کنسا

، کیمیری هایت سکاشدن  کیبا نزد ها بوده است(.کیمیری 

دشمن فزونشمار  یروهایدر برابر نکه  شور پرداختنده ب ها

 اختالف نظر پیدا کردند. مشاوره،مجلس در چه باید بکنند؟ 

 ستادهیابر مواضع خود اگر چه هر دو طرف سرسختانه 

چیرگی یافت... پادشاهسرانجام پیشنهاد اما ند، بود
46 

  
یت ها، دژها و گذرگاه های سکا نیدر سرزمهم  کنون... و ا

کیمیری برجامانده است. همچنین منطقه یی به نام کیمیری 

هست و نیز بسفر کیمیری. کیمیری ها با گریز از دست 

در اکنون که نمای را  گرفتند  رهیجز ا،یا در آسیت هسکا

شناخته  زین نی. اقرار دارد نوپیس یونانیآن شهرستان 

و شدند گمراه کیمیری ها،  بیها در تعقیت سکاکه  ستشده ا

در  کیمیری ها، پیوسته. یورش بردندماد  نیسرزمبه 

در  زنیها یت سککرانه های پونته پیش می رفتند، اامتداد 

به  تا آن جایی شتافتند کهفقاز پی آنان به سوی چپ ق

ماد به داخل کشور  این بود که. رسیدند ماد نیسرزم

آخری را هم هلنی ها و هم بربرها ستان دا نیا چرخیدند.

 (12، ص. 7)هرودوت، تاریخ، جلد « )وحشیان( نقل می کنند.

 

حکایت مربوط به هرکول، گواه بر قدیمی تر بودن اسکیت ها 

نسبت به حکایتی است که خود شان در باره تارگاتای باز 

می گویند. در این حال، بنا به این روایت، اسکیت ها پیش 

می زیسته اند که وی از کسی به نام تیوتار از هرکول 

 تیراندازی از کمان را فرا گرفت.  

                                                 
45

در زبان  - Araz:آراز و یجانیآذربا یَاَرس)در ترک. » 

نسبتًا پرآب و  یی ( نام رودخانهԱրաքս:آراکس، یارمن

 هیترک یدر آناتول یخروشان است که از منطقه آرپا چا

نستان جلفا و ارم -نخجوان -هیسرچشمه گرفته، از مرز ترک

 ،جانیآذربا یو جمهور رانیگذشته و پس از گذر از مرز ا

 .زدیر یگشته و به رودخانه کورا م جانیآذربا یوارد جمهور

 
 یعهدنامه ترکمنچا یدر پ یالدیم ۱۸۱۳ارس در سال  رودخانه

مناطق  سراسرشد و  دهیبرگز هیو روس رانیبه عنوان مرز ا

« افزوده شد. هیجدا و به خاک روس رانیرود از ا نیشمال ا

 )ویکی پیدیا(.
46

. چون تفصیل این داستان در متن پارسی ذیل سکاها در  

ویکی پیدیا آمده و ما آن را پیشتر آوردیم، از تکرار آن 

 گ.-در این جا خودداری کردیم
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 از یشکل «اسکولوت ها»شناسان،  زباناز  یبرخ باوربه 

  -taاین جا، در  ( است کهکمانداران)  -skuda-ta*یرانیا کلمه

در همان   -тæ-کنون در زبان اوستی)می باشد  جمع نشانه

سارمات ها خود توجه است که  یانشا .معنا به کار می رود(

می خواندند و به گونه یی  Σαρμάται»  (Sauromatæ)»را به نام

ا معنهمان به ( می پندارد، Harmattaکه ی. هارماتا )

 .[3]است

 

 یژگیو چونان   اسکیتی، Lی قدیم به رانیا d*تبدیل شدن 

یی هم تایید می گردد. کلمات سکا گرید در یتی،سکا زبان

 : مثال رایب

 Παραλάται- در ص.  هرودوت ای )به قولمعن یی به لهینام قب

که او در ها یت سکاحاکم  دودمان ، جلد چهارم تاریخ(6

د، هدمی  حیتوض  ΣκύÞαι βασιλητοι جاها آن را با بیان گرید

)یعنی  ایرانی Paradāta * از  ؛ >«ی شاهیهایت سکا» یعنی

ماشته شده کسی  که در چهارچوب قانون  در راس امور گ

ی فرمانروا یعنی افتخار)لقب  -paraδātaاست( در اوستایی 

 ی گماشته شده است(...رهبر کسی که در راس

 

 تاریخ پدیدآیی:

با پویایی « فرضیه گورگانی»را هواداران  یتیسکافرهنگ 

شناخته شده فرهنگ اسکیتی باستانی  لتشک مطالعه می کنند.

سده به شناسان  از سوی جمهور محافل عملی را، باستان

حال، دو  نیا در[ 4] متعلق می دانند.  الدیاز مپیش هفتم 

 :پدیدآیی آن وجود دارد ریتفس یبرابرخورد اصلی 
نامنهاد  داستان»از این رویکردها، که مبتنی بر  یکی طبق

 ه بودند. [  سکاها از شرق آمد5] می باشد، ودوتهر« سوم

 

استان نوشته شده دبر تواند  یم نی، که همچنگرید کردیرو

ها یت سکاکه دال بر آن است  متکی باشد، توسط هرودوت،

 یشمالکرانه های در مقارن همان زمان دست کم چند سده 

فرهنگ  نانیجانشمحیط از که  کردند یم یزندگ اهیس یایدر

ریسمان داران )طنابداران(
47

[  8[ ] 7[ ]6برخاسته بودند ]

 [9 . ] 

 

 تشکیل دولت:

                                                 
47

نیاکان  -. به گونه یی که می دانیم، ریسمانداران 

ایرانیان باستان بوده اند که از ائیریانا ویجه به 

آسیای میانه و پشته ایران کوچیده بودند. این گونه، بر 

اساس این دیدگاه، سکایی ها با ایرانیان همریشه وهمتبار 

 گ.-اند.
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جایی پذیرفته شده از سوی مجامع علمی(  آغاز تاریخ )تا

 یروهایبازگشت نزمان – الدیاز م پیشهشتم  اسکیت ها، سده

پیش از آن، که  جایی -اهیس یایدربه شمال ها یت سکا یاصل

سده ها کیمیری ها بر آن )در برخی از منابع، هومری ها 

Homers )فرمان می راندند؛ شمرده می شود. 

 

در سده  هایت سکا ،اهیس یایردشمال از کیمیری ها را 

 یایآس راندند. لشگرکشی اسکیت ها به الدیاز مپیش هفتم 

هم زمینه ساز کوچیدن کیمیری ها از آن دیار گردیده  ریصغ

 ،الدیاز مپیش هفتم  سال های دهه هفتاد سدهدر  بود.

و  سرازیر شدند نی، فلسطهی، سوربه سرزمین مادها یت سکا

 «فرمان راندند»مقدم یا صغیر  در آسیای به گفته هرودوت

را  ،(Ishkuzیی اشکوز )سکا یپادشاهدر آن،  که ییجا -

 الدیاز مپیش ششم  مقارن با اوایل سدهاما برپا داشتند. 

قفقاز در ها یت سکحضور ارانده شدند. آثار آن جا از 

 ی هم بر جا مانده است.شمال

 

رود و  سفلیوب یدانمیان جلگه  -یت ها سکا یاصل سرزمین 

و مناطق مجاور  امیکربه شمول بخش استپی جزیره نمای ن، دُ 

نامشخص است. کشورشان  ی. مرز شمالبود اهیس یایدرشمال 

شدند. به گفته می  میبزرگ تقس لهیقب نیها به چندیت سکا

اسکیت هایی بودند  -یسلطنتی حاکم یا هایت سکاهرودوت، 

رود ُدن  که در حوضه می زیستند و یشرق هیال یدر منتهکه 

ا را میکر یاستپبخش  زینبا سارمات ها هم مرز بودند که 

 یزندگکوچی های اسکیتی ها  غرب آندر  زیر تصرف داشتند.

رود  چپکرانه ، در تر از آنان غرب شتریکردند، و ب یم

 بودوباش داشتند. کشاورزاسکیتی های  دنیپر،

 

 یبوگا، در حوضه رودخانه (Dnieperدنیپر ) راستکرانه در 

( کالیپیدی ها Olbiaاولبیا ) شهرستان یکی، در نزدیجنوب

(kallipidy یا اسکیت های هلنی )کردند یم یزندگ . 

 

و  بسر می بردند (alazony) تر از آن ها، االزون ها شمال

در این حال،  (.Pahariتر اسکیت های پاهاری ) شمالبیشتر 

یگر د هلیاز سه قبمتفاوت  بودن آن ها هرودوت به کشاورز

یتی اشاره می کند و تاکید می کند که هرگاه سکا

، گندم می کارند و نان می خورند االزون هاو کالیپیدها 

 [10]پاهاری گندم را برای فروش می کارند. یهایت سکا

 

اسکولوت ها می  در کل خود را به گفته هرودوت، اسکیت ها

: پاراالت ها شدندمی  میتقس لهیو به چهار قب خواندند

(paralat )( اهوات ها ،)نخستین(avhat در گستره علیای()

( و Traspieبسر می بردند(، تراسپ ها ) (Hipanisهیپانیس )

 (.katiarکاتیری ها )
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 -پارسبا شاه آن ها ها به جنگ یت سکا یاسیانسجام س

یت سکدر راس ا . کمک کرد الدیاز مپیش  512اول در  وشیدار

اسکوپاس  ،(Idanfirsد: ایدانفریس )سه پادشاه بودن ها

(Scopas )و ( تاکساکیسTaksakis .) های پنجم و  همرزسددر

 یتیسکدیگر اشاهان (، Athey) شاهچهارم پیش از میالد، اتی 

 کامل را به دست گرفت...قدرت را کنار زد و 

 

 یها استپکردن سارمات ها از آواره با ا، یت هسکااما ...

. بر ن گزین نشدندا مسکمیتنها در کر اهیس یایدرکرانه 

ا در یت هسکااز  یتوجهشایان گزارش ها، بخش  یاساس برخ

در منطقه ( Dniesterدنیستر ) بسفر و رودخانهمیان منطقه 

که در آن  ،اسکیتیای کوچک جاگزین شدند به نام یی

نامدار  سخنور جایی که زمانی  -قرار دارد شهرستان توما

 ه بود.شد دی، تبع(Ovidاوید ) -روم

 

ها تا زمان تهاجم هون  ریصغ اسکیتیایدر ور اسکیت ها حض 

شمار در سده چهارم میالدی، خاطرنشان ساخته می شود. در 

در ها رهبر هون  -میان سپاهیان آتیالکه در توده هایی 

یت سکبودند، از ا (Catalaunianکاتالونیا ) جنگ معروف دانیم

 ...دوش برده می نامهم  ا ه

 

 :اسکیت ها و سارمات ها

های کوچی های  ورشسده های میانه در اثر یدر  یت هاسکا

ها، سارماتی  رکوت ها و دیگر، هون )مانند تخارها گرید

پس از مهاجرت سارمات ها  ها و یفتلی ها( ناپدید شدند.

اروپا را از خاور غالب خود در  تیموقع توده ها،بزرگ 

 الن ها( در میان سایر به جز از) و پس از آنند دست داد

 توده ها حل گردیدند.

 
الن ها )که از قبایل سارمات بودند(، تقریبا در سده 

 که به گفته ،ایجاد کردنددولت خود را  چهارم میالدی

دولت  نیترنیرومندو عرب، خاوری( روم بیزانتینی )منابع 

نقش سده دهم، الن ها از پیش است. بوده در منطقه قفقاز 

و اعراب  یشرق یها ی، رومهاخزر میان در مبارزه  یمهم

ی می کردند و بیشتر از بیزانتینی ها پشتیبانی می باز

، و اعراب هاخزر فیپس از تضع کردند. سر از سده دهم،

 سده، که تا حمله مغوالن در آغاز می شود ایالنشکوفایی ا

 .دانجاممی طول  به زدهمیس

 

مانند: ایوسافت، باربارو زمان ) همانبه گفته منابع 

(Barbaro) ،روبروک  د ومیگRubruk )...الن های رانده  و

ادامه دادند و در  با تاتارها شده به کوه ها، به پیکار

النی در لشکرکشی های  . دولتشدند گارماند هاجاهمان 

 ی ها ازنابود شد. اوست چهاردهسده لنگ در  موریت
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و بازماندگان الن ها اند. همچنین یاس های  فرزندان

اورگنچ لی »توده های نامنهاد  نیز. مجارستانباشنده 

 یایآس( )الن های گرگانجی( باشنده urgenchly olam« )اولم

در یانه یی هم از بازماندگان الن ها شمرده می شوند که م

 زندگی می کنند. نستانخاک ترکم

 

 ارثیه اسکیت ها:

ساخته ها و کاردستی های بسیاری از اسکیت ها در 

نام تان یافت شده است. اوکرایین و جنوب روسیه و قزاقس

ی خاوری دارای از رودخانه ها و مناطق اروپا یاریبس

سارماتی اند. -خاستگاه اسکیتی
48

 

 

 توده های اسکیتی:

 کرد: میتقس یتوان به سه شاخه اصل یرا م یت هاسکا

که کوچروان ایرانی زبان بودند و در  اسکیت های اروپایی

ا سوم پیش از کرانه های دریای سیاه در سده های چهارم ت

میالد فرمان می راندند. اطالعات بس گرانبهایی در باره 

اسکیت های اروپایی در آثار یونانیان باستان به ویژه در 

آثار هرودوت بر جا مانده است. اغلب زیر نام اسکیت ها 

همانا اسکیت های اروپایی شناخته می شوند. به گفته 

وت ها می هرودوت خود اسکیت ها خود را به نام اسکول

خوانده اند. پارس ها آن ها را به نام ساک ها )سکایی 

 ها( یاد می کردند. 
 

 ساک ها:

قبایل اسکیتی باشنده گستره آسیای میانه بودند.  -ساک ها

توده های آسیایی به ویژه پارس ها آن ها را به نام ساک 

ها می خواندند. اما مولفان یونان باستان آن ها به نام 

[ طرفه این که پارس  [14یایی یاد می کردند.اسکیت های آس

ساک های باشنده آن »ها اسکیت های اروپایی را به نام 

 می خواندند. « سوی دریاها

 
به دو گروه  ساکی تباران ،ارسپ یخنگاریسنت تار مطابق

مستقل که  متفاوت از اسکیت ها، ند...شد یم میعمده تقس

بودند و به  آنان ها زیر سلطه ، ساکپارسیان بودند از

و با این ، گونه منظم به هواداری از پارس ها می جنگیدند

 .پارسی را می ساختندسواره نظام اصلی  یروینحال، 

 

                                                 
48

. در سده های نزدهم و بیستم، در گستره شوروی پیشین،  

کاوش های باستان شناسیک فراوانی در سرزمین های اسکیت 

داشتند. به ها انجام گرفته بودکه ره آوردهای درخشانی 

ویژه کشف گورگان های پر از اشیای عتیقه اسکیتی در 

اوکرایین، جنوب روسیه، قزاقستان و ... در این جا، از 

 گ.-مطالب مربوط به کاوش های باستان شناسیک می گذریم.
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 سارمات ها:

خویشاوند با اسکیت ها در  سارماتی یا ساوروماتی لیباق

و جلگه دامنه های کوه های ولگا حوضه رود در جلگه  آغاز

از  سارمات هاهرودوت،  کردند. به گفته یم یزندگ اورال

ی گک پدید آمازون پیوند جوانان اسکیتی و دوشیزه های

 [15] آمدند.

 

 ییزبان سکاسارمات ها به » دهد که یهرودوت گزارش مهمو 

آغاز با یک گویش تحریف ، اما از همان گویند یمها سخن 

سر از سده چهارم پیش از میالد، میان سارمات [. 16]«شده

 که به افتادن بسیار رخ می دهد یها جنگیت ها کها و اس

اسکیت ها به دست سارمات ها  ییضع غالب در بخش اروپاامو

 یم دهینامسارماتیا  نی، که در منابع کهن همچنمی انجامد

 .ندشد

 

 -از زبان سارمات ها، یگانه شکل حفظ شدهء زبان اسکیتی

سارماتی، یعنی زبان اوستی ریشه می گیرد. چنین پنداشته 

که برخی از اسکیت های اروپایی یاد شده در منابع می شود 

باستانی، ایرانی زبان نبودند. برای مثال، چنین گمان 

 بالتی بودند، نه ایرانی. -زده می شود که که نئورها

 

 اسکیت های آسیایی )سکایی ها(:

سرزمین  ،(Claudius Ptolemy) وسیبطلم وسیکلود گقته به

 یایدر( )Maeotisیدی )از آن سوی میوت ییایآس اسکیتیای

 ( یاRaرا ) ( و رودخانهدر بین روسیه و اوکرایین آزوف

به به سوی خاور تا  شود و ی)ولگا( آغاز م ومیراد

به تا  –(، در جنوباکیسرسرزمین ) نیمغولستان، تبت و چ

 ناشناخته یها نیبه سرزم تاشمال  درو هند و  یاناسغد

 .می یابدگسترش  دوردست

 

می  میتقسیی را چنین ایآس ، اسکیتیایشرقدر جهت غرب به 

( قرار Imaya) ایمایا آن سمتدر سمت و  نیاکردند که در 

 یهاایمایا، رشته کوه  نامدر این حال با  ،می گرفت

، (Belurtagبیلورتاگ ) : اورال،می کردندمشخص  را مختلف

 بیشتر تیان شان )در قزاقستان(.، ایمالیه

 

 یی را می شناختند:ایآسیای های اسکیترودخانه  ،گذشتگان

پاروپامیز  –( ایردریس -(Ochsاوکس ) و)ولگا(  Ra از به جز

(Paropamis)شاید رود ُابی؟( ) ،( دائیکDaikiکنون()-  )اورال

و... را. در باره دریاچه ارال، گذشتگان تنها تصورات 

ایکسرت  رودخانه به گفته استرابون، :ی داشتندمبهم

(Iaksart( )ایآمو در )  کسپین می ریخت. یایدربه 

 

 یتی:سکا یفسانه هاا
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فزونشمار  اتتشابهاسطوره ها )متولوژی( اسکیت ها دارای 

از آثار شماری است که در  ییو هندواروپا یرانیا

در ( DS Raevskiiپروفیسور رایفسکی )و  باکوفیر اکادمیسین

( نشان داده شده است. کار paganismو شرک ) الحادزمینه 

از سوی پژوهشگران معاصر پیگیرانه دنبال می  در زمینه

 شود.
 

 آرس محراب اسکیتیا،که هر منطقه  ه استهرودوت اشاره کرد

(Aresداشت ) های بزرگی  چکاد آن شاخه ها یا پرخچه، که در

[ هرودوت  20. ]، قرار داشتبود رینماد شمشکه  زمیاز ه

  [21] را آورده است: انیخدا نیا یاز اسام یفهرست
  

ی(، ونانی وره هایدر اسط ایهست) (Tabithaابیتی)ت

( یا گایا، آپولو API()زئوس(، اپی )Papayosپاپیوس)

(Oytosir( ارگیمپاسا ،)Argimpasa)ایاوران تیآفرود Urania ،

Fagimasad خدای دریا(. افزون بر این ها، او به  -)پسیدون

 هرکول و آرس اشاره می کند. 

 

ی کانون خانواده، از ارج خدا، هخانواد خدای -تابیتی

شمرده می ها یت سکمقدس ا یحامبرخوردار بود که  ویژه یی

 ارشد یخدابه ، انون خانوادهکسوگند خوردن به . شد

خدا  به این نی. سوگند دروغبود وگندس نیبزرگتر -خانگی

. بیماری رییس خانواده می گردیدباعث به باور اسکیت ها 

با ی که هرودوت او را آرس، به گونه یجنگ ) یخدا ریتصو

یک  که بود یریشمش، (می نامید ونانی ریاساطاز روی  اسیق

ی می قربانچارپایان را به او به پیشگاه در سال  بار

 –نفر صدهر از  ،را رانیو اسرا )به خصوص اسب(  آوردند

 .[22] ی راکی

  
  تاریخ افسانه یی و کرونولوژی )تقویم( اسکیت ها:

یت سکا یباستان خیمربوط به تار (یگاهنامه ها )تقویم ها

 که شود یم افتیباستان  سندگانیاز نوآثار شماری ها، در 

بل ، رقام درشت تقریبی معمول تکیه می زنندا بهنه تنها 

قرار می گیرند  گریکدیدر تناقض با که در بیشتر موارد 

ی باستان شناس یبا داده هاآن ها  میمستق سهیکه مقا

  .سزاوار نیست

 

یت سکا ،یبه گفته و کرد.هرودوت ارائه ن دیدگاه را نخستی

 -دوره تارگاتای[ از 23] ترین قوم اند. جوان –ها 

سپری شده  سال شان تا لشکرکشی داریوش هزار نخستین شاه

 سیسوستریس ، فرعونهردودتاطالعات  به ان. ب[24]بود.

(Sesostris )و بر [ 25] را منکوب نموده بود هایت سکا ویاگ

 [ 26. ] فرمان می راندجنگ تروا تا و نسل دآنان 

 



 187 

به سرزمین اسکیت ها هرکول ت با حکایت نمودن رفتن  هرودو

یتی به دنیا آمده سکاشاهان  اسکیت، -اواز پسر که 

تارگاتای را باز می گوید.  داستانپسانتر [ 27] بودند،

از جنگ تروا یک نسل پیشتر هرکول  ،یانونانبه پنداشت ی

ها یت سکا پدیدآییبه ظاهر  ن،یبنابرا .یسته استزمی 

آن جنگ و برابر است پیش از میالد شانزدهم  سده تقریبا با

و  رخ داده بود الدیاز م پیش زدهمیس سده یان دربا مصرها 

به دنیا  پسر هرکول -درست در همین سده سیزدهم، اسکیت

 آمده بود.

 

( )که به AI Ivanchikبه گونه یی که آ. ای. ایوانچیک )

تفصیل این مساله را بررسی کرده است(، اشاره می نماید، 

اندیشه آرمانی قدیمی تر نشان دادن اسکیت ها و نیز 

توصیف پیروز نمایاندن آن ها بر مصریان را ایفوری 

(Ephorus)-  تاریخ نویس سده چهارم پیش از میالد ارائه

 نههرودوت، سکاها متفاوت از  ،گونه نیا .[28]نموده بود

از کار برآمدند. دیالوگ مردم  نیتر یمیقد، بل نیرجوان ت

 نیجاسترا باستان در باره جهان ها یت سکاها و  یمصر

(Justin.مطرح می سازد ) [29] 

 

نه  ( می داند،Zeus)زئوس(، اسکیت را پسر Diodorدیودور )

 یها هزمان سکیت را بهتولد ااین گونه، تاریخ که  هرکول

ناپ پال و  یت به نام هایسکافرزندان  می کشاند. تر یمقد

نموده، شمار  میتقسرا میان خود  یپادشاه یاد می شوند که

[ پس 30. ]را زیر فرمان خود در آوردند لیقبابسیاری از 

 ی گک ها را باز می گوید.داستان آمازون این دیودوراز 

 

( را فشرده Trogusتورگوس ) مقاله پومپهکه  ن،یجاست اثر

 ریز گاهنامه یی ینشانه هادارنده تر ساخته بود، در بر 

در درازای [ 31] انیبر مصراسکیت ها  یروزیپس از پ :است

سپس  -[ 32. ]باجگذار اسکیت ها گردید ایآس ،سال 1500

در پی [، و 33]فرمان راندند ایآس بر سال 1300 انیآشور

 انیپاچون  ،گونه نی[. ا34]سال  350مادها  -آنان

کوروش  -یانارسپشاه  ار آمدنها با روی کمادفرمانروایی 

، ( پیوند زده می شودالدیاز م پیشششم  سده میانه های)

از دید  (Vezosis) عصر ویزوسیس انیبر مصراسکیت ها  یروزیپ

صورت  الدیاز م پیشسال  3700 والیح تورگوس، باید مپهوپ

 [.35. ]گرفته باشد

 
برومند  انجوان بارهدر  ی رااستاند نیهمچن نیجاست

کشته شدن  (Skolopiteی و اسکولوپیتی )نیپلهای شاهی  نداخان

 نی[. ا36] ی گک ها می آورد.آمازون خاستگاهو آنان 

از جنگ تروا  پیشدو نسل طی  می توانند تقریبا رخدادها
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 -( Panasagorلشکرکشی پاناساگور )، و جا داشته باشند

 .نسل کپیش از ی –[ 37آتن ]بر  اسکیتی شاهزاده

 

کل با استفاده از در ، یحیمس تاریخ نویس – (Orosاوروسی )

های ذکر شده از سوی او را  خیتارنمی توانست  نیجاستاثر 

در باره توفان کتاب مقدس  سالشماری بپذیرد. چون مغایر

تقویم »است که در  شایان یادآوری[ )38] نوح بود

 هیچ اطالعی ی،باستان خیتار بارهدر «  Eusebiusاوسیبیوس 

 وجود ندارد( .یت ها کسراجع به ا

 

را  ایر اروپا و آسبها یت سکاسلطه  و یابیدستاوروسی، 

مربوط می  نایاز ن پیش سال 1500 پیش تر از  دورهبه 

او تسلسل  .افتد یم الدیقبل از م 3553 سال در دانست که

 -پادشاه آشور یروزیپ ها را مرتب نمود. پیروزی جنگ 

 سیسال قبل از تاس 1300پیشتر از ها  او یت سکا نینا بر

ویزوسیس  .[39](الدیاز م پیشسال  2053) می پنداشت ماز رُ 

سال قبل از  480 پیشتر ازها یت سکابا  (Vesozisمصری )

 .[ 40]  سال پیش از میالد( 1233) جنگیده بود مرُ  سیتاس

 

 تاریخ وقوع اینمانند هرودوت، درست ،  Orosius،این گونه

 جهی، اما نتمی پندارد تروانبرد از  شیپ یاندکرا جنگ 

. می انگارد هایت سکپیروزی ا، نیجاست را مانند جنگ

 ی گک ها در اثرو آمازون ینی، پل Skolopiteباره درداستان 

Orosius  [.41] همخوانی دارد نیبا جاست 

 
 نام های شماری از اسکیت های سرشناس:

 افسانه یی:-آ

یمه انسان نیمه پسر هرکول از مادر  ن -(Agathirsاگافریس )

 مار 

 پادشاه همه اسکیت ها -پسر هرکول -گیلون

 پادشاه افسانه یی همه اسکیت ها -اسکیت

پادشاه افسانه یی همه اسکیت ها و نیز نام  -پرومیته

 خدای آتش

 پادشاه افسانه یی همه اسکیت ها -دردان

ملکه افسانه یی سارمات ها، مادربزرگ همه  -زرینا

در شهر افسانه یی روسکاناکا  پادشاهان سارماتی، که

 فرمان می راند.

 نیای افسانه یی سالوی ها، پدر سلووین و روس -اسکیت

پسر اسکیت، نیای افسانه یی سالوی ها، یکی از  -سلووین

 بنیادگذاران سلووینسک )نوگورود(

پسر اسکیت، نیای افسانه یی سالویی ها، برادر  -روس

 ود( سلووین، بنیادگذار  سلووینسک )نوگور
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گذشته از این ها، باشندگان سرزمین افسانه یی قطب شمال 

 )هیپربوری( را با اسکیت ها یکی می پندارند. 

 

دودمان های اسکیتی و نمایندگان معروف آن ها بر اساس  -ب

 منابع آسوری:

پیش  675پیشوای اسکیت ها تا سال  -(Ishpakayایشکاپای )-

 .[48] ه بودبا وی رزمید Esarhaddon از میالد که 

پادشاه اسکیت ها در حوالی سال های  -(Partatuaپارتوتا )-

پیش از میالد که در متون آسوری از وی یاد شده  675-650

 یکی می پندارد Madia Protofitاست. هرودوت او را با پدر 

[49]. 

 

پ. دودمان های شاهان اسکیتی و نمایندگان دودمان هایی 

 ه است:که هرودوت از آن ها نام برد

شاه نیمه افسانه یی اسیکتی که برای نخستین  –اریانت -

 .[50] بار سرشماری نفوس را انجام داد

شاه اسکیتی در نیمه دوم سده هفتم پیش از میالد، -مادی-

 .[51]سال آزگار باج می ستاند 28پسر پروتوپی که از مادها 

 -پادشاه اسکیت ها، که با شاه پارس ها -ایدانفیرس-

 پیش از میالد جنگیده بود.  514/512در  حوالی داریوش 

یکی از پادشاهان، معاصر ایدانفیرس  -(Taksakisتاکساکیس)-

که در هنگام جنگ های اسکیت ها با پارس ها بر سپاهیان 

 ( فرمان می راندBudins( و بودینی ها )Gelonsگیلونی ها )

[53]. 

س، که یکی از معاصران ایدانفیر - (Skopasisاسکوپایسس )-

در هنگام جنگ های اسکیت ها با پارس ها فرماندهی دسته 

 های تکاور اسکیت ها و سارمات ها را به دوش داشت. 

(، اکتاماساد Skilشاه، پدر اسکیل) - (Ariapifاریاپیف )-

(Oktamasad( و اوریک )Oric) 

 

دودمان ها و سرشناسانی که از سایر منابع شناخته شده 

 اند:

 برادر ایدانفیرس شاید -مارساگیت-

 هرودوت از او نامی نبرده است. -ارگوت-

نماینده فرضی دودمان اسکیتی در بوسفور، که از -سارماک-

پیش از میالد  405-409روی یک سکه  که تاریخ آن در حوالی 

 ..[55].تثبیت شده است، شناخته شده است.

 

)در  پادشاهی های اسکیتی در دوبرودج )اسکیتیای کوچک(

 پیش از میالد(: 70-330ال های حوالی س

 پیش از میالد، 270نزدیکی  -کانیت-

 سده دوم پیش از میالد، -هراسپ-

 سده دوم پیش از میالد، -اکروسا-

 پیش از میالد، 100نزدیکی سال  -تانوس-
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 سده یکم پیش از میالد، -زری اکس-

.... 

 

 اسکیت ها در عهد باستان:

باشنده  یاصل لهیبق در عهد باستان چونان  یکا یت هکاس

که  توده کوچرو دامدار کیعنوان  به ، واهیس یاشمال دری

ها به سر می بردند، شهرت داشتند و کاروان چادرها و در 

 یجنگهای رفتاربود و با  و گوشت گاو ریشخوراک شان 

اپذیری شان شکست نخود بنام بودند و آوازه  زیخشونت آم

به نمادی از ها یت سکشهره آفاق گشته بود. این گونه، ا

 یرمانگرامدل آ ایو هم به الگوی خشونت  ای)و  تیبربر

 [.[61ی نمایی( مبدل گردیده بودندوحشمتمایل به 

 
 :نتیجه گیری های دانشمندان علم ژنیتیک

بسیاری از اسکلت های یافت شده اسکیت ها در سایبریا و 

]به گونه یی .[62] اندR1a1 آسیای میانه حامل هاپلوگروه های

ه می دانیم، این هاپلوها ویژه توده های ک

 گ.[-ایروهندواروپایی است.
 

 اسکیت ها در سنت های قرون وسطایی:

گاهنامه نگاران روسی خاطر نشان ساخته اند که توده های 

می خوانده « اسکیتیای کبیر»روسی را یونانیان به نام 

از اسکیت ها بارها نام « سال های موقت»اند. در داستان 

 شده است:برده 

، در یمما گفت همان گونه که ،یسالوخلق که  ینگامه»

از یعنی ، یتیا آمدندسکاکردند، از  یم یوب زندگیدان

می نشستند  وبی، و در داننامنهاد ی، بلغارهاهاخزر

ند. بودمهاجر سالوها  نیسرزمدر ، و )زندگی می کردند(

آن کنون در که دولئب ها در بوگو زندگی می کردند 

( Ulichاولوچ ها ) و( بودوباش دارند. volynyanها ) ولینیان

در و  (Dniesterی دنیستر )کیدر نزد( Tivertsو تیوریتس ها )

جاگیر داشتند. آن ها فزونشمار وب یدانآن سوی رود 

 تا کرانه های دنیستر رودخانه آن ها در امتداد: بودند

فظ ی شان تا همین اکنون حها ، شهرستانندنشستمی  ایدر

می « اسکیت کبیر» ها را آن انیونانیو  یده است.گرد

 «خواندند.

 

 ماند. فییدر کرا  گوریاو  تاخت انیونانی رب (Oleg) گل  اُ 

چودها  ها و سالوها و نگیکیواو با خود شمار بسیاری از 

(Tschud) و ( کریوچی هاKrivichy) و ( میری هاMeyrueis )و 

 وویرلیان ها  پولیان ها و سی و  (drevlyanدریولی ها )

 و (Dulebs) دولب ها و کروات ها و( Vyatichiویاتیچی ها )

شناخته شده را که چونان تولماچ ها  (Tivertsy) تیورسی ها

به نام  انیوناناند، به همراه گرفت. همه این ها را ی

 «یاد می کردند.« اسکیت بزرگ»
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گاهنامه نویسان روسی سده هفدهم، توده های قرون وسطایی 

ت روس را ادامه اسکیتیای کبیر می شمردند. )نگاه شود دول

گفته هایی در باره سالوی ها و روس و شهر »به کتاب: 

 «(سلووینسک

 

 توده های اسکیتی باستان عبارت اند از:

 (، گیلوهاAgathirs(،  اگافیرس ها )Borusciبوروسکی ها )

(Geloنئورها ،) neuritis (nerve)( اریماسپ ها ،arimasp ،)

(، بودینی ها iyrks(، ایرکس ها )Thissagetsفیساگیت ها )

(Boudin( میالنخیلین ها ،)Melankhlens)( گیت ها ،geta ،)

، کاتیارها یا avhaty (Lipoksai)اواهات ها یا لیپوکسی ها

، Traspie (Arpoksai)، تراسپی ها katiary (Arpoksai)ارپوکسی ها 

(، Issedones، ایسیدون ها )paralaty (koloksai, chipping)پراالت ها 

(، Argippeans(، ارگیپی ها )Taurisسارمات ها، تاوری ها )

 (، ساک ها و ماساگیت ها.Androthagsاندروفاگی ها )
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СССР» (Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. 
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Роман "Атосса" — Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1952. 

Николая Ульянова описывает поход Дария Гистапса в Скифию, в конце 

шестого века до нашей эры, как прообраз всех последующих великих 

походов вглубь России 

 

 

 

 
داکتر مرسادولف و داکتر یولیا کانتور

49
 

 

شاهنشاهی ارَژن:
50

 

 دشت نوردان در جنوب روسیه نخستین دولت

 
 یادداشت گزارنده:

اگر، از پادشاهی های اسطوره یی تورانیان که در شاهنامه 

از  اگر از آنان به تفصیل سخن رفته است، بگذریم، 

که در شاهنامه از آنان  انیتوران ییاسطوره  یها یپادشاه

                                                 
49

. در واقع، مقاله دست داشته، دو مقاله جداگانه است.  

ود من زمانی هر دو مقاله را فشرده ساخته، برای خ

بایگانی نموده بودم. آن چه در این جا می خوانید، همان 

 گ.  -متن فشرده سازی شده است.
50

سایت  -(Arzhen -، به انگلیسیArzhan -. ارَژن )به آلمانی 

باستانی یی است در جمهوری تووا در جنوب روسیه )در 

مرزهای شمال باختری مغولستان(، در نزدیکی شهر قزل در 

 گ.-ی سی.سرچشمه های رود ین



 194 

از  شیپ یخیدر عهد تار م،یسخن رفته است، بگذر لیبه تفص

 نیچادرنش انیچند دولت کوچ ،یمرکز یایدر گستره آساسالم، 

 رانده اند: یفرمان م

 :الدیاز م شیپ -آ

و  یدییزبان اروپا یرانیا یها یارژن )توران دولت

 (دپوستیسپ

 اکانین -انیمهبانو ای یمهتاب یها )شهبانو یش وئهی دولت

 (انیز یرانیا یها ی( )تورانانیکوشان

 زبان( یرانیا یها یاوسون ها )توران دولت

 یها( یونیها )خ یاز توران یی زهیهونوها )آم دولت

 ((نیها و دونخوها )مغوالن نخست ینیزبان، چ یرانیا

 :الدیپس از م -ب

 زهیها )آم یبا انیمغول ها( س اکانی)ن یپرتومغول دولت

ها،  ینیزردپوست، چ مهیو ن دپوستیسپ مهین یاز هونوها یی

 نخوها(بازمانده از دو یها یپروتو مغول

از  یی زهیمغوالن( ژوژان ها )آم انینیشی)پ یپرامغول دولت

 ها و...( یبا انیها، س ینیهونوها، چ

ها،  یاز توران یونیخاقانات تورک )کنفدراس دولت

 یها یها، تبتب ها، مغول ینیبازماندگان هونوها، چ

 و...( یژوژان

 ینیچ -ها( یها )د یاز توران یی زهی)آم غورهایاو دولت

 ها و بازماندگان هونوها( یمغول اکانین -ها

 یها نینلیها )د یاز توران یی زهی)آم زهایقرغ دولت

 (غورهایها و او یمغول اکانین-ها ینیچ -( یاکاسیخ

 :یدروه اسالم لی. در اواپ

 در کاشغر انیدولت قره خان •

 مغول( یها یدانی)ک انیقره ختا دولت

 

در بایارف در در گذشته، در یکی از مقاالت داکتر اسکن

نخستین دولت تورانی در  -دولت شاهنشاهی ارژن»باره 

مطالبی را خواندیم. اینک، فشرده آن را « میانه های آسیا

 برای یادآوری، بار دیگر می آوریم: 

ی، رانیهندو ا یاز زبان هایی است کلمه  -(Argenارَژن )»

دقیق تر یک واژه ایرانی باستانی است به معنای چشمه 

ا بهار مقدس. همین اکنون هم جاهایی در شیراز و مقدس ی

هست که از « دشت ارَژن  و جنگل های دشت ارَژن»استان پارس 

سوی یونسکو به عنوان یک پارک ملی ثبت شده است. شاید 

واژه  ارَژنگ )نگارنامه( هم با ارَژن بی ربط نباشد: 

ارَژنگ نام کتاب مصوری است که توسط مانی، مدعی پیامبری 

 زمان ساسانیان نگاشته شده.در 

 

هونوها یا و  های ، د... چنین بر می آید که دینلین ها

فرمانروایان دشت های میانه آسیا در سده دوم ) وهاونخ

از  (نیاکان هون ها -پیش از میالد تا سده یکم میالدی

 زیمتوده اسرار آباره  درنوادگان تورانیان بوده باشند. 
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با این هم نوشته شده است،  یو مرموز دینلین مطالب بسار

بسیاری از  نده اند.امکمتر شناخته شده دینلین ها هنوز 

ها را با  ، آنی آن که ژرف بیندیشندبپژوهشگران 

( پیوند Tagarکشاورزی تاگار ) -دامداری فرهنگدارندگان 

درست است، اما  یحدمی دهند. روشن است چنین برداشتی تا 

آنان گورگان ارژن  یفرهنگ هسته ،بیشتربه احتمال 

 ( بود.انی)سا

 

 یامپراتورنخستین ها سازندگان  آنپس است،  نیاگر چن

 آن ،یفرهنگ از نگاه د.نباش یمکوچرو در میانه های آسیا 

 .خاوری داشتند ریپام ات بسیاری با سکایی هایها مشترک

 سازندگانرمی خیزد که ب دگاهیدجا هویداست این  نیاز ا
وادگان سکایی های کوچرو آمده از از نگاه تباری ن ارژن

نوادگان قدرت خود را بر در آینده که بودند  ،دوردست ها

سنت  یتی وسکسیمای ا. تثبیت کردند کاراسوکی های مینوسی

 انیدر م ی افاناسیفیها یژگیو نیز وآن ها  کوچروی یها

 باشندگان مینوسی از همین جا است.

 

 را به نام های تپه ارژن، خودسازندگان  ،اریبس گمانبه 

نام های  نی، چرا که ای می خوانده اندو توران سایانی

 بازتاب یافته اند. انینطقه سای ممکانتباری در نام های 

که  روشن شده است؟ اما چه کسانی اتباع کشور ارژن بودند

خاکسپاری شاهنشاه ارژنی ها نزدیک ده هزار نفر در مراسم 

می . آمده بودند خودپادشاهان  یبه رهبر لهیقب زدهیس از

قبایل از  ییها یها کوچ آن انیدر متوان حدس زد که 

و پیشینیان تورکی ها بوده اند. اردوی  ییایآرقدیمی 

فرو پاشید. برخی از آنان صد سال ارژن تقریبا پس از 

بازماندگان ایشان تیلیوتی ها و  -ماندگار شدند

ها به تیلینگیتی ها اند. شمار دیگر، بنا به گزارش چینی 

خاور شتافتند. بسیار احتمال می رود که نام تباری آن ها 

بوریات بوده باشد که یادآور بهارت آریایی است.
51

 

 

. نیچ یمرزها کوچیدند. بهبا متحدان خود به جنوب  گراندی

، در نیچ یپادشاهدولت های  در برابر پیکارهای سختدر 

ا رجنگ  آغاز پیروزی با آن ها  بود، مگر در سرانجام

از دی ها و  ینیمنابع چ شدند. پراکندهباختند. آن گاه، 

می  امپسان تر از دینلین ها ن وسرخ و  دیسفدیلی های 

ی ها ])پشتون ، ابدالبازماندگان آنان: یفتلی ها .برند

                                                 
51

. در میان مغول ها واژه هایی هست چون باتئر )بهادر(،  

بایار  و آرات )میزبان(. این واژه ها بیخی یادآور واژه 

های آشنا برای ما در تاریخ روسیه مانند بویتور، 

بایار)رزمنده، جنگجو، سردار(، رات )میزبان، مهماندار( 

ایی را در اند. تنها بلغاری ها می توانستند چنین واژه ه

 میان باشندگان روس قدیم آورده باشند.
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ی ها )بای دی ها ، داوسون ها ،هاغوریاو ،گ.[-ها(

((Beidaافریدی ها، تیلیوی ها )دی ، افر( ی هاTeleuts) ،

( های همپیوند با gurdzharyگورجاری ) و ،هازغیغارها، قربل

 یها شهیکه ر وهاونآن تیره های از خ نی، و همچنآنان

 داشتند؛ اند.« ییایآر»

 

 : 2 -و ارَژن 1-تپه های ارَژن

 -در دوره پیش از جنگ جهانی دوم از سوی 1-تپه ارَژن  

ن باستانشاس شوروی پیشین کشف شده بود. تپه ارژَ  -گریازنف

را چندی پیش باستان شناسان روسیه و آلمان گشودند.  2-

کشف این دو یادمان باستانی، در جهان علم چونان یک 

، 2-پدیده شگفتی برانگیز ارزیابی گردید. در تپه ارَژن 

زرین  هنگفت اشیایبا مقدار  یدست نخورده شاهگورستان 

با ساخته شده  یهنرهمه این اشیا فرآورده های  شد. افتی

ی سنت «جانوریسبک »اوستادی و هنروری بسیار باال در 

سده های پنجم و ششم پیش  به 2-ارَژن قدمتکوچروان اند. 

دیرین تر سال  150-100 ، 1-از میالد می رسد و قدمت ارَژن

 .است  2-از ارَژن

 

در عهد که بر آن  است  (S. Klyashtornyاس. کلیاشتورنی )

 -ی توده های کوچروورتدو امپرا یمرکز یایباستان در آس

وها )خونوها( هون یو امپراتور ی یوئه شی هاورتامپرا

و  معتبر لیاز دال یبرخنا به . اما بایجاد گردیده بود

شمار این امپراتوری ها که نمود توان استدالل  ی، ممدلل

 –آن  یامپراتورمی رسیده است که نخستین  به چندتا

م امپراتوری ارژن سپس ه توران بود.امپراتوری افسانه یی 

هشتم پیش از -در مرز سده های نهم –تاسیس آن زمان که 

 انیسادر )  2و  1گورگان های پادشاهی ارَژن   میالد بود.

ساخت و ساز  عظمت  خود را )با  شگامیپکاشفان ( یجنوب

ساختمان زیرزمینی و فراوانی گنجینه های  طالیی خود( در 

ساختمان آن ها شمار بناهایی که در  شگفتی اندر ساختند.

  داشتند. زیر فرمان شاهان دست توده هایاز  یاریبس

 

واقع شده  جا نیدر انیز که  1-تپه ارَژن ساخت و ساز یبرا

زده شده بود. چنین بر می  درخت نزدیک به شش هزار ،است

آید که شاه قدرت بسیار بزرگی داشت. قبایل حومه آلتای، 

ری و قزاقستان خاوری فرورفتگی مینوسین، مغولستان باخت

از وی فرمان می بردند. او به سبک ایرانی، لقب شاه 

 شاهان )شاهنشاه( داشت. 

 

 شایداست، اما مانده ها ناشناخته  آن یواقعنام تباری 

 های گیتایی( ی تا کنون حفظ شدهام از روی توپونیم ها )ن

 کوهیک و  های یک منطقه نشیمنینام  کنون) انیتوران و سا
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 «تور» لیقباآن ها  گمان برد که توانب(، ری تووادر جمهو

 بوده اند. « سایان»و 

 

اروپایی نما )اروپاییدی( یا قفقازی نما  ظاهرارَژنی ها 

(Caucasoidداشتند ) خاکسپاری مردگان شان از، اما مراسم 

. بستگان خود ه استمتفاوت بودکوچرو  ییسکا جوامع گرید

)در  می گذاشتند. خم یبا پاهاگورها به پهلو را در 

پادشاهی اما  (.می خوابانیدندپشت گذشته ها آن ها را به 

شکوه »نتوانستند  دیرپا نبود. بازماندگان ارَژنی ها شان

راز چنین افتی در مکانیسم  دی. شارا نگهدارند« یپادشاه

با ( yurtیورت )، که در آن نهفته بوده باشد قدرت بریارث 

میان فرزندان تقسیم می  ،یریعشا توجه به آداب و رسوم

 «شد.

 

باید متوجه یک نکته بسیار مهم باشیم و آن این که توران 

اکادمیک ندارد. در  -یک نام افسانه یی است و بار علمی

واقع، توران نامی است که ایرانیان به سرزمین های آن 

سوی سیردریا )سیحون( داده بودند. بر پایه افسانه های 

را میان سه فرزند خود تور، سلم ایرانیان، فریدون جهان 

و ایرج تقسیم نموده بود. ظاهرا ایران )سرزمینی میان سه 

حوضه سند، بین النهرین و فرارودان( به ایرج و توران 

)ختن و کاشغر( به تور و گستره میان هفترود و ایرتش و 

بلخاش و ارال و رود ولگا و کرانه های خاوری کسپین 

تان کنونی( به سلم رسیده بود. )گستره قرغیزستان و قزاقس

پسانتر، همدستی میان تور و سلم در برابر ایرج، به 

معنای به هم پیوستن نمادین سرزمین های ختن و آن سوی 

توران در برابر ایران. یعنی در  -سیر دریا است

آغاز،سرزمین رسیده به سلم بی نام بوده است و پس از 

واحد یاد شده  اتحاد تور و سلم، هر دو سرزمین به نام

 است.   

 

آن چه مربوط به تورانیان یعنی باشندگان سرزمین تور و 

جاگیر سلم می گردد، ایرانیان همه کوچروان و چادرنشینان 

آسیای میانه و مرکزی و ترکستان خاوری )ختن و کاشغر( را 

در کل تورانی می خواندند. اما در واقع، در گستره آسیای 

ا دو گروه توده های کوچی رو به میانه و  آسیای مرکزی، ب

رو هستیم: یکی سکایی های آریایی که با ایرانیان از یک 

ریشه و تیره و تبار بودند و دیگری توده های سپیدپوست 

 خویشاوند آریایی ها مانند تخاری ها و دینلین ها و...   

   

به هر رو، در زیر فشرده دو مقاله را در باره نخستین 

 ت ارژن، می آوریم:دول -دولت تورانی

 

 داکتر ل. اس. مرسادولف
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 یادر قلب آس( Arzhan-1) 1-گورگان ارژن 

اخترشناسیک( و ییایجغراف ینبه ها)ج
52

 

و جیودیزیک  ،یکباستان شناسهای : پژوهش دهیکچ

این د که نده ینشان م« 1-ارژن»اخترشناسیک گورگان 

 لب ،آرامگاهی -یک باروی پیچیده یادبودینه تنها پایگاه 

کوچرو  قبایل  (mandala)یی )مانداال( «مدل جهان» یکه نوع

سده بنا متعلق به  نیاست. اهم  یمرکز یایآس یباستان

 اریبسهای دوره  نیتر ناز درخشا یکی -الدیاز م پیشهشتم 

مردم کوچ  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس خیدر تارسرنوشت ساز 

 .به شمار می رود ایسآاورهای استپ  یباستان نینش

 

 ،الدیاز م یکم پیشهزاره  در یمرکز یایآسکوچیان جهان 

و  نیچ ترانه،یمد یایدر ر،یصغ یایآس یهمزمان با تمدن ها

نه تنها تمدن باید فراموش نشود که هند وجود داشته است. 

 بل نیز تمدن های کوچی؛ ،ی مسکونباستان یها

، هنرمندان و رهبران ورزانرزمندگان، خردمداران، استیس

 و نشان( خود را داشته بودند.  نام یببرجسته )اما  یمذهب

 

آلتای  -گورگان در سایان نیبزرگتر -در تووا « 1-ارژن»

 شنیاکسپد کاز سوی ی 1974-1971 است که به سال های 

( MH Mannai-oolوول )-ی م. اچ. مانایبه رهبر یباستان شناس

 گردید.کاوش   [1( ]MP Gryaznovام. پ. گریازنف ) و

 

-سایان»ی باستان شناس : گروه اعزامیتازه یهش هاپژو

تاژیرماز سوی ا «یآلتا
53

از سر  سنده،ینو یبه رهبر دولتی

                                                 
52

 . Arzhan-1 barrow in the Center of Asia 

(geopolitical and astronomical aspects) 

 

 L. S. Marsadolov 

Abstract: Archaeological, geodetic and astronomical researches of the 

Arzhan-1 barrow show that it is not only difficult sepulchral object, but also 

peculiar "world model" (mandala) of ancient nomads of the Central Asia. The 

monument dates from the 8th century BC - one of the brightest critical 

periods in a political, economic and cultural history of the ancient nomadic 

people of the Euroasian steppe. 

 

 Keywords: Arzhan-1, the Central Asia, geodetic, astronomical researches, 

world model. 
53

. کاخ موزه ارمیتاژ )خلوتکده ایکاترینای دوم )کاترین  

امپراتوریس روسیه که پس از انقالب اکتبر به موزه  -دوم(

موزه، بل که یک کانون بزرگ تبدیل شد(، نه تنها یک 

علمی، پژوهشی و باستان شناسی و تاریخی هم است که در آن 

 شمار بسیار دانشمندان و پژوهشگران کار می کنند.
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دست اندر کار کاوش و پژوهش در باره گورگان  1987سال 

بوده است که در سه راستا به کار و پویایی  1-ارژن

پرداخته است: باستان شناسیک، جیودیزیک و اخترشناسیک.
54

 

 

 (Turano-Uyukskaya) «توران و اویوکی»گی ارژنی در فرورفت

آرامگاه های  –های گورگانی بزرگ تپه «رهیزنج»حدود ده 

 ه یکم پیش از میالد قرار دارد. هزار دوره یکوچ لایقبسران 

گورگانی در سایان و آلتای  یتپه هااین بزرگترین ساحه 

هفتم پیش از میالد، گورگان های  -است. در سده های هشتم

 .ندساختمی  یمرزنواحی  در قبایل کوچی را بیشتر  هبرانر

 

در جنوب  ،در قزاقستان( Chiliktinگورگان های چیلیکتین )

گورگان  وو مغولستان  نیچ مرزدر  یی،جهان سکا خاوری

در مرز استپ و  - (Melgunov)لیتی یا میلگونوفیی 

 .ندشده ادامنه های رود دنیپر ساخته در درختزاران، 

و ها در مرز کوه  (Kelermesونه، گورگان کلیرمیس )همین گ

فرمانروایی قفقاز، در دوره دامنه های شمالی ، در ها دشت

 .و آسیای قدامی ساخته شده است ریصغ یایآس کوچیان در

کیمیری ها « اردوگاه های رزمی»دفینه های غنی در نواحی 

( )در اناتولی( و اسکیت ها در زیویه Gordionدر گوردیون )

                                                                                                                                                             

این »در ویکی پیدیا در باره این کاخ موزه آمده است که 

 ۳با  ،واقع است هین پتربورگ روساسکاخ موزه در شهر 

داده  شیهمزمان نما )که البته همه یاثر هنر ونیلیم

جهان و از  یها موزه نیاز بزرگتر یکو ی(، شوند ینم

 یو فرهنگ بشر خیتار یها و موزه یهنر یها یگالر نیتر یمیقد

 در جهان است.

 
گذاشته  شیدر شش بنا به نما تاژیآرم میعظ مجموعه

نام دارد و در گذشته  یکاخ زمستان ی،اصل یاست. بنا شده

 تاژیاست. موزه آرم بوده هیروس یتزارها یرسم رهایشگاه

 زیدر آمستردام، لندن و الس وگاس ن یالملل نیب ییها شعبه

 رکه آثارشان نقاط قوت مجموعه هن یدارد. از هنرمندان

آنژ،  کلیبه م توان یهستند، م تاژیغرب در موزه ارم

رامبراند، رودن،  ک،یروبنس، ون دا ،ینچیلئوناردو داو

 اشاره کرد. کاسویو پ مونه، سزان، ون گوگ، گوگن

 
 دارد که از جمله آن یموزه مجموعه آثار متعدد نیا البته

مجموعه  ،یها و جواهر سلطنت جامه ها،  به نشان توان یها م

 نی( و بزرگترFabergéاز جواهر ساخته فابرژه ) یمتنوع

 یمتعلق به اروپا یباستان یموجود در جهان از طال ونیکلکس

 .گ-«.ه کرداشار یغرب یایو آس یشرق
54

. در این جا، از جنبه های جیودیزیک و اخترشناسیک  

 گ.-مقاله می گذریم، چون بیرون از گستره پژوهش ما است.
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(Ziwiye ؛ مقارن با اوج قدرت کوچیان)( و حسنلو )در ایران

 در سده هفتم پیش از میالد، ساخته شده بودند.  

 

یی در آستانه ایسآاور تمرکز کوچروانمکان شاید، 

در و قدامی،  ریصغ یایآس بهقفقاز  قیاز طر راهپیمایی ها

 همانا، میان. موقعیت داشته بود ،کوبان حومهمنطقه 

 یاریتواند بس یم انهیم یایآسجداگانه  یش هاکوبان و بخ

که هنگامی  ،یمدت طوالن کدر درازای ی یفرهنگپیوندهای از 

و قدامی، رصد شود:  ریصغ یایآساز  جوجنگ کوچیان «برآمد»

مبارزه هنگام در در نیمه نخست سده هفتم پیش از میالد، 

ی آشوربا دولت  (Phrygiaفریگی ها ) و ی هادی، لهاماد

(؛ در سده پنجم پیش از Kelermes - Chiliktyچیلیکت ) -یسکلیرم

گورگان های ) ها ارسپ یان وونانهنگام نبردهای ی -میالد

 ( و...(Filippovkaفیلیپکوا  – پازیریک -هفت برادر

 

ی کوبانکازاک ها )شبه نظامیان(ی  پسانتر،منطقه،  ندر ای

 یبرایگاهی پا پیوسته چونان   نشیمنگاه یافتند که

در قفقاز و فراتر ازگیری رزمجویان در آستانه نبردها سرب

نیست  یتصادف،  شمرده می شده است. این اندیشه نیز از آن

که هم در گورگان ارژن « روز برابر است با یک اسب کی» که

در آول اولی  کوبان گورگان های حومهدر هم تووا و در 

(Aul (Ulsky ،1898 تحقق مادی یافته است. ، و ... 

 

ارژن، بزرگ  یهاگورگان از  یکباستان شناس فته هاییا

سده  در تووا در یفیو ک یکمگواه بر دگرگونی های سترگ 

منحصر به فرد  دهیپد» -الدیاز م هفتم پیش -های هشتم

در حوزه  :می باشند جامعهپویایی  یجنبه ها همهدر  «ارژن

بازتاب یافته ، یاجتماع یساختارها دیشد زی)تما یاجتماع

کوچک(؛ در و  توسطبزرگ، مگورگان های -خاکسپاریراسم مدر 

در  ،(گذشتهبا  سهیدر مقا ینیسرزم ی)گسترش مرزها استیس

نوسازی  ،کوچی اقتصادتراز باالی ) افزایش نفوساقتصاد، 

 ریتصو» جهان بینی(، تیجمعافزایش  ی،ماد فرهنگیا نوشدن 

 ایپدیدآیی سنت ه ،ی آیینیمیمراکز قدبسته شدن ) «جهان

خاکسپاری مراسم تغییر ناگهانی ، یسنگ یها ساختن تندیس

 و... (درگذشتگان

 

این چنین دگردیسی های تند، نیازمند « آییدیدپ»روشن است 

توضیحات همه جانبه و مدلل دانشمندان رشته های گوناگون 

است. ارزش یادآوری را دارد که مدت ها پیش از لشکرکشی 

ردست ها، کیدانی ها به دوغول های جهانگشایانه م

ها،
55

هون ها که تا به رم رسیده بودند  -تورک ها، هونوها

                                                 
55

. باید توجه کرد که سه واژه بسیار همانند به هم  

 داریم:
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و... دست به کشورگشایی هایی یازیده بودند. امکان دارد 

چنین لشکرکشی هایی در ابعاد مختلف در زمانه های پیشتر 

 ندگانینماگورگان های  هم رخ داده باشند. در این باره

، کیریپاز، غولستاناوال در م-کوچی مانند نوییننخبگان 

، کیسیا ی،آلتا( در Tuektaتوئکتا ) (،Bashadarباشادار )

ر قزاقستان، و ( دChilikty(، چیلیکتا )Besshatyrبیس شاتیر )

 یماندن ادیتر و به  دهیچیپ یخیتاریادمان های  نیهمچن

 گواهی می دهند. در تووا ارژن یروستا یکیدر نزدتر 

 

از درخشان  یکی -. م. پهشتم سده به  1-گورگان ارژن 

و  یاقتصاد ،یاسیس خیمهم در تار اریبسهای دوره  نیتر

تعلق  ایسآاورهای استپ  یباستان نیمردم کوچ نش یفرهنگ

 دارد. 

 

کتاب » ونان،یدر  «سهیاد»و  «ادیلیا»در این هنگام، 

 نیا آفریده شدند.هند ایی در متون ود ن،یدر چ «حوالتت

همو است.  لیاسرائ در ( مقدسکتاب ان انجیلی )امبریعصر پ

 یکباستان شناس یفرهنگ ها« سیمای»زمان بود که  نیدر ا

 نیایکسره دگرگون می گردند.  قایفراو  کایامر ا،یسآاور

و طبیعی به همراه  ییعمده آب و هوا راتییدوره با تغ

 . بوده است

 

هرگاه پژوهش ها و کاوش های دیرین خواهد بود چه نیکو 

و ( paleoastronomicالیو استرونومیک )اخترشناسیک یا پ

                                                                                                                                                             

که به نام کوشانیان کوچک هم یاد شده اند و  کیداری ها

ان و پیش از دودمانی بودند که پس از برافتادن کوشانی

روی کار آمدن یفتلیان مدت کوتاهی در گستره خاوری ایران 

 فرمانروایی می کردند.
 که کنفدراسیونی بودند متشکل از  قبایل مغولی  کیانی ها 

که به نام قره ختایان )کارا کیتایان( هم یاد  کیدانی ها

شده اند. کلمه قره در این جا به معنای کبیر  و معظم 

ییان کبیر. کیدانی ها اتحادیه هشت قبیله است. یعنی ختا

مغولی بودند که در سده دوازدهم میالدی به آسیای میانه و 

چین یورش آوردند. از شگفتی های روزگار، یکی هم این است 

که کنون روس ها کشور چین را کیتای، تاجیک ها )خیتای( و 

قزاق ها )قتای( می خوانند. در واقع، آن چه که کیتای 

می شود، نام دشمنان قرون وسطایی مغولی چین خوانده 

)کیدانی ها( بود که آن کشور را اشغال کردند.  پیش تر 

از آن، چین به نام کشور آسمانی یا امپراتوری میانی 

خوانده می شد. همانا در دوره فرمانروایی قره ختایان که 

صد سال آزگار دوام داشت، کشور آسمانی را همسایگانش به 

یا خیتای می خواندند که همان نام تا به به نام کیتای 

 گ.–امروز در میان شان مانده است. 



 202 

یادمان  گریو ددر گورگان های ارژن  ییایجغراف قاتیتحق

 انجام شود. تووا یو فرهنگ یخیمهم تارهای 

 

 گورگان های به دست آمده ازمواد دیری نخواهد گذشت که 

 شایسته و بایسته یی در میان دیگر گاهیجادر ارژن، بزرگ 

 ی بگیرد.نگ جهانو فره خیتار ی مشهوربناها
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 کانتور ایولتر یداک

 خاستگاه اسکیت ها -تووا

 است، نه اروپا ! تووا -ایت هسکا هنیم

 2-گورگان ارژن پرشور و شگفتی برانگیز یها یحفار

ی کوچی ها از سوی باستان ه هاینیدفکشف دیرین ترین 

 پتربورگسان باستانشناسان 

 

تووا، ره آورد « دره شاهان»یک در باستان شناس کاوش های

 ی: دانشمندان پتربورگندارمغان آوردینی به شگفتی آفر

هفتم پ. م. را  -سده های هشتم ییسکاآرامگاه های 

شناسایی کردند. این یافته ها پنداشت های پیشین )مبنی 

بر این که خاستگاه سکایی ها کرانه های پیرامون دریای 

سیاه بوده است(، را، از ریشه دگرگون می سازند. آرامگاه 

از  شیپدیرین تر از یادمان های باستانی های یافت شده، 

 اهیس یایدردر باره کوچی های پیرامون شناخته شده  نیا

 .اند

 

آغاز می زمان هرودوت از سکاها  یمنشأباره در  کنکاش ها

ی را پیشنهاد کرده لیقبا  ییایمنشاء آس ی، که تئورگردد

 یایدرکرانه های پیرامون در  بود که آرامگاه های شان

 بود. ف شده کش اهیس

 

شک و دیدگاه با  نیابه  در درازای سده های متمادی،

« ییاروپاریشه های » هینظرچون  -می نگریستند  دیترد

-اسکیت ها، نظریه مسلط بر اندیشه های محافل علمی

مان ساختاین نظریه هم،  میمستق ریغ دییتااکادمیک بود. 

یی ه سکاشد افتی های هجمجموپاییدی )نه منگولوییدی( را

که  یی رافرهنگ سکا ه اصلی شناسهنشانها پنداشته می شد. 

زیورات ساخته شده از استخوان های  منحصر به فردسبک 

چنین می پندارند که دستاورد ، جانوران بود، می توانستند

آسیای به لشکرکشی های شان از اسکیت ها پس از بازگشت 

ده ( بوالدیاز مقبل هفتم  مقدم )یعنی نه پیشتر از سده

قدمت دارای  مکتوب  موید چنین پنداری هم، منابع . است

 همان زمان شمرده می شد.
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دراز مدت علمی پروژه ره آورد  -«ه های شاهینیدف» یررسب

ها را هیات های  یو حفارها . کاوش بود و آلمان هیروس

ایجاد شده در  ) یمرکز یایآس یباستان شناس اعزامی

 پژوهشی ارثیه -علمی پژوهشکدهپتربورگ  چهارچوب شعبه

فدراسیون  وزارت فرهنگ و علوم یعیطب راثیو م یفرهنگ

 ییایسآ( و گروه اورروسیه و پژوهشگاه علوم روسیه

در  . استپدادندانجام  نیبرل یباستان شناس پژوهشکده

اویوک  -ناحیه فرورفتگی توران در ارژن یروستا یکینزد

(Turano - Uyukskayaدر یکی از شاخه های کو ) ه های سایان

 باستان شناساناز مدت ها پیش،   شمال تووا( باختری در

دره »، در جاهمانا در این  را شیفته خود ساخته بود.

عهد کوچیان قدیمی  یهاگورگان  نیتربزرگ، «پادشاهان

 یی متمرکز گردیده اند.ایسآورا

 

 ستمیبسده  لیدر اوادر این جا،  یعلم یکاوش ها ننخستی

سال های دهه هفتاد  درکاوش های بعدی  انجام شدند. اما

همان سده، به گونه غیر منتظره شگفتی برانگیز از کار 

 لیخائیم -ینگرادیلنسرشناس دانشمند  برآمدند. یافته های

گریازنف، بس دلچسپ بودند. مواد به دست آمده در روند 

فرهنگ  یمنشأدر گورگان ارژن، اجازه دادند تا ها  یحفار

در  ایسآوش اوروان نخستین پر جوش و خرهای درخشان کوچر

 را تدقیق نمود. الدیاز م شیپنخست هزاره  لیاوا

 

باستان  قاتیتحق یبرا، از همان آغاز 2-گورگان ارژن

به شدت در چون  -بودرکیکی برگزیده شده  دلیلبه  یشناس

 بیآس سال های دهه هفتادجاده در یک ساخت و ساز روند 

یادمان در تووا، که در آن های کنونی بود. کاوش  دهید

 ،الدیمهفتم پیش از  -های دوره های مرزهای سده های هشتم

درستی و وثوق پنداشت  ی،ناگهان گونهکشف شده است، به 

 را تایید نمودند. هرودوت های

 

سه گانه »به اصطالح  یها از روی نشانه یی،سکاطراز  لیقبا

 تازیانهجنگ افزارها، افسار و  شناسایی می شوند:« ییسکا

 افتهی. جانوریسبک مصنوعات هنری دارای اسب و، البته، 

که در بر گیرنده چند ، «پادشاهان نامنهاد دره»ها در 

 -مرزهای سده های هشتم دارای قدمت دوره، گورگان اند

)باز هم سکاها یعنی هنگامی که  اند، الدیاز م هفتم پیش

 یایدرکرانه های در  ی(باستان شناس یداده هابر پایه 

 حضور نداشتند. اه،یس

 

ی در باستان شناس 2-اشیای یافت شده در گورگان ارژن

 ییاجزاء سه گانه سکا ینمونه هاجهانی بی نظیر اند. همه 

آغاز که در به آن پیمانه در تراز باالیی از توسعه اند 

چنین چیزهایی که یم کنآن را هم تصور  احتستیم توان ینم

 ه باشند.شدساخته  الدیششم قبل از مپیشتر از سده 
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و نیز آرامگاه « دفینه های شاهی» قیدق لیو تحل هیتجز

نشان دادند که  یی،سکا الیه های زیرین جامعه گورستان های

ساخته شده  الدیاز م پیشهفتم سده بعد از این آرامگاه ها 

 یرهنگ دامدارچنین چیزی، پنداشت ها در باره ف بودند.

و توسعه هنر  شهیردر باره  :یی را منقلب می گرداندایآس

هنر معاصر نسبت به  اتوسعه حتدید تراز از که  ،ییسکا

کامال  زمینه کیدر می توان ، برتری داشت باستان ونانی

د که نده ینشان م یباستان یها افتهی. سخن گفتمتفاوت 

به کرانه های دریای سیاه  یمرکز یایاز آس ییسکا لیقبا

 رفته بودند.

 

گزارش دستاوردهای نخستین یافته از نشر حال، پس  نیبا ا

 انباستان شناسان س ،قزلهای هیات اعزامی به ناحیه 

مبنی بر این را که  «یعلم» یستیپوپولفرض های  ،پتربورگ

از بازماندگان سکایی ها باشند؛  -یی های کنونیتوواگویا 

 های اروپاییدی جمجمه -یاصل آوندهایاز  یکی رد کردند.

می  یرانیا یبه گروه زبان هاان آن ها و تعلق زب سکاها

 استدالل می کنند که نفس پژوهشگران ،یو به طور کل باشد.

در یک گستره تمدن کهن  کدارندگان ی حضور و بودوباش

پسان ها که  تباری یکه گروه ها ستیمعنا ن دیگر، به این

دارندگان  «یکیژنت نانیجانش»کرده اند،  ظهوردر آن جا 

 باشند.تمدن  نیا

 

 
 

 مساله دینلین ها

 اکادمیسین لئو گومیلُیف 

 

 یادداشت گزارنده:

بدون داشتن آگاهی تاریخ توده های باستانی دینلین ها، 

دی ها )دهایی ها(، خیانیان، سکاییان و...؛ پی بردن به 

منشاء و خاستگاه تباری توده های تورکی زبان باشنده 

نوب روسیه آسیای مرکزی در کل و آسیای میانه و قفقاز و ج

 علی الخصوص، امری است محال. 

 
پس از آن که اروپاییان )به ویژه فرانسویان،آلمانی ها، 

انگلیسی ها و روس ها و...( با اسناد و مدارک تاریخ 

باستانی چین آشنا شدند، آغاز به پژوهش همه جانبه در 

باره توده های باشنده استپ های واقع در میانه های آسیا 

چین تا سایبریا غربی )که سرزمین  در شمال دیوار

مغولستان در قلب آن جا دارد(، نمودند و مقاالت و کتاب 

های بسیاری نوشتند. در پهلوی این ها، کاوش های باستان 

شناسیک روس ها در یک سده و نیم اخیر در آسیای مرکزی و 

جنوب سایبریا، توسعه علوم زبانشناسیک، نسب شناسیک، سکه 
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سیک و ده ها علم دیگر، زمینه را برای شناسیک، تبارشنا

بررسی همه جانبه تاریخ توده های باشنده این سرزمین ها 

 فراهم گردانید.

 

با توجه به پیشرفت روزافزون علوم، بایسته است تا 

همواره دیدگاه های ارائه شده در گذشته از سوی 

دانشمندان بار دیگر به بررسی و ارزیابی گرفته شده و 

ن ها ویرایش هایی وارد آورده شود. مقاله پیوسته در آ

زیر تالشی است در همین راستا که نیم سده پیش از امروز 

انجام شده و روشن است کنون بار دیگر نیاز به بازبینی 

 آن دیده می شود.    

 
چنین بر »داکتر اسکندر بایارف در زمینه چنین می نویسد: 

ونوها یا هو  های ، دمی آید که دینلین )دینلینگ( ها

فرمانروایان دشت های میانه آسیا در سده دوم ) وهاونخ

(نیاکان هون ها -پیش از میالد تا سده یکم میالدی
56

از  

 زیمتوده اسرار آباره  درنوادگان تورانیان بوده باشند. 

با این هم نوشته شده است،  و مرموز دینلین مطالب بسیاری

بسیاری از  .نده اندامکمتر شناخته شده دینلین ها هنوز 

ها را با  ، آنی آن که ژرف بیندیشندبپژوهشگران 

( پیوند Tagarکشاورزی تاگار ) -دامداری فرهنگدارندگان 

درست است، اما  یحدمی دهند. روشن است چنین برداشتی تا 

ی آنان قرغان یا گورگان فرهنگ هسته ،بیشتربه احتمال 

ها  نآپس است،  نیاگر چن ( بود.انی)سا (Arzhanارژن )

 یمکوچرو در میانه های آسیا  یامپراتورنخستین سازندگان 

ات بسیاری با سکایی ها مشترک آن ،یفرهنگ از نگاه د.نباش

 دگاهیدجا هویداست این  نیاز ا .خاوری داشتند ریپام های

از نگاه تباری نوادگان  ارژن سازندگانرمی خیزد که ب

در آینده  کهبودند  ،سکایی های کوچرو آمده از دوردست ها

 ( مینوسیkarasuksنوادگان کاراسوکی های )قدرت خود را بر 

 وآن ها  کوچروی یسنت ها یتی وسکسیمای ا. تثبیت کردند

باشندگان مینوسی از  انیدر م ی افاناسیفیها یژگیو نیز

 همین جا است.

 

 تپه ارژن، خود را به نام هایسازندگان  ،اریبس گمانبه 

نام های  نی، چرا که اه اندی می خواندو توران سایانی

 بازتاب یافته اند. انینطقه سای ممکانتباری در نام های 

که  روشن شده است؟ اما چه کسانی اتباع کشور ارژن بودند

خاکسپاری شاهنشاه ارژنی ها نزدیک ده هزار نفر در مراسم 

می . آمده بودند پادشاهان خود یبه رهبر لهیقب زدهیس از

قبایل از  ییها یها کوچ آن انیدر متوان حدس زد که 

و پیشینیان تورکی ها بوده اند. اردوی  ییایآرقدیمی 

                                                 
56

 . Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: 

qʰoŋ naː) 
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فرو پاشید. برخی از آنان صد سال ارژن تقریبا پس از 

بازماندگان ایشان تیلیوتی ها و  -ماندگار شدند

تیلینگیتی ها اند. شمار دیگر، بنا به گزارش چینی ها به 

که نام تباری آن ها  خاور شتافتند. بسیار احتمال می رود

بوریات بوده باشد که یادآور بهارت آریایی است.
57

 

  

. نیچ یمرزها کوچیدند. بهبا متحدان خود به جنوب  گراندی

، در نیچ یپادشاهدولت های  در برابر پیکارهای سختدر 

را جنگ  آغاز پیروزی با آن ها  بود، مگر در سرانجام

از دی ها و  ینیچمنابع  شدند. پراکندهباختند. آن گاه، 

می  امپسان تر از دینلین ها ن وسرخ و  دیسفدیلی های 

ی ها ، ابدال(Ephtalits) بازماندگان آنان: یفتلی ها .برند

گ.[-])پشتون ها(
58
ی ها ، د(Usunsاوسون ها ) ،هاغوریاو ،

ی ها )افریدی ها،دی ، افرBeida))بای دی ها )
59

تیلیوی ها  

(Teleuts)و ،هازغی، بلغارها، قر ( گورجایgurdzhary های )

که  وهاونآن تیره های از خ نی، و همچنهمپیوند با آنان

داشتند؛ اند.« ییایآر» یها شهیر
60

 

                                                 
57

. در میان مغول ها واژه هایی هست چون باتئر )بهادر(،  

اژه بایار  و آرات )میزبان(. این واژه ها بیخی یادآور و

های آشنا برای ما در تاریخ روسیه مانند بویتور، بایار 

)رزمنده، جنگجو، سردار(، رات )میزبان، مهماندار( اند. 

تنها بلغاری ها می توانستند چنین واژه هایی را در میان 

 باشندگان روس قدیم آورده باشند. 

 
58

.  شایان یادآوری است که به گونه سنتی چنین پذیرفته  

پشتون های غلزایی با یفتلی ها )هپتالیان( و  شده است که

 -پشتون های ابدالی با پارسیان )پارس: َپرس، َپرسو، َپرثو

که کلمه پشتو نیز از ریشه در همین پرسو )پرثو( دارد و 

)پشتو+ن( شده است(؛ همریشه و « ان»با نشانه جمع 

همخاستگاه اند. در باره این که کلمه ابدالی از عبدالی 

ال عربی( گرفته شده است یا از ابدال )هپتالیت )نام عبد

ها، ابدالیت ها )یفتلی ها( ( هم تا کنون در میان 

زبانشناسان جروبحث های فراوانی روان بوده است. روشن 

است در باره یفتلی ها هم میان دانشمندان کنکاش های 

فراوانی هست. برای نمونه، گومیلیف و شماری دیگر از 

ها را باشندگان بومی پامیر و بدخشان پژوهشگران، یفتلی 

می پندارند. کاوش های باستانشاسی اخیر، درست همین 

 گ.-دیدگاه را تایید می کنند

    
59

. افریدی های پشتوزبان کنون در گستره مرزی پاکستان و  

 گ. -افغانستان در منطقه پشتون نشین زندگی می کنند.
60

 ینی هاتیل ،(Teleutsتیلیوتی ها ) -ها آن مهه.  

(Telengits)نوادگان یفتلی (، پشتون ها )کوچی) هایغوری، او

 اند.  R1a ییایآربیشتر دارنده هاپلوگروه ( Ephtalites ها
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آن ها به ( یکیتر ژنت قی)دق چینی ها از یگانگی تباری 

آگاه  سخن می گفتند،مختلف  یبه زبان ها رغم این که

 ایشان تغییر روی دادهزبان در چگونه این که . ندبود

نمونه چنین چیزهایی در تاریخ ناشناخته است، اما بود، 

 .دارد یاریبس یها

 

 به هر رو، اینک مقاله گومیلیف را پیشکش می داریم:

 

 مساله دینلین ها

گرژیمایلو در پرتو داده های نو  -بازنگری فرضیه گروم

 تاریخی و باستان شناسی

 
 طرح فرضیه:

 ( با مطالعهGrum Grzhimailo)گرژیمایلو -پروفیسور گروم

باستان، به یک رشته برداشت های پالیو  چین تاریخ

اتنوگرافیک )دیرین تبارنگاریک( دست یافت.
61

 

                                                                                                                                                             

ی دولوب بلغارهابه ویژه شده است که بلغارها، روشن 

(Dulob)  پیوند می را با سالوها ی آن ها منشاپسان ها )که

به  -. ]اویغوری برخاسته اندغوریاوتیره  نی( از ازنند

معنای باشندگان درختزارهای دره های کوهستانی، از تیره 

های اصیل سپیدپوست آریایی اند که در آینده به پیمانه 

های متفاوت یا زردپوستان چینی و منگولوییدی های تبتی 

گ.[. نام تباری دولوب ها را بسیار به -آمیزش یافتند.

یره دولو، یعنی سادگی می توان رمزگشایی کرد: دولو+ ب= ت

با نام تباری ابدالی مصداق پیدا  قایقکوچی. عین چیز د

 می کند: اب+ دالی )هف یا هپ+ تالی(.

نام  می گردد، (Teleuts) مربوط به تیلیوتی هاکه  آن چه  

، که یوت تیلی+: سازه ریخت یافته استاز دو تباری شان 

. ]شاید از مغولی جمع است نشانه  –( ut)این جا،  در

نشانه جمع « یوت»رفته شده باشد. چون در زبان مغولی گ

در باره ، یایزبان اوست . عین چیز  در گ.[-است

 :سهیمقا یبرابازماندگان الن ها  مصداق پیدا می کند. 

 آس+ یوت و برس+یوت. 

 

پژوهشگر توده های کوچی ایرانی، نام تباری  -ژ. وینویکف

یا    gurdzharقرغیزها را با قبایل سکایی  گورجاری )

gurgar ترکستان خاوری پیوند می زند که پسان ها به هند )

در می « قرغز»کوچیدند. با  مقایسه گورجار )گورگار(  با 

تحول یافته « ز»به « ر»و « ق»به « گ»یابیم که صدای 

 چیزی که از ویژگی های زبان بلغاری است.-است.
61

.  Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 

II. Л., 192. .(  .38) ص 
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مو بور )مو قهوه یی( که چینی ها آن را به نام  نژاد. 1

 در سپیده دم تاریخ چین یاد کرده اند، در dinlin دینلین

 بر ادعا میانه در گستره پهناوری می زیست. این آسیای

. است مبتنی فرضیه چند و شالوده یک رشته مشاهدات

دالی  توده هایی به نام های داها، چینی، گاهنامه نگاران

 رود  هوان هی دره را می شناختند که در ها و دینلین ها

دا، دالی و  )زرد( می زیسته اند. چنین بر می آید که

روشن است  دینلین، چند شکل تلفظ یک نام تباری بوده است.

چینی های باستان خود . ن ها مردمانی بودند غیر چینیای

می خواندند. در حالی که دینلین « سیاه موها»نام  به را

 .بودند آبی چشم ها موبور و

 

 دی یعنی )یا چی دی(،« دی-چا» قبایل به نام این از یکی

پایه  بر را می توان تیپ آن ها. های سرخ یاد می شد

دی های سرخ دارای » کرد: چنین پرداز اطالعات دست داشته

اندام  بلند و رسا، بیشتر ،میانه قد: اند زیر های ویژگی

 رنگ، گونه جلدهای سفید چهره های دراز، های نیرومند،

بیرون برآمده  بینی های برجسته، بور، موهای های گلگون،

«های رنگین... چشم بیشتر عقابی و و راست،
62
  

 

فردگرا  جویان ستیزه شیوه زندگانی شان، آن ها را چونان  

به بار آورده بود و همین امر موجب گردیده شده بود تا 

 نتوانند برای خود دولتی بسازند. آن ها هرگز دینلین ها

می  ماهیگیری و و به شکار کردند می زندگی کوچک جوامع در

بردند  روزگار بسر می خود شمشیرهای با فروش پرداختند و

در  مزدور  می فرستادند.سرداران چینی جنگجویان  و به

ازدواج مرد با  monogamyهای مونوگامی ) میان شان ازدواج

آیین  -چند زن یا تعدد زوجات( رواج داشت. دین شان

 های سلت یادآور بسیار آن  ها. قهرمان پرستی بود

شان  زبان هستند. چنین می نماید که ژرمن ها و باستانی

یکی از زبان های هندوچینی بوده باشد.
63

 

 

 آسیای باستانی قوم . دینلین ها در برگیرنده چهار2

 :مرکزی بودند

 قرغیزهای باشنده حوضه علیای رود ینی سی،-

 بایکال، کرانه های دریاچه دینلین های- 

 های دریاچه از آن ها در کرانه تاریخ در که اوسون ها، -

 شمال به -غرب سوی پسان ها به لوب نور یاد شده است اما

  تند. شان رف تین

«.آلتای-گستره سایان ( درbomaبوماها ) -و
64

 

                                                 
62

 .35-34. همان جا، ص.  
63

 . همان جا،  
64

 5. همان جا، ص.  
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 )قهوه یی( بودند و مو بور و چشم( سبز) قوم آبی چهار هر

همسایگان شان آمیزش یافته بودند. اوستیاک  با بیش و کم

کیت های حوضه رود ینی سی  هم  دینلینی - (Ostiaksها )

تبار اند.
65

 

 

 جنگ با بیابان گوبی شمال در دینلین . ظهور قبایل3

آژند زده می شود که  ها چینی ها با دینلین هزاران ساله

 چین در دی از قبیله دنیلین ها در فرجام آن را باختند.

چونان  باشندگان بومی یاد شده  میالد از پیش سوم هزاره در

«.است
66

شدند،  طی سه هزار سال بخشی از دینلین ها نابود

عهد  ط شدند. درهم با چینی ها مخلو گریختند و برخی بخشی

در سده دوازدهم پیش از میالد بود که دینلین  پادشاهی چژو

بیشتر  در این حال، قبایل چژویی ها با چینی ها آمیختند.

های  آدم های دارای بینی حضور. ها بودند دی متشکل از

گواه بر همین  باستان بلند و ریش های انبوه در چین

است.
67

 

 

 جنگل به به جنوب ست خوردهشک دینلین های از دیگری . بخش4

کردند که در آن جا به  نشینی عقب یوننان و های سیکانا

چینی این  دانان قبایل جنگلی یی مبدل شدند. جغرافی

( یاد کرده اند. پولوهای Manh) قبایل را به نام مان ها

های اروپاییدی  ویژگی از گسترده یی سیاه که دارای طیف

وونی  مایو، یائو، (،tszelyanنیز قبایل تسیلیان ) و اند،

از  (Moso) و موسوها ( puteئی ژن ها، پوتی ها ) ها،

بازماندگان آنان اند.
68

 

 

 و مغول ها تبتی ها، بازماندگان دینلین ها که با. 5

( Tangutsها آمیخته شدند، عبارت اند از تانگوت ها ) چینی

نشنیان  کوه که ( و حومه گانچژوAmdoدر منطقه امدو )

قفقازیان همانند اند تا به  به بیشتر اند و جنگجویی

مغوالن و به زبان تبتی سخن می گویند.
69

 

 

گروه هندوچین  مردم به زبانی . دینلین ها که از نگاه6

 خود به روانی فیزیکی و های نزدیک اند، از نگاه ویژگی

                                                 
65

 38. همان جا، ص.  
66

 14. همان جا، ص.  
67

 .16-15. همان جا، ص.  
68

 33-28. همان جا، ص.  
69

می خوانند. نام « هو -می». خود شان خود را به نام   

است. « دان سیان» -چینی شان ، نام«مین یانگ»تبتی شان 

 نامیده می شوند. « تانگوت»به زبان های تورکی و مغولی 
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 شناسان انسان از نزدیک بودند که برخی  موبور آن نژاد

می شمارند. لیه اروپاایشان را از باشندگان او
70

 

 

پایه  مبتنی بر مخاطره، آخری بس پر گیری این نتیجه

که موجودیت دو نژاد  است ممکن آیا»: است زیر استدالل

دارای منشاهای مختلف اما برخوردار از نشانه های فیزیکی 

 روشن است که و ویژگی های روانی همسان را مجاز بشمریم؟ 

«نه.
71  

 

در  گیری آخری ناچار به پنداشت نتیجه این تایید برای

محیطی رو  زیست شرایط به بسته باره تغییرپذیری نژاد

 چنین باشیم که باور در این حال به این و بیاوریم،

 سه تا دو در ظرف: سریع رخ بدهد بسیار تواند می تغییری

.سده
72

 همه اگر از صحنه تاریخ، دینلین ها شدن روند ناپدید

 هزاره آغاز در رست بپنداریم،نتیجه گیری های باال را د

 رسیده بود. پایان به میالد از پیش دوم

 

دینلین در آغاز واکنش منفی سختی را چه به لحاظ  فرضیه

نو بودن خود و چه به لحاظ کمبود آوندهای بایسته در 

چه دالیل موافق و چه دالیل  حال، این با. زمینه برانگیخت

سال آزگار  چهل انزم آن کنون، از مخالف آن زیاد نبودند.

 کنون دیگر مواد. است توجه قابل دوره که یک گذشته است

این فرضیه  مفاد از بسیاری و شده است، بسیاری انباشته

 را می توان در بوته آزمون گذاشت.

 
 :فرضیه دینلین در بوته آزمایش

 از متفاوت نژادی لحاظ .دینلین ها مردمانی بودند به1

 داشتند. چنین مردمانی وجودنیست که  شبهه یی چینی ها.

آوایی، به راستی نام  هر چند با تفاوت های  دالی، و دی

: بایسته است تدقیق شود حال، این های یک توده اند. با

 شمال های کوهستان در باختری چین، شمال بومیان -ها دی

شانسی. در این  و خاور گانسو در -سیچوان بسر می بردند

های شمالی( می زیستند. )دیدی ها  بئی -حال، در گانسو
73 

 

 می زندگی جنوب در ها بخش اصلی دی باید در نظر داشت که

 پنجم( -سده های چهارم) هو-عصر او در به راستی،. کردند
فرمان می راند که « دو-وو»سردارنشین  سیچوان شمال در

قبیله بوما بودند. بیخی  -شاخه یی از دی ها–باشندگان آن

                                                 
70

 38. همان جا، ص.   
71

 . 15. همان جا، ص.  
72

 .34. همان جا، ص.  
73

 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших  

в Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953/ 

 13ص. .
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یی از توده یی  شاخه یا تراشه  این ها که دارد احتمال

 چژو عصر آن هنوز در بخشی از فزونشمار بوده اند که باری

در ترکیب دودمان چژوی چینی ( میالد از )یک هزار سال پیش

ها  ها، چنین بر می آید که با دی شامل بود. دیلی

 دوم خویشاوند و همرشته و همریشه بوده باشند زیرا نام

( بود. چی دی ها، مردمانی )دی های سرخ« دی چی»شان 

 اردوس و غرب در ( )استپیHexiکه در هیسی ) بودند استپی،

 شاید هم در خاور آن( به کوچروی می پرداختند. 

 

دیگر از ُاردوس و این شان )کوه  تاریخی عصر در اما

چی دی ها )دی های سرخ( چونان  یک  .بودند رفته ( Inshanاین

ها  با آن این هم ما . باتوده ناب برای ما ناشناخته اند

 میان تیلی ها گام نخست در در یک سازواره پیشتاز چونان  

یعنی گروه  (واریاسیونی از نام تباری دی لی ها شاید)

هم در میان  شاید و اویغورها بودند، شامل که یی قبیله

 آن ها من دی که ژون دی ها یا یونگ چونان   اوسون و مردم

 ( می پندارم، بر می خوریم.Tangutsرا نیاکان تانگوت ها )

 

در سده  :متاخر است نسبتا پدیده -شمال آن ها در اسکان 

 جدا سیچوان همتباران شان در از آن ها سوم پیش از میالد

سده چهارم پیش از میالد  در رانده شدند و استپ به شدند و

به شمال جونگاریا کوچیدند.
74
با این هم، امکان  دارد که  

ز این به شمال رخنه نموده باشند. کاوش آن ها پیشتر ا

« کاراسوکی»های باستانشناسیک حضور عنصر چینی را در عصر 

در فرورفتگی مینوسین نشان می دهد.
75

 

 

بیایید ببینیم که علم دیرین انسان شناسی یا 

شناسی مدرن  باستان ( وpaleoanthropologyپالیوانتروپولوژی )

 به ما چه می گویند:

 -سایان در تاریخی دوره آغاز تا باستان نژرفای دورا از
 فرهنگ شناخته شده است:  سه آلتای

  میالد(، از سال پیش 2000افاناسیفی )پیش از -

سال پیش  1200سال پیش از میالد تا  2000اندرونوفویی )از -

 از میالد(

  میالدی(. 700پیش از میالد تا سال  1200و کاراسوکی )از  -

پیوند  خاصی نژادی نوع به ها فرهنگ این از کدام هر

 دارد.

 

 چهره های زده، بیرون افاناسفی ها دارای بینی های بلند

های فراخ  کاسه های چشم فررفته، پیشانی کمبر، نسبتا

 به آن ها نشانه ها گواه بر وابستگی این که همه بودند

                                                 
74

 .214-213. هما جا، ص.  
75

 .  .Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951،  .ص

142. 
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اروپاییان کنونی که  افاناسی ها از اروپاییان اند.

لحاظ  از این. اند، متفاوت بودند دارای چهره های پهن تر

های اوایل دوران  با انسان های دارای جمجمه آن ها

همانند هستند. یعنی با تیپ  دیرینه سنگی باختر اروپا

آن. وسیع مفهوم کرومانیون ها به
76
  

 

افاناسیفی ها بودند قبایل دارای فرهنگ تاگار وارثان
77

که 

 آن، از ه پستا سده سوم پیش از میالد زندگی می کردند ک

تا اندازه یی سازواره های منگولوییدی پیدا کردند و 

 در باره ( را به میان آوردند.Tashtykفرهنگ تشتیکی )

( اندیشه بکری را Kyzlasovها کزلتسئف ) فرهنگ این حامالن

ارائه کرد و آن ها را به اوگرها مربوط دانست و باالتر 

شندگان گستره از آن، همه اوگرهای سایبریا باختری را با

میان سیان و ینی سئی انگاشت  و آنان را چونان  

بازماندگان دینلین های تاگاری شناسایی نمود.
78
  

 

( را سمیرنف بازآفرینی نمود.Kyzlasovفرضیه کزلتسئف )
79
 

او هم  بایسته نمی پندارد این موضوع بحث انگیز را  اما

وان دیدگاه نمی ت این با به گونه آوندمند ارائه بدارد.

پنداشت های خود را با  خواهد همنوا گردید. کزلتسئف می

 ( استوار گرداند. اماDebetsتکیه بر دیدگاه های د ب تس )

 جمجمه های دولیخوسفالیک که گوید می دبس قاطعانه

(dolichocephalic اوگرهای باشنده حوضه رود )دراز رخ ها( )

شکل  دارای جمجمه های اروپاییان متفاوت اند و اوبی از

ویژه آسیایی می باشند.
80

نامجاها یا توپونیم های اوگری  

است به دلیل آمدن اوگرها به آن  تر آسان در خاکاسیا را

جا توضیح داد تا برعکس. این گونه، دالیل فراوانی در دست 

داریم که دینلین ها را مردمان ویژه اروپایی یعنی از 

توده  ایکی بودن آن ها ب نژاد سپیدپوست بشماریم. اما

رسد  می به این نتیجه نمی گردد. د ب س  تایید های اروپایی

 عمومی بسیار قدیمی تنه نیافته نوع تمایز نوع، این» که

.«است اروپایی نژادی
81

گیری دبس  نتیجه سومین سر انجام،

 پالیولیت در اوایل هنوز حجر، عصر اروپاییان» مهم است،

ینی  یا تااز سایبر)استپی  جنوبی در نوار یا کمربند

                                                 
76

  .Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948. стр. 65 . 
77

 .128. همان جا، ص.  
78

 . Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха / Автореф. канд. дисс. М., 1953. 

стр. 13.  
79

 . Смирнов А.П. Некоторые спорные вопросы финно-угорской 

археологии // Сов. археол. 1957. No 3. Стр 23. 
80

   .Дебец Г.Ф. О древней границе европеоидов и американоидов в 

южной Сибири // Сов. этногр. 1947. No 1. Стр. 71 
81

 67. همان جا، ص.  
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«.بسر می بردند( سئی
82

های به گونه بیخی  یافته این

بنیادی مدلل شده از سوی دبس، مغایر فرضیه اسکان گزیدن 

مخالف یکی  یعنی جنوب خاوری به سایبریا اند. مهاجران

 پنداشتن دینلین ها و دی ها.

 
دارندگان  -دارندگان فرهنگ اندرونوفویی به دینلین ها

یکی نیستند.  با آنان  اما یک اند،فرهنگ افاناسیفی نزد

 استپ های تشکل نوع فرعی اندروفویی، کانون های»

( بود و در سرزمین  مینوسین  Minusinو مینوسین ) قزاقستان

«.غربی شمرده می شوند واردان اندرونوفویی ها تازه
83

 

 

غرب، عناصر فرهنگ اندرونوفویی گزینه مینوسینی آن را  در

در میان  می گردد ه همین علت، ممکناز سر می گذرانند و ب

  -کیو شی ها را دید -باستان اندروفی ها، قبچاقی های

توده یی را که بی تردید دارای خاستگاه دینلینی بودند.
84

 

 

می  کم بسیار باره قبچاقی ها شاید  در باستان، چین در

رام شده از سوی  قبایل میان دانستند. از آن ها در

است. شده یاد 203-205 در سال های  هونوها
85

 در آغاز 

 ،آن از پس آلتای بسر می بردند. اما قبچاقی ها در

آمیزش  Kangly موی کنگلی سیاه مردمان با هنگامی که

یافتند، توده یی نوی به میان آمد که در گاهنامه های 

در تقویم های  ( وPolovtsiدیرین روس به نام پولوفتسی ها )

یاد شده اند. پولوفتسی  (Cumansمجارها به نام کومان ها )

 در زبان روسی قدیم به معنای آدم های دارای موهای زرد

 مسلمان و چینی نویسندگان اطالعات. کاهی به کار می رفت

نشانه کومان ها )داشتن موهای زرد کاهی( را تایید  این

می کنند.
86
  

                                                 
82

 و نیز: 68جا ص.  . همان 

Окладников А.П. История Якутской АССР. Т. 1. М.-Л., 1955. стр.56. 
83

 70. همان جا، ص.  
84

 . Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 

II. Л., 192.( стр. 59-57. 

این موضوع بسیار مهم است. بر خالف دیدگاه موجود، قبچاقی 

مغولی نه، بل که  -از دارای خاستگاه تورکیها در آغ

دارای خاستگاه دینلینی یعنی نژاد سپیدپوست بوده اند. 

البته، پسان ها با تورک ها آمیزش یافتند و زیر تاثیر 

 گ.-آن ها زبان شان تورکی شد.
85

 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр. 50. 

том.1.  
86

  .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.  

Т. II. Л., 192.( стр. 57.  
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نیست که قبچاقی های اندروفویی را  دلیلی هیچ این گونه،

با توجه  ویژه ربی نژاد دینلینی نشماریم. بهغ چونان  نوع

 حوضه در ها از حضور دینلین های غربی به این که چینی

ایرتش
87

یاد کرده اند 
88

دینلین های  از را آن ها که 

خوبی تفکیک می  خاوری دیرآشنا برای شان به

نمودند.
89

اما  ها  تثیبت نگردیده است، دی آن ها با پیوند

متفاوت  آسیایی و این که ایشان از آریایی های اروپایی

 بوده اند، تردیدی بر نمی انگیزد.  

 

جمعیت عهد کاراسوکی مردمان  گذشته، نژادی متفاوت از نوع

در واقع، در میان آن ها سازواره  بس مخلوطی بوده اند.

نژاد خاور  منگولوییدی برخاسته از های مردمان رو باریک

داشت. وجود آسیایی دور
90

 عصر در چین گونه نژادها در این

 های داده شناسی یافته بودند. باستان تشکل شائو یانگ

 زمان کاراسوک در در: شناسی را  تایید می کند انسان

چین دیده  اشیای همانند به ساخته های شمال سایبریا جنوب

می شود.
91

کنون دیگر هیچ شک و  فاکت کوچیدن آن ها از جنوب

مردمان  که است دلچسپ و مهم نمی انگیزد. اما تردیدی بر

آمیزه یی از مردمان کوتاه  -یی آمده بودند شده مخلوط

خاستگاه  روی منگولوییدی جنوب و مردمان اروپاییدی یی که

                                                                                                                                                             

: پولوفتسی ها یا پولوفی ها توده های تورکی یادداشت

زبانی بودند که در سده یازدهم در استپ های جنوبی می 

دار و کوچرو بودند. از آوان  سده یازدهم زیستند و دام

تا سده سیزدهم پیوسته بر سرزمین های روس ها یورش می 

آوردند. سر انجام هم، از دست روس ها به گونه نهایی 

 گ. -شکست خوردند.
87

. رود ایرتش، رود بزرگی است در خاور قزاقستان. شایان  

توجه است که نام این رود )ایرتش( )ایر+ تش( است. 

، همانا همین رود «اوستا»رداشت من این است که در عهد ب

مرز خاوری سرزمین ایرانیان بوده است. شاید هنگامی که 

ایری ها )آری ها( از ایریانام ویجا به سوی جنوب آمدند، 

به این رود نام ایرتش دادند. معنای تش شاید همان آتش 

ام مقدس باشد. چنانچه همین اکنون در ایران هم جایی به ن

 گ.  -تشکوه یعنی کوه آتشین به عین مفهوم است.
88

  .Chavannes Ed. Le pays d'Occident d'apres Wei-lio // T'oung Pao. Ser.  

II. V. 6.1905. стр. .560-561 . 
89

 . .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.  

Т. II. Л., 192.( стр.  .50 
90

 . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948.  Стр.83.. 
91

  .Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951. Стр. .

114-116 



 216 

بندی مردمان سپیدپوست مشخص  طبقه شان در جایگاه و

نیست.
92

 

 

اما این که  است، منگولوییدی ساده پی بردن به مساله نوع

چین، چگونه مردمانی  اروپاییدی آمده از  صر مرموزعن

ها باید  بوده اند، این پنداشت را مطرح می سازد که آن

بحث یکی  بار دیگر به نتیجه، ما ها بوده باشند. در دی

ها  چینی. کشانده می شویم ها و دینلین ها بودن دی

 sand country Shas «ریگی شاس کشور»زادگاه دینلین ها را 

یابان گوبی می پندارند.ب یعنی
93

 پس باشد، چنین اگر

 چینی نه، بل که باشندگان دیرین دشت بومیان دینلین ها

ها می گردد، آن  آن چه مربوط به دیلی مغولستان اند. های

ها رانده شده  استپ به زیر فشار دوره تاریخی، ها در

بودند. یعنی، دینلین ها با دی ها یکی نیستند.
94

راستش،  

دی ها را به نام دینلین ها یاد می کنند.  لباغ ها چینی

 .دی نمی خوانند هرگز دینلین ها را اما

 

یک کلمه دارای معانی بسیار )متعدد  دینلین شاید کلمه

اسمی کنیه  نیز دارای اهمیت و بوده (polysemousالمعانی( )

(appellativeو اتنونیمی. کلمه دینلین در )  متن جمالت

. ( بوده استmetaphorاستعاره یی )دارای بار  )کانتکست(

 دینلین دارای یک نوع تقارب نژادی دی این، با همراه اما

 چه تقاربی؟ بودند. اما

 

نژادی در  های مختلف در نوع موجودیت عنصر اروپاییدی

سایبریا و در چین  مساله را چنین حل خواهد کرد: دی ها 

ند. و دینلین ها توده های دارای بدنه نژادی اروپایی ا

مگر از شاخه های گوناگون همانند با هم. اما نه این که 

 یکی باشند.    

 

خاطرنشان می  یبه درستگرژیمایلو بیخی دادگرانه و  -گروم

دراز سر که نژاد بسار دشوار است بگوییم که »سازد که : 

کدامین ، بسر می بردجنوب سایبریا در  یدر دوره نوسنگ

دینلین ها )؟( )که به  یعنی ید لیبا قبا یکیژنتپیوند 

در گستره  میقد اریاز زمان بس م،یدان یکه مگونه یی 

می زیستند(، داشته بود. شاید در سیمای حوضه رود زرد، 

آن بتوان نژادی را دید که بازمانده های آن  تا عصر 

 اینوها -حاضر هم در خاور دور  آسیا حفظ گردیده باشند

                                                 
92

 . Lattimore Owen. Inner Asian Frontiers of China. New York, 1940. 

Стр. .83 
93

  . .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 

Т. II. Л., 192.( стр. .11 
94

 11. همان جا، ص.  
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Aino ».
95

ها همو همین  ینیچاما بحث بر سر این است که  

 و کوهیاد می کردند  نژاد دراز سر را به نام دینلین ها

دینلین می خواندند. ه نامهای سایان را ب
96
  

 
دینلین ها در میانه های سده دوم میالدی از صحنه تاریخ 

ی ها )دی های سرخ( د -ناپدید شدند. اما دیلی ها یعنی چی

گمان باید  وسده چهارم پا به صحنه تاریخ گذاشتند.  در

یعنی سایبریا  انیبومهای ینی سئی همانا با زغیقر که زد

. جنوبآمده از  یها دینلین ها مربوط بودند نه با دی

کوچروی  انیسا یجنوب کوه های دینلین ها که در شاخه جنوب

از  همین رو هم و وها آمیزش یافتند ا هونب ،می کردند

 را داشتن وهاهونممیزه خصه ی ها مشنیچتصادفی نیست که 

دستور  350در  نیمشی که  ی. هنگاممی شمردند باال ینیب

وها را تا آخرین فرد آن ها بکشند، هون تا همهداد 

«کشته شدند. بلند ینیب ینیاز چ یاریسب
97

 

 
دینلین های ساکن حوضه رود  یسرنوشت شاخه غربدر باره 

 )در خاور قزاقستان( اطالعات روشنی در دست نیست. رتشیا

باید ها  که آنگمان برد توان  یحوادث، م ریسروی از اما 

 ریابس انمردمآن ها با  با اوگرها مخلوط شده باشند.

(Sabirs ،که در سده پنجم در قفقاز رخنه نموده بودند )

در آن جا سابیرها مدت ها دست اندر کار  .همسایه بودند

امپراتور گاه در خدمت و  بودند ریشمشخرید و فروش 

شاهنشاه ایران و  خدمتی( و گاه هم در م شرقروبیزانتین )

 شدند.حل  یاقوام قفقازسر انجام هم در میان 

 
توده های مو قهوه  نیمرموز تر...و اینک، می پردازیم به 

کوه های  یشمال یدر دامنه ها ماهابوبوماهای شمالی.  -یی

 از رویها،   آنی بسر می بردند. در باره آلتا-انیسا

کوچ بوماها »چنین می دانیم:  (Chavannesشاوان ) ترجمه

 زا دهیپوش یکوه ها انیر مددهند  یم حیهستند، ترج نینش

، کاج و سرو  و ناجو )در کاجستان ها( زندگی کنند درختان

های شان همه اسب  پان شان زمین ها را شخم می زنند.اس با

 -شاننام کشور  ،رو نی، از ا)نیله یا چیتی( اند کبود

 ،شمالی(. در تیچکشور اسپ های کبود یا  یعنی)بوما است 

با جنگ پیوسته درگیر  پهن است. ایدرهای شان تا  نیزم

های شان چهره  اریکه بس) خاگاس ها )نیاکان قرغیزها(

                                                 
95

 . 43. همان جا، ص.  
96

   .Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр. .107 
97

 و نیز: 15 .. همان جا ص 

Малов С.Е. Отчет о путешествии к уйгурам и саларам // Изв. Русск, 

комитета для изучения Средней и Восточной Азии. Сер. II. No 1. СПб., 

1912. Стр. 350. 
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باهم همانند است، اما زبان های شان مختلف و از همین 

(،کنند یرا درک نم گریکدرو، ی
98

از شان  یها اند. خانه

ه آن را با پوست های ُکنده ها و شاخ ک چوب ساخته شده است

 یها لهیبه قببوماها  انند.پوشمی  و برگ های درختان

«ندارند. ترکمش هبر و رمی شوند  میکوچکتر تقس
99
  

 

)بیچورین( با ترجمه شاوان سر نمی Iakinf ایاکینف ترجمه 

کبود )نیله( است.  -رنگ اسپان شان»خورد و تفاوت دارد: 

 یراکنند و مادیان ها را تنها ب سواری نمیاسب بوماها 

نمایند. شمار سپاهیان بوما به  یم ینگهدار ریشدوشیدن 

و این گونه، بوماها در «. »... می رسد هزار نفر سی

مقیاس سایبریا توده یی بودند بزرگ. خوشبختانه، نام 

 -درست این قوم را در ترانسکریپسیون چینی داریم: بیتسی

«. olochzhe و اولوچژه Bice-Bike بیکی 
100

چنین ، جا نیاز ا 

یک چیز و  است نام مستعار کبوما تنها ی که بر می آید

شمردن بوماهای سایبریا با بوماهای گانسویی مدلل نمی 

می نوشته که با هیروگیلف های گوناگون  ژهیبه وباشد. 

 وند. ش

 

ی یی که قوم باستانبا بیکین ها )ها  ننام های تباری آ

 وع التواریخ از آن ها یاد کرده است( در جام نیالد دیرش

همه »ابوالغازی در باره شان نوشته است:  القچین ها )که

خانه های شان پر از طال  و  های شان کبود )نیله(اسب 

همخوانی دارد.«( است
101

در القچین را  کشوراو محل موقعیت 

. این گونه، ما نمی توانیم بوماها دهد یآنگارا قرار م

 ا و نه به دینلین ها متعلق بدانیم. را نه به دیلی ه

 

                                                 
98

. در این جا باید متوجه بود که خاکاس ها )نیاکان  

قرغیزها( و بوماها )نیاکان تاتارها( در آغاز، باید 

ند. چون هر دو همریشه زبان های بسیار نزدیکی داشته بود

و همرشته بودند. اما پسان ها هنگامی که قرغیزها زیر 

تاثیر اوگرها و هونوها و سپس دیگر توده های آلتایی، 

زبان اصلی شان را از دست دادند و زبان پیشینیان تورکی 

آنان را فرا گرفتند، روشن است دیگر نمی توانسته اند 

ا بدانند. در یک زبان بوماهایی همتیره و تبار شان ر

 گ.      -سخن، چنین پدیده یی متاخر است
99

 . Chavannes Ed. Documents sur les T'ou-kiue (turcs) Occidentaux // Сб. 

Трудов Орхонской экспедиции. Т. VI. СПб., 1903. Стр.  .29 
100

. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953 .стр.  .350 
101

شجره ». نگاه شود به: ابوالغازی عبدهللا بهادرخان،  

، ترجمه آنا دردی، انتشارات ایل آرمان، «التراکمه

 گ. -.1383تهران، 
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 یبه انسان شناس برای یافتن گستره بودوباش القچین ها

در  رو می آوریم: کالیبا)انتروپولوژی( پیرامون دریاچه 

که شاید بسیار به درازا کشیده  ،یدوره نوسنگآن جا در 

 آدم ها به مشاهده می رسید: سه نوعبود، 

در جایی که ، رود آنگارا در جریان میانی -اسکیموییدی ها

 سازواره های اروپاییدی دیده نمی شود.آن 

رود  جریان علیایدر ( Paleosiberianسایبریا های قدیمی )  

  نایل رود و اآنگار
با ی برخاسته و آلتا-اروپاییدی ها که از گستره سایان

در  نوع ممزوج شده بودند. گستره بودوباش این انیبوم

همسایگی در )جنوب آن نواحی  به لکایباپیرامون دریاچه 

زمین های دارای خاک سیاه  ایو ه گک های استپی ریجز

منطقه از  آن ها رهیزنجکه ، (chernozemچرنیزیوم )

می یابد( محدود  امتداد( Kansمینوسین تا منطقه کانس )

می باشد.
102

منظره همانندی را در منطقه کرسنویارسک می  

ی، دقیق تر شمال هایموجودیت بوما ،گونه نیابینیم. 

القچین ها
103
تباری  یها تفاوتمی گردد.  دییتا بیکین ها و

ما را  دیبان یشباهت نژادبا دینلین ها در عین  ها آن

 اریبس زیاد آن ها در گستره احتمال بهد. شگفتی زده ساز

 .کالیباتا دریاچه  یآلتاکوه های بودند: از  بزرگی پهن

 

در اروپاییدی بودن آن  آن چه مربوط به کیت ها می گردد،

 ها را به نوع آن و گزافه گویی شده است. د ب سغراق ها ا

می داند. او این نوع  مربوط ییایآس ی ینی سیئی بدنهنژاد

را، یک نوع بسیار قدیمی به شمار می آورد. مشاهدات 

ک سفلی در تانگوسفیزیوگونومیک )سیماپردازی( شخصی من 

شتر کیت ها منگولوییدی بی را تایید می کنند. مشخصه نای

اما  داشت، یعقاب ینیب مرد ریپ کیتنها از کار برآمدند. 

کیت ، یفرهنگییان نبود. از دید اروپاانند م او زیچ چیه

و  ها به گروه اوگری )سایبریا باختری( نزدیکی داشتند

سازواره هایی از تراشه های دینلینی هم ها  آنهرگاه 

نمی دهند که آن ها را  داشته بودند، مبنای کافی در دست

 از بازماندگان دینلین ها بشمریم.  

 

 .نیچبه جنوب سوی به می رویم 

ی گروه استپاز  تیلی ها، اوسون ها و بای دی های مرموز

ها به غوریکه او تیلی یی لهیباره گروه قب در دی ها اند.

نخستین نام زیرا دارد، نوجود شبهه یی ، آن تعلق دارند

که در آغاز در هئسی  های سرخ  بود ید یعنی ید -آن چی

(Hexi )جا به خلخا آن از  به کوچروی می پرداختند و

                                                 
102

 . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948. Стр.  51-68 
103

االچین آمده است. شاید اشتباه تایپی  . در متن روسی 

-بوده باشد. زیرا باالتر سخن از القچین ها در میان است.

 گ.
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(Khalkha) گسترش یافتند. در یک فرتور بر جا  ونگاریاج و

  ریتصوپرده به  یغوریاویک آدم  مانده از چین باستان،

 ،بزرگ یچشم ها ی گوشتی،نیبا ب یمرد»ه شده است: دیکش

پشمالو.  سراسرریش انبوه و بدن   و پر پشت انو ابرو لیسب

«ش سرازیر است.نییلب پا ریز از وا شیحال، ردر این 
104

 

 

 (Nanshanکنون، بازماندگان تیلی ها تنها در نان شان )
چشمان ها  آن بسر می برند. استان گانسو()کوه نان( )

شان،  خود. دنزرد نداررخساره های و  (سمیاستراببادامی )

و می خوانند  (Saryg yuguryگ یوگور )خود را به نام سارئ

سیفان است. یعنی تانگوت های زرد  -شان هوان ینیچنام 

یک تاکید دارد تا انسان شناسجنبه  ربغربی که این نام، 

 چنین چیزی وجود ندارد.چرا که  ی،زبان نزدیکی

 

و ها  ینیچرا  هاهمین گونه همانندی مهم است که  اریبس

ی خاطر نشان د لیاز قبا یبرخ ی ها با دینلین خواندنتبت

بیشتر سخن از همانندی ظاهری دی  جا نیدر اساخته اند. 

 -ها و دینلین ها است تا تشابه نام های تباری شان

هایی از زغیو قر هاغوریاوزیرا چینی ها،  )دینلین و دی(.

 ، هرگز با هم خلطبا هم نزدیک را زبان اظاهر و حتنظر 

 .نمی کردند

 

جایی که می شناسیم، آمیزه یی بودند از  اوسون ها را تا

سکایی ها و یوئه شی ها. چنین چیزی را دیرین انسانشناسی 

( تایید می paleoanthropology)پالیوانتروپولوژی

نماید.
105

دست آمده در روند کاوش  بههای از جمجمه  یبرخ

                                                 
104

 .  Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 

Т. II. Л., 192. .(  18) ص 
105

. چنین به نظر می رسد که این دیدگاه با دیدگاه ارائه  

تیلی ها، اوسون »مبنی بر این که  شده در چند سطر باالتر

، در «ی دی ها اند.گروه استپاز  ها و بای دی های مرموز

 تناقض قرار می گیرد.

 

با این هم، شاید بتوان وجود چنین تناقضی را بیخی طبیعی 

شمرد. چون هرگاه بپذیریم که دی ها، دینلین ها و دیلی 

 ها )تیلی ها( و سکایی ها و خیونیتی ها همه تورانی

بودند، چنین تناقضی رفع می گردد. دشواری در این است که 

اکادمیک، بیشتر تنها سکایی ها را  -از دیدگاه علمی

تورانی می خوانند. در حالی که ایرانیان باستان همه 

قبایل دشت نشین و کوچرو را تورانی می خواندند. چنین بر 

می آید که چینی ها هم چنین برخوردی داشته اند. برای 

گاهنامه نویس چینی  -ونه:  سیمه تسیان )سیما کیان(نم

« یادداشت های تاریخی»پیش از میالد( در کتاب  145)متولد 

، نیاکان اویغورها «حکایاتی در باره هونوها»خود در فصل 
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یی و برخی  ترانهیمد یایدر های باستانشناسیک، به نوع

با یی تعلق دارند.  فرغانه -یریامبه نژاد پدیگر آن ها 

                                                                                                                                                             

پیش از  92-32را دینلین می نامد. هرچند، بان گو، )

روایاتی در باره  -تقویم دودمان هان»میالد( در کتاب 

 می نامد. « دیلی ها»، نیاکان همین اویغورها را «وهاهون

 

به گفته داکتر تورگون الماس، دانشمند اویغوری در کتاب 

( که از دید بنده یکی 2008)آلماآتی، « اویغورها»وزین 

از بهترین و جامع ترین کتاب هایی است که در باره تاریخ 

در واقع، دینلین و دیلی، »اویغورها نوشته شده است، 

« تورانی»و « تور»، «تورا»ترانسکریپسیون چینی کلمه های 

 است. 

 

آن چه که »...کتابش می نویسد:  11تورگون الماس، در ص. 

سیمه تسیان زیر نام دینلین و دیلی نوشته است، یعنی 

تورها، آن ها نیاکان اویغورهایی خاوری بوده اند که در 

ریاچه درازای چندین سده پیش از میالد، در پیرامون د

بایکال می زیستند. چون سئمه تسیان و بان گو امکان آن 

را  نداشتند که چیزی در باره تورهای غربی )که در 

درازای چندین سده  از کرانه های رود ایرتش گرفته تا 

گستره  بایکال می زیستند(، بنویسند؛ از  همین رو هم 

 «ننوشته اند.

 
آوری یک نکته در این جا با بهره گیری از فرصت، به یاد

بسیار باریک و مهم می پردازیم: منظور از تورا با تور 

همانا تورانیان تورانی ها است نه باشندگان سیه چرده 

قدیمی گستره ایران که آریایی ها یا ایرانیان سپیدپوست 

آمده از ایریانم ویجه آنان را به نام دیو ها یا تورها 

اه و تیره و می خواندند. در این جا، تور به معنای سی

تار است. چنانچه در زبان پشتو همین اکنون هم تور به 

به معنای تاریکی و  -معنای سیاه است و تیاره و تورتم

سیاهی. در یک سخن، تار و تیره از همان تور گرفته شده 

 است. 

 

 برخی از پژوهشگران کوشیده اند با یکی پنداشتن تورها 

(toors) نی ها یا توری ها تورا  )سیه چرده های بومی( و

(turs) چنین نتیجه بگیرند که گویا تورانیان پیش از ،

ایرانیان به پشته ایران آمده باشند! روشن است چنین 

چیزی از ریشه نادرست است. زیرا ایرانیان و تورانیان از 

دید نژادی و تباری هیچ تفاوتی از هم دیگر نداشته اند. 

به پشته ایران ایرانیان همان اریایی هایی بودند که 

آمدند و شهرنشین نشدند. اما تورانیان همنژاد و همریشه 

شان در سرزمین توران مانند و کماکان کوچی و دامدار 

 ماندند.گ. 
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نیست از روی که ممکن اندک اند  چنان ها افتهیحال،  نیا

آن ها چنین انگاشت که آیا به راستی متعلق به اوسون های 

ساک ها و یوئه شی های آمیزش  اراستین بوده اند و ی

یافته با ایشان؟ مساله اوسون ها به پدیدآیی آثار 

نجامیده است.گوناگونی در باره آن ها ا
106

اما تقریبا همه 

آن ها مربوط دوره تاریخی می گردد، هنگامی که اوسون ها 

تیان شان را گرفتند. با این همه، چیزی که برای ما کنون 

دلچسب می باشد، منشای اوسون ها و گستره نخستین بودوباش 

است.« زمین های قدیمی اوسونی»یعنی  -آن ها
107

این گستره 

رد سده دوم پیش از میالد میان را چژان تسیان جهانگ

این را شی تسزی  دونهوان و تسیلیان شان یادآور می شود.

با تصریح این نکته که در اواخر  سده سوم پیش از میالد، 

اوسون ها از این جا زیر فشار یوئه شی ها گریخته بودند، 

تایید می نماید. این امر، دیدگاه اریستف را که می 

از قرغیزهای ینی سئی اند که در پنداشت اوسون ها بخشی 

یک سده و نیم پیش از میالد از منگولیای میانه به تیان 

ها و زغیقرشان آمده بودند، ؛ رد می نماید. دلیلی که او 

شرحی بود در باره نوع  -اوسون ها را یکی می پنداشت

ی ها یخارج ریساظاهر از ظاهر اوسون ها »اوسون ها: 

با چشمان  ی کنونیها یرکوت سرزمین غرب بس متفاوت بود.

                                                 
106

.  Аристов Н.А. Опыт выяснения состава киргиз-казахов Большой 

Орды и кара-киргизов // Живая старина. III-IV. 1894. 

Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 

народностей. СПб., 1896. 451-450ص   . 

Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951. Стр.  .96-100 

Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948. 

Стр. 137. 

Kingsmill W. The intercourse of China with Eastern Turkestan and adjacent 

countries in the second century before Christy // The Journal of the R. Asiatic 

Soc. of Great Britain and Ireland. New serie. XIV. London. 1882. Стр.  .70 

Shiratori К. Ueber den Wu-sum Stamm in Central Asien // Keleti Szeinie. III. 

1902. 
107

زمین »اثرش می نویسد:   168 .صگرژیمایلو در -. گروم 

واقع بود. اما  ( Khangaiهای قدیمی اوسون ها در خانگای )

 لغزش چنین  ینیکه دانشمندان چباور کنم توانم  یمن نم

مرتکب گردیده باشند. ه اتفاق آرا فاحشی را آن هم ب

جا می منطقه را در این  برعکس، یوئه شی ها که او آن ها

ه باشند. زیرا آمددهد، چنین بر می آید که از جونگاریا 

با سردارنشین تسین تنها در سده چهارم همسایه شده ها  آن

چنین چیزی رخ می داد هرگاه آن ها ست نیکه ممکن بودند 

ها در آن  ینیچجایی که   Hexi از زمانه های قدیم در هئسی

کرده بودند، زندگی نفوذ میالد  هنوز در سده هفتم پیش از

 می کردند.
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از ، می مانند ها مونیم های سرخ که به شیو ر یآب

.«ها هستند آنبازماندگان 
108

 

 

 ،تسزی یشچژان کیان و حال، با توجه به اطالعات  نیبا ا

ی ها را لید -دادگرانه تر است اگر در سیمای اوسون ها

را که دلیلی برای پیمودن  سایبریاببینیم تا دینلین های 

 نداشتند.شان  نیاتبرای رسیدن به  ین راه پر خم و پیچچن

، در این که اوسون ها دارای سیماهای حال نیبا ا

اروپاییدی بودند، جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. زیرا 

ها را از بازماندگان اوسون  روس ینیچدانشمندان بعدی 

هایی می دانند که به شمال شتافته بودند.
109

از این رو، 

ین بپذیریم که در چین باستان نوع اروپاییدی باید چن

اوسون ها نزد کسی تردیدی بر نمی انگیخته است.
110

 

 

 636دی ها یعنی دی های سفید. تا سال -...و سرانجام بای

پیش از میالد، آن ها در هئسی یکجا با دی های سرخ می 

سردار چینی آنان را  -زیستند، اما در همین سال وان گون

از آن جا راند.
111

 

 

در باره چی دی ها یا دی های سرخ، ما در دوره های بعدی 

مطالب بسیاری را می بینیم. اما پرسشی که مطرح می گردد، 

این  است که دی های سفید )بای دی ها( چه شده بودند؟ به 

 یکوه هااز  گونه یی که شگفتی برانگیز نیست، آن ها

 دند.سر برآورهندوکش های و در دامنه اشکاشم  در ،ریپام

به که ها می خوانند « بادی»ها را به نام  آن جا نیدر ا

، باشندگان سرزمین زبان یارسپنداشت باشندگان بومی پ

در که  ستیبه گفتن ن یازینمعنا می دهد. « هاباد وزش»

جا سر وکار ما با برخورد معمول یکی پنداشتن کلمه  نیا

 های دارای همانندی ظاهری است. پایتخت شان بعدها شهر

 گردید و یفتلی ها از جمع آن ها می باشند و« بادیان»

                                                 
108

 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  .190 

том-2. 
109

 . Паркер Э.Г. Китай, его история, политика и торговля с древнейших 

времен до наших дней. СПб., 1903. Стр.  .224-225 
110

. این نکته بسیار مهم است. زیرا برخی از کسانی که  

یفتلی ها را از بازماندگان اوسون ها می پندارند، بر 

تورکی بودن آنان پا می فشارند. در حالی که اسناد 

بازمانده از چین باستان چنین چیزی را تایید نمی کند. 

بسیاری هست که اروپاییدی و ایرانی زبان برعکس، آوندهای 

 گ.-بودن اوسون را تایید می کند.
111

  .Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  جلد

 ص.  43، 1
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 دهینام «دیسفهای هون »است که  لیدل نیبه همهم  دیشا

.نده اشد
112

ها بیخی با نوع مفروض دی ها  بادیظاهر  

 یآب یچشم ها تناور بودن، بلوند، ی: موهامطابقت می کند

 .و...

 

آور ها بیشتر یاد یدیراف -شان یجنوب گانیهمسابادی ها و 

 .ها کیافغان ها و تاج -شان گانیهمساها اند تا  سلت

یی مطرح می گردد، مبنی بر این که: همان گونه که  هیفرض

ی کردند، نیعقب نشبه شمال باختری استپ چی دی ها به 

 ینیبه کوه ها عقب نشباختری، ب ها به جنو ید -بای

می  نیبه درون چ ه،یفرض نیاودن درستی آزم یرابکردند. 

عنصر  ،در دوران باستانمی بینیم که در آن جا، و م نگری

 لیقبامناسبات آن با و  موی چه جایگاهی داشته بود سرخ

از میان شان برخاسته  دیو سفهای سرخ  یکه د ،(ونگژون )ی

یان نیبارزه هزار ساله چبودند؛ چگونه بود. تز در باره م

در پرتو ها  یدیعنی  -«مو سرخاهریمن های »با  سیاه مو

متفاوت  اندکیمدرن  ی(نگارداده های علم اتنوگرافی )تبار

 می نماید.

 

 میانکه مبارزه می پندارد سو،  گرژیمایلو از یک-گروم

تنها در مهاجم سیاه مو،  گانگانیبو  یبوم یموهاسرخ 

 یو از سوبیشتر حدت یافت ژو فرمانروایی دودمان چدوران 

و  ی هانیچ ها آمیزه یی بودند ازوژچ می انگارد که گرید

در ها در مراحل بعدی  ینقش دی ها که در این حال، د

به عنوان  ینیشاهزادگان چهای خانگی جنگ اشتراک در 

ان این کشمکش ها خالصه می گردید. در این جا، یک شتازیپ

کند که  ی. سپس او اشاره منوع ناهمخوانی به نظر می رسد

یمرخ دارای چهره هایی با ن نیوران چتاز امپرا یاریبس

پادشاهی »دوره در بودند. بسیار خوب، انبوه  شیو ر یعقاب

را دقیق همین گونه توصیف  از قهرمانان یاریبس« سه گانه

سون تسیوان سرخ ریش بود که ها،  از آن یکی می کردند که

لقب گرفته بود.« یپسر چشم آب»
113

اما باید متوجه بود که 

می ناشراف بودند. در حالی که  یناین ها اشراف چی

مبارزه  اگرتوانستند از جمع مردمان مقهور تشکل یابند. 

 یکه د میفرض کندر این صورت  دیپس بایی در میان بود، 

 یافته باشند. حال آن که چنین نبود.  دست پیروزی به ها 

 
 توده،دو همسایگی که گمان برد  ، می توانادیبه احتمال ز

 نتیجه،زمینه آمیزش آن ها را فراهم آورده بود که در 

چشم های بر  ییقهوه  یبور، چشم هابر موهای  اهیس هایمو

آبی و قد های پست بر قدهای بلند چیزگی یافت و با گذشت 

                                                 
112

 . Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV веке нашей эры // Вести, 

древн. ист. 1959. No 1. 
113

 . Ло Гуань-чжун. Троецарствие. Т. 1. М., 1954. Стр.  .369. 
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 ینیچنوع به می بایستی جای خود را  ینوع دزمان 

 کاین گونه، شاید نیازی به یو نگولوییدی سپرده باشد م

 گسترده نیفتاده باشد. جنگ 

 
و تالش  ژیمایلو حق به جانب بودگر -در پرنسیپ گروماما 

با تکیه به  باستانی های نیچ اروپاییدیاهر ظ حیتوض یبرا

زیرا در : نیست قابل دفاع)سفید پوست( آنان  سمینیآلب

این صورت، باید شمار آدم های آلبینوس )زال ها یعنی آدم 

زیاد بوده باشد و در عین از حد  شیبهایی با پوست سفید( 

 ریش های انبوه. و  لند های ب ینیحال با ب

 

 وسیبطلمنوشته های  ژهیبه و ،یغرب کیمنابع کالستا جایی 

و سر درگم روشنی می کننده  جیله گامسبر این 

افگنند.
114

 نیکشور چگستره در  دو قوم مختلف را وسیبطلم

ها در گستره  نیس سیرها. و اه نیدهد: س یم کنونی جا

 نایت -یتخت شانپاو نام جنوبی تر از سیرها بسر می برند 

فاصله های بسیار دوری از بندر کاتیگاری در بود که 

(Kattigary.واقع بود  ) 

 

یبی قرچنان ت، هرگاه نگوییم خیالپردازانه وسینقشه بطلم

سرزمین های یاد شده از روی آن  ییشناسابود که دست کم 

مورد بررسی موضوع برای  ایناما دشوار می نمود.  اریبس

ی ب ها« نیس» ز دیگری بسیار مهم است:چی. ستین ما مهم

از و  بودند نیشسین یا  ینیچ یامپراتورچون و چرا اتباع 

پارت و  به شمیبرسیری ها که دست اندر کار  صدور ا

 بودند، تفاوت داشتند. روم یامپراتور

 

ی یادآوری می گریبافت ددر  اه نیز سپیش تر ا از سیرها

 200حدود  یباختر یانونپادشاه ی – Evtidem اوتیدم » :شود

فاون قلمرو تا خود را در شرق  متصرفات الدیاز مپیش سال 

«و سیرها گسترش داد. (tsyan) ها یا سیان ها
115

پس از آن، 

به راه کاروان بزرگ  ریدر مس شمیابربازرگانی که  یهنگام

 در حوضه شمیابربه فروشندگان « سیرها» مان افتاد،

 ها. ینیچ نه بهرودبار تاریم اطالق می شد، 

 

که تامپسون به سیرها مهم تر اشاره یی دیگر از این هم  

 نرایداستان سفارزیابی می کند، مبتنی بر « پوچ»را آن 

سرخ ، باالبلند -سیرهاها،  گفته آن ونی می باشد که بهلیس

)در کوه های  Emodom اند که در امودوم چشمآبی و مو 

رد داستان را  نیا( هم Yuilleبسر می رند. ژول ) (ایمالهی

                                                 
114

 . Томсон Дж. История древней географии. М., 1953. Стр.  .439-437 

. 
115

 . Чебоксаров Н.А. К вопросу о происхождении китайцев // Сов. 

этногр. 1947. No 1. Стр.  .253 
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ی می پندارد.باور نکردنو آن را  کند یم
116

اما بیخی  

 یایدر  Periplusمستعار )پیریپلوس انیچرا که آر .هودهیب

از راه هایی نام می برد که از کشور سیرها به (، ترهیار

می  هندهای دریایی جا به بندرگاه  و از آنکتریا باسوی 

سیلونی ها در  هک ستینشگفتی برانگیز  ،گونه نیا رسند.

به « ی هاریس» نیسرزم جایی با سیرها برخورده باشند.

گستره شمال از  ن،یشمال چ تااز کاشغر  -تامسونپندار 

 باوت ها پهن بود.  –ها یتبت یعنی «باوت ها»بودوباش 

 

ی ها بسر د م،یدیکه در باال دبه گونه یی  ن،یسرزم نیادر 

ود هرگاه آنان می بردند و از هیمن رو ما محق خواهیم ب

ی جسمانچه از نظر نشانه های و  ییایاز نظر جغرافرا چه 

(somatic signs ،با سیری ها یکی بپنداریم. این گونه )یم 

 یشتریاطالعات ببا  گرژیمایلو -ی گرومها هیکه نظر مینیب

را ها  آنمی گردند که روشن است خودش نمی توانست  دییتا

 به سنجش بگیرد.

 

گ.[ -شی مطرح می گردد مبنی بر این که]با این هم، پرس

 رودسمت جنوب آیا آدم های دارای سیماهای اروپایی در 

 The Three« )پادشاهیسه »؟ کتاب ی بسر می بردند یا نهآب

Kingdoms ) ابیکم یقیمجموعه تلفهمه چونگ -وانلوگ (rarities )

رخ س یموهاچشم ها، هم  یآب را خاطرنشان می سازد: هم رنگ

 گر نشانه های اروپاییدی را. و هم دی

 

یجنوب ( هایManمان ) فیتوصدر این اثر، هنگام 
117

 یعنی

از چنین نشانه ها چیزی به برمه، باشنده سیکان و  لیقبا

چشم نمی خورد،
118

دولت فان  ظاهر شاهزادهدر حالی که به 

(Guofan:به پیمانه بایسته یی پرداخته می شود ) 

 زهیبا نمجهز ، اند برهنهمو و مانی پر همه رزمندگان»

ها شاهزاده  آن. رهبر تبر و سپر ر،یکمان، شمش های دراز،

( است. چهره او Shamokaشاموکا ) به نام فان لهیاز قبیی 

 یش می درخشد.آب چشمان گلگون و سرخ است و رنگ خونبه 

خود دو  در کمربنداست و  یآهندار خار گرزجنگ افزارش 

 «.ترسناک استو  یخته است. چهره او بس خشنآوکمان 

 

پرسش دیگری که مطرح می گردد، این است که فان ها در کجا 

ها، آن ها در اشاره زندگی می کردند؟ بر پایه یکی از 

سپاهیانش و خاستگاه شوماکا  ، امای زندگی می کردندشانش

بود. تانگوت های باشنده آن جا را به زبان  چوانیاز س

                                                 
116

  .Bell Charles. The religion of Tibet. Oxford, 1931 . Стр.  .200 
117

نه نام تباری، بل که « مان». شایان یادآوری است که  

نام همه مردمان باشنده درختزارها است که در جنوب گستره 

 بودوباش چینی ها می زیستند. 
118

 . Soothill W.E. China and West. London, 1925. 
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اهری توصیف شده در چینی فان می خواندند. یعنی، سیمای ظ

باال که بیخی با سیمای فرضی دی ها همخوانی دارد، مربوط 

تانگوتی های عادی بوده است. به راستی هم،  تانگوت ها 

از دید تیپ به اروپاییدی ها نزدیک تر بودند تا 

 منگولوییدی ها. 

 

پرژیوالسکی دریافت که آن ها به کولی ها )جت ها یا 

د.سگوین ها( همانند بوده ان
119

عین مطلب را کازلف
120

و 

ابروچیف
121

تانگوت ها توده یی بودند »هم تایید می کنند: 

که از آمیزش دی ها و تسیان ها )تبتی ها( پدید آمده 

 -با این هم، مواد ارائه شده از سوی گروم« بودند.

گرژیمایلو در باره حضور عنصر اروپاییدی در جنوب چین، 

نادیده گرفتن و رد به آن پیمانه گسترده و متنوع است که 

آن ممکن نمی باشد. به ویژه اروپاییدی بودن قبیله لولو 

بس آشکار است. این در حالی است که این قبیله به یکی از 

گویش های زبان تبتی سخن می گفته است و بیخی ممکن است 

گرژیمایلو آن ها  -که تانگوت به شمار رفته باشد. گروم

می شمارد. اما اگر  را از بازماندگان بوماهای سیچانی

چنین باشد، با گزارش لو گوان جونگ در تعارض قرار نمی 

دو دولت دی های سیچوان بود که در میان -گیرد. زیرا وو

آن قبیله پولو در سده ششم حضور داشت. یعنی پس از عصر 

 سه پادشاهی.    

 
 -)فلکلور( به یاری ما می شتابدفرهنگ عامه در این جا 

بدوی:  لهیرهبر قب -(Geserگئسیر ) رهبارمان مشهور در 

می نابود همه را و  بیگانگانی بر قبیله یورش می آورند

 اییدر جخود و او می شوند  کشته زینکنند. افراد گیسر 

 نیزم ری، او در زها بنا به افسانه .دوشمی پنهان 

است  ییو در انتظار لحظه زندگانی انوشه و جاودان یافت 

 ا پر از عدل و داد سازد. تا باز گردد و جهان ر

 

، (Totoroتوترو ) زمان شاه -ی ها زمان غیبت گئسیر راتبت 

سده چهارم می دانند. یعنی
122
فشار زمان  زمان با نیا

                                                 
119

.   Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов. Т. 1. М., 1946 

. 

стр.  .221 
120

. .Козлов П.К. Монголия и Кам. М., 1947. Стр.  223. 
121

 .Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. М., 1956 . 
122

. شاید هم حتا اوایل سده چهارم. زیرا توتوری  

 ر کرده بود.  )نگاه شود به:سال عم 120نیانزیان 

Schiaginlweit E. Die Konige von Tibet. Munchen, 1860( 

)Дамдисурен Ц. Исторические корни Гэсериады. М., 1957 ( 

پیشنهاد می کند که گئسیر همان سردار کنون دامیسورین 

گوسرا است که در سده نزدهم می زیست. اما باید گفت که 
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مطابقت  و بودا نیل -(Tangutی تانگوت )پادشاهتوباها بر 

به خورده  شکست گروه هایی از تانگوتی های دیشادارد. 

آنان فرزندان های سیاه لو و لوگریخته باشند  نیجنوب چ

 نیجنوب چ یتواند به مردم بوم ینم نیاما ا باشند. 

ی ربطی داشته نیهند و چ یجنگل لیو قبا هاویمامانند 

 -گروم هیفرضهم بخش  نیدر ا ،گونه نی. اباشد

هر چند هم با چند قید و مالحظه   Grum Grzhimailoگرژیمایلو

 تایید می گردد. 

 
اسرار چه که گفته آمدیم، نام تباری همه آن با  پیونددر 

شماری از  ژون )یونگ یا جونگ( رخ می نماید. زیآم

نادرست  ای نوشتاری یا قولخطپژوهشگران بی آن که متوجه 

وها هونها را با  ونگکردند تا یتالش  ،شوند انیک مایس

در همه از یونگ ها  که مینیب یاما ما م یکی بپندارند.

ی ها یاد می شود. این با د همراه منابعهمه  در ،جا

گونه، می تواند درست باشد که ایاکینف )بیچورین( آن ها 

پنداشته بود. گذشته از « دی -ژون»را چونان  توده واحد 

دی ها و -این ها، روایاتی هم اند دال بر آن که چی

دارای خاستگاه مشترکی بوده اند. چنین بر  ژون ها -تسیون

نان کم از یک دیگر فرق می می آید که ژون ها و دی ها چ

شده اند که چینی ها شماری از طوایف دی را ژون های غربی 

 می خواندند.  

 

در ها  ید -سده سوم پیش از میالد، ژون تا ،عهد باستانز ا

کوک نور اچهیاز در -می زیستند نیسراسر شمال چگستره 
123
 

ژون  -را به نام شانها  که آن یی، جاتا کوه های این شان

 -به زبان چینی -ی )شانکوهیعنی ژون های ، اندندخو یم

 مردم یاصلبدنه از این ژون ها که  کوه(. گروه هایی از

دون  -خاوری مغوالنی از ، با بخشخود جدا مانده بودند

ها و گروه هایی هم با هونوها آمیزش تونگ هوهوها یا 

توده دو یکی پنداشتن  یبرا ییکه، ظاهرا، مبنا یافتند

 دست می دهد.یاد شده به 

 

در غرب با و ها  ینیبا چی کمترژون ها به پیمانه نه 

ها  ، آنآمیزش با تبتی هاادغام شدند. در مورد ها  یتبت

 نیای، یعنی تانگوت ها مبدل شدند. خیتاربه یک توده 

 نیدر چ زیاسرار آم دینژاد سفپرده از راز  ،گونه

                                                                                                                                                             

نام ها، خاستگاه و زندگی نامه، این  گذشته از ناهمخوانی

هم رد می  950پیشنهاد نظر به اشاره گاهنامه الداک تا 

شود که در این هنگام در الداک علیا بازماندگان سردار 

 گئسیر زندگی می کردند.  

Francke А.Н. A History of Western Tibet. London, 1907. 
123

 . در زبان چینی: 

 گ. -کوه است. –« شان»دریاچه و  -« نور»رودخانه،  –«هی» 
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 اریدر دوران باستان بستانگوت ها  :شود یمبرداشته 

)که به سان جزیره کوچکی در نزدیکی از اکنون  شتریب

 دریاچه کوک نور بود و باش دارند( بودند.
 

و  ییاروپا گاراننتاریخاظهارات مغایر  دگاهید نیا

ژون ها و دی ها  ،، مک گاورنویژهبه  امریکایی می باشد.

هونو می پندارد. –را
124

 یژگیوبا این که از ناهمخوانی  

.ها، شگفتی زده می باشداتنوگرافیک آن  یها
125

التیمور  

(Lattimore هم به )موضوع  نیو کامل ا قیدق لیو تحل هیتجز

ژون ها  که ردیگ یم جهیاو نتپرداخته است. طرفه این که 

بودند،  یکوه مردمانکردند و  یم یزندگ نیدر چها  یو د

در ، اما وهونچادر نشین! یعنی به هیچ رو نه  ونه کوچرو 

 ی نمی گوید.زیچ چیها آن ه نژادباره 

 

مساله ژون را بیخی نادیده می  (Cheboksarovچیبوکسارف )

مساله  در یشکاف زیرا با این کار هوده،یاما ب گیرد.

منشای تباری چینی ها که او خود مطرح نموده است، پدیدار 

( بس 97شو )فصل  -می گردد. گزارش جین شو یا تسزین

ه  لیرب با شش قبها در غوهونآشکارا نشان می دهد که 

ژونی همسایه بوده اند و این به خودی خود گواه بر آن 

 بوده اند.  یمتفاوتاز هم  انها مردم آن است که

 

های ژون تفاوت  در تمیز دادن انپژوهشگرحال، همه  نیا اب

آن و نیز از چه در بیرون و  نیدر چها چه  ینیچها از  ید

 یدر حاله اند. دچار درد سر بود ،وهااز هونتفاوت آن ها 

معاصران رای تفاوت ب نیکه ا روشن است خیتار از روندکه 

گرژیمایلو  -در این جا، فرضیه گروم. ه استآشکار بودشان 

می  یهیسو، بد کیاز زیرا  کند،ی حل مرا  موضوع بیخی

 یانسان شناس ابیدر غ ،گرید یاز سوو  باشد

جود وباستان  نیدر چ)که روشن است  یعلم)انتروپولوژی( 

نداشت(، زیر تاثیر جمله پردازی های کاتبان، میرزایان 

 وگاهنامه نویسان نمی رود.

 

 :پس از چهل سال

ه یکی بودن نژادهای لاسگرژیمایلو م-هنگامی که گروماز 

زمان درازی گذشته ، نمودمطرح را « یانشمال»دینلین و 

قبال ر دما های  دگاهیداست و روشن است که در این مدت 

از ریشه و به گونه قانونمند دگرگون گردیده  یاسانسان شن

است. پیشتر از همه، از دید ما، مساله منشای نژادی 

                                                 
124

گورن، پان ترکیست ها به  -. از این دیدگاه ناسخته ماک 

نوبه خود بهره برداری ها نموده، بسیاری از توده ها را 

 گ. -تورک قلمداد نمودند.
125

 . McGovern. The early empires of Central Asia. London, 1939. Стр.  .

87. 
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rasogenez  بارها پیچیده تر از آن چه گردیده است که

پیشینیان ما در پنجاه سال پیش از امروز می پنداشتند. 

روشن است. آن هم   نشانه ها( convergenceیی )همگرابرای ما 

از نگاه ژنیتیکی  مختلف ی تباریگروه هاکه  در حالی

(genetically different ethnic groupsمی ) تیموقعدر تکامل ند نتوا 

 مشابه نشانه ها را بدهند. باتیترکو مشابه  یها

)can produce similar situations similar combinations of feature(. 

: ی نماییمبه گونه دیگری بررسی مرا ما خود نشانه ها 

بلندی قد به خورد )به عنوان مثال،  یکیزیف طیبسته به مح

و نوش بستگی دارد و می تواند در نوسان باشد. در حالی 

ی است و می تواند تنها به ارثها  چشمموها و رنگ که 

 ( تغییر یابد(.mutationallyگونه جهشی یا موتاسیونی )

توسعه مردم تراز و  یزندگ وهیبسته به ش یروان یها یژگیو

نیرومند فردگرایی دینلین ها حس »ه عنوان مثال، ب .است

باستان،  ییاناروپارای ببود،  دولتاز شکل گیری مانع که 

 هایاتحاد ،پولیس ها دولت ها مانندکه انواع مختلف 

ل ...ساخته بودند، قابو یوحش ی هایپادشاه ،یی لهیقب

 شتریب که چنین بر می آید کهسلت ها،  احتنیست.  اعمال

دارای دولت  از هر توده یی به دینلین ها همانند بودند،

اشراف ( بودند که Druidicی دروییدیک )سایکل یاستبداد

را متحد  ایتانیها و بر لاو گ را منکوب نموده سکوالر

 لیقبادینلین ها  ی،زندگ از دید شیوه گردانیدند. برعکس،

م و بدوی پیش از اسال اعراب ،شمال امریکا ینیآلگونک

را به خاطر می  باستان یایاسپان( Iberiansایبری های )

فروشی  ریشمشپیشه بودند،  جوجنگنیز ها  آن آورند.

از  یبه راحترا بر نمی تابیدند و استبداد داشتند، 

اما روشن است که شباهت می کوچیدند.  گریبه کشور د یکشور

 .و ظاهری اند یسطحها در این جا تنها 

 

چه  -ییان خاوریایاست. آرهمین گونه ی نیز کیزینوع ف

چه  و( dolichocephalic ترکمان های دراز رخ )دولیخوسیفال

و م اهی(، س brachycephalicsسغدی های کوته رخ )براخی سیفال 

اند و به هیچ رو با دینلین ها همانند نیستند. هنگامی 

که دینلین ها با روس های آریایی برخوردند، )به سال 

و  یشباهت سطحه رغم ب(، روس ها فیک یکیدر نزد 1056

پدیدآیی قبچاق ها را در سرزمین خود چونان  آمدن  ،یظاهر

نه هنگام، همان حالی که در در ارزیابی کردند.  گانگانیب

 موسیاه یها یونانیکه  ، بلهای موبور یناویتنها اسکاند

 .نیز خودی می پنداشتند را

 

 ،نژاد نییتع هنگام کند که در یاشاره م یبه درست نیدارو

( physiognomyرا فیزیوژنومیک یا علم الفراست ) نقش عمده
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بازی می نماید.
126

ز دینلین ها را ا که یفیظر یتفاوت هاو 

چنین بر می آید که به آن  ،می گرداند زیها متما ییایآر

شان خطور هم معاصران حتا به خاطر که بودند بزرگ پیمانه 

 ( را توده یی خویشاوند باpolovsنمی کرد که پولوفی ها )

همراه با باید چنین پنداشت که  بشمارند.ها  ییاروپا

تفاوت  یی،و اروپا ییایبور آسمو  هاینژادهای  باهتش

هایی بس عمیقی هم میان آن ها وجود داشتند که با توجه 

  به آن ها نمی توان این دو نژاد را با هم مخلوط کرد.

 

و  در سایبریادینلین ها وجود داشت: دو نژاد  ،مناز دید 

دی ها را  دیبا . در این حال، برای وضوحنیچی ها در د

هر چند هم نام تباری دی و دانسیان ، دینام تانگوت

. هر یک دیگر همپوشانی ندارند با( Tangut dansyanتانگوت )

مبنایی را که ی با هم داشتند اریبس یدو نژاد شباهت ها

ها را به گونه  ید -به دست چینی ها می دادند تا بای

ل دینلین بخوانند. هم تانگوت ها و هم دینلین ها گورایف

یا شمالی اروپایی بودند،  کینوردهر دو هم مربوط نژاد 

بزرگ  ی( صحرای هاطوارق )حام ایو های عربی  یساممانند 

، متعلق به نژاد بی تردید ،ین گونههمبه که  قا،یفرا

 سکاندیناوی آن.ابه نوع مربوط اما نه بودند،  دیسف

 
دیدگاه پیشنهادی را دیرین انسان شناسی 

کند. د ب س  یم دیتائ( paleoanthropology)پالیوانتروپولوژی

(Debetzنوع دراز رخ را ن )ی یعنی وع سایبریا جنوب

 به کینزد ، (protoevropeoidدینلینی پروتو اروپاییدی )

ن یاشمال ها به  و شباهت آن می پنداشت ،کرومانیون ها

، به راستی  هم یا کانورگیشن می دانست.« ییهمگرا» -را

پیش تر  -گردد یمبر نوع به دوران باستان  نیاموجودیت 

 هزارهمیانه های ) ییایآر یوحدت زبان یریزمان شکلگاز 

اروپاییدی  به نوع دبس سوم پیش از میالد(. همراه با آن،

اره ی اشمغولروی  کیبا نوع بارکوتاهرخ ها آمیزش یافته 

تقریبا در  نیاز چکاراسوکی  -شدهمخلوط نوع  نمی کند. ای

 نیدر اسده هفدهم پیش از میالد به سایبریا می کوچد. 

سرنگون شده دودمان از راندن هواداران  نیچتاریخ زمان، 

 الدیاز م پیش 1764 سیا به شمال سخن می گوید. به سال

وده به گستره تو همراهانش ( Shun Weiشون وی )شاهزاده 

 وهیشدر آن جا ماندگار شدند و  های کوچرو گریختند و

باستان را علم افسانه آنان را پذیرفتند. این  انیزندگ

کند. در این حال هم افسانه و هم  یم دییتاهم  یشناس

هر دو بر فرضیه گروم گرژیمایلو مهر  -باستان شناسی

 تایید می زنند. 
 

                                                 
126

 . Дарвин Чарльз. Соч. Т. V. М., 195. Стр.  .275-303  . 
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ی دپاییدی را چنین بر می آید که نوع کوتاه رخ های ارو

 –ها یاز د یگرینوع د به ارمغان آورده باشند. نیز چها ا

اوسون ها
127

توان گفت  یم ،گونه نیانیز کوتاه سر اند.  

از بوته آزمون  چهل سالپس از گذشت  دینلین، هیفرض که

ویرایش با  قرار گرفته است. هر چند، دییتاگذشته و مورد 

ن فرضیه به نظریه کنون دیگر ای. ها و مالحظات درخور توجه

یا تیوری مبدل گردیده است.
128
  

 

گرژیمایلو  -درد آور این که عده یی با دیدگاه های گروم

از مواضع بس نامدلل و نابخردانه برخورد کردند و گاهی 

بیخی آن را مردود شمردند.
129
لکه سپید را باید پر  نیا

 -کشفیات فزونشمار درخور ستایش گروم انیدر مکرد. 

                                                 
127

می شمارد. « دی». جالب است که گومیلیف اوسون ها را  

دیدگاه دیگر این است که اوسون ها آمیزه یی بودند از 

 گ.-سکایی ها و تخارها
128

« دیدگاه»و « نظریه»، «فرضیه». شایان یادآوری است که  

که به  از هم تفاوت دارند. در علم پله ها و مدارجی هست

گونه سامانمند در سلسله مراتب قانونمند قرار دارند. 

تصورات یا پندارها است. یعنی در آغاز از  -نخستین پله

هر پدیده یی یک تصور یا برداشت یا پندار مطرح می باشد. 

سپس فرضیه به عنوان یک مقوله تیوریک بر پایه حدس و 

یی در گمان های مدون مطرح می گردد. یعنی حدس و گمان ها

باره یک مساله یا موضوع زده می شود. آن گاه تجریه به 

عنوان مهم ترین رکن و هسته پژوهش های علمی مطرح می 

گردد. تا کدامین پدیده از نگاه تجربی در بوته آزمون 

گذاشته نشود، وارد مدار علمی پذیرفته نمی شود و در حد 

رین همان تصور و پندار و حدس و گمان و فرض می ماند. آخ

تدوین تیوری یا نظریه است. یک نظریه  -مرحله علمی

)تیوری( علمی مبتنی بر تصورات یا پنداشت هایی است که 

به شکل فرضیه عملی درآمده، به گونه تجریی به اثبات 

رسیده و به گونه علمی در سیمای یک نظریه علمی مدون 

 گردیده است. این گونه، نظریات یعنی تیوری های علمی. 

 

ها را همتا با « دیدگاه»دیده می شود که واژه بسا 

به کار می برند که از دید علمی کفر محض است. « نظریات»

را در همین مقوله به کار می گیرند « نظرات»شمار دیگر 

است و « نظره»جمع « نظرات»که باز هم نادرست می باشد. 

یکی نمی باشد. « دیدگاه ها»)تیوری ها( و « نظریات»با 

« )تیوری های علمی« نظریات»با « دیدگاه ها»، این گونه

یک چیز نمی باشد که باید در کاربرد آن ها از « نظرات» و

 گ.-دقت کار گرفته شود.
129

  .Ярхо А.И. Алтае-саянские тюрки. Антропологический очерк. 

Хакасск, н.-и. инст. Абакан, 1947. 
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ی هم چهارچوب بندی و تدوین مساله دینلین کی گرژیمایلو،

 قدردان او باشند. ندگانیآ است که بسنده است تا

 

 :نتیجه گیری

 گرژیمایلو مبنی بر -ی یفیمویچ گرومگوریگر هیفرض

از  پیشدر دوره  یمرکز یایآسیت مردم اروپاییدی در وجودم

ی در باستان شناس پیش از میالد از سوی علم  دهمسده 

 یدر داده هاتایید می گردد که همچنین  یوشور گستره

شده است. نژاد  دییتانیز  نیمربوط به قلمرو چنو  یخیتار

آدم  بود.واقعا وجود داشته  یمرکز یایدر آسقدیمی  دیسف

( باشنده جنوب سایبریا dolichocephalicهای دراز رخ )

)دینلین ها( و آدم های کوتاه رخ یا قصیر الراس 

(brachycephalic )چونان  گریدیک  با( ی ها)د یشمال نیچ

 ی اروپایی پیوند داشتند. نژادتنه مرتبه دوم 

 
دینلین ها پیوند مستقیمی با اروپایی ها نداشتند و شاخه 

گ.[ بودند که هنوز در -یی ]از نژاد سفید پوست اروپایی

 دوره پالیولیت یا دیرینه سنگی از آن جدا شده بودند.   

 

 شیدر هزاره دوم پارثان دینلین ها و -قرغیزهای ینی سئی

سوی اوگرها از  جنوب و ازسمت مغوالن از از سوی  ،الدیاز م

با  یتا حد ژون ها یوارثان دشدند. « اسیمیله»شمال  سوی

آمیزش یافتند  الدیاز میکم پیش  هزاره باستان در یان نیچ

شدند که قبایل  های خاوری اسیمیله یتبتاز سوی  یتا حد و

 گوت را به میان آوردند.تانمخلوط 
 

و این گونه به ، وها پیوستندهون به یستپدینلین های ا

 ینیبی اروپاییدی بخشیدند مانند ها یژگیوآنان برخی از 

اوسون ها و  -یاستپهای  یو دانبوه و...  شیرهای بلند، 

سده های نهم و دوازدهم در  یمغول لیقباتیلی ها از سوی 

 غوریاو درهم کوبیدن خانات شدند )پس ازمیالدی اسیمیله 

 (.840در 

 

تاریخ و منشای تباری توده های باشنده آسیای مرکزی را 

گرژیمایلو دانست و به  -نمی توان بدون پژوهش های گروم

 « بیشتر توسعه داد.

 

 اسکندر بایارف

 توران

« ارابه سوار رزمندگان»به به نام آریایی ها را  ،وستاا

یاد می کند
130

ی را آن ها را می آورد:  لیقبا یها نامو  

                                                 
130

-عنی ]مردانی -( Rataeshtar.  راتشتار یا راتائشتار ) 

اشتار یا چرخ،  -راتا  . ارابه یبر رو ستادهیاگ.[ 

القاب شناخته شده  گریارابه(. دبر روی ) ستادهیا -استار
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ن دا خیانیان، ، ها یا توری هاتورگ.[،  -ها ])ایری ها(

ه ها یا د ،ها نیسا (،sayrimها، ساریم ها یا سایریم ها )

ها  همه آن ،رانیا یباستان یافسانه ها ر پایه. بداهه ها

(Yimaریشه اند که به یما )جمشید() کدارای ی
131

 می رسند.  

 

]َفریدون،
132

مرگ، آستانه در گ.[ -ازماندگان جمشیدیکی از ب

در ) لمَ تور و سَ  ایرج، -میان پسرانشخود را  یپادشاه

                                                                                                                                                             

پان تندپا اس صاحبان» ها . آنمعلوم است از اوستاآن ها 

 چراهگاه های» ،«رمه های دارای گوسفندان پر چربوو 

 هیشوال - Ritter «یشارر»اند. « خوبهای واگن »و  «رپهناو

ی نیز از همین راتشتار گرفته شده آلمان ی ولهستانهای 

هم از همین واژه « میزبان» -یسالو «اتر» دیشا است.

 برگرفته شده باشد.

: شاید واژه های راهدار و راهداری نیز یادداشت گزارنده

 ریشه در همین راتشتار داشته باشند.
 

131
( «دیجمش» همیی: یین مه )اوستا گر،ید نینخست انسان. » 

و  یرانیدر دو سنت ا یبعد راتییاست. تغ َوسَونتیپسر و زین

او  رانیساخته است. در ا یمتفاوت از و تیدو شخص یهند

است که با  یمرگ یب ییدوران طال یشاه و فرمانروا نینخست

 دهد.  ینامعلوم مقام خود را از دست م یارتکاب گناه

 

است که دستخوش  انیکس از آدم نینخست مهیَ در هند،  اام

 یرو، شاه مردگان گشت. نام او به معن نیمرگ شد و از ا

از  یو هند یرانیتوامان و هم شکم است و در هر دو سنت ا

( نام برده شده است. گی: َجمی)پهلو یمیَ  یخواهر توامان و

 نمونه شیشاه و پ نینخست مه،یَ است که  آنبر  نکلنیل

 یقربان ونیروحاننمونه  شیشاهان به دست برادرش، َمنو پ

اسطوره را  نیجهان زاده شد. او ا یقربان نیشد و از ا

از  گرید یکی نیهمچن یداند. و یم ییمتعلق به هندواروپا

داند که از  یم تهیانسان را َتر نینخست ینمونه ها شیپ

لفظًا به  یبود. نام و ییایقهرمانان پرآوازه عهد آر

ست اژدهاکش و ا یاست. او در هند قهرمان «نیسوم» ایمعن

 نوشد. یفشارد و م یاست که سومه مقدس را م یکس

 

 یکیشده است.  یدر دو تن متجل تیشخص نیا رانیدر ا 

( که شفابخش و آماده سازنده ی)اثرط در متون بعد نهیَثر

از دوره  یقهرمان زیرا ن یو نکلنیهوم مقدس است. ل

 گ.-برگرفته از انترنت -.«داند یم ییهندواروپا
 

132
پادشاه  - رانیا وره ییاسطسیماهای از  دونیفر.  

و از  نیپسر آبت یشاهنامه فردوس ه گواهیکه  یشدادیپ

کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر  یاریبود و با  دیتبار جمش

کرد. سپس خود  یشد و او را در کوه دماوند زندان رهیچ
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را که  توران سرزمین  ،. تورکرد میتقس (Sayrim سَیرم  اوستا

های آن سوی  نیسرزم یعنی دست آورد. بهدر مرز چین بود، 

به  سده های میانه قبلیکه در  را. سرزمین هایی انایسغد

 ، کنگگ.([-( ])معرب آن اسفیجابIspidzhabجاب )اسپی عنوان

ه شناخته شد (Sauranسوران ) ( وhavgar، شاوگر )رابا، فده

شرقی است. ترکستانمتاخر این سرزمین ها ند. نام ا
133

 

 

مرزهای آن چندان ، می گرددم لَ سَ  آن چه مربوط به جاگیر

 به او دشت هایکه روشن نیست. تنها می توان گمان برد 

ساک  ،در دوران باستان جا، نیاغربی رسیده بود.  ترکستان

های هوما وارگا  ساکسکایی ها یا کردند:  یم یزندگها 

(haumavarga و ساک های )«و پیش از آن ها « پارادریا

 آریایی های اوستایی.

 

یعنی ساک هایی که افشره  ،ساک های هوما ورگا )هومانوش(

ساک های )شربت( گوارای هوما را تهیه می نمودند. 

کسپین  یایدرپارادریا یعنی سکایی هایی که در آن سوی 

ها  ها را به عنوان ماساگت آن. یونانیان کنند یم یزندگ

پسان ها سرمات  -( یا سافرومات هاsauromatساورومات ها ) و

 .تنداخنش یم(  (Sarmatiansبعد ها

 

کنون نام های قبایلی که آموزه های زرتشت را پذیرفته 

وشن است: توری هابودند، ر
134

، سایرم ها، سایان ها و ده 

                                                                                                                                                             

 بهجهان را  ی،خسروان انیدر پا دونیفر .پادشاه جهان گشت

 رجیرا به ا رانی. او ادیبخش رجیتور و اسه پسرش سلم، 

را کشتند.  رجیکردند و ا رنگیسلم و تور ن یول .داد

را به منوچهر،  رانیا ،رخداد نیاز ا یپس از آگاه دونیفر

 گ.-ویکی پیدیا. -داد. رجینوه ا
133

 گ.-. کنون استان سینکیانگ چین. 
134

( براي نخستین Toj/Toz، پهلوي Turaتور )اوستایي . از  

( یاد گردیده و به روان 143-13/4ر در اوستاي كهن )یشتبا

مؤمنان مزداپرست آن درود فرستاده شده است. از آن پس 

تنها و تنها در روایات « توراني»و « تور»نیز نام 

ایراني، و از طریق آن، در متون یوناني آشكار و شناخته 

 شود.  مي

 

ر ...آن چه از تورانیان كهن بر جاي مانده است، شما

بسیار نام شخص و مكان، كه تنها در متون زرتشتي و 

ایراني یاد گردیده، و همه ریشه و بار ایراني دارند 

)مانند: پشنگ، افراسیاب، گرسیوز، اغریرث، ُگروي، كهرم، 

سپهرم، اندریمان، سرخه، شیده، فرنگیس، منیژه، ویسه، 

فرشیدورد، لهاك، هومان، پیران، بارمان، پیلسم، گلباد، 

(، …یهن، سیامك، شواسپ، ارجاسپ، ویدرفش، نامخواست ونست

بیخی آشكار و مسلم است كه تورانیان عصر اوستایي، قوم/ 
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 دیناپد خیتارهای در گرداب تباری  ینام ها نها. ای

های نام در ها  هزار سال آن کپس از ی کینزد گردیدند.ن

 .ندتکرار شد یکوچ لیقبا

 

 ( کوچروان َدهی یا َدهاییdahaَده ها )دهه ها یا َدها ها  از 

، از سایرم (یکنون ترکمنستان -َده ستان  کشور نام و

(sayrim)- ( سارمات هاSarmatians و نام کشورهای آسیایی و )

 مجارستان نیسرزمپدید آمده است که  ،(Sarmatiaاروپایی )

 را در بر می گیرد.

 

از نام خیان ها یا خیون ها شاید نام تباری خون ها یا 

 خونوها )هونوها( گرفته شده باشد.

  

ه نشیمنی به نام توران در از تورانی ها، نام یک منطق

سایان و نام سایان از کلمه ساین گرفته شده است.  در آن 

سو، توپونیم های آریایی بس فراوان می باشد: چشمه ارَژن 

که « بوریات»)ارژان( و... از جمله اتنونیم )نام تباری( 

گ.[ را به خاطر می آورد. این نام تباری -]هندی« بهارت»

« رات» ادآوررا که ی «آرات»دوش ه خانه ب کوچروان و نام

از هند  شیها پ مدت یکس می باشد، ،میزبان( -рать روسی )

 . ه استها به ارمغان آورد ییایو آر

 

که ناها چنین ابراز نظر شده است دادر باره دان ها یا 

باشندگان  ،اند ایسآاور از خانه به دوشان باختر ها  آن

ن یا دای شان، نام هارودخانه های که در نام  ییکشورها

دانا شنیده می شود. مانند رودهای ُدن، دنیپر، دنیستر و 

دانیوب. چنین بر می آید که این ها سروبنی ها و اباشیری 

توده هایی که خاستگاه های شان ریشه در  -ها بوده اند

 فرهنگ میانه  های اروپا دارد. 

 

جای  -توران، از زمانی نام کشورهای دشتی )استپی(

اش کوچرو ها گردید که مرزهای خاوی آن به کشور چین بودوب

دوشیزه  -رسید و نام توراندخت )توران+ دخت( یعنی دختر

 تورانی را آریایی ها یک نام افسانه یی ساختند. 

 

بودند، ها  ییایآر خویشاوندو  هیهمسا تورانی ها زمانی

پهنه ها و دامنه های  ،ها استپامتداد در پسان ها اما 

به سوی خاور رهسپار شدند. شان  نیاتو  ریپامکوه های 

به  ازیو ننفوس  شیافزانه چندان  چنین چیزی لیدل دیشا

یگری بوده باشد. یعنی نظام بل مالحظات، چراهگاه ها

                                                                                                                                                             

اند. نام  )آریایي به معناي عام( بوده« ایراني«  قبیله

نیرومند »نیز خود واژه ایراني است و معناي « تور»

یي كه تورانیان   را دارد...عصر و گستره« وخشمگین

 گ.-پ. م.(.13)آسیاي میانه سده -زیستند مي
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نوعی کار: به نوعی  مارکس،به گفته که جنگ  یهنگام

ممکن پیشه و تنها  شکوهنده، پویایی با پرستیژ و معتبر

، مبدل می گردد؛ رزمجویی و جنگاوری راستینمردان  یبرا

این رزمندگان،  از صفوفبر همه پیشه ها چیرگی می یابد. 

آن ها را با نام  انه،یمخاوردر  انی کهجوان بیشتر

«یا مریان انیمار»
135

می  جوان مزدور( انی)جنگجو 

، طبقه رزمجویان مبدل گردیدندبرنز به عهد در  خواندند،

 یزیچبه دست آوردن »آن ها  (Tacitusبه گفته تاتسیت )که 

به چنگ آورد، با عرقریزی و خون  با ریختن توان را که می

نیرو و توان «. می شمردند ییرسواکار، برای خود ننگ و 

جنگ : ارابه، گردید تیتقوجنگ افزارها با اختراع  این ها

گ.[ و -ابزارهای ویژه نبردهای نزدیک ])شمشیر و خنجر(

)برگستوان(  ، زرهپوشگ.[-ن(رزم های دور ])تیر و کما

 .و..

 

 شرفتیپ ان اینشگامیپچونان   ،رزمجویان و رزمندگانجامعه 

ناتوان کهن  تیاز دست اشرافرا قدرت  بی درنگ ،ها

گام را دخمنه  نیانخست که  ربودند. چنین پنداشته می شود

 (ییایوآرد)هن( catacombniksکاتاکومبی ها )-یی ها 

کنون ، و را عرضه می کردند ان، که قبال مزدوربرداشتند

 انیقدرت در م گرفتن را برایتجربه به دست آورده دیگر 

همتیره های شان به کار بستند. با قرار گرفتن در راس 

قبایل باشنده اورال جنوبی )سین دشتی ها(، آنان رهسپار 

در پهنه « قهرمانانه»گ.[ گردیدند تا -]راه های ناشناخته

آسیا بتازند و فرمان برانند. های دشت های بیکران ارو

 ،لیقبا یبدنه اصلبا جدا شدن و بریدن از ها  از آن یبرخ

 یفرهنگ ها و تمدن ها« دیدار» .ند آمد نیچ یبه مرزها

مورد،  نی. اما در ابوده استن زیصلح آم شهیمختلف هم

و « اسپ داری»ی ها با خوش ینیمتفاوت بود. چ جهینت

را پذیرفتند.« داری ارابه»
136
  

 

 :(، سکایی هااه کاها )سیت کاس

ها ، در استپ اول پیش از میالد -مرزهای هزاره های دوم در

ی شکل می ریعشااردوهای ، و کوچروی رواج داشتوع اقتصاد ن

                                                 
135

مزدور، اجیر، دست نشانده، هم پسان  -. واژه ماریان ت 

 گ.-ها از همین ریشه ساخته شد
136

 «نسل اول» سوار ارابه. چنین بر می آید که جنگاوران  

ه شد رفتهیپذ «شان نیی» یپادشاهی های اشراف رهیبه دا

 در ارابه سواران «های بعدی نسل»شدن ظاهر  .بودند

اطالعات از فزونشماری انجامید.  یبه جنگ ها ،نیچ یمرزها

سازمان  برباستان  نیچ( ی Symafa« )سیمافا»ی رساله نظام

دشت نشینان که از  ،روشنی می افگند نیتش چوقت ار ینظام

 شده بود.گرفته وام 
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 یایآس یها استپآن ها  هنی، منشانه هاهمه به ا ن. بگرفت

 خاوری بود.و ترکستان یانه م

 

، که معموال هدشناخته ش یبوم لیقباخاستگاه همه ، جا نیا

یت ها منسوب دانسته شوند، می سکابه پذیرفته شده است 

سکایی ( و ایآسبرخاسته از ) ییاروپا باشد: اسکیت های

 نچیو کشور  خاوریقزاقستان، ترکستان  های آسیای میانه،

 (.نیچ باختریشمال  -ُخَتن)

 

سکایی  یعنی« سکایی های پارادریا»پارسیان ساک ها را به 

یای کسپیندر های آن سوی
137

(، ساورومات ها و یت هاسک)ا 

کاله نوک تیزها یا  - (tigrahauda« )سکایی های تیگراهودا»

سکایی »بلند، و های کاله  دنیپوشبه خاطر  -کاله بلندها

( تقسیم می کردند. سکایی های humavarga« )های هاوماورگا

هاوماورگی )هاوما نوش( با آن پرآوازه بودند که همانند 

یی های اوستایی و ویدایی، نوشابه اهورایی توهمزا آریا

(hallucinogenicی هاوما )-  افشره را می ساختند. ])واژه ورگ

)جوشاندن و پزیدن( « واریت»شاید همانند با مصدر روسی 

باشد و در این جا به معنای چنگ زدن یا کبچه زدن
138

است.  

گ[.-می شود گفت هاوماپز یا هاوماساز(
139

 

                                                 
137

. در شمال افغانستان واژه پارادریا به به سرزمین های  

 گ.-ی گردد.آن سوی رود آمو اطالق م
138

در افغانستان، آیین شور   -. کبچه زدن یا کفچه زدن 

دادن سمنک )سمنو( با کفگیرهای چوبی از سوی دوشیزگان 

جوان و بانوان در شب های پیش از نورزو، همراه با 

سمنک در جوش ما »خواندن ترانه ویژه و نواختن دف است: 

نیدن برای ش«. دیگران در خواب ما دفچه زنیم -کفچه زنیم

ترانه سمنک با آواز بانو آزاده بسنده است در یوتوپ زده 

 گ . - Azada Samanak شود: 

 
139

داشت.  یها نقش مهم ییایآر ینییسومه در مراسم آ.  

که در  یاهیگ ینامند و جا یآن را هوم م انیامروزه زرتشت

رفت و عصاره  یسومه به کار م یدنینوش هیته یآن دوره برا

ا ف درا را به  اهیداشت، گ نیخلسه آفر ایآن خواص سکرآور 

مسکن  زپس از مهاجرت ا یاصل اهیبرند. ظاهرًا گ یکار م

ها نبود و ناچار  در دسترس آن گریها، د ییایآر نینخست

هم  اهیگ نیآن کنند. ا نیگزیجا یگرید اهانیشدند تا گ

از  یشد و قسمت یم شیایکه ن ییبود و هم خدا یقربان

 کردند. یم میرا به او تقد گنهیَ ر شده د یقربان وانیح

 
مه درمانگر، توان افزا، دورکننده وشد که س یم پنداشته

 یم یو نگهبان گله ها است. آن را در هاون یخشک سال

(، ری)آب، ش گرید یها زیند و پس از مخلوط کردن با چیسا
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بر فرش )به گونه یی که از نقش و نگارهای یک  سنت نیااز 

ها در باره آیین های  ییهندوسکا یپادشاهجامانده از 

ترکستان خاوری  مقدس دیده می شود( همین گونه سکایی های

 و آسیای میانه نیز پیروی می کردند. 

 

 – (Polosmakپولوسماک ) ایور ناتالیپروفسبانو به گفته 

 انیزرتشت آیین های فرهنگیاستاد تاریخ، این سنت از 

آن ها چهره  پاهی بودند.س آیین،است. همه شرکت کنندگان 

در هنگام انجام مراسم، سراپا  خشن داشتند.موقر و  های

که در آن سوی نیایشگاه به پوش سوار بر اسپ های شان زره

 زباله می کشید و برافروخته بود، می شتافتند و آتش مقدس

مورد پرستش  نی)در ا گرانهشیتاژست س های شان را بادست 

 (محرابجلو نیایشگاه ). به سوی آسمان باال می بردند آتش(

 erbad یک کاهن )ارباد یا اربات -پیشوای مذهبی می ایستاد

/Arbatباکه  پکه یا پنکه پوستی قارچ مانند در دست،ا ( ب 

آتش را باد می زدند و سپس پیمانه هایی از  ایی هاآن سک

دریافت می داشتند که با سرکشیدن آن  هاوما مقدس یدنینوش

 در خلسه و نشه فرو می رفتند و آن را حالتی برای گرفتن

و جذبه می پنداشتند. ])نوعی میگساری و باده  یالهام اله

 .گ.[-پیمایی مذهبی(

 

همین گونه فرش دیگر هندی هم هست که در آن آیین های 

رش از تپه مقدس زرتشیان به تصویر کشیده شده است. این ف

های شانیوهای خونویی )شاهان هونویی( نوین اوال )اواخر 

اوایل سده یکم میالدی( در حفریات  -سده یکم پیش از میالد

مراسم صحنه پولوسماک به دست آمده است. در این فرش، 

یی که تن او دو پاره شده است،  یجنگجو کتصویر ی –قربانی

ان با جامه های این تصویر، سپاهیدر نشان داده شده است. 

آن ها  یچکمه هاپاپوش ها و . دیده می شوند کوتاه و بلند

دراز هم دیده می شود. درست  یاما چکمه هااست. کوتاه 

سکایی  دیتبعصحنه » یان هخامنشمانند آن که در مهرهای 

 بازتاب یافته بود. « ها

 

در آن چین )ُخَتن( کشور  یها و استپخاوری در ترکستان 

که  ها کوچروان چیرگی داشتندمه نشانه ه بنا به ،دوره

خاوری  ریپامهای  ساک ی شان، سیمای فرهنگیفرهنگسیمای 

 -های تیره های آن هانام  دیشارا به خاطر می آورد. 

ساین، توران، خیان )خیون( و زبان شان با داوری از روی 

نام های بس کهن  -سکایی باشد -ماندگارهای نوشتاری، ختنی

 شیسه گوخاوری ها در ترکستان  از آن. ایرانی باستان

 .خاوردر  یکیدر غرب، گویش دو  شان مانده است: زبان

                                                                                                                                                             

« نوشند. یو هم حاضران در مراسم از آن م ونیهم روحان

 گ.-برگرفته از ویکی پیدیا



 240 

 

ها  قرن مرزدر  یترکستان شرق لیقبااین از  یکجنگاوران ی

 اچهیو حوضه در )جنوب روسیه( قلمرو تووا نهم به-هشتم

ها  آنتاختند.  مغولستانگ.[ -گ ])شمال باختری(بزر یها

کوچروان اویوک  - 140ارَژنهای  ندگان تپهساز چونان   خیتار

خوانده  (Uyuk-Turano) فرهنگ تر آن می بود که این)درست 

 یورتامپرانخستین به عنوان سازندگان  حد اقلو  می شد(

توده های از  یاریبسآن ها از سوی که قدرت  کوچرو

شان به رسمیت شناخته شده بود. رامونیپ
141

توده از جمله  

 .جنوب سایبریاهای 

                                                 
140

 -(Argen  -، به انگلیسی Arzhan -. ارَژن )به آلمانی . 

سایت باستانی یی است در جمهوری تووا در جنوب روسیه )در 

مرزهای شمال باختری مغولستان(، در نزدیکی شهر قزل در 

 سرچشمه های رود ینی سی.

 
به نوشته دانشمندان روسی، ارَژن، یک واژه ایرانی  

شمه مقدس یا بهار مقدس. همین باستانی است به معنای چ

دشت ارَژن  و »اکنون هم جاهایی در شیراز و استان پارس 

هست که از سوی یونسکو به عنوان یک « جنگل های دشت ارَژن

پارک ملی ثبت شده است. شاید واژه  ارَژنگ )نگارنامه( هم 

با ارَژن بی ربط نباشد: ارَژنگ نام کتاب مصوری است که 

 یامبری در زمان ساسانیان نگاشته شد.توسط مانی، مدعی پ

 
141

در دوره  1-: تپه ارَژن  2 -و ارَژن 1-تپه های ارَژن.  

باستانشاس  -گریازنف -پیش از جنگ جهانی دوم از سوی

را چندی پیش  2-شوروی پیشین کشف شده بود. تپه ارَژن 

باستان شناسان روسیه و آلمان گشودند. کشف  این دو 

هان علم چونان یک پدیده شگفتی یادمان باستانی، در ج

دست ، گورستان  2-برانگیز ارزیابی گردید. در تپه ارَژن 

همه  شد. افتزرین ی هنگفت اشیایبا مقدار  ینخورده شاه

باهنروری بسیار ساخته شده  یهنراین اشیا فرآورده های 

 به 2-ارَژن قدمتی کوچروان اند. سنت «جانوریسبک »باال در 

-100 ، 1-م پیش از میالد و قدمت ارَژنسده های پنجم و شش

 .است  2-دیرین تر از ارَژنسال  150

 

در عهد که بر آن  است  (S. Klyashtornyاس. کلیاشتورنی )

 -ی توده های کوچروورتدو امپرا یمرکز یایباستان در آس

وها )خونوها( هون یو امپراتور ی یوئه شی هاورتامپرا

و  معتبر لیاز دال یبرخنا به . اما بایجاد گردیده بود

شمار این امپراتوری ها که نمود توان استدالل  ی، ممدلل

 –آن  یامپراتورمی رسیده است که نخستین  به چندتا
سپس هم امپراتوری ارژن  توران بود.امپراتوری افسانه یی 

هشتم پیش از -در مرز سده های نهم –تاسیس آن زمان که 



 241 

 

 را نوادگانآن ها  ی، و جاندرفتشماری از کاراسوکی ها  

، های محل هانام  داوری از روید. با نگرفت افاناسیفی ها

 ان و ساین تور لیقبادر شمار آفرینندگان فرهنگ ارَژن، 

نام  ( که از همین جاBharatبهارت ها ) دیبودند. و شا

 ابتر  قیدق ایها،  آن بوریات گرفته شده است. شاید با

 مردمباره اطالعات در  تپه های ارَژن، فرزندان سازندگان

دینلین پیوند داشته باشد.
142

 

 

                                                                                                                                                             

 انیسادر )  2و  1  گورگان های پادشاهی ارَژن میالد بود.

ساخت و ساز عظمت خود را )با  شگامیپکاشفان ( یجنوب

ساختمان زیرزمینی و فراوانی گنجینه های  طالیی خود( در 

بناهایی که در ساختمان آن ها شمار  شگفتی اندر ساختند.

  داشتند. زیر فرمان شاهان دست توده هایاز  یاریبس

 

واقع شده  جا نیدر انیز که  1-تپه ارَژن ساخت و ساز یبرا

زده شده بود. در مراسم  درخت نزدیک به شش هزار ،است

با  هیکشور همسانمایندگان سیزده  خاکسپاری شاهنشاه،

روی هم رفته گمان زده  حضور یافته بودند. پادشاهان خود

ورزیده  نفر  شرکت می شود که در مراسم نزدیک به ده هزار

بسیار بزرگی داشت. چنین بر می آید که شاه قدرت  بودند.

قبایل حومه آلتای، فرورفتگی مینوسین، مغولستان باختری 

و قزاقستان خاوری از وی فرمان می بردند. او به سبک 

 ایرانی، لقب شاه شاهان )شاهنشاه( داشت. 

 

 شایداست، اما مانده ها ناشناخته  آن یواقعنام تباری 

 فظ شدههای گیتایی( ی تا کنون حام از روی توپونیم ها )ن

 کوهیک و  های یک منطقه نشیمنینام  کنون) انیتوران و سا

 «تور» لیقباآن ها  گمان برد که توانب(، در جمهوری تووا

 بوده اند.« سایان»و 

 

راز ، دینلین مرموزتوده  ینیکه نام چهست امکان  نیا

ر د بگشاید. دینلین ها تورانیان را یباستاناتنونیم 

می  ،نیچ یپادشاه یاز مرزها به دوری، مرکز یایشمال آس

دینلین ها و چینی  زیستند و در آن جا فرمان می راندند.

 ها در آن زمان با هم بر نخورده بودند. اما شاید برخی

باره  دینلین ها به پادشاهی میانه در  مبهم اطالعات 

 چینی ها می رسیده است.
142

 یبررس(  طی یک مقاله مفصل، L.Gumilev. لئو گومیلیف ) 

در باره مساله دینلین ها  انجام داده است.  یی ستردهگ

وشنی ر در ( zhunsساله مربوط به ژون ها )م جا نیدر ا

( Klyashtornyس. کلیاشتورنی ) -افکنی های تاریخدان سرشناش

 آورده شده است.
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اوکونیف ها  وافاناسیفی ها  جاها نیا باشندگان باستانی

(okunevsبودند ) ، سوار اشراف ارابهکه نخست زیر فرمان- 

زیر فرمان رزمجویان پس سو ( hereksurهیرکسورها ) سازندگان

 ع ساک ها درآمده بودند.سوارکار از جم

 

ی و سنت ها با داوری از روی آرتیفاکت ها )مصنوعات هنری(

، خواباندن به پهلو دوال تیدر موقع نی)تدف خاکسپاری

پیوندها و رشته های خویشاوندی یی با ها  (، آنو...

نیز  باشندگان پیش از اسکیتی پیرامون حوضه دریای سیاه 

خاوری داشته  ریپام پیوندهای تنگاتنگی با سکایی های

 اند.

 

اروپایی نما )اروپاییدی( یا قفقازی نما  ظاهرارَژنی ها 

(Caucasoidداشتند ) خاکسپاری مردگان شان از، اما مراسم 

. بستگان خود ه استمتفاوت بود یریعشا ییسکا جوامع گرید

)در  می گذاشتند. خم یبا پاهاگورها به پهلو را در 

پادشاهی اما  (.می خوابانیدندپشت گذشته ها آن ها را به 

شکوه »نتوانستند  دیرپا نبود. بازماندگان ارَژنی ها شان

راز چنین افتی در مکانیسم  دی. شارا نگهدارند« یپادشاه

با ( yurtیورت )، که در آن نهفته بوده باشد قدرت بریارث 

میان فرزندان تقسیم می  ،یریعشا توجه به آداب و رسوم

 شد. 

 

 یبرخ تقسیم گردید.متحده به سه بخش دوی هر چه بود، ار

رفته و همه  خاوربه  ینیبه گزارش منابع چ اها بن از آن

بر پایه  خود را از دست دادند. خویشاوندانبا ها تماس 

 کالیبای، این ها دینلین های پیرامون دریاچه نیمنابع چ

. گ.[ بودند-یعنی دریاچه ثروتمند(« بای کول»])در اصل 

بوده که نام تباری بوریات ها مانده ها  آناز  د،یشا

.هارات؟(است. )از واژه ب
143

یشان با اتباع ا گریدگروه 

ی نی. چندرفت نیچ یبه مرزها ه خودمتحد لیقبا یعنی، خود

 مگر گاهی هم  ندشناخت( می Diآن ها را به نام دی ها )

بار  نیها چند با آندینیلین یاد می کردند که  به نام،

پیروزی ها را در  نیبزرگتردینلینی ها  یدند. دی ها وجنگ

سده در های میانی چین  دشت نبردها با چینی ها بر سر

                                                 
143

که بودند   شرویپ ییایآر لیاز قبا یکی -ها بهارات.  

 ز یا منشای تباریشاید اتنوژنی در فتح هند شرکت کردند.

که فئدودروفی سر بکشد،  فرهنگ دارنده لیبه قبا آن ها 

قزاقستان و  یو شرق یمرکز یایآس یها استپدر در گذشته 

 ،ینیچ یاهبه افسانه به سر می بردند. نظر  شان نیت

ها  از آن یبرخپراکنده شد،  اردوی دینلینی هاکه  یهنگام

. ناپدید شدندو  ندرفت کالیباپیرامون منطقه  بهبه شرق 

ی ها با رانیهند و اتبار بوریاتی از آمیزش این  د،یشا

 مغول ها پدید آمده باشد.
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 یی،اما در مرحله نها ند.به دست آورد الد،یاز م شیهفتم پ

 دیشادور شدند.  نیچ یپادشاه یاز مرزها را باختند وجنگ 

ی را فرا رکوزبان ت ها از آن یبرخدر این هنگام بود که 

گ.[ -حالی که شمار دیگر ایشان ]یفتلی هاگرفتند. در 

ند.نگه داشترا  رانیا زبان
144

 

 

 یمادرآن گروه از ارَژنی ها که در دشت های سرزمین 

گورگان ها یا وارثان سازندگان ماندگار شده بودند، 

دست از  پس از یک سده یا یک سده و نیم، -قرغان های ارژن

دست یویی  شاید از. نیرومند خود شکست خوردند گانیهمسا

  ایآس گوشه نیدر اچیژی ها یا یوئه شی ها که در آن برهه 

ن گورگان ها سنت ساختنیرومند شده بودند. هر چه باشد، 

سرزمین از میان رفت.  نیدر ا کریپیا قرغان های پهن 

ساخته  1-پسان تر از ارژن سال   150-100، حدود  2-ارژن 

                                                 
144

 هاغوریو او . بر پایه روایات چینی ها، یفتلی ها 

غور یا گور، گر  -])باشندگان درختزارهای دره های کوهی

یا غر در زبان های ایرانی و زبان روسی به معنای کوه 

 ی، اما به زبان هااه و همریشه بودندگ.[ همخاستگ-است(

سخن می گفتند. ])یفتلی ها به زبان ایرانی خاوری مختلف 

نظر به شجره نامه های . گ.[-و اویغورها به زبان تورکی(

 ی ها یا فرزندان د ،اصل و نسباویغورها از روی  ی،نیچ

(Chidi)،  یا تیله ها  پسان ها به نام تیلی هاکه بودند

(Teleشهرت یا )  .فتند 

 

ارائه می دو نسخه منابع چینی   یفتلی ها منشاءاره در ب

 «ییده»فرمانروایان  بر پایه گزینه نخست، دودمان  دهند:

یفتلی ها( با یوئه شی ها از یک تبار اند. بر پایه )

گزینه دومی، یفتلی ها شاخه یی از قبایل گاوگووسی 

(gaogyuys) ،  ل خاطر ی بودند. اما در این حاغوریاویعنی

نه با زبان گاوگووسی ها   ،ها زبان آننشان می سازند که 

یعنی با زبان های  و نه با زبان تورکی همانند نبود.

توده های اویغوری و تورکی که به رغم یک رشته تفاوت ها 

با هم نزدیک بودند، یکی نبود. در رابطه با زبان 

 اویغوری ها، آگاهان چینی اطالع می دهند که این زبان

 تفاوت اندکی با زبان هونوها )خونوها( داشت. 

 

یفتلی ها و  غورهایاوخویشاوندی  یعنیدوم، هرگاه گزینه 

گاه مناسبات خصمانه غیرعادی یفتلی ها ، آن را بپذیریم

س یفتلی ها، پ شود. یروشن می ها کوشان یاسیس راثیمبا 

(  kidariیانه و بیرون راندن کیداری ها )م یایاز فتح آس

بزرگ یان کوشان نانیجانشخود را (، ه شی های کوچک)یوئ

 یطوالن یها یریدرگ چنین چیزی پیامد. ظاهرا، ندکردناعالم 

متعلق رکزی م یایکه قدرت در منطقه آس هنگامی، بودمدت 

 .بود ی یوئه شی ریبه مردم عشا
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اما در . الدیاز م شیسال پ 680-730حدود یعنی  بود.شده 

  .به شکوفایی رسید کیریدر منطقه پاز ،یآلتا

 

از  ارَژنی فرزندان فرهنگدر سایان، سنت های خاکسپاری 

درست  گردید. لیتکمبا سازه های نوی  بل ،میان نرفت

با گورها از  یکیکه  ،(در مینوسی) جنوبی  سایبریامانند 

 .دی دارممتازگور،آشکارا جایگاه  نیاست. آخر سرخپوشش 

 

ا در ترکیب متناوباویوکی  -دارنده فرهنگ تورانی ریعشا

شایان بودند. شامل  وهاهون امپراتوری یوئه شی ها و سپس 

شیوه  بر یریتاث چیها هونگ با هونیادآوری است که ج

وان چیزی که نمی ت -زیستاری کوچروی آنان به بار نیاورد

(Pazyryksباره پازیریکی ها )در 
145
 گفت. 

 

 وهاهونسوم پیش از میالد،  سده انیه در پااست ک روشن

و بر سر تسلط بر سایان نموده  انیسالشکرکشی هایی به 

و ی از آنان سایبریا جنوببودند که به اطاعت قبایل 

 .دیرس انیبه پاها  های شمالی یوئه شیگروه بیرون راندن 

شده است. در  دییتا یباستان شناساین امر با یافته های 

 کیریفرهنگ پاز الدیاز م شیسوم و دوم پ مرز هزاره های

روندهای جهانشمول تعویض فرهنگ ها را شد، اما  دیناپد

یعنی  ( Uyuk-Turanoاویوک ) -باشنده فرورفتگی توران ریعشا

سده های به خاطر آسوده ها با  آنی کردند. ا لمس نمهالت 

روز در  نیبه اتا و « کوچیدند»نو دوران  بهپس سو میانه 

( تبارز نمودند. دست سرنوشت Teleutsیلیوس ها )سیمای ت

های میانه چین افگند که  دشترا به شمال  همتباران آن ها

پیشوند  دیشا توده ها مشارکت  ورزیدند.در مهاجرت بزرگ 

آن ها باشد که به ن تباری که یها شهیرنشانه « دور -تور»

اتنونیم )نام تباری( شان افزود می گردد. این ها قبایل 

 لیقبا گرید( و zebender(، زیبندر )haylanduryیلندوری )ها

شناخته شده  یبه خوبباشند که در میان هون های اروپایی 

 اند. 

 

همه آوندها گواه بر آن که قوم حاکم هونو )خونو( نیز از 

تنها بر سر همگون بودن تلفظ  سخن تورانیان بوده اند.

ل نیز در ( نیست. بhyaunخونو )خون( و خیون یا خیان )

هنر و فرهنگ کلیت گستره ت که در عناصر آشکارا اسکیتی اس

 ردم جا خوش کرده بود.م نیاکهن  یماد

 

 
 

                                                 
145

یک واژه ایرانی قدیم است که از  پازیرک  -. پازیریک 

« بزرگ»ه شده است. شاید واژه به معنای کبیر، عظیم گرفت

 گ.-هم ریشه در همین پازیرک داشته باشد
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( جونگژون ) از ،نیچ باختریشمال توده های باشنده از 

نام می برند. وجه مشترکی که آن  دینلین ها وها  ی، دها

بور و خرمایی  یو موها یچشمان آب -سازد یرا متحد مها 

آن ها را هم می  گرید یها یژگیها و ینیاما چ .است

 یها یژگیویعنی ، فرورفتهو چشمان های بلند  ینی: بدیدند

 نژادهای اروپایی آن ها را.

 

تباری چه مردمانی ها از لحاظ  آنپاسخ به این پرسش که 

دارندگان  فرزندان شاید دینلین ها بودند، دشوار است.

یت ها )تورانیان( سکاو فرهنگ های افاناسیفی، اکونیفی 

های چین کشانید و از مرزبودند. دست سرنوشت آن ها را به 

. کشانیده شدند نیچ خیتاربرگ های  همین رو بود که در

کردند و  یم یزندگ یمرکز یایدر شمال آس اصلی ایشانبخش 

 ی نزد تقویم نویسان چینینیچوها و هونهای جنگ دوره در 

 .ندمعروف شد
 

 فرزنداندارند تا دینلین ها را تالش ن برخی از پژوهشگرا

( معرفی (psevdotohar)یعنی تخارهای مستعار(  کاراسوکی ها

ر پایه اما ب (.Tagarتاگاری ) کشاورزان نیو همچنبدارند 

بخش  یاستپنوار »بازتاب یافته در کتاب ] معتبر  دیدگاه

از  دینلین ها«[ سارماتی -ییسکا عصر در یشورو ییایآس

سوم پیش از میالد در گستره یی از دریاچه اواخر سده 

اوبی یا رود ایرتیش )در خاور قزاقستان(  بایکال تا رود

 تنها فرهنگی را که می  و کوچرو بودند. کردند یم یزندگ

 -تورانی ا)ی ارتباط داد، فرهنگ اویوکی ها توان با آن

 خیها تار آناست.  ما( فیتعر به  Turano- Uyukاویوکی

ها  ، اما اطالعات مربوط به آنداشتند ران شاشکوه خودبا

 بود. دهیرسن نیبه چ

 

که سراسر  ان،یسا-یآلتا یکوه ها انیها در م در شمال آن

که می زیستند ، (boma) زارها است، بوماهااز درخت دهیپوش

سخن از  مانده است. لئو گومیلیف ناشناختهشان زبان 

خاکاس ها  دقیق تر)ها زغیقرهای بوماها و زبان ناهمگونی 

Khakass)
146

اطالعات  نیا چنین بر می آید که، اما، می گوید

                                                 
146

. در گاهنامه های باستانی چینی از مردمانی به نام  

خیاگاس ها یاد شده است که بلندباال، دارای موهای بور و 

چشمان شیشه یی آبی یا سبز و پوست سپید بوده اند. شاید 

د. کنون هم در بوده باش« خاکاس»نام اصلی این مردمان 

ساختار فدراسیون روسیه منطقه یی به نام خاکاس در گستره 

علیای رود ینی سی )در استان آلتای کوهستانی( هست که در 

آن مردمان دارای وبژگی های اروپایی نژاد سفید اما با 

چهره های منگولوییدی بود وباش دارند. این ها در واقع، 

مانی از این جا قرغیرهای اصیل اند. نیاکان ایشان ز

برخاستند و دولت اویغورها را که جانشین خاقانات شرقی 
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 بکه مردم جنو یزمان انه،یماوایل سده های مربوط به 

خاکاس و ند آمدزبان در یرکوتهونوهای  ریتاثزیر سایبریا 

 .باشدنام گرفتند، 

 

خود بوماها، خویش را بیکینی ها و آالکچینی ها می 

اتار نام گرفتند. چنین گزارش خواندند. بازماندگان شان ت

می شودکه تاتارها در سده های میانه به زبان تورکی سخن 

می گفته اند. اما با این هم زبان اصلی مادری خود را 

 یاد داشتند. 

 

از این گزارش اصوال مبهم روشن نیست که چرا منشای بوماها 

)نیاکان تاتارها( را مغولی
147

خوانده اند؟ روشن است در 

                                                                                                                                                             

تورک شده بود، برانداختند و به منطقه هفترود )گستره 

کنونی قرغیزستان( شتافتند و با گرفتن ترکستان خاوری، 

دولت بزرگی را برپا نمودند. مگر دولت ایشان نتوانست 

 دیرپا باشد. 

 

وست چگونه منگولویید و تورکی این که این توده های سپیدپ

زبان شدند، تاریخ درازی دارد. به گونه یی که گومیلیف 

نوشته است، قرغیزها که چینی « تاریخ خلق هونو»در کتاب 

می شناخته اند، در اثر « تسی گو»ها ایشان را به نام 

آمیزش دینلین ها با قبیله ناشناخته  گیان گون به میان 

اق ها زندگی می کردند که ایشان آمدند. در غرب آنان، قبچ

نیز شاید با دینلین ها خویشاوند بودند. به هر رو، 

قرغیزها در اثر آمیزش با: هونوها، نیاکان مغول ها 

)ژوژان ها یا روران ها(، تورکان آشینایی، اویغورها، 

چینی ها و سرانجام هم تسلط چهار سده یی متاخر چونگارها 

ن ها( بر گستره قرغیزستان )جونگ یا یونگ+آر+ها یعنی ژو

کنونی منگولویید و تورکی زبان شدند. یعنی سرزمین کنونی 

قرغیزستان که در گذشته متعلق به یوئه شی ها و اوسون ها 

بود، خاستگاه نخستین شان نه، بل که میهن دومی آن ها می 

باشد. همین گونه، چهره های منگولوییدی شان، ثانوی است. 

ن هم همانند با زبان های پروتو شاید زبان نخستین شا

 گ.         -ایرانی خاوی بوده باشد.
147

. در این جا نویسنده دچار اشتباه بصری در خوانش متن  

نوشته گومیلیف به دلیل مشابهت ظاهری دو کلمه همانند از 

دیدگاه نوشتاری شده است. در متن روسی مقاله گومیلیف 

است، اما آقای )فزونشمار( آمده  многочисленныйکلمه 

)مغولی( خوانده     монгольскийبایارف به اشتباه آن را

 است.

 

...و اما بحث بر سر این نیست. در گذشته، در یک دوره، 

به صورت عموم باشندگان کوچرو میانه های آسیا را تاتار 

می خواندند. تات به زبان های مغولی و تورکی به معنای 
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مغول ها در قطار توده های کوچک و باالتر از آن، آن دوره 

توده های زیر ستم آسیایی هیچ برازندگی یی نداشتند. در 

آن زمان، هنگامی که توده های هژمون، با همه نیرو 

با هم می رزمیدند و « جهان»پیگیرانه بر سر رهبری 

گ.[ به هدر می -نیروهای شان را ]در نبردهای فرسایشی

کوچک زیر ستم با بردباری منتظر بودند  دادند؛ توده های

که چه وقت خواهند توانست حریفان از پا افتاده را از 

 صحنه بیرون کنند.    

 

. را می آوریم گرید یتاتارها نسخه هادر باره منشای 

نام تباری آن . یی بودایآر ای یرانیاآن ها زبان  -نخست

بر )آدم های بیگانه، بیگانگان( گواه « تات+ ار»ها: 

                                                                                                                                                             

ای مرد و نیز مردم. این بیگانه بوده است و آر هم به معن

گونه، تاتار یعنی مردم بیگانه. یعنی مغول ها همه 

بیگانان را تاتار می خواندند. این بود که اصطالح تاتار 

در روسیه و چین و آسیای میانه و ایران و  جهان عرب عام 

گردید. عین چیز را در باره واژه های تورک و مغول هم  

تیابی به آسیای میانه، می توان گفت. عرب ها، پس از دس

همه توده های کوچرو باشنده ماوراء النهر را به نام ترک 

یاد کردند. روشن است واژه مغول هم پیش از چنگیز خان 

موجود نبوده است. پس از سرازیر شدن سپاهیان مغول به 

آسیای میانه و فالت ایران، نام مغول برای تقریبا همه 

یانه عام شد. این است باشندگان کوچرو آسیای مرکزی و م

که در بسیاری از آثار سده بیستم، همه آن ها نادرست جزو 

 نژاد زرد قلمداد شده اند.   

 

پیدا است که این اشتباه، در آثار بسیاری پژوهشگران 

اروپایی نیز راه یافته است. برای نمونه، در کتاب 

امپراتوری صحرا نوردان رنه گروسه، بسیاری از توده های 

ی مانند کوشانیان و یفتلیان و ... نادرست مغول و آسیای

 تورک خوانده شده اند. 

 

درست پیدایش و بالندگی علم ژنیتیک )نسب شناسی( بود که 

بسیاری از لغزش های پیشینیان را ویرایش کرد. به گونه 

و توده  Oمثال، توده های زردپوست چینی دارای هاپلوهای 

 اند.  Cوع های مغولی تبار دارای هاپلوهای ن

 

طرفه این که بسیاری از دانشمندان بزرگ نیز مرتکب چنین 

لغزش های شده اند. برای نمونه، ن. یا. بیچورین 

)یاکنیف( چین شناس بزرگ )گزارنده برجسته آثار چین 

( و 1928« )یادداشت های مغولستان»باستان( در کتاب های 

 مجموعه منابع در باره اقوام باشنده ماورالنهر در»

( خود، نادرست اویغورها را مغولی 1953« )دوران قدیم

 گ.-خوانده بود.
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یان رانیابه گونه یی که روشن است، تورکی ها  همین است.

.را به همین نام می شناخته اند
148

، به هر «تات»همین از 

تات+چوک( ساخته شده ) کیکه نام تاج هستاحتمال  نیحال، ا

باشد.
149

تورکی زبانان به یاد داشتند که تاجیک ها  

ت شکسکه پس از بودند مند نیرو بازماندگان تخارهای زمانی

اسکان  کستانیاجسرزمین کنونی تها به وهوندست از دیدن 

 .دگزین شدن

 
. یقفقاز یعنی، ی می پنداردتیکتاتارها را  -ومدیدگاه د

مدیترانه یی های دوره ها فرزندان  ، آنشداب نیاگر چن

 نید. اما انباش یم ریصغ یایآسبرخاسته از  یوسنگن

قهوه یی  و مو یچشم آبدینلین های  در تضاد با دگاهید

دارای  قرار می گیرد. هرگاه پذیریم که قفقازیان در آغاز

 نبوده اند، کار دشوارتر می شود. کیت های دیسفپوست 

از دید ژنیتیکی، بازماندگان تاتارها شمرده نمی  معاصر

شان را حفظ نموده آداب و رسوم و زبان تنها  که لب شوند،

  اند.
 

(  hustsخوستی ها، هوستی ها )«منطقه غرب»های  نیزمدر 

ان باشنده همواری های و مردم لیقبا زندگی می کردند. همه

ی چین را با همین نام عمومی می خواندند. غربشمال و 

 انیدر ممعنا می دهد.  «یغربهای  یوحش»زیرا خوستی ها 

آن ها بودند. همه  ی ها، دینلین ها و ژون هاد -ها آن

 .ندبود ه ییقهوو مو  ی( چشم آببسیاری از ایشان ای)

 
ان اطالعات مربوط به مردمهمیشه که کنجکاو  انیونانی

ه نوشتبه ایشان می رسید؛ ، دسترباشنده سرزمین های دو

(، سیرها، Issedonesان ایسودونی )مردم آن سوها،که در  اند

اویخُردها )اویخوردها(، اسپه کارها  ،(fokaryُفخارها )

(aspakar )و ( اوتوروکورهاottorokor )کردند. از  یم یندگز

فهرست می توان فکارها، اویخوردها، اوتوروکارها و  نیا

سیر را بازشناخت.
لئو گومیلیف، سیرها را به اشتباه  150

                                                 
148

. تورکی زبانان، تات ها را تاتچکلر )تات+چیک+ لر( می  

 گ.-خواندند که با گذشت زمان، تاچیک و تاجیک شده است
149

نگاه شود « تاجیک». در باره وجه تسیمه یا ریشه واژه  

 به کتاب های:

  1378میرزا شکور زاده، تهران،تاجیکان در مسیر تاریخ، 

تاجیک ها در منابع تاریخی، پروفیسور لعلزاد، لندن، در 

تارنماهای انترنتی: لعلستان، خراسان زمین، خاوران، 

 گ.-جاویدان، خورشید، خواهان، فیروزکوه، آریایی و...
150

ساک های باشنده میانه های سرزمین های  ،انیونانی.   

منطقه  چنین بر می آید که با اسکیت ها را می شناختند که

آن ها  مطابقت می نماید. نیچ تاریم در شمال باختری حوضه

ا )سرزمین سیرها( یاد می کیریبه نام ساین کشور را 
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این سرزمین از کاشغر دانستند که  یم نیاما همچن ،نمودند

سیری با یونانیان . احتماال، پهن است نیچباختری شمال  تا

ا به پسان هکه  ،بازرگانی منظم برپایی مسیرپس از  ها

 بزرگ شهرت یافت، آشنا شده بودند. شمیجاده بزرگ ابر

 

بر سر تسلط بر گستره ها ودر جنگ با هون نیچبا پیروزی 

سرزمین های غربی آسیای مرکزی، مسیر راه ابریشم گشوده 

اتفاق  الدیاز م شیپ شد. این حادثه در حول و حوش سده یکم

های خاوری مردم استپ باره عات در ، اما اطاله بودافتاد

 انیونانیبه سده یکم پیش از میالد  تنها در ایسآاور

 یایبه آس مقارن با کوچیدن یوئه شی ها یعنی رسید.

 یانه.م

 

نام های تباری توده های کوچرو باشنده آن  انیونانی

ایسودون ها، ُتخارها و  سرزمین را بر می شمارند:

اویغورها بوده باشند. منظور اویخَردها. اویخَردها شاید 

از آن ها هرودوت از ایسودون ها مردمانی بود که پیشتر 

در مقابل ماساگست ها یاد کرده در جنوب اورال  ییجادر 

کردند،  یم یزندگرود تاریم  قبال در حوضه بود. ُتخارها

، ی ار ُتخارهاما بخشا .ندرفتیانه م یایآسبه انتر اما پس

یوئه شی های کوچک می  نام بهها آنان را  ینیچکه 

چنین که  ،ی خود ماندگار شدندباستانمیهن در خواندند، 

می نماید که پیش از کوچیدن بخش اصلی ُتخارها به نام 

ُتخارستان یاد می شده است. در همین سرزمین تخارستان است 

و « اسپه کار» ناشناخته که یونانیان از مرمادن

( یاد می کنند. روشن است aspakarو   ottorokor اوتوروکور )

اسپه کار یک نام ایرانی است. اوتوروکور، نام تباری 

 لهیقبشاید  -ی را به یاد می آوردهونیا  یمعروف بلغار

 ( را.uturgurاوتورگور )

 

( را می Bautisباوتیس ) و( Oyhardی اویخَرد )رودها انیونانی

که ، تاریم است رودخانه ها، احتماال، از آن یکی. ندشناخت

رودهای آن  یشاخه ها خاور راندمان دارد وبه باختر از 

که از  رود چرچن است  – گریدرود . اند ارکندیآکسو و 

، می گیرد سرچشمه( Kunlunی کونلون یا  کونلیان )ها کوه

چرچن  . در گذشتهباوت ها یتبتتوده های  ستگاهیز یعنی از

(Tchertchenیک رود پرآب و مست و خروشان بو ) به که د

کیریا  ختن و ارکند،ی هایرود لوب نور می ریخت. اچهیدر

(Keriya )جریان  کونلون  کوه ند که همچنین از کوچکتر ا

اما در گذشته  ،ها ناپدید می گردند ابانیو در ب یافته،

 به رود تاریم می ریخته اند.

 

: تردیدی نیست که آن چه را که یونیان یادداشت گزارنده

نامیده اند، نمی تواند « اویخُرد» یا« اویخورد»باستان 
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ها  ، آنادیاما به احتمال ز می دانست.مرتبط ها  یبا د

( و psevdotoharشبه تخاریان یا تخاریان مستعار ) فرزندان

مدن ایرانیان به این باشندگان حوضه رود تاریم پیش از آ

 جا بوده اند.

 

 نیچ یدر مرزهاهای کوچی (  zhunیونگ ها یا جونگ ها )ژون 

 کیو نوار بار پیش از میالد پدیدار شدندچهاردهم سده در 

ی را بوگببابان و میانی چین جلگه میان اما بارور 

( برای ما syanyunسیان یون ) -لیاز قبا یکینام  گرفتند.

ورزیده اند آن تالش همانندی که به علت شناخته شده است 

آژند بزنند و آن را مربوط ( سیونوها) وهابا هونرا 

 قبایل تورکی زبان بدانند.

 
بی آن که پیوند سیان یون ها را با هونوها منتفی 

ژون ها  ادیبه احتمال زبپنداریم، خاطرنشان می سازیم که 

ها  آن ینیچ تاریخنویسان پیوند داشته اند. انیرانیا اب

شناختند و از همین رو هم ایشان را به  یماز نزدیک را 

ژون های کوهی  هایخنجرها می خواندند. « دی-ژون»نام 

خنجرهای آنان به گونه . گواه آشکار بر منشای شان است

را به خاطر  شگفتی برانگیزی خنجرهای اسکیت های پرآوازه

 طیمحاز ژو  یپادشاهفرمانروایان م که یدان یممی آورند. 

با و  پولی اتنیک )چندتباری( ژون ها برخاسته بودند

دیرپا  یاسیسدشت نشین خود پیوندهای خویشاوندی و بستگان 

 و استوار داشتند. 

 

بایان لیقبا
151

 روداز شاخه های )( ُاردوس loufanو لووفان )

ها  آن با ژون ها پیوند داشتند. (زرد هوان هی یا رود

زیر تاثیر  فرمانروایان شانو  داشتند ییآداب و رسوم سکا

                                                                                                                                                             

یعنی  -چیزی جز اویغور بوده باشد. اویغور )اوی+غور(

مردمان باشنده درختزارهای دره های کوهی. در این حال، 

دانشمند اویغوری بر آن است که  -داکتر الماس تورگاتای

خور  -)اوی+خور یا ُخر+د(« اویخُرد»یا « اویخورد»در واژه 

د است. در این صورت اویخورها یعنی یا خُر همان خورشی

 مردمان باشنده کوه هایی که از پشت آن خورشید می برآید.

 

، کتاب تاریخ عمومی اویغورستان 1آبلیت کمالف، در ص. 

)ترجمه میترا همدانی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، 

نخستین بار از منابع چینی در »( می نویسد: 1381تهران، 

( در سده هژدهم، Khueikhe« )خوئیخه»ه باره اویغورها واژ

از طرف چین شناسان فرانسوی مانند ژ. دگینه، گوبیل، ژو 

ده مایا و ک. ده. ویسدلو به میان آمد...نزدیکترین 

 گ.-«.( مشخص شده...Gaoche  -اجداد خوئیخه )قبایل گائوچه
151

. گروه هایی از بایانی ها همین اکنون هم در  

 گ. -د. در منطقه بند بایان.افغانستان بودوباش دارن
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اردوس یادمان  ها در . از آنداشتندقرار  کیریفرهنگ پاز

سوم پیش از  -اواخر سده های جارمنخبگان  های گورستانی

و  ک،یریدر سبک پاز اتیوریز میالد بر جا مانده است با

 نامنهاد اردوس. برنز

 

 

 
 

 تندیس برنزی مرد دارای سیمای آشکارا اروپایی

 اسکیتی )اکیناکی( در دست و جامه اسکیتی با شمشیر
 

. لئو گومیلیف متناقض است زینها  «ید»باره اطالعات در 

 میانی چین یدشت هادی ها در شمال  یمیقد ستگاهیزسخن از 

چینی ها »با  «شیر سرخ اهریمن های»هزار ساله جنگ های و 

ی را لید–دیگر آنان او نام بر زبان می راند. « مو اهیس

ان گریاز د آن را با تیلی ها پیوند می زند.که  ،دمی آور

های  یدیعنی  یدی و با( Chidiچی دی ) نام او نام های 

 –چی دی ها  بازماندگان را یاد می کند. دیو سفسرخ 

  Ephtalitsهپتالیت ها  -ها و بازماندگان بای دی هاغوریاو

ی افر افغانی لهیدر قب «ید»ها( اند. نام تباری  پشتون)

شدن ظاهر )افریدی( هم تکرار می شود. س. کیالشتورنی ی د

سده هفتم  مربوط به دشت های میانی چین را در شمالآنان 

 پیش از میالد می پندارد. 

 

اتنونیم تیلی های قدیم را توده های کنونی باشنده 

تیلیوت ها و تیلیسی ها حفظ نموده اند. در سپیده  -آلتای

تنونیم های توده های دم سده های میانه این نام در ا

یفتلی، ابدالی و دوبالی بلغار دیده می شد. )اب+دالی، 
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به معنای سرزمین « اب»اف+ تالی، دولو+اب که در این جا 

های کوچیان است(.
152

 

                                                 
152

ی، یفتلی و دولوبا از روی همه نشانه ابدال لیقبا.  

خاوری بودوباش  ترکستانزمانی در ها  آن ی اند.رانیاهای 

از ایشان توپونیم )نامجا یا نام که  ییجا  -داشتند

و سپس از آن جا از  -استمانده  بر جا یابدالگیتایی( 

افغانستان، ترکمنستان ونی کن راه آسیای میانه به سرزمین

 .ندرفتی خاوری و اروپا

 

با سده همراه پس از پنج تقریبا  «یابدال»ن ارکمطایفه ت

سرزمین ) ریصغ یایفتح آس ند.رفت انهیمخاور اغوزها به 

 را با آنان مربوط می دانند. (کنونی هیترکآناتولی یا 

 ی خانوادگی نام هاان در آسیای صغیر آنبازماندگان از 

 نام اد،یز اریبه احتمال بسجا مانده است.  بر یالابد

گ.[ با آن ها -]نام خانوادگی نویسنده ( Bayarبایار )

 ارتباط می گیرد.

 

( که منشای تباری شان را برخالف Dulobی دولوب )از بلغارها

حقایق تاریخی تالش ورزیده اند به قبایل ژرمن پیوند 

 ند.بر جا مانده ا Duleb بزنند، دولیبی ها  

 

ی مرکز علمنه رد شده از سوی )اما  های گنگ امیپبر ا نب

ی های منطقه نیتاتارها و اوکرا(، (O. Balanovskyبالنوفسکی

 هم اند. بستگان  ید ژنیتیکیداز  لووف

 

ی و بدالآن چه مربوط می گردد به  هم آوایی کلمه های ا

و  یتاتارهای زبان  ا درآشکارچنین چیزی  ،هپتالی

جسته می باشد. روشن است، می توان کلمه های ی برریباشق

 ایتیل و ادیل را با هم مقایسه کرد.

 

 
)یک سکه یفتلی با فرتور پادشاه یفتلی )سیمای اروپاییدی 

 او با بینی برجسته آشکار است(

 

: چنان چه در گذشته چند بار هم یاد آور یادداشت گزارنده

پشتون در  شدیم، تا کنون بر سر وجه تسمیه قبیله ابدالی

میان دانشمندان کنکاش های فراوانی روان بوده است. 
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گروهی بر آن اند که ابدال برگرفته از عبدال عربی است و 

عبدالی با گذشت زمان به شکل ابدالی تغییر شکل یافته که 

همانا همین دیدگاه بیشتر پذیرفته شده است. همچنین در 

ز همان پرسو این که کلمه پشتو )جمع آن پشتون( برگرفته ا

و پرثو و پارسو و پرسوو است و پشتون های ابدالی با 

پارسیان از یک تیره و تبار اند، کمتر کسی تردید داشته 

 است.   

 

از سوی دیگر، آن چه مربوط به یفتلی ها می گردد، در کل، 

چند دیدگاه از سوی دانشمندان ارائه گردیده است که 

تیره و تبار دانسته گروهی ایشان را با کوشانیان از یک 

اند و از بازماندگان یوئه شی ها خوانده اند. گروه دیگر 

ایشان را از بازماندگان اوسون های تا اندازه یی آمیخته 

با هونوها )هونوهای سفید( شمرده اند و گروه دیگر از 

جمله لئو گومیلیف آنان را از بومیان پامیر و بدخشان 

ناسی اخیر، همانا همین خوانده اند که کاوش های باستان ش

 دیدگاه سومی را تایید می نماید. 

 

در این جا، گنجایش ندارد که بیشتر از این در باره 

منشای یفتلیان یا هپتالیان که عرب ها ایشان را هیاطله 

دولت یفتلی و نقش آن »خوانده اند، بپردازیم. در کتاب 

سی نوشته شادروان داکتر معروف عی« در تاریخ آسیای مرکزی

نوشته بانو « شاهنشاهی کیرپاند»محمدف و نیز کتاب 

پروفیسور غوزل محی الدین ووا، به تفصیل به این مساله 

پرداخته شده است که هر دو کتاب اکنون زیر ترجمه اند و 

امیدوارم بتوانم در آینده نزدیک هر دو را پیشک حضور 

تان نمایم. با این هم یادآوری چند نکته را بایسته می 

 داریم:پن

بسیار دشوار است کسی باور کند که در جهانگشایی های 

سلجوقیان در آسیای صغیر همانا ابدالیان پشتون در کنار 

ترکمان های اوغوز و افشارها )افشینی ها( پیشاهنگ بوده 

باشند. زیرا در آثار تاریخی فزونشمار دوره سلجوقی چه 

بان ها به زبان عربی و چه در پارسی دری و چه در سایر ز

به چنین چیزی اشاره نشده است. اما آن چه در این پیوند 

در باره بازماندگان هپتالیان )یفتلیان( آمده، تردیدی 

بر نمی انگیزد. یعنی این یفتلیان بوده اند که در کنار 

اوغوزها و افشاری ها در فتح آسیای صغیر دست داشته اند، 

 نه پشتون های ابدالی.
 

گفت که طایفه ترکمان ابدالی، نه  از همین رو، می توان

با پشتون های ابدالی، بل که با هپتالیان یا یفتلیان 

پیوند دارند که در اثر آمیزش با ترکمانان و یا زیر 

تاثیر آنان زبان خود را از دست داده، ترکمان خوانده 

شده اند. از سوی دیگر، به همین پیمانه روشن است که 

اند از یفتلیان و توده های پشتون های غلزایی آمیزه یی 
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بومی باشنده گستره میان کابلستان و رود سند یعنی کوه 

های سلیمان و دامنه های آن که زبان شان در آغاز مانند 

یفتلیان بوده اما در اثر امیزش با پشتون های ابدالی و 

 زیر تاثیر آنان پشتو شده است.

دانم در پیوند با گفته های نویسنده همچنین بایسته می 

 یادآور شوم که :

نخست این که پشتون ها در دوره فرمانروایی سلجوقیان در 

گستره کنونی افغانستان حضور نداشتند. از حضور پشتون ها 

)افغان ها( برای نخستین بار در دوره محمود غزنوی در 

جنوب کابل )منظور کابلستان است نه شهر کابل( یعنی در 

شده است. در دوره شاهرخ  همین گستره کوه های سلیمان یاد

تیموری، زمین هایی به پشتون ها در مضافات قندهار داده 

شد. روشن است آن ها نمی توانسته اند در آن هنگام در 

هرات حضور داشته باشند. زیرا در تاریخ های تیموریان 

هرات و سایر منابع از آنان چیزی یاد نشده است. 

انه های رود سند سلجوقیان بر مناطق جنوب هندوکش تا کر

سیطره نداشتند یعنی اصال بر گستره پشتون ها تسلط 

 نداشتند.
 

گذشته از این ها، نام ابدالی چونان  یک طایفه در میان 

قبایل پشتون، بیشتر در اواخر صفویه برجسته شد که با 

نیاکان احمدخان عبدالی ربط می گیرد. پیش از دوره صفویه 

شود. دست کم بنده تا کنون نام عبدالی در جایی دیده نمی 

 در کدام منبعی با این نام بر نخورده ام.
 

هرگاه بپذیریم که پشتون ها )ابدالی ها( از بازماندگان 

هپتالیان اند، چنین می شود که پیش از برافتادن یفتلیان 

در تاریخ حضور نداشته اند. حال آن که در موازییک 

رد داریوش و پومپی، که در آن یونانیان باستان صحنه نب

اسکندر را به نمایش کشیده اند، در کنار داریوش سواره 

نظام افغانی )پشتون( مجهز با جنگ افزارهای سنگین دیده 

نوشته داکتر « افغان نامه»می شوند. این تصویر در کتاب 

به « تاریخ جنگ های افغانستان»محمود افشار و نیزکتاب 

که پشتون های زبان انگلیسی آورده شده است. نتیجه این 

ابدالی پیش از یفتلیان در گستره ایران خاوری )در منطقه 

مستنگ در بلوچستان کنونی( حضور داشته اند و روشن است 

نمی توان آنان را بازمانده یفتلیان دانست. شاخه دیگر 

پشتون ها یعنی غلزایی ها از بازماندگان یفتلی هستند که 

ابدالی به میان در اثر آمیزش یفتلی ها با پشتون های 

آمده اند. پسان ها غلزایی ها در دوره شاهنشاه محمود 

غزنوی و پس از آن، در زمان بابر، به پیمانه معینی با 

 تورک ها آمیز یافتند. 

 

در باره وجه تسیمه کلمه پشتون، در باال مطالبی نوشتیم. 

اما وجه تسیمه کلمه افغان تا کنون به درستی روشن نیست. 
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چیزی  -همه آن ها چنین بر می آید که با هم خویشاوند اند

که چینی ها به آن اشاره نموده اند. به باور چینی ها، 

ه از تیره تیلی اند( و یفتلی ها بر رغم اویغورها )ک

 تفاوت زبان های شان دارای منشای مشترک اند. 

 

آن چه مربوط به منشای تباری دی ها می گردد، می شود گفت 

 سو کیها از  آنچنین بر می آید که که چندان روشن نیست. 

 یانه وم یایآس نیکوچ نش ییسکا لیقبا در پیدایش خود با

باشندگان قدیمی این سرزمین ها )با آن با  گر،ید یاز سو

که هم از جاهایی دیگری به این جا آمده بودند(، پیوند 

در میان آن ها بازماندگان امکان دارد که داشتند. بیخی 

همین گونه اندرونوفویی بوده باشند. « ارابه سواران»

چنین بر می آید که مومیایی های یافت شده در حوضه رود 

باط یکراستی داشته باشند. همچنین آن تاریم با آنان ارت

ها با ژون ها پیوندهایی داشته بودند. از دیدگاه 

بودند. R1aژنیتیک، آن ها دارندگان هاپلوگروه آریایی 
153

 

 

را  دی های کوچرو نه تنها استپ های استان کنونی گانسو

جنوب در استان همین گونه در راستای که  ، بلگرفتند

ها  آن چوان،یدر س جا نی، در ا. ظاهراندرفتپیش  چوانیس

                                                                                                                                                             

معرب ابگان باشد. ابگان )اب+گان( یعنی  شاید افغان،

مردمان کوچی. شایان توجه است که در کلمه ابدالی هم 

به معنای کوچی باشد، « اب»دیده می شود. حال، اگر « اب»

یعنی چه؟ « دالی»با پرسش دیگری رو به رو می شویم که پس 

تنها چیزی که به ذهن می رسد، این است که شاید دالی شکل 

یلی باشد. یعنی دی ها. پس می توان چنین دگرگونشده د

نتیجه گیری کرد که ابدالی یعنی دی های کوچی. دی ها هم 

همان دهایی های یا دهه یی های تورانی اند. شاید این 

نام پس از آمدن توده های سکایی و سایر تورانی ها به 

 گستره بودوباش پشتون ها پدید آمده باشد.      
 

ا می توان گفت که در لشکرکشی های با توجه به همه این ه

سرزمین امپراتوری  -سلجوقیان بر آسیای صغیر )آناتولی

روم شرقی بیزانس یا ترکیه کنونی( نه پشتون های ابدالی، 

بل که یفتلی های آمیزش یافته با ترکمانان، اشتراک 

 گ. -داشته و پیشاهنگ بوده اند.
153

تیره های  . ژ. سیبیتف  داده هایی را می آورد در باره 

ها  یدکه از بازماندگان ، (yugur Saryg یوگورها )  -ساریگ

ی بسر می برند مرکز یایآسبه شمار می روند و در اعماق 

ان شان بادامی چشمکه لئو گومیلیف متوجه نمی شود که 

دیده نمی شود. طایفه  زردنیست و در چهره های شان رنگ 

 -اریگی سکیاست. از لحاظ ژنت ابدالی از جمع آنان

 – R1a اما اند. مختلفیوگورها دارنده هاپلوگروه های 

 .غالب است هاپلوگروه آریایی شان، گروه
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رو به رو گردیدند و با آنان آمیزش « شو -با»با مردم 

 .ندرا وام گرفت ی آناناز عناصر فرهنگ یافتند و پاره یی

که در  آیین روپوش گذاشتن بر آرامگاه ها را، به ویژه

گورستان های دخمه یی  -گستره فرهنگ های کاتاکومبی

ن خاوری و شمسی در دامنه )گورستان های بوما در ترکستا

، ش یافته بودند( گسترهای شمالی کوه های تیان شان و...

سُترگپس سو  توده ها به مرزهای  در سال های مهاجرت های  

ند.دیرس ایسآاورهای استپ  غربی 
154 

 

ژون، قبیله اوسون )آسیانی  لهیو شناخته شده قب نیهمترم

کنونی  استان یها استپدر  (های تاریخ نویسان یونانی

بسر می بردند. به گفته لئو گومیلیف آن ها از گانسو 

ایسیدونی ها  ها را با آن گرانید دینلین ها بودند.

(issedons یکی می پندارند. اوسون ها با یوئه شی ها می )

.زیستند اما نسبت به آن ها دیرین تر بودند
155

سیمای آنان 

رسا،  دارای قدهای به سغدی های آسیای میانه همانند بود:

 جره نامه آننشانه های نسب یا ش. افسانه های بور شیرو 

 .یان باستان همانند استها با روم

                                                 
154

 ،رسم و رواج ها گریهمراه با درسم و رواج ها  نیا.  

مانند کندن دخمه ها در گورستان ها و گذاشتن پوست ها، 

واج رپاها و سرهای اسپان که در میان سارمات های خاوری 

البته، تاتارستان )میان آرامگاه های بلغارهای داشت، در 

باشقیرستان دیده می  (turbaslinتورباسلین های ) و نه همه(

 شود.

 
155

. در این جا باید متوجه یک نکته باشیم. برخی از  

پژوهشگران بر آن اند که اوسون ها آمیزه یی بودند از 

یوئه شی ها و سکایی ها. می توان گمان برد که در آغاز، 

ر این گستره تنها گروه هایی از سکایی ها بودوباش د

داشته اند. سپس یوئه شی ها به سرزمین های شان سرازیر 

شده، آنان را اسیمیله کرده و این گونه تبار نوی به نام 

اوسون پدید آمده است. چون، یوئه شی ها نیرومندتر و 

فزونشمار تر بوده اند، روشن است که اوسون ها زیر فرمان 

 بودند. شان

 

هر چه بوده، میان این دو تیره خویشاوند، دشمنی هایی 

بوده و پیوسته نبردهایی روان بوده که به کشته شدن 

پادشاه اوسون ها انجامیده است. در آینده، همین دشمنی 

موجب شده که اوسون ها با هونوها همدست شده، گلیم یوئه 

روایی شی ها را برچینند. حتا، در سال های پایانی فرمان

هونوها، چینی ها توانستند با بهره گیری از همین دشمنی، 

اوسون ها را با خود در نبرد در برابر هونوهای شمالی که 

بیشتر متشکل بر  بازماندگان قبایل یوئه شی بودند، 

 گ. -همپیمان سازند و دولت هونویی را از ریشه براندازند.
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فرمانروایان در سرنوشت  و هم در آن جا جا نیدر اهم 

 اب ییایجغرافهمسایگی  )کالغ( نقش دارند. گرگ و زاغماده 

یوئه شی ها؛  کردند، و یم یزندگ خاور، که در وهاهون

نقش و  اوسون ها را رقم زدسرنوشت  زیبرای زمان درا

زی کرد.اب یرانیدر سرنوشت تمدن ا باری رامرگ
156

چنین بر 

می آید که اوسون ها در کشاکش میان دو توده با هم رقیب 

 را گرفتند.ها وونجانب ه اوضاع،با توجه به  همسایه،

 

دیدن از دست یوئه شی های تجاوزکار، کست اوسون ها با ش

. در خاور گریختندرک کردند و به خود را ت یها نیزم

 اما بر خالف انتظار .شداوسون ها کشته ه اپادشنبرد، 

فرمانروای هونوها، با بازماندگان  -یوئه شی ها، مائودون

کشته شده مهربانی فراوان کرد و این گونه، پادشاه 

به همپیمانان در برابر  ،اندشمنهونوها و اوسون ها از 

 .ندشد لدیوئه شی ها مب

 

وهای مرموز بودوباش هونها )ژون ها(، شمال جونگ ر د

ه گفته  گومیلیف هیچ پیوندی ها، ب آن یها شهیر داشتند.

دینلین ها و ژون ها ندارد. هرگاه از روی نام  ،ی هابا د

تباری هونوها داوری کنیم، بی چون و چرا پیوند آن ها با 

. خیونی ها به خاطر می آید -توده هایی یاد شده در اوستا

هونوها را دست سرنوشت به دورترین مرزهای استپ های 

                                                 
156

ی از گستره . به این معنا که نخست، یوئه شی های آریای 

پهناوری در میانه های آسیا رانده شدند و در پی آن ها، 

دولت در آغاز خیونی )آریایی( هونوها هم بر افتاد. سپس 

قدرت در میانه های آسیا به دست نیاکان مغوالن )ژوژان ها 

یا ژون ژون ها( افتاد که به نوبه خود اوسون ها را هم 

یان ایران تمام راندند. همه این ها به سود چین و به ز

شد. چون در فرجام چینی ها بر سرزمین های توده های 

 ایرانی زبان مسلط شدند. 

 

با آمدن یوئه شی ها و در پی آن ها یفتلیان به گستره 

ایران خاوری )افغانستان کنونی(، دولت های پارسی اشکانی 

و ساسانی که در جبهه گسترده یی با روم خاوری درگیر 

ودند، از پشت سر مورد فشار قرار نبردهای سهمگین ب

گرفتند که این برای تمدن غرب چونان هدیه آسمانی بود. 

سر انجام، هم چنین شد که سرزمین های پهناور میانه آسیا 

نخست به دست تورکان، سپس مغوالن )و در پایان کار  هم به 

دست روس ها( افتاد و با واژگونی دولت ساسانیان، گستره 

دست اعراب بیابانگرد افتاد و همه این تمدن ایرانی به 

ها زمینه را برای انحطاط تمدن ایرانی و چیرگی تمدن های 

-چینی، عربی و اروپایی بر تمدن ایرانی فراهم گردانید.

 گ.    
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اروآسیای کشاند و در آن جا بود که پیکان تکامل آنان، 

 سمت و سویی دیگری یافت.   

 

 اد،یز اریه احتمال بسکه بزبان  یرانیاسکایی های 

اما بودند، به خاور آمدند. ، R1aدارندگان هاپلو گروه 

پیمود و  ی را متفاوتراه صوال ا ها آناتنوژنز  جا نیدر ا

آغاز، در  یی انجامید. منتظره ریغ جیبه نتادر سرانجام 

به دست خود و توده  ایرانی زبان در میان خود فروپاشید 

قرار  یرکوتتمدن خود را  نابود کرد و در راس تمدن تازه 

گرفت
157

نقش   Nو Q دارندگان هاپلوگروه هایکه در آن 

برجسته داشتند.
158

 

 

تیلی و  دینلین ها، وهاهونگ.[ -بودن ])شدن(تورکی زبان 

برخی از  گانگومیلیف و نویسند، که ها )نیاکان اویغورها(

بر آن پا می  ،یخیآثار تار گریو د ایپدیکیمقاالت و

 خیتار یخیدوره تاربرش معینی از  یبراشاید  فشارند،

 آن ی تباریمنشابه هیچ رو، درست باشد، اما تباری شان 

چونان مشعل تواند  یدهد. زبان نمی نم حیها را توض

شمرده شود.  پدیده پیچیده اتنوژنزو خم  چیدر پراهنما 

 بیشتر قاعده است تا  خیزبان در تار رییتغزیرا 

 استثناء. 

 

نورمان ها، به عنوان مثال، پس از فتح منطقه شناخته شده 

از دست دادند و خود را  یروژازبان ن ،)فرانسه( ینورماند

جا انگلستان، که در آن همان ها به  ان شدند.وی زبفرانس

                                                 
157

. منظور این است که توده های ایرانی زبان مانند دی  

ها، دینلین ها، ژون ها، یوئه شی ها و اوسون ها، از 

خود به رقابت و مبارزه برخاستند و از سوی  سویی میان

دیگر پیوسته با توده های زردپوست چینی و تبتی آمیزش می 

یافتند و در سرانجام در اثر کشاکش های درونی )میان 

یوئه شی ها و اوسون ها و پسان تر میان یوئه شی ها و 

هونوهایی که دیگر در اثر آمیزش با چینی ها  و دونهوها 

ودند( همه از میان رفتند و جای خود را برای تورکی شده ب

توده های نوپیدای پروتو مغولی و پروتوتورکی که آمیزه 

یی از تورانیان آریایی ایرانی زبان و چینی های زردپوست 

 گ. -بودند، سپردند.
158

 یفوقانسوبسترات )بستر( و الیه ا توجه به نقش ب.  

و هسته گان باشند یعمومکتله  ، منشاء)سوپراسترات( جامعه

اصلی  عتیطبباره در بررسی شود. جداگانه  دیآن با یاسیس

بان از روی ایرانیسم های زتوان  یم ی هونوها،رانیتمدن ا

که ، های شان کاله ،یی آناننوع سکای، جامه های چوواش

شیوه ، می باشد ( Phrygianهای فیریگی ها ) کاله ادآوری

 کرد..... داوری وها  ییسکاشان به سان  متعظی
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وی فرانس زندگی می کردند، زبان اوند شانشیخوتوده های 

مدت های زیاد به آن سخن می و  ندارمغان آوردرا به 

 شهیرویان کنونی به زبانی سخن می گویند که رانسگفتند. ف

سر می کشد.به جهان فرهنگ روم  آنهای 
159

 نیااز اما 

آن ها  ی االصل بودن روم باره خاستگاهر دکسی  چیهفاکت، 

قف تاریخ مونتیجه گیری نمی کند. اما در این زمینه تنها 

گ.( -نویسان یک ششم زمین )منظور گستره شوروی پیشین است

صد وهشتاد درجه متناقض است که از روی زبان در باره 

منشای تباری این یا آن توده داوری می کنند.
160

 

 
برخی از  ،یعلت عدم آگاه بهچنین بر می آید که 

نمایند که گویی این استدالل نویسندگان می خواهند چنین 

قبایل از همان آغاز تورکی زبان بوده باشند! و این 

گونه، بی توجه به آوندهای دیگران، آگاهانه یا 

ی حقایق دست می عمد ریغ ای یعمد فیبه تحرناآگاهانه 

 می پردازند.« کالهبرداری های تباری تاریخی»یازند و به 

 

اره در برا  ینیمنابع چدر این رابطه، بایسته است گزارش 

 ،منبع کیه گفته نا بب یادآور شویم. تیلی ها پیوندهای 

با یوئه شی ها خویشاوند اند. اما  (تیلی ها) هاغوریاو

 به گفته منبع دیگر، همریشه با یفتلی های ایرانی زبان؛

که یادآور می شوند تنها  ینیآگاهان چدر این حال، اما 

. ]یعنی اگر متفاوت استیفتلی ها از زبان اویغورها زبان 

اویغورها را تورکی زبان بپنداریم، زبان یفتلی های 

 .گ.[-خویشاوند آن ها  غیرآن بوده است

                                                 
159

 :قائل شد زیتمااتنوژنیز،  نوعیسته است میان دو با .  

آن )به  ن. حامالتباری استتک منشای تباری آریایی  ی،کی

 یگروه ها گریدبرخاسته از افراد جز از رشته زنان( با 

 طیها را به مح آن همین گونه  و یی نیافتندهمگراتباری 

 نپذیرفتند.خود 

 

شکل فراتباری یا سوپر  ی است کهروماتنوژنیز دیگر، 

 تیاهماز همان آغاز،  رومیان ( دارد.superethnicاتنیک )

شالوده خط  نیانمی دادند و  منشا به خاستگاه و یاریبس

هایی از سوی رومیان  تالشپا گرفت. البته، توسعه  گذار

بازماندگان شان  یم براودولت ربار تباری به دادن  یبرا

تالش ها در فرجام با شکست همه این ، اما انجام شده بود

 رو به رو گردیدند.

 
160

. به گمان غالب، نویسنده در این جا آن پژوهشگرانی را  

آماج خدنگ های سرزنش ساخته است که بی توجه به تورکی 

زبان شدن متاخر هونوها و برخی دیگر توده ها مانند 

اویغورها، قرغیزها و تاتارها، می کوشند آنان را از 

 گ. –بان و تورکی تبار جا بزنند. ریشه تورکی ز
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 انیدر م( )دانشمند اویغوری( Sabitovبه باور ثابتف )

،  R1aنا به داده های د. ان ای، هاپلوگروهب غورهایاو

یعنی آشکارا برخاسته از ریشه  هاپلوی اصلی است.

ها )پشتون  افغانی کوهی، ها کیتاج هندواروپایی که با

بازماندگان سکایی ها، گسست ناپذیر می باشد. -ها(
161

در 

اقوام شتافتند و غرب  اویغورها بهاز  یبرخآینده، 

ها  آنرا زیر فرمان خود درآوردند.  ایسآغرب اور یرانیا

 دولت کیفبلغار بزرگ و شالوده تباری و  هیپابودند که 

نام دارای  انیبو یروسآوازخوان سرزمین گذاشتد. را روس 

های سروده شده وی بر آهنگ  چنانی که ازاما  ،ی بودبلغار

آواز می خواند.استان به زبان روسی ب، می آید
162 

 
 قیطرها از « تیلی»ی تله ها یا باستاننام تباری 

ی اسالوها ره یافت و در سیمای  سالوی طیمحبه بلغارها 

در این باره ) ( بازآفرینی گردیدDulobaدولوبی ها )

باره پیوندهای در  امپی ن،ی(. بنابراپسانتر می پردازیم

و  هی، بدون پالفوف یها یو اوکرایین تاتارهاتنگاتنگ 

روس های آداب و رسوم چنانی که . یستن یخیتارشالوده 

فرمانروایی خاقانات  عهدبا  ها که یاوکرایینی و جنوب

برخی  «انیبو» هماهنگی دارند. برای نام  خزردشت نشین 

می کوشند ریشه های سالوی و یا چواشی جستجو  سندگانینواز 

که را نادیده می گیرند  تیواقعنمایند و در این حال این 

 .بود جیرا اریتاتارها در گذشته بساین نام در میان 

                                                 
161

. به گونه یی که پیشتر هم گفتیم، سخن می تواند تنها  

بر سر پشتون های غلزایی باشد که نویسنده آن ها را 

برخاسته از سکایی ها می داند، نه پشتون های ابدالی 

)درانی( که با پارس  ها همریشه و خویشاوند اند. با این 

که پشتون ها، در کل، از روی هم، شایان یادآوری است 

داده های دی. ان. ای، پس از  نورستانی ها، ناب ترین و 

در   R1aاصیل ترین توده های ایرانی اند. هاپلو گروه 

میان باشندگان ایران غربی )ایران کنونی( به گونه 

در صد است. در حالی  که در میان  30میانگین تنها 

میان پشتون ها درصد و در  60نورستانی  ها بیش از 

)همراه با دیگر هاپلوهای رایج در میان توده های 

درصد می رسد. برای  50ایروهندواروپایی( نزدیک به 

مقایسه این هاپلو در میان تاجیک های باشنده همواری ها، 

درصد می  30مانند ایرانی های غربی، به همان میانگین 

ترین رسد. این گونه، پشتون ها از ایرانی ترین و اصیل 

 گ.–گروه ایرانی تبار اند. 
162

. شایان یادآوری است که زبان روسی باستان، با زبان  

اوستایی بسیار نزدیک و همریشه می باشد. هم از دید 

 گ. -دستوری و هم از دید واژگانی.
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 مادها:

 

 
 

 شماره نقشه

نخستین دولت بزرگ تشکیل شده در دوره  -نقشه دولت مادها

 تاریخی در بخش باختری فالت ایران

« میدیا»از سوی جهانیان  ،مادها سرزمین ایران در دوره

حتا تا هنگامی که نام )کشور مادها( نام می گیرد و این 

از روی کار آمدن هخامنشیان یک سده آزگار می گذشت، 

 داشت.کماکان اشتهار 
به گونه یی که دیده می شود، دامنه های خاوری این 

 شاهنشاهی تا باکتریا )بلخ( می رسیده است.

 
 

 
 

 پیش از میالد 600گستره سرزمین ماد در 

 

از  شیپ ۵۴۹–الدیاز م شپی Mādai (۷۲۸» ماد یشاهنشاه

(الدیم
163

  

                                                 
163

با اندکی فشرده سازی و  ایپد یکیو. برگرفته از:  

 ویرایش.
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 ان:پادشاه

 (نی)نخست اکوید-الدیاز م شیپ ۷۰۱ -

 فروریتش  631-653 -

 هووخشتره-الدیاز م شیپ ۶۲۵-۵۸۵ - 

 (نی)آخر گویشتوویا-الدیاز م شیپ ۵۴۹-۵۸۹ - 

 

  :خچهیتار
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 الدیاز م شیپ ۷۲۸-را متحد نمود یماد لیهووخشتره قبا - 

کورش بزرگ با گشودن هگمتانه دولت ماد را سرنگون  - 

 الدیاز م شیپ ۵۴۹-نمود

 

 شهفدهم پی تبار که در سده یرانیاز اقوام ا یکینام  ماد

شد،  ا به نام ماد شناختهپسان هکه  ینیدر سرزم الدیاز م

، آشکارااز تاریخنویسان باستان،  یاریبس .دیگز منینش

 شیاند. واژگان بازمانده از گو خوانده «ییایآر»مادها را 

(؛ سی)= پرد Paradayda)= فر(؛  Farnah]مانند: یماد

Vazraka  بزرگ(؛ =(Vispa  ؛)همه =(Spaka =(  ؛)سگMitra  =(

 زیو ن ان،باست یدر زبان پارس )= شاه( Xshayathiaمهر(؛ 

 وندیبودن زبان مادها و پ «ییایآر»به « استرابون» حیتصر

پارس و بلخ و سغد و سکاها و  ین هااآن با زب یو همسان

ها را در  بزرگ ـ که زبان مادها و پارس وشیکالم دار زین

بودن زبان  «ییاآری»از  نشانه دهد، یگروه قرار م کی

 مادهاست.

 

 یغرب رانیمادها در ا ،الدیاز م شیاواخر سده هشتم پ در

ها  که به آن انیگرفتند و با آشور رویگرد هم جمع شده، ن

 کصدیکه حدود  ییها جنگ یو ط دندیبرده بودند، جنگ ورشی

 یآنان را شکست دادند و دولت ،دیانجام درازاسال به 

از  سرانجامنمود و  ییل فرمانرواسا ۱۲۰نهادند که  دایبن

 د.بزرگ شکست خور روشکو

 

مادها  یها اهتگشده در سکون افتهی)معابد(  یمذهب یبناها

 بیترک ییایآر ینید یکه با اسام یخاص ماد یها نام زیو ن

، Mazdakku ،Bagparna ،Auraparnu ،Artasiraruاند )مانند:  شده

Bagdatti ،Bagmashdaقوم ماد را به  ی( آشکارا تعلق مذهب

 دی( و شاییای)آر یرانیاهندو ینید یها نییو آ ها شهیاند

 .دهد ینشان م ،یزرتشت

 

و  یونانیو  یشاهان و سرداران ماد که در متون آشور نام

اُوَوْخشَتَر،  ،ی)مانند: ْفَرَورت اند دهیذکر گرد باستان یپارس

،ییوَ  یَارشْتْ  آشکارا  به ( همگی…سپاَد و  َتخمَ  رَپرَن،یدیش گَ

 هستند. «ییایآر»

 

مردم  نیریحضور د» هینظر هیهستند بر پا یمدع یبرخ

از  گروهیکه توسط  «انهیو م کیدر خاور نزد ییایآر

است،  ارائه شده یجهانشاه درخشان ژهیبه و خدانانیتار

 یبه نادرست به معنا انرودانیم در نوشتارهای« َمَده» واژه

 یاز اسناد باستان یرخاست که با ب ترجمه شده نیعام سرزم

 دست کم از هزاره دیدگاه، نیا هی. بر پاباشد ینم زگارسا

حضور  رانیا یغرب یها مادها در بخش الدیاز م شیپسوم 

 اند. داشته
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از  شیپ ۷تا  ۹قرون  انیمادها م ،منابع یبرخ هیپا بر

ندادند  لیتشک یماد یها نیسرزم یبرا کپارچهی یحکومت الدیم

آن چه در  رسد یمعتقدند که به نظر م یرخرابطه ب نیو در ا

 یخیمادها در متون تار یو حکومت یتمدن نهادهای باره

 بهمتعلق  یریاست، تصو شده تی( روایت و پس از ود)هردو

 ییها باشد که سپس به تن و قامت مادها و پارس انیهخامنش

  است. شده یکه روزگارشان گذشته بود، پوشانده و بازساز

 

معاصر با دوران مادها  یکه اسناد - ین آشورآن چه از متو

نهم تا هفتم  آن است که مادها از سده د،یآ یم بر –هستند 

که سبب  ابندیب یشرفتپ. م. نتوانسته بودند چنان پی

 پراکنده فیو طوا لیقبا یافتگی و اتحاد و سازمان ییهمگرا

که  -برتر و واحد  یرهبر و فرمانروا کماد بر محور ی

آن  د؛ینام نیمادنش یها نیا پادشاه کل سرزمر یبتوان و

شده باشد.  د،ینما یم نیرا چن اکویگونه که هرودوت، د

خود به قلمرو  رشمارپ یها یپادشاهان آشور در ضمن لشکرکش

 «یشاهان محل»از  یسکونت مادها، همواره با شمار فراوان

 کیاند و نه  رو بوده مختلف( روبه ی)حاکمان مستقل شهرها

  .نیمادنش یها نیواحد حاکم بر کل سرزمپادشاه 

 

 یپادشاه نیتر ماد در زمان هووخشتره به بزرگ یشاهنشاه

را آن چنان که در  رانیو سراسر ا کرد یحکومت م ایغرب آس

 خیبار در تار نینخست یاست برا دایماد هو نینقشه سرزم

پرچم آورد. هوخشتره بنیادگذار نخستین قدرت  کی ریبه ز

 تدول نیدولت ماد به عنوان نخست یگذار هیپابود.  یرانیا

با  رانیا پشته باشندهوحدت اقوام مختلف  هیبر پا

 نیتر به عنوان مهم دیرا با یفرهنگ یوندهایمشترکات و پ

  آورد. به شمار رانیا خیدر تار دادیرو

 

ماد در سده هشتم  نیآشور به سرزمپی در پی  یها یلشکرکش

دولت زورمند آشور، سوی از پ. م؛ و خطر حمله از غرب 

 نیدتریمادها که جد یدولت متمرکز را برا کی لیتشک ازین

 هرودوت وجود آورد.ه ب ،مهاجران به زاگرس بودند

صد سال حکومت کردند، نجپ ایدر آس ها یآشور :سدینو یم

مادها  دند،یچیکه سر از اطاعت آن ها پ یمردم نخستین

ها کردند و از  ترشاد دند،یجنگ یآزادگ یبرا نانیبودند. ا

 رستند. یبندگ دیق

 

 :گاهنامه

سوم به ماد لشکر  ینرار-آداد ،الدیاز م شیپ ۸۱۰سال  در-

 .را تصرف کرد رانیفالت ا یصفحات غرب و دیکش

 ۹سکاها به ماد حمله کردند.  ،الدیاز م شیپ ۶۳۳سال  در-

مادها، سکاها را شکست  الدیاز م شیپ ۶۲۴سال بعد در سال 

 .رانند یداده و عقب م
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ماد و بابل متحد شدند و  ،الدیاز م شیپ ۶۱۲سال  در-

آشور  یمرکز آشور حمله کرد و پادشاه نوایهووخشتره به ن

 را برانداخت.

شاه ماد از کوروش  گویشتوویا ،الدیاز م شیپ ۵۵۰سال  در-

کوروش در  ریآن هگمتانه به تسخ رویو پ خورد یشکست م

 .دیآ یم

ماد را  نیسرزم کمیمهرداد  دالیاز م شیپ ۱۵۵سال  در-

 .کند یم ریتسخ

 

 :ماد خیتار یشناس منبع

که گزارش  ست یی ا  بهیاشاره به قوم ماد در کت نینخست

موسوم به پارسوا، در  نشلمانسر سوم به سرزمی حمله

م( بر آن ثبت شده است.  پ. ۸۳۷کردستان، )سال  یها کوه

و محتمل  روند یبه شمار م ییمادها از نژاد هند و اروپا

 یها از کناره الدیهزار سال پیش از م خیاست که در تار

 آمده باشند. یباختر یایخزر به آس یایدر

 

در  یاز مادها آثار رانیبا کاوش در مناطق غرب ا اکنون

با  یخیتار  هگمتانه در دست است. تپه هگمتانه تپه تپه

تاریخنویسان  اتیمتعلق به دوران ماد است. روا یی نهیشیپ

مادها  شهر در دوره نیاز آن است که ا یحاک زین ینانوی

از  پیشششم  نخست سده مه)از اواخر سده هشتم تا نی

است و پس از  مادها بوده یها مرکز شاهنشاه (، مدتالدیم

 یهخامنش یها تختیاز پا یکیبه عنوان  زیانقراض آن ها ن

هرودوت  یها . گفتهاست رفته ی( به شمار میتابستان تختی)پا

 نیتر مهم الد،یدر سده پنجم پیش از م ،یونانیتاریخنویس  -

نوشتن  یبرا ،قتیاست. در حق زمینه نیدر ا یخیمأخذ تار

دوم سده پنجم پیش  مهیبار در ن ماد نخستین دودمان خیتار

 لسریپ گلتیت یها بهیکت در است. کوشش کرده هرودوت الدیاز م

است و  نوشته شده الدیاز م شیسوم که در سده هشتم پ

ماد  هیبه ناح زیو اسرحدون و شلمانسر سوم ن بیسناخر

 اند. اشاره کرده

 

 یبازساز یبرا یتا حدود زیکتاب مقدس ن قیعهد عت متوناز 

 یها متون در دوره نی. ابهره گیری می شودماد  خیتار

 یها از قسمت یجز برخ اند و به نوشته شده یگوناگون یخیتار

اند،  نوشته شده یه زبان آرامکه ب الیعزرا و دان یها کتاب

 یها . کتاباند نگاشته شده یمتون به زبان عبر نای همه

اند و در  همزمان بوده باً یناحوم و حبقوق که تقر امبرانیپ

 بر افتادن ناگهانی ستند،یز یم الدیاز م شهفتم پی سده

را  نواین بار بی. ناحوم سقوط مصدهند یدولت آشور را شرح م

 ریتسخ ها یتوسط مادها و بابل الدیاز م شیپ ۶۱۲که در سال 

آشور در سال  رتسخی باره شد را گزارش کرده و حبقوق در

. شاید دیگو یتوسط مادها سخن م الدیاز م شیپ ۶۱۴

که دولت آشور هنوز  یهر دو کتاب به زمان یها ییوگشیپ
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اند که  بوده یا در دوره یتعلق دارند ول ،پابرجا بوده

 .دیرس یولت آشور، آشکار به نظر مد بار بتیسرانجام مص

 

 :ماد نیسرزم 

آغاز  ،یماد یها لهیقب الد،یاز م شدوم پی هزاره انیپا در

 دهیها ماد نامپسان که  رانیاستقرار در قلمرو غرب ا به

 یها نینش شاهک منگاهیکه در آن زمان نش ییجا -کردند، شد

 ها، یمانند گوت یگوناگون یو زبان یقوم یها فراوان و گروه

نهم و  یها سده ر، دسپسبود.  ها یو هور ها یکاس ها، یلولوب

 شیافزا یادیز یقدرت مادها تا حد الد،یاز م شیهشتم پ

 شهفتم پی و نقش آن ها برجسته شد و سرانجام در سده افتی

آن  کیاز مناطق نزد یو برخ رانیسرتاسر غرب ا الد،یاز م

درازای د در ما یمرزها ،. بنا بر اینافتیبه مادها تعلق 

 نیبا ا .کرد رییرفته تغ و رفته جیتدر چند صد سال، به

 مانده ما ناشناخته  یماد برا قیدق ییاجغرافی حال، گستره

 است.

 

ماد که از  یها نینش شاهک یغرب یمرزها ن،نخستی دوره در

دشت همدان فراتر  یغرب یمستقل بودند، از مرزها گریکدی

ماد  یو شرق حدود شمالی باره . اطالعات ما دررفتند ینم

گونه  ماد، آن یاصل نیحال، سرزم نیاندک است. با ا اریبس

 سده غازتا آ الدیاز م شنهم پی از اواخر سده ها یکه آشور

شمال به  یاز سو شناختند، یآن را م الدیاز م شهفتم پی

 یها بوندا در کوه لیزیکه گ شد یبوندا محدود م لیزیگ

غرب و  یاز سو .ان قرار داشتکوه در شمال دشت همد قافالن

و  رفت آن از دشت همدان فراتر نمی محدوده زیشمال غرب ن

که  یغرب نوببه جز در ج شد، یزاگرس محدود م یها به کوه

مرز  نیداشتند که ا اریزاگرس را در اخت یها مادها تا دره

 ،یپیواقع شده بود و ماد را از ال نیگر های کوه در دامنه

به سمت جنوب کرمانشاه،  کوه شهیپ یاحدر نو یی  یپادشاه

 یالمای مرز ماد به منطقه زیجنوب ن ی. از سوکرد یجدا م

 قآباد تطبی خرم دره اکه امروزه ب شد یمحدود م یماشکیس

 .شود یداده م

 خاوریو جنوب خاور  یکه قلمرو ماد از سو رسد ینظر م به

 .( محدود بودPatušarraَپتوشَرا ) نیو سرزم ریبه دشت کو

شده  فیتوص یکه توسط شاهان آشور پتوشرا چنان نیسرزم

( واقع شده بود. رینمک )شاید دشت کو ریکو هیاست، در حاش

و  دندینام یم «یکنیب» انیپتوشرا را آشور کیرشته کوه نزد

. کردند یم ادی« رشته کوه الجورد»از آن با عنوان 

 پژوهشگران معمواًل آن را با کوه دماوند که در شمال شرق

. پتوشرا ظاهرًا همان دانند یتهران قرار دارد، برابر م

صورت َپدشخوار ذکر  به انهیم یکه در پارس ست یی ا  منطقه

از آن  ورداستخراج الج یانیم یها که در سده ییجا .شده است

 انیشده است. الجورد که به عنوان خراج به آشور یگواه
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 یاطق شرقمن یها تجارت با مادی به واسطه» شد، یپرداخت م

 .« آمد یبه دست م

 

قلمرو حکومت  نیتر شاید دوردست ،یکنیپتوشرا و کوه ب

در  شخوی توسعه نیتر در طول بزرگ ها یمادها بود که آشور

نخست سده هفتم  و دهه الدیاز م شهشتم پی دوم سده مهین

حال،  نیبه آن نفوذ کرده بودند. با ا الد،یاز م شپی

 ادیبه احتمال ز یکنیه کوه بک کند یاستدالل م نیلو سییلو

داده شود که در غرب  قیکوه الوند تطب با رشته ستیبا یم

 فوردیتوسط استوارت کل قیتطب نیا .همدان قرار دارد

. اگر پذیرفته شده استگر از پژوهشگران ید شماربراون و 

 نیکوه الوند درست باشد، به ا با رشته یکنیب قیتطب

 و همه نگذشتندها  کوه نیهرگز از ا ها یمعناست که آشور

شده  شناخته شانی برا ایکردند  ریکه تسخ یماد یها نسرزمی

 بود، در غرب همدان قرار داشت.

 

 :هگمتانه

 یتابستان تختیماد، پا یپادشاه تختیپا هگمتانه،

 انیماد از دوران هخامنش التیا نینش و ساتراپ انیهخامنش

ماد را  یارگذدایبن کایرانیا دانشنامه. بود انیتا ساسان

 اکویهگمتانه و توسط د تیبه مرکز الدیاز م شیپ ۷۰۸سال 

در  کمی وشداری شهر در سنگنوشته نیا نام .کند یذکر م

-َاگ» یالمی، در ا«َهمگَمتانَ »باستان  یارسپدر زبان  ستونیب

بیشتر ثبت شده است. « نُ -تَ -مَ -گَ -اَ »و در زبان َاَکدی « نَ -دَ -مَ 

 یبه معنا« َهنگَمتَ »واژه از  نیکه ا شود یم ریتفس نیچن

که  شود یم تهگرف جهیمشتق شده است و نت« محل گردآمدن»

 نیدر ا یمردم ییگردهمآ یدولت ماد، نوع یریاز شکلگ شیپ

مادها که در آن  ییگردهمآ کی. هرودوت به شد یانجام م جا

محل آن را  یول کند یشد، اشاره م دهیبرگز یبه شاه اکوید

 .کند یمشخص نم

 

شاید « مادها نیسرزم» یبه معنا« َهل. َمَت. نَ » یالمای اژهو 

 توانست یمادها نم تختیباشد چرا که شهر پا رستد دینبا

شود. جرج  دهینام «نیسرزم» ایداشته باشد  یالمیا ینام

جا  در آن که نیکرده است که با توجه به ا شنهادیکرزن، پ

ها در آن  یو چهارتا شوند یم دهیهفت شهر، هگمتانه نام

شهر  ای تختیپا ینام در واقع برا نیپارس قرار دارند، ا

منابع،  گریو د یشده بود. در منابع باستان نییعت یشاه

ذکر شده است: در زبان  یمختلف یها هگمتانه نام یبرا

اکباتانا، » نی، در زبان الت«ا کباتانا، ا گباتانا» یونانی

، «َاحم تَ » یمدر زبان آرا «ورومیپارت سیاکباتانا، اکباتان

 یپارس زبانو در « َاحَمَتن، َهَمَتن، ا کَبَتن» یدر زبان ارمن

 «.َهَمدان» انهیم

 قیتطب ،یشناس و باستان یخیتار نهیبر هر دو زم بنا

حال، کمبود آثار  نیاست. با ا یهگمتانه با همدان، قطع
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 نیاز اسالم در ا شیقابل مشاهده از دوران پ مانده یباق

 دکنندگانیبازد نیاز نخست یه که برخمنطقه، باعث شد

همچون شوش، کنگاور و تخت  ینیگزیجا ین هاامک ،ییاروپا

 دهند. شنهادیهگمتانه پ یرا برا مانیسل

 

 نیهگمتانه، ا کیو منابع استراتژ تیتوجه به موقع با

اشغال شده  الدیاز م شیپ کمی از هزاره شیمحوطه شاید پ

 نیدر ا یشناخت انو باست یخیهرچند که شواهد تار .بود

هرودوت، هگمتانه در  مورد وجود ندارد. بنا به گفته

مادها  تختیبه عنوان پا الدیاز م شاواخر سده هشتم پی

شد. هرودوت مجتمع شاهانه شامل قصر،  دهیبرگز اکوید وسطت

ساخته شده  یا تپه یکه بر رو یو اقامتگاه نظام یدار خزانه

مجتمع توسط هفت  نیه اک دیگو یو م کند یم فیبودند را توص

 یرونیب واریاز د یداخل واریمتحدالمرکز که هر د وارید

دو  رغم بهبلندتر بود و بر آن ا شراف داشت، ساخته شد. 

 گونه چیه انیمرکز زاگرس، آشور یدر مناطق ماد یریسده درگ

اند و ممکن است که  از هگمتانه ارائه نداده یگزارش روشن

 یها نکرده باشند. سنت یرویشآن ها هرگز در شرق الوند پ

 هناافس سیرامیمنشأ شهر هگمتانه را به سم ،یگرید یمیقد

 .«دهند ینسبت م دیبه جمش ای یی

 

 :ماد فیطوا

در مجموع  یرانیو ا یونانیو  یمنابع کهن آشور مطابق

 هدهند لیتشک فهیاز شش طا فهیکه سه طا گردد یم روشن

بوده و  انیبود و انیستروخات ان،یبوس یعنیاتحاد مادها 

 و مغ انیزانتیاند از آر عبارت بوده گرید یماد فهیسه طا

 .انیها و سرانجام پارتاکان

 

 یکمنداندازان ساگارت نیسرزم در ،یونانیمنابع بر پایه 

که شکل  اند ستهیزی م یساگارت یها ی( مادیساگرت ،ی)زاکروت

 ،یزاگروس )زاکروت یعنیشدًه نام خود  یونانی - یبابل

اند. نام  داده رانی( را به کوهستان غرب فالت ایتساگر

موجود است  زیپارس ن فیاست که در اتحاد طوا فیطوا نیهم

 نیماد و پارس منجمله از منشا هم فیطوا یخون وندیو خط پ

پارس  فی( است، طوایساگرت ،ی)زاکروت ها یساگارت فهیطا

را در مناطق  یطوالن یدوران ،جنوب یپیش از حرکت به سو

 .اند دها بوده و بعدها رو به جنوب رفتهما

 

 :ماد شاهان

هرودوت، دودمان مادها شامل چهار شاه بود که به  گفته به

 ییسال فرمانرا ۱۵۰خانواده تعلق داشتند و به مدت  کی

دودمان توسط شاه پارس، کوروش  نیرو ا نیکردند. از ا

 سرنگون شد. الدیاز م شیپ ۵۵۰بزرگ در سال 

 

 :اکوید
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در  یحکومت ماد بود. نام و گذار دایبن اُاکوید ای اکوید 

هرودوت  .است ذکر شده یمختلف یها گونهمنابع گوناگون، به 

و  Da-a-a-uk-ku ینوشته، در متون آشور «وک سید  »را  ینام و

است.  ضبط شده Da-a-ya-u(k)-kaو  Da-a-(hi-)(ú-)uk-kaدر ایالمی 

است و اسم  Dahyu-ka- یرانای از واژه هبرگرفت اکوینام د

 است. نیسرزم یمعن به dahyu- مصغر واژه

سال حکومت کرده و بر  ۵۳مدت  اکویکه د دیگو یم هرودوت

است  شده ییها یزن گمانه دوران حکومت وی باره اساس در نیا

 یتیروا یکه گزارش هرودوت بر مبنا رسد یاما به نظر م

 نیگزارش هرودوت به ا یباشد. پژوهشگران از رو یشفاه

ماد و  شاهیمؤسس خاندان  اکویکه د اند دهیرس جهینت

استقالل  انیپادشاه ماد بوده که از آشور نینخست نیمچنه

شود که گزارش  دینکته تأک نیبر ا دیاست. اما با کسب کرده

است و از  یو شرق یونانی یها از افسانه یی  زهیهرودوت آم

 . ستین نانیقابل اطم یخیتار دید

 

 یها که گزارش یاست که پادشاه ماد نیافرض بر  نیهمچن

 شیپسر فرورت اکویهمان د چرخد، یم وهرودوت حول و حوش ا

 حکمرانی دوره قیدق خیکه تار ستیممکن ن جهیباشد، در نت

اول  مهیگفت که شاید اکثر ن توان یاو را مشخص کرد اما م

 گوری. ااست گرفته یرا در برم الدیاز م شهفتم پی سده

 یها در نوشته اکویوضع دوران حکومت د: »دیوگ یم اکونوفید

 ۷۴۵-۶۷۵از آن زمان ) یکه منابع آشور یریبا تصو ودوتهر

 یدارد که برخ رتیچندان مغا ،کنند ی( رسم مالدیاز م شیپ

 «اند. هرودوت را رد کرده یاز تاریخنویسان گواه

 

بود که  شیفرزند فرورت اکویهرودوت، د یها نوشته هیپا بر

 .حکومت واحد ماد را در ذهن داشت کی جادای طرح و نقشه

 یدر شهرها ایخودمختار جداگانه و  یها مادها در دهکده

در  یقانون بی دوره کیدر  اکوی. دکردند یم یکوچک زندگ

کند و  اخود اجر ماد، تالش کرد تا عدالت را در دهکده

دست ه ب طرف یب یقاض کیرا به عنوان  یاعتبار و حسن شهرت

و مردم  افتیاو گسترش  تفعالی حوزه ونه،گ نیا .آورد

 که نیتا ا رو می آوردند یبه و زین گرید یروستاها

 نیاست و ا ادیمردم ز یها سرانجام او اعالم کرد درخواست

 ادامه بهدردسرساز و دشوار است و حاضر  یو یبرا گاهیجا

 یفزون آشوبو  یدزد ،یریگ کناره نیا ی. در پستکار نی

حل و فصل  یرا برا یهم آمدند و و و مادها گرد افتی

 زین ی. منابع آشوردندیعنوان پادشاه برگز اختالفات به

 یاز پادشاه الدیاز م شیپ ۶۷۳بار، در سال  نینخست یبرا

 .کنند یم ادیمستقل ماد 

 

گماشتن  اکوینخستین اقدام د دن،یرس یپادشاه از به پس

که  یبود. شهر تختیساخت پا زیخود و ن یبرا ینگهبانان

باستان  یارسپدر زبان  ،دیمنظور برگز نیا یبرا اکوید
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که  شد یخوانده م« اکباتان» یونانی انبهگمتانه و به ز

محل » ی. هگمتانه به معنشود یدانسته م یهمدان امروز

است به گرد  یی  است و اشاره« همه یبرا یشهر» ای «اعاجتم

در بودند. او  پراکنده در گذشتهکه  یماد فیهم آمدن طوا

دژ  کیدستور داد تا  الد،یاز م شیاواخر سده هشتم پ

 شود تا همه جادیشهر ا نیدر ا یی  تپه یمستحکم بر رو

 . ردیدر آن انجام گ یدار و خزانه یدولت ،امور نظامی

متوجه  الد،یاز م شیپ ۷۱۵شاه آشور در سال  -دوم سارگون

است.  اول، شاه اورارتو متحد شده ییسانبا ر اکویشد که د

 -انیجنگ خود با منائ ینظر گرفت و در ط ریرا ز اکویاو د

و  جانیبودند و در آذربا ینژاد ماد شاوندانکه از خوی

ماد شد  دوار گربار دی -کردند یمبسر  هیاروم اچهیجنوب در

دهد.  انیجا پا آن« مرج و  هرج»بود، به  یکه مدع تا چنان

ف عادت برخال یکند ول ریرا اس اکویجا توانست د در آن یو

 یی و در نبشته دیجانش را به او بخش ،انیآشور یشگیهم

را  اکوید: »کند یآباد اعالم م در کاخ خود در ُخرس یفاتیتشر

 «کردم. دیبه حمات تبع اش لهیهمراه قب به

 

 :شیفرورت

 ،ی: ْفَرَوشییاوستا ،یباستان: ْفَرَورت یارسپ) شیفَرَورت

( شیروَمرتیایالمی پ ش،ی: َپروَمرتی: فراُارت س، بابلیونانی

 اکویپسر د شهرودوت فرورتی شاه ماد بود. به گفته نیدوم

 کرد. لیکشور تبد کیرا مّتحد و به  یماد لیبود و قبا

شده  دیاش به آشور تبع و خانواده اکویکه به همراه د یو

 یشد. بعدها و تیدر خاک آشور ترب یبود، به احتمال قو

به  ،یهمدان کنون هیدر ناح یکار تیب التیخداوند ده ا

عمد  یخود از رو انیآشور رود یشد. گمان م یکش-کار تیمرکز

را از  یو نخستباشند تا  مقام منصوب کرده نیرا به ا یو

دو است دور کرده باشند،  داشته یمحل شهیکه نفوذ و ر ییجا

 که دستپرورده و دست شیباور بودند که فرورت نیبر ا دیگر

شاهکان و  ان،یشوایپ رسایمانند  -خودشان است نشانده

را دنبال خواهد  ییها استدر ادامه سی -نشانده  شاهان دست

 باشد. انیآشور سودکرد که به 

 

 دهیرا د اکویکه سرنوشت اسارت پدرش د با آن شیفرورت

بود، همان راه پدرش را دنبال کرد و به آشور اعالن جنگ 

د خو ادیها را تحت انق کار ابتدا پارس نیا یداد. برا

 التیدو ا  نیشیخداوندان پ یاریدرآورد و سپس با جلب 

به خیزش داد.  سازمانآشور  برابررا  خیزشی خود همسایه

ماد را که  نیاعظم سرزمبخش  انیو آشور افتی سترشسرعت گ

در تصرف خود داشتند، از دست دادند. با مذاکرات آشور با 

آن  و خروج -بودند  امیق نکه متحد مادها در ای -سکاها 

 فرجامنا امیق ان،ها از اتحاد با مادها به سود آشوری

 نیتر توانست مهم شیفرورت ،به بعد خیآن تار از ماند.

 التیآشور نجات دهد و در سه ا وغی ریماد را از ز ینواح
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ند و پی ریزی ک یو ساپاردا دولت واحد یمادا ،یکار تیب

 مستقل ماد را برپا کند. یپادشاه

 

فرصت را  شیدر آشور، فرورت یداخل کشمکش کی انیجر در

در  گونه، نایو  ددوباره به آشور مناسب دی حمله یبرا

 یبرد ول ورشیبار دیگر به آشور  الدیاز م شیپ ۶۵۳سال 

 انیبر مادها پا یسال حکومت و ۲۲ بیترت نیکشته شد. بد

شکست  رغم به  بر آن اند کهاز تاریخنویسان  ی. برخافتی

شد که  ینبرد ساز نهیجنگ زم نیا ان،یآشور زا شیفرورت

 شیدولت آشور در پبر اندازی پسرش هووخشتره آن را تا 

 او شد و مدت  نیهووخشتره جانش ش،یگرفت. پس از فرورت

 سال حکومت کرد.چهل 

 

 :هووخشتره

 mÚ-ak-sa-tar، َاَکدی: hUvaxšataraباستان:  ی)پارس هووخشتره

-mÚ-ma-ku-išو  mÚ-ak-sa-tar, mUk-sa-tar، ایالمی: mUk-sa-tarو 

tarباستان:  یگی، فرKsuwaksaros ،یونانی :Kyaxárēs)) 

پادشاه در دوران  نیشاه ماد و نخست نیو تواناتر نیسوم

داد  لیتشک رانیا ررا د یسلطنت سراسر کیباستان است که 

قدرت مهم جهان آن زمان مطرح  کیرا به عنوان  رانیو ا

دولت ماد و معمار  یواقعبنیادگذار  توان یکرد. او را م

 باستان دانست. انیرانیا یامپراتور راستین

 

به استقرار  ها، یپدر هووخشتره و شکست ماد -شیفرورت مرگ

سرانجام  که نیتا ا انجامیدسکاها در ماد  ییفرمانروا

 انیآن ها پایی سال فرمانروا ۲۸هووخشتره توانست به 

رکردگانش به پادشاه سکاها را به همراه س ایماد یدهد. و

به  این گونهو  کشتخواند، همه را مست کرد و  یمهمان

 یداد. چون از جهت سکاها، آسودگ انیسکاها را پا لهیغا

آشور  یامپراتور یبه نابود میفراهم شد، تصم یخاطر و

 گرفت.

 دهید ها یرا در برابر آشور شیشکست پدرش فرورت هووخشتره،

 یکه برا دیو فهمآموخته بود. ا یبود و از آن درس عبرت

 یمجهز ینظام یروین ستیبا یم ان،یمقابله در برابر آشور

که به همراه سرکردگان  یفیسربازان طوا رایدهد؛ ز لیتشک

 کی دههرگز از عه وستند،یپ یخود در هنگام جنگ به اردو م

خاطر ابتدا ارتش ماد را  نی. به همندیآ یسپاه منظم بر نم

 ،یرتیعش پیشین ماتیتقس یکرد و به جا یو نوساز بازآرایی

خود استعداد  نیکرد و ا یبند میآن ها بر حسب نوع سالح تقس

 مانده یراه باق نیدر ا یباال برد. و اریآن ها را بس یجنگ

 .سکاها را هم به خدمت گرفت

 

و  ازنتایآر لیماد قبا ،زمان حکومت هووخشتره در

 لیقبا گریو اصفهان و د یر یرا در نواح انیپارتاکان

گرگان به اطاعت کشاند و دولت  هیشرق را تا ناح یرانیا
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هوخشتره  .داد لیرا تشک رانیمادها در ا یسراسر رومندین

پارس را به اطاعت در  لیسپس به پارس حمله کرد و قبا

 آورد.

 

 ینظام یرویسپس با دولت بابل متحد شد و با ن هووخشتره

از  دالیاز م شیپ ۶۱۴آشور حرکت کرد. در سال  یخود به سو

سر راه،  یآشور یها یآباد ریزاگرس گذشت و ضمن تسخ یها کوه

دولت آشور را در محاصره گرفت.  یباستان تختیشهر آشور پا

در شهر  سارپس از سقوط شهر آشور، پادشاه بابل نبوپوال

 یدوست مانیجا پ هووخشتره آمد و در آن داریآشور به د

هووخشتره  الدیاز م شیپ ۶۱۲شد. در سال  دیماد و بابل تجد

 انیآشور تختیپا نوایو نبوپوالسار توانستند با حمله به ن

 دهند. پایانآشور  یو فتح آن، به عمر امپراتور

بار  نیفراوان، هووخشتره ا یها یروزیاز فتوحات و پ پس

با  یشد. و ونانی یتجار یو شهرها هیدیمتوجه غرب و ل

رود  یباال یها نیو توانست سرزم دیجنگ هیدیشاه ل اتیآل

سرانجام  ها یدیمادها و ل میانرا تصرف کند. جنگ  سیهال

 یدگرفتگیخورش لیبه دل حیمس الدیاز م شیپ ۵۸۵در سال 

سال  ای. هووخشتره هم در همان سال و افتی انیپا یهانناگ

 یبه پادشاه گویشتوویپسرش ا بعد درگذشت. پس از هووخشتره

 سال حکومت کرد. ۳۵و  دیرس

 

 :گویشتوویا

تا  ۵۸۵پادشاه ماد بود که از سال  نیآخر گویشتوویا  

 یونانیدر منابع  یحکومت کرد. نام و الدیاز م شیپ ۵۵۰

Astuágē  وAstuígas ای Astuigâs یذکرشده و در منابع بابل، 

Iš-tu-me-gu است  نیبر ا جیاست. امروزه تصور را نوشته شده

 یپارس در Ṛšti-vaiga ها برگرفته از واژه نام نیکه ا

نام در  نیا جیاست. شکل را «گردان زهین» یمعنا باستان به

 نیآن است. ا یپارس شهیاز ر فیتصح آشکارا ،یونانیزبان 

تخت  یبارو یها چند بار در لوحه ،یالمینام در زبان ا

نوشته شده است که وابسته  Iš-ti-/Ir-iš-ti-man-kaصورت  به دیجمش

 گویشتوویاست. ا مناقشه دمور اگ،یبودن آن ها به نام آست

معروف است. او شوهر خواهر  اگیبه آست یخیدر کتب تار

در  یادیاطالعات ز گویشتوویسال حکومت ا ۳۵کرزوس بود. از 

به قفقاز و  یلشکرکش گو،یشتوویا یها . از اقدامستیدست ن

صلح او با  مانیموجب پ تیبود که در نها یدیجنگ با ل

 خواهر کرزوس شد.  س،ینیو ازدواج او با آر یدیپادشاه ل

 

به کوروش حمله کرد،  گویشتوویکه ا ندیگو یم یمنابع بابل

کرده، به کوروش  ریو او را دستگ دیسپاهش بر او شور یول

ماد  یساله شاهنشاه ۱۲۸حکومت  بیترت نیداد. بد لیتحو

گذاشته شد.  دایبن یهخامنش یو امپراتور افتی انیپا

 یلباس پارس کوروش مادها را مغلوب کرد، اما به آن

در حکومت  ،یاز مقامات ماد یلیکه خ یطور پوشاند. به
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 نیماد دوم التیبودند و ا ییواال گاهیجا یدارا انیهخامنش

در مورد  یمختلف اتیپس از پارس بود. روا یهخامنش التیا

توسط  گویشتوویجنگ او با ا یتبار کوروش و چگونگ

. دهند یمفولکلور  یرنگ و بو همهگفته شده که  ها یونانی

 میان یشاوندپیوند خوی چیه ،یدانشمندان امروزدید از 

 وجود ندارد. گویشتوویکوروش و ا

به تخت نشستن  نیآغاز یدادهایاز رو دینبونع دادنامهیرو

پس از  یو اندک زمان شود یپ. م. آغاز م ۵۵۶در  دینبونع

. رسد یم انیپ. م. به پا ۵۳۹در  انیفتح بابل توسط پارس

در دوران کوروش نگاشته  دادنامهیرو نیاز ا یحداقل بخش

پرخاشگرانه  دیشده است، چرا که لحنش نسبت به نبونع

شاه  گو،یشتوویا انیم یاز جنگ نیمتن همچن نی. اشود یم

ماد توسط ارتش  تختیهگمتانه، پا ریماد، و کوروش و تسخ

پ.  ۵۵۰ یعنی د،ینبونئ یسال تاجگذار نیدر ششم انیپارس

سالنامه  سندهینو  (.۴-۱ی)خط ها آورد یمم. سخن به زبان 

 هبابل اشار یجنوب شرق یلومتریدر چند صد ک یبه جنگ

 یشاه اشتومه گو، لشکر خود را برا: »سدینو یو م کند یم

لشکر بر او  یجنگ با کوروش، شاه انشان، فرستاد ول

 با «.کورش دادند لیو تحو دهیکش ریاو را به زنج د،یشور

و پس از  دیرس انیاستقالل ماد به پاهگمتانه، بر افتادن 

 و اداره شد. یها رهبر آن، توسط پارس

 

 :آشور و ماد یها جنگ

ماد در سده هشتم  نیآشور به سرزمپی در پی  یها یلشکرکش

حمالت  شتریپ. م. نتوانست قدرت مادها را در هم بشکند و ب

 ییماننا فیطوا هیغارتگرانه بودند. دولت ماننا اتحاد

 یحکومت ین هاااز سازم یید، از گذشته جزمنطقه و خو

. پبودند. دولت ماننا در سده هفتم  انیو گوت انیلولوب

 نیخرآ. رفت یاز دولت بزرگ ماد به شمار م ییجزم. 

پ. م. بود. خطر حمله  ۷۰۲شور به ماد در سال آ یلشکرکش

دولت  کی لیتشک ازیدولت زورمند آشور، ن لهیوس از غرب به

مهاجران به زاگرس  نیدتریادها که جدم یمتمرکز را برا

 . بود وجود آوردهه ب، اند بوده

 

 ۵۵۰-۷۲۸) تباران ییایرآ یشاهنشاه نینخست یها هیمادها پا

 جنگ .م .پ ۶۷۳نهادند. از سال  ادیبن رانیپ. م( را در ا

زمان به بعد  نیاز ا ردیگ یمادها و آشور دوباره پا م یها

که  رود یسخن م رومندیناز کشور ماد  ها یدر اسناد آشور

دولت مادها از  تیشناخته شدن موجود تینشان از به رسم

ماد  یپ. م. پادشاه ۶۵۰ لاست. در حدود سا ها یآشور سوی

بود. بعد  المایماننا و اورارتو و  فیدر رد یدولت بزرگ

شمال قفقاز،  دشت نشین لیاز قبا گرید یکی ها، یمریاز ک

حمله کردند و در سر  انریسکاها، به منطقه شمال غرب ا

و شرق  هیاورم اچهیراه خود، دولت اورارتو در غرب در

 .را نابود کرده بودند یآناتول
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آشور بر سر  رومندیپادشاه ن پالیکه آشور بان یزمان در

 یول .در نگرفت ها یمادها و اشور میان یجنگ ،قدرت بود

 .پ ۶۴۰در سال  المایدولت  یتا نابود المایآشور و  یها جنگ

در  .م .پ ۶۳۳در سال  پالی. آشور بانافتیادامه  .م

فاصله قدرت خود را مستحکم تر  نیگذشت. دولت ماد در ا

 کرد.

 

 :مادها تمدن

داشته باشد.  یسهم بزرگ تیمدن یماد توانست در بنا تمدن

 ،یلوح گل یبه جا ها،ی مادها سبب آن بودند که پارس نیهم

ار بردند و به نوشتن به ک یو قلم برا یکاغذ پوست

فراوان در ساختمان توجه کردند. قانون  یها استعمال ستون

 یبه کشاورز مانهیکه در زمان صلح صم های پارس یاخالق

مذهب  زیباشند، و ن باکی و در جنگ متهور و ب زند،بپردا

و سازمان  منیو اعتقاد به اهورمزدا و اهر شانیا یزردشت

و تعدد زوجات و تسلط پدر در خانواده،  ای ،یپدرساالر

 نیپارس که از شدت شباهت با قوان گرید نیقوان یمقدار

تا : »ینب الیکتاب دان هیآ نیاست که در ا ماد سبب آن شده

ذکر  «شود یکه منسوخ نم یانیو پارس انیماد عتیشر فقموا

 دارد. یماد شهیهمه ر دیایآن ها با هم ب

 

شکوه با یمعمار ریتأث زیرکه بعد از آشور  یماد یمعمار

 گذار هیپا ،یرانیاورارتو بود، با وارد کردن عوامل ا

و شوش  دیپارسه تخت جمش چون یآثار درخشان دوران هخامنش

 زین نیالنهر نیب یها تمدن یها از نشانه گرید یاریشد. بس

 یورکرد، به ط دایانتقال پ انیمادها به هخامنش قیاز طر

 شتریب باً یو تقر رانیها بعد، نظم دربار ا که تا سده

از طرف  ران،یجامعه ا یباشکوه و فرهنگ یها جنبه

. سلطنت شود یبه مادها نسبت داده م یونانی سندگانینو

 یحکومت قدرتمند برمبنا کیماد را از  تیموقع گویشتوویا

 نیداد. آثار ا رییفرهنگ تغ یبرا یبه مرکز یقدرت نظام

به  یشاهنشاهان هخامنش اریرا در توجه بس یفرهنگنفوذ 

 یماد نینفوذ د ،یاد، عالقه آن ها به فرهنگ و آداب مادم

مغ، و با توجه به  لهیقب قیاز طر رانیمردم ا نیب

 یبرا یماد به عنوان مرکز فکر تیموقع ستونینبشته ب سنگ

 .دید توان یم یمخالف دولت هخامنش یروهاین

 

 :و اقتصاد مادها جامعه

ن او سازم یاجتماع یاز نهادها یمیاطالعات مستق چی، هکنون

. هرودوت اشاره مماد در دست نداری جامعه یاقتصاد یها

آن ها تنها  انیبودند که از م لهیقب شش که مادها  کند یم

 یدارا «ییایاصل و نسب آر یدارا» یمعنا به ان،یزانتیآر

 لیقبا گریدباره است، اما در  یرانیآشکار ا یشناس شهیر

 نین بر می آید کهچ. میدر دست ندار یاطالعات چیه باً یتقر
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مادها که از  یو ادار یتیریمد سازه های سامانهاز  یبرخ

در  زیآشور ن باژگونیآموخته بودند، تا پس از  انیآشور

 ستمیس نیا جیادامه داشت و مادها به تدر یماد ین هاااست

 . می پنداشتندخودشان  یسنت یرا همچون نهادها یادار

 

مادها را  یادار ستمیتا منشأ س دیهارماتا کوش انوشی

خود را  یها استدالل یکار، مبنا نیکند و در ا یابیرد

 نیبه ا یقرار داد. و یشناس زبان یها داده یبیشتر بر رو

 اریبس یسازمان ادار» یکه مادها دارا دیرس جهینت

از  ستمیس نیا زیبودند که پس از آن ها ن یی  افتهی توسعه

« قرار گرفت. ریالگوبردامورد استفاده و  انیهخامنشسوی 

از آن استفاده  انیساتراپ که هخامنش گاهی، جارویهر به 

 نییتع یبرا زیاز ظهور دولت ماد ن شیپ احت کردند، یم

  مستقل وجود داشته است. نساییر

 

 جان،یآمده از تپه نوش دست به یشناخت ارزشمند باستان آثار

گ سن نیو همچن یباستان یها محوطه گریو د تپه نیگود

 نخست هزاره مهیکه در ن دهند ینشان م ،یآشور یها نگاره

از  یدر مناطق مختلف یشهر یها سکونتگاه الد،یاز م شیپ کمی

و اقتصاد  یدست عیصنا دیاند که مراکز تول ماد وجود داشته

 داوری. با دادند یم لیرا تشک یاندک یو کشاورز یدامدار

اد، مردم مناطق م یشغل اول و اصل ،یبر اساس منابع آشور

از مناطق  انیبود. آشور یدست عیصنا دیپرورش اسب و تول

سنگ الجورد، برنز،  ،یاسب، گاو، گوسفند، شتر باختر ،یماد

 یو کتان یپشم یها هپارچ نیفلزات و همچن گریطال، نقره و د

 .کردند یم افتیرا به عنوان باج و خراج در

 

 به دست یعیتوز درآمدثروت در جامعه مادگذشته از  اریمع

-تجارت سنگ الجورد هنوز با تعداد َپسو تیاز ترانز آمده

که با  یاسب و مردان بیشتر ،یاهل واناتیح یعنی رایو

 دهیپدرساالر بودند، سنج کی اریمشترکشان در اخت تیتابع

ساخته  یایطبعأ اش یاشراف ین هاا. هر چند که خاندشد یم

آن داشتند. اما مقدار  اریدر اخت زینقره و مس ن ،از طال

به  یرا در خراج پرداخت یی نهاها چنان نبود که رقم جداگ

مادها  نوا،یآشور و ن ریبا تسخ اما دهد. لیآشور را تشک

که  افتندیدست  یهنگفت و باورنکردن یها شبه به ثروت کی

و رهبران  تیهمچون اشرافانگشت شماری افراد  انیم پیداست

ه ماد جامع بافتارکه  ستین یدی. تردشد یجمع م ینظام

بود که از راه  یهخامنش رانای به دوره همانند اریبس

 یونانیو مؤلفان  دیجمش تتخ یها یگانیبا ستون،یب بهیکت

 .میدار یاز آن آگاه

 

  :مادها یهنر و معمار فرهنگ،

و  ها یبابل ریتاث زیر یماد یریکه هنر تصو رسد ینظر م به

 دیخر شاو در آ یالمیا یکاتب( ها ها )و مهرتراش ها، یآشور
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)که منشاء آن  «یسبک جانور» کیخاورنزد هیتوسط فاز اول

 شهیقسمت پ در باشد( قرار گرفته است. یزیچ ممکن است هر

بود  دهیرس عالی بر مفرغ و آهن به درجه ییها؛ هنرنما

و صنعت  ی(، سنگتراشیمفرغ یمصنوعات هنر ژهی)به و

 تنایکرده بود. تزئ شرفتیپ ینساج شایدو  یساز نهیسفال

 شود یم دهین روزگار دآ نهیکه بر ظروف سفال یگوناگون

 یبایز قوشن زیکه مادها بر منسوجات ن دهد ینشان م نیچن

 .اند برده یمزبور را به کار م

 

 :کهن مادها نیآئ

 کیبود. در ماد  یمزدائ یابتدائ نید کیماد باستان  نید

که از  خواندند ی( مmazdayazna) زَنهیمزداپرست را َمُزدَ 

. شود ی( آشکارا جدا مmazdayasna) سَنهیَمُزد شیصورت اوستائ

را  انیاز خدا یی زمان مجموعه نیتر نیریآنان در د

 یهمانندگ یتانیم انییایبا آر ستیبا یکه م دندیپرست یم

از  شیپ یمغان ماد نید یزروان نی. آئاشندیداشته  یاریبس

 زرتشت بود. نید دنیفرارس

 

 نیاز د شیکهن ماد بودند. مغان پدولت  یگروه روحان مغان

زمان به گونه تکامل  باره در ییها یبررس یدارا یزرتشت

را  شانیا نید هیآن بودند که ظاهرًا درونما افتهی

جا در  خود در همه یزمان در صورت ابتدائ انی. خداساخت یم

در  یی  ژهیو یو بیشتر جا شوند یم دهید یابتدائ یها نید

 انیسرنوشت و خدا انیخدا ها نیندارند ا انیخدا انیم

که در ماد پرستش  یزمان یخدا یمرگ هستند ول یابتدائ

 ین هاازمان در زب یخداست. نام خدا نیباالتر شد، یم

 نیا یاصل یزوروان است. معنا ایزروان  انهیم یرانیا

است  یمزدائ نیاز د یصورت یزروان نیواژه زمان است. آئ

 یاز چه زمان که نیا رهبا در .ستین یزرتشت مسلماً  یول

مغان آغاز  یمرکز گاهیپا ،یدر ر یزرتشت آیین غیتبل

. گمان ستین در دست ید، قرائن و شواهد روشنگردیده بو

هنگام  دادیرو نیا یهنگام برا نیرتریکه د رود یم

 باشد. بوده انیدولت هخامنش یادگذاریبن

 

مادها،  پوشش مردم در دورهپوشاک و مربوط به  اطالعات

در اطالعات  نیمردان است که ا های شتر منحصر به جامه بی

که از  ییها اند: گزارش دو دسته از منابعبر دارنده 

دسته  نیا یثبت شده است و آثار باستان کیکالس سندگانینو

به پنج  توان یرا م اند یکه شامل آثار با ارزش باستان

 کرد: میدسته تقس

 

 :ستونی( در ب.. مپ ۴۸۶-۵۲۱) کمی وشیدار یها نگاره سنگ

که تحت امپراتوری  سی ملتی ندگانینما یها کرهیپ

در نقش رستم  کمی وشیبودند )و بر آرامگاه دار انیهخامنش

نقوش توسط  نیاند و هم کنده شده دیتخت جمش یکیدر نزد
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نقش  یها کرهیپ تیتکرار شده است. هو زین یو نانیجانش

کم ی وشیداراز آرامگاه  مانده برجای نوشته رستم با سنگ

 شدند. ییشناسا

 

 یپلکان شرق ژهیو )به دیمنحصر به فرد تخت جمش یمعمار

ملل مختلف  ندگانیبزرگان و نما ان،یآپادانا( که جنگجو

 یلعاب-یآثار خشت دهد؛ یرا نشان م انیامپراتوری هخامنش

 ینظام یها که سربازها را در لباس دیشوش و تخت جمش

 یمصر سیشده بر تند کنده یها کرهیو پ دهد یمتفاوت نشان م

باستان در  رانای در موزه نکیا در شوش، که هم وشیارد

 .شود یم یتهران نگهدار

 

 ،یونانی ی: گلدآن هایدست یهنرها ژهیو متنوع، به نقوش

،  «یرانیا-یونانی» یمعاصر، مهرها یمسکوکات مصر

 کمیدسته که در آرامگاه کارابورون  آن ژهیو به ها، ینقاش

 یدر جنوب غرب هیسیل نیشیاستان پ ،یالمال یکیدر نزد

آن دسته که از  ژهیو ها، به کشف شده است. مجسمه هیترک

تر  و مهم «حونیج نهیگنج»است،  به دست آمده هیسیو ل دایص

 یتابوت سنگ ینبرد و شکار که بر رو یها از همه، صحنه

پ. م(  ۳۲۰پس از  ی)کم دایمنسوب به اسکندر واقع در ص

اسکندر واقع در کف معبد فون در  کییست و موزاکنده شده ا

 یدوره با تابوت سنگ هم باً اول پ. م. تقری )سده یُپمپئ

 .(یهلند ینقاش کیبرگرفته از  کندر،اس

 یکیکرد؛  میبه دو دوره تقس توان یفرهنگ ماد را م خیتار

 شکی مربوط به دوران متقدم ماد و پیش از استقرار سلطه

 نیا انط به زمان ُمغان. مرز میدوم مربو ُمغان و دوره

 است.  الدیسده هفتم پیش از م انیدوره پا

 

 ی:ماد زبان

 :یزبان ماد یژگیو

/tsvیرانی/ ا >sp مانند  یماد(sp در مقابل  ییاوستاs 
 باستان(:  یپارس

spaka سگ(. یعنی) یماد 

aspa اسب(. یعنی) یاد 

ispa باستان  یهمه، پارس یعنی) یمادvisaیی، اوستا vīspa ،

 ی؛ از جمله در مادvíśva یی< وداṵíćṷa یرانیهندو ا

 یدارا» یعنی vispa-zanaباستان( به صورت  ی)وامواژه پارس

-vispaباستان( و  یپارس visa-danaدر مقابل « همه نژادها

dahyu یپارس لها( در مقاب )دروازه( همه ملت یعنی) یماد 

توسط هرودوت باستان. مورد آخر  یپارس visa-dahyuباستان 

 شده است. انیب

/dzیرانی/ ا >z است )مانند  یمادz در مقابل  ییاوستاd 
 باستان(  یپارس
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 jánaباستان،  یپارس danaنژاد، یعنی) zana عبارت

است، چرا که در  ی( آشکارا مادییودا jána یرانیهندوا

 آمده است. vispa-zana بیترک

/tsیرانی/ ا >s مانند  یماد(s برابر در  ییاوستاủ یپارس 

 باستان(: 

است  یدرخشان، روشن، سرخ( نام شخص» یعنی) suxra کلمه

< ćukrá یرانی، هندواsuxra یی، اوستاθuxraباستان  ی)پارس

 است. یمعادل ماد یها ( که به علت وجود جفتśukrá ییودا

/θrیرانی/ ا >ůr مانند  یماد(ůr در برابر  ییاوستاç 
 باستان(  یپارس

čiůra چهر، نژاد» یماد =( »čiça باستان،  یپارسčiůra 

 čiçantaxmaدر برابر  čiůra-taxma( در نام خاص ییاوستا

 باستان یپارس

xšaůra یاریشهر» یماد»  =(xšaça باستان،  یپارسxšaůra 

(، از جمله در ییودا kșatrá< - یرانیهندوا kšatrá ،ییاوستا

است که به  یماد DBe6از مادها در  یکیخاص  xšaůr-itaنام 

 .یبه علت بافت ماد ژهیمعادل و به و یها علت وجود جفت

 یبه خوب وهیش نیبا ا یبارز زبان ماد یژگیو گرید

 havarnahهمانند  یماد f< یرانیا hv: ستین یافتنیدر

)که از « فر» یماد farnah( ییاوستا xvarənah) یرانیا

شده  دهیدر نام اشخاص د الدیاز م شینهم و هشتم پ یها سده

 ایبودن آن مردود دانسته شده  یکامالً ماد یاست(، به تازگ

به شمار  یگوناگون ماد یها شیاز گو یکیتحت  دیکه با نیا

اصطالحات  نهیواژه در زم یتنها تعداد رهوفر،ی. مادیآ

 یخاص از قلمرو پادشاه یها و نام یگریسپاه ،یحقوق

 یر برخب تیحال اشم نیدانسته است. در ع یرا ماد یهخامنش

 یبه معن xšāyaθiyaمثال،  یدارد، برا دیها ترد از آن

 ی/ پارسšiy< /یرانی/ اti/ ی/ )به جاθiy/ یاراشاه، د

 ی/ پارسθiy< /یرانیهندوا thii شتریکه ب بل ست،یباستان( ن

 شمرده شود. یماد دیباستان است و بنا بر این لزومًا نبا

 

را  ییها یامجان ژهیها و به و تا چه اندازه، واژه که نیا

از لحاظ  یها را به درست آن یشناخت شهیر یها )که داده

 ،یونانی یفرع اتی( که در روارفتیپذ یو منطق ییمعنا

اند، تنها  ثبت شده یدوران هخامنش رهیو غ یبابل ،یالمیا

 آنو مانند  یماد sp ،zاز جمله  یزبان یارهایمع هیبر پا

در  دیاست که با یدانست، مطلب یبه طور قطع ماد توان یم

پادشاهان  یها نام انیم نیشود. در ا یریگمیآن تصم اتیجزئ

مربوطه که در منابع  یها نام یماد از زاگرس و جا یمحل

سده نهم پ. م( ذکر  انهیر سوم )مساز زمان شلمن یآشور

 شده، استثنا است.

 

 :است افتهی ی بازتابونانیکه در متون  یلغات



 280 

ی     ونانیدر متن  بازتاب                           یماد

 حیتوض

Dahyuka                 Δηιόκηζ                   

 پادشاه ماد نینخست

Fravarti                    ΦραόρΊης            نیدوم 

 ستونیب بهیدر کت یماد یشورش کیپادشاه ماد و نام 

 Huvaxštra         κναζάρης        پادشاه  نیسوم

 دما

Uštivaiga                 Άστνάγης               

 پادشاه ماد نیو آخر نیچهارم

 

که بر  شوند یم دهید ییها باستان واژه یپارس یها بهیکت در

ها را  واژه نیباستان است، که ا یپارس ییخالف قواعد آوا

 دانست: یماد دیبا

 یمعن    باستان یپارس      ی     ماد

aspa                     asa               سگ 

Zana                   dana                نژاد 

Xšāça          xšāθra     شاه 

Vispa           visa               همه 

zūrah           dūrah      یبد ب،یفر 

vazṛka          vadṛka             بزرگ 

  pati-zbay pati-zay       کردن اعالم 

hufrasta        hufrašta   خوب مواخذه شده 

Vinasta       vinšta   بیآس ،یتباه 

 

 ی:هخامنش یدر امپراتور مادها

ماد را منسوخ نکرد. در  یکه کوروش پادشاه رسد ینظر م به 

بود. به  گریبه خاندان د یعوض، انتقال قدرت از خاندان

شاهان ماد  یمرس ین هااعنو نانش،یهر حال، کوروش و جانش

. در امپراتوری رفتندیآن ها را پذ یتیریمد ستمیو س

از  پساستان  نیرا به عنوان دوم تشیماد موقع ،یهخامنش

 گاهشانیدر همان جا یبه دست آورد. اشرافزادگان ماد ارسپ

 وشیدار هی)به رغم شورش عل نانشیدر حکومت کوروش و جانش

 ماندند.  اسیپ. م. توسط گوبر ۵۲۱در  کمی

 

 یماد کیها،  از فتح توسط پارس پسنخستین حکمران بابل 

ار یحکمران د»او به عنوان  د،ینبونئ یبود. در گاهشمار

دست آورده ه داده شده است که بابل را ب یگواه «میگوت

حداقل،  اینام ماد،  میاست. در اول هزاره پ. م. گوت

 ها یذکر شده که افزون بر پارس نیبود. همچن اش یقسمت غرب

 ینفر ده هزار دانیهم در گارد جاو ها یماد ها، و ایالمی

و  ان،یو مصر انیونانی ان،یهودی. کردند یخدمت م یهخامنش

خواندند و  یها را ماد باستان، پارس یایدن یها مردم گرید

 یها را ادامه ماد شمردند. به استناد برخ حکومت پارس
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ا، ه توسط پارس انرودانیاز فتح م پسکه  یمدارک بابل

بلندپایه  یها از مادها در مقام یلینوشته شده است، خ

 اشتغالدر بابل  ،شاهی یسربازها ،یافسران نظام ،یاستان

 داشتند. 

 گریکه مادها در بابل و د رسد ی، به نظر مبر این افزون

. کردند یم یزندگ یبزرگ به عنوان افراد خصوص یشهرها

با  یبابل یکه تاجرها کنند یم دیتائ نیهمچن یخیاسناد م

مبادرت  یشهرها گریدر اکباتان و د یمختلف یداد و ستدها

ن ماد، رسمًا خود را یسرزم ری. کوروش پس از تسخدندیورز یم

ماد خواند و لقب شاهان ماد را به خود اختصاص  یفرمانروا

(«. ها نیشاه ماد )شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزم»داد: 

اداره  یرماندار پارسف کیماد توسط  نیاما در عمل، سرزم

با کمال  شیکارها یپژوهش یها . گرچه هرودوت در بخششد یم

ها تفاوت قائل  آداب و رسوم مادها و پارس میاندقت 

ن ها اها و داست که به افسانه یدر فصول یول شود، یم

و  کند یمخلوط م گریکدیرا با  نیا یها وهیش پردازد، یم

 یونانیشاعران  ریسا و دیمونیو س سی. تئوگنزدیآم یدرهم م

 «را اهل ماد خواندند. ها یپارس زین

 

 :بوده اندزیر  یقوم یها ماد شامل گروه لیقبا»

مردم مربوط به بوته در نام ُلر )مردم مربوط  یعنی: نیبود

 ( زنده مانده است.انیبه درختان، اعقاب کاس

هستند  انیهمان کردوخ یدارندگان توتم بزکوه یعنی: نیبوس

بوده اند و در اوستا نامشان  یمریک انیاز سکائ یکه گروه

ذکر شده است.  انیرانیدوست ا یعنی انیبه صورت خاندان فر

 یکلمه سکا و کردوخ )=َکرد( و ُکرمانج هر سه به معن

ها در  هستند. به سبب اسکان آن یدارندگان توتم بزکوه

و اوستا دجله را رود  یرود دجله کتب پهلو یایقسمت عل

[ گفته یالبیرود س ای] یرود بزکوه یعنیها  گرن ایارنگ 

 اند.

 یتانی( می)لولو ب ینام مطابق با نام لولوب نی: اها مغ

 یاست که جملگ ی( و ساگارتی)مان ن یی( و مانناین تهی)م

 یو حوال جانیهمان مردم آذربا نیمردم غارنش یبه معن

آن منظور هستند که نام شان در نام  یو جنوب شرق یجنوب

( نی)در مفهوم غارنش جانیباختران و آذربا یها گورآن

واژه خدا در  جانیآذربا یجمهور یایپدیکیزنده است. در و

 ۀبا واژ رسدی آمده است که به نظر م وریک ،یزبان لولوب

( دگاری/کارو )کردگار، آفرهیریَکئ یتیو سانسکر ییاوستا

 وری/ملخوریدر نام ملک وری/خوریک ۀمربوط بوده باشد. واژ

که  انیحیمس یریاز سه مؤبد اساط یکیزنده شراب مقدس( )سا

 ینوزاد شتافته بودند، هم به معن حیمس یسیع داریبه د

 .شودی م دهید نندهیسازنده و آفر

 یماد شامل مردم نواح یحکومت ینجبا یعنی: انیزانتیآر

 نی)=نجبا، مادها( در سمت ب یبیمطابق مردم ال یماد مرکز

 .و کرمانشاهان بوداند یر
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 یکردان سوران ادآوری انیمحکم سخنگو یعنی: انیستروخات

 شهی( بوده اند. ریمریک انیان ها= محکم سخنگو ی)سور ر

 یبه معن تیبه صورت گوم در سانسکر یمری/گیمرینام ک

در  یو گوم ر دهدی م یهمهمه کردن مانند زنبوران عسل معن

ان. بلند همهمه کنندگ ی: به معنییو اوستا یُکرد تیسانسکر

ان(  ی( و سوران )سور ریملیدر نام زازاک )د یمعن نیا

در باب ششم کتاب خود در تورات از  ینب یایزنده است. ارم

در  «خواهند کرد انیطغ ایبه آواز خود مثل در»عبارت 

کند. نام  یاستفاده م یمریک انی/ سکائانیمریباره ک

 یهمهمه و یبه سبب صدا دیبا زین یپرنده معروف به قمر

 .اشدده ببو

 

مردم کنار رودخانه همان مردم کنار  یعنی: انیپارتاکان

باشند. یرود اصفهان منظور م ندهیرودخانه زا
164
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 ۹۳صفحه ۱۳۷۸ اب،یسمسار، انتشارات زر

حسن  ترجمه ،«خیتار دم دهیسپدر  رانای»کمرون، جرج: 

 ۱۳۶۵ ،یو فرهنگ انوشه، انتشارات علمی
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Persian, 183, 212. 

و هنر  یشناس باستان مجموعه دروس» ،بهمن ،یروزمندیف

 ،یو محمدجعفر سروقد یمحسن نیحس نیتدو ،«یخیدوران تار

، ۶۴، ص۱۳۷۳هنر،  یـ جهاد دانشگاه کیانتشارات مارل

۵۸،۵۵ 

 ونهمای ، جلد دوم، ترجمه«زرتشت شیک خیتار» ی،مر س،یبو
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اند، یکی از پژوهشگرانی را که هوادار این  دیدگاه -مفرد

 با اندکی ویرایش و فشرده سازی می آوریم:  

اوستا و شاهنامه با  یانیک یمل خیگفتار، تار نیدر ا»

 یلیداده شده است و دال وندیپ یمدون ماد و هخامنش خیتار

مرد  یعنی) دونیفر که نیبر ا یاست مبن دهیارائه گرد

کن کننده  شهی)شاه کشور( و رستم )ر خسروی( و کیالبیس

مانند(  البیهمان کوروش )مرد س بیبه ترت ستمگران(

 یشوایشاه کشور( و آتردادت پ یعنی)هوخشتر،  اخساریک

 باشند و...  یآماردان م

و زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان  یو توال بیترت

 انیانیهمان ک نانیماد به وضوح نشانگر آن هستند که ا

 ای یها و شاهنامه هستند که تحت نام یاوستا و کتب پهلو

 نیا آغازشده اند که ما در  یالقاب مترادف خودشان معرف

جداگانه به برای مقایسه را  شانیالقاب ا ایها و  نام

 :میآور یشان م یخیرتا یتوال بیترت

 

  ماد: پادشاهان

 ٦۸٥)? سیاوپ ای تهیق.م(، اوپ ۷٦۸ ۷۱٥) ائوکویدا

 ٦۸٥? ٦٤۷) یتی[، خشثرپسر فرزندچهار  ی.م( ]داراپ۷۱٥

م( پ. ٦۲٥ ٥۸٥آخسارو ) ی.م(، کپ ٦٤۷ ٦۲٥م(، فرائورت ).پ

 .م(.پ٥۸٥ ٥٥٥)? اگیو آست

 

 :یانیک پادشاهان

 کاوسی[، کپسر فرزندچهار  ی]داراوهیاپ یقباد، ک یک

کاشان(،  هیچشمه ها= پارتوکا/ناح نیپادشاه سرزم یعنی)

دهاک  یو آژدهاک )که نامش با اژ خسرویک اوش،یفرود س

مردوک مشتبه  یعنی یپادشاه ماروش بابلخدا  یعنی= یبابل

 خارج شده است(. یانیشده و از رده پادشاهان ک

 

 ماد است؟ یفرمانروا نینخست ائوکویهمان دا قبادیک چرا

)َکَو(  یها: به قول استاد پورداود عنوان ک ترادف نام .۱

فرمانروا هستند. بر اساس اشاره  یو نام کواد به معن

 یبه معن زیَکَو( ن وی)ده ائوکوینام دا اکونوفید

 کشور است. یفرمانروا

آن  یاست که اعضا یخاندان یقباد سرسلسله پادشاه یک .۲

کاوس )پادشاه  یک وه،یاپ یقباد،ک یشش تن بوده اند: ک

ه خسرو، آژدهاک. ب یک اوش،یچشمه ها(، فرود س نیسرزم

 شتاسپیخانواده که لهراسب و پسرش و یعالوه اعضاء فرع

خاندان پادشاهان  یاعضا همین گونه،ه اند. )گشتاسپ( بود

 ائوکو،یدانام های ماد عبارت بوده اند از شش تن به 

پادشاه کاشان، فرائورت،  یتیخشثر س،یاوپ تهیاوپ

( یخورن ی)آژدهاک خبر موس اگی)هوخشتره( و آست اخسارویک

کوروش سوم( و پسرش  ای) دیجمش تمهیسپ -یفرع یو اعضا

 .شتاسپیمگابرن و
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و اوزو )زو( بوده اند.  سایریتیقباد و یک انیامح .۳

 رانزویاول پادشاه اورارتو و ا ییسانر ائوکو،یدا انیحام

 پادشاه ماننا بوده اند.

 یآشور یها بهیو اخالف: مطابق کت عیوقا. همخوانی ٤

 پیش ۷۱٥خبر هرودوت( پسر فرائورت در سال وکی)د ائوکویدا

نب ماننا بود و پسرش از جا یپادشاه ماد که حاکم الدیاز م

نزد رؤسا پادشاه اورارتو  یجلب اتحاد و دوست یرا برا

فرستاده بود، همراه با خانواده اش توسط سارگون دوم از 

 هیبه هامات در سور هیحال انهیحکومتش در سمت شهر م حلم

 شد.  دیتبع

 

آغاز  یعنیسال حکومت کرد.  ٥۳ یهرودوت و به گفته

بوده است. خود  الدیاز م شیپ ۷٦۸حدود سال  یوفرمانروایی 

دژ  یدر حوال الدیاز م شیپ ۷۰٥سارگون دوم در سال 

)فراسپ(  تیاسک یشپاکای( به دست امانی)تخت سل انیکولوم

از قفقاز گذشتند:  گریسه بار د تانیکشته شد. بعدها اسک

( تسی)اسپارگاپ یشپاکایکه ا الدیاز م شیپ ٦۷۳ ٦۷۲در سال 

= تور/گرگ( باز آمد و کوسیو با پسرش پارتاتوا )ل

مادها در گذشت و پارتاتوا با  امیدر ضمن ق یشپاکایا

 . دیآشور مصالحه نمود و داماد اسرحدون پادشاه آشور گرد

 

)گنوروس(  یتیاسک یایکه ماد یالدیم ٦۲٥بار سوم حدود سال 

از دربند قفقاز در شهر گنجه  گذشتناز  پسپسر پارتاتوا 

خود داماد پادشاه آشور و  کشتاران فرائورت را 

 یتیاسک یای. بار چهارم که بازگشت ماددیگرد پالیآشوربان

در  یبه کشته شدن و الدیاز م شیپ ٥۹۷از شمال حدود سال 

آخسارو )هوخشتره(  ی)چئچست( توسط ک هیاروم اچهیکنار در

به  تانیبازگشت اسک نیآخر ی. هرودوت به درستدیانجام

را به ماد  یتیاسک یایماد یرهبر به یتیاسک یایماد یرهبر

 یرانی)در واقع و نوایاز فتح آشور و محاصره ن پسکوچک 

 بیدر تعق ایکه گو هیدی( آورده و آن را با جنگ لنواین

 داده است. پیوندداد،  یرو تانیاسک

 

 خیو تار هیبه سور ائوکویشدن دا دیتبع خیتار چون میان

سال ۱٥۸ یعنی الدیاز م شیپ ۷۱٥ ٥٥۷ اگیآست برافتادن

 یها رقم سال نیا یبه سبب بزرگ از این رو، ،فاصله است

ماد، در خبر هرودوت که در  خیسه فرد در تار یحکومت برا

به  یماد یسه تن فرمانروا نی( و اوکی)د ائوکویدا میان

سال  ٤۰آخسار )با  یسال حکومت(، ک ۲۲)با  ورتفرائ یاسام

جه به در ست تر با تو ایسال  ۳٥)با  اگیحکومت( و آست

 ینام برده، نام افراد یسال( که و ۳۰زمان حکومت کوروش، 

از قلم افتاده  نیاز قلم افتاده اند. ا دودمان نیاز ا

و فرائورت بوده  ائوکویعهد دا میانهم درست  دیها با

ماد نام هر دو تن از قلم  خیدر تار اکونوفیدباشند. 

 تهیبه صورت اوپ یآشور یها بهیکت یافتاده را از رو
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کنار چشمه= منطقه  نی)سرزم ی( پادشاه پارتاکسی)اوپ

 ی)= کاشان( آورده ول یپادشاه کارکاش یتیکاشان( و خشثر

( به پادشاهان ماد نشده سی)اوپ تهیمتوجه تعلق داشتن اوپ

 رانشناسانیا دیگراز  یرویرا با پ یتیشثرخ یعنی یو دوم

 نیب دیگوی م دیبا ترد ییدانسته و جا یکیبا فرائورت 

 یکیدو نام از قلم هرودوت افتاده است  وکیرائورت و دف

 . یتیخشثر یسؤال و دوم نشانه

 

 الدیاز م شیپ ٦۷۳مادها در سال  خیزش انیدر جر یتیخشثر

سپاه  چون. استداشته  دوش هبالمنازع مادها را ب یرهبر

 یآشور سانیرئ سرکرده یبه رهبر پالیآشوربان یارسال

 بیدر تعق الدیاز م شیپ ٦٦۷شانابوشو در حدود سال 

جا بر نگشتند  به شهر آُمل مازندران هر گز از آن یتیخشثر

 یو مستقل نیرومندبه دولت  لیتبد خیاز آن تار پسو ماد 

دور  نیدر سرزم یسپاه آشور نیکه ا شودی شد، معلوم م

افتاده مازندران توسط آماردان و مادها تار و مار شده 

 شیپ ٦۷۳را در سال  شیخو ییمکان فرمانروا یتیاند. خشثر

از  پالیتهاجم اسرحدون پدر آشور بانبرابر در  الدیاز م

)کاشان( به شهر دور افتاده آمول )آُمل( در  یکارکاش

  مازندران منتقل ساخته بود.

 

  است؟ یماد یفرمانروا سی/اوپتهیهمان اوپ وهیاپ یک چرا

ونگهو( را  یپی)ائ وهینام اپ یوستیها:  مطابقت نام .۱

کَ که  ییَائوپَ  یتینموده و کلمه سانسکر یمعن یکیبه ن لیام

 سیدادگر( و اوپ ته،ی ی)اوپ تهیاوپ یها نام شهیر یحاو

دادگر، عادل و  یخواهان عدالت( است به معن س،یا ی)اوپ

 منصف است.

( پادشاه سی)اوپ تهیمطابقت مکان و زمان: در باره اوپ .۲

 ییضمن نامه  یکیست که هسه گزارش  یتیخشثر پیش از یماد

 نی( در بواندرهیخارخار )د هیناح یآشور سیرئ یاست از سو

نامه »به سارگون دوم عنوان شده است:  ۷۱٤ -۷۰٦یها سال

 .یا وانشبه خ تهیاوپ ای) تهیآرپدر باره : ... ۱۲۹هابل.

 یگشود )به رو یکه و اکو،یدهکده اور ری( اماکونوفیم. د

که  یخواهم کرد. وقت نقل سرورمپادشاه و  یدشمنان( برا

( به تهیاو )اوپ ،شدم سرورممن عازم خدمت پادشاه و 

که او  دیبرده پادشاه شن ،یتان ی. نابوتاکختیشاپاردا گر

مکاتبه کرده و متحد  گرید کیو اواکساتار )هوخشتره( با 

که وارد )در  یشدند. چهار پسر او با او هستند. همان روز

نامه  یشدم به رامات)=خارخار(  نیبازگشت( کار شاروک

 «کسان خود را بفرست.»نوشتم که: 

 

باشد که به  ائوکویهمان پسر دا دی( باسی)اوپ تهیاوپ

 سپسگروگان نزد رؤسا پادشاه اورارتو فرستاده شده بود و 

ادامه  یبر قرار یبرا تکاپوبر گشته در دره قزل اوزن به 

مه که از نا چنان یپرداخته بود. ول ائوکویحکومت پدرش دا
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و  افتهینپویایی جا را مناسب  آن ،دیآ یبر م ۱۲۹هابل 

آورده  یدر ماد رو یگرید ینواح یبه سو ختهیجا گر از آن

 بود. 

 

( از او و چهار الدیاز م شیپ ۷۰٥ ٦۸۱) بیدر عهد سناخر

از  شیپ ٦۸۰ ٦٦۹در عهد اسرحدون ) ی. ولستین یفرزندش خبر

نار چشمه= سمت ک نی)سرزم یپارتاک انی( از فرمانرواالدیم

= پارتاکاناآب چشمه گسترده،  نیکاشان( و پارتوّکا )سرزم

 سیاوپ نام هایاصفهان( و اوراکازابارنا )ورکس پرنه( به 

و  ی)شاد ی( و زاناسان )دانامنش( و راماتخواهی)=ترق

مردم برابر رامش دهنده( نام برده شده است که در 

ه بودند. جست یاری یاز مقامات آشور یآن نواح یانگرعص

 یهاساختمان = محل تی/ساگ بی)َکر کا ش یکارکاش یها نام

محل  یعنی) یهمان پارتاک یتیخشثر یی( محل فرمانروایسنگ

( در سی)اوپ تهیسلف او اوپ یاز و شیکنار چشمه( است که پ

 رانده است. یجا فرمان م آن

 

( رومندین یپر از دژها یعنیاوراکازابارنا )ورکس پرنه  

 یعهد اسالم یمیاست که نامش در منابع قد انیتهمان شهر آش

( و وّره رومندی= محل دژ نانی)اپر خشت  انیبه صور ابرشت

 ئتی( و ورشه )محل دژ( ذکر شده است. هی)دژ واقع در بلند

ورخشه )محل دژ  یباستان اریآور نام بس ادی ریاخ

 نی( است که مکان آن بی)مرهش یهمان ورهش ای( رومندین

 ذکر شده است. انیکوت نیو سرزم المای

با چهار پسر  وهیاپ یچهار پسر کشمار مطابقت .  ۳

ها  رودک هیکه سرانجام از اورارتو و ناح سی/ اوپتهیاوپ

 یپارتوکا )حوال هیرود قزل اوزن( به ناح یای)در قسمت عل

 یتیهمانجا که خشثر یعنیآورده بودند.  یکاشان( رو

 .شورید انیآشور در برابر( کاوسی)ک

 

 پادشاه ماد است؟ نیسوم یتیکاوس همان خشثر یک راچ

)=  رومندین کاوس،یترادف نام و لقب: در اوستا لقب ک.  ۱

 رومندی)ن یتیبه صورت خشثر نیخشثره/خشتره( است و ا

 است. یماد یفرمانروا نیا یباشنده( نام رسم

با  وهیاپ یعنیچشمه ها(  نیکاوس )پادشاه سرزم یپدر ک .۲

با  سایریتیو ییفرمانروا نیسرزم یز سوا شیچهار پسر خو

)محل  یکارکاش نیو سرزم یر نیسرزم یبه سو زیجنگ و گر

همان کاشان )=محل عمارت( آمده بود که  ای( یعمارت سنگ

 یم دهینام زی( نی)محل عمارت سنگ تیساگ ب تیبه نام ب

 است. هشد

( که از سی)اوپ تهیاوپ ندیگوی م یمنابع آشورهمین گونه/ 

پادشاه  رییساننزد در آغاز  ائوکویش داپدر یسو

به دره  شیبعد با چهار پسر خو .گروگان بود ییاورارتو

 یبه سو ،افتیجا را ناامن  چون آن یقزل اوزن آمد ول

 آورد. یکنار چشمه ها( رو نی)سرزم یپارتاک نیسرزم
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)کوه عقاب/ کرکس( با  هیفیکاوس در سمت کوه ارز یک.  ۳

د پرداخت و با عقابانش )منظور ( به نبرانی)آشور وانید

فرود البرز به شهر آمل  ی( از باالهیفیمردم سمت کوه ارز

( قرار گرفت. انی)آشور وانیجا در محاصره د و در آن آمد

در سمت کوه کرکس کاشان به نبرد با  یتیخشثر همین گونه،

مقاومت در  یارایبر خاست و چون  یپادشاه آشور رحدوناس

. ختیالبرز به شهر آمل مازندران گر یاز باال ،دیخود ند

 یرا که به سردار یآشور انیسپاه پالیدر عهد آشور بان یو

به شهر آمل  یو بیشانابوشو در تعق سانیرئ سرکرده

آماردان  یشوایآترادات پ یاریمازندران آمده بودند به 

 نیاز ا پس یماد رانیو تار و مار نمود و ا هشکست داد

 نینخست یشاسپ، آترادات( برا)هفتخوان رستم، گر رخداد

  .مستقل شد خیبار در تار

بزرگ در  وانینبرد گرشاسپ با د ایواقعه هفتخوان رستم 

در  یریمهم اساط اریبسرویداد  کیمازندران  یایکنار در

در اصل مرکب  پک ر ساس ایبوده است: گرشاسپ  رانیا خیتار

ه در مجموع ب یعنیاست از کرس=راهزن و سپ= در هم کوفتن 

 زین یو یدر هم شکننده راهزنان و ستمگران. قهرمان یمعن

مازندران است.  یعنیفراخکرت  یایروتستهم در سمت در رینظ

)ببران مازندران(  یجنگل یوحش یها را سگ تهیثر یپدر و

شه کن کننده ستمگران( یر یعنیدرند. روتستهم )رستم،  یم

مان ه یآلمان نامدار رانشناسیا -بنا به قول مارکوارت

 یدر مازندران اتفاق م زیگرشاسپ است. چه هفتخوان رستم ن

افتد و در شاهنامه رستم هم از همان خانواده گرشاسپ 

 یعنیسگساران )لفظًا  نیهمان سرزم ایاست. سگستان رستم 

 انه،ی ی)کا سپ انهیپکاس نیسگ سروران( در اصل همان سرزم

زرنج. مازندران است، نه سمت  یعنیمحل سگپرستان(  یعنی

قهرمان مازندران با نام  نیا انیدر عهد کوروش و هخامنش

شده  یم دهیمردان )آماردان( نام یشوایآترادات پ شیاصل

( با بهمن )در هیآتش بلند پا یعنی) نیبرز است. نام آذر

 ی( در سمت شهر سارانیدژ بهمن= آشور وانیواقع د

 یریاساط یکند و نام داتام کادوس یمازندران نبرد م

 یآشور انیلشکر ی( گواه آن هستند. ورومندیمخلوق ن یعنی)

 فرمانرواییمازندران( را که در آغاز  وانی)د

مصالحه  ای یریدستگ یشانابوشو برا یبه رهبر پالیآشوربان

 ،( به شهر آمل مازندران آمده بودندکاوسی)ک یتیبا خشثر

 یبار صاحب دولت نینخست یبرا رانیو ا دینما یمار م تار

 .گرددی م نیرومندو مستقل 

 

 همان فرائورت است: اوشیفرود س چرا

ها: در  با پارس یسبب یشاوندیها و خو مطابقت نام .۱

 اگی( نواده آستیفون کوروش دوم )توس نوذرن  کوروشنامه گز  

 ی( و داماد و سردار وخسروی)ک اخسارویو خواهر زاده ک

 یها . چه در واقع نامدینما یشده است که درست م یمعرف

)فَر  شی=ثروتمند( و فرائورت/فرورتکویو یشتی)ا اگیآست
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مترادف بوده و  اریبس ییخواهان دارا ی( در معنشیاَور ت 

است که  یرو نیرفته اند. از ا یهم به کار م یبه جا

را آورده و  اگینام آست زینام فرائورت ن یبه جا اسیکتس

. استپنداشته  یلذا به سهو کوروش دوم و سوم را فرد واحد

)فرود  شیفرائورت/فرورت ییرسد عنوان اوستا یبه نظر م

= خواهان شنیَور )ت( ا هیدر واقع س اورشنیس یعنی( اوشیس

 اهیثروت گسترده بوده است که به سهو به دارنده اسب س

 اگیآست یدر واقع کوروش نواده دختر یعنیترجمه شده است. 

کوروش دوم )بر اساس شجره نامه  نی( همشیاول )فرورت

 در نزد هرودوت( بوده است نه کوروش سوم. انیهخامنش

 

در هجوم  اوشیفرود س یعنیکاوس  یک نیپسر و جانش .۲

( در شهر گنجک بی)پر آس ابیافراس یبه رهبر انیتوران

و پسر  نیفرائورت جانش همین گونه،کشته شد.  اوشیس

)داماد  یتیاسک یایماد انهیدر هجوم غافلگر یتیخشثر

که  کشته شدشهر گنجه اران  یحوال پادشاه آشور( در

 گذاشته است. انیآشور حسابهرودوت آن را به 

 

 آخسارو )هوخشتره( است؟ یخسرو همان ک یک چرا

 یک ایخشثرو  یخسرو )ک یها: سه نام ک مطابقت نام .۱

 اریآخسارو )شهر ی(، کرومندین اریشهر یعنیآخسارو 

 شکوه و ی( و هئوسرَو )هئوسرونگهه، دارارومندین

خسرو همان  ینام ک ی( با هم مترادفند: صورت اصلیرومندین

 اریخشثرو )شهر یک ای( رومندیآخسارو )پادشاه ن یک

 یعنی یو ییعنوان اوستا واقع( است؛ در رومندین

بلکه  کنامین یکه تصور شده به معن هئوسرونگهه نه چنان

مترادف با نام  یعنیاست  یو بزرگ یسرور یدارا یبه معن

 ( است.یرومندین یدارا یعنیهوخشتره )

)شهر  دیخسرو، ائورو ساره را در سمت جنگل سف یک.  ۲

ساراک پادشاه آشور بر اثر ترس  همین گونه،. کشد یزور( م

و  نوایآخسارو )هوخشتره( در هنگام محاصره شدن ن یاز ک

 یم شیخو کاخهای آتش  خود را به درون شعله ،آن ریتسخ

 وانیه مان=خانه خوب( مقر دخسرو، دژ بهمن )ب یاندازد. ک

و به  کندی م رانی( ولی)منظور ارب لیدر سمت اردب ار

آخسارو شهر  یکهمین گونه، . دهدی م پایان  شانیسلطه ا

 یم رانی)=شهر برکت و نعمت( را کشتار و آن را و نواین

 .دینما

 یم رانیرا و چستیچ اچهیخسرو بتکده کنار در یک .۳

رؤسا در  ییرو شهر اورارتوآخسا یک همین گونه،. دینما

 رانی( را وهیبسطام حال ی)خرابه ها چستیچ اچهیشمال در

 .دینما یم

پر  یی)سکا یتوران ابیافراس خونیشب کیخسرو، با  یک.  ٤

 اچهی)فرود( را در کنار در اوشیس -شی( قاتل پدر خوبیآس

آخسارو، قاتل  یک همین گونه،. می کشدو  ریدستگ چستیچ

را در کنار  یتیاسک یایماد یعنیت فرائور -شیپدر خو
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د. مطابق اوستا و می کشکرده و  ریغافلگ هیاورم اچهیدر

و سکاها( در  تانی)اسک انیشکست دهندگان توران ،شاهنامه

)کوروش  ی( سردارانش توس نوذراخساروی)ک خسرویعهد ک

( یهخامنش ارمنهی)آر یدوم( و برادرش گستهم نوذر یهخامنش

 بوده اند.

 

 ( است؟یماد دهاکیهمان آژدهاک )اژ گایآست چرا

= ثروتمند( با کویو یشتی)ا اگیآست یها مطابقت نام.  ۱

= ثروتمند( اظهر من الشمس است. چه اکی)اژد یآژدهاک ماد

 اگینام آست یو بالش ساسان روزیمعاصر ف یارمن یخورن یموس

در  نانیا ،نیرا به صورت اژدهاک آورده است. افزون بر ا

 یارج یعنیون  یتیا ی)فر دونیفر یکودک مطابقت داستان

شونده توانا= ثراتئونه اوستا( و کوروش سوم )لفظًا مرد 

 رسند. یبه هم م یبه خوب زی( نیالبیس

و پادشاهان  اگیحکومت ضحاک )آست پایتخت یفردوس.  ۲

است که در سمت  دهیبابل( را هوخت کنگ )محل گنج خوب( نام

از آن که  شیب نیا اروند رود )دجله( واقع بوده است.

 ینشانگر هگمتانه )همدان( باشد، نشانگر بابل )َبور

شهر بابل در شکل َبو  یَبور ییاوستا ئتیاوستا( است چه ه

معادل با نام  ییمحل با شکوه معنا یعنی( هی)رَ  ی)بئو( ر

 هوخت کنگ )هو خت کنگ= محل گنج خوب( دارد.

ابل( و )ب یَبور یدهاک شهرها یاژ یها تختیاوستا پا در

مکان حکومت پادشاه  چون است.  آمده)کرند(  نتیریکو

 یآگوم کاک رمه )به ظاهر به معن یعنی انیاسنامدار ک

 نتاش،ی( هم کرند )کرنیخون ریدارنده شمش یاژدها

 یتوان اژ یرا م ی( و هم بابل بوده است، لذا ونتیریکو

 یخلق و خو بارهشمرد. در  یشدادی)مارَوش( عهد پ اکده

فالت  یشمال غرب انیبوم یگفت که و دیبا یو یداستبدا

 ۀکه دور ییاست. از جا دهیخرد نام یب انیرا کوت رانیا

دهاک( در شاهنامه هزار سال ذکر شده  یحکومت ضحاک )اژ

 گریدهاک بر د یاژ ییعنوان اوستا شودی است لذا معلوم م

 شده یاطالق شده است. در بابل تصور م زیبابل ن هانپادشا

از هر شانه اش  دا،یز شیگ نیبه نام ن یاهیگ ییاست خدا

 رسته است.  یمار

 

خندان معادل نام  یآشّور به معن یعنیآشور  یمل ینام خدا

 زیمردوک ن یعنیآشّور  یضّحاک است. البد معادل بابل یعرب

موش هوشو بوده  ییشهر بابل و سمبلش اژدها یمل یکه خدا

به  کله است. در آمد یم شماردهاک )مارَوش( به  یاست، اژ

 یگانیخدا گاهیمرداس و ماردوش شاهنامه در جا رسدی نظر م

 آشّور بوده باشد. یمردوک، و ضحاک شاهنامه به جا یبه جا

 

 است؟ تمهیسپ نیلهراسپ مطابق کوروش و همچن چرا

( با کوروش یالبیمطابقت نام ُلهراسپ )مرد مواج و س.  ۱

از  پسکه  یبزرگپادشاه  ،شاهنامه مطابق مانند(: البی)س
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لهراسپ  ،گردد یم رانیا ی( فرمانروااخساروی)ک خسرویک

و  عیموج بلند و وس یبه معن یواژه َلهر تیاست. در سانسکر

 بر درهمشکننده آمده است. بنا یواژه سَپ در اوستا به معن

َمرد موج  یرا به معن یینام شاهنامه  نیتوان ا یم ،نیا

نام  یمطابق معن آشکاراگرفت و آن  یالبیو س عیبلند و وس

 میدان ی. مگرددی مانند م البیمرد س یکوروش در معن

 یم یالبیکوروش نازاده را به صورت س شیایدر رؤ اگیآست

کند. واقعه مرگ  یرا در خود غرق م ایکه قاره آس ندیب

 ادآوریهم  هودیلهراسپ در سمت بلخ و ارتباطش با اسارت 

 کوروش است:

بکشتند و شد روز ما تار و  -لخ لهراسپ در شهر ب شهنشاه

 تلخ

نام  یاصل ئتینام َائوروت َاسپ را که ه ،بنا بر این

َائوروَت  ئتیتوان در اصل در ه یم، دیآ یشمار مه لهراسپ ب

تند و در هم شکننده گرفت. چون  یالبیموج س یسَپ به معن

که معادل َائورَو و  تیدر سانسکر یاورم ۀجالب است که واژ

موج  یباشد به معن یو تند م زیت یبه معن ائوروت اوستا

َائوروَت سَپ معادل لهراسب به همان  گونه، نایهست.  زین

بوده است. در واقع نام  یالبیمرد موج تند و س یمعن

در اساس مزار  مانیکوروش موسوم به مادر سل آرامگاه

 مانند بوده است. البیمزار مرد س یعنیمان الویس

 

 یعنیاست دو پسر لهراسپ  یگفتن پیوند با این، در

 یکشور سفل یببر/پلنگ( فرمانروا ،ی)سگ وحش شتاسپیو

 یکهن( فرمانروا یدعاها ی)دانا ری)اورارتو( و ماد و زر

دربند قفقاز( تا دروازه  نی)ب سیدروازه تنائ ینواح

 ای)درواز خوار( مطابق دو پسر خوانده  یکاسپ

 تاکیو سپ )برنده نترس( گابرنم یعنیبرادرخوانده کوروش 

 عهدی)داماد و ول تمهیو مقدس( پسران سپ دی)فرد سف

کوروش(  یهمسر بعد اگ،ی)دختر آست سیتی( و آماگیآست

سابق  ییفرمانروا یاز محل ها شانیهستند که کوروش ا

سمت بلخ  کانیگرگان و درب یبرداشته و به فرمانروا

بلخ را همان  تمانیسپ تاکیبود. هرتسفلد، سپبرگزیده 

 داند. یبلخ م تمانیپزرتشت س

چشمه  یعنی یفون کوروش دوم )=توس نوذرنُ ز  کوروشنامه گ   در

 اگیآست ینو( نواده دختر یتوانا از خاندان حکومت

( و داماد خسروی)ک اخسارویاول( و خواهر زاده ک اگی)آست

. چه در دینما یشده است که درست م یمعرف یو سردار و

روتمند( و = ثکویو یشتی)ا اگیآست یها واقع نام

 ییخواهان دارا ی( در معنشیش )فَر َور ت ایفرائورت/فرورت

رفته اند. از  یهم به کار م یمترادف بوده و به جا اریبس

نام  زینام فرائورت ن یبه جا اسیاست که کتس یرو نیا

 یرا آورده و لذا کوروش دوم و سوم را فرد واحد اگیآست

 ییرسد عنوان اوستا یاست. به نظر مپنداشته 

در واقع  اورشنیس یعنی( اوشیس د)فرو شیفرائورت/فرورت
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= خواهان ثروت گسترده بوده است که به شنیَور )ت( ا هیس

 ترجمه شده است. اهیسهو به دارنده اسب س

در  یاست که در منابع آشور یگفتنیکم کوروش در باره 

شده است که  ادیکم یاز کوروش  الدیاز م شیپ ٦٤۹حدود سال 

 پالیروکو را به گروگان نزد آشور بانفرزند خود آ

 ستونیدر ب وشیدار بهیبا توجه به کت یفرستاده بود. گروه

 یکوروش معرف یایکه به اختصار هخامنش را جد اول کوروش ن

 است، وجود سه کوروش شجره نامه خبر هرودوت را  مودهن

 ستونیب بهیکت نیدر هم گرید یجا وشیدار یول نمی پذیرند

 نیاز من شاه بودند و من نهم شیشت نفر په»که  دیگوی م

راست کی تنها وشیمن داراز دید . «از خاندان هخامنش هستم

نه  ،است دهبر شمر شیشجره نامه خو یهخامنش انیفرمانروا

پارس و انشان را که  یمجموع دو شاخه خاندان هخامنش

دوم،  شیپ شیچ ارمنه،یآرشام، آر شتاسپ،یو وش،یهمانا دار

اول و هخامنش بوده  شیپ شیاول و چ هیمبوجکوروش اول، ک

 باشد.

 

 ان،ی)آسپ هیآثو یعنی دونیعنوان خاندان فر باره در

 یَاده یتیسانسکر شهی)از ر هیاست: آثو ی( گفتنانیآسف

)کامگار و دل  هینام کمبوج ادآوری( بیمحترم و نج یعنی

ها )پاک و  پارس انیعنوان آرت زیکننده( و ن یزندگ ریپذ

نفس  یرا به معن هیاست. برهان قاطع نام آثودرستکار( 

 آورده است. کوکاریکامل و ن

)داماد  تمهیبا سپ رواندیمطابقت لهراسپ/اوروت اسَپ/.  ۲

 (:اگیآست عهدیو ول

 ای ریاسب پ یَاسپ= دارا روانتی ئتیاوروت َاسَپ )در ه نام

بر افکننده( با پوروشسپ )بنابر استاد پورداود  یریپ

 برافکننده،( مترادف است: یریپ ای ریاسپان پ یدارا

 انیبه صورت گودرز گرید ی)جا انیانیک دودمان ادامه

 ریدستگ چستیچ اچهیرا در کنار در ابیشاهنامه که افراس

و اوستا در  یپهلوهای ب ا( در شاهنامه و کتندینما یم

السلطنه خبر  ریقص رواندیلهراسپ )ائوروت اسپ،  ئتیه

 اگیآست عهدیداماد و ول دیجمش تمهی( همان سپیخورن یموس

( اگی)دختر آست سیتیو همسرش آم کشته شد شکه توسط کورو

کوروش در آمد و پسرانش که همانا مگابرن  یبه همسر

 تمان،ی)زرتشت سپ تاکیسپ ادری( و زرگرانی)ت شتاسپیو

 نی( بودند که ااریسپنداته، اسفند ه،یگائوماته برد

برادر  ایخواندگان به صورت پسر  اگیآست ینوادگان دختر

پسر دوم  نی( در آمدند. ادونیخواندگان کوروش سوم )فر

 بوده است. زیداماد کوروش و شوهر آتوسا دختر کوروش ن

 

 سی( و اوداتشتاسپیبرادر و ری)زر ادریمعروف زر اسطوره

دختر شاه سکاها )منظور آتوسا دختر کوروش، هوتئوسا و 

 سده یونانی نویستاریخ و  سندهیاوستا( را آتنه نو یهوو

به نقل از خارس  انیسوفسطائ افتیمؤلف کتاب ض یالدیسوم م
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آورده  رانیدربار اسکندر در ا فاتیتشر سیرئ ،یلنیتیم

 یو در جستجو شوندی م گریدو در خواب عاشق همد ناست: آ

 کی)= مخلوق ن سیسرانجام اودات .ندیآ یبر م گریهمد

 از جشن یکیر ( دتمانیهمسر زرتشت سپ یمترادف همان هوو

عشق  نیگفته است که ا یلنیتی. خارس مبیند یها او را م

 .دارند یفراوان لیمشهور است و مردم بدان م ایدر آس

خود  یدر خانه ها او حتکاخ ها معابد و  رکه د چنان

 کنند. ینقش م وارهایاز آن بر د یریتصاو

 

 ایپسرخوانده  شتاسپیهمان مگابرن و یانیک شتاسپیو چرا

 :خوانده کوروش است؟ برادر

مگابرن )درنده  یعنی یها: چهار نام مختلف و نام مطابقت

 گرانی( تیسپ )سگ وحش شتَ یو ئتیدر ه شتاسپینترس(، و

)درنده( مترداف هم هستند:  هی)منسوب به ببر( و کتا

( و تیو سانسکر ی)درنده و پاره کننده در ُکرد هیکتا

همان مگابرن  )پردانش(، برادران کوروش در مقام هیبرما

( هیگائوماته برد ادر،ی)زر تاکی( و سپگرانیت شتاسپ،ی)و

پسر  ییمگابرن )برنده نترس( را جا اسیهستند. چه کتس

برادر )در اساس برادر خوانده  گرید یخوانده کوروش و جا

 .دینما یم یکوروش( معرف

 

سپ( با توجه به نام  شتای)و یهخامنش شتاسپینام و یمعن

)پلنگ/ببر( است.  سگ وحشی ٬(رومندین پدرش آرشام )خرس

 یارمنستان در عهد رو یفرمانروا گرانینام ت یمعن نیا

 یلنیتیاست. جالب است که خارس م زیکار آمدن کوروش ن

 یانیک شتاسپیو زین رانیدربار اسکندر در ا فاتیتشر سیرئ

کهن( را  ینید ی)دارنده سرودها ادریزر ریزر دربرا

( و ماد ینیی)اور آرتو= مل ک پا یسفل نیسرزم یفرمانروا

ماد  یرا فرمانروا ری/زرادریزر یآورده و برادر کوچک و

= ی= دربند تا در بند کاسپسی)از دروازه تنائ یشرق

که گسترش  یانیدو برادر ک نیدروازه خوار( دانسته است. ا

 یخیتار اتدر روای ٬به شمار رفته اند ییمزدا نیدهنده آئ

اوروپاست و سپنداته » یها تحت زوج نام یونانی

 شده اند.  دهینام «تاکیمگابرن و سپ»و « )گائوماته( 
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 یها دو برادر را ]از مکان نیکه کوروش ا دیگوی م اسیکتس

سمت بلخ بر  کانیگرگان و درب ییشان[ به فرمانروا یقبل

/ببر( یارژا سپ )سگ جنگ شود یم لوممع جا نیگماشت. از ا

 ی)فرمانروا یهخامنش یرنوذ شتاسپیکه با و ونانیسمت خ

 نت. همی[ نبرد کرده اسوشیدار امیخراسان(]در آغاز ق

و اوروپاست  گرانیت یها نام .بوده است یانیک شتاسپیو

به  زین ی( و مگابرن )درنده نترس( ورومندی)دم دراز ن

 افتهیکه هرتسفلد در رببر بوده اند. و همانطو یمعن

سمت  کانم دربیحاک ٬و مقدس دی)فرد سف تاکیسپ یبرادر و

  است. تمانیبلخ( همان زرتشت سپ

 

 رالعمریقص رواندی یعنی گرانیجالب است که نام پدر ت

و  ییاوستا یها صورت خود در زبان نی)کوتاه سلطنت( بد

است و نام پدر زرتشت  یریدارنده پ یبه معن تیسانسکر

پوروشسپ  یعنی( شتاسپیبرادر و ریهمان زر ای) تمانیسپ

 ریدارنده اسب پ ایبرافکننده  یریارنده پد یبه معن زین

)درنده  یگرانوهیدو نام زنانه ت یخورن یآمده است. موس

زن( را در  بیو آس رانگری)و ی/زاروهیماده( و زاروح

 ی)ببر، ُبرنده، درنده( فرمانروا گرانیرابطه با نام ت

آورد که در واقع  ی( ماکیآژدهاک )آست هدارمنستان در ع

 عهدی)داماد و ول تمهیو پسر سپ اگیآست ینواده بزرگ دختر

 ( بوده است.اگیآست

 

 ای)ببر(  شتاسپیمطابق همان مگابرن و گرانیت نیا چون

)ُبرنده( برادرخوانده/پسرخوانده کوروش است،  هیهمان کتا

 ییشاهنامه  اشقانهکه داستان ع گرددی معلوم م نخست لذا

به  روم مربوط صریدختر ق ونی( و کتاشتاسپیگشتاسپ )و

 ینام زاروح دو دیگر،است.  یو همسرش زاروح گرانیت نیهم

توانست به  یم یزا روح یعنیآن  یو سام یرانیا بیدر ترک

نام  یهمان معن بایتقر نیزاده روح گرفته شود که ا یمعن

لذا   است. الیزاده خ یعنی ژهیمن یتیو سانسکر ییاوستا

 یمعن در ژنیهمان ب ای]ن[( ویَون/گ ی)و َونیخود نام و

مطابق همان نام  زیدرنده و کشنده دشمن )= بهرام( ن

 ( است.شتاسپی)مگابرن و گرانیت

با گرازان اشاره به  ژنیداستان نبرد ب رسدی نظر م به

 احت ایگرجستان )ورژن(  گران،یموضوع به تصرف در آوردن ت

او در عهد کوروش( بوده باشد.  ییفرمانروا نیگرگان )سرزم

 یاهل گرجستان بوده است چه موس یزاروحاحتمال دارد ملکه 

( کگرجستان و اران )=آگوان یرا فرمانروا گرانیت یخورن

 دانسته است. زین

 

 یدانا ایو  نیکالبد زر یدارا ی)زرتو َاشت( به معن زرتشت

 یزرتوشترا )زرتو َاشترا(  ئتیکهن است و ه ینید یسرودها

 است. ینیکهن د یسرودها یدانا یمعن نیهم به هم ینام و

 یانیک شتاسپیو و ینوذر شتاسپیو ی،زرتشت اتیروا در



 297 

 شتاسپیاست. لذا لهراسپ و و دهیگرد یکیمشتبه شده و 

( ی)نوذر یو سپنداته به حلقه پادشاهان هخامنش یانیک

(، ارتخشتر وهومن ارشایوهومن سپنداتان )خشا یعنی یبعد

 یدوم( و دارا وشیدرازدست( و داراب )دار ری)اردش

کوروش سوم  یاند و در جا وستهیسوم( پ وشی)دار انیدارا

قرار گرفته یکم  وشیو دار یهخامنش شتاسپیآرشام(، و ای)

 «اند.

 
 هخامنشیان:

در باره هخامنشیان، کتاب ها و مقاله های پژوهشی بسیاری 

نوشته شده است. از این رو، در این جا به گونه بسیار 

از دید  فشرده بر دروه آن ها درنگ می کنیم. آن چه

تاریخی بسیار مهم می باشد، این است که همو هخامنشیان 

نخستین کسانی بودند که نخستین امپراتوری یا نخستین 

دولت راستین را در جهان به مفهوم واقعی کلمه پی 

 ریختند.

 

چیز دیگری که برای ما دارای اهمیت است، زبان رسمی دولت 

است. روشن شاهنشاهی هخامنشی یعنی زبان پارسی باستان 

است نام پارسی باستان نامی است که پسان به این زبان 

داده شده است. در اصل همان گونه که در سنگنبشته آمده 

است، نام نخستین این زبان زبان اریایی بوده است که با 

اوستایی بسیار نزدیک بوده است و در آینده به زبان 

 پارسی باستان تحول یافته است. 

 

دوره هخامنشی ها برخی از شاهان این  می دانیم که در

دودمان سر از کوروش بارها به خاور پشته ایران لشکر 

کشیدند و توانستند گاه مستقیم و گاه هم غیر مستقیم 

سرزمین های خاوری را زیر فرمان خود بکشند. آن چه برای 

ما مهم است، این است که در روند این لشکرکشی ها زمینه 

زبان های غربی و شرقی ایرانی فراهم برای تعامل و آمیزش 

آمد و داد و ستد دو سویه آغاز گردیدد. هر چند چنین 

 تعاملی در دوره مادها نیز جا داشت.    

 

کوچیدن پارس ها به جنوب و غرب و ریخیابی پشتون ها و    

 هخامنشیان:
پس از آمدن اریاییان به پشته ایران، آن گروه از 

ل هندوکش در بلخ و بامیان و ایرانیان خاروی در که شما

هری و... پاییده بودند، زبان شان پالوده تر ماند. اما 

آنانی که به سوی غرب فالت رفتند، مانند پارسیان، زبان 

مادها و  -شان در اثر آمیزش با توده های همنژاد خویش

نیز توده های بومی مانند ایالمیان و نیز مردمان 

ازماندگان سومریان و باشندگان میانرودان و بابل و ب

یهودان... تا اندازه زیادی با واژگان بیگانه آلوده شد. 

هر چه بود، این ها توانستند شاهنشاهی بزرگی را تشکیل 
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بدهند و زبان پارسی باستان را در سرتاسر کشور خود 

  رسمیت و گسترش بدهند.

 
یکی از  -تاریخ می دانیم که پارس ها یا پرسوهااز 

های ایرانی، از بامیان برخاسته و از راه بزرگترین تیره 

بلخ بامی و هرات به غرب )شمال ایران و از آن جا به غرب 

ایران( و جنوب افغانستان کنونی یعنی به سوی سیستان و 

از آن جا به جنوب ایران )پارس( شتافته بودند. بخش 

دیگری از پارس ها یا پرسوها، همین پشتون ها بودند که 

وی قندهار و چمن و گستره پشتون نشین از سیستان به س

 نشین کنونی پاکستان شتافتند.

  

برای پیگیری مطلب، می بینیم که ریشه واژه پارس چیست و 

خاستگاه و میهن پارسیان کدام سرزمین است؟ در بخش 

اسطوره یی شاهنامه پیوسته از سرزمینی به نام ایران سخن 

موقعیت این   می رود. اما بسیار دشوار است مکان یا محل

را تعیین کرد که در کجا واقع است. اما می شود « ایران»

گمان برد که ایران باید در نزدیکی های بلخ و سمنگان و 

گوزگان بوده باشد. اما کجا؟ شادروان کهزاد زمانی به 

درستی از روی شاهنامه تشخیص داده بودند که بامیان 

ی بینیم که  پایتخت ایران اسطوره یی بوده است. در زیر م

اتنوژنیزس نخستین پارس ها درست در همین بامیان یعنی 

ایران نخستین ریخت یافته است و پارس و ایران همتا واژه 

هم اند و پشتون ها هم بی چون و چرا ایرانی اند و با 

 پارس ها همریشه و همخاستگاه. 

 

ُدر اوستایی در لهجه »پژوهشگر جوان آقای شاری در  کتاب 

« پارس تاریخی و سرزمینی»در نوشته یی زیر نام « هزارگی

 می نویسد:

پارس، در اوستا، کهن ترین متن سرزمینی و فرهنگی »

ائیرینم ویجه است که حوزه هندوکش و هیرمند به نام  

را در بر می گیرد. به معنای فراتر از « اوپائیری سئن»

نام « اپارسن»پرش شاهین. در متن های پهلوی به گونه 

ده است. ... این واژه  در اوستایی اوپائیری سئن، برده ش

در پهلوی به گونه اپارسن و در پارسی دری نو به گونه 

پارس آمده است. نشانه هایی که از موقعیت سرزمینی پارس 

در متن اوستا و متن های پهلوی داده شده است، شکی نمی 

گذارد که منظور از آن، دامنه های کوه های هندوکش و 

 ت. بابا اس

 

در متن های کهن اوستا و پهلوی به روشنی تمام از جاری 

شدن رودهای  هریرود، هلمندرود  و بلخرود و مررو رود از 

اوپائیری سئناپارسن و پارس سخن گفته اند که بدون تردید 

 این رودها از کوه های بابا و هندوکش سرچشمه گرفته است. 
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نیز ضمن نقل اوستا شناس برجسته  –شادوران پور  داوود 

مستندات متون پهلوی، اوپائیری سئن و اپارسن را کوه های 

اوپائیری »... بامیان در مرکز افغانستان دانسته است: 

سن در اوستا و اپارسن در بندهش، عبارت است از بخش غربی 

)پور داوود، «. هندوکش که دامنه های کوه بابا باشد

 (  304ص.  2535فرهنگ ایران باستان، 
هلمند از دامنه های بابا سرچشمه گرفته و به  رود»

« سیستان  می ریزد و بلخ رود از پارس به همدان می آید.

بلخ رود از »پور داوود در حاشیه  یشت ها نیز گفته است 

)بر گرفته از «. کوه اپارسن به بامیکان ]بامیان[ می آید

 کتاب ُدر اوستایی در لهجه هزارگی، چاپ کابل(

 

ه دیده می شود، پارس همان ایران شهنامه به گونه یی ک

است و پارس نخستین و ایران نخستین پس از سرازیر شدن 

آریایی ها به پشته ایران در همین بامیان بوده است. 

یعنی پارسیان توده یی بوده اند ایرانی که از بامیان 

برخاسته و از راه بلخ بامی و هرات به غرب )شمال ایران 

ایران( و جنوب افغانستان کنونی یعنی  و از آن جا به غرب

به سوی سیستان و از آن جا به جنوب ایران )پارس( شتافته 

بودند. بخش دیگری از پارس ها یا پرسوها، همین پشتون ها 

بودند که از سیستان به سوی قندهار و چمن و گستره پشتون 

 نشین نشین کنونی پاکستان شتافتند.

  

ی از دانشمندان چنین می شایان یادآوی است که  بسیار

برگرفته از رود سند )ایند( است « هند»پندارند که نام 

که آن را پارسیان بر این رود گذاشته بودند. در این جا 

می کوشیم ریشه ها این نامگذاری را بیابیم. می توان 

چنین گمان برد که آن گروه از پارسیان  یا پرسوها 

فته بودند، نام خود )اپارسین ها( که به سوی رود سند شتا

را بر این رود گذاشتند. اپارسین شاید با گذشتن زمان به 

ابارسین )اباسین( تحول یافته باشد. در زبان پشتو همن 

اکنون هم رود سند را اباسین می خوانند. از سوی دیگر، 

می گویند که شاید اباسین ، اباسیند شده « سیند»رود را 

 ده باشد.      باشد و شکل کوتاه شده آن سیند ش

 

به هر رو، منظور این بود که نشان دهیم که پارس ها قومی 

بودند برخاسته از بامیان و بلخ که به سوی غرب و جنوب 

پشته ایران رهسپار شدند و روشن است باید زبان نخستین 

خود )زبان آریایی یا اوستایی( را با خود برده باشند. 

ت زمان با زبان های بحث دیگری است که زبان آن ها با گذش

سایر توده های باشنده بابل، آشور و ایالم و توده های 

باشنده گستره مادها و....آمیزش یافته بود. همین زبان 

 بود که در آینده به نام زبان پارسی باستان یاد شد.
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از  شپی ۵۵۰–۳۳۰) انیهخامنش ایو  یهخامنش یشاهنشاه

 :«(سال ۲۲۰» الد،یم

 
 

 

 
 نقشه شماره

پیش از میالد  490ستره امپراتوری هخامنشیان در گ

 )برگرفته از ویکی پیدیا(

چنانی که در نقشه دیده می شود، منطقه سغدیانا در شمال 

خاوری، باکتریا )بلخ( در شمال و گندهارا )کابل( و 

آراخوزیا )قندهار( و زرنج در خاور پارس شامل این 

 شاهنشاهی پهناور بوده اند.

د چونان مرز میان هند و پارس نشان داده در نقشه رود هن

شده است. مرزهای شمال باختری آن تا بلغاریای کنونی و 

مرزهای باختری آن تا مرزهای لیبیای کنونی می رسیده 

 است.
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 نقشه شماره

بافتار اداری شاهنشاهی هخامنشی. در نقشه هرودوت  بیست  

 شاهی هخامنشی را بازتاب داده است.ساتراپ )استان( شاهن

در نقشه رود سند چونان مرز میان هند و پارس نشان داده 

 شده است.

 
 

هر چه بود، پارسیان با رفتن به سوی غرب پشته ایران، در 

آن سرزمین ماندگار شدند و توانستند با برانداختن 

 مادها، نخستین دولت بزرگ در تاریخ را پی افکنند.
 

ا در باره هحامنشیان چنین آمده استدر ویکی پیدی
165
: 

دوره باستان  رانیدر ا ینام دودمان پادشاههخامنشی، »

بودند و تبار خود  انیدودمان از پارس نیاست. پادشاهان ا

خاندان پاسارگاد  که سرکرده رساندند یم« هخامنش»را به 

 یحوال دی. هخامنش باتاس بوده انیپارس های از خاندان

هفتم پ. م. بر مسند  ربع نخست سده ایهشتم  سده انیپا

 یبقدرت بوده باشد. چش پش، پسر هخامنش در فاصله تقری

را به دست  یپارستیره های  یپ. م، رهبر ۶۴۰تا  ۶۷۵

 گرفته بود.

پارس و سپس انشان  یدر آغاز پادشاهان بوم ان،یهخامنش

 نیواپس گویشتوویکه کوروش بزرگ بر ا یبا شکست یبودند ول

و بابل،  هیدید وارد آورد و سپس گرفتن لپادشاه ما

 نیشد. از ا یبزرگ یبه شاهنشاه لیتبد انیهخامنش یپادشاه

 کم،یرو کوروش بزرگ از نوادگان )شاه انشان، کوروش 

                                                 
165

 . با اندکی ویرایش و فشرده سازی.  
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 .دانند یم یهخامنش ی( را بنیادگذار شاهنشاهکمی هیکمبوج

از  یکی یو دودمان هخامنش ها یپارس دنیرس یپادشاه به

ساختند  یدولت نانیباستان است. ا ختاری هبرجست یرخدادها

فرمان  ریز ونانیدو سوم  یباستان را به استثنا یایکه دن

 یامپراتور نیرا نخست یهخامنش یخود در آورد. شاهنشاه

 یها یژگیاز و ینید یو بردبار رشی. پذدانند یجهان م خیتار

 .رفت یبه شمار م یهخامنش یشاهنشاه

 

جهان  یامپراتور نیان بزرگتربه عنو انیهخامنش یشاهنشاه

 ۴۹از  شینام برده شده است. ب تیو جمع یاز نظر گستردگ

 نیجهان آن زمان در ا تیجمع ونیلیم ۱۱۲نفر از  ونیلیم

قوم  یس انی. در دوران هخامنشکردند یم یزندگ نیسرزم

 بودند. یامپراتور نیا یلوازیر مختلف 

و است که آثار برآن شناس  المای -آلوارز ریخاو

هنر خود  انیکه هخامنش دهد یموجود نشان م یها برجسته نقش

 اند. آموخته ها یالمایبرجسته از  و نقش یرا در بخش معمار

 

که از دره  یگسترده بود به طور اریبس انیهخامنش قلمرو

 یبیدر ل یبنغاز هیدر مصر و ناح لیسند در هند تا رود ن

را در  یکزمر یایامروز و از رود دانوب در اروپا تا آس

با آداب و  یاریکشور پهناور اقوام بس نی. در اگرفت یبر م

خود  یو قوم یالتیو فرهنگ ا کردند یم یرسوم خاص خود زندگ

دولت  نیمشخصه مهم ا قتی. در حقداشتند یرا پاس م

اشت نظم و قانون دو بزرگ یو قوم یفرد یبه آزاد ارجگزاری

و  یبازرگان جیترو نیو همچن یهنرها و فرهنگ بوم قیو تشو

مانند تمدن  یتمدن بزرگ: »سدینو یهنر بود. کارل شُفلد م

درک  رفتهیکه پذ یراتیتأث یاز رو توان یرا نم یهخامنش

در  قأیدق یتمدن نیچن نیا تیکرد. واقع آن است که اهم

مختلف  یاجزا نای است که او را به حل و جمع همه یتوان

 «واحد قادر ساخته است. یتیدر کل

 

 کردند یکوچ م، فصل رییدر خالل سال و با تغ یهخامنش شاهان

که بر  بل بردند یجا به سر نم کیسال را در  همهو معموالً 

 یها تختیاز پا یکیرا در  یآب و هوا هر فصل یحسب اقتضا

در فصل زمستان در بابل و شوش اقامت  کردند یخود سر م

امنه د رکه د رفتند یدر فصل تابستان به همدان م داشتند و

 تختیسه شهر پا نیخنک داشت. ا ییکوه الوند بود و هوا

هم  گریدو شهر د یبودند ول یو اقتصاد یو ادار یاسیس

 یکی رفتند یبه شمار م انیهخامنش ینییآ تختیبودند که پا

شاهان  یتاجگذار فاتیو تشر نییپاسارگاد که در آنجا آ

 گرید یپارسه که برا یگریو د شد یبرگزار م یهخامنش

دو شهر زادگاه و پرورشگاه و  نی. اآمد یبه کار م فاتیشرت

تخت  ،البته .رفت یبه شمار م انیبه اصطالح گهواره پارس

 لیدل نیبه هم .داشت تیاهم شتریدو ب نیا از دیجمش

 هیآتش زد تا گهواره و تک آگاهانهآن را  یاسکندر مقدون
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 انیرانیببرد و به ا انیرا از م یگاه دولت هخامنش

 آنان به سر آمده است. ییدوره فرمانروا گریند که دبفهما

 

 :انیگاهشمار هخامنش یا سالشمار

کوروش بزرگ )کوروش  یپادشاه ،الدیاز م شیپ ۵۵۸سال  در-

 تختیدوم( در انشان )پارس( و خوزستان آغاز شد و پا

 به شوش منتقل شد. انیهخامنش

 یفرمانده به رانیسپاه ا ،الدیاز م شیپ ۵۲۵سال  در-

مصر را کامالً  نیسرزم ،یشاه هخامنش نیدوم دوم هیمبوجک

 دودمان کرد. نیا یقلمرو پادشاه مهیضم

 میانبه نام ماراتن  یجنگ ،الدیاز م شیپ ۴۹۰سال  در-

 یکنون ونانیبه نام ماراتن در  جاییدر  ونانیو  رانیا

 نی. اخورد یشکست م ونانیاز  یو ارتش هخامنش دهد یرخ م

 بود. یدر خشک رانیبر ا ونانی یزرویپ نینبرد نخست

حمله  ایبه آس یاسکندر مقدون ،الدیاز م شیپ ۳۳۴سال  در-

 .خورد یدر تنگه داردانل شکست م انیو سپاه هخامنش کند یم

سوم کشته شده و  وشیدار ،الدیاز م شیپ ۳۳۰سال  در-

اسکندر  لهیبه وس دیتخت جمش نیهمچن شود، یهگمتانه فتح م

 انیپا رانیبر ا انیهخامنش یو حکمرانشده  رانیو یمقدون

 .ردیپذ یم

 

 :نیو سرزم کشور

به سه  کیهستند که نزد ییایاز اقوام آر یمردمان ها پارس

اند.  آمده رانیبه فالت ا حیمس الدیاز م شیهزار سال پ

پارسواش بودند  ایپارس  ییایباستان از قوم آر انیپارس

از زادروز  شیاز سده نهم پ یآشور یها نوشته که در سنگ

به  هازمان با ماد ها هم . پارسشود یم دهینام آنان د ح،یمس

 اچهیدر رامونیشدند و پ ریسراز رانیا یباختر یها بخش

دولت  یگرفتند. با ناتوان یو کرمانشاهان جا هیاروم

فالت  یمرکز یها نفوذ خاندان پارس به خوزستان و بخش الم،یا

 .افتیگسترش  رانیا

 

سلمانسر سوم در  یآشور یها در سالنامهبار  نینخست یبرا

در جنوب و جنوب « پارسوا»پ. م، نام خاندان  ۸۳۷سال 

از پژوهشگران  یاست. برخ برده شده هیاروم اچهیدر یباختر

که مردم پارسواش همان  می پنداشتند سن نیمانند راول

از  شیپ یپارس یها خاندان شود یاند. تصور م بوده ها یپارس

جنوب و  یزاگرس به سو یها کوه یها دره انیکه از م نیا

 یکوتاه ستیا ن،یسرزم نیبروند، در ا رانیا یجنوب خاور

از زادروز در بخش  شیسال پ ۷۰۰نمودند و در حدود 

 یدر جنوب خاور یاریبخت یها کوه یها دامنه یپارسوماش، رو

گرفتند.  یبود، جا المیاز کشور ا یکه بخش ینیشوش در سرزم

که در زمان شلمنسر  دیآ یبر م نیچن یآشور یاه نوشته از سنگ

پ. م(،  ۶۶۳آسارهادون ) پ. م( تا زمان پادشاهی ۷۲۱–۷۱۳)

اند.  آشور بوده رویپارسوا، پ انیفرمانروا ایپادشاهان 
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ماد  پ. م( پادشاهی ۶۵۵–۶۳۲) شیپس از آن در زمان فرورت

 دولت ماد نمود. رویدولت را پ نیو ا افتی یرگیبه پارس چ

 نیو دهنش یها به شش خاندان شهر : پارسدیگو یم رودوته...

اند. شش خاندان نخست  بخش شده نیو چهار خاندان چادرنش

 ان،یماسپ ان،یماراف ان،یاند از: پاسارگاد عبارت

 ی. چهار خاندان دومانیو گرمان انیدروس ان،یالیپانت

. از ها یو ساگارت ها کیمردها، دروپ ها، ییاند از: دا عبارت

 گر،ید یها نامبرده، سه خاندان نخست بر خاندان یها دانانخ

اند و  ها بوده آن رویپ گرانیاند و د داشته یبرتر

 پاسارگادها از همه برترند.

 

کمنداندازان  نیدر سرزم یونانی یها هیاساس بنما بر

( )همان استان کرمانشاه یساگرت ،ی)زاکروت یساگارت

 - بابلی که گونه دان ستهیز یم یساگارت یها ی( مادیکنون

( را یساگرت ،یزاگرس )زاکروت یعنیشده نام خود  یونانی

خاندان  نیاند. نام هم داده رانیبه کوهستان باختر فالت ا

باشنده )موجود(  زیپارس ن یها خاندان وندیکه در پ ستا

 ماد و پارس از سرچشمه یها خاندان یخون وندیاست و خط پ

( است. خاندان یساگرت ،ی)زاکروت ها یخاندان ساگارت نهمی

دراز را در  یجنوب، دوران یاز حرکت به سو شیپارس پ

 الم،یدولت ا یو بعدها با ناتوان ستندیز یماد م یها نیسرزم

فالت  یمرکز یها پارس به خوزستان و بخش یها نفوذ خاندان

 اند. و رو به جنوب رفته افتیگسترش  رانیا

از خاندان  انیهرودوت، هخامنش یها نوشته پایه بر

اند و سر  داشته یاند که در پارس جا بوده انیپاسارگاد

است. پس از  ها هخامنش از فرزندان پرسئوس بوده دودمان آن

 نیپال، چون سرزمینابه دست آشور ب انیالمیدولت ا ینابود

از با بهره گیری  ها یناتوان شده بود، پارس المیا

 ان را گرفتند.انش ایانزان  ها یها و ماد یآشور یها یدشمن

دوم شاه انشان پارس  پش شیدر زمان چ یخیرخداد تار نیا

کوروش بزرگ در  هیانیاست. با توجه به ب داده یرو منیک

 منیاو نسب خود را به شاه انشان پارس ک مینیب یبابل، م

 .خواند یو او را شاه انزان م رساند یم

 

سرش دو پ انی)شاه انشان پارس(، کشورش م پش شیاز مرگ چ پس

پادشاه پارس و کوروش که بعدها عنوان  ،«ارمنهیآر»

. چون در آن دیپادشاه پارسوماش، به او داده شد، بخش گرد

بود و هووخشتره در آن  شرفتیزمان کشور ماد در اوج پ

فرمان  ریدو کشور کوچک تازه، ناچار ز کرد، یم ییفرمانروا

ور دو کش کم،یفرزند کوروش  هیبودند. کمبوج نواین روزیپ

 تختیدر آورد و پا یی گانهی ییفرمانروا ریرده را زبنام

خود را از انزان به پاسارگاد منتقل کرد. کوروش 

 است. یپادشاه هخامنش نیتر بزرگ

 

 ی:هخامنش شاهنشاهان
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 زیو ن یخیتار دیاز د ینوشته هخامنش سنگ نیتر مهم

 ستونیکوه ب وارهیبر د ستونینبشته ب ها، سنگ آن نیبلندتر

 یو کارها دادهایاز رو یاریبس ستونینوشته ب سنگاست. 

که  اش ییفرمانروا یها سال نیرا در نخست کمی وشیدار

 قیدق یی بود، به گونه زین یو یپادشاه یها سال نیتر سخت

 یبرا یکاف یخینوشته عناصر تار سنگ نی. اکند یم وبازگ

 توان یرا داراست؛ و از آن م انیهخامنش خیتار یبازساز

 کرد. یادیز یها استفاده

 

 یها هیبنما ی)وجود( فراوان یکه با باشندگ یدرست به

بر  هیبا تک توان ینم نیو الت یونانی ،یمصر ،یانرودانیم

از هخامنش  ،یاز خاندان هخامنش یدرست یها تبارشناس آن

نوشته  نوشتار سنگ نیهم یرا به دست آورد. برا وشیتا دار

که  گذارد یم ویسخنیارت اریرا در اخت یزمان مناسب ستونیب

 دوباره دییدر آن شاه شاهان، نوشته بلند خود را با تأ

و  کند یآغاز م انیپارس یبا خاندان شاهنشاه شیشاوندخوی

آرشام،  شتاسپ،ی: وبرد یخود را نام م انینیشیپ یبه آرام

 یبه شوندها یتبارشناس نیو هخامنش. ا پش شیچ ارمنه،یآر

شده بود.  نستهنادرست دا یازدر یها ( گوناگون زمانلی)دال

)فهرست( نام دو نفر از شاهان  اههیس نیدر ا رایز

 یعنی کردند، یم ییفرمانروا وشیاز دار شیکه پ یهخامنش

 انیجر نیهم .خورد یبه چشم نم کمی هیکوروش بزرگ و کمبوج

 ینوشته نسبت به نوشتارها است که مفسران سنگ موجب شده

نگاه کنند و او را  یدلبا شک و دو  وشینوشته دار سنگ

 نیبدانند که با نوشتن ا انیهخامنش یغاصب پادشاه

 یبه پادشاه دنیبخش تیمشروع یاست برا نوشته تالش داشته سنگ

  کند. یکار خود را دست  تبارنامه ندگان،یخود از نگاه آ

 

پادشاه  د،نبونی هرودوت، گلنوشته یها نوشته پایه بر

 ستونیب بهینه کورش(، کتکورش بزرگ )استوا هیانیبابل، ب

سوم  ریدوم و اردش ریاردش یها نوشته و سنگ کم،ی وشیدار

 نیچن کم،ی وشیدودمان تا دار نیشاهان ا بیترت ،یهخامنش

جدول از  نیا یدرستکه  بایسته یادآوری استاست: ) بوده

 دیترد یجا یدر شاخه فرع زیتا کوروش بزرگ و ن امنشهخ

 است(.

 هخامنش

 کمی پش شیچ .۱

 کمی هیکمبوج. ۲

 کمیکورش . ۳

 کمی هیکمبوج. ۴

 :یاصل شاخه

 کوروش بزرگ )دوم(. ۵

 دوم )فاتح مصر( هیکمبوج. ۶

 ایبرد. ۷

 کوروش سوم. ۸
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 سوم هیکمبوج. ۹

 :یفرع شاخه

 )فرزند هخامنش( ارمنیآر

 آرشام

 شتاسپیو

 (کمیبزرگ ) وشیدار

 

 جهیگونه نت نیبه ا توان یم ها هبنمای همه یکل یبررس با

پسر  پش، شینخست سده ششم پ. م، چ چهارم کیدر  :رفتگ

 ارامنهیترش آر پارس را به پسر بزرگ ییهخامنش فرمانروا

 ییبه فرمانروا کمیترش، کوروش  که پسر کوچک یداد، در حال

 رشامآ یپسر و ارامنه،یانشان گماشته شد. پس از مرگ آر

 کمی هیپسرش کمبوج کم،یپس از کوروش  یشد ول یو نیگزیجا

 نیاو شد. ا نیکوروش دوم جانش یپسر و زیو پس از او ن

به رخ مسیح از زادروز  شیسده ششم پ انهیدر م دادهایرو

 داد.

 

 یرویدوران، کوروش بزرگ توانست مادها را به پ نیا در

پس،  ی. چندابدیخود در آورد و به افتخار و ثروت دست 

را به  انهیخاورم یها نیاز سرزم یبزرگ یها کوروش بزرگ بخش

 یها یروزیراه پ هیکمبوج زیتصرف خود در آورد. پس از او ن

 .فزودا یهخامنش یپدرش را ادامه داد و بر گستره شاهنشاه

 

از شاخه  وشیبه دار یتاج شاهنشاه ،هیاز مرگ کمبوج پس

است  نیا رسد، یم درست دهی. آنچه به درسد یم یهخامنش یفرع

گش )آرشام پدر و پدربزر یدر زمان زندگ وشیکه دار

 ییرا (، و با هموشیپدر دار شتاسب،یپسرش و ایپدربزرگش 

را به دست گرفت. چرا که در زمان ساخت  یها، پادشاه آن

بر اساس  ،یو ییدر شوش در آغاز فرمانروا وشیدار خکا

دو  نیها، ا ساختمان یاز پ افتهی یها لنوشتهگ   یها یآگاه

 زنده بودند.

 

 :بزرگ کوروش

 هیکمبوج

 )گوماته مغ( نیدروغ یایبرد

 سال حکومت ۳۶ -( الدیاز م شیپ ۴۸۶تا  ۵۲۲بزرگ ) وشیدار

 سال حکومت ۲۰ -( الدیاز م شیپ ۴۶۶تا  ۴۸۶) ارشایخشا

 سال حکومت ۴۳ -( الدیاز م شیپ ۴۲۳تا  ۴۶۶) کمی ریاردش

 چهل و پنج روز حکومت -دوم یارشایخشا

 ماه حکومت ۶ -انوسیسغد

 سال حکومت ۲۰ -( الدیاز م شیپ ۴۰۳تا  ۴۲۳دوم ) وشیدار

 سال حکومت ۴۴ -( الدیاز م شیپ ۳۵۹تا  ۴۰۳دوم ) ریاردش

 سال حکومت ۲۱ -( الدیاز م شیپ ۳۳۸تا  ۳۵۹سوم ) ریاردش

 -( الدیاز م شیپ ۳۳۶تا  ۳۳۸( )آرسس( )ی)شاه هخامنش ارشک

 سال حکومت ۲
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  سال حکومت  ۶ -( الدیاز م شیپ ۳۳۰تا  ۳۳۶سوم ) وشیدار

    

  

  پادشاهی کوروش بزرگ:

کوروش بزرگ، که به حق  ه،یبرآمدن پسر کمبوج با

 یتحول شگرف شود، یدانسته م یهخامنش یبنیادگذار شاهنشاه

 ییها یلشکرکش یسال در ط ستیب نزدیکدر مدت  یرخ داد. و

آن روز  پرآوازه یها یپادشاه یعنیو بابل،  ایماد، لود

ساخت و  شینبردار خوخاور پارس را فرما یها نجهان و سرزمی

 انهخاورمی به اندازه بأیتقر یبزرگ ییایجغراف گستره

هند  یتا مرزها ترانهیو سواحل مد هیرا، از ترک نیامروز

خود  طرهیس ریهند، ز انوسیتا اق هیروس یها و از استپ

 درآورد.

 

 باره دریی  یباورنکردن یها افسانه اس،یو کتز هرودوت

اند.  پ. م( بازگو کرده ۵۹۹–۵۲۹زادن و پرورش کورش بزرگ )

است که  نیاست، ا یرفتنیپذ یخیتار دگاهاما آنچه از دی

اول و مادر او  هیانشان، کمبوج یکورش پسر فرمانروا

 .باشد یپادشاه ماد م گویشتوویماندانا، دختر ا

 

ها را در برابر  پارس پ. م. کوروش بزرگ، همه ۵۵۳سال  در

 یکوروش و ماد، چند نایلشکر میان. در جنگ ختیماد برانگ

سپاه ماد  جهیو در نت وستندیماد به کورش پ انیاز سپاه

شکست خورد. پس از شکست مادها، کورش در پاسارگاد 

–۵۲۹او از  یکرد، پادشاه یگذار هیپارس را پا یشاهنشاه
ماد را به دست  یبزرگ که پادشاه کورشپ. م. است.  ۵۵۹

 رویپ ینظام یروین لهیها را به وس از استان یآورد و برخ

را که هووخشتره آغاز  ییکشورگشا استیخود ساخت، همان س

دو هدف مهم  یبزرگ دارا کورش نموده بود، ادامه داد.

 ترانهیمد یایدر کرانهو  ریصغ یایبود: در باختر تصرف آس

و به  گذشتند یم رانیکه از ا یبزرگ های جاده و همه

 .تیامن نیخاور، تأم یو از سو دندیرس یآن م یبندرها
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پ. م. کورش بزرگ پادشاه  ۵۳۹اکتبر سال  ۲۹روز  در

را تصرف کرد و  نیبابل را شکست داد و آن سرزم ران،یا

جهان فرمان داد که هر کس در  خیبار در تار نینخست یبرا

آزاد است، و  شیخو ینید نییخود و انجام آ ینید یباورها

ا و باورها ر ها نید میان یقانون سازگار سان نیبد

]در همان معیار کرد و منشور حقوق بشر را  یگذار هیپا

دربند در  انیهودینهاد. کورش به  دایبنجهان باستان[ 

 یباز گردند که شمار هیهودی نیبابل، امکان داد به سرزم

 کوچ کردند. رانیاز آنان به ا

 

 :نیکشور و سرزم گسترش

 تختیپا ومیگرد ،یآناتول یها یریمیکه تهاجم ک از آن پس

 نیتر مهم هیدیساخت، ل رانیو .پ. م ۶۷۶را در سال  هیگیفر

در حدود هفتاد  ه،یدیل تختیمنطقه بود. سارد، پا یپادشاه

قرار داشته است. کرزوس  هیترک غربی کرانه یلومتریک

و  و به سبب داشتن طال راند یفرمان م هیدیبر ل یی  افسانه

 فیعبادتگاه دل سخاوتمندانه به کاهنه یها هیدادن هد

 یدلف یپاسخ دو پهلو دنیمشهور شده بود. کرزوس پس از شن

 یامپراتور کی سیکرزوس پس از گذشتن از رود هال»که: 

 انیرانیشد که به ا عیتشج ،«بزرگ را نابود خواهد کرد

 حمله برد.

 

 .پ. م ۵۴۷را در سال  هیدیول رانیآغاز جنگ ا ،بیشتر

زوس پادشاه کورش بزرگ و کر میانکه  یاند. در جنگ دانسته

 شنهادیبه کرزوس پ «هیکاپادوک»در گرفت، کورش در  هیدیل

و  رفتیرا نپذ شنهادیپ نیپارس شود. کرزوس ا رویکرد که پ

 «ومیپتر»در  ی. سرانجام جنگ سختدیآغاز گرد شان نیجنگ ب

 ییایدینبرد نظم اسبان ل نیداد، در ا یرو ها یتیه تختیپا

. کرزوس به سمت ختیگساز هم  انیرانیا یشترها یبر اثر بو

جا بست نشست. کورش شهر را دوره کرد  و در آن گریختسارد 

گرفته شد و به عنوان  هیدینمود. ل ریو کرزوس را دستگ

به شمار آمد. هر چند  رانیا یها از استان یکی

نتوانستند به ارگ کرزوس  یباستانشناسان پس از هجده حفار

مانده از  یها کانیسوخته و پ یها هیکنند، اما ال دایدست پ

پس مشاور بزرگ  نی. کرزوس از اافتندیرا  انیرانای حمله

 یکورش متوجه شهرها ،یدیشد. پس از گرفتن ل انیهخامنش

را  اگراما و  یب میتسل ز،یها ن شد و از آن یونانی

 یونانی یشهرها جهی. در نترفتندینپذ انیونانیخواست که 

روش با گرفته شدند. رفتار کو یگریپس از د یکی

 اثر گذاشت.  ریصغ یایخوردگان در مردم آس شکست

 

رساند و سپس متوجه  انیرا به پا ریصغ یایکورش، گرفتن آس

پس از  یکیشد. زرنگ، رخج، مرو و بلخ،  یخاور یمرزها

گذر  آموتازه درآمدند. کورش از  یها در زمره استان یگرید

و در  دیکشور بود، رس یکه مرز شمال خاور حونیکرد و به س
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مردم  یها ورشیاز  یریجلوگ یبرا اد،یبن سخت ییجا شهرها آن

 ،یخاور یساخت. کورش در بازگشت از مرزها یمرکز یایآس

 ینانجام داد. ناتوا یباختر یمرزها یدر درازا یاتیعمل

 یپادشاه بابل و فشارها د،ینبون یتیکفا یب خاطربابل، به 

ون جنگ شکست جا کرد. بابل بد کورش را متوجه آن ،یاتیمال

سال  نیشد. کورش در همان نخست ریخورد و پادشاه آن دستگ

از  انیهودی یبر اساس آزاد یخود بر بابل، فرمان یپادشاه

خود در  گاهپرستش یساز بند و بازگشت به کشور و دوباره

بردگان را هم آزاد کرد، و  گریپخش کرد. او د المقدس تیب

  داشت.بر انیرا از م یدار برده یی  به گونه

 

در آرامگاه  یی وابسته، در سنگنوشته یها نیسرزم نام

گونه  نیا لیبه تفص باشد، یکه در نقش رستم م وشیدار

 وایاست: ماد، خووج )خوزستان(، پرثوه )پارت(، هر آمده

)رخج،  ای)هرات(، باختر، سغد، خوارزم، زرنگ، آراخوز

ه گوش )پنجاب(، گندار تا قندهار(، ثته یافغانستان جنوب

(، هندوش )سند(، سکاهوم ورکه شاوریپ -کابلیا  ارا)گنده

 زخود،یت یخود )سکاها گرهیاتک(، سآمو سویفرا ی)سکاها

)مصر(،  هی(، بابل، آشور، عربستان، مودراحونیس سویفرا

 یایآس یبخش خاور ه،یتوک )کاپادوک په )ارمن(، کته نهیارم

 ئونهی(، ریصغ یایدر باختر آس هیدی(، سپرد )سارد، لریصغ

 ی)سکاها ایتردر هی(، سکاریصغ یایآس انیونانی ا،یونی)ا

(، هیدانوب(، سکودر )مقدون مه،ی: کرایدر یآن سو

 هیتراس(، پوت ه،یسپردار: تراک انیونانی) برا تک ئونهی

)طرابلس باختر،  هی)کوش، حبشه(، مک ای(، کوشی)سومال

 یایدر آس هیکار ایبرقه(، کرخا )کارتاژ، قرطاجنه 

 .(ریصغ

 

 :کورش بزرگ مرگ

و  تبار یرانیا لیا کیها که  تگماسا ورشیاثر  در

رودخانه  یآن سو یاز سکاها یی  رهیو ت ابانگردیب مهین

 یمرزها ران،یا خاوریشمال  یبودند، به شهرها ایردریس

. کورش رو به رو شد دیتهدبا  رانیا یشاهنشاه یشمال خاور

و به جنگ  دیزرا به عنوان شاه بابل برگ هیبزرگ، کمبوج

 سانینو خیبه دست آورد. تار ییها یروزیآغاز پ دررفت و 

 شهبانویاند که  شده یخود مدع یها در داستان یونانی

 نیاو را به درون سرزم شییر ها، تهم تگماسا تبار یرانیا

سخت، شکست خورد و زخم  یخود کشاند و کورش در نبرد

را به  یو کریپ که نیاز سه روز درگذشت و ا پسبرداشت و 

آوردند و به خاک سپردند. پس از مرگ کوروش  دپاسارگا

. دیرس یبه شاهنشاه هیتر او کمبوج بزرگ، فرزند بزرگ

آن کوروش بزرگ  گذاردایکه بن انیبزرگ هخامنش یورتامپرا

 ،بود کمی هیکمبوج-کمیکوروش -منیاز نواده شاه انشان ک

 نخستینو  نیبه بزرگتر ونسکوی یدر سازمان جهان

 است. دهیبه ثبت رس سنادجهان طبق ا یورتمپراا
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آن هم در  یعیفون در کتاب خود مرگ کورش را طبنُ ز  البته گ   

 نیحجم ا بارهدر  خیتار نیهمچن .کند یم انیپاسارگاد ب

توجه داشت که  دیدر ضمن با دهد یبه ما نم یشورش اطالعات

پاییز زندگانی بوده  وپیرانه سری در  هنگام نیکورش در ا

چون کورش خود به  یبزرگپیر و نبوده که پادشاه  یازین و

 یانیپاسال  ده که در گونه همان .ودجنگ بر دانیم

 نیا توان یپس م .حضور نداشته یجنگ چیخود در ه یورتامپرا

شورش را به  نیا یاحتمال را در نظر گرفت که کورش سرکوب

جنگ  دانیاز سرداران خود سپرده باشد و خود به م یکی

 ته باشد.نرف

 

 :هیکمبوج یپادشاه

 هیبود. اگر چه کمبوج هیپسرش کمبوج -کوروش بزرگ نیجانش

آغاز کرد که سال نشستن  .پ. م ۵۳۰را در سال  ییفرمانروا

او مطابق با نظام  یشاه یسال رسم نیاو بر تخت بود، نخست

آغاز  .پ. م ۵۲۹در بهار سال  انیرانیا ژهیو یخگذاریتار

او فتح مصر در  پادشاهید هشت سال دستاور نیشد. بزرگتر

 پ. م بود. ۵۲۵سال 

که قصد  یهنگام ه،یها، کمبوج از داستان یکی پایه بر

مصر را داشت، از ترس توطئه، دستور کشتن  یبه سو یلشکرکش

از مصر،  هیرا داد. در راه بازگشت کمبوج ایبرادرش برد

 ایاز موبدان دربار به نام گئومات مغ، که به برد یکی

گذاشته و پادشاه  ایبرد یند بود، خود را به جامان

ها، گئومات مغ با  از داستان گرید یکی پایهخواند. بر 

را کشته و سپس چون  یو ست،یک ایکه برد نیاز ا یآگاه

 نشست. یبود، به تخت پادشاه ایهمانند برد

 

است. تنها  زیهنوز هم مبهم و رازآم هیمرگ کمبوج یچگونگ

، در .پ. م ۵۲۲و در تابستان سال که ا میدان یرا م نیا

مرگش  باره ت، درگذشته است. اما درسوگو ا جون فاصله

اول،  وشیدار بهیوجود دارد. بنا به کت یمتفاوت های گزارش

و  گگن یخود عبارت نیا«. مرده است شیبه مرگ خو» هیکمبوج

 یعیکه او به مرگ طب ستیاست و روشن ن زیبرانگ پرسش

درآورده است.  یرا از پا شتنیخوکه خود  آن ایدرگذشته 

بر ران  یاو تصادف ،اسیهرودوت و کتز یها بنا به نوشته

 و از آن زخم مرد. زد یخود زخم

 

 یمرگ و لیدل یبرخ یدر بازگشت از مصر مرد؛ ول هیکمبوج

اما  .دانند یم شاوندانیتوطئه خو گرید یو برخ یماریرا ب

شوند  یاست ول در راه بازگشت از مصر مرده یروشن است که و

است. پس از مرگ  مانده ی( آن تا کنون ناگفته به جالی)دل

  نبود. انیهخامنش یوارث پادشاه یکس هیکمبوج
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را به  ایدر بستر مرگ، برد کوروش بزرگ  اساس گفته بر

گماشت.  رانیا یشاهنشاه یخاور یها استان یفرمانده

جا که از  از رفتن به مصر، از آن شیدوم، پ هیکمبوج

را داد.  ایدستور کشتن برد د،یترس یتمال شورش برادرش ماح

پ. م.  ۵۲۲نداشتند و در سال  آگاهیمردم از کشته شدن او 

و شاه  ایبه نام گوماته مغ خود را به دروغ برد کسی

 یدوست داشتند و به پادشاه ای. چون مردم برددینام رانیا

گاه آ ایاز راز کشتن برد کس چیه ییبودند و از سو یاو راض

 ایبرد یبرداشتند و پادشاه هیکمبوج ینبود، دل از پادشاه

همان  نیشدند و ا رهی)گئوماتا( را با جان و دل پذ

و سبب  دیرس هیبه گوش کمبوج هیبود که در سور ییاخبره

کشته شدن  ز،ین ویسانن خیاز تار یاو شد. برخ یخودکش

 .دانند یرا کار گئومات م ایبرد

 ادی نیدروغ یایبرد همچون یو از ی،خیتار ینوشتارها در

مغ   کرمانشاه، گوماته کینزد ستونیب بهیاست. در کت شده

شاه که  وشیاست. دار بزرگ نشان داده شده وشیدار یپا ریز

شده بود،  دهیمصر برگز یکورش بزرگ به فرماندار یاز سو

 یایو برد دیآ یم رانیرخداد به ا نیا افتنیپس از در

 .ندینش یه، به تخت مدرآورد یرا از پا نیدروغ

 

شد که  یهخامنش انیگوماته مغ سبب سؤظن دربار یکارها

بود. هفت تن  یهخامنش شتاسبیپسر و وش،آنان داری سرکرده

در شمار آنان بود،  زیبزرگ ن وشیکه دار رانیاز بزرگان ا

از هفت  یکیگئوماتا که دختر  یاز زنان حرمسرا یکیتوسط 

او شده  دهیبر یها گوش دنیو موفق به د رانیسردار بزرگ ا

رفتند  یبه کاخ شاه یو روز دندیبود، پرده از کارش برکش

بزرگ، او،  انتیخ نیاش برگرفتند و با ا و نقاب از چهره

بودند،  افتهیبرادرش و دوستان او را که به دربار راه 

 انیماهه او پا هفت یینابود کردند و به فرمانروا

 .دندیبخش

 

  :بزرگ وشیدار یپادشاه

پادشاه  نپ. م( سومی ۴۸۶–۵۴۹( )کمی وشیبزرگ )دار وشیدار

 شتاسپیپ. م(. فرزند و ۴۸۶تا  ۵۲۱از  ی)پادشاه یهخامنش

فرزند آرشام و آرشام پسر  شتاسپ،ی)گشتاسپ( بود. و

 بود. ارمنایآر

 

پدر او در زمان کورش، ساتراپ )استاندار( پارس  شتاسپیو

روبرو  یاریبس یهابا دردسر یدر آغاز پادشاه وشیبود. دار

 دهیچهار سال به درازا کش رانیاز ا هیکمبوج یشد. دور

برادر  ا،یبود. گئومات مغ هفت ماه خود را به عنوان برد

 رو هرج و مرج را د ینظم یبر تخت نشانده و ب هیکمبوج

کشور هم کسان  گرید یها کشور گسترش داده بود. در بخش

هستند،  نیشیکه از دودمان شاهان پ نیا یبه دعو گرید

که از زبان  یپرچم استقالل برافراشته بودند. گفتار
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آمده، جالب  دادهایرو نیاز ا ستونیب بهیدر کت وشیدار

 نیا وشی. دارافتی انیاست و سرانجام همه به کام او پا

 داند، یخواست اهورامزدا م جهیرا در همه جا نت ها یروزیپ

 :دیگو یم

اهورامزدا بود. از کردم به هر گونه، به خواست  هرچه»

که شاه شدم، نوزده جنگ کردم. به خواست اهورامزدا  یزمان

 ییها نیشاه را گرفتم... سرزم ۹لشکرشان را درهم شکستم و 

به مردم دروغ  رایها را شوراند. ز دروغ آن دند،یکه شور

کسان را به دست من داد  نیگفتند. پس از آن اهورامزدا ا

آن که پس  یرفتار کردم. ا م،خواست یکه م ها چنان و با آن

از دروغ  روین همه توان وبود، با  یشاه خواه نیاز ا

: چه کنم تا کشور من سالم یکن شهی. اگر اندزیبپره

 «.بماند، دروغگو را نابود کن...

 

بود و دربند  تس یبه نام دموکدس که در دستگاه ار یپزشک

که زخم پستان  یافتاده بود، هنگام وشیبه زندان دار

او را  کرد، یرا درمان م وشیتوسا دختر کورش و زن دارآ

 بیترغ ونانی نیبه سرزم یرا به لشکرکش وشیواداشت که دار

بود و  یونانیپزشک،  نیخاطرنشان ساخت که ا دیکند. با

او را از بازگشت به کشورش محروم کرده بود.  وشیارد

عنوان  گفته بود که خود او را به شهبانودموکدس به 

که  دیبشناساند و بگو وشیبه دار ونانیگرفتن  یراهنما

 ونانیبر  تواند یم یبه خوب ،ییراهنما نیشاه با داشتن چن

از  یخود را به همراه گروه یونانیپزشک  نیشود. ا رهیچ

 رساند و در آن جا به خالف خواسته ونانیبه  انیپارس

او بود، ماند و  نیراست هنیدر شهر کرتن که م وش،داری

آشنا شدن با  یکه برا یو گروه پارس امدین رانیبه ا گرید

رفته  اریگرفتن آن د نهیو فراهم کردن زم ونانیروزگار 

  بازگشت. هنیبه م جهینت یبود، ب

 

 یو سرکوب یدرون یها پس از فرو نشاندن شورش وشیدار

درست کرد که  یمنظم یوانیو د یکشور یها دستگاه ان،یشورش

او  یشاهنشاه رویپ های کشورها و استان براساس آن همه

مربوط و از  یو با مرکز شاهنشاه گریکدیبتوانند با 

 هماهنگ باشند. یسازمان ادار دگاهید

 یخیگوناگون تار یها به اروپا: در زمان وشیدار یلشکرکش

 یپهناور نیگوناگون سرزم یها سکاها در بخش ییایآر یها لیا

متداد دانوب، در مرکز اروپا ا که از ترکستان تا کناره

در  ینیشهرنش دیاز د یگرفته بودند. به طور کل داشت، جای

به  وشیدار ورشیدر گفتار  هرودت اند. بوده ینییپا هیپا

کردند و  یاست که سکاها از جنگ با او دور نوشته هییسکا

در  یپهناور ابانیو چون ب دندیخود پس کش نیبه درون سرزم

نبال خود د را به وشیها بود، آن قدر دار آن یپا شیپ

 رانیخوراک بر آن شد به ا انیکه او از ترس پا دندیکش

 یی  شاهانه یروزیپ ورش،ی نیدر ا که نیبرگردد. اما با ا
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 رانیبه ا ورشیاز  شهیهم یسکاها را برا اورد،یبه دست ن

 .باز داشتآب و خاک  نیمردم شمال ا یدردسر براآفریدن و 

 

 ۵۱۲. در سال متوجه پنجاب و سند شد وشیهند: دار گرفتن

 نیاز سرزم یاز رود سند گذشتند و بخش انیرانیپ. م. ا

بسازند و  ییها یفرمان داد تا کشت وشیهند را گرفتند. دار

دو  نیعمان به پنجاب و سند بروند. ا یایاز راه در

مهم  اریآن روز بس رانیا یو پرثروت برا زیزرخ نیسرزم

 دوران تازههند، آغاز  خیدر تار انیپارس یرگیچ نیبود. ا

 و سرنوشت هند را دگرگون ساخت. دیگرد یی

 

 نهیزم نیکه آخر یو هنگام دیخود را برگز نیجانش وشیدار

 ۳۶پس از  دید یم ونانیجنگ مصر و  یخود را برا یها ینیچ

پ. م.  ۴۸۶در سال  دادیرو نیدرگذشت. ا یسال پادشاه

در چهار هزار و پانصد  کمی وشیاست. آرامگاه دار بوده

 یزمان او مرزها در پارسه، در نقش رستم است. یمتر

 یو از سو نیسو به چ کیاز  رانیا یشاهنشاه یها نیسرزم

 .دیرس یم قایفرابه درون اروپا و  گرید

 

ها و  آن ییایجغراف تیبا توجه به موقع انیهخامنش اقتصاد

بود.  یاقتصاد تجار هیبر پا شتریب ،رانیکمبود آب در ا

سه  میان یتیترانز یکاالها ارراهچه انیهخامنش نیسرزم

راه درآمد  نیو از ا ودب قایفرااروپا و  ا،آسی قاره

 . در دورهشد یم یشاهنشاهان هخامنش بینص یسرشار

تجارت  محلی دشت. جنبه ییبه سزا تیتجارت اهم انهخامنشی

. نیو کوچنش نیمردم دهنش کاال میان عبارت بود از مبادله

 زین هیهمسا یمت و کشورهاحکو یمترق االتیا میانضمنأ 

از  یمنسوجات و بعض نیو همچن ینتیز یایتجارت اش

 نی. ااشتغالت و خرما رواج د مانند ،یکشاورز یها فراورده

که در جهات متفاوت کشور با  یبزرگ یها تجارت در شاهراه

 ...شد یانجام م ،تقاطع داشتند گریکدی

 

در  یباستان با کشاورز انیتنگاتنگ پارس ارتباط...

 یپ یبه درست نگی. هنبازتاب یافته است زین مشانیتقو

ند. ا مربوط یهمه با کشاورز میتقو نیا یها برده که نام

خود  به نوبه زین انیالمیبود و ا یالمیا میتقو نیالبته چن

 یها پارس گرفته بودند، اما نام ماه ها آن را از بابلی

 یبرخ دیشااند.  ترجمه نشده یبابل یحت ای یالمیاست و از ا

و کوچ  ییاز جابه جا شپی ها مربوط به دوره نام نیاز ا

 باشد. رانیها به ا پارس

 

 آغازبهار  فرا رسیدنکه سال، مانند امروز، با  میدان یم

 شیهنوز مورد بحث است. پ یماه پارس نینخست ی. معنشد یم

« کندن قنات»ماه  ،یوستیماه را، بنا به نظر  نیتر ا

 یروبیها را ال که در آن قنات یماه یعنی دانستند، یم
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ماه را  نیاست که ا کی. اما احتماأل حق با امرکردند یم

، «بهار کامل» یها . بعد نوبت به ماهداند یم «بذر»ماه 

 «یخاربند»، «محصول اتیمال»، «گرما هیپا» ،«ینیرچیس»

 یآور سوخت جمع یخارشتر خشک برا ها ابانیکه در ب ی)ماه

 ی)ماه« اجاق میتکر»و « شکار گرگ»، «هرس باغ»(، شود یم

اجاق جمع  رامونیبا فراغ خاطر در پ انیکه در ان پارس

 یماه د یباستان برا یاصطالح پارس ی. معنادیرس ی( مشدند یم

« بدنام»ماه را ماه  نیروشن نشده است. ظاهرأ ا تیبا قطع

و اسفند ماه « دهشتناک». ماه بهمن قطعأ ماه دندینام یم

 ست.ا «یشخمزن»

 

 ی:هخامنش یشاهنشاه یادار نظام

از کوروش بزرگ آغاز شد،  یهخامنش یاهنشاه یادار نظام

 بود. کمی وشیوجه کار دار نیآن به بهتر یاما سامانده

 د،یبه قدرت رس .پ. م ۵۲۵در سال  کمی وشیکه دار یهنگام

را، که پارس  یمتعلق به شاهنشاه نیسرزم ای یساتراپ ۲۳

که او در  نیبه ارث برد. با ا هیبوجهم جزو آن بود از کم

ها افزود )سند،  را به آن یخود چند ساتراپ یاریطول شهر

 یا ( در نبشتهاهیس یایشمال در یسکاها ه،یمقدون ا،یتراک

خود نام  یقوم شاهنشاه ۲۹و گاه  ۲۵خود، جز پارس، از 

نام  یشانشاه نیسرزم ۳۱جز پارس از  ارشای. خشابرد یم

ثابت و  ها یاپساتر شمار و گستره بیتتر نی. به ابرد یم

شاهنشاه داشت که دو  لیبه م ینبودند. بستگ رینامتغ

دو تا  یساتراپ کیاز  ایرا در هم ادغام کند  یساتراپ

  .سازدب

 

بود، خود شاه شخصأ  یشاهنشاه یاصل نیپارس که سرزم بر

 یها نیسرزم گریاز د کی. در رأس هر راند یفرمان م

به  یونانیواژه از  نیپ قرار داشت. اساترا کی یشاهنشاه

ها  . ساتراپگردد یبر م یماد یاست. به خشَثَرپا دهیما رس

مقام را داشتند و بدون واسطه  نیاز دربار باالتر رونیب

ها حق استفاده از ُمهر  نظر شاهنشاه بودند. ساتراپ ریز

 یآن که از وفادار یرا داشتند. شاهنشاهان برا یشاه

تا  دندید یم نیجمع شوند، مصلحت را در اها خاطر  ساتراپ

 .مقام بگمارند نیخود را به ا شانیجا که ممکن است خو آن

 میتقس «یحکمران» ای یفرع یساتراپ نیبه چند یساتراپ هر

 یشاهنشاه ارشای. بنا بر کتاب استر، در زمان خشاشد یم

داشته است. به  یحکمران محل ۱۲۷از هند تا حبشه  یهخامنش

پنج  ایبه طور متوسط چهار  یبه ساتراپ بیترت نیا

عبارت بود  هیسور ینمونه ساتراپ ی. برادیرس یم یحکمران

و قبرس.  هودایسامرا،  ه،ینقیآشور، ف یها یاز حکمران

باستان فَرَتَرَکه بود. هر  یحکمران به پارس نیعنوان ا

از  کیکه در رأس هر  شد یم میبه هفت بخش تقس یحکمران

  «.هفتم دار کی» یاللفظ ر داشت، تحتآنان بخشدار قرا
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 که از آن ییحمامات، جا یاز واد فیروگلهی سنگنبشته چند

را  ازشانیمورد ن یساختمان یها سنگ یجا معماران مصر

 در اثبات فوق العاده یبر حسب تصادف، سند آوردند، یم

. به واسطه گذارند یما م اریدر اخت انیهخامنش نظام اداری

 اهیاَوهیبه نام َاث یکه کس میابی یا در مه سنگ نبشته نیا

سال،  ۵۱ یعنی ارشا،یو خشا وشیدار ه،یدر زمان کمبوج

در مصر وسطا( بوده است. برادر  یبخشدار ُقبط )َکفت امروز

پ. م قائم مقام او بوده  ۴۷۶از سال  اوَرَتهیکوچکتر او َار

شده است. او در مقام بخشدار ُقبط  نشیو سه سال بعد جانش

 کی زین ۹پ. م ۴۹۹اول ) ریاردش یاریسال شهر نیفدهمتا ه

 .آزگارسال  ۲۷دست کم  یعنیهفتم دار بوده است. 

 

 ی:نظام یروین

در کار سپاه  ان،یباستان، خاصه هخامنش انیرانیا

 توانستند یاند، وگرنه هرگز نم داشته یبزرگ یدستاوردها

 را بر پا کنند و دو سده خیتار یجهان ییفرمانروا نینخست

 .ندینما یاز آن پاسدار آزگار

 

 میتقس ،ینظام نهیها در زم پارس ژهیو یدستاوردها از

واحد،  نیاست. کوچکتر یرزمنده به روش ده ده یروهاین

« واحد صد نفره» کیبود. ده دسته،  یگروه ده نفر ایدسته 

واحد هزار » کی. ده گروهان، کرد یگروهان را درست م ای

 هواحد د» کی زیو ده هنگ ن داد یم لیهنگ را تشک ای« نفره

گروه صد  ،یلشکر را. فرمانده گروه ده نفر ای« هزار نفره

خوانده  یو گروه ده هزار نفر یگروه هزار نفر ،ینفر

معادل گروهبان، سروان، سرهنگ و سرلشکر  بأی. تقرشد یم

 .یامروز

 

اند  بوده یصاحب سپاه ثابت انیزمان کوروش بزرگ هخامنش از

که متشکل از ده هزار نفر بوده است. « دانانجاو»به نام 

که در صورت  شد یم دهینام دانیرو جاو نیگارد از ا نیا

 یدرنگ کس یب یاز اعضا یکیمرگ  ایشدن و  یزخم ،یماریب

 ینفر ر. افراد گارد ده هزاگرفت یاو را م یجا ها رهیاز ذخ

 ینخبگان سپاه هخامنش لیو هنگ گارد سواره تشک دانیجاو

که  یهنگ یعنینخست،  ی  هزار نفر گروه .ادندد یرا م

بود. « هنگ محافظان»شد،  یختم م نیبه انار زر شیها زهین

. زیمشهور و هراس انگ اریودند و بسب یهمه پارس ها نیا

محافظت از شاهنشاه به هنگ محافظ سپرده شده بود و از 

رو به هنگام نبرد، درست در جلو و کنار فرمانروا  نیا

 . تندگرف یقرار م

 

تر از  کیگارد نزد نیافراد ا زیهنگام بار در دربار ن هب

از شاه  یچون پاسدار ستادند؛یا یبه شاه م انیسپاه گرید

 شانیها زهنی که قبضه یهنگتنها  .ها بود آن یاصل فهیوظ

و  ریاز ت دیمجهز به سپر بودند. در عوض با ،بود نیزر
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 یالماه ایکوت اما دشنه کردند، یکمان و ترکش صرف نظر م

 داشتند.

 

و مارکوارت فرمانده  یوستی یها یبر بررس هیبا تک ونگ هی

باستان:  ی)پارس Chiliarchos انیونانیکه  ان،یگارد هخامنش

 یمقام شاهنشاه نیرا بزرگتر دندینام ی( مشیهزار َپت

 یو دربار یادار وانیکل د استیر نیو همچن یهخامنش

را رد  دیدگاه نیا تسنیدانسته است. اما والتر ه یهخامنش

ده  کیمقام  بأیتقر یاز نظر نظام فاتیتشر سی. رئکند یم

نظر فرمانده گارد  ریهزار پد را داشته است، اما او ز

 هیاست. او بر بق کرده یم فهی( انجام وظشی)هزار َپت ژهیو

( یی دسته نقره یها زهینه هزار نفر افراد گارد )با ن

  است. رانده یفرمان م

 

زمان فرمانده گارد ده هزار  هنگ محافظ شاه، هم فرمانده

هم بود. احتماأل او مافوق فرمانده گارد  دانیجاو ینفر

 یها تیشخص نیبوده است. او از قدرتمندتر زیسوار ن

رسمأ  یو در اواخر عهد هخامنش آمد یبه شمار م یشاهنشاه

« حاکم دوم»باستان  یبود و به پارس« السلطنه شاه بینا»

 .شد یم دهیمنا

 

 ی:هخامنش هنر

 در پاسارگاد است. آن یهخامنش یکانون امپراتور نینخست

 دایراه پ یهخامنش یچه که بعدها از شوش به مجموعه معمار

منقوش به  یوارهایکاخ بزرگ بود با د کیدر قالب  ،کرد

 الملل نیو نگهبانان، که با خود هنر ب یریاساط واناتیح

شاهد  یدوره هخامنش آن دوره را هم به ارمغان آورد. در

 ،یمصر ،یآشور ،یرانیاز هنر ا یعناصر فراوان بیرکت

 .میهست ییو سکا یونانی

 یساز سیکه به تند از آن شیپ ان،یونانیبر خالف  ها پارس

مسطح بودند. ممکن  یها نگاره فتهیعالقه داشته باشند، ش

 اتیو کمبود کشف ها سیرفتن تند انیعلت آن از م کیاست 

تخت  ریاسکندر هنگام تسخ انیکه سپاه میدان یباشد. چون م

 .دافکنده بودن نیرا بر زم ارشایاز خشا یسیتند دیجمش

 ،یتراش کریپ نهیها در زم و بزرگ پارس یاصل دستاورد

 یراثیم یپا زین نجایمسطح بوده است. در ا یها نگاره

 یها از رو پارس زیبار ن نیدر کار است. اما ا یالمیا

 گریآوردند که با د دیکامأل مستقل پد یهنر گانهیب یالگو

 .شود یهنرها اشتباه نم

 انیباستان در دوره هخامنش رانیا نیو زر نیمیس یها ظرف

به وفور به  انیهخامنش یفلز یها ظرف انی. در مرندینظ یب

به شکل قوچ  میخور یبر م یپر نقش و نگار ینتیز یها دسته

به  دیتخت جمش یرهاینماد خورنه هستند. در تصو نی. ایکوه

و  ندر،ک نیسطل زر ن،یزر یعود سوزها ،یرخام یها عطردان

کتان در دست جامه دار و خواجگان شاهنشاه  فیظر یها حوله
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هم ارج و  یباف یقال یحت انی. در زمان هخامنشمیخور یبر م

 داشت. اریقرب بس

 

 ی:قیموس

در  یقیموس د،یآ یکه از منابع متأخر بر مگونه یی  به

و به کمال بود، و قواعد آن از  فیظر یتان هنرپارس باس

. ظاهرأ یغرب« ُکنترپوان»است با  اسینظر دقت قابل ق

 زین یگریساز در دربار چنگ بوده است. شواهد د نیتر جیرا

و  یبر استفاده از رباب، بربط، تنبور، قانون، ن یمبن

به استادان  انیدف و دهل موجود است. در دوره هخامنش زین

که  ی. به طورشد یگذاشته م اریر دربار احترام بسد یقیموس

بودند.  گانیمالزمان دربار از بلند پا انیدر م نانیا

 چی. هشدند یم میخوانندگان و نوازندگان به سه طبقه تقس

 بخواند که در طبقه یی  با نوازنده توانست ینم یا خواننده

که  یدر سکوت داد، یم یافتاو نبود. اگر شاهنشاه ضی

 اریکه شهر یی  حبس بود، پرده ها نهیمهمانان در س یاه نفس

. رفت یکنار م ،داشت یاو پنهان نگه م انیرا از چشم دربار

را داشت، « شادباش» یکه عنوان پر معن فاتیتشر سییسپس ر

از  ای داد یندا م نیمع  استاد آواز را به خواندن ترانه

که با را  یی  تا قطعه خواست یاز نوازندگان دربار م یکی

 بنوازد. ،شده است دهیدقت گز

 

که از نظر  یسه گروه منبع کتب انیدوره هخامنش باره در

متفاوت است، در دست  اریبس انیاعتبار، حجم و نحوه ب

شاهان،  یها منابع عبارت است از: سنگنبشته نیاست. ا

و  یو روم یونانی سندگانیمفصل نو شیکم و ب یها گزارش

 یها لوح ژهیکوتاه و به و یها متنبا  یشمار گل یب یها لوح

 .یالمایبه زبان  دیتخت جمش یوانید

 

 پهناوری را در گستره یکه صلح و روادار انیهخامنش دربار

 یهمچون محمل ،از جهان متمدن آن روزگار استوار کرده بود

و  یو دانشمندان از سراسر امپراتور وران شهیپ یرایپذ

 .رفت یمبه شمار  شهیعامل تبادل فرهنگ و اند
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داشت و  یاریکه رواج بس کیبا نام در انیهخامنش یطال پول

 یباعث رشد تبادالت اقتصاد ،تا هند اعتبار داشت ونانیاز 

دورافتاده با  یها فرهنگ شتریب ییآن آشنا یو در پ

که  هیآبرا نینخست ،کمی وشیدر زمان دار .شد یم گریکدی

وند یسرخ پ یایبه در لیرود ن قیرا از طر ترانهیمد یایدر

 یها ها و فرهنگ حفر شد. افزون بر کاالها، دانش ،داد یم

سواحل  گوشه به گوشه های خاور و باختر سوار بر کشت

 یانوردانیکه در انیونانی. افتندی یراه م امپراتوری

 آبراه از فلسفه و دانش نیبا گذر از ا ،زبردست بودند

 بهره بردند. اریهند باستان بس یغن یها

 

 :یهخامنش یشاهنشاه نبرافتاد

اسکندر  مینبرد مستق نخستین( .پ. م ۳۳۳) سوسینبرد ا 

 یکیو اسکندر در نزد وشیسوم. دار وشیاست با سپاه دار

 رو به رو شدند. گریکدیبا  سوسیشهر ا

 

 نیادیبن یریکه تأث انیدوران هخامنش رانیتمدن ا شناخت

نگ شناخت جامع فره یاست، برا گذارده نیپس یها بر دوران

 نی. از نظر نام و عنوان، اباشد یم ریزناپذیگر رانیا

و  دییدراز پا یبزرگ ماد دوران یدرست است که شاهنشاه

نکته  یسپرد، ول یهخامنش یخود را به شاهنشاه یسپس جا

جز تداوم دولت  یزیچ یهخامنش یکه شاهنشاه ار مهم آنیبس

را  یها و همان مردم، روند و تمدن ماد نبود. همان خاندان

تداوم  شتریو رشد ب ییایبا پو ،بودند دهیکه برگز

 هیپهناور، آن را تا پا اریبس  و در پهنه دندیبخش

 شناخته شده جهان، گسترش دادند. یشاهنشاه نیبزرگتر

 

سال بود.  ۲۲۰ ،یهخامنش یشاهنشاه یماندگار زمان

 -به خصوص در آغاز – یآنان در قلمرو شاهنشاه ییفرمانروا

 قیتشو او حت یبازرگان نیتأم ،اورزیموجب گسترش کش

 یاخالق یها هیاست. پا بوده زین ییایو جغراف یعلم یها پژوهش

مانند کورش و  کسانی در دوره ژهیبه و زین یشاهنشاه نیا

و  رویمردم پ یبزرگ متضمن احترام به باورها وشیدار

است، از  بوده رومندانیاز ناتوانان در برابر ن یبانیپشت

ور )معروف(  نام هیانیاست. ب جالب توجه یخیتار دگاهید

نمونه  کیبر بابل را، پژوهشگران  یروزیکوروش در هنگام پ

 اند. حقوق مردم در دوران باستان برشمرده یها هیاز پا

 

 ی:باستان یها بهیو کت اءیاش

 شوش یبزرگ در کاخ آپادانا وشیدار بهیکت

 هیدر ترک ارشایسه زبانه خشا بهیکت

 دانیسرباز کماندار سپاه جاوبرجسته سه  نقش

 سوسینبرد ا نگاره

 آتوسا یسنگ سیسرد

 غران ریش تکوک
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 یخیخط م یبا حکاک ییطال کاسه

 هیدر ترک ارشایسه زبانه خشا بهیکت

 دیتخت جمش آوران شکشیپ نگاره سنگ

 چهار اسب ییطال ارابه

 بز و پرنده هما ییطال بازوبند

 حقوق بشر کوروش منشور

 اخ آپادانا شوشگاو دوسر ک سرستون

 کاخ آپادانا شوش ریش یبرجسته آجر نقش

 هگمتانه یبز کوه ییطال تکوک

 نگارخانه
 

 عبارتند از: بیخاندان به ترت نیشاهنشاهان بزرگ ا

 . م.(.پ ۵۳۰-۵۵۹) کورش

 . م.(.پ ۵۲۲-۵۳۰) هیکمبوج

 . م.(.پ ۴۸۶-۵۲۲) وشیدار

 . م.(.پ ۴۶۵-۴۸۶) ارشایخشا

 .(.. مپ ۴۲۴-۴۶۵اول ) ریاردش

 . م.(.پ ۴۰۵-۴۲۴دوم ) وشیدار

 . م.(.پ ۳۵۹-۴۰۵دوم ) ریاردش

 . م.(پ ۳۳۸-۳۵۹سوم ) ریاردش

 سوم وشیدار

 

 :باستان یبه زبان پارس یهخامنش یها ادمانی

 یهخامنش یخیم رهیبه دب یپادشاهان هخامنش یها سنگنبشته

پادشاهان سلم ها )لوح ها( و  نینوشته شده است. از ا

 ه جا مانده:ب ییسنگنبشته ها

 - ارشایخش -بزرگ وشداری-، کوروش بزرگ ارشامه ،ارمنهیار

نوشته  نیا شتربی –سوم  ریاردش -دوم  ریاردش - ریاردش

ها کنده  ها و ستون کوشک یوارهاید ایها در بدنه کوه 

و الوند و وان  ستون، همچون کوه بغستان بیشده یکار

)کشور مصر( تنگه سوئز مسر و دیارمنستان و شوش و تخت جمش

 ییها نام یو مهر که دارا نیچند نگ زیو ن ها نیو جز ا

 یپارس  رهیچند کاسه و کوزه که  به چهار دب است و

 شده است. یکنده کار ییو نگاره  یبابل ی،الم، ایباستان

در تخت  نیمیزرگون و س  ینوشتارها زین شیچند سال پ

و سلم سنگنبشته ها  نیو همدان به دست آمده است. ا دیجمش

است: نخست به زبان  رهیسه زبان و دب به  شتریها  ب

به  گرید و سه یالمیبه زبان ا گر، دو دیباستان یپارس

 یدارا شیتنها در گو یکه با زبان آشور یزبان بابل

( که یو سوم یدو زبان )دوم نیاست. ا ،باشندی م یناهمسان

خود  ژهیو یخیم رهیبه دب ک، هر یاست یبرگردان پارس

  «ه شده است.نوشت

 

 باستان:  یدستور زبان پارس باره در
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کهن هند  یزبان ها گریباستان، همچون د یزبان پارس دستور

 :نمونه جمله یبوده است. برا دهیچیپ اریبس ،ییو اروپا

ima tya manâ kartam astiy  ترجمه واژه دیریرا در نظر بگ .

 :شود یجمله م نیبه واژه ا

 نیا» ،تر یبه زبان امروز ای .«است ،چه من کردم آن نیا»

از نظر  kartamجمله،  نیدر ا «است که من کردم. یکار

 manaاست و  (imaحالت، جنس، و تعداد، تابع مفعول )

 کار رفته است. ه ب یدر حالت ملک زیفاعل( ن»

 

به همانند باستان، درست  یجمله در پارس یساختار کل اما

مفعول فعل( است. )فاعل  یامروز یساختار جمله در پارس

فوق  بیشود که چرا در جمله باال چرا ترتپرسیده  دیشا

 نیَژرفساخت  مثال باال، ا گفت، دیبا پاسخدر  مراعات نشده،

. در عبارت نخست، فاعل «است؛ من کردم نیا»است:  نیچن

و در عبارت دوم،  دیآ یاز فعل م شیو مفعول پ میارند

 . دیآ یاز فعل م شیو فاعل پ میمفعول ندار

 

:  دیریجمله را در نظر بگ نیا گر،ید یمثال عنوانه ب

manâ pusa ati یم زین جا نیدر ا «من پسر دارم.» یعنی 

باستان،  ی. زبان پارسدیده صیساختار جمله را تشخ دیتوان

زبان را  نیا یفیتصر یهای ژگیبود. و یفیتصر یزبان

 آن شتریگرچه ب افت؛ی یامروز یتوان در پارس یم شیکماب

 یدر پارس manâ kartamنمونه  یان رفته اند. برایها از م

کار ه )من کردم( ب man kardamصورت ه باستان را امروزه ب

 . میبر یم

 

از گروه  یرانیا یها باستان در شاخه زبان یزبان پارس

قرار  ییهندواروپا یها خانواده زبان یرانیهندوا یها زبان

که  افتیتحول  انهیم یبه زبان پارس ،زبان نی. اردیگ یم

بود و بعدها به زبان  انیدوران ساسان یو رسم یزبان ادب

 انزبان از زب نیشد. ا لینو تبد یپارس ای یدر یپارس

 است. باستان( سرچشمه گرفته یرانی)زبان ایرانیااین

 

 یها تنها زبان ییباستان در کنار زبان اوستا یپارس

ها  از آن ییاه بهیکت ایدوران کهن هستند که متن  یرانیا

 یباستان در جنوب غرب یبه جا مانده است. زبان پارس

 یکه از آن به جا یمتن نیتر یمیو قد است شده یصحبت م رانیا

 .شود یمربوط م الدیاز م شیمانده به سده ششم پ

 

 :نهیشیو پ شهیر

از حمله اسکندر به  شیباستان که در دوران پ یپارس زبان

 یرانیا یها از زبان ،ودهب یزبان دربار هخامنش ،رانیا

 اریفاصله بس یزبان با زبان ماد نی. اباشد یم یجنوب غرب

اند. زبان  زبان بوده کیاز  شیدو گو شایدداشته که  کینزد

به شمار  ییاروپا و یرانیا یها باستان که از زبان یپارس
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همراه  به انییایمهاجرت آر دهیدر پدشاید که  ودی رم

 نیاست. ا شده رانیوارد فالت ا ییو اوستا یماد یها زبان

 ران،یا یپارس در جنوب غرب نیاز ورود به سرزم شیزبان پ

ه ب یشلمانسر سوم، پادشاه آشور بهیچه از کت بر اساس آن

 نی. در ااست هبود جیرا هیاروم اچهیدر یدست آمده در حوال

 یبرا ،گردد یباز م الدیاز م شیکه به سده نهم پ بهیکت

صورت پارسوا ذکر ه ب یرس در زبان آشوربار نام پا نینخست

واژه  تر یمی( شکل قدpārćwaاست. واژه پارسوا) شده

 است. ( دانسته شدهpārsaپارس)

 

در  ستونیب بهیباستان کت یزبان پارس یسند رسم نینخست 

نوشته  کمی وشیاست که به فرمان دار هکرمانشا یحوال

ده، زبان از زبان او نقل ش بهیکت نیکه ا وشیاست. دار شده

از  .کند یم یمعرف ییایکار رفته در آن را زبان آره ب

باستان  یو پارس یکه زبان ماد هست نیاحتمال اروی،  نیهم 

بوده  ییاینام آرزیر  یهمگ یرانیاخاوری  یها زبان زیو ن

 اند.  جداگانه در هر منطقه داشته ییها و لهجه ها شیو گو

 

 انیپارس انیدر م باستان یدوره آغاز تکلم به زبان پارس

 سهیو مقا یشناخت اما از شواهد و قرائن زبان ستیمشخص ن

 یکه همدوره زبان پارس تیو سنسکر ییاوستا یها با زبان

باستان  یکه زبان پارس رسد ینظر م به نیچن ،باستان هستند

و  شد یتکلم م زین انیاز دوره هخامنش شیپ ها مدت

متاخر دوره  یها بهیدر کت یو دستور ینگارش یها اشتباه

باستان در  یکه پارس کند یرا القا م قتیحق نیا یهخامنش

خاموش  یحکومت مزبور احتمااًل زبان یانیپا یها دهه

 انگشت شمار از  یکیباستان  یاست. زبان پارس بوده

دوره باستان است که در زمان رواجش  ییهندواروپا یها زبان

 یجارز بامرو یبرا یمکتوب شده و اسناد مطالعه زبان

 یشناخت زبان یها از پژوهش یاریدر بس رو نیگذاشته و از ا

 یپهلو ای انهیم ی. زبان پارسرود یکار مه عنوان ثابت ب به

از  ،بوده یدر دوره ساسان رانیا یکه زبان رسم یساسان

 یها زبان گریو د یاست. زبان پارس شده نشعبباستان م یپارس

 یزبان پهلو یاه رمجموعهیکه از ز یجنوب غرب یرانیا

 اند. گرفته شهیباستان ر یاز پارس یهمگ ،هستند یساسان

 

 :باستان یپارس یزبان یدگرگون

که  یدر دوره هخامنش یالدیاز م شیسده چهارم پ یها بهیکت

ضمن  ،شود یمربوط م یسوم هخامنش ریدوم و اردش ریبه اردش

کار ه ب یفاحش با زبان پارس یها داشتن اشکاالت و تفاوت

خبر از انقالب  ستون،یتر مانند ب یمیقد یها بهیدر کت رفته

به  یاهکه گ دهد یدر آن دوره را م یزبان پارس یو دگرگون

است.  باستان متاخر موسوم شده یپارس ای انهیشامیپ یپارس

 لیتبد انهیم یدوره به پارس نیباستان در ا یزبان پارس

آورد.  دینو را پد یبعدها پارس زیشد که آن زبان ن
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 نیدر ا ویفرانس نامدار شناس رانیا -الزار لبریروفسور ژپ

 است: گفته نیچن نیا باره

و در دوران  میشناس ینو م ینام پارس که امروزه به یزبان

به  توان یشهره بود را م یدر یبه پارس یاسالم نینخست

و  ینید ،یکه زبان رسم انه،یم یعنوان دنباله زبان پارس

زبان  نیکرد که خود ا یبند بقهط ،بود یساسان رانیا یادب

باستان، زبان دربار  یبازمانده زبان پارس زین ریاخ

 یها و زبان ها شیگو ریاست. برخالف سا بوده انیخامنشه

 ،یسغد ،یپارت ،ییمانند اوستا یرانیا دیو جد یباستان

 انهیم یدنبال پارسه نو ب یزبان پارس ،...پشتو و  ،یکرد

قرار  گریکدیدر امتداد  یرانیا یها زبان یدر نمودار درخت

باستان  یکه به دنبال پارس انهیم یپارس زبان .رندیگ یم

زبان پس از  نی. ااند دهینام زین یپهلو یآمد را گاه دیپد

و هم  یباستان هم در آواشناس یگسترده زبان پارس یدگرگون

 یایتر از ن ساده یصورته در ساختار و دستور زبان ب

 .خود شکل گرفت یباستان

 

  :زبان نیبه ا آثار

 یخیان به خط متباس یجا مانده از زبان پارس به آثار

 الدیاز م شیاست که از سده ششم تا سده چهارم پ یهخامنش

هم در نقش رستم  بهینمونه کت کی. البته اند افتهینگارش 

باستان است  یبه زبان پارس دیآ یاست که به نظر م شده افتی

 پسکه  رود یاست و احتمال م شدهنوشته  یبه خط آرام کنیل و

شده باشد. تنها چند واژه از آن  ریتحر هخامنشی از دوره

 بیشترباستان  یپارس یها است. کتبه تا کنون خوانده شده

جز ه پرداخته شده که ضمن آن ب یتوسط شاهان هخامنش

 دیبه باورها و عقا توان یم ی؛خیتار یدادهایرو افتیدر

 برد. یپ یی تا اندازه انیزمان هخامنش انیرانیا

 

 کمی وشیباستان را متعلق به دار یپارس بهیکت نیتر یمیقد

منسوب  یها بهیاصالت کت زین یبرخ ،وجود نی. با ادانند یم

مانند کوروش بزرگ،  وش،یاز دار شیبه شاهان و بزرگان پ

دست ه ب یها . نوشتهاند رفتهیرا پذ ارمنهیآرشام و آر

 رانیمختلف جهان مانند ا زبان در مناطق نیاز ا دهیرس

خوزستان، بوشهر، کرمانشاه، پارس(، عراق،  یها )استان

ها  اند. عمده آن کشف شده یارمنستان، مصر و رومان ه،یترک

 اند. نوشته و لوح بوده سنگ به،یصورت کته ب

 

 :باستان یپارس یها بهیکت ییرمزگشا

رو  یهخامنش دودمان یپس از فروپاش یباستان مدت یپارس خط

 یکه به پارس یی نوشته نیآخر اگذاشت و حت یبه فراموش

تا  ،نیبر ا است. بنا یباستان انشا شده به خط آرام

و نه از اصالت  دانست یآنان را م ینه محتوا یها کس مدت

 نیبه ا یغرب احانیشد تا توجه س یها سپر ها. مدت آن

 لیدر اوا ییایتالیدالواله ا ترویکهن جلب شد. پ یاه نوشته
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ها ثبت  از آن یریتصو یه هفدهم مقارن با دوره صفوسد

 همانند یدست به اقدامات زین گرینمود. بعدها چند تن د

. از اواخر امدیخواندن آنان برن یپ در کس چیزدند اما ه

 نیها آغاز شد. ا نوشته نیخواندن ا یها برا سده هجدهم تالش

ا ت ،شد یدنبال م ها یآلمان یاز سوبیشتر که  ها یریگیپ

ها را به اشتباه  نوشته ادربر نداشت و حت یی  جهیها نت مدت

چپ  ی. بعدها نظام خطپنداشتند یم یمتعلق به دوره اشکان

خطوط  انیم زیشدند و تم ییها شناسا به راست و واژه جداکن

مسلم  هچندزبان یها بهیکت یها خط ریباستان با سا یپارس

 شد.

آغاز سده هجدهم  که در یپژوهشگر آلمان -گروتفند گئورگ 

 یها بهیو شناخت کت ییدر رمزگشا یانیشا یها تالش یالدیم

 دنیمحققان تا رس رینمود که به بازشدن راه سا یهخامنش

 یخط پارس یمنطق شیگشامنجر گشت. ها بهیبه درک کامل آن کت

 یگروتفند آلمان شیدریتوسط گئورگ فر ۱۸۰۲باستان در سال 

واژگان  یمتوجه وجود برخ دانشمند برجسته نیخورد. ا دیکل

برابر مفهوم  یدرسته را ب ها شد و آن ها بهیدر کت یتکرار

 ها بهیباور بود که کت نیداد. او که بر ا صیشاه تشخ

به زبان  کینزد یانو به زب یمتعلق به دوره هخامنش

فرض کرد و در ادامه  «شاه»واژه را  نیاست ا ییاوستا

از دو شاه مختلف با اش  یمورد بررس یها بهیمتوجه شد کت

واژه مفروض بر  ها بهیاز کت یکیدو نام مختلف است. در 

تکرا شده بود.  کباریتنها  یکیشاه دوبار در آغاز و در 

توسط دو  ها بهیتک نیکه ا دیرس جهینت نیجا به ا از آن

ها  از آن یکینوشته شده که پدر  ینفر از شاهان هخامنش

که  یکه نام شاه دانستنه. در ضمن  یگریشاه بوده و پدر د

 نیاز دوم شیپ گرید بهیدر کت قاً یدق ،پدرش شاه نبوده

پسر شاه  یکه شاه دوم افتیدر جهیدر نت .واژه شاه آمده

مهم  نیبه ا یونانیاست. او با مطالعه منابع  بوده یاول

داشتند که  یپدران یکه تنها دو تن از شاهان هخامنش دیرس

 -کوروش  یعنیاند.  نبوده خود شاه بوده اما پدرانشان شاه

 نی. او با توجه به اارشایخشا - وشیدار زیو ن هیکمبوج

را نخست  نهیگز ،شوند یحرف آغاز نم کی اینام دوشاه  که

سبک ملفوظ  یی،اوستا یها کنار گذاشت و با توجه به قرائت

پدر و شاه را حدس زد.  وش،یدار شتاسپ،یو ارشا،ینام خشا

پانزده حرف را  یرزش نوشتاراو توانست ا ،بیترت نیبد

که در حدس صورت ملفوظ  یاشتباهات لیدله مشخص کند. اما ب

 تنها ده مورد آن درست بود. ،باستان داشت یپارس یها واژه

 

مرغاب  بهینام کوروش در کت اگروتفند که حت یها از تالش پس

 ژهیوه ب یکرده بود، دانشمندان دانمارک ییرا هم شناسا

او را ادامه دادند. اوژن بورنوف راسموس راسک راه 

از آواها را  یادیموفق شد تا اندازه ز زین یفرانسو

زبان با  نیا کیکرده و باتوجه به مشابهت نزد ییشناسا

 ییمسجل شد. بعدها شناسا زیآن ن یحاالت صرف یی،اوستا
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 یالمایزبان و خط َاَکدی و  افتیزبان به درک و در نیکامل ا

باستان  یدر کنار پارس یهخامنش یها بهیکت یکه در برخ

 ترجمه شده بودند، منجر شد.

 

 ی:هخامنش یخیم رهیدب -باستان یپارس یالفبا

در زمره  ،شد یباستان به آن نوشته م یکه پارس یخط

 یمشهورند. نوشتار پارس یخیاست که به خط م ییالفباها

 یرانیا یباستان یها کار رفته در زبانه باستان تنها خط ب

خط که  نی. ااست شده یز چپ به راست نوشته ماست که ا

از آن( از خط  شیپ دیشا ای) کمی وشیاحتماالً در زمان دار

گونه  ۲و  نگار شهیاند ۸حرف،  ۳۶ یاقتباس شده دارا یالمای

کار رفته ه تک تک واژگان ب یخیواژه جداکن بوده. در خط م

 نیو همچن شدند یجدا م گریکدیمورب از  یدر متن با خطوط

واژگان  یبرا نگار شهیهشت عالمت اند ،سهولت نگارشرای ب

کشور،  ن،یمانند )شاه، سرزم ها بهیپرکاربرد در کت

 ( ابداع شده بود.زدااهورام

 

که هر حرف آن  یمعن نیاست، به ا یباستان هجائ یپارس خط

. است شده یمصوت م کیصامت و  کیهجا بوده که شامل  کیمعرف 

 .کردند یآوا را ثبت م کیتنها  زیاز حروف ن یبرخ

 

 :انیهخامنش یها نبشته باستان: سنگ یپارس یها نوشته

مانده که  یجارب یادیز یها باستان نوشته یزبان پارس از

. به جز دهند یم لیتشک ها بهیحجم آن را کت نیشتریب

 ،هستند شانیا اکانیمتعلق به شاهان و ن یکه همگ ها بهیکت

 زینه و سکه و ظروف نلوح و سنگ وز یبر رو ییها نوشته

 رزشا گاهها اگرچه از ن نوشته نیاست. ا مانده یجارب

ها  آن یاما ارزش ادب ،معتبر هستند یشناخت و زبان یخیتار

و  اتیبه وجود اب یبرخ هم، نیاست. با ا نییپا اریبس

ه ها ب اشاره داشته و آن ها بهیکت نیدر ضمن ا ییسرودها

 اند. کرده ریتعب یادب ارزش یدارا را ها بهیخصوص آغاز کت

 

در  ستونیهمان سنگنوشته ب ی،هخامنش بهیکت نیتر مفصل

نقر  کمی وشیاست که به دستور دار یاستان کرمانشاه کنون

 ،باستان یجز پارسه سه زبانه که ب بهیکت نی. ادهیگرد

 ،در کنار خود دارد زیو َاَکدی را ن یالمیا یها برگردان

به  یخیو تار یناسزبانش گاهارزش را از ن نیشتریب

 یپارس بهیکت نیتر یمیاست. چرا که قد کرده هپژوهشگران عرض

اسناد  نیتر یمیاز قد یکی که نیباستان دانسته شده و ا

است که در زمان کاربرد به  ییهندواروپا یباستان یها زبان

 اریاطالعات بس که نیاست. ضمن ا ثبت شده ییهجا ییالفبا

و منش و  انیهخامنش نیاز اوضاع و احوال سرزم یادیز

به  یانیکمک شا تیبه دست داده و در نها شانیا یها استیس

به  وشیاست. دار نموده یالمایَاَکدی و  یها کشف و درک زبان
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 زیدر خوزستان و پارس ن یگرید یها بهیکت ،ستونیجز ب

 است. داشته

 

 ریاردش ارشا،یخصوص خشاه ب گریشاهان د ،وشیاز دار پس

به  ییها بهیدوم کت وشیدار نیم و همچندو ریو اردش کمی

 یبرخ زیو ن ریباستان دارند. از کوروش کب یپارس

 یها بهیو ارشامه کت ارمنهیمانند ار یهخامنش انینیشیپ

 یهمگ ها بهیکت نیا رود یوجود دارد که احتمال م زین یگرید

باشند.  نوشته شده کمی وشیخط در زمان دار بداعپس از ا

باستان هم در نقش رستم کشف شده  یرسپا بهیکت کی نیهمچن

 بارهاست. البته اظهار نظر در  نوشته شده یکه به خط آرام

فرد، که در زمان پس از سقوط   به منحصر بهیکت نیا

آن  دیشد یدگید بیآس لیدله نوشته شده، ب زین انیهخامنش

 .ستین تیعهمراه با قط

 

 :از دستور زبان یینما

و سه شمار،  یمؤنث و خنثزبان سه جنس مذکر و  نیا در

آن  یو جمع هست و کلمه با توجه به نقش نحو یمفرد و مثن

 یهشت حالت دستور یباستان دارا ی. پارسشود یصرف م

 ،ییندا ،یوابستگ ،یمفعول ،ی: نهادبیترت نیاست. بد بوده

 .یو مکان یریگ کنش ،یابزار ،ییازسو

 

 ی:آواشناس

 ،ها بهیکت ییگشاپس از رمز یباستان یها زبان پژوهشگران

نوشته  یدادند تا محتوا بیآن ترت یبرا یآوانگار ینوع

 یثبت کنند. برا نیالت یالفبا کیرا با  ها بهیشده در کت

 یها موجود در زبان یها با توجه به آواها آن کار نیا

قانون  ژهیوه ب ییآوا راتییتغ زیو ن تیو سنسکر ییاوستا

از واژگان را  کیر ه ییگردش اصوات در طول زمان ارزش آوا

زبان  یچه در آواشناس آواها از آن نیمشخص نمودند. ا

 ی،آواشناسدید تر است. از  سادهارها ب ،مینیب یم ییاوستا

 میباستان به دو دسته واکه و همخوان تقس یپارس یآواها

 .شوند یم

 

  باستان: یدر پارس ها واکه

رکب باستان به دو دسته ساده و م یدر زبان پارس ها واکه

از دو مصوت  یبیمرکب معمواًل ترک یها . واکهشوند یم میتقس

. دهند یم لیمستقل را تشک ییواحد آوا کیکوتاه هستند که 

نو است  یباستان همانند پارس یساده زبان پارس یها واکه

 یدر پارس یهمان ضمه عرب ای" O" یتفاوت که آوا نیبا ا

رکب به دو ساده و م یها است. واکه باستان وجود نداشته

همان  ایها  . واکهشوند یبخش م زیدسته کوتاه و بلند ن

 هستند: ریباستان از قرار ز یحروف صدادار پارس

 ساده: یها واکه

 a , u , i: کوتاه
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 ā , ū , ī: بلند

 مرکب: یها واکه

 au , ai: کوتاه

 āu , āi: بلند

 

 باستان: یدر پارس ها همخوان

باضافه  دهند یم لیرا تشکآوا  ۲۱باستان  یپارس یها همخوان

که تنها  ی( برابر تلفظ حرف الم در زبان پارسL) یآوا

است  کار رفتهه لبنان ب یبه معن Labanānaدر واژه  کباری

باستان وجود  یدر زبان پارس ییآوا نیچن رسد ینظر مه و ب

 یها به زبان یبرخ زیها ن واکه ریسا انینداشته. از م

مانند  است دهینرس یدر یپارسو  انهیم یپارس یعنی نیجانش

 یآواها احتمااًل با اندک ریمشدد. سا نیس ای" ç"یآوا

. دینو گرد یو پارس انهیم یبعدها وارد پارس رییتغ

 هستند: ریشرح ز باستان به یپارس یها همخوان

 یمعنی    به خط پارس   نمونه واژه     تلفظ  همخوان 

b     ب           būmi                   

 ومی           یبوم

r     ر           rāsta                  َراست            

 راست

k   ک           kāma                  َکام          

 کام

v   واو           daiva                  َوَ ید               

 وید

d    د           drāya       ایدر    یَ درا 

t  ت           dasta                 َدست    َدست 

j ج           bāji                  باج ی     باج 

b ب          basta                     ََبست   

 بسته 

X خ          xaudā        کالهخود        َخودا 

h ه          hama               َهم َهم 

z ز          vazarka             َبزرگ    َوَزرک 

c چ           carma           َچرم         چـَرم 

g گ           gauša         َگوش گـَوش 

n ن          niyāka             ا،ین اکَ ین 

 اکانین

m م          martiya       َمردم  یَ َمرت 

p پ          pitar                پدر تـَریپ 

f ف          framānā        فرمان         فـَرمانا 

t ت          tanū                    تن تنو 

L ل          Labanānā        لبنان َلَبنانا 

ç مشدد نیس puça                   پسر پوس 

θ ث           θuxra      َسرخ ثوخر 
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š ش                 šiyāti               یشاد یاتیش 

 

 :ها واژگان و اشتقاق آن یخیتار یها شهیر

با  ،است ییزبان هندواروپا کیباستان که  یپارس واژگان

. با توجه به تعلق است شهیرهمها  زبان نیا ریواژگان سا

است که ابتدا  یعیطب ی،رانیهندوا یها آن به مجموعه زبان

 یهمبستگ تیو سپس با زبان سنسکر یو ماد ییبا زبان اوستا

باستان مشتمل بر اسم،  یباشد. واژگان پارس داشته یشتریب

حروف اضافه و افعال بوده که هرکدام در  ر،یصفت، ضم

 یخاص راتییتغ ،که داشته یبر کاربرد مختلف، بنا یها جمله

زبان  نیبا توجه در ا ی. اساماست افتهی یم در شکل خود 

سه جنس مذکر،  یو جمع و دارا یصورت مفرد، مثنه ب یاسام

 یفاوتصرف مت ،حاالت نیاز ا کیهستند. در هر یثمونث و خن

به حالت واژه در جمله  یبستگ نیواژه وجود دارد و ا یبرا

 آن دارد. یانیپا یآوا زیو ن

 

 :جنس

جنس وجود دارد. به  زیباستان تما یدر زبان پارس نیهمچن

 نیجنس هستند. جنس در ا یدارا یاسام همهصورت که  نیا

مقوله در  نی. اباشد یم یو خنث زبان مشتمل بر مذکر، مونث

است و  یاست. جنس دستور موجود بوده زین ییزبان اوستا

 نثکه بر جنس مو یاسام ینحو که گاه نیبه ا ستین یمنطق

زن  یبه معن vantaاز نظر جنس مذکرند مانند  کنند یداللت م

و  شود یشکل مذکر پرداخته م قیاز طر ثیکه مذکر است. تان

. شود یم دهیواژگان معمواًل کش یانیپا یآوا نیا یبرا

از نظر جنس تطابق داشته باشند  دیصفت و موصوف با نیهمچن

ه آن ب یاکه بر یمونث باشد الزم است صفت یو اگر موصوف

در  یمونث شود. سه جنس مذکر و مونث و خنث زیکار رفته ن

شان  جنس زیکه تما شوند یصرف م یمختلف یها به صورت یاسام

جنس هستند اما دستگاه  یدارا زین ریضما ،گردد یآشکار م

که در صرف افعال  یمعن نیاست. به ا یکیو صرف آن  یفعل

 .اردوجود ند یتفاوت چیه یمونث و مذکر و خنث نیب

 

  :شمار

و نو  انهیم یها باستان با زبان یدر زبان پارس شمار

که به جز دو شمار مفرد  یمعن نیمتفاوت است. به ا یرانیا

در  یدارد. حالت مثن زین یمثن یعنی گریمار دش کیو جمع 

 ی. شمار مثنکند یباستان بر دو نفر داللت م یپارس

 یها غهیص یاز جمع دارد و صرف فعل برا یمتفاوت یها شناسه

شمار گاه است. صفت و موصوف از ن متفاوت از جمع بوده یثنم

 نیاند. ا داشته یهمخوان گریکدیبا  یجمع و مفرد و مثن

 نی. ااست دهینرس انهیباستان به دوره م یاز پارسحالت پس 

 است. وجود داشته زین ییسه حالت شمار در زبان اوستا

 

 :ستاک
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 قتینام ستاک دارد. ستاک در حقه شکل ساده ب کیواژه  هر

است که معمواًل به  واژه کیشکل ساده و بدون صرف و شناسه 

 یاوتمتف یها به آواها ستاک نی. ارود یکار نمه ب ییتنها

و ستاک  kūrūنمونه، ستاک نام کوروش  ی. برااند شده یختم م

 šبا  کهها  آن یبوده که صورت فاعل dārayavau وشینام دار
 یها در حالت فاعل همراه است صرف نام آن یانیپا

ه مفعول ب گاهیاست. اگر نام کوروش در جمله در جا بوده

 نی. اشده یم داریپد kūrūmصورت ه گاه ب آن رفته یکار م

از حاالت  کیاسم در هر گاهیبا توجه به جا یاسام راتییتغ

است. نحوه  باستان وجود داشته یدر پارس یهشتگانه صرف

به اصطالح  ای-باستان یها در پارس واژه انیکردن پا رییتغ

شکل خام واژه داشته  ایبه ستاک  یبستگ -ها صرف آن گرید

ستاک  کیها  اژهاز و کی. هر است شده یختم م ییکه به چه آوا

 ایها که ممکن بوده مذکر، مونث  اند. در صفت داشته یاصل

 جداگانهستاک  کیها  جنس نیاز ا کیهر  یباشند برا یخنث

  است. وجود داشته

 

در جمله  ریضم زی: کاربرد اسم، صفت و نیدستور یها * حالت

 ،یگانه: فاعل هشت یدستور یها از حالت یکیدر  شهیهم

(، ی)درهیف یمفعول ،ی(، اضافییله)برا یمفعول ،یمفعول

( است. در ی)از عنه ی(، مفعولییمعه)با یمفعول ،ییندا

با توجه به جنس، شمار  ردیحاالت که قرار بگ نیاز ا کیهر

 .شده یواژه، صرف م یانیپا ییو آوا

 -a -am -ā 
 جمع یمثن مفرد جمع یمثن مفرد جمع یمثن مفرد

 a -ā -ā, -āha -am -ā -ā -ā -ā -ā- یفاعل

 ā -ā- ییندا

 am -ām- یمفعول

 معه/ یمفعول

ā -aibiyā -aibiš -ā -aibiyā -aibiš- عنه یمفعول

 -āyā -ābiyā -ābiš 

 ahyā, -ahya -ahyā, -ahya- له یمفعول

 āyā -ānām -āyā -ānām -āyā -ānām- یاضاف

 aiy -aišuvā -aiy -aišuvā -āšuvā- هیف یمفعول

 -iš -iy -uš -uv 
 جمع یمثن مفرد جمع یمثن مفرد جمع یمثن مفرد جمع یمثن مفرد

iš -īy -iya -iy -in -īn -uš -ūv -uva -uv -un- یفاعل

 -ūn 

Vocative -i -u 

 im -iš -um -ūn- یمفعول

 معه/ یمفعول

auš -ībiyā -ībiš -auš -ībiyā -ībiš -auv- عنه یمفعول

 -ūbiyā -ūbiš -auv -ūbiyā -ūbiš 

 aiš -aiš -auš -auš- له یمفعول
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- īyā -īnām -īyā -īnām -ūvā -ūnām -ūvā- یاضاف

ūnām 

auv -išuvā -auv -išuvā -āvā -ušuvā- هیف یمفعول

 -āvā -ušuvā 

 

 :باستان یدر زبان پارس افعال

همراه  شوندیباستان ممکن است با پ یدر زبان پارس فعل

 شهیاز ر شود یم لیفعل تشک یاحتمال شوندیجز په باشد. ب

ماده ساز و شناسه. افعال  مراه افزونهه فعل به ینباستا

از شناسه و پس  شیپ زین ینشانه التزام کیمعموالً  التزامی

 از ماده دارند.

 

 یدارا ییاوستا زیباستان و ن ی: افعال در پارسیفعل شهیر

افزوده  ،یبه سه صورت قو شهیر نی. اباشند یم یمشترک شهیر

 ییدو هجا یو گاه کی یها شهیر نی. اشود یظاهر م فیو ضع

جزء  شهیدارند. در واقع ر یهرکدام داللت بر فعل خاص

را  یانخانواده واژگ کی هم یکه رو ست یواژگان یمشترک تمام

است که مفهوم  یهمه افعال شهیر saok. مثاًل دهند یم لیتشک

به  تواند یواژه م نی. اشود یها استنباط م سوختن از آن

( a)فاقد  فیصورت ضع ایاست  saokصورت افزوده که همان 

ها از  از وجوه و باب یبرخ ی. برادیایب suk ای suč یعنی

. شود یاستفاده م فعل یقو شهیاز ر یبرخ یو برا فیضع شهیر

 توانند یباستان م یمرسوم در زبان پارس یشوندهایپ نیهمچن

 فعل را دگرگون کنند. یمعنا
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ماده  کیباستان از  یفعل: هر فعل در زبان پارس ماده

 یفعل افزون بر هجا شهیشده که عبارت است از ر لیتشک

 دارند. ژهیشناسه و یمضارع و التزام یها ماده ساز. ماده

 

سه شخص در سه  یها شامل شناسه یفعل یها : شناسهیفعل شناسه

 یماض یبرا یمتفاوت یها و جمع در حالت یحالت مفرد مثن

رو شمار  نیگذرا و ناگذر هستند و از ا زیمضارع و ن

 ندیآ یباستان م یافعال پارس یکه در انتها یفعل یها شناسه

 .ستین یمونث و مذکر تفاوت یها شناسه نیاست. ب ادیز

 :نمونه

باستان از  یدر پارس «برند یم» یبه معن barantiy یماض فعل

 aمراه ماده ساز ه شده که به لیتشک bar یفعل شهیر

ضارع گذرا است. در م یکه ماده فعل bara شود یمجموعًا م

به آن  زیسوم شخص جمع ن یبرا ntiy یهم شناسه فعل انیپا

 .شود یفعل ساخته م جهی( در نتbar-a-ntiy. )شود یاضافه م

 :امروز یدر زبان پارس یباستان یپارس یها شهیر

     انهیم یپارسی   باستان یپارس هیاول یرانیهند و ا

 یمعن         نینو یپارس

*Ahuramazda Ohrmazd   Ormazd     ارمزد                

 اهورا مزدا

*açva             aspa           asp              asb 

 اسب     سبا

*kāma             kāma   kām           kām کام            

 دهان

*daiva             daiva    div           div وید     

 رینفوذ ناپذ

drayah             drayā daryā         ایدر                 

 ایدر

dasta             dast   dast            دست               

 دست     

*bhāgī            bāji            bāj             

bāj  باج      باج/باژ 

*bhrātr-           brātar brādar barādar           

 رادرب

bhūmī           būmi   būm   būm نیسرزم      بوم 

*martya          martya mard mard  مرد          مرد 

*māsa           māha    māh             māh  

 ماه       ماه

*vāsara         vāhara Bahār bahār  بهار      

 بهار

stūpā         stūnā             stūn    sotūn ونست     

 ستون

šiyāta       šād           šād                شاد                 

 شاد
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*arta arta       ard           ord                 ُارد                 

 ارد

*draugh-       drauga         drōgh   dorōgh           

«دروغ
166

 

 

 :باستان رانیخط و زبان در ا

که  یی بهیباستان که طبق کت رانیخط در ا  خچهیتار آغاز

به حدود پنج تا هفت هزار  ،کشف شده است رانیدر جنوب ا

 یها بهیتوان از کت ینمونه م یرسد و برا یم شیسال پ

 نام برد. گوراتیموجود در معبد سه هزار و پانصد ساله  ز

ما  ست،یباره کامل ن نیاز آن جا که مدارک ما در ا یول

 انیاز هخامنش شیپ یشاره به زبان ها وخط هااز ا زین

 .مینمود یخوددار

 

اش  چکیدهاز زمان مادها روشن و مدون است و  رانیا خیتار

ماد  دودمان ادگذاریبن اکویبه نام د کسیاست که  نیا

خود قرار  تختیاکباتان )همدان( را پا ایبود. او هگمتان 

َوخشََتَر بزرگ ماد به نام هُ  انیاز فرمان روا یکیداد. 

 تیاهمحکومت آشور را برانداخت و دولت ماد را اقتدار و 

                                                 
166

 :منابع.  

 *Skjærvø, Prods Oktor. An Introduction to Old Persian. vol. 2. 

Harvard, 2005. 
به  ،«از اسالم شیپ رانیا اتیادب خیتار» ،احمد ،یتفضل

 .۱۳۷۸چاپ سوم. تهران: سخن،  ،کوشش ژاله آموزگار

 ،«رانیا یباستان یها زبان یراهنما» ،حسنم ،یابوالقاسم

سازمان مطالعه و  ،تهران ،نامه( )جلد دوم: دستور و واژه

 .۱۳۷۶ها )سمت(،  دانشگاه یکتب علوم انسان نیتدو

اپ دوم. ، چ«باستان یزبان پارس یراهنما» ،زیچنگ ،ییموال

 . ۱۳۸۷مهرنامگ،  ،تهران

 ،جلد اول ،«یرانیا یها زبان یراهنما» ،گریرود ت،یاشم

ققنوس،  ،تهران ،چاپ سوم ،حسن ،یدیباغ ب رضائی ترجمه

۱۳۸۷ . 

 ترجمه ،«یرانیا یها واج خچهیتار» ،نیستیکر بارتلمه،

پژوهشگاه علوم  ،تهران ،چاپ اول ،اندکتر واهه دومانی

 .۱۳۸۴ ،یو مطالعات فرهنگ یانسان

 ،چاپ سوم ،«یزبان پارس خیتار» ،محسن ،یابوالقاسم

 . ۱۳۸۰سمت،  ،تهران

 هرقی ترجمه ،«ییدستور زبان اوستا» ،امیلیو جکسون،

 . ۱۳۷۶ ن،یفرز ،تهران ،چاپ اول ی،بهزاد

چاپ  ،«از اسالم شیپ رانیشعر در ا» ،محسن ،یابوالقاسم

 . ۱۳۸۳ ،یطهور ،تهران ،دوم

 ،«یزبان پهلو یها فعل یشناخت شهیر یبررس» ،دهللای ،یمنصور

 «.۱۳۸۴ ،ین و ادب پارسسفرهنگستان زبا ،چاپ اول. تهران
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مغلوب کوروش  ،نام داشت اگیکه آست زیاو ن نی. جانشدیبخش

 و سلسله ماد برافتاد. دیگرد ریکب

 

را  شیمرکز حکومت خو ان،یهخامنش دودمان ادگذاریبن کوروش

و بابل را مسخر نمود  یدیدر پاسارگاد قرار داد و کشور ل

داد.  لیرا تشک میقد یایدولت و سلطنت دن نیمهم ترو 

را  انیاغیهم، نخست  یشاهنشاه هخامنش نیبزرگ تر وشیدار

 یگزارهایتا ر نیرا از سر حد چ رانیسرکوب کرد و کشور ا

 نیرا از مقتدرتر یبسط داد و دولت هخامنش قایسوزان افر

 کرد. نیزم یرو یدولت ها

 

 یول .نمانده است یبر جا یسند و آثار کتب یزبان ماد از

 یشاوندیباستان خو یبا پارس یکه زبان ماد ستین یشک

ها زبان  یها و ماد یکه پارس یبه طور   داشته است، کینزد

 اند. دهیفهم یم یرا به خوب گریکدی

 

 :باستان یزبان پارس

فرس  ایباستان  یپارس انیدر زمان هخامنش انیرانیا زبان

 است. یکنون یزبان پارس شهیشود که ر یم دهینام میقد

که از  نیمیو س نیزر یو لوح ها یشاهان هخامنش یها بهیکت

زبان نوشته شده است.  نیبه ا ؛مانده یآن روزگار بر جا

ها از چهارصد کلمه تجاوز  بهیکتب یاصل یمجموع واژه ها

کند و مطالب آن عبارت است از نام و شرح خاندان  ینم

 ینکوهش دروغ و ناپاک ن،زدای شیشاهان، شرح فتوحات، ستا

به  بیشترها  بهیکت نی. ایکار کویو ن یو سفارش به راست

 یباستان، به زبان ها یاز پارس ریچند زبان است و غ

ملل دست نشانده  انیکه م یو آرام یالمیا ،یآسور

 معمول بوده، نگاشته شده است. انیهخامنش
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هم است و م بهیبالغ بر چهل کت یهخامنش یها بهیکت مجموع

همدان، شوش، نقش رستم،  د،یآن ها در تخت جمش نیتر

از همه مفصل  ستونیب بهیوان و الوند، است که کت ستون،یب

هزار و نهصد کلمه است  جدهیسطر و ه ۴۲۰تر و مشتمل بر 

 یفرونشاندن شورش ها یچگونگ بهیکت نیدر ا وشیکه دار

و حدود متصرفات  یخارج یو غلبه و تسلط به کشورها یداخل

کشور  یمجد و بزرگوار ان،یدهد و در پا یود را شرح مخ

 کند. یرا آرزو م رانیا

 

 ی:خیم خط

خط را  نیا انیرانیاست. ا یخیبه خط م یهخامنش یها بهیکت

دگرگونی هایی از قوم کلده و آشور گرفتند و در آن 

خط که  نیدر آوردند. ا ییدند و آن را به صورت الفباآور

حرف بوده و در  ۳۶ یدارا ،شده یاز چپ به راست نوشته م

رفته  یسنگ و اجسام سخت به کار م یو نوشتن رو یکنده کار

 است.

 

 اریاز زمان آر ،که به دست آمده است یخیخط م نینخست 

سوم  ریاردش یاز روزگار پادشاه یخیخط م نیمنه و آخر

 انینگارش، از دوران اشکان یخط به سبب دشوار نیاست. ا

 .دیمنسوخ گرد جیه تدررو به زوال نهاد و ب

 

و به صورت پندار  یخیها پنج کلمه به خط م بهیکت در

 ریمرحله پس از  تصو یمانده است. پندار نگار یباق ینگار

در آن کم کم  ریکه تصو ندیخط را گو خچهیدر تار ینگار

 نیساده شده و به صورت عالمت و نشانه در آمده است. همچن

 میاست. عال دهیگرد ادجیا یمیعال زین یمعن یاسام یبرا

در آمده از  یالملل نیکه اکنون به صورت خط ب زین یاضیر

پنج کلمه عبارت است از:  نیا است. یپندارنگار ینمونه ها

 – وشاهنشاه، دهی – هیثاهورامزدا، خشای –اورامزدا 

. گذشته از نسرزمی –بوم  – خدا، بومی –کشور، بغا 

ظروف و  یبرخ یرو و خطوط یهخامنش یسنگنبشته ها، سکه ها

مانده از آن عهد، همه  یبر جا یها نیسنگ ترازو ها و نگ

 است. نباستا یو زبان پارس یخیبه خط م

 

باستان چند جمله از بند اول  یشناختن زبان پارس یبرا

» شود:  یده مرباستان آو ینقش رستم با زبان پارس  بهیکت

انم اومام آسم یاداه میبوم ممیا یبغ وزر که اورامزداه

 ی. ترجمه : خدا«یهیادامرت میاتیش یاداه میمرت یاداه

 نکه آن آسما دیرا آفر نیزم نیبزرگ است اهورا مزدا که ا

 .دیمردم آفر یرا برا یکه شاد دیرا آفر

 

 یی:اوستا زبان

است. زبان  ییایاثر از آثار آر نیتر یمیقد اوستا

شباهت  انیو کهن هند یزبان ادب ت،یبا سانسکر ییاوستا
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در  انیو هند انیرانیشود که ا یام دارد و معلوم مت

داشته اند  یکرده و زبان مشترک یبا هم زندگان یروزگار

 بوده است. تیو سانسکر ییزبان اوستا شهیکه ر

 

 حیاز مس شیباستان که سده ها پ رانیا امبریپ زردشت

 رانیشمال غرب ا ایکرده است، از شمال  یم یزندگ

گشتاسب  روانشیشده است و پ رانیاو متوجه مشرق  ؟برخاسته

در  ییبوده اند. پس زبان اوستا رانیو گرشاسب در مشرق ا

 هم مفهوم بوده است. یشرق یقسمت ها

 

 ،که از خود زردشت است یدو لهجه است. قسمت یدارا اوستا

 یسرودها ایاست. گات ها  دتریجد هیو بق یمیقد یلیخ

کتاب را  ۲۱ میاز خود زردشت است. اوستا در قد یمذهب

 در آن ها را از حفظ داشتند. رانیشده که مردم ا یشامل م

 یکماز آن از دست رفت. بالش  یاسکندر، مقدار یالیاست

اوستا نمود و دستور داد  یکوشش به گرد آور یاشکان

گرد  ،پراکنده را که موبدان در حافظه داشتند یاوستا

زمان اوستا در  نیتدو یبرا یاقدام اساس یکنند. ول یآور

 استیاز موبدان که ر ییبابکان انجام گرفت و عده  ریارش

 یمامور گرد آور ،بود ربدانیه ربدیبا تنسر، ه اآن ه

پسرش شاپور اول خرده اوستا  ر،یاز اردش پس اوستا شدند.

کرد. به روزگار شاپور دوم  یگرد آور ،را که پراکنده بود

ف افتاد اختال انیزردشت انیم ینیباره مراسم د در یساسان

و به دستور شاپور، آذر بد مهر اسپندان موبد موبدان به 

 کتاب اوستا مراجعه و مطالب آن را مرتب نمود.

 



 335 

 یی:خط اوستا 

شده  میتنظ انیدر زمان ساسان ادیبا احتمال ز ییاوستا خط

اوستا و کتابت آن متوجه  نیدوره در ضمن تدو نیاست. در ا

اوستا، رسا  حیصحنوشتن تلفظ  یبرا یشدند که خط پهلو

 یالفبا یاز رو ییموبدان، الفبا ،. بنا بر اینستین

به وجود آوردند که بتوان تمام لغات و کلمات مقدس  یپهلو

 نیخط د نیا آن نوشت. لهیاوستا را به وس حیصح واندنو خ

 نید یریدب ای یینام دارد که امروزه به خط اوستا رهیدب

 یت به چپ نوشته مخط که از راس نیشود. ا یخوانده م زین

 یدر الفبا رایخط موجود جهان است. ز نیشود، کامل تر

 زیهمه صداها ن یاع راب جزو حروف است و  برا ییاوستا

حرف  ۴۴ ییاوستا یالفبا وجود دارد. ژهیحروف و نشانه و

شوند و چون اع راب داخل حروف است،  یدارد و جدا نوشته م

توان  یبه جرات م ساده است. اریخواندن و نوشتن با آن بس

است که تا  یخطوط نیاز کامل تر یکی ییگفت که خط اوستا

 کنون مورد استفاده قرار گرفته است.

 
 
 :یوست هاپ

 1پیوست شماره
 نیمحمد مع دکتر

  :آن نهیشیباستان و پ یزبان پارس

 ایرا به نام فرس باستان   یدوره هخامنش انیرانیا زبان»

زبان از  نی. امیشناسی مباستان  یپارس ای یفرس هخامنش

)کتاب  یکه نسک ها یهمان زبان تیسو با زبان سانسکر کی

دارد و  یبرهمنان هند بدان نوشته شده همانند ینی( دیها

 شهیر کیو هر سه از   ییبا زبان اوستا گرید یاز سو

 یکه از زبان پارس یینوشتارها نی. برجسته ترستنده

است که از  یمنشهخا یسنگنبشته ها، باستان در دست است

با واج  ها کوه نهیدوره کوروش بزرگ و پس از آن بر  س

و بر  سنگنبشته ها دور نینوشته شده است. از ا یخیم یها

 .شودی م دهیباستان د ید واژه به زبان پارسجصپن

 

کاسه و کوزه به دست آمده  یشمار ،بر سنگنبشته ها افزون

س از کنده شده است. پ ییواژه ها زیها ن که بر آن

 یگریسرچشمه د ی،دوره  هخامنش یسنگنبشته ها و مهرها

باستان هست که در  یپارس یآشنا شدن با واژه ها یبرا

. ناگفته نماند باشدی م نینخست  هیبنما یهمتا یارزشمند

را  واژه ها یبرخ یونانی( نتاریخنویسا) نگاران ذشتهکه گ

، و هکم دگرگون شد ارینموده اند که بس بازگو ییبه گونه 

باستان را  یپارس یواژه ها انیونانیکه  نبا نگرش به ای

به کدام  ، و کدام واج پارسیاند کردهی چگونه برگردان م

برد که  یپ توانی م یبه آسان می شد،برگردان  یونانیواج 

 ، و چون نام هایباستان چه بوده یها به پارس منا نیا

 کیکه گونه  نیبه ا ،دارد شهیچند ر ی)خاص(  گاه ژهیو
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 ای)فعل( و  با کارشد ای گرید ی)عام( با نام ینام همگان

گونه نام ها هم  ن، از ایشده ختهی)صفت( آمی ژگیو کی

 ینمونه نام سردار پارس یبرا ،دیآ یبه دست م ییواژه ها

از  ، برخیبا اسکندر نبرد کرد کوسیگرانرا که در جنگ 

ون و چ نوشته اند Spithradates یونانیگذشته نگاران 

خود  یالفبا thبا یباستان را گاه یس پارس انیونانی

گمان ، بینام  را با آن نوشته اند و دانسته اند کسانی

 Spithradataباستان  ینام در پارس نیگفت که ا توانی م

( داده سپهر و سپهر را به زبان ، به َچم  )معنایبوده

که مهر را  نوشته اند. چنان یم Spithraباستان  یپارس

Mithra که  ژهیو یگونه نام ها نینوشته اند. ا یم سرهیم

، و از درست برگردان نموده اند ییتا اندازه  انیونانی

 زی. و نست، کم نیبه دست آورد ییواژه ها توانی مآن 

 یپارس Sataspaشده   یونانیکه  Staspesاست واژه    نیچن

 بنا .مییسد اسب گو یو به زبان امروز باشدی باستان م

که  دیآ یاز دو نام گفته شده دو واژه به دست م ،نیبرا

  Satکه برگردان سپهر است و   Spithra ستیدر سنگنبشته ها ن

 .باشدی ( م100) که برگردان سد

 

 رایکرد ز توانی را در همه گاه نم کار نیکه ا داستیپ

 یریکه لغزش گ افتهی یدگرگون ییها به اندازه  نام یبرخ

ی م هم که خود  واژه را  ییان هاو در زم ،ستین یآن شدن

زبان  در  افتهیواژه دگرگون کتهید د، بایکرد دایپ توان

باستان  انیرانیا ینام ها را، زیداشت یهم نگرش یونانی

 ،شودی م دهید یونانیگذشته نگاران  یکه در نوشته ها

رفته و  ییاروپا گرید یدگرگون شده و سپس  به زبان ها

چه  نآکه با نگرش به  آن ه سخنکوت .است افتهیباز دگرش 

به آماجمان دست  نهیزم نیدر ا توانی م یگاه ،گفته شد

 .میابی

 

( دربار یی)محاوره ، زبان گفت و شنودیباستان یپارس ایآ

 یریبهره گ  ژهیو یزبان ایبوده  یو مردم دوره  هخامنش

 نیبه ا یاگر چه پاسخ روشن ها و سنگنبشته ها؟ در فرمان

 ، زنهار چون در سنگنبشته هایداد توانی پرسش نم

، آن دوره نیپادشاهان واپس ژهیبه و ی،پادشاهان هخامنش

باورند  ن، دانشمندان بر ایاند افتهی یدستور یهالغزش 

شده بود و آن  ریهم پ انیزبان در دوره  هخامنش نیکه ا

 شانیکشور یها امیدر گفتارها و پ یشگیهم ییرا به گونه 

 چون زبان گفت و شنود و نوشتارهای و اند بردهی به کار م

ی نم یزبان را به خوب نیهمه ا ،بود ساده تر ینینچنیا

لغزش  ندیگفته شده برا یلغزش ها ،نیا بر بنا ،دانستند

 افتهی یباور  را برخ نیا یدفتر خانه هاست. درست رانیدب

 یها از نام یکه برخ مینیب یم رایز ،کنندی م انیها نما

چه که در  نگنبشته ها آمده با آنکه در س چنان ژهیو

 . برایدارد ، ناهمخوانیآنان آورده اند ینگارش امروز
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 .است  Darayavaush در سنگنبشته ها وشیرنمونه  نام دا

نوشته   Daryos آن را انیونانی و Daryush در تورات کنیل

ی م نینبود و آن را س یونانیدر زبان  نیش شهیر .اند

 Artaxshathra ا در سنگنبشته هار ریاردش زیو ن خواندند

نام دو تن از  یونانیگزشته نگار اسیکتز ، ولینوشته اند

 ،نیس و اگر به جای نوشته است Artasiras را یمردان دربار

 دهیناد ،است یونانیرا هم که  نیواپس نیو س میبگذار نیش

هر دو  داستیو  پ شودی م Artashira ای Artashira میریبگ

  است. کتریما نزد یخشتره و به زبان امروزساده تر از ارت

 

باورند که در  نیاز زبان شناسان بر ا یبرخ ی،هر رو به

آن دوره به همان  انیدر پا  ژهیبه و انیدوره هخامنش

سخن  ،بوده کیبدان نزد اریکه بس یبه زبان ای یزبان پهلو

در سنگنبشته ها  چنان که استان بو پارسی  اند راندهی م

 ،نیوجود ا با. بوده است ، رو به نابودیفتهر یبه کارم

آن روزگار همان  یکه زبان ادب دنرسانی م گرید ینشانه ها

، سرودها، باستان است که بدان چکامه ها یزبان پارس

اند و  گفتهی و نامه ها و... را م دادهافرمان ها، روی

 »نوشته اند. یم

 

 2پیوست شماره 
 :باستان یپارس

در دوره  رانیاز ا ییدم بخش هان و مرهازبان پادشا 

  ی:هخامنش

است  یزبان، محدود به آثار نیباره ا ما در یها دانسته»

، نقش جهان، دیتخت جمش یطور پراکنده در کاوش هاه که ب

ارمنستان(، و آبراه »، شوش، همدان، وان المایپاسارگاد، 

دانند  یجا مانده است. حتما خوانندگان مرمصر( ب»سوئز 

وش یکانال جهان )سوئز( توسط دار نیتر یبردراه نیکه ا

توجه است:  انیشا زیبزرگ ساخته شده و داستان آن ن

، ترانهیمد یایو در اهیس یایدر انیم یآبراه جادیا»

در مصر بود،  یفرعون و پدران و یاز آرزوها یدراز انیسال

باور بودند که  نیروز جهان بر ا اما چون دانشمندان آن

است که با ساختن  ادیقدر ز آن ایدر دو نیاختالف سطح ا

 نیا یآب فرو خواهد رفت، اجرا ریمصر به ز یآبراه نیچن

مهندسان  وشیکه به دستور دار طرح متوقف شده بود؛ تا آن

 یرا محاسبه کرده و اعالم م ایدو در نیارتفاع ا یرانیا

است. آبراه،  ریآبراه کامال امکان پذ نیکنند که ساخت ا

 یبنا وشیساخته شده و دار یرانیا نظر مهندسان ریز

 یخیباستان و به خط م یطرح را به زبان پارس نیا ادبودی

  «گذاشت. ادگاریبه  نیدر آن سرزم

 

جهان، با  یزبان ها ریباستان، همچون سا یپارس زبان

 رهیزبان ها، دا گریاز د ازیواژگان مورد ن یریوامگ

 یمحکم لینمونه، دل یرا گسترده بود. برا شیخو ییمعنا



 338 

قرمز(،  قی)عق چون  یبودن واژگان یبر پارس یمبن

( در متن هیدونپا ف،ی)ضع (، ی)چوب نجار 

بودن تعداد  یقرض نی. همچنستیمانده ن یباق یخیم یها

)پوست پف کرده( که از زبان  -واژه همچون  یاندک

 است.  یهیبد ،گرفته شده یآرام

 رفتهیپذ یرا از زبان ماد ریتاث نیشتریباستان، ب یپارس

 ،یکه زبان ماد دی)فراموش نکن آشکار است زیآن ن لیو دل

است(. بنا به شهادت  یو پارس یرانیا یخود از زبان ها

لوب، غم یاز زبان و فرهنگ قوم ها یحفظ و پاسدار خ،یتار

 ه( بودیپادشاه هخامنش نیکوروش بزرگ )نخست یها یژگیاز و

 نیا انیبودند و م یرانیپارس ها هر دو ا مادها و و چون

 زیدو گروه ن نیا یبود، ارتباط زبان کینزد یدو ارتباط

که ماندانا )مادر  دیدان یرسد. )حتما م ینظر مه ب یعیطب

 بوده است(.  یماد زیکوروش بزرگ( ن

 

باستان گذاشت،  یبر پارس یاریبس ریکه تاث یزبان نیدوم

 لیدارد و دل یسام شهیزبان، ر نیبود. ا یزبان آرام

در رفتار  دیبا زیرا ن یآن بر زبان پارس یگذار ریتاث

مغلوب  یاز زبان و فرهنگ ملت ها یکوروش در پاسدار یاسیس

رفتار را  نی( دانست. کوروش انیالنهر نیب»رودگان انیم

افتخار  نیگذاشت که بزرگتر شیاز خود به نما یانزم

 ریشور مغلوب، تحقعام سران ک کشتار ،یپادشاهان دوران و

زبان و  ینیگزیفرهنگ کشور شکست خورده، و جا بیو تخر

 فرهنگ کشور خود بود. 

 

رودگان دستور داد با انیم یهنگام فتح کشورها کوروش

آزاد  نرایرفتار شده و همه اس ییکویبه ن پیشینپادشاه 

( یبر تنفر از برده دار ی)مبن یرانیبرابر سنت ا .شوند

را که  انیهودی ارا آزاد نمود و حت نیآن سرزم یبرده ها

در بند بخت النصر )پادشاه بابل( بودند، آزاد کرد و به 

ها  به آن نشانیسرزم یکشور خود بازگرداند و در بازساز

مغلوب، از مردم  یکمک نمود. دستور داد که حاکمان کشورها

 نیدر ا رانیا رانیهمان کشورها باشند و به همه سف

عالوه عده ه . باموزندیب یزبان آرام کشورها فرمان داد که

که تا مقام  افتندیامکان را  نیا ار،یاز مردم آن د یی

ضمن  بیترت نیرشد کنند. به ا رانیا دربار یریدب

 زین یاریبس یمتن ها گر،یکدیدو زبان از  نیا یریرپذیتاث

 مانده است.  یجارب رانیدر ا یبا خط و زبان آرام

 

 :3پیوست شماره  
 از ایران: پیدایش خط

صاحبنظران خط و زبان های باستانی بر آن اند كه منشاء 

النهرین و سرزمین  پیدایش خط از غرب ایران یعنی جنوب بین

سومر در نیمه دوم هزاره چهارم پ.م. بوده.  اّما فرضیه 

دیگری نیز در سالیان اخیر مطرح شد كه سیر پیدایش و 
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( را از شرق به تأثیر گذاری خط پروتو ایالمی )نیا ایالمی

داند و معتقد است كه خط و نگارش تصویری ابتدا  غرب می 

در حوزه دره سند و نواحی جنوب شرقی ایران به ظهور رسید 

و سپس به فارس و دشت خوزستان راه یافت. این فرضیه بر 

اساس كشف عالئم پیكتوگرافیك و الواح پروتو ایالمی در 

وخته،  تپه یحیی،  كاوش های موهنجودارو  شهداد،  شهر س

تپه ملیان و تپه قزیر،  شكل گرفته است. فرضیه جدید به  

نگرد.  تپه  نظریه تك ریشه یی بودن خط  با تردید می 

چغامیش دزفول را باید نخستین مركز در ایران دانست كه 

خط و كتاب،  اول بار در آن جا ظاهر شده است.  چغامیش 

كیلومتری  25وش و تپه یی است بزرگ كه در حاشیه دشت ش

جنوب شرقی دزفول واقع شده است.  چغامیش یكی از مراكز 

رود و  مهم آغاز كتابت و شهر نشینی در ایران به شمار می

تعداد زیادی الواح گ لی )شمارشی( و قطعات و ظروف و 

  های سفالی مشهور به )لبه واریخته( كه از سفالینه كاسه

این تپه به دست  های شاخص دوره آغاز كتابت است،  از

آمد.  وقتی  انوش  می گوید همه چیز از ایران آغاز شده، 

یک واقعیت است،  پیدایش خط که در این چند جمله نوشتم، 

 جدید ترین برداشت باستان شناسان بین المللی می باشد.

 

 الفبای عربی : 
ایرانیان، الفبای عربی را از روی الفبای کوفی ایرانی،  

ی کردی پهلوی رونوشت شده بود بنیاد که از روی الفبا

نهادند.  بیشتر از نیمی از واژه های کنونی عربی واژه 

های معرب شده از گویش ها و زبان های ایرانی می باشد،  

و تنها بخش کمی از آن متعلق به اعراب می باشد.  خود 

واژه عرب )ارب( در اصل ارپ،  یک واژه پهلوی و به معنی 

ن عرب پیش از اسالم در دوران قبایل بیگانه است. سرزمی

اولیه بسر می برد،  و از هر گونه دانشی تهی بوده است،  

و تنها کشور عربی که کمی از دانش بهره داشت، دولت حیره 

بود، که این دولت را ساسانیان بنیان نهادند، و تماما 

ریز تاثیر ایران بود، حتا دولت یمن نیز بخشی از ایران 

ات واقعی دیگر، عرب، ارب یعنی فرزند رب، بود. با توضیح

مانند عجم، اجم یعنی فرزند جم،  که در این گونه موارد 

به اشتباه یا مغرضانه برای ایجاد دشمنی بین ملل قاره 

کهن،  عجم را گنگ گفته اند.  واژه ها و گفته های هر 

دوره تاریخی را باید با اندیشه و دید آن دوره بررسی 

اصل این اسامی از دوران قبیله یی است، کرد، در حقیقت 

 «نه ساخته بورژوازی استعماری.
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 4پیوست شماره 
استاد زبان  و ادبیات پارسی در  استاد جیالنی داوری

 دانشگاه هایدلبرگ آلمان.

 
 در باره زبان پارسی باستان:

هخامنشیان با اختراع الفبای میخی برای پارسی باستان »

ویش را به زبان مادری شان که در پارس کوشیدند تاریخ خ

معمول بود، به ما به میراث بگذارند.
1    

سنگنبشته های 

هخامنشیان جنبه رسمی داشت. مهمترین آن ها در سه نسخه 

بابلی که در  -ایالمی  -است به ترتیب: پارسی باستان 

جاهای خیلی بلند قرار دارند )بیستون، نقش رستم(، 

سانی ممکن نیست و بیشتر نمایانگر دسترسی به آن ها به آ

پرستیژ و قدرت هخامنشیان بود. منظور این نبود که مردم 

آن ها را بخوانند، بل که تنها از دور نظاره کنند و به 

برای این که    2جاه و جالل و هیبت هخامنشیان آفرین گویند

سایر اتباع امپراتوری از کارروایی های ایشان آگاه 

ن داد تا کپی این متون به سایر زبان شوند، داریوش فرما

های معمول آن زمان نوشته و به همه جا فرستاده شود 

«(. آریایی»)نگاه شود پایین به فصل سوم تحت: واژه 

بقایای این نسخه ها به زبان بابلی و آرامی در بابل و 

مصر پیدا شده اما متن پارسی باستان آن تا اکنون به دست 

 نیامده است.
ی باستان دارای لغات و عبارات کهن است. اما متون پارس

نشانه های لهجوی که حکایت از رایج بودن یک گویش به 

خصوص کنند، در آن دیده نمی شود. به همین دلیل است که 

می « زبان مصنوعی»برخی از دانشمندان این زبان را یک 

نامند که باین شکل در هیچ جاهی بدان سخن گفته نمی شد
3

 

سنگنبشته های شاهان متاخر هخامنشی نشان  افزون بر آن،

می دهد که زبان پارسی باستان در طول زمان رو به انحطاط 

رفته و تا حدی ناخوانا شدند )متن تعداد زیاد آن ها در 

واقع کاپی سنگنبشته های داریوش اند(. این وضع نشان می 

دهد که شاهان هخامنشی پی برده بودند که با این رسم 

که تمرین زیاد به کار داشت تا کسی چنین رسم الخط میخی )

الخط تازه را بیاموزد( و با این زبان تصنعی نمی توانند 

 یک امپراتوری بزرگ چندزبانی را اداره نمایند. 

 

از سوی دیگر، شاید افراد ایرانی آموزش دیده کافی برای 

اجرای امور اداری در اختیار نداشتند. پس باید زبان 

زمان معمول و فراگیر بود و عده زیادی  دیگری که در آن

از دیگر تبارها به کتابت آن مهارت داشتند، جایگزین خط 

میخی می شد و همچنان این کیفیت را می داشت تا با ابزار 

و لوازم تحریر نرمتر )مانند: پر قاز و قلم نی( روی همه 
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اشیا مانند چرم، چوب، پاپیروس، برگ درخت خرما، پارچه، 

ی و مانند آن که به همه جا منقول باشند، ظروف سفال

نوشته شود و در عین حال زبانی باشد که در همه نقاط 

امپراتوری پهناور هخامنشی به عنوان زبان اداره و 

  linguaبازرگانی و زبان مراوده رسمی میان منطقه یی )

franca)  پذیرا باشد. چنین زبانی می توانست تنها زبان

د که پیش از هخامنشیان در خاور ( باشAramaicآرامی )

نزدیک و بین النهرین زبان رایج بود و از سوی آن ها 

همچون زبان رسمی در منطقه به رسمیت شناخته شده بود.
4

 

 

شاهان هخامنشی الزاما این زبان را همچون زبان اداری 

خویش پذیرفتند و کاتبان زیادی را که زبان آرامی را 

د، در ادارت خویش گماشتند. منحیث زبان مادری می دانستن

بنا برآن، زبان آرامی در یک منطقه گسترده از لیبیا، 

مصر و آسیای صغیر گرفته تا آسیای میانه و تا مرزهای 

هند رواج پیدا کرد و با این زبان امپراتوری هخامنشی به 

صورت منسجم اداره می شد بدون آن که زبان های بومی 

 دار شود. اتباع امپراتوری به نوعی خدشه 

 

دانشمندان این نوع زبان را که به حیث زبان اداری در 

امپراتوری هخامنشی جایگزین زبان پارسی باستان شد، 

 ,Imperial Aramaic, Reichsaramäisch) زبان آرامی امپراتوری:»

Araméen  d'Empire می نامند، اصطالحی که از سوی دانشمند )

نخستین  ۱۹۲۷در سال  (Josef Marquart)آلمانی یوسف مارکوارت 

 5 .بار به کار برده شد

 

هنگامی که چنین تحول بزرگی صورت گرفت، باید دانست که 

دیوانداری و تبادالت مکاتبات فرامنطقه یی در ادارات 

 هخامنشی با این زبان چگونه انجام می شد: 

از مرکز به ساتراپی ها )یعنی به استان ها؛ به زبان  -۱

شاه «(: کشور»می گفتند یعنی  dahyāvaن پارسی باستان بدا

هخامنشی و یا مقامات دولتی دستور و هدایات شان را به 

لهجه محلی خودشان )پارسی باستان منطقه فارس( شفاهی 

صادر می کردند. پس از آن، زیردستان )دبیران، کاتبان( 

آن را بی درنگ  به زبان آرامی ترجمه کرده و سر انجام 

ی به مقصد مطلوب فرستاده می شد. در نامه به زبان آرام

آن جا متن نامه ها از زبان آرامی به زبان پارسی باستان 

و یا به زبان بومی رایج آن منطقه )این منوط باین بود 

که فرماندار منطقه کی بود و به کدام زبان سخن می زد( 

 از سوی مترجم شفاهی و یا تحریری ترجمه می شد.

رکز امپراتوری: فرماندار منطقه از ساتراپی ها به م   -۲

مطلب را به زبان محلی اش شفاهی می گفت. کاتبان آن را 

به زبان آرامی بر می گردانیدند و نامه به مرکز 

امپراتوری فرستاده می شد. در آن جا نامه از زبان آرامی 

 به صورت شفاهی به زبان پارسی باستان ترجمه می شد.
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ساتراپی دیگر هم بدین  مراودات از یک ساتراپی به   -۳

منوال بود، یعنی فرماندار یک ایالت )فرستنده( مطلب را 

به زبان محلی اش بیان می کرد. کاتبان مطلب را به زبان 

آرامی می نوشتند و نامه فرستاده می شد. در ایالت دیگر 

نامه به فرماندار آن جا )گیرنده( از زبان آرامی به 

د.زبان محلی اش شفاهی ترجمه می ش
6

بنا بر آن، هزاران  

مترجم در ادارات امپراتوری کار می کردند. به همین 

انتقال »پاول بریان آنان را  -دلیل، دانشمند فرانسوی

توصیف نموده و در عین زمان چون « دهندگان موجود زبانی

چنین طرزالعمل )یعنی نوشتن پارسی باستان با ریشه هند و 

مانند آرامی(  اروپایی به رسم الخط یک زبان سامی

 7 .می نامد« تناقض زبانی هخامنشی»غیرعادی است، آن را 

 

 Esraدر تورات هم بدین موضوع اشاره شده است )کتاب عزرا 

(. از گزارش های تورات چنین برمی آید Estherو کتاب استر 

که از یک سو، مراسالت رسمی به زبان آرامی صورت می گرفت 

به زبان محلی خود سخن می و از سوی دیگر، مردم هر منطقه 

 8 .گفتند و برای کتابت زبان خویش الفبای خویش را داشتند

 

نتیجه: امپراتوری هخامنشی یک دولت کثیر المله و به 

اقوام مختلف در    9بود.  چندزبانیهمین ترتیب یک دولت 

مناطقی که زندگی می کردند، به زبان های خودشان سخن می 

ختاری در چهارچوب امپراتوری گفتند و دارای یکنوع خودم

بودند ولی زبان رابط منحیث زبان رسمی زبان آرامی 

 10بود.

 

بیشتر سنگنبشته ها در سرزمین اصلی هخامنشیان یعنی در . 

فارس، ایالم )شوش( و ماد )همدان( می باشند. آثار بیرون 

ازین حوزه سنگنبشته داریوش است از کانال سویز، 

ریاچه وان در ارمنستان )اکنون سنگنبشته خشایارشاه در د

 واقع در ترکیه( و نوشته هایی در چند صراحی. 

( چنین می گوید: ۷۰داریوش در سنگنبشته بیستون )فقره 

داریوش شاه گوید: بنا به خواست اهورامزدا این نسخۀ »

سنگی است که من دستور نوشتن آن را به زبان آریایی دادم 

شد. و آن )متن  و آن به روی تیکر و چرم هم گرفته

سنگنبشته( نوشته شد و پیش من خوانده شد. پس )نسخه( این 

سنگنبشته را فرستادم به همه جا به اطراف. مردم درین 

)نگاه شود به فهرست منابع پانویسی » بخش همکاری کردند.

 (. ۸۷، ص ۵۱شماره 

بنا بر این، نتیجه گیری می کنیم که خط میخی پارسی 

وش اختراع شد و به همین دلیل باستان به دستور داری

سنگنبشته های وی دیرین ترین آثار پارسی باستان اند. 
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برعکس سنگنبشته های شاهان پیش از وی )آریامنه، ارشام و 

کوروش( در واقع متونی اند که بعدها به پیکره های این 

شاهان که در کاخ ها قبال وجود داشتند، اضافه شده اند. 

زبانشناسی استوار است و نشان  این ادعا روی پژوهش های

می دهد که زبان سنگنبشته های شاهان پیش از داریوش 

متعلق به یک زمان بعدی بوده و جوانتر می باشند. بهترین 

مثال پارچه های سنگنبشته سه زبانی )اکادی، ایالمی و 

پارسی باستان( است که در کاخ کوورش در پاسارگاد پیدا 

مقابله با هر سه زبان  شد. آن ها بازسازی و پس از

خوانده شدند. درین سنگنبشته کوچک داریوش می گوید که وی 

در کنار مجسمه  کوروش در کاخش این سنگنبشته را نوشت. 

داریوش شاه شاهان، پسر ویشتاسپ، »متن آن چنین است: 

هخامنشی. این کاخ را کوروش برای خود بنا کرد و هم این 

من سنگنبشته یی از خود  مجسمه را، اما سنگنبشته ننوشت.

 «روی آن نگاشتم.

  نگاه شود به:

- Wilhelm Brandenstein und Manfred Mayerhofer: Handbuch des 

Altpersischen. Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1964, 17  

- R. Borger und W. Hinz: „Eine Dareios-Inschrift aus Pasargade“. In: ZDMG 

109, 1959, 117-127 

1
 Rüdiger Schmitt: Die Sprachverhältnisse im Achaimenidenreich. In: Paideia 

(ed.): Lingue e cuture in contatto nel mondo antico e altomedievale. Atti dellʼ 

VIII Convegno Internazionale di Linguisti, tenuto a Milano nei giorni 10. - 

12. settembre 1992. Brescia 1993, 77-102 

 به بعد. ۷۸رودیگر شمیت، همانجا ص . 1

2.
در میان آنانی که در میهن آبایی هخامنشیان یعنی در   

فارس و همچنان در بین النهرین، آسیای صغیر و مصر به 

زبان ارامی آشنایی کامل داشتند، یهودیان بودند. عده 

ل و به بردگی زیادی از آن ها پیش از زندانی شدن در باب

کشانیدن شان درین مناطق زندگی می کردند. پس از آزادی 

یهودیان در زمان کوروش همه آن ها به بیت المقدس نرفتند 

بل که در نقاط مختلف جایگزین شدند. بیشتر آن ها زبان 

عبری خویش را با گذشت زمان فراموش کرده بودند و تنها 

اما آن ها در شفاهی می توانستند به عبری سخن گویند. 

عین زمان به زبان ارامی بهتر سخن می گفتند و هم می 

نوشتند. همین یهودیان بودند که در زمان هخامنشیان به 

عنوان کارمندان در ادارات کار می کردند و از نفوذ خوب 

برخوردار بودند. کتاب تورات درین رابطه منبع خوب به 

 .(.شمار می رود. )نگاه شود به پانوشتی شماره..
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3.
است که هخامنشیان آن « لهجه غربی آرامی»انتخاب منظور   

را بر سایر لهجه های آرامی ترجیح دادند. اما پسان ها 

رایج تر شد. به همین دلیل است که « لهجه شرقی آرامی»

شماری از دانشمندان معتقد اند که مثال اشکال مختلف 

ذ امالیی یک واژه آرامی در متون ایرانی ناشی از نفو

در کنار واژه معمول آرامی به لهجه « لهجه شرقی آرامی»

 غربی می باشد. 

4. 
 نگاه کنید مثال به:

- J. C. Greenfield: Aramaic in the Achaemenian Empire. In: The Cambridge 

History of Iran, Volume 2. The Median and Achaemenian Periods. 

Cambridge 1985, 698-713 

- Edward Lipiński: Araméen d´Empire. In: Pierre Swiggers and Alfons 

Wouters (edd.): Le langage dans l´antiquité. Leuven: Peeters and Leuven 

University Press 1990, 94-133 

- Josef Naveh and Shaul Shaked: Ancient Aramaic Documents from Bactria 

(Fourth Century B.C.E.). In: CII, Part 1: Inscriptions of Ancient Iran, Volume 

V: The Aramaic Versions of the Achaemenid Inscriptions. London 2006 

5. 
 .Pierre Briant: "Pouvoir central et polycentrisme dans l'empire 

achéménide (quelques réflections et suggestions)". In: Heleen Sancisi-

Weerdenburg (ed.): Sources, Structures and Synthesis. Achaemenid History I 

(Proceedings of the Groningen 1983 Achaemenid History Workshop), Leiden 

1987, 1-31, ib. 11 

6
 نگاه کنید به مثال های زیر در تورات: 

پ  ۴۵۶- ۴۸۵و این سخن در نظر پادشاه )خشایارشاه: »  -۱

م( و رییسان پسند آمد و پادشاه موافق سخن مُموکان )یکی 

از مقربان دربار( عمل نمود و مکتوبات به همه والیت های 

پادشاه به هر والیت موافق خط آن و به هر قوم موافق 

زبانش فرستاد تا هر مرد در خانه خود مسلط شود و در 

کم، سطر زبان قوم خود آن را بخواند" )کتاب استر، باب ی

۲۱-۲۲.) 

پس کاتبان   پادشاه را در روز سیزدهم ماه اول »  -۲

احضار نمودند و بر وفق آنچه هامان )یکی دیگر از مقربان 

دربار( امر فرمود، به امیران پادشاه و به والیان که بر 

هر والیت بودند و بر سروران هر قوم مرقوم شد. به هر 

زبانش به اسم  والیت موافق خط آن و به هر قوم موافق

( مکتوب گردید و به ۵۴۶ - ۵۸۵اخشُوُرش  پادشاه )خشیارشاه: 

مهر پادشاه مختوم شد. و مکتوبات به دست چارپاران به 
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)کتاب استر، باب سوم، « همه والیت های پادشاه فرستاده شد

 (.۱۳-۱۲سطر 

پس در آن ساعت در روز بیست و سوم ماه سوم که  ماه »  -۳

ن   پادشاه را احضار کردند و موافق هر سیوان باشد، کاتبا

آن چه مرُد خای )وزیر یهودی در دربار پادشاه( امر فرمود 

به یهودان و امیران و والیان و رییسان والیت ها یعنی 

صدو بیست و هفت والیت که از هند تا حبش بود، نوشتند. به 

هر والیت موافق خط آن، به هر قوم موافق زبان آن و به 

)کتاب استر، باب نهم، « وافق خط و زبان ایشانیهودیان م

 (.۱۰-۹سطر 

 - ۷اما یک موضوع  در تورات )کتاب عزرا، باب چهارم، سطر

( مبهم است: در آن جا آمده است که در ایام اْرتْحشسْتا ۸

پ م ( زیردستان از بیت المقدس به  ۵۲۴ – ۵۴۵)اردشیر: 

امی به خط ار»پادشاه فارس نامه نوشتند و این نامه 

)در ارامی « نوشته شده و به زبان ارامی ترجمه شده بود

چنین است: کتب ارم یت او مترجام ارم یت(. چون این جمله 

اخیر مبهم است بنا بر این، بعضی ها می پنداشتند که 

است. از  (redundant)نیمه دوم این جمله اضافی و تکراری 

است همین جهت این جمله به صورت های مختلف ترجمه شده 

مکتوب به زبان ارامی نوشته شده بود و »)برای مثال: 

اما به نظر من، ترجمه «(. ترجمه آن ضمیمه نامه بود

پارسی تورات که من از آن استفاده می کنم، مفهوم را 

و مکتوب به »درست تر بیان می کند. در آن جا آمده است: 

به «. خط ارامی نوشته شده و معنیش به زبان ارامی بود

به زبان »منظور آن در تورات این است که این نامه  نظرم

نوشته شده بود نه به کدام « و همچنان به رسم الخط ارامی

 زبان دیگر با الفبای ارامی. 

شواهدی در دست است که در آن زمان پیش آمده که الفبای 

ارامی برای یک زبان دیگر به کار رفته است. مثال خوب 

ت. دانشمند امریکایی ریچارد سنگنبشته آرامگاه داریوش اس

فرای ثابت ساخت که این سنگنبشته به زبان پارسی باستان 

است اما به الفبای ارامی نوشته شده است. بنا بر آن، در 

تورات سعی شده تا باریکی موضوع را با این جمله بیان 

 کند.

Inscription on the Tomb of Darius“. In: IrAnt 17, 1982, p. 85-90) („The 

ʽAramaicʼ 

منبع مورد استفاده من: کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و 

عهد جدید )که از زبان های اصلی عبرانی و کلدانی و 

 یونانی ترجمه شده است(
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(The Holy Bible in Persian. Reproduced by photography from the Edition of 

1904. Great Britain 1966).  

7.
د، از نسخه بابلی سنگنبشته پارسی ازین که چنین بو  

 باستان داریوش اول ثابت می شود:

متن بابلی چنین است: شاه کشورها با مجموع همه زبان ها 

ar mātāti ša napḫar lišānu gabbi š  :در متن پارسی باستان صرف(

 آمده است.(« شاه کشورها با تمام اقوام»

ت در باره نگاه شود به مقاله استاد رودیگر شمیت: روایا

)فهرست « زبان و نام های اشخاص پارتی در دوره اشکانیان

به بعد(. در مورد متن ۱۶۴، ص ۳۷منابع، پانوشتی  شماره 

 ۹۷ص  ۳۶پارسی باستان در آن جا  پاورقی 

8.
کاتبان و مترجمان زبان آرامی در ادارات امپراتوری   

ه معموال دو زبانه و یا حتا چند زبانه بودند. آن چه را ک

به ایشان به زبان پارسی باستان یا به کدام زبان محلی 

گفته می شد، به زبان مادری آرامی خویش ترجمه می کردند 

 و یا متن آرامی را به زبان معمول در منطقه.

)برای مثال، در دوران بعدی به زبان پارتی و یا پارسی 

میانه( بر می گرداندند. تا هنگامی که این طور بود، 

ی زبان ناب و اصیل باقی ماند. زمانی که بعدها زبان آرام

بومیان یعنی خود ایرانیان به عنوان کارمند و گزارنده 

وارد دستگاه های اداری شدند، در زبان آرامی تحولی پدید 

آمد. برای ترجمانان ایرانی، زبان آرامی زبان بیگانه 

بود. پس طبیعی است که در مرور زمان اشتباهات امالیی و 

نحوی در زبان آرامی رونما گردید و رسم الخط  صرفی و

آرامی هم در نقاط مختلف امپراتوری از همدیگر اندکی فرق 

کرد و در نتیجه چنین زبان از زبان اصیل آرامی که در 

دیگر نقاط )مثال ً در بین النهرین و مصر( معمول بود، 

تمایز پیدا کرد. به طور مثال، اسناد آرامی کشف شده در 

از زمان داریوش سوم، سده چهارم پیش از میالد تا باختر )

سال هفتم اسکندر( از اسناد آرامی در مصر کمی فرق دارد. 

 نگاه شود به:

Joseph Naveh and Shaul Shaked: Ancient Aramaic Documents from Bactria 

(from the Khalili Collections). The Khalili Family Trust, London 2012, 15 
  

پدیده دیگر این بود که اشکال آرامی که برای بازگردانی 

واژه های ایرانی به کار گرفته می شد، با گذشت زمان به 

عناصر ُفسیلی و نمادهای جامد در آمدند. از همین رو است 

می  Aramäogrammو یا  Heterogrammکه دانشمندان بدان ها 

یدند تا گویند. برای روشنی و وضاحت بهتر، ایرانیان کوش

به واژه های آرامی صرف افعال، ضمایر و حرف ربط زبان 

، «آن ها»برای  LZNHšnمادری خویش را بیفزایند )مثال ً 
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MLKAn  پادشاهان»برای» ،YHWWNtn′ بودن»برای» ،

′YKTYBWNt  و مانند آن(.« نوشت»برای فعل ماضی 

 نگاه کنید به:

Rüdiger Schmitt (ed.): Compendium Linguarum Iranicarum. Dr. Ludwig 

Reichert Verlag, Wiesbaden 1989, 96 

 

 

 

 

 
 عزیز آریانفر

 

خاستگاه و ریشه های زبان چندکانونی و سنتزی )آمیزه یی( 

 پارسی دری

 وم سبخش 

دوره تاریخی مکتوب )دوره گذار از عصر پ. م. به عصر 

 حاضر میالدی(
ها و فراهم )برآمدن الکساندر َمک دونی، برافتادن هخامنشی 

شدن زمینه برای پدیدآیی زبان پارسی میانه خاوری 

 نخستین(

 
پیش از آن که بحث را دنبال کنیم، می خواهم از پیش چند 

 نکته را خاطرنشان بسازم:

نوشته دست داشته، در واقع پاسخ هایی است که در  -1

دو، سه سال گذشته به شماری از دوستان دانشجو در پیوند 

ر سرزمین ما از راه چهره نما یا با تاریخ و زبان د

( در Email« )پیک رسان»یا « بر پیک»رخنما )فیس بوک( و 

کهکشان انترنی داده ام. بیشتر به خاطر آسانی کار، 

نوشته هایی را که از ویکی پیدا در زبان پارسی برای خود 

بایگانی نموده ام، آورده، در برخی از موارد از زبان 

وشن است در جاهایی که نیاز روسی ترجمه نموده ام. ر

بوده، مطالبی را از دیگر منابع و آثار از جمله از زبان 

روسی چاشنی بحث نموده ام و گاهگاهی هم جسارت نموده، 

 دیدگاه ها و برداشت های خودم را هم آورده ام.     

بایسته یادآوری است که در این نوشته، سخن بر سر   -2

سی ناب و علوم وابسته بررسی مساله از دیدگاه  زبان شنا

به آن مطرح نیست. بل تنها در سایه و در متن تاریخ 

سیاسی و فرهنگی منطقه و دگردیسی های بزرگ تاریخی مطرح 

می باشد. یعنی سیر تاریخ در یک گستره پهناور و 

تاثیرگزاری های آن بر شکلگیری و ریختیابی زبان ما در 

 می شود. درازای هزاره ها و سده ها به بررسی گرفته

باالتر از همه، بنده در این جا تنها می خواهم آن  -3

چه را که در بایگانی خود دارم، از منابع گوناگون 

دانلود، فشرده سازی، ویرایش و پیرایش کرده ام و در بسی 

از موارد از روی برخی از کتاب ها تایپ کرده ام، در 



 348 

م دسترس پژوهشگران گرانمایه بگذارم و بستری را هموار کن

تا در روی آن بتوان گفتمان جدی یی را به راه انداخت. 

یعنی بر آن هستم که تازه در آغاز کار هستیم، نه پایان 

آن. فشرده سخن، آن چه می خوانید، در واقع فتح باب است 

 تا بستن پرونده.   

در این نوشته، هر جایی که از ایران سخن رفته،  -4

جغرافیایی و منظور ایران کنونی نه، بل ایران بزرگ 

گستره فرهنگی ایران است. شایان یادآوری است که ایران 

در تعریف همه دانشمندان جیوگرافی )جغرافی( یا 

سرزمینی است بین میانرودان دجله و فرات در  -گیتاشناسی

غرب، میانرودان آسیای میانه در شمال خاوری، فالت تبت و 

دریای  کوه های پامیر در خاور،  قفقاز، دریاچه ارال و

کاسپن در شمال و رود سند در جنوب خاوری و جنوب و خلیج 

پارس در جنوب باختری. روشن است گستره ایران فرهنگی بسی 

بزرگتر از این گستره گیتایی است. از همین رو، گستره 

کنونی افغانستان بیشتر به نام ایران خاوری آمده است.  

ک تاریخی در واقع هم نام ایران خاوری بنا به همه مدار

زیبنده کشور ما است و بسیاری از دانشمندان هنگام بررسی 

 مسایل تاریخی آن را درست به همین نام یاد می کنند.     

با پوزش می خواهم یک نکته دیگر ا هم یادآوری    -5

 کنم:

در نوشته دست داشته، آن چه مربوط به منابع و مآخد می 

برداشت هایی  گردد، در برخی از موارد که از ویکی پیدیا

صورت گرفته است، تنها به ذکر منابع بسنده کرده ایم. در 

سایر موارد، تا جای امکان سرچشمه ها را آورده ایم. در 

برخی از جاها، متاسفانه به دلیل مشکالت  فنی ناشی از 

پخش نوشته ها در فیس بوک )رخنما(، برخی از  منابع و 

ذف گردیده است. مآخد در زیرنویس ها به گونه اتوماتیک ح

روشن است تا جای امکان کوشیده ایم، دست کم در موارد 

بسیار مهم بار دیگر سر از نو منابع و مآخذ را بیاوریم. 

در این حال، هرگاه سرچشمه هایی از قلم افتاده باشند، 

 ما را به بزرگواری خود تان ببخشید.    

 
های به هر رو، در بخش دوم دیدیم که گروه هایی از توده 

اریایی که پس از سرازیر شده به پشته ایران، در غرب و 

جنوب آن استقرار یافته بودند، با توده های بومی باشنده 

گستره میانرودان وارد تعامل پویا و دیرپا شدند. یکی از 

نخستین تیره هایی که موفق به تشکیل دولت در این گستره 

 گردید، مادها بودند که توانستند دولت آشور را

براندازند، یورش سکایی ها را پس بزنند و آنان را 

 برانند و شالوده ساختارهای دولتی نیرومند را پی ریزند. 

 

همین گونه دیدیم، که پارسیان برخاسته از ایران خاوری 

شتافتند، و در  ایران)بلخ و هرات( به غرب و جنوب پشته 

آن جا در آغاز زیر سایه مادها بسر می بردند و سپس 
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انستند دولت مادها را براندازند و خود دولت بزرگی را تو

تاسیس کنند که دامنه های آن در راهبردی ترین بخش های 

 سه قاره آسیا، افریقا و اروپا  پهن بود.  

 

همچنین یادآور شدیم که آن چه برای ما در قرینه موضوع 

مورد بررسی اهمیت دارد، این است که تمدن های اریایی 

 یها تمدنس ها به پیمانه های معینی از مادها و پار

سومر،  یداننروایمباختری مانند تمدن های  یایآس یباستان

 انیاورارتو، منائ ها، یتیه ان،یحت، د، آشور، بابلکَ اَ 

 و...نیز لیدیه و مصر باستان تاثیر پذیرفته بودند.

 

همین گونه، نوشتیم که زبان هخامنشیان پارسی )زبان 

« پارسی باستان»ه مفروض و مشروط اریایی( که به گون

خوانده می شود، و به باور همه زبان شناسان بزرگ جهان، 

نیای زبان کنونی پارسی دری یا پارسی نو شمرده می شود، 

به پیمانه های معینی از زبان های سومری و َاَکدی )به 

لهجه های بابلی و آشوری( و ایالمی و اورارتویی و عبری 

منی و... و به ویژه  زبان مادی قدیم و یونانی و ار

 تاثیر پذیرفته بود. 

 

منابع آشوری و بابلی چندین زبان را »به گفته دیاکونوف، 

که در عهد باستان در سرزمین میانرودان رایج بوده اند، 

به نام بر می شمارند: کوتی، لولویی، مانی یی )از شاخه 

 «. های کوتی یا لولویی(، مهرانی، کاسی یی و...

 

شن است همه این زبان ها چه بر زبان مادی و چه بر رو

زبان پارسی باستان تاثیراتی بر جا گذاشته بودند. باز 

زبان پارسی نو هم منحصرا »هم به گفته دیاکونوف 

بازمانده زبان پارسی باستانی نیست و در سده های نهم و 

دهم میالدی در نواحی شرقی ]ایران[ و بیشتر بر مبنای 

جود پدید آمده، و گذشته از آن در طی ادوار لهجه های مو

مختلف قبل تاریخی خویش عناصر فراوانی از لغات زبان 

مادی و بعدها به خصوص پارتی را جذب کرده )به حساب 

تا دو ثلث(. به ویژه تاثیر عظیم فرهنگی زبان  -آبایف

مادی یعنی زبان قومی که در آن زمان از لحاظ رشد و 

 « ر  پارسی باستانی مشهود است.تکامل باالتر بوده، د

 

می دانیم که زبان های اوستایی و مادی هم دارای ریشه 

گیتاشناس سده یکم میالدی  -استرابون»...های مشترکی اند. 

به همانندی زبان های مادی ها و پارسیان و باختری ها 

اشاره می کند. اشاره یی هم به همانندی زبان های 

شایان یادآوری است « وده است.سکاییان با مادی ها نیز نم

که زبان مادی به رغم همریشه بودن با زبان پارسی 

از لحاظ صوتی یا فونوتیک با زبان پارسی »باستان، 

باستان تفاوت فاحشی داشته بود و به زبان های اقوام 
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آسیای میانه چون اوستایی و سپس سغدی و خوارزمی و 

 «     سکاییان نزدیک بود.

 

دیکی میان دو زبان اوستایی و مادی مسلم نز»به هر رو، 

است و از جهات بسیار بوده ولی به حدی نیست که آن دو را 

 « یک زبان بدانیم و مشابهت کامل میان آن ها  قایل شویم.

        

هر چه بوده، آ. فریمان خاطرنشان می سازد که هر قدر که 

در اعماق قرون پیش برویم، تفاوت میان زبان های شرق 

 کمتر می شود. « غرب ایران»ران )سکایی( و ای

 

حقایقی بسیاری اند که زبان »دیاکونوف می گوید که 

اوستایی را با گروه فرعی زبان های سکایی و آسیای میانه 

 « یی مربوط می سازد.

 

چنین پنداشته می شود که گویشوران زبان مادی، اریایی 

ران شده هایی بودند که با گذشتن از قفقاز وارد پشته ای

بودند. در حالی که گویشوران زبان های اریایی )اوستایی 

و پارسی باستان و...( از راه گستره هوانیرات یا گستره 

فرهنگ اندرونوو، نخست وارد شمال ایران خاوری )بلخ و 

هرات( شده و سپس از آن جا به سوی غرب و جنوب پشته 

ندی رهسپار گردیده بودند. از همین رو هم است که همان

زبان های مادی و پارسی باستان میراث بودوباش در گستره 

ائیریانا ویجای نخستین در شمال دریای کاسپین و تفاوت 

میان آن ها به دلیل دوری دست کم هزار ساله با بودوباش 

 در دو سوی کاسپین بوده  است.   

 

به طور کلی تجزیه و تحلیل تطبیقی »از دید دیاکونوف، 

به استنتاج زیر منتهی می شود: زبان  زبان های ایرانی

 های ایرانی به سه گروه فرعی تقسیم می شوند: 

 آسیای میانه یی -گروه فرعی اسکیتی سکایی -1

 «شمال غربی»پارتی یا به اصطالح  -گروه فرعی مادی -2

گروه فرعی جنوب غربی که عجالتا تنها نماینده  -3

می  همان زبان پارسی باستانی -باستانی معلوم و مکشوف آن

 باشد. 
گروه »عاداتا دو گروه فرعی اخیر را متحد ساخته، به نام 

 « می خوانند.«  ایرانی غربی

 

ما در بخش نخست فرض را بر این گرفتیم که زبان اوستایی، 

زبان دوره های پیشدادی و کیانی در بامیان و بلخ بوده 

چنان که می دانیم، بیشتر پژوهشگران شوروی پیشین »است. 

 هور اوستا را از آسیای میانه  می دانند. و غربی ظ

 باکتریا را؛ -باباجان غفور اف، جکسون، گیگر، آلتهیم

 سغد را؛ -ترور

 مرغیان را؛ -اکادمیسین استرووا
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 خوارزم را؛ -تالستوف و هنینگ

زادگاه اوستا
167
 می شمارند. 

ولی برخی کسان هم هوادار مادی بودن اوستا هستند 

  «)ماکوولسکی و هرتسفلد(.

 

در »...در بخش دوم نوشتیم که پارس یا ایران نخستین 

اوستا، کهن ترین متن سرزمینی و فرهنگی ائیرینم ویجه 

« اوپائیری سئن»است که حوزه هندوکش و هیرمند به نام  

را در بر می گیرد. به معنای فراتر از پرش شاهین. در 

نام برده شده است. ... « اپارسن»متن های پهلوی به گونه 

این واژه  در اوستایی اوپائیری سئن، در پهلوی به گونه 

اپارسن و در پارسی دری نو به گونه پارس آمده است. 

نشانه هایی که از موقعیت سرزمینی پارس در متن اوستا و 

متن های پهلوی داده شده است، شکی نمی گذارد که منظور 

 از آن، دامنه های کوه های هندوکش و بابا است. 

 
های کهن اوستا و پهلوی به روشنی تمام از جاری در متن 

شدن رودهای  هریرود، هلمندرود  و بلخرود و مررو رود از 

اوپائیری سئناپارسن و پارس سخن گفته اند که بدون تردید 

این رودها از کوه های بابا و هندوکش سرچشمه گرفته است. 

اوستا شناس برجسته نیز ضمن نقل  –شادوران پور  داوود 

تندات متون پهلوی، اوپائیری سئن و اپارسن را کوه های مس

اوپائیری »... بامیان در مرکز افغانستان دانسته است: 

سن در اوستا و اپارسن در بندهش، عبارت است از بخش غربی 

)پور داوود، «. هندوکش که دامنه های کوه بابا باشد

 (  304ص.  2535فرهنگ ایران باستان، 

 

نه های بابا سرچشمه گرفته و به رود هلمند از دام»

« سیستان  می ریزد و بلخ رود از پارس به همدان می آید.

                                                 
167

اوستا به چهار بخش اصلی: . شایان یادآوری است که  

یسنا، وندیداد )ویدودات(، یشت ها و ویسپرد تقسیم می 

شود. مواعظ منظومی که از لحاظ زبان قدیمی ترین بخش 

اوستا است، جزو یسنا است که اصطالحا  گات ها نامیده می 

 شود.

ا را مبنا قرار بدهیم، اگر زبان بخش های مختلف اوست»

قدیمی ترین بخش که تصور می شود در طول زندگانی زردشت 

نوشته شده، گات ها )سرودهای مذهبی( است. بخش بعدی که 

به نثر نوشته شده، معروف به گات های هفتگانه است. هر 

یسنا )مناجات نامه( را تشکیل می دهند.   -دوی این بخش ها

اوستا پیش از استیالی  تصور می شود تنها این بخش از

یونانیان نوشته شده است. بنا بر این، تنها این بخش را 

می توان به عنوان بازگو کننده نخستین دوران تاریخ 

ایران، یعنی امپراتوری زیر حاکمیت خاندان هخامنشی 

 «ارزیابی کرد.
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بلخرود از »پور داوود در حاشیه  یشت ها نیز گفته است 

به گونه یی «. کوه اپارسن به بامیکان ]بامیان[ می آید

که دیده می شود، پارس همان ایران شهنامه است و پارس 

پس از سرازیر شدن آریایی ها به نخستین و ایران نخستین 

پشته ایران در همین بامیان بوده است. یعنی پارسیان 

توده یی بوده اند ایرانی که از بامیان برخاسته و از 

راه بلخ بامی و هرات به غرب )شمال ایران و از آن جا به 

غرب ایران( و جنوب افغانستان کنونی یعنی به سوی سیستان 

ران )پارس( شتافته بودند. بخش و از آن جا به جنوب ای

دیگری از پارس ها یا پرسوها، همین پشتون ها بودند که 

از سیستان به سوی قندهار و چمن و گستره پشتون نشین 

 نشین کنونی پاکستان شتافتند.

 

شایان یادآوی است که  بسیاری از دانشمندان چنین می 

ت برگرفته از رود سند )ایند( اس« هند»پندارند که نام 

که آن را پارسیان بر این رود گذاشته بودند. در این جا 

می کوشیم ریشه ها این نامگذاری را بیابیم. می توان 

چنین گمان برد که آن گروه از پارسیان  یا پرسوها 

)اپارسین ها( که به سوی رود سند شتافته بودند، نام خود 

را بر این رود گذاشتند. اپارسین شاید با گذشتن زمان به 

ابارسین )اباسین( تحول یافته باشد. در زبان پشتو همن 

اکنون هم رود سند را اباسین می خوانند. از سوی دیگر، 

می گویند که شاید اباسین ، اباسیند شده « سیند»رود را 

 باشد و شکل کوتاه شده آن سیند شده باشد.     

 

به هر رو، منظور این بود که نشان دهیم که پارس ها قومی 

د برخاسته از بامیان و بلخ که به سوی غرب و جنوب بودن

پشته ایران رهسپار شدند و روشن است باید زبان نخستین 

خود )زبان آریایی یا اوستایی( را با خود برده باشند. 

بحث دیگری است که زبان آن ها با گذشت زمان با زبان های 

سایر توده های باشنده بابل، آشور و ایالم و توده های 

نده گستره مادها و....آمیزش یافته بود. همین زبان باش

 بود که در آینده به نام زبان پارسی باستان یاد شد.

 

با این هم، همه چیز به این همواری نیست. در باره واژه 

پارس و خاستگاه آن و نیز این که پارسیان از کجا و 

چگونه به پشته ایران آمده بودند، دیدگاه های گوناگونی 

پژوهشگران ابراز شده است. برای مثال دیاکونوف  از سوی

جالب تر از همه، این است که خود نام پارس »می نویسد: 

مادی است. در زبان پارسی باستانی می بایست به شکل 

که به زبان « پارت»بر خوریم. ولی برعکس کلمه « پارثه»

خوانده شده « پرثو»نامیده شود، « پرسو»اشکانی می بایست 

به ناحیه دیگری می گفتند که « پارسوآ»ه آشوری و پرسو ب

در اقصای غربی خاک ماد واقع بوده و منابع آشوری و 

اورارتویی آن را چنان که باید به ما شناسانده اند. این 
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« پارت»و « پارسوا»و « پارس»اصطالحات به کلمات ایرانی 

 -در کنار )پهلو یا جوار( خاک ماد قرار داشتند: در جنوب

ماد در میان دیگر  -پارت )و در شمال -در غرب پارس و

قبایل به نام پارسی ها هم بر می خوریم(. هر سه نام به 

یا پهلو )جوار( می باشند و ماد مرکز « کنار»معنی 

برای » پارت»پارسوا و پارس به نظر می رسد. و ظاهرا 

قبایلی که به لهجه های جنوب غربی سخن می گفتند، به 

 «ده.ی بو-منزله کناری

 

« پرس« )»پارس»برداشت من این است که باید میان معنای 

« پارت»و « پارس»به عنوان یک تیره و تبار و «( پرسو»یا 

در زبان های مادی « پهلو»و « کنار»به معنای « پارسوآ»و 

و اشکانی و میانرودانی تفاوت قائل شد. همین گونه میان 

تیره و تبار پارت ها )پارث ها یا پرثوها( به عنوان یک »

و پارت به معنای کنار و پهلو در زبان های مادی و 

اشکانی. در غیر آن، بسیار دشوار است از گرداب خلط مبحث 

بیرون آییم. طرفه این  که  در زبان سکایی )اسکیتی( 

نشان « د»یا « ت»می شود. در این زبان « پار»جمع  -پارت

از همین  در زبان پارسی.« ها»یا « ان»جمع است. همانند 

رو، پار= پار )مفرد( | پارت= پارها )جمع(. یعنی اگر 

« پارنی»پارت ها را سکایی بشماریم، خودشان خویشتن را 

 )پاری( می خوانده اند.

 

حال اگر به سنجش بگیریم که در برخی از زبان های 

می « پار»جمع « پارس)»نشانه جمع است، « اس» sاروپایی

می دانیم که در زبان «(. هاپاری »یا « پارها»شود. یعنی 

ن( به معنای مرد جوان کاربرد دارد  +روسی هم پار ن )پار

که نوبه خود ریشه اسکیتی داشته و در گذشته به مردان 

جوان رزمنده و جنگجو اطالق می شده است. در این قرینه، 

یعنی مردان جوان  -می شود« پار»پارس و پارت هر دو جمع 

یم که یافتن سررشته واژه های رزمجو. این گونه، می بین

پارس و پارت دشوارتر و پیچیده تر می شود. با این هم، 

باید به گونه جدی در نظر داشت که پارس ها و پارت ها به 

رغم داشتن ریشه مشترک اریایی، دو تیره مختلف بوده اند. 

پارس ها زیر نام توده های ایرانی و پارت ها زیر نام 

اند. زبان های پارسی و پارتی هم توده های تورانی آمده 

به رغم همریشه بودن، تفاوت هایی دارند که نباید از دید 

انداخته شود. از این رو، نباید چنین پنداشته شود که 

پارس و پارت چه از دید تباری و چه از دید زبانی و چه 

 از دید معنایی )پهلو و کنار( عین چیز بوده است.      

 

پرداختن به  اصل بحث، نگاهی می در این جا، پیش از 

افگنیم به زبان  آرامی که همان گونه که گفتیم،  

تاثیرات شگرفی بر زبان های مادی و پارسی باستان داشت. 
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زبان آرامی زبان بین المللی جهان باستان بوده است.    

  

 
 چنین می خوانیم:  آرامی در ویکی پیدیا در باره زبان

 ۳۰۰۰از  شیاست که ب یسام یها ناز زبا یعضو یزبان آرام»

 یزبان ادار ها، یآرام زبانسال پیشینه دارد. 

 بخش عمده یاست. زبان اصل کاهنان بوده او حت ها یامپراتور

و عزرا و زبان کتاب تلمود  الیدان یآسمان یها از کتاب یی

اند و امروزه هنوز زبان  دانسته یسیرا زبان ع یاست. آرام

از  شماریاست. امروزه  بسیاری کوچک یها تیاقل یمادر

 نو یبه زبان آرام ،هستند یآشور ها آن شتریجوامع که ب

شمرده زبان اکنون در حال انقراض  نی. اگویند یمسخن 

است و در  ییایافرو آس یها از خانواده زبان یآرام .شود یم

به  یشاخه سام ریخانواده از ز نیمتعدد ا یها زبان انیم

 یسام یها از گروه زبان یسمتق ی. آرامشمار می رود

زبان انند م یکنعان یها شامل زبان نیشمالغرب است که همچن

  .شود یم یعبر

 

به  یآرامگویشوران زبان  ،الدیاز م سده دوازدهم پیش در

 هینطنطقس یجنوب ارمنستان تا کشورها یدر نواح جیتدر

( /پارس یامروز هیترککنستانتینوپول یا استانبول در )

/  جانی( / آذربایامروز هیشام )سور / (یروزام رانی)ا

و  یامروز انهیخاور م یکشورهاهمه لبنان /اردن/مصر و 

ساکن  منستانمانند افغانستان و ترک انهیم یایاز آس یبخش

ه میان را ب تیحیمهم جهان مس یها از زبان یکیشدند و 

در  باً یزبان تقر نیا الدیاز م چهارده پیش سدهآوردند. در 

 یایآس یاز کشورها یاریو به بس برد یبه سر م اوج خود

تبت و  ،یاندونز ،یمانند: هند، مالز یجنوب و جنوب شرق

مانند:  یشرق یو اروپا قایفرااز  یها بخش نیهمچن

و  هیمقدون ،یبلغارستان، مجارستان، آلبان ن،ییاوکرا

 .دیرس ونانی

 

ه زبان ب نیچند شاخه از ا ،به بعدپانزدهم پ. م.  سده از

 ی،زبان عبر ،افرو ی،زبان سام برجود آمد که شامل بود و

در  یها زبان عبر آن نیکه از ب یزبان کنعان ی،سورآزبان 

 یشد به طور ریفراگ اریو مصر بس نیفلسط ،اردن ،لیاسرائ

 است. یعبر لیزبان کشور اسرائ زیکه امروزه ن

 

از  یی  و به دسته ستین ریناپذ واحد و انعطاف یزبان یآرام

و  گسترده اتیادب ،یغن خی. تارشود یمرتبط اطالق م یها انزب

باعث تنوع و  یمختلف از زبان آرام یاستفاده مجامع مذهب

 متقابالً  یآرام یها شیگو یاست. برخ زبان شده نیا یگوناگون

 گونه نیا گرید یبرخ کهی ابل فهم هستند، در حالق

 یگرید یها نام زیراکنون  یآرام یها زبان ی. برخستندین

 یشرق یبه زبان آرام یمثال آشور یند. برااشناخته شده 
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و  «یشرق»به  ها شیاز گو یاری. بسشود یاطالق م یحیمجامع مس

 یاندک ایها فرات  آن انیاند که مرز م شده فیتوص «یغرب»

آن دسته از  انیرا م یمرز توان یم نیغرب آن است. همچن

تند )به نام زنده هس یها که اکنون زبان یآرام یها زبان

 ی(، آن دسته که اکنون به عنوان زبان ادب«ینوآرام»

و آن دسته که منقرض شده و اکنون تنها  شوند یاستفاده م

زیر  یبند میمورد عالقه دانشمندان هستند، قائل شد. تقس

استفاده  یمختلف آرام یها شیها و گو زبان یبرا توان یرا م

 افتیهم  یئاتقانون استثنا نیا یبرا کهی کرد، در حال

 .«یغرب»و  «یشرق» ،«میقد» ،«انهیم»، «مدرن: »شود یم

 

 یقینیالخط ف بر اساس رسم یآرام یالفبا نیتر ییابتدا

شکل  یشکل آرام «یمربع» یاست. با گذشت زمان، الفبا بوده

در کنعان باشنده مردم  گریباستان و د یها ینیگرفت. فلسط

 نی. اکنون ادندیزنوشتن زبان خود برگ یالفبا را برا نیا

ساختار  نیشهرت دارد. ا یعبر یبه الفبا شتریالفبا ب

 یآرام یها نوشته گریو د یدر کتب مقدس آرام ینوشتار

 است. استفاده شده انیهودی

 

 یحیتوسط جوامع مس یزبان آرام یساختار نوشتار گرید

 یعنوان الفباه که ب چداریالخط پ رسم یابداع شد: نوع

 سرتو( معروف است. ،یسور یع الفبااز انوا یکی) یسور

 

هم از  یگرید یها گونه ،ینوشتار یها ستمیس نیبر اافزون 

 یها در عهد باستان مورد استفاده گروه یآرام یالفبا

 یدر پترا و الفبا ها یمثال نبط یمختلف بود: برا

 ویتورو زین ریاخ یها . در زمانرایدر پالم نیرنیپالم

( اغلب با استفاده از دیجد یشرق یآرام :شود بهنگاه )

 .شود ینوشته م نیالت یاز الفبا یا کرده رییتغ نهگو

 

 است: شده میبه سه دوره تقس یزبان آرام خچهیتار

 ( شامل: ۲۰۰تا سال  پ. م.  ۱۱۰۰ میقد یآرام

 .یمقدس در کتب مقدس عبر یآرام

 .حیمس یآرام

 ( شامل: ۱۲۰۰تا سال  ۲۰۰)سال  انهیم یآرام

 .یادب یسور

 .دراشیتلمود، ترگم و م یرامآ

 تا کنون( شامل:  ۱۲۰۰مدرن )سال  یآرام

 .یکنون جیرا یها شیاز گو یاریبس

 

 رییاست که کالس بیی  یبند بر اساس طبقه یبند طبقه نیا

 .کرد یاستفاده م

 

قرن را به خود اختصاص  سیزده از  شیب میقد یآرام بخش

انتخاب  لیدل نیبه ا یطوالن یدوره زمان نی. ادهد یم
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منقرض  یکسرهکه اکنون  یآرام یها گونه همهاست که  شده

واضحًا در  میقد ی. دوره آرامرندیگ یم یدر آن جا ،اند شده

که  یزمان یعنی رسد، یم انیبه پاپ. م.  ۵۰۰حدود سال 

 یخود را به آرام ی( جاها یباستان )زبان آرام یآرام

. دهد یقدرتمند( م یپادشاه یها )زبان دولت یپادشاه

که  شوند یبرجسته م یزمان میقد یمتعدد زبان آرام یها شیگو

را  یآرام یبه عنوان زبان قدرت در منطقه جا یونانی

 .ردیگ یم

 

 یآن تا زمان شیدایزمان پباستان به زبانی که از  یآرام

شد،  لیتبد زیدر هالل حاصلخ یرسم «یانجیزبان م»که به 

در دمشق،  یو دولت یباستان زبان رسم ی. آرامشود یاطالق م

 حمص، ارواد بود.

 

 :نیباستان نخست یآرام

 نید از اکاربر یها نمونهنخستین دال بر  یاریبس یخط نسخ

 نی. اگردد یباز م سده پ. م.است که به  شده افتیزبان 

 انیآرام یدولت شهرها انیم کیپلماتیاسناد د شترینسخه ب

زمان بر اساس  نیدر ا یالخط آرام رسم رسد ینظر م هستند. به

. شود یم دهید یخاصباشد و در زبان نوشتار وحدت  یقینیف

الخط  آرام رسم یشرق یدر نواح یاحتمااًل پس از گذشت زمان

آن زمان  ازین یشد تا بتواند پاسخگو نیگزیجا یتر کامل

 باشد.

 

 لسریپ گلتیسلطه پادشاه آشور، ت کهشگفتی برانگیز است 

هشتم باعث شد،  های سدهمیانه آرام در  نیسوم در سرزم

 شود. لیتبد یانجیبه زبان م یزبان آرام

 

 :نیباستان واپس یآرام

پخش شد،  یاریزبان در نقاط بس نی، ا.پ. م ۷۰۰سال  از

در  یمختلف ها شیخود را از دست داد. گو یکدستیاما 

حال  نیشد. با ا داریو مصر پد هیقیبابل، فن ن،یالنهر نیب

 یگذاشت و سپس بابل ریآشور تأثدر  یآرام یبر رو یدکَ اَ 

 ۱۸:۲۶گونه که در دو پادشاه بخش  کار آمد. همان یرو

به  یآشور یها پلماتیبا د هودیپادشاه  ا،یحزق ست،ا آمده

متوجه  یزیچ یتا افراد عاد دیگو یسخن م یزبان آرام

پادشاه کنعان نامه خود . پ. م ۶۰۰نشوند. در حدود سال 

 .سدینو یم یزبان آرامبه فرعون پادشاه مصر را به 

 

مورد  یآرام یعام برا یاصطالح «یکلدان یآرام» ای یکلدان

 یاصطالح برا نیبابل بود. ا یاستفاده در سلسله خالد

که به روش متاخر  رفت یکار مه مقدس ب یاشاره به آرام

نو » یبا زبان مدرن کلدان دیرا نبا . آنشد ینوشته م

 اشتباه گرفت. «یآرام
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 ی:پادشاه یآرام

را به  یآرام یکم وشیپ. م. بود که دار ۵۰۰حدود سال  در

پارس هخامنشی  یورتامپرا یغرب مهین یعنوان زبان رسم

 یآرام یمحل شیهنوز از گو یاشرافزادگان بابل برگزید.

اما  کردند، یخود استفاده م یکارهابیشتر  یبرا یشرق

کرد و محکم  تیرا تقو یزبان آرام یها هیپا وشیدستور دار

استاندارد  یادیتا حد ز دیجد یپادشاه یساخت. زبان آرام

بود  یخیتار یها شهیر هیبر پا شتریالخط آن ب شده بود. رسم

زبان  ریاثرات اجتناب ناپذ نی. همچنیگفتار یها شیتا گو

 یریپذ زبان باعث وضوح و انعطاف نیا یباستان بر رو یپارس

 ای یرسم یبه عنوان آرام یگاه یپادشاه یآن شد. از آرام

 باژگونی دودمانها پس از  . قرنشود یم ادیمقدس  یآرام

 وشیکه دار یپادشاه یپ. م(، آرام ۳۳۱)در سال  انیهخامنش

 منطقه بود. جیهنوز هم زبان را ،کرد یرا رسم آن

 

کار  یپادشاه یآرام فیتوص یبرا «یهخامنش یآرام»واژه  از

 یاز ابتدارا  ی. اغلب زمان استفاده از آرامشود یم گرفته

قرن پس از  کی( تا حدود .پ. م ۵۰۰)از  وشیدار یپادشاه

 .پ. م ۳۳۱سال  در انیهخامنش یپادشاه برافتادن دودمان

گونه از  نیوجود ا یایکه گو یاز اسناد یاری. بسدانند یم

اند.  شده افتی نیدر الفانتبه ویژه در مصر و  ،است یآرام

' Wisdom of Ahiqar'کتاب  انیم نیاسناد در ا نیا نیمشهورتر

و در  باشد یکلمات قصار و آموزنده م رندهیاست که دربر گ

 یها شباهت داشت. آرام به کتاب مقدس ضرب المثل شتریسبک ب

دارد  اهتشب یآرام یها گونه گریبه د یادیتا حد ز یهخامنش

سخت است. تنها با  اریآن بس یکتب یها نمونه افتنیو 

را در آن  یاز زبان محل یقرض یا کلمه توان یم قیدق یبررس

 .افتی

 

  :انیپس از هخامنش یآرام

 بیاسکندر بزرگ نتوانست به سرعت باعث تخر فتوحات

که  ی. مشابه همان آرامشود یآرام اتیزبان و ادب یکپارچگی

در  توان یرا م شد یاستفاده م الدیاز مسده پنجم پیش در 

آغاز از  نایکلو  کرد. س   دایپ الدیاز م شسده دوم پی لیاوا

را در محدوده  یونانیخود استفاده از زبان پادشاهی 

کردند. در قرن  یاجبار نیالنهر نیو ب هیخود در سور قلمرو

خود را به  یجا یآرام هیبود که در مصر و سور پ. م. سوم 

 انیپس از هخامنش یحال زبان آرام نیداد. با ا یونانی

 هیسوربان بیا قیتوانست به رشد خود ادامه دهد و از طر

ادامه  نیکند. ا دایبه عربستان و پارت راه پ هیهودیاز 

از احساسات ضد  یی  نشانه یپادشاه یاستفاده از آرام

 بود. یستیهلن

  

 یاست که در چهار بخش مجزا یی یمقدس زبان آرام یآرام

 :شود یم افتی یکتب مقدس عبر
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از  یاسناد -۲۶تا  ۷:۱۲و  ۶:۱۸تا  ۴:۸ازرا|ازرا  کتاب

معبد  یدر ارتباط با بازسار پ.م.( ۵سده ) یره هخامنشدو

 .میدر اورشل

پنج داستان ضدحکومت و  -۷:۲۸تا  ۲:۴ الیدان الیدان کتاب

 .بار بتیمص یریتصو

در  یمتن عبر کیجمله در  کی -۱۰:۱۱ ای|جرمایجرم کتاب

 یپرست انتقاد از بت

 یدر عبر یترجمه  اسم محل -۳۱:۴۷ شیدایپ

 

متون به زبان  یهجه دورگه است. بعضل کیمقدس  یآرام

در  انیهخامنشدودمان از سقوط  شیمقدس احتمااًل پ یآرام

 ان،یاند. در زمان سلوک وجود آمدهه ب هودی نیبابل و سرزم

 الیوجود آمدن کتاب دانه باعث ب یهودیمعترضانه  غاتیتبل

 رتبه صو آغازدر شاید ها  داستان نیشد. ا یبه زبان آرام

وجود  لیاز دال یکیممکن است  هیقض نیاند. ا بوده یشفاه

و متن  Septuagint یونانیدر  الیاز دان یگوناگون یها مجموعه

متأثر از زبان  یدهنده آرام باشد که نشان یماسور

 است. ی|عبریعبر

 

از دوره  پسمجموعه  ریدر ز انیهاسمون یآرام زبان

 انیهاسمون یقرار دارد که در واقع زبان رسم انیهخامنش

مقدس  یزبان بر زبان آرام نپ. م( است. ای ۱۴۲–۳۷) هودی

از  ریغ ،ینیمتون د یگذاشت و زبان اصل ریمتون قمران تأث

 ،یبه آرام یکتب مقدس عبر یها کتاب مقدس، بود. ترجمه

 انیبود. هاسمون انیدر ابتدا به زبان هاسمون گوم،تار

 است، با آمده زیو توسفتا ن شنایم یدر گفتارها نیهمچن

است.  داشته یراتییو متن تغ طیبا توجه به شرا همه، نیا

تفاوت  یهخامنش یزبان با نوشتار زبان آرام نینوشتار ا

 یها استفاده از صورت ینوشتار به جا نیدارد، در ا یاریبس

 یبرنوشتن کلمات به همان صورت دیکلمات تأک یشناخت شهیر

 .شوند یاست که تلفظ م

 

 انیپس از دوره هخامنش یه  بعددر واقع لهج یبابل تارگوم

تارگوم انکلوس|تارگوم  ،یرسم یها است که در تارگوم

 ی. تارگوم هاسمونشود یم افتیانکلوس و تارگوم جناتان 

. افتیسوم به بابل راه  سده ایدوم  سدهحدودًا در  هیاول

و  افتندی رییزمان تغ یها با توجه به لهجه  بابل سپس آن

در  بیترک نیوجود آمد. اه ارد باستاند یها زبان تارگوم

 ..را بوجود آورد. هودی یبابل اتیواقع اساس ادب

 

بود؛ و  ها یپارت یامپراتور یزبان رسم ،دیآرساک یآرام...

یکم  وشیرسوم دار ی،پس از هخامنش یها لهجه ریاز سا شیب

از  شیگو نیوجود در طول زمان، ا نیرا دارا بود. با ا

گرفت. پس  ریتأث یارسپو  یگرج معاصر، یگفتار یزبان آرام
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 دیفارس زبان، آرساک یها ینتوسط ساسا انیاز تصرف پارت

 گذاشت. دیجد یبر زبان رسم یاریبس ریتأث

 

 :میقد یشرق یآرام زبان

 یاز خانواده آرام یهمگ ،ذکر شده در بخش آخر یها شیگو 

 یها شیگو ،حال نیهستند. با ا انیزمان هخامنش یپادشاه

 گریدر کنار د نیباستان واپس یآرام یی مختلف منطقه

 یراساده و گفت یها خود به عنوان زبان اتیها به ح زبان

را تنها  ها شیگو نیا اتیح هیادامه دادند. شواهد اول

 یکلمات و اسام یکه بر رو یریتأث قیاز طر توان یم

 شیدوم پسده . اما در افتیاستاندارد داشتند، در یها شیگو

 لیتبد ینگارش یها به زبان ها شیگو نیبود که ا الدیاز م

از زبان  یی  نشاندهنده گونه یهمگ ها شیگو نیشدند. ا

 یپادشاه یبه آرام یگونه وابستگ چیهستند که ه یآرام

بابل  ن،یالنهر نیمناطق ب انیآشکار را م یزیو تما داشتهن

 .دهد یو غرب نشان م هیسور هود،ی نیو شرق، سرزم

 

در  دیآرساک یو آرام ییرایپالم یآرام یها شیگو ،شرق در

وجود ه را ب ییها ادغام شدند و زبان یی  منطقه یها زبان

 یی  منطقه یو آرام یپادشاه یدر آرام شهیآوردند که ر

در مذهب  شیایبه زبان ن دیها بعد آرساک داشتند. سال

 نیوران ا شیشد. هنوز هم گو لی| تبدییزبان مندا ،ییمندا

و  ی( زندگرانیاق و در خوزستان )ااز عر یزبان در مناطق

 ..«.کنند یتکلم م شیگو نیبه ا

  
در این جا برای این که توانسته باشیم نقش زبان آرامی 

را در متن تحوالت تاریخی میانرودان ارزیابی نماییم، به 

عنوان دیدگاه الترناتیو، فشرده یی از یادداشت ها و 

و  تمدن های آسیا»برداشت های خود را از کتاب 

استاد دانشگاه لنکستر  -نوشته پرفیسور کرچی« خاورمیانه

 ( می آورم.1378انگلستان )ترجمه خسرو قدیری، تهران،

 

از تاریخ می دانیم که سومریان، در سپیده دم تاریخ 

باستان بر گستره میانرودان فرمان می راندند. سپس 

اکدیان نماینده »َاَکدیان پا به صحنه تاریخ گذاشتند. 

ن موج مهاجرت عمده و شناخته شده اقوام سامی به نخستی

بین النهرین متمدن بودند. َاَکدیان از سده بیست و هفتم 

پیش از میالد اسکان در شمال آبادی های سومری نشین و 

نفوذ به خود منطقه سومر را آغاز کردند. در حدود یا پس 

پیش از میالد، شاروکین )سارگن یکم( پادشاه  2300از سال 

د، لوگال زاجسی سومری را شکست داد و کنفدراسیون او َاکَ 

را در امپراتوری بزرگتر خود ادغام کرد. برپایی 

امپراتوری سارگنی، ایجاد برخی تغییرات سیاسی و ساختاری 

 اکدی ایجاب کرد.  –را در جامعه سومری 
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.... در آینده، در زمان حاکمیت نسل پنجم، قدرت این 

وپاشی امپراتوری آغاز شد. توده خاندان تحلیل رفت و فر

های همسایه مانند ایالمی ها، لولوبی ها، هوری ها و گوت 

ها فشار خود را بر امپراتوری سارگن تشدید کردند. گوت 

ها بر سرزمین های َاَکدی حاکم شدند؛ در حالی که جنوب 

سومری دورانی از شکوفایی فرهنگی، موسوم به رستاخیز 

 ر گذراند.)رنسانس( سومری را از س

 

مبارزه در برابر گوت ها، به رهبری فرمانروای شهر اوراک 

آغاز و توسط اورنمو فرمانروای شهر سومری اور به اوج 

خود رسید. در نتیجه، در دوران خاندان سوم اور، همه 

سومر و َاَکد بار دیگر متحد شدند. سومریان در روند 

وض سابقه برپایی دوباره یک امپراتوری متحد پادشاهی در ع

تاریخی خود از پیشینه تاریخ اکدی الگو گرفتند. تمدن خط 

میخی در دوران اورنمو باالترین تمرکز سیاسی و تا اندازه 

 یی اقتصادی خود را تجربه کرد.

 

اکد تکمیل شد. زبان  -.... در آن زمان یکپارچگی سومر

سومری همچنان در آیین های نیایشی به کار می رفت. افزون 

در میان توده های همجوار به عنوان زبان مشترک بر آن، 

 ارتباطی متداول شد. 

 

َاَکدی به  -تمدن خط میخی، با توجه به ترکیب سومری

توانایی خاصی برای جذب تازه واردان و نفوذ در میان 

 -همسایگان دست یافت. اکثر این همسایگان خط میخی سومری

رخی دیگر اکدی را بدون دست بردن در آن، فرا گرفتند. ب

به این فکر افتادند که خط میخی را با هجاهای تازه یی 

به کار برند. با وجود این، نه تنها خط، بل که همچنین 

اکدی هم بسیار فراتر  از گذشته، در   -اندیشه های سومری

 راستای خاور، شمال و غرب آغاز به گسترش کرد. 

 

پیش  حدود دو هزار سال پیش از میالد،  عموریان سامی که

از آن برای مدتی به تهاجم و نفوذ به میانردوان پرداخته 

بودند،  در سیمای جمعیت های بزرگ به این سرزمین سرازیر 

شدند. در کمتر از دو سده پس از این مهاجرت و اسکان، 

اکدی از نسل عموریان  -بیشتر فرمانروایان قلمرو سومری

از آن، بودند. تقدیر آن بود که شهر اکدی بابل که پیش 

اهمیت چندانی نداشت، در سرزمین هامورابی برجسته ترین 

پ. م.( به کانون  1792تا  1752فرمانروای خاندان عموریه )

یکپارچگی نو بین النهرین بدل شود. در این گستره همچنان 

 زبان های هوری )در شمال( و هیتی رایج بود.

 

ه چند سال پس از مرگ هامورابی، فرآیند فروپاشی و تجزی

میانرودان زیر تاثیر فشارهای بیرونی آغاز شد. کاسی ها 

از خاور، و هوری ها از شمال دست به تهاجم  زدند. این 



 361 

معروف « سال های سیاه»دوران تهاجمات بیرونی، که به 

پیش از میالد با تاراج و نابودی شهر  1595است، در سال 

بابل از سوی هیتیت ها به اوج رسید. هنگامی که در پی 

این رویداد فاجعه آمیز ظلمت از عرصه تاریخ زدوده شد، 

بین النهرین خود را زیر فرمانروایی یک خاندان کاسی 

یافت که تا نیمه سده دوازدهم پ. م. بر سر قدرت بود و 

به این ترتیب بیش از هر خاندان  دیگری در تاریخ  بین 

 النهرین دوران میخی حکومت کرد. 

 

اگرچه ظاهرا شاهد رویداد مهمی دوران کاسی ها در بابل 

نبود، اما تاثیر چشمگیری بر تحوالت بعدی تمدن خط میخی 

گذاشت. کاسی ها و هوری ها مهارت سوارکاری را با خود 

آوردند که گر چه بیشتر در جنگ اهمیت داشت، اما بعدها 

در پویایی های دیگر نیز سودمند از کار برآمد. 

ا از اریستوکراسی بابل جنگساالران کاسی که زمام قدرت ر

 گرفتند، به مالکان بزرگ زمین های پربار بدل شدند. 

 

... در بین النهرین تحوالت مهم و به موقع بعدی بیش از 

آن که مربوط به پیشرفت نیروهای مولد باشد، با تاثیر 

متقابل سه توده اصلی در چهارچوب تمدن حط میخی مربوط می 

ا در شمال، و ایالمی های شد: بابلی ها در جنوب، آشوری ه

 رها شده از نفوذ اکدی ها در خاور. 

 

پ. م. بین النهرین محل  600تا سال  1500از حدود سال 

برخورد امیال متضاد سه توده یاد شده بود. گاهی )برای 

یک یا دو سده( این صحنه با ورود رقیبان دیگری چون  

اتوری پ. م.( امپر 1500تا  1350حکومت هوری های میتانی )

پ. م.( و حکومت تازه تاسیس  1380تا  1250جدید هیتیت ها )

 پ. م.( تغییر کرد. 830تا  730اورارتو )

 

از حدود سده یازدهم پ. م. موج نیرومند نوی از مهاجران 

آرامی ها و کلدانی ها به این سرزمین سرازیر شد:  -سامی

آرامی ها در آشور و کلدانی ها در محلی که در گذشته به 

نوان سومر و اکد و از زمان عمریان به عنوان بابل ع

شناخته می شد، اسکان یافتند. در آغاز، هر دو قوم به 

عنوان مزاحم های ناخوانده منفور بودند. و آشوری ها تالش 

های نیرومندانه یی به خرج دادند تا از رخنه بیشتر آن 

ها جلوگیری کنند. با این هم، پسان ها هنگامی که آشور 

نیمه کار برپایی امپراتوری خود بود و نیروهای در 

انسانی آن بیش از حد گسترش یافته بود، فرمانروایان 

آشوری به انتقال اجباری مردم کشورهای فتح شده متوسل 

شدند و به این ترتیب قبایل آرامی بیشتری در آشور اسکان 

 یافتند. 
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کشمکش سه جانبه میان توده های اصلی بین النهرین که 

شوری ها در آن ابتکار عمل را در دست گرفتند، برای آ

تمدن خط میخی ویرانگر بود. بابل اگر چه از نگاه نظامی 

ضعیف تر از دیگران بود، اما به خاطر شهرتش به عنوان 

مهد تمدن رایج، تا حد زیادی از گزند حوادث مصوون ماند. 

البته، جایگاه بابل در پروراندن این تمدن بیشتر مورد 

ترام آشوری ها بود تا ایالمی ها که تحقق تمایالت توسعه اح

طلبانه شان بر اثر اختالفات درونی دچار اختالف شد، نه به 

 دلیل توجه شان به عالیق فرهنگی. 

 

در  حالی که سیاست آشور در قبایل بابل میان یک دیدگاه 

دوستانه و یک دیدگاه خشن در نوسان بود، بسیاری از 

ر  برای به دست آوردن حمایت در برابر بابلی ها به آشو

تعدی کلدانی ها اتکا داشتند. شهرها کانون جمعیت هوادار 

آشور در بابل بودند، که از دوران کاسی ها بخش اعظم 

خودمختاری خود را دوباره به دست آوردند و آشوری ها 

آمادگی داشتند در برابر همدستی آن ها به خودمختاری شان 

 ارج بگذارند. 

 

شوری ها در اواخر سده هشتم پ. م. بر سراسر میانرودان  آ

و سوریه فرمان می راندند. آنان در حدود نیمه سده هفتم 

پ. م. فرمانروایی خود را به مصر گسترش دادند. اما در 

اواخر این سده، در جنگ با مادهای ایرانی مورد حمایت 

بابلی ها که بیزاری شان از آشوری ها در آن هنگام به 

وج رسیده بود، مضمحل شدند. ملت آشور مدت کوتاهی پس از ا

 این آخرین شکست از صفحه روزگار حذف شد. 

 

فرمانروایان آشوری ظاهرا منابع انسانی و اقتصادی مردم 

خود را بیش از حد پراکنده کرده بودند. آشوری های برخالف 

سومری ها و اکدی ها از توانایی جذب اقوام دیگر نیز 

ند. بیگانگانی که در آور ساکن شدند، به لحاظ محروم بود

قومی عناصر اجنبی باقی ماندند که به زبان خود، عموما 

به گویش های آرامی سخن می گفتند. هنگامی که حکومت 

آشوری ها از هم فروپاشید، بازماندگان آشوری ها که شمار 

شان بر اثر مبارزات مستمر نظامی کاهش یافته بود، در 

آرامی  که خود به افزایش آن در کشور خویش میان جمعیت 

 کمک کرده بودند، حل شدند. 

 

کامیابی امپراتوری بابل جدید که پس از سقوط آشور ظهور 

کرد، دوام چندانی نداشت. در  کمتر از یک سده این 

امپراتوری در امپراتوری ایران ادغام شد که بر سراسر 

کوفا شده سرزمینی که تمدن چند قومی خط میخی در آن ش

 بود، حاکمیت یافت. 
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فرهنگ خط میخی در دوران این فاتحان نو نیز چیزهای 

بسیاری برای عرضه داشت. ایرانی ها خط این تمدن را از 

ایالمی ها آموختند و برخی اشکال حکومت را از این تمدن 

فرا گرفتند. دانش علمی بابلی ها به ویژه در زمینه 

بود و حاکمان نو بهای ریاضیات و اخترشناسی بی رقیب 

بیشتری به آن می دادند. اما تمدن باستانی میانرودان رو 

به زوال بود و جذابیت مقاومت ناپذیر آن  از میان رفته 

 بود. 

 

سر انجام، تمدن خط میخی زیر تاثیر ویرانگر فرهنگ 

یونانی که مشخصا پس از آن که مکدونی ها ایرانیان را 

پ. م.( فتح کردند، نیروی  331مغلوب و بابل را )در سال 

 خود را متمرکز ساخت و در آغاز عصر مسحیت نابود شد. 

 

سرگذشت ایرانیان برتر بس شگفتی برانگیز است.  در 

درازای سده ششم  پ. م. میانرودان، سوریه، و مصر بخشی 

از قلمرو امپراتوری ایران، نخستین امپراتوری جهانی به 

بدیل شدند. با این تحول، معنای واقعی در شرق مدیترانه ت

تمدن های خط میخی، فرعونی و سامی غرب یک گام به اضمحالل 

نزدیک تر شدند.  در حالی که تمدن یهودی تاثیری نیروبخش 

گرفت. اما تمدن های شرق مدیترانه تنها تمدن هایی 

نبودند که از امپراتوری ایرن تاثیر گرفتند. قدرت ایران 

ین های منطقه شرق مدیترانه در سه جهت، در ماورای سرزم

گسترش یافت. در آسیای میانه دره سند و جزیره نمای 

بالکان. در مورد اخیر، توسعه قلمرو ایران به درون 

جزیره نمای بالکان به رویارویی سرنوشت سازی با تمدن 

رومی منجر شد. رویارویی یی که طی سده هایی که  -یونانی

در این منطقه باقی به دنبال آمد، همچنان مساله اصلی 

ماند. این کشمکش سرانجام صورت منازعه منطقه شرق 

مدیترانه و اروپا را به خود گرفت که در آن از قرن 

چهارم تا قرن هفتم میالدی هر کدام از سمتگیری مذهبی 

 خاصی دفاع می کرد. 

 

...در نیمه  دوم سده هشتم پ. م. آشوری ها کوشیدند 

رزمین ماد توسعه بدهند. امپراتوری خود را به دورن س

مادها برای رویارویی با این حرکت در چیزی همانند یک 

کنفدراسیون  قبیله یی متشکل شدند. تحوالت بعدی در نتیجه 

حمالت صحرانشینان سکایی پیچیده تر شد اما در نیمه دوم 

سده هفتم پیش از میالد، هوبری های آشوری که ایالم را 

حنه دور نگه داشتند، فرصت نابود کردند و بابل را از ص

مناسبی برای مادها فراهم  آوردند مادها در اتحاد با 

بابلی ها آشور را از صحنه تاریخ حذف کردند و بخش های 

 وسیعی از سرزمین آن را به تصرف خود درآوردند.
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در این گیرو دار، پارس ها که پیش از آن زیر استیالی 

و پس از یک دوره  ایالمی ها بودند، خود را آزاد ساختند

کوتاه پذیرش برتری مادها در آستانه سده ششم پ. م. به 

 «.      قدرت برتر در میان قبایل ایرانی تبدیل شدند

            

 

)برآمدن الکساندر َمِکدونی، برافتادن هخامنشی ها و فراهم 

شدن زمینه برای پدیدآیی زبان آمیزه یی پارسی میانه 

 خاوری نخستین(

 

 

 

 
 
 قشه شماره.... ن

 گستره امپراتوری الکساندر َمک دونی

 او یلشکرکش ریو مس

 

 

 

 
 

 نقشه شماره....

 نمای دیگری از گستره امپراتوری الکساندر َمک دونی 
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الکساندر َمِکدونی
168
: 

 –در پال  .م پ. ۳۵۶ جوالی ۲۱ ای ۲۰) هیسکندر سوم مقدونا

اسکندر  در بابل(، معروف به .مپ.  ۳۲۳ جون ۱۱ ای ۱۰

الکساندروس هو مگاس(  Ἀλἑξανδρος ὁ Μἑγας: یونانی)به  ریکب

معروف به اسکندر گجستک  رانیا یو در متون زرتشت

پ.  ۳۵۶باستان بود. او در سال  هی)ملعون(، پادشاه مقدون

 میتعل زیر یسالگ ۱۶شد و تا سن  زادهشهر پال  در م.

 ین سبه س دنیاز رس شی. اسکندر توانست تا پبودارسطو 

باستان را  یایدن یها یامپراتور نیتر از بزرگ یکی یسالگ

گسترده بود. او  ایمالیتا ه ونانی یایشکل دهد که از در

و هرگز شکست نخورد. از  نمود یم ریناپذ ها شکست در جنگ

در  یفرماندهان نظام نیتر از موفق یکیاسکندر به عنوان 

 .شود یم ادی خیسرتاسر تار

 

در  ه،یقدونمدوم  پیلیف -شپدره شدن کشتاز  پساسکندر 

اسکندر  .نشستپادشاهی او بر تخت  یبه جاپ.م.  ۳۳۶سال 

کارآزموده را از پدرش به ارث  یو ارتش رومندین یکشور

موهبت  نیو او از ا رسیدبه او  ونانی ی. سرلشکربرد یم

 تیپدرش نها ینظام یها یبه بلندپرواز دنیتحقق بخش یبرا

به عنوان  پاتریآنتگزینش کندر با استفاده را برد. اس

 شد. ایآس رهسپار ییجهانگشا یخود، برا السلطنه بینا

 

 کنترلزیر  ریصغ یایبه آس پ. م.  ۳۳۴در سال او 

را به راه انداخت  یینبردهارشته برد و  ، یورشانیهخامنش

سلسله  ی. اسکندر طدندیکه ده سال به درازا انجام

مل، او گوگ سوسیا یبردهان ژهیو به ،یساز سرنوشت ینبردها

 وشیدار سپسدر منطقه را در هم شکست. او  رانیاقتدار ا

 یو سرتاسر شاهنشاه دیکش ریرا به ز ران،یشاهنشاه ا -سوم

اسکندر  یکرد. در آن زمان امپراتور ریرا تسخ رانیا

تا رود سند را در بر  کیاتیآدر یایاز در یی  گستره

 .گرفت یم

 

 یانتها»به  یابیدست یدر پ اسکندرپ. م.  ۳۲۶سال  در

به هند حمله کرد اما بنا بر  «یرونیبزرگ ب یایو در ایدن

شد ناکام بازگردد. ناگزیر سربازانش سرانجام  یتقاضا

 راه بیندازدرا  ییاسکندر در نظر داشت تا رشته نبردها

 کردن یاز عمل شیاما پ شد یکه با هجوم به عربستان آغاز م

در بابل درگذشت. پس  پ. م. ۳۲۳نبردها در سال  رشته نیا

بازماندگانش منجر  انیم یاز مرگ اسکندر، وقوع جنگ داخل

 ییها پهناور او و ظهور حکومت یامپراتور یختگیگس به ازهم

 ،یادوخویشد که توسط سرداران و وارثانش، موسوم به د

 .شدند یاداره م

                                                 
168

. برگرفته از ویکی پیدیا با فشرده سازی و اندکی  

 ویرایش.
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 یایدر دن یاسکندر موجب بروز پراکنش فرهنگ یها ییکشورگشا

گذاشت که نام  دایبن دیشهر جد ستیروزها شد. او ب آن

در  هیاسکندر شان نیاسکندر را بر خود داشتند و مشهورتر

 یدر جا یونانیدادن مهاجران  مصر است. اسکندر با اسکان

در  یونانفرهنگ ی متصرفات خود و به تبع آن با اشاعه یجا

 ییها شد که وجهه ینینو یستیتمدن هلن دآمدنیشرق باعث پد

در  یروم شرق یامپراتورت های در رسوم و سن ااز آن حت

مشهود بودند. اسکندر  زین یالدپانزدهم می سدهمیانه های 

 لیآش ئتیو ه ختیدر همان ر یی افسانه یسرعت به قهرمان به

و  یونانی یها فرهنگ ریو اساط خیمبدل شد و در تار

کرد. او به  یرا باز یی  نقش عمده و برجسته یونانیریغ

خود را در  یفرماندهان نظام ریمبدل شد که سا یاریمع

در سرتاسر جهان  ی. مدارس نظامزدند یبا او محک م اسیق

 .دهند یاو را آموزش م ینظام یها کیهمچنان تاکت

 

حکومت  رانیهفت سال بر ا ،دیتخت جمش ریپس از تسخ اسکندر

اسکندر به  الدیاز م شیپ ۳۲۶تا  ۳۲۷سال  از کرد.

اسکندر  الدیاز م شیپ ۳۲۳سال  در .کند یله مهندوستان حم

 سر انجام شده و ماریبو در آن جا  گردد، یبه بابل باز م

 .ردیم یمسی و سه سالگی در 

 

 :انیاسکندر با هخامنش یها جنگ سالشمار

و  کند یحمله م ایاسکندر به آس الدیاز م شیپ ۳۳۴سال  در

 .خورد یدر تنگه داردانل شکست م انیسپاه هخامنش

 ،ارتش اسکندر سوسیدر نبرد ا الدیاز م شیپ ۳۳۳سال  در

 .دهد یسوم را شکست م وشیدار یبه فرمانده انیهخامنش یقوا

 لهیبه وس انیهخامنش یقوا الدیاز م شیپ ۳۳۱سال  در

 ینیشکست سنگ یاسکندر در جنگ گوگمل در شرق موصل امروز

 .شوند یمتحمل م

شته شده و هگمتانه سوم ک وشیدار الدیاز م شیپ ۳۳۰سال  در

 یاسکندر مقدون لهیبه وس دیتخت جمش نیهمچن شود، یفتح م

 انیپا رانیبر ا انیهخامنش یشده و حکمران رانیو

 .ردیپذ یم

و خاوری اسکندر به شمال  الدیاز م شیپ ۳۲۸تا  ۳۳۰سال  از

 ه،یاسکندر امنزیر شهر شماری و  کند یحمله م رانیا خاور

اسکندر از سوی  انیرانیاز ا یادتعد نی. همچندینما یبنا م

از فرماندهان  یو برخ شوند یمگماشته به عنوان ساتراپ 

 .گردند یدر ارتش اسکندر مشغول به کار م یرانیا

 

 :رانیا یشاهنشاه ریتسخ

سرباز  ۴۸٬۰۰۰نزدیک به  یق م اسکندر با ارتش ۳۳۴سال  در

خدمه از  ۳۸٬۰۰۰با  یجنگ کشتی ۱۲۰سوار و  ۶٬۱۰۰ اده،پی

به خاک  زهین کیاسکندر با پرتاب گه داردانل گذشت. تن

 یای هیرا به عنوان هد ایمطلب که او آس نیا انیو ب ایآس
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سرتاسر  ریتسخ یبرا تشیاست، ن پذیرفته  انیخداسوی از 

امر  نیا نیرا آشکار کرد. همچن انیهخامنش یشاهنشاه

پدرش به  حیبا ترج اسیبه جنگ را در ق ندراسک اقیاشت

. اسکندر پس از کسب ساخت یم انینما یخوب به یپلماسید

 ک،یدر نبرد گران انیرانیدر برابر ا یروزیپنخستین 

و به حرکتش در  رفتآن را پذی شهر سارد و خزانه میتسل

 کارناسیادامه داد. اسکندر شهر هال ایونیامتداد ساحل ا

محاصره کرد و سرانجام  تیموفق بارا  ایواقع در کار

 یرانیو ساتراپ ا یممنون رودس تانیکاپ توانست دشمنانش،

از  ینینش به عقبوادار به نام اورونتوباتس، را  ایکار

را به آدا، که  ایبر کار یکند. اسکندر حکمران ایراه در

 بود، واگذار کرد. رفتهیپذ یرا به فرزندخواندگوی 

 

 یکوهستان نیسرزم یبه سو کارناسیحرکتش را از هال اسکندر

ادامه داد. او بر در دست داشتن  هیلیفو دشت پام هیکیل

تا از پهلو  دیورز یمپافشاری  یساحل یشهرها همهکنترل 

کند. از  یریجلوگ انیرانیا ییایگرفتن ناوگان در

وجود نداشت لذا  یبندر مهم چیساحل ه یبه سو هیلیپامف

دور از ساحل حرکت کرد. ه و ب یداخل ینواح یاسکندر به سو

و به همه توان دن به ترمسوس با بر ورشیکه از  یدر حال

اما در آن شهر توانست  دیورز خودداری رانهیغافلگ گونه

 -ومیدرآورد. اسکندر در گرد یاز پا یآسان دشمنش را به

را که تا آن زمان  یباستان، گره گورد هیگیفر تختیپا

تنها از  شد یکه گفته م یگشود؛ شاهکار نمود یم یناگشودن

ها،  . بنا بر افسانهدیآ یبر م «ایآس یپادشاه آت»دست 

ندارد فلذا  تگشودن گره اهمی اسکندر اعالم کرد که نحوه

 .دیبر رشمشی ضربه کیآن را با 

 

 :شام

پ.  ۳۳۳کردن زمستان، در سال  یاسکندر پس از سپر انیسپاه

گذشتند و در ماه نوامبر با  هیکیلیک یها از دروازه م.

وم، شاهنشاه س وشیدار یفرمانده به رانیا یسپاه اصل

را  یشکست سخت سوسیمصاف دادند. اسکندر در نبرد ا ران،یا

جنگ  دانیناچار از م به وشیکرد و دار لیتحم وشیبه دار

  گنجینهو  س،یگامبیسیو همسرش، دخترانش، مادرش، س ختیرگ

از  وشیدار ختنیرا پشت سرش رها کرد. با گر یی افسانه

با  وشی. داردیاز هم پاش زین رانیجنگ، سپاه ا دانیم

 یآزادساز یبرا هزار تاالنی ۱۰٬۰۰۰باج  شنهادپی ارائه

 اکه اسکندر ت ییها نیسرزم همه دنیبخش زیاش و ن خانواده

صلح شد.  مانیپ بستنخواستار  ،آن زمان به دست آورده بود

 است،یجا که اکنون او شاه آس اسکندر پاسخ داد از آن

 اوست. ر عهدهتنها ب یارض ماتتقسی باره در یریگ میتصم

 

 یو اکثر نواح هیدر دست گرفتن کنترل سور یبرا اسکندر

ادامه داد. او سال بعد  شیها یشام به لشکرکش یساحل
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 طوالنی محاصره کیشد که به صور حمله کند و پس از ناگزیر 

کند.  ریتسخ زیفرسا سرانجام توانست آن شهر را نتوانو 

 غیاز دم ت ،ندبود دهیرا که به سن جنگ رس یاسکندر مردان

 فروخت. یبه بردگ زیو زنان و کودکان را ن گذراند

 

 :نبرد گوگمل

ترک و به پس از فتح، صر را پ. م. م ۳۳۱در سال  اسکندر

و در نبرد گوگمل بار  رهسپار  گردید نیالنهر نیب ویس

 دانیاز م گریبار د وشیرا شکست داد. دار وشیدار گرید

کرد. نبرد  بیتعق لیو اسکندر او را تا ارب ختیجنگ گر

اسکندر و  میان روییاویر نیسازتر و سرنوشت نیگوگمل آخر

و  گریختکوهستان به هگمتانه  هاز را وشیبود. دار وشیدار

 کرد. ریاسکندر بابل را تسخ

 

 :پارس

 انیهخامنش یها تختیاز پا یکیاز بابل به شوش، که  اسکندر

از آن  آن شهر را یی رفت و ثروت افسانه آمد، یبه شمار م

به  یراه شاه قیاعظم سپاه خود را از طر بخشخود کرد. او 

فرستاد و خود با  د،یتخت جمش ان،یرانیا یفاتیتشر تختیپا

هسپار آن شهر شد. یکراست ر ریاز مس شده نیدستچ یسرباران

و  وبرزنیآراز سوی جا که گذرگاه دربند پارس  از آن

آن گذرگاه  مسدود شده بود، اسکندر ناچار شد به انشیسپاه

با  وبرزن،یببرد. اسکندر با در هم شکستن مقاومت آر ورشی

رساند تا مبادا سربازان  دیخود را به تخت جمش شتاب

کنند. تاراج اش را  مستقر در آن شهر، خزانه یرانیا

اجازه داد تا  انشیبه سپاه دیاسکندر با ورود به تخت جمش

در تخت روز به غارت شهر بپردازند. او پنج ماه  نیچند

کاخ  یشرق بخش هنگام بود که  نیو در ا پایید دیجمش

. افتیشهر گسترش  دیگر جاهایآتش گرفت و به  ارشایخشا

 یوزس آتش یانتقام عمد ایو  یاز جمله بدمست یمختلف لیدال

 انگیزهرا  انیرانیبا ا انیونانیدر جنگ دوم  سیآکروپول

 اند. حادثه دانسته نیبروز ا

 

 :رقو ش یشاهنشاه سقوط

به ماد و سپس پارت  در آغاز وشیدار بیدر تعق اسکندر

از دست خودش نبود و  گرید رانیرفت. سرنوشت شاهنشاه ا

 کیشد. با نزد ریباختر، دستگ یرانیساتراپ ا -بسوسسوی 

را به  رانیشدن اسکندر، بسوس دستور داد تا شاهنشاه ا

 -پنجم ریدرآورند و آنگاه خود را اردش یضرب چاقو از پا

تا  دیعقب کش یانهم یایخواند. سپس به آس وش،یارد نیجانش

. اسکندر ندازدیاسکندر به راه بدر برابر  یکیچر یجنگ

شاهانه و شکوهمند در  یمراسم یرا ط وشیدار یایبقا

 نیبه خاک سپرد. اسکندر همچن اکانشآرامگاه نی یکینزد

جان سپردن او را به عنوان  در لحظه وشیشد که دار یمدع
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 وشیمرگ دارتاریخنویسان . اما معموالً است دهیبرگز نشجانشی

 .کنند یقلمداد م انیهخامنش یکار شاهنشاه انیرا پا

 

او شکست  تاو عزم کرد  پنداشت یبسوس را غاصب م اسکندر،

که در ابتدا به منظور شکست بسوس  یلشکرکش نیدهد. ا

مبدل  یانهم یایدر آس میعظکشورگشایی انجام گرفت، به 

 یکرد که همگ سیتأس نو یاز شهرها یی  سکندر رشتهگشت. ا

در  یشدند: از جمله قندهار امروز دهینام هیاسکندر

. یامروز کستانیاسخاته در تاج هیافغانستان و اسکندر

، زرنگ، وایاز ماد، پارت، هر یلشکرکش نیاسکندر در طول ا

رخج )جنوب و مرکز افغانستان(، باختر )شمال و مرکز 

 سکائستان گذر کرد. افغانستان(، و

 

سغد داشت، در  ینامعلوم در ساتراپ یکه سمت اسپنتمان،

 وس،یکرد و او را به بطلم انتیبه بسوس خ پ. م. ۳۲۹سال 

از مالزمان معتمد اسکندر، لو داد و بسوس اعدام شد. با 

مشغول  ایردریاسکندر در سهنگامی که بعدها  ن،یوجود ا

سواره بود،  یاتیلیارتش ا کیبه تاخت و تاز  یدگیرس

. اسکندر ختیسغد را به شورش برانگباشندگان اسپنتمان 

به ی درنگ و بشکست داد  ایردریرا در نبرد س انیسغد

موسوم به  یاسپنتمان دست زد و در نبردی در برابر اتیعمل

شکست، اسپنتمان را  نیاو را شکست داد. پس از ا یگابا

 د.و سپس درخواست صلح کردنکشتند افراد خودش 

 

 :ها و توطئهدشواری ها 

مفتخر « شاهنشاه»هنگام، اسکندر خود را به لقب  نیا در

را در  یرانیو رسوم ا یپوشش یاز نمودها ینموده و برخ

 ای سیرسم پروسکونس ژهیو دربارش به کار گرفته بود؛ به

به خاک افتادن و سجده کردن که  ایدست  نینماد دنیبوس

. دادند یفوق خود انجام ممقامات مابرابر  در  انیرانیا

 زیجا انیخدابرابر نوع رفتار را تنها در  نیا انیونانی

 نیکردن ا یبودند که اسکندر با الزامبر آن و  شمردند یم

است.  خود، خود را خدا پنداشتهبرابر گونه رفتارها در 

از  انیاز مقدون یاریبر گرداندن بس یروبهای امر به  نیا

 تگونه رفتارها دس نیکندر از ااما مآاًل اسانجامید او 

 شست.

 

 :به هند یلشکرکش

از مرگ اسپنتمان و ازدواج با روشنک که به منظور  پس

انجام گرفت، توجه  دشیجد یها روابط با ساتراپ میتحک

 لیقبا هند معطوف شد. او رییسان قارهنیم یاسکندر به سو

را دعوت  ،یگنداره، واقع در شمال پاکستان امروز یساتراپ

 س،یو از او اطاعت کنند. اومف ندیایاو ب شید که پکر

که قلمروش از رود سند تا جهلم گسترده  الیتاکس اندارفرم

از  لیقبااز  یبرخییسان کرد اما ر تیبود، از اسکندر تبع
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از کمبوجه، حاضر به  یو آساکنو یویآسپاس یها جمله بخش

 متابعت نشدند.

 

قبائل  یبه سو خوداسکندر پ.م.  ۳۲۷/۳۲۶زمستان سال  در

و  وس،گورای در دره ها نیدر دره کونار، گورا یویآسپاس

 ی. نبرددیلشکر کش ریسوات و بون یها در دره یآساکنو

در را اسکن شانه ینیدرگرفت و زوب یویبر ضد آسپاس نیسهمگ

 تشکست خورد. سپس نوب یویکرد اما سرانجام آسپاس یزخم

را، و آئورنوس که در استحکامات ماساگا، او دیرس یآساکنو

 نی. دژ ماساگا باالخره پس از چنددندیجنگ یپناه گرفته و م

نبردها بود  نیسقوط کرد و در کوران هم نیروز نبرد خون

 نتکوی شدت مجروح شد. بنا به گفته اسکندر به یکه قوزک پا

عام  قتل اماساگا رباشندگان  اسکندر نه تنها همه»کورس 

از خاک مبدل  یبه تل زیرا ن یها که ساختمان بل ،کرد

داد. پس از  یدر اورا رو همانندی یکشتار«. ساخت

 یبه دژها ها یاز آساکن یاریماساگا و اورا، بس یکشتارها

آنان پرداخت و آن دژ  بی. اسکندر به تعقختندیآئورنوس گر

 کرد. ریرا پس از چهار روز نبرد خونبار تسخ کیاستراتژ

 

 یذشت و در نبرداز آئورنوس، اسکندر از رود سند گ پس

شد. شاهپور بر  روزیپ  و دیشاهپور جنگدر برابر  یحماس

 ۳۲۶نبرد در سال  نی. اراند یدر پنجاب فرمان م یی  منطقه

داد و به نبرد هوداسپس موسوم گشت. اسکندر  یرو پ. م.

شاهپور قرار گرفت و با او  یشجاعت و دالور ریتأثزیر 

اتراپ برگماشت و بست. او پور را به مقام س اتحاد مانیپ

فرد  کی. انتخاب دیبدو بخش نشیشیاز قلمرو پ شیب یقلمرو

دور از  نیچن نیا یو کنترل مناطق تیریاو را در مد ،بومی

رود  سویدر دو  نو. اسکندر دو شهر رساند یم یاری ،ونانی

 نیرا به افتخار اسبش که در هم یکیکرد؛  سیجهلم تأس

ود، بوکفاال نام مرده ب زمانی دوره نیو در هم یلحوا

شهر  یامروز تینام داشت که در موقع ایکاین یگرینهاد. د

 مونگ قرار گرفته بود.

 

 :ارتش ینافرمان

ناندا  یرود گنگ، امپراتور یکیقلمرو پور، در نزد شرق 

 یآن امپراتور یاز ماگادها قرار گرفته بود و در ماورا

ا ب ییارویاز بنگال. ارتش اسکندر که از رو یدایگانگار

بزرگ دشمن به واهمه افتاده بود و در  یها ارتش ریسا

نمانده بود، در گذر از  شیبرا یها نبرد رمق سال جهینت

 یو از رفتن به سو یچیاز فرمان اسکندر سرپ سیرود هوفاس

فتوحات  شرقی رود کرانه نیکرد؛ لذا ا خودداریشرق 

 .دیآ یاسکندر به شمار م

 

شجاعتشان را فرو نزاع با پور  ان،یاما مقدون و...

 رایبه هند را متوقف ساخته بود. ز شانی شرویکشانده و پ
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را  یکه هر چه را در توان داشتند گذاشته بودند تا دشمن

شده  لیو دو هزار سوار تشک ادهیهزار پ ستیکه تنها از ب

که اسکندر بر گذر از رود هنگامی ها  بود، پس زنند. آن

فت با او برخاستند. به مخالسرسختانه  ،کرد یارگنگ پافش

 ۶۴۰۰ود پهنای ر ،بودند افتهیها در طور که آن آن نیهمچن

رود مملو از  سوی  تر بود و سواحل آنم ۱۸۰و ژرفای آن 

ها  که به آن رایبود. ز ها لیمردان مسلح و مردان سوار و ف

با هشتاد  یایسیو پرا تسیگفته شده بود که شاهان گاندر

هشت هزار ارابه،  اده،یرد پهزار م ستیدو ،هزار مرد سوار

 اند. به انتظار آنان نشسته لپیو شش هزار 

 

شرق  یرا متقاعد کند به سو انشیتا سپاه دیکوش اسکندر

 دیتا تجد خواستاز او  نوس،یروند اما سردارش، کو شیپ

سخت مشتاقند که »نظر کند و بازگردد. او گفت: مردان 

و  شان،ی ها چهشان و ب همسران شان،پدرد و مادران دوباره 

. سرانجام اسکندر موافقت کرد و به «نندیشان را ببمیهن 

راه، ارتش  انهیدر امتداد رود سند رفت. در م وجنوب  یسو

 یقبائل هند ری)امروزه مولتان( و سا یاسکندر قبائل ماله

 را شکست داد.

 

سردار کراتروس به  تیرا در مع انشیاکثر سپاه اسکندر

 اساالریدر یرا به سرپرست یگانفرستاد و ناو ایکارمان

فارس  جیداد تا به اکتشاف سواحل خل تینئارخوس مأمور

 یجنوب ریمس قیسربازان را از طر یبپردازند و خود مابق

به  ،گذشت یو مکران م یگدروزبیابان که از  یالعبورتر صعب

 دیم به شوش رس پ. ۳۲۴بازگرداند. اسکندر در سال  رانیا

سوزان هالک  یها ابانیعبور از ب لیبه دل یادیاما مردان ز

 شدند.

 

 :رانیعمر در ا اواخر

 که اسکندر به هگمتانه رفت تا قسمت اعظم خزانه از آن پس

 اش، یو معشوق احتمال یمیرا بردارد، دوست صم رانای

درگذشت. مرگ  تیمسموم ای یماریبر اثر ب ون،یهفست

ا اسکندر را در بهت فرو برد. او دستور داد ت ون،یهفست

فرمان  نیدر بابل فراهم آورند و همچن زمیاز ه یتل بزرگ

از  یی صادر کرد. اسکندر در بابل رشته سوگواری سراسری

کرد که با تهاجم به  یزیر را برنامه دیجد یها یلشکرکش

ها  جل مهلت نداد و نتوانست آنااما  گشت یعربستان آغاز م

 را به تحقق برساند.

 

 ی:نیو جانش مرگ

 یسالگ ۳۲بود که اسکندر در سن پ. م.  ۳۲۳ نجو ۱۱ ای ۱۰

 یمرگ او اندک اتینصر در بابل درگذشت. جزئ در کاخ بخت

 باً یپلوتارک، اسکندر تقر تیاست. طبق روا متفاوت نقل شده

کرد  ییراینئارخوس پذ اساالریاز مرگش، از در شیروز پ ۱۴
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به  ییسایالر وسیو شب و روز بعد را به همراه مد

شد  تر میذراندند. اسکندر تب کرد و حالش وخگ یگسار هباد

 یتوان حرف زدن را از کف داد. سربازان معمول که نیتا ا

او به صف برابر از  ،او نگران بودند یسالمت تیکه از وضع

ها دست تکان  آن یو اسکندر در سکوت مطلق برا می گذشتند

دن ینقل است که اسکندر پس از سرکش ودوری. از دداد یم

به افتخار هراکلس دچار درد شد ناب از شراب  گیبزر کاسه

 تیروا نیهم زین انیدرگذشت. آر دردو پس از تحمل رنج و 

 آشکارااما پلوتارک  کند یمطرح م یرا به عنوان شق ثان

 .شود یم تیروا نیمنکر ا

 

  ی:امپراتور میتقس

 ونانیخبرش به  یرخ داد که وقت یاسکندر چنان ناگهان مرگ

 ای. اسکندر وارث مشخص کردند یرش نممردم باو د،یرس

نداشت؛ پسرش از روشنک، اسکندر چهارم، پس از مرگ  یمشروع

مالزمان اسکندر  ودور،دی . بنا به گفتهآمد یم ایاو به دن

چه  یارا بر اش یکه امپراتور دندیدر بستر مرگ از او پرس

 «نیتر یقو یبرا»است؛ پاسخ کوتاه او  گذاشته راثیبه م یکس

 نیاند که اسکندر در ا شده یو پلوتارک مدع انیبود. آر

داستان  نیدارد که ا نیاز ا انیزمان الل شده بود که ب

 تیروا نیوستیکورس، و  نتیکو ودور،یاست. د یساختگ

 کندراند: اس نقل کرده ،است چه رخ داده از آن یتر یمنطق

از  کاس،یانگشتر مهردارش را در حضور شاهدان به پرد

است فلذا او را به  ر مالزمان سوار، دادهمحافظان و رهب

 .است دهیبرگز نیعنوان جانش

 

 شنهادیپ اکه حت قدرت نداشت، بل هیداع آغازدر  کاسیپرد

شاه خواهد بود و خودش،  ،کرد نوزاد روشنک اگر پسر باشد

محافظان او خواهند بود.  پاتریکراتروس، لئوناتوس، و آنت

را  شنهادیپ نیاملئاگر،  یتحت رهبر نظام ادهیاما پ

 ضنشده بودند. در عو میکه آنان در قدرت سه رایز رفتینپذ

 یبانیپشت وس،یدایآر پیلیاسکندر، ف یآنان از برادر ناتن

کردند. سرانجام دو طرف مصالحه کردند و پس از تولد 

 ،ندوش دهیسوم مشترکًا شاه نام پیلیاسکندر چهارم، او و ف

 اگرچه تنها در اسم.

 

دچار نفاق و خصومت شدند.  یزود به انیدونمق هم، نیا با

شدند  عیتوز کاسیبابل توسط پرد هیکه در تجز یها یساتراپ

مبدل شدند که هر سردار با استفاده  یقدرت یها گاهیبه پا

کشته شدن . پس از دیکوش یم شتریکسب قدرت ب یها برا از آن

و چهل  ختیاز هم گس انیوحدت مقدون پ. م. ۳۲۱در  کاسیپرد

( آغاز گشت. سپس در یادوخوی)د نانیجانش نیاجنگ مسال 

آمدند:  دیقدرت پد داریچهار بلوک پا یستیجهان هلن

در شرق،  هیسلوک یبطالسه در مصر، امپراتور پادشاهی
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 نی. در اهیو مقدون ر،یصغ یایپرگامون در آس پادشاهی

 کشته شدند. زیسوم ن پیلیاسکندر چهارم و ف انیم

 

ارد،  دختر وخش -کرد: با روشنک دو بار ازدواج اسکندر

دوم،  یرایمنتها بدون عشق؛ و با استات ،یباختر زاده بینج

. او یاسیس لیسوم، به دال وشیو دختر دار یراندخت ایشاه

از روشنک و  یظاهرًا دو پسر داشت: اسکندر چهارم مقدون

فرزند  و. انهیبارس اش، قهیاز رف یاحتمااًل هراکلس مقدون

 نیشنک در راه داشت اما در بابل سقط جناز رو زین یگرید

 شد.

 

. شود یاسکندر تنها به فتوحاتش محدود نم راثیم

شدت  شرق و غرب بهمیان او ارتباط و تجارت را  یها یلشکرکش

از شرق در معرض تمدن و  یداد و مناطق پهناور شیافزا

که او بنا  ییاز شهرها یقرار گرفتند. برخ یونانیفرهنگ 

ها  از آن یاریمبدل شدند و بس یمهم فرهنگبه مراکز  ،کرد

او  نگاران عیاند. وقا خود ادامه داده اتیبه ح نتاکنو

او ثبت  یلشکرکش یرهامسی باره را در گرانبهاییاطالعات 

 یتر میعظ یایحس کردند به دن انیونانیکردند و همهنگام 

 ترانهیمد یبه فراسو دیتعلق دارند؛ اکنون وسعت د

 .دیرس یم

 

 ی:ستیهلن یها یپادشاه

از خاک  یبزرگ یها اسکندر انضمام قطعه دستاورد نخستین

بود. در هنگام مرگ اسکندر،  هیبه قلمرو مقدون ایآس

مربع مساحت داشت و  لومترکی ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ اش یامپراتور

مناطق  نیاز ا یاری. بسآمد یم شماردولت وقت به  نیبزرگتر

زیر  ایو  انیدر دستان مقدون ندهیسال آ ۳۰۰ تا ۲۰۰تا 

که پس از  ینیجانش یها ماندند. دولت یونانیفرهنگ  نفوذ

، قدرت غالب آغازمرگ اسکندر سر بر آوردند، حداقل در 

با عنوان عصر  بیشترسال  ۳۰۰ نیمنطقه بودند و از ا

 .شود یم ادی یستیهلن

  

خود او  اتیدر زمان ح ااسکندر حت یامپراتور یشرق یمرزها

 یکه او در شمال غرب یخأل قدرت بود. یدر حال فروپاش

از  یکیگذاشت، به ظهور  هندوستان بر جای قارهنیم

. دیانجام خیدر تار یهند یها دودمان نیقدرتمندتر

درت ی قاز خالبهره گیری با  ایچاندراگوپتا مائور

قدرت، بر  گاهیپا نیمسلط شد و از ا ببر پنجا آمده، شیپ

 ن شد.ناندا تاخت و موفق به فتح آ یامپراتور

 

 ی:ساز یونانی

 یبرا زنیگوستاف درو وهانیرا ابتدا  «یساز یونانی» اصطالح

در قلمرو  یونانیداللت بر گسترش زبان، فرهنگ، و جماعت 

آن به توسط اسکندر  ریپس از تسخ یهخامنش یشاهنشاه نیشیپ
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 ستین یشک چیه یجا یصدور فرهنگ نیبه کار برد. در وقوع ا

و  ه،یانطاک ه،یچون اسکندر ،یستیبزرگ هلن یو در شهرها

آن بود که  یمشهود است. اسکندر در پ یخوب به ه،یسلوک

وارد کند و  یرانیرا به آن  ا یونانیاز فرهنگ  ییها رگه

. او زدیامیرا به هم ب یرانیو ا یونانیفرهنگ  دیکوش

و اروپا را همگون کند. اما  ایآرزو داشت تا جماعت آس

 نی. با اردندرد ک آشکارارا  ییها استیس نیچن نانشیجانش

و  وستیبه وقوع پ یساز یونانی، در سرتاسر منطقه هم

در دول  «یساز یشرق» یهمهنگام روند مخالف و مجزا

 صورت گرفت. نانیجانش

  

اسکندر  انیبود. سپاه یاساسًا آتن یستیفرهنگ هلن هسته 

به دور هم جمع شده بودند. معاشرت  ونانیاز گوشه و کنار 

 دجدی لهجه شیدایمنجر به پ گریکدیآنان با  و مصاحبت

 شیبر گو یشد که عمدتًا مبتن «یعام یونانی» ای «نهیکو»

و  افتیاشاعه  یستیدر سرتاسر جهان هلن نهیبود. کو کیآت

به کار گرفته شد  ها نیدر آن سرزم یانجیبه عنوان زبان م

 ن،یگشت. افزون بر ا دیجد یونانیزبان  یاین تیو در نها

در  یهنر انیو جر ،یمحل یدار آموزش، حکومت ،یشهر یطراح

داشتند  شهیر کیکالس ونانی یها در آرمان یهمگ یستیعصر هلن

 در زمره افته،یفرگشت  نویبه اشکال کاماًل  جیتدر و به

 یستیاز فرهنگ هلن یها وجهه یگرفتند. حت یجا «یستهلنی»

 میانه های سدهدر  زانسیب یو رسوم امپراتور ت هادر سن

 مشهود است. یالدیپانزدهم م

 

در هند، در موطن  یساز یونانیآثار  نیتر بیاز عج یبرخ

قابل مشاهده  ،یونانی-یهند رظهورینسبتًا د یها یپادشاه

دور از اروپا، ظاهرًا فرهنگ  یها نیاست. در آن سرزم

. است ختهیدر هم آم ،ییبودا ژهیو به ،یبا آن  هند یونانی

زمان به  نیاز بودا در ا یواقع یرپردازیتصو ننخستی

از  یآپولون شکل گرفت. برخ یونانی یها از مجسمه دیتقل

باستان قرار  ونانی نید ریتأثزیر شاید ییرسوم بودا

 ونانی یقهرمانان الوه ادآوری ،است: مفهوم بوداس گرفته

)سوزاندن عود،  انهیمها نیایشیاز مناسک  یاست و برخ

مناسک در  نیهم مانندهگل، گذاشتن غذا بر مذبح(  یاهدا

به نام  یونانی ی. احتمااًل شاهباشند یباستان م ونانی

 ییوارد شده و در متون بودا انییبودا شیبه ک کمیمناندر 

 است.  جاودانه شده «ندایلیم»نام  زیر

 

بود؛ به  افتهی یتسر زیعلم ن طهیبه ح یساز یونانی ندیفرا

و  دهیرسبه هند  ونانی یاخترشناس اتیکه نظر یی گونه

متأثر  قاً یعم یالدیم نینخست یها سده یطآنان را  یاخترشناس

 یونانی یاخترشناس ینموده بود. به عنوان مثال ابزارها

 یباختر-یونانیدر شهر  الدیاز م پیشمتعلق به قرن سوم 

ابزارها  نیاست. ا شده دایپ یدر افغانستان امروز خانم یآ
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 انیونانی دگاهیداند که  بوده یی  زمانی مربوط به دوره

 لهیو احاطه شدن آن به وس نیبودن زم یکروبر  یمبن

 در فرجامقرار گرفت و  رشیدر هند مورد پذ یکرو اراتیس

 وار رهیبر مسطح و دا یمبن انیهند نهیرید دگاهید نیگزیجا

 «گشت. نیبودن زم

 

به گونه یی که از تاریخ می دانیم، در طی سلطه نزدیک به 

چند سده یی غیر مستقیم یونانیان،  دو سده یی مستقیم و

فرهنگ و زبان یونانی تاثیر بس شگرفی بر جوانب گوناگون 

زندگانی باشندگان پشته ایران بر جا گذاشته بود. آن چه 

در قرینه نوشته دست داشته بسیار مهم است، تعویض خط 

میخی به خط یونانی و جانشین شدن زبان یونانی به عوض 

 است. زبان آرمی در رسمیات 

 
در این جا فشرده یادداشت ها و برداشت های خود را در 

 650پیش از میالد تا  550ایران باستان از »زمینه از کتاب 

نوشته یوزف ویسهوفر آلمانی، ترجمه مرتضی « پس از میالد

 خدمت پیشکش می کنیم:  1377ثاقب فر، تهران، 

 

ر می دانیم که پس از اسکندر، سردارانش نتوانستند بر س

جانشینی  او به توافق برسند و پادشاه واحدی را برای 

خود برگزینند. زیرا هر یک ادعای سروری داشتند و این 

گونه بر سر فرمانروایی بر گستره پهناور شاهنشاهی او 

بین سال های »میان شان اختالف افتاد. در این گیرو دار، 

پ. م. سلوکوس از پایگاه مرکزی خود در بابل  301و  312

حرکت کرد و سراسر ایران را به تصرف درآورد. اما در 

نبرد با چندراگوپتا شکست خورد و در برابر عقد اتحادی 

با او )و فیل های جنگی( منطقه سند، قندهار و 

 «پاروپامیسازده و رخج شرقی را به وی واگذار  کرد.

 

با گذشت زمان، سلوکیان سرزمین های بیشتری را از دست 

ا )افغانستان مرکزی( و درانگیانا آری»...دادند. 

)سیستان( قاطعانه در دست سلوکیان بود. هر چند تا کنون 

مدارک باستان شناختی اندکی از حضور یونانیان در آن جا 

به دست آمده است. هیرکانیا )گرگان و ترکمنستان غربی( 

نیز به جز حمالت گهگاهی چادرنشینان بیابانگرد، تا پس از 

اختیار سلوکیان بود تا این که پارتیان آنتیخوس سوم در 

آن را به چنگ آوردند، مرگیانه )جنوب ترکمنستان به 

 «احتماال زودتر از دست شان رفت...«( مرو»مرکزیت بعدی 

 

مراکز اولیه قدرت پارتیان منحصرا در بخش شمالی »... 

این ایالت )ترکمنستان  امروزی نزدیک عشق آباد( قرار 

پیش از میالد بوده است که سلوکیان  داشته و در سده دوم

به تدریج مناطق جنوب رشته کوه های کوپت داغ، بینالود و 

 البرز را از دست دادند. 
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در حالی که دره سند، گردروزیا، قندهار، پاروپامیساده ، 

دره سوات و رخج شرقی در پرتو پیمان صلح سلوکوس یکم با 

ربی )با چندراپوپتا در آرامش بسر می بردند، رخج غ

مرکزیت قندهار که مرکز قدیمی هخامنشی بود(، تا مدتی 

بخشی از امپراتوری سلوکیه بود، اما سپس در اختیار پسر 

چندراگوپتا به نام بیندوسارا در اختیار آشوکا قرار 

 گرفت. 

 

قبایل سکا، در اواخر سده دوم پ. م. رخج و درانگانیا را 

)سکستان/ سیستان( اشغال کردند و نام سکا بر منطقه اخیر 

کوشانی  -هندی -یونانی -سکایی -باقی ماند. تاریخ پارتی

بخش های جنوب خاوری امپراتوری پیشین هخامنشیان یکی از 

بحث برانگیزترین موضوعات در میان پژوهندگان تاریخ 

 «     باستان است...

   

پارسی »فراهم شدن زمینه برای پدیدآیی زبان آمیزه یی   

 « :نخستین میانه خاوری

از شاهنامه فردوسی می دانیم که چه در درازای تاریخ 

اسطوره یی و چه در عصر تاریخ مکتوب، میان باشندگان بخش 

های خاوری و باختری پشته ایران پیوسته تعامالمی موجود 

 بوده است.    

 

به درستی روشن نیست که در دوره مادها، روابط میان آن 

و شمال خاوری پشته ایران ها و باشندگان مناطق خاوری 

)خوارزم، سغد، هرات و بلخ و بدخشان و اراخوزیا 

)قندهار( و گندهارا )کابل( و....چگونه بوده است؟ تنها 

می توان گمان برد که هرگاه سخن از وابستگی در میان 

باشد، می تواند تنها اسمی، صوری و تشریفاتی بوده باشد. 

می توانسته است  بحث دیگری اتحاد میان آن ها است که

 برخاسته از نیاز دو سویه باشد.

 

( چه 329ببینیم دیاکونوف در زمینه )در تاریخ مادها، ص 

 می نویسد: 

اما این که هرئیوه   هرئیوا، خوارزم، سغدیانا:»

هریرود( تابع ماد بوده، به این دلیل  -)هاریوا( دره تجن

 است که اگر چنین نمی بود، کوروش دوم نمی توانست با

و کتیاس یاد می کنند(  153،  1-باختر )که به ویژه هرودت

جنگ کند. ظاهرا مادی ها بر اتحادیه قبایلی که از آب 

تجن سیراب می شدند، تسلط پیدا کردند. و این امر زودتر 

از زمان پادشاهی کیاکسار )هوخشتره( وقوع نیافته بود. 

ها برتری و فرمانروایی ماد بر خوارزم )که به ضن قوی تن

زیرا حتا در زمان مقتدر ترین شاهان هخامنشی  -اسمی بوده

نیز خوارزم عمال مستقل بوده است( همین بود.  منابع 

موجود از تسخیر سغدیانه توسط کوروش سخنی نمی گویند. و 
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بنا بر این محتمل است که واقعا مادی ها در آغاز در آن 

از  جا نفوذ کرده باشند. اما در باره این که این نفوذ

طریق خوارزم صورت گرفته یا مرغیان )واحه مرو( که علی 

الرسم مربوط به باختر بوده، پاسخ این سوال دشوار است. 

باختر از زمان جنگ های آشور  –به گفته کتسیاس باکتریا 

و ماد با کشور ماد متحد بوده و حال آن که قبال پادشاه 

بع زرتشت؟( گویا تا-آن به نام اکسیارات )یا زاوروت

 «ملکه آشور بوده است... -سیمرامید

 

چیزی که در این جا بسیار مهم است، داشتن پیوندها میان 

 باختریان و آشوری ها است. 

 

 می خوانیم: 331-330در ص 

به نظر ما به احتمال قوی، سکاییان ساتراپ نشین »...

یعنی ساتراپ نشین  –پانزدهم، همان سکاییان آسیای میانه

به بیستون مذکور است، می باشند که محل که در کتی« سکا»

آن در فهرست بین گاندار
169

)قندهار( و ساتاگیدیه قلمداد 

شده و این خود آشکارا انتساب مقر آن را به آسیای میانه 

 می رساند.   

 

در آسیای میانه، قبایل بیابان نشینی که سکا نامیده می 

 شدند، بسیار بودند.  اگر بخواهیم معلوم کنیم، که در

این مورد از کلمه سکاییان چه منظور بوده است، نخست 

باید بدانیم که اصطالح کاسپین چه مفهومی داشته. منابع 

عهد عتیق از وجود کشوری به نام کاسپیا اطالع داشتند که 

باکتریا  و سریکا )چین( قرار داشته. این  –بین باختر

کاسپیان شرقی را همان نیاکان ساکنان کنونی کافرستان 

در جنوب جبال هندوکش و مرز  –نورستان( و چترال )

که هنوز هم زبان غیر  –افغانستان و هندوستان 

می دانند. تصور  -هندواروپایی در آن جا بافی مانده است

این که کوهستانیان مزبور را مادی ها مطیع خویش ساخته 

بودند،  دشوار است. و حتا ایشان در برابر پارسیان نیز 

همچنان که فاتحان بعدی نیز  -دار نبودندچندان فرمانبر

نتوانستند ایشان را مطیع و منقاد خویش سازند. این که 

چرا ایشان را مخصوصا با سکاییان بیایان نشین در یک 

ایالت قلمداد کرده اند، نیز قابل فهم نیست. زیرا معنی 
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ین بر می آید که شاید شادروان کشاورز . در این جا چن 

دچار اشتباه شده باشند. زیرا منظور از گندهارا باید 

کابل باشد نه قندهار. روشن است که به منطقه قندهار 

کنونی در آن هنکام آراخوزیا گفته می شد. کندهار که 

معرب آن قندهار است، شهری است که اسکندر مقدونی آن را 

الکساندریه )اسکندریه( بوده باشد ساخت و در آغاز باید 

که با گدشت زمان نخست به  اسکندهار و در آینده به 

 کندهار مبدل شد. 
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ندارد که از میان همه سکاییان تنها قبایلی که در اقصی 

اضی مجاور پامیر و هندوکش می زیسته اند، نقاط مشرق و ار

فرمانبردار هخامنشیان شده باشند. در عین حال، مدارک 

چندی در دست است که وابستگی و انقیاد سکاییان سواحل 

دریای خزر را به پارسیان )ایرانیان( می رساند. ساکنان 

 کرانه شرقی دریای کاسپین نیز کاسپیان  نامیده می شدند. 

 

نظر گرفتن این که بسیاری از اقوام تابع  ضمنا با در

محتمال داوطلبانه به منظور شرکت در قلع و قمع آشور  -ماد

به مادی ها ملحق شدند، کامال ممکن است قبایلی که محل 

شان بسیار دور بوده، نیز در این  امر همراه شده 

 «.          باشند

 

یز منظور ما از آوردن این جستارها، تنها و تنها یک چ

است و آن این که موجودیت روابط میان باشندگان خاور و 

باختر پشته ایران را در دوره مادها برجسته سازیم. روشن 

است در روند این پیوندها چه بازرگانی بوده باشد و چه 

در رابطه با مسایل نظامی، روشن است داد و ستد فرهنگی و 

آن هم  تاثیرگزاری متقابل زبانی هم صورت می گرفته است.

با توجه به این که زبان های مادی و اوستایی رایج در 

 خاور پشته ایران، همربشه و با هم نزدیک بوده اند. 

 

پس از لشکرکشی های کوروش و بازماندگانش به شرق   

ایران، روشن است، زبان اوستایی نخستین باشندگان این 

 سرزمین در اثر آمیزش با زبان پارسیان همتیره و تبارشان

به دلیل نزدیکی ریشه یی تا اندازه یی تاثیر پذیرفت و 

این دو زبان )شاید گفت دو گویش( با هم نزدیک تر شدند. 

به ویژه این که یک پادگان بزرگ سپاهیان پارسی هر از 

چند گاهی در بلخ مستقر بود و بسیاری از واژه های لشکری 

 و کشوری پارس قدیم هم به این گستره ره گشوده بود. 

 

به  گونه یی که در بخش دوم گفتیم، زبان دربارهای مادها 

و به ویژه هخامنشی ها در باختر پشته ایران چند سده 

زبان رسمی بودند که در اثر آمیزش با فرهنگ ها و تمدن 

های میانرودان، مصر، یمن، لیدیا و... و زبان های رایج 

 در آن سرزمین ها به شکوفایی و بالندگی رسیده بودند و

سازه های بسیاری را از آن زبان ها به  عاریه گرفته 

 بودند. 

 

... و اما با لشکرکشی اسکندر به ایران و بر افتادن 

شاهنشاهی هخامنشی بود که دگردیسی بزرگی در زندگانی 

تمدنی  -سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی

باشندگان پشته ایران رونما گردید. درست در دوره تسلط 

چند سده یی )مستقیم و غیر مستقیم یونانیان بر ایران( 

بود که زمینه برای آمیزش گسترده زبان های ایرانی خاوری 
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مانند اوستایی و سکایی با یونانی و زبان پارسی باستان 

فراهم آمد و زبان نوی پدید آمد که آمیزه یی بود از همه 

روشن این زبان ها که با رسم الخط یونانی نوشته می شد. 

است رایج شدن رسم الخط یونانی در گستره زیر فرمان 

یونانیان، ماندگار شدن سپاهیان اسکندر در ایران، آمیزش 

و خویشاوند شدن آنان با توده های بومی، تاثیر بزرگی بر 

زبان و فرهنگ این خطه بر جا گذاشتند.  گذشته از آن، 

همه شمار بسیاری از باشندگان غرب پشته ایران به شمول 

دستگاه دولت و ارکان آن و سپاهیان و درباریان و پیشه 

وران و .... به سوی خاور پشته سرازیر شدند و روشن است 

 فرهنگ و زبان خود را هم  به همراه آوردند. 

 

آمدن سپاه اسکندر، در واقع آمدن فرهنگ و تمدن یونانی و 

زبان دربار یونانی با واژگان گسترده آن به پشته ایران  

بود. آمیزش زبان های اوستایی، پارسی باستان و یونانی 

که در واقع زبان های دربارهای شاهنشاهی بزرگ تاریخ و 

پیش از تاریخ بودند، زمینه را برای رویش زبانی فراهم 

پارسی »آورد که می شود آن را به گونه مشروط و مفروض 

زبانی که می شود آن را  -خواند« میانه خاوری نخستین

زبان های پارسی میانه خاوری )اشکانی و باختری(  مادر

خواند. این زبان آشکارا و بی چون و چرا از زبان پارسی 

باستان و هم زبان اوستایی رایج در خاور پشته ایران 

متفاوت بود. هر چه کوله بار بزرگی از واژگان آن را بر 

 پشت می کشید.   

 

در زبان این گونه، تحول، انقالب یا دگردیسی شگرفی 

باشندگان پشته ایران رونما گردید که دارای چند مشخصه 

 بود:

دگردیسی ساختار و دستور زبان پارسی باستان و نیز  -1

 زبان های رایج در خاور ایران، 

روی کار آمدن رسم الخط یونانی به جای رسم الخط  -2

 آرامی که در واقع نوعی انقالب نوشتاری بود.

ی باشندگان پشته گسترده تر شدن گنجینه واژگان  -3

 ایران در اثر آمیزش با زبان های چندکانونی   

 

ما در این باره در بخش چهارم به تفصیل روشنی خواهیم 

 افکند.

 


