عزیز آریانفر

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و
سنتزی (آمیزه یی)
پارسی دری

جلد نخست

(بخش نخست)
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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
زمینه گفتار:
به گونه یی که شماری از دوستان آگاهی دارند ،دست
سرنوشت چنین رقم زد که این کمترین به رغم شیفتگی و
شیدایی و عشق آتشین به زبان پارسی دری  -دستاورد سترگ
تاریخی و فرهنگی -تمدنی باشندگان پشته بزرگ ایران،
فرهنگ ایرانی و تاریخ کشور ،نتوانستم در یکی از رشته
های دوست داشتنی ام -زبان و ادبیات پارسی دری ،فرهنگ
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
دولتی طبع و نشر در سال ( 1986 -1985و عضویت در انجمن
نویسندگان)؛ و در پی آن ،کار در در بنگاه های نشراتی
مسکو در سال های  1989-1986و نیز کار در کرسی سفارت در
کشورهای قزاقستان و قرغیزستان؛ زمینه آن را فراهم آورد
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تا در باره تاریخ ،زبان و ادبیات باشندگان آسیای میانه
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
کنگره های بین المللی اشتراک ورزم ،شماری از کتاب ها و
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
پرسش برانگیز بودند و نمی توانستم به آسانی برای آن ها
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
بنده هم می کوشیدم با اندک اندوخته هایی که دارم ،در
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
هم پارسی دری و خاستگاه آن کجاست و از این دست.
دشواری در این
تکیه به آثاری
ساده یی نیست.
شماری از پرسش
نمایم.

است که دادن پاسخ های یکدست و روشن با
که در زبان پارسی دری در دسترس است ،کار
از این رو ،پیوسته کوشیده ام تا پاسخ به
ها را در زبان های روسی و آلمانی جستجو

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
منظر تاریخ خاور باستان است و هیچ ادعایی در زمینه فنی
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
زمینه هم دچار کژروی شده اند .برای نمونه بی آن که به
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
کوشانی!!!) .در حالی که تفاوت میان این ها از زمین تا
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
پیچیده علمی را به زبان ساده و آسان و عامه فهم پیشکش
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،
مالحظات ،پیشنهادها و انتقادات خود را برایم گسیل
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:
 . Aمرحله پیش از تاریخ
 . Bمرحله تاریخی:
 -1مرحله تاریخ اسطوره یی
مرحله تاریخ مکتوب
-2
 .Aمرحله 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
 2تا  2.5میلیون سال پیش به روی کره زمین به گمان غالب
در افریقا پیدا شد (یا به باور ما آفریده شد).
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بر پایه داده های علومی چون انتروپولوژی و باستان
شناسی و نسب شناسی (ژنیتیک) می توان گفت که در حدود
 500هزار سال پیش (بنا به داده های دیگر  350هزار سال
پیش) ،انسان ها به دو گروه تقسیم شدند .بخشی که در
افریقا ماندگار شده بودند ،سیاهچرده (سیاهچره) و چشمان
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.
چنین پنداشته می شود که در حدود صد هزار سال پیش از
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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گروه هایی از هوموسایپی ها ،در حدود هفتاد هزار سال
پیش از امروز با گذشتن از شمال باب المندب و در کل
دریای سرخ و جنوب بیابان سینا پا به قاره
شمال
اروآسیا گذاشتند .داده های زمین شناسی گواه بر آن اند
که در آن برهه با توجه به این که سیاره زمین در عصر
یخبندان و یخچال ها بسر می برد ،تراز آب اقیانوس 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
و بیشتر در دلتای روبارهای دجله ،فرات و کارون و
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
خاورمیانه نابود و اسیمیله کردند .از همین رو می شود
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
جا به سوی چین و جنوب خاوری آسیا) و نیز به سوی سرزمین
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.
آنانی که به سوی هند شتافته بودند ،پس از اسیمیله کردن
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
کنونی ایران ماندگار شدند و در آینده در سیمای جیرفتی
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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گونه مفروض و مشروط
خواند.

توان

می

زبان

شان «هوموسایپی»

پیوست شماره .....
(با اندکی ویرایش و فشرده سازی)
داکتر مارک هوم ()1
دسامبر ۲۰۱۵
برگردان :داکتر لعلزاد

ردیابی فرگشت یا تحول انسان و مهاجرت
او به خارج افریقا با دی ان ای((۲
ثبت فوسیل ها (سنگواره ها) یکی از شواهد
و نشانه آن است که سپیده دم بشر در خاور
است .کنون که ظرفیت های پیشرفته تسلسل یا
ان ای ( (DNAدر دسترس ما است ،این فناوری
و مهاجرت انسان ها چه می گوید؟

متقاعد کننده
افریقا دمیده
مرتب سازی دی
در باره تحول

در جوالی  ۱۹۵۹کشف بزرگی در تنگه اولدیوای تانزانیای
شمالی ( ) ۳در امتداد درز وادی بزرگ و پربار خاور
افریقا صورت می گیرد .داکتر لوییس و ماری لیکی (شوهر و
کاوش این ساحه
خانم تیم انسان شناسی دیرین) به
پرداختند ،زیرا کارهای پیشین هانز ریک -زمین شناس،
نشاندهنده فوسیل های انسانگونه در این جا بود .تنگه
اولدیوای ساحه یک جهیل باستانی است که زمانی سرشار از
زندگی بوده و به دنبال یک عصر فرسایش ،باعث بروز فوسیل
ها در یک «لیه کیک تحول» شده است.
لوییس لیکی در یک بامداد سرنوشت ساز بیمار گردیده ،در
قرارگاه می ماند .اما ماری لیکی یک سنگ غیرمعمول را می
بیند که از زمین برآمده و به اثبات می رسد که یک
استخوان فوسیلی االشه با دندان هاست .کاوش ها جمجمه یی
را آشکار می سازد که او آن را «مرد فندق شکن» می نامد-
یک نیای انسان های اولیه به عمر  1.75میلیون سال ()۴
این یکی از چندین کشفیاتی است که نظریه منشای انسان ها
از افریقا را تقویت می کند.
شکل . ۱نقشه مهاجرت
کروموزوم  Y 1پیشرفت

انسان
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ها

بر

بنیاد

مطالعات

علم و فناوری از  ۱۹۵۹به بعد با فراز و نشیب ها همراه
بوده است ،اما علم موجود در سده بیست یکم در باره تحول
انسان چه می گوید و به صورت خاص ،چه شواهد دی ان ای
وجود دارد؟
شوربختانه ،استخراج دی ان ای از فوسیل های انسانگونه
یی که میلیون ها سال عمر دارند ،به علت گذشت زمان و
خشک شدن آن ناممکن است .همچنان ،ژینوم انسان ها با هر
نسل دوباره ترکیب و آمیزش می یابد که در موارد پدرانه
سودمند است ،اما در موارد مطالعه تحول در طول میلیون
ها بسیار دشوار است .آن چه نیاز است ،نشانه های
ژنیتیکی در انسان های زنده است که در طول زمان با کندی
زیاد تغییر می کند .جنس کودک توسط پدر تعیین می شود.
مادر یکی از دو کروموزوم  Xخود را اهدا می کند ،در حالی
که پدر یک کروموزوم  Xزنانه یا یک کروموزوم  Yمردانه خود
را اهدا می کند .در صورت یکجا شدن  XXپسر و در صورت
یکجا شدن  XYدختر زاده می شود.
 22جوره کروموزوم دیگر در هر نسل دوباره ترکیب می
گردد ،اما کروموزوم  Yاز پدر به پسر نسبتا دست نخورده
انتقال می یابد .لذا ،نسب پدر -پسر را می توان در طول
زمان تا نخستین مرد ردیابی کرد که به نام «آدم
کروموزومی» نامیده می شود (او حدود  ۱۴۰- ۷۰هزار سال
پیش در افریقا زندگی داشته است( .مایتوکندریا در
سایتوپلزم سلول ها در بیرون هسته سلول (جایی که ۲۳
جوره کروموزوم قرار دارد) واقع است.
مایتوکندریا در تولید انرژی سلول نقش اساسی داشته و دی
ان ای مشخص خود را دارند .زیرا سایتوپلزم تخمک ماده
(اووم) حدود  ۶۰هزار بار بزرگتر از تخمک مرد (اسپرم)
بوده و ما مایتوکندریای خود را از مادران خود به ارث
می بریم .لذا نسب مادری را می توان در طول زمان تا
نخستین زن ردیابی کرد که به نام «حوا مایتوکندری»
نامیده می شود (او حدود  ۲۳۴ - ۱۵۲هزار سال پیش در
افریقا زندگی نموده و زنی است که همه انسان های زنده
امروزی نسب مادری خود را از او گرفته اند ).شکل . ۲نقشه
مهاجرت انسان ها بر بنیاد دی ان ای مایتوکندری) . 2
با استخراج موردن دی ان ای و تکنیک های تسلسل یا مرتب
سازی می توان دی ان ای در انسان های زنده را برای
ردیابی تحول و مهاجرت آن ها در سراسر جهان با تحلیل
این ژن های آدم و حوا مطالعه کرد .به گونه نمونه،
شواهد دی ان ای خاستگاه افریقایی انسان ها را تصدیق و
نظریه پل زمینی مهاجرت آن ها از آسیا به امریکا را
اثبات می کند .همه انسان هایی که خود را مربوط نژاد و
9

تبارهای گوناگون می دانند ،دارای اقاربی از افریقا
اند .با آن که غرور ملی و فرهنگی بر تنوع تاکید دارد،
بیولوژی ما اشتراکات ما را اثبات می کند.
شکل ۳
مهاجرت انسان ها از افریقا از طریق پل زمینی بیرینگ بر
بنیاد دی ان ای مایتوکندری.
شکل ۴
درخت خانواده نشان می دهد که همه زنده جان ها از یک
منشای مشترک به وجود آمده و توسط نسب دی ان ای
مایتوکندری با هم وصل اند .در پهلوی منشای انسانی و
قدرت ورزشی ،چیزهای بیشتری نیز وجود دارد که ما می
توانیم از ژنیتیک مایتوکندری بیاموزیم .دی ان ای
مایتوکندری به نخستین گیاهان و رستنی ها و جانداران و
همچنان به موجودات تک سلولی می رسد .وقتی دی ان ای
مایتوکندری در طول دو میلیارد سال ارزیابی می شود ،ما
می توانیم شاخه انسان را در درخت بزرگ تحول مشاهده
کنیم و ببینیم که ما با هر یک از موجودات زنده چقدر
پیوند نزدیک داریم.
 .۱دکتور مارک هوم زیست شناس آموزش دیده دانشگاه جان
هاپکینز ،تصویرگر برنده جایزه پزشکی ،رادیولوژیست
استفاده از فناوری عالی برای تشخیص و درمان بیماران
خود ،مربی پزشکان جوان و بایسکل سوار مشتاق تناسب
اندام یا تندرستی است.
کار های دکتر هوم توضیح گر چگونگی کار بدن ،اعضای
مختلف بدن و سلول ها در پروسه بیولوژیک ورزش است .او
حال عضو دپارتمنت رادیولوژی دانشگاه مشترک النافع
ویرجینیا در ریچموند ویرجینیا است.
http://memeburn.com/2015/12/out-of-africa-retracing-human-evolutionand-migration-with-dna/
4.

3.
ttps://www.youtube.com/watch?v=UfUxmIyBHdw
https://www.youtube.com/watch?v=WyQDhBGSyC4 4
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پیوست شماره....
با اندکی ویرایش و فشرده سازی
کریستوفر سترینگر
دسامبر۲۰۱۱ ،
برگردان :داکتر لعلزاد،

منشای انسان ها:
14

بازاندیشی «بیرون از افریقا» ((۲
طبق نظریه منشای تازه افریقایی انسان های معاصر یا
نظریه پیشرو در بیست سال گذشته ،ما خاستگاه تازه
افریقایی داریم ،یعنی ما در افریقا به وجود آمده و بعد
جایگزین همه انسانواره های دیگری شده ایم که در بیرون
از افریقا بسر می بردند.
ما اکنون باید این نظریه را دوباره ارزیابی کنیم ،زیرا
یافته های ژنیتیکی پیشنهاد می کنند ،انسان های معاصر
که حدود  ۶۰هزار سال پیش از افریقا خارج شده اند ،در
گام نخست احتماال با نیاندرتال ها و پسانتر تعدادی از
آن ها با گروهی از انسان هایی که به نام دینیسوف ها
یاد می شوند ،در سایبریای جنوبی و آسیای جنوبی آمیزش
یافته اند.
اگر مساله این گونه باشد ،ما به صورت ناب منشای تازه
افریقایی نداریم .ما به صورت عمده منشای تازه افریقایی
داریم ،اما تماس هایی با به اصطالح سایر «گونه ها»
(انواع) وجود داشته است .لذا ما باید نظریه منشای
افریقایی و همچنان مفاهیم «گونه ها» را دوباره ارزیابی
کنیم ،زیرا از یک دیدگاه« ،گونه ها» باید واحدهای
خودشمول یا کامل -مستقل باشند .یعنی آن ها با سایر
گونه ها نسلگیری نمی کنند .با آن هم ،مفکوره نیاندرتال
ها به حیث یک گونه (نوع) متفاوت برای من ،در واقعیت
شناخت تاریخچه تحول یا فرگشت جداگانه آن هاست؛ یعنی ما
در واقعیت نشان داده می توانیم که آن ها در طول زمان
در یک مسیر خاص و متمایز از انسان های معاصر تحول
نموده و حدود  ۴۰۰هزار سال پیش از نسب ما جدا شده اند.
ما از نگاه ریختشناسی (مورفولوژیکی) می توانیم یک
فوسیل (سنگواره) نسبتا کامل نیاندرتال را از فوسیل هر
انسان معاصر تشخیص کنیم .ما می توانیم بحث کنیم که آن
ها یک نوع نهایی هومو ساپیان ها (انسان های معاصر)
اند ،اما یک «نژاد» کامل متفاوت از هر موجود زنده
امروزی ،یا من ترجیح می دهم بگویم که آن ها گونه های
جداگانه با تاریخچه تحول جداگانه اند .اما هرگز نگفته
ام ،این بدین معنا است که آن ها از نگاه تولید مثل
کامل منزوی از ما بوده اند .ما می دانیم که تعداد
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
نموده ،فرزندان بارور داشته باشند و به همین ترتیب
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نزدیک ترین اقارب زنده ما مانند بونوبوها و شمپانزه
ها.
به باور من ،نیاندرتال ها نه تنها خویشاوندی نزدیک ،بل
که احتماال توانایی نسلگیری با انسان های معاصر داشتند.
اما تا این اواخر می پنداشتم که این نسلگیری حدود ۴۰
یا  ۵۰هزار سال پیش صورت گرفته و آن هم در یک مقیاس
کوچکی که همه آثار آن در سال های بعدی از میان رفته
باشد .اما کنون مطالعه ژنوم نیاندرتال ها نشان می دهد
که چنین نیست .ما یک مقدار دی ان ای نیاندرتال ها را
در خود داریم و با آن که مقدار آن کم است ،به هیچ رو
قابل حذف نیست.
آیا این بدین معنا است که نیاندرتال ها «گونه های»
متفاوت اند یا بدین معنا است که ما باید آن ها را در
جمله هومو ساپیان ها شامل سازیم؟
به هر رو ،آن ها هنوز هم یک بخش کوچک ساختار ما را
تشکیل می دهند و بازتاب دهنده  ۵.۲درصد دی ان ای آن ها
در وجود ماست؛ با آن که نئاندرتال ها از نگاه فیزیکی
(جسمی) ،حدود  ۳۰هزار سال پیش منقرض شدند .نئاندرتال
ها رفتار متمایز داشته و در شرایط متفاوت از ما تحول
نموده اند .لذا من هنوز هم می پندارم که آن ها را باید
به حیث «گونه های» جداگانه نگاه کنیم ،حتا با توجه به
این نکته که این موضوع به معنای عدم نسلگیری آن ها با
ما نمی باشد.
انسان های مرموزی به نام دینیسوف ها
گذشته از این،
وجود دارند ،کسانی که از موجودیت آن ها به خاطر دریافت
دی ان ای آن ها در ساحه غار دینیسوف در سایبریا آگاهی
یافته ایم .این ساحه مدت ها پیش شناخته شده بود .در آن
جا بعضی پارچه های فوسیل های انسانی مانند یک استخوان
انگشت ،یک جوره دندان و یک استخوان پا یافت شدند که هر
یک دارای مقدار هنگفت دی ان ای بودند .آن چه شگفتی
برانگیز بود ،در حالی که دی ان ای استخوان پا مربوط
نیاندرتال بود ،در محدوده شرقی ساحه ،فوسیل های دیگر
دی ان ای کامال متمایزی داشتند :آن ها آشکارا نه
نیاندرتال بودند و نه انسان های معاصر ،بل که «گونه»
(نوع) متفاوتی بودند.
سوانتی پابو و همکارانش این انسان ها را به نام
دینیسوف ها نامیدند .لذا ما این ساحه سایبریا با
دینیسوف ها را داریم که چنین بر می آید برای مدت
کوتاهی در اشغال دینیسوف ها ،نیاندرتال ها و سرانجام
انسان های معاصر بوده است.
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این یک گستره خارق العاده است که در آن سه «نوع»
متفاوت انسان ها در زمان و مکان نزدیک با هم زندگی می
کردند .با آن هم ،زمانبندی دقیق این انواع یا گونه های
متفاوت هنوز روشن نیست .لذا شناخت دینیسوف ها از این
ساحه تنها از طریق ژنیتیکی صورت گرفته است .اما فوسیل
ها چنان ناتکمیل اند که نمی توانند برای ما بگویند که
این مردمان چگونه بودند ،به استثنای این که دندان های
بزرگی داشتند.
با آن هم ،یک مقدار زیاد فوسیل های باستانی در چین و
یکی در هند وجود دارد .ما مدت ها پیش در باره انسان
هایی در چین آگاهی داشتیم که نه مانند نیاندرتال ها
بودند و نه مثل انسان های معاصر .فوسیل های از دالی،
جینیوشن و مابا شاید مربوط دینیسوف ها باشند .از جایی
که دی ان ای آن ها را اکنون نداریم ،امیدواریم که کار
دی ان ای پیش رفته و سرانجام دی ان ای دینیسوف ها را
با تعداد بیشتر فوسیل های کامل یکجا ساخته و گفته
بتوانیم که این آدم ها از نگاه فیزیکی چه شکلی داشتند.
پدیده بس شگفتی برانگیز دیگر این بود که حدود  ۵۰هزار
سال پیش ،نه تنها انسان های متمایز در سایبریا وجود
داشتند ،بل هنگامی که اسکن کامل ژنوم انسان های معاصر
انجام شد ،روشن گردید که یک گروه انسان های زنده وجود
دارند که قرار معلوم با دینیسوف ها قرابت دارند؛ یعنی
دی ان ای دینیسوف ها در آن ها وجود داشته و این انسان
ها در آسترالیا می باشند .آن ها افزون بر آسترالیا ،در
گینه نو و برخی جزایر همجوار نیز زندگی دارند ،چیزی که
کامال غیرقابل توقع است.
دی ان ای آن دینیسوف ها تنها در سایبریا شناخته شده
بود .اما دی ان ای دینیسوف ها در گینه نو و آسترالیا
در مردمان زنده وجود دارد .بهترین شیوه یی که بتوان
این موضوع را در لحظه کنونی توضیح داد ،این است که،
هنگامی که انسان های معاصر از راه آسیای جنوبی به سوی
آسترالیا و گینه نو پراگنده می شدند ،دینیسوف ها باید
در آن مناطق زندگی می کردند .لذا آن ها تنها در
سایبریا نبودند ،بل که واقعا باید در امتداد آسیای
بوده باشند ،جایی که
شرقی و حتا آسیای جنوب خاوری
نسلگیری دیگری با مردمانی صورت گرفته باشد که فرزندان
آن ها به گینه نو و آسترالیا رفته باشند .لذا این مردم
دو برابر دی ان ی باستانی گرفته اند :آن ها یک مقدار
دی ان ای نیاندرتالی دارند که شاید اجداد آن ها در
آسیای غربی از آمیزش با بعضی نیاندرتال ها گرفته باشند
و بعد با عبور از طریق آسیای جنوب خاوری ،یک مقدار دی
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ان ای دینیسوف ها را
افزوده شده است.

گرفته باشند که با مخلوط آن ها

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
مبادله ژن می کنند .ما از چگونگی نسلگیری آن ها چیزی
نمی دانیم ،یعنی نمی دانیم که آن ها گروه هایی بودند
که از طریق مسالت آمیز با هم یکجا شدند یا شاید یک
تعداد انسان های معاصری که بدون جفت بودند ،تصمیم می
گیرند که بعضی از گروه های همسایه را در اختیار خود
داشته باشند .این نمی تواند یک رفتار عام باشد ،در غیر
آن باید مقدار زیاد دی ان ای از این انسان های دیرین
وجود می داشت .این همچنان نمی تواند یک رفتار عام با
نیاندرتال ها باشد ،چون اگر انسان های معاصر از افریقا
بیرون شده ،به تدریج در اروپا گسترش یافته و نسلگیری
دوامدار با نیاندرتال ها می داشتند ،آن گاه مقدار دی
ان ای نیاندرتال ها در اروپاییان نسبت به کسانی که در
چین یا گینه نو اند ،بسیار زیاد می بود.
چیز بس غیرعادی این است که مقدار دی ان ای در اروپایی
ها ،چینی ها و گینه نوی های معاصر تقریبا برابر است.
یک امکان این است که یک رویداد نسلگیسری در اوایل در
آسیای جنوب غربی صورت گرفته باشد .وقتی که انسان های
معاصر بار نخست از افریقا بیرون می شوند ،با یک تعداد
نیاندرتال ها بر می خورند ،یعنی شاید حدود  ۲۵هزار
نیاندرتال و  ۱۰۰۰انسان معاصر .این تعداد کافی است.
بعد ،این دی ان ای با آن انسان های معاصر به هنگام
گسترش و پراگنده شدن از آن ساحه انتقال می یابد.
امکان دیگری که متیاس کورات و لرنت ایکسکوفیر در این
اواخر مورد بحث قرار داده اند ،این است که تراز پایین
نسلگیری در میان نیاندرتال ها و انسان های معاصر در
واقع مربوط به طبیعت ناموفقانه اکثر رویدادهای نسلگیری
بوده است .در واقعیت ،تراز نسلگیری در رویدادهای
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.
من در باره مفهوم «گونه های انسان ها» ،در باره مدل
«بیرون از افریقا» و هم بازنگری خود افریقا بسیار فکر
می کنم .برآنم که این اندیشه که انسان های معاصر در
افریقا به وجود آمده اند ،هنوز هم یک مفهوم درست است.
ما داستان خود را از نگاه رفتاری و فیزیکی از آن جا
آغاز کرده ایم ،اما من تقریبا به این باور رسیده ام که
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این یک منشای ساده نبوده است .من بیست  2سال پیش می
توانستم کنکاش کنم که گونه های ما در یک محل و ممکن در
افریقای شرقی یا جنوبی به وجود آمده باشند .یک جمعیت
کم انسان ها در یک دوران زمانی و تنها در یک محل از
نگاه فیزیکی و رفتاری انسان ها معاصر شده باشند.
شاید انزوا و فشار تغییرات اقلیمی زمینه ساز منشای
سریع و عالمه گذاری گونه های ما بوده باشد .اما اکنون
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
یک جا به جای دیگر می کوچند می کنند .صحرای افریقا
حدود  ۱۱۰هزار سال پیش نه یک دشت ،بل که یک حوزه کامل
آبیاری شونده با جهیل ها و رودبارها بوده و شواهد
اشتغال انسانی به شکل ابزار سنگی در امتداد آن منطقه
را می بینیم.
در زمان های دیگر این جمعیت کامل از میان رفته و ما
شواهد تحول انسان های معاصر در افریقای شرقی یا جنوبی
را می بینیم .اما باید به خاطر داشته باشیم که مناطق
بزرگی در افریقا اند که ابزار سنگی داریم ،اما هیچ ثبت
فوسیلی نداریم تا نشان دهد که سازندگان این ابزارها کی
ها بوده اند .ما تا کنون هیچ فوسیل انسان دیرین از
افریقای مرکزی یا غربی نداریم .لذا باید به خاطر داشته
باشیم که تصویر ما از نگاه ساحاتی که کاوش شده و
اطالعاتی که ما از آن ها داریم ،هنوز محدود است.
لذا برای من روندهای دقیقی که دربرگیرنده منشای
افریقای ماست ،هنوز ناروشن است .ما دقیق نمی دانیم که
این پروسه ها چه وقت و در کجا رخ داده است .ما فوسیل
های انسان معاصر از اتوپی را در  ۱۶۰هزار سال پیش در
هیرتو و در  ۱۹۵هزار سال پیش از اومو کیبیش داریم .این
ها از نگاه فیزیکی همانند یک نسخه نیرومند یا تنومند
مردمان امروزی اند ،اما من برآنم ،همچنان می آموزیم که
در کنار این مردمان مشابه -معاصر ،اشکال زنده انسان
های دیرین تر در ساحاتی مانند اومو کیبیش ،نالبا،
سینگا و یاسی وجود داشتند.
شگفتی برانگیزی بیشتر از نمونه یی است که من و
همکارانم چند ماه پیش به نشر سپردیم .این کهن ترین
فوسیل در نایجیریا از یک ساحه یی به نام ایوا ایلیرو
است که حدود سیزده هزار سال عمر دارد ،ولی اگر به آن
نگاه کنید ،از روی شکل آن می توانید بگویید که شاید
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بیش از صد هزار سال عمر داشته باشد .این خاطر نشان می
سازد که ما یک تصویر بسیار جانبدارانه از تحول
افریقایی داریم ،یکجا با ساحات زیاد ناشناخته و امکان
آثار تحول انسانی نه تنها در بیرون از افریقا به شکل
نیاندرتال ها و دینیسوف ها و موجود عجیبی به نام
«هابیت» در فلوریس (اندونیزیا) .شاید انسان های
باستانی در مناطق مختلف خود افریقا نیز منتظر ما
باشند.
از یک تعداد ارزیابی های اخیر ژنیتیکی ،شواهدی از
موجودیت دی ان ای انسان های باستانی  ۳۵هزار ساله در
یک تعداد مردمان معاصر افریقایی دیده شده است .لذا این
روند حتا در افریقا بسیار پیچیده تر از آن است که ما
می پنداریم .تعدادی از انسان های معاصر نیز ژن های
باستانی بیشتری نسبت به دیگران دارند و باید هم چنان
باشد .لذا این مفکوره ما را به این جا می رساند که بار
دیگر بپرسیم :انسان معاصر یعنی چه؟
برخی پژوهش های خیره کننده در چند سال آینده روی دی ان
ای وجود دارد که بعضی از ما از نیاندرتال ها ،بعضی ها
از دینیسوف ها و بعضی افریقایی ها شاید از هومو
هایدلبرگینسیز گرفته باشیم.
دانشمندان با دیدن این دی ان ای ها ،می پرسند که وظیفه
آن ها چه است؟ آیا این ها واقعا چیزهایی در بدن این
مردم انجام می دهند؟ آیا این ها بر مغز ،استخوانبندی،
فیزیولوژی و ....اثرگذار اند؟ این یک تمرکز بزرگ بر
پژوهش ها در چند سال آینده است ،زیرا از سوی دیگر ،با
نگریستن به این ژن ها به راستی می توان گفت که چه چیزی
یک نیاندرتال را نیاندرتال ،چه چیزی یک انسان معاصر را
انسان معاصر و چه چیزی یک دینیسوف ها را یک دینیسوف می
سازد.
این ها همچنان شاید نشان دهند طوری که «چندین منطقه یی
ها» در گذشته مناقشه کرده اند ،فوسیل های نیرومند یا
تنومند در مناطقی مانند آسترالیا می تواند بازتابی از
جریان ژن باستانی باشد و ما می توانیم بگوییم که مظاهر
(مشخص) هومو ساپیان ها (مانند جمجه های کروی ،ابروهای
کوچک و چانه) نخست در افریقا به وجود آمدند ،در حالی
که اکثر صفات یا خصایص منطقه یی(«نژادی») ما از طریق
عمل انتخاب طبیعی ،انتخاب جنسی ،رانش و اثر بنیانگذار
به هنگام گسترش انسان های معاصر به مناطق زندگی امروزی
آن ها به این قالب یا الگوی معاصر افزوده شدند.
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اما آیا ژن های دیرین می تواند حد اقل مسوول بعضی از
آن ها باشد؟
داروین با تحول این مظاهر متحیر شده بود .اگر ما «نزول
آدم» را بخوانیم ،نظر مطلوب او برای تحول تعداد زیادی
از مظاهر منطقه یی عبارت از انتخاب جنسی یا می توانیم
که او
بگوییم ،انتخاب فرهنگی بوده است .من بر آنم
احتماال حد اقل در بعضی موار محق بوده است .ما می
توانیم ببینیم که رنگ جلد به صورت عام با اشعه ماورای
بنفش ربط دارد؛ با توازن در بین ماورای  3بنفش کافی در
جلد برای تولید ویتامین دی ،اما نه مقدار زیاد که باعث
تخریب جلد یا از میان بردن فولیک اسید می شود .لذا یک
عمل توازن کننده در مقدار رنگ جلد موجود بوده و هیچ
شکی وجود ندارد که انتخاب طبیعی در این جا در کار است.
در این جا حتا انتخاب جنسی از نگاه ترجیح جفتگیری برای
جلد روشن تر یا تیره تر می تواند نقش داشته باشد .وقتی
ما به سایر مظاهر چون چشم های شرقی یا نوع موی نگاه
کنیم ،داروین شاید محق بوده و انتخاب جنسی در این جا
کار می کند .اما هنگامی که مردم به تعداد کم پراگنده
می شوند ،شاید ترجیحات فرهنگی برای جذابیت ،راننده
بعضی از این تفاوت ها باشد؛ مقدار زیاد دی ان ای شامل
نبوده و یک تعداد تفاوت های چشمگیر در میان مردم می
تواند با سرعت زیاد به وجود آید.
در مقایسه با زمانی که من پژوهش های تحول انسان را در
اروپا آغاز کردم و از آن حدود چهل سال می گذرد ،پیشرفت
های شگفتی برانگیزی رخ داده است .هنگامی به بریستول
برگشتم ،نتیجه گیری من به اندازه کافی واضح بود .من
نمونه های جمجمه های انسان های معاصر از مناطق مختلف
را داشتم و آن ها در مقایسه با اجداد محلی ایشان ،به
شکل جمجمه یی تنظیم شده بودند .نیاندرتال ها به ندرت
در یک موقعیت وسطی در میان فوسیل های باستانی و انسان
های معاصر قرار می گرفتند ،یعنی معلوم می شد که آن ها
در مقایسه با نزدیکی تدریجی به شکل جمجمه معاصر ،در
مسیر تحولی خود در طول زمان به طرف دیگری رفته اند.
پیشرفت در تکنولوژی های اسکن و دیجیتالی سی تی ،دسترسی
بارها بیشتر و غنی تر ارقام را فراهم می سازد .من
محدود به نقاط کرانیومتریک در جمجمه بودم تا بتوانم
وسایل اندازه گیری خود را بگذارم .اما با سی تی می
توان تمام شکل نمونه را به دست آورد .شما می توانید به
ریخت شناسی جمجمه ،ساینوس ها و استخوان های گوش داخلی
نیاندرتال ها نگاه کنید که حال می دانیم شکل متفاوت از
ما دارند .ما آن را تنها از طریق تکنولوژی سی تی
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آموختیم ،لذا این ها تفاوت های بزرگی اند که می توانیم
از فوسیل های خویش به دست آوریم.
وقتی که من کار خود را در  ۱۹۷۰آغاز کردم ،مناسب است
گفته شود ،مردمانی که به دوام تحول در بین نیاندرتال
ها و انسان های معاصر باور داشتند ،غالب بودند.
لورینگ بریس در مشیگان کسی بود که روی مطالعات آغازین
من نفوذ داشت .لورینگ قویا باور داشت که تحول انسان از
طریق مرحله نیاندرتالی در سراسر جهان عبور کرده است.
ما هر جایی که در پلیستوسین میانی نگاه کنیم ،مردم
«نیاندرتالید» وجود دارند و آن ها نیاکان انسان های
معاصر در هر منطقه اند .لذا اگر ما ثبت کامل فوسیلی می
داشتیم 4 ،می توانستیم گذار تدریجی در هر منطقه را از
طریق اشکال مشابه -نیاندرتال به انسان های معاصر
ببینیم.
در حوالی  ،۱۹۷۰این نظریه احتمال غالب ترین نظریه بود.
میلفورد اولپاف یکی از شاگردان لورینگ بریس ،از این
سنت بیرون برآمده و با همکاران خود نظریه خود را مبنی
بر بازنگری نظریات فرانز ویدنریچ ،کالبد شناس آلمانی
توسعه داد .ویدنریچ نظریه یی را انکشاف داد که حال به
نام تحول «چندین منطقه یی» نامیده می شود .در ۱۹۸۴
میلفورد ،الن تورن و اوسینژی مقاله یی نشر کردند که در
آن در مورد تحول چندین منطقه یی از ارقام فوسیل،
باستان شناسی و ژنیتیک بحث شده بود.
هومو ایریکتوس ها وقتی در دنیای کهن گسترش یافتند ،به
تحول در جهت انسان های معاصر در هر منطقه آغاز کردند.
اما این خطوط از هم دور نشدند ،یعنی این ها توسط جریان
ژن با همدیگر چسبیدند .جمعیت از طریق همه انسان های آن
زمان با همدیگر نسلگیری نموده و لذا هیچ جایی واحدی
وجود ندارد که انسان معاصر تحول نموده باشد .اساسا
انسان معاصر در همه جا هایی تحول نمودند که انسان های
باستانی زندگی می کردند .لذا هر فوسیل می تواند به
صورت بالقوه در یک خط یا نسب قرار داده شود که به
انسان های معاصر منتهی می شود.
در یکی از روشن ترین تمایز از مدل خاستگاه تازه
افریقایی ،ایجاد مظاهر منطقه یی یا ظهور مظاهر معاصر
مشترک به عوض این که غالب شود ،بیشتر در جلو قرار
گرفته است .با آن هم ،مردمانی وجود داشتند که طرفدار
نظریه تداوم منطقه یی نبودند .طور مثال ویلیام هوویلز
از هارورد ،کسی که در سال های دهه  ،۱۹۷۰سالیان دراز
را با او سپری کردم .بیل کسی بود که نمی پنداشت که
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نیاندرتال ها نیاکان ما اند و او نفوذ افزایشی بر
اندیشه من وارد ساخت .ما نمی دانستیم که انسان های
معاصر در کجا تحول نموده اند ،اما هر دو احساس می
کردیم که از نیاندرتال ها تحول نکرده ایم.
اما اگر نیاندرتال ها نیاکان ما نیستند ،پس نیاکان ما
کجا اند؟ آیا آن ها در خاور دور بودند؟ در افریقا
بودند؟ ما در سال های  ۱۹۷۰پاسخی نداشتیم .با آن هم من
بیل را دنبال می کردم که احتمال یک مرکز واحد برای
منشای انسان معاصر موجود باشد که از نگاه فیزیکی و
ژنیتیکی باعث همانندی ها در میان انسان ها در سراسر
گیتی شده است.
در سال های دهه  ،۱۹۸۰ارقامی گردآوری و انباشته شد که
ثبت های افریقایی بسیار عمده بود .افریقا از هر دو
نگاه ریخت شناسی و باستان شناسی ،محل عقب مانده نبود،
با وجودی که غالبا چنین پنداشته می شد .نخست ،نشان
داده شد که انسان های معاصر و ابزارها به همان سابقه
یی در آن جا وجود دارد که در سایر مناطق جهان وجود
دارد .بعد ،وقتی ارقام افزایش یافت ،روشن شد که انسان
های معاصر در واقع نسبت به هر جای دیگری ،پیش تر در آن
جا بوده اند .این آغازی بود در سال های دهه ، ۱۹۸۰آن
چه که ما آن را به نام «بیرون از افریقا» می نامیم.
دیسماند کلرک از نگاه باستان شناسی نیز قویا هوادار
این نظر بود .او با تیم وایت رابطه داشت ،دیسماند و
تیم وایت کسانی بودند که به ساحه رفتند تا فوسیل هایی
را بیابند که برای مدل های خویش نیاز به آزمایش
داشتیم .من آن قدر خوشبخت نبودم که در کاوش های مانند
جبل الطارق سهیم باشم که مقدار زیاد مواد باستان شناسی
و جانداران به دست آوردند ،اما نه فوسیل های انسانی.
اما کسانی مانند دیسماند ،تیم ،افربار یوسف و برنارد
واندرمیش سالیان زیادی بر کار میدانی سرمایه گذاری
کردند و مستحق دریافت آن فوسیل ها شدند .کلرک هوویل
نفوذ قوی اضافی بری من داشت ،کسی که با نوشتم مقالت
مهمی در باره نیاندرتال در سال های  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰یکی از
پیشاهنگان کار میدانی در چندین منطقه بود .او کسی 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.
چیزهای زیادی از دوست موزیمی خود ،پیتر اندروز آموختم،
کسی که برایم کمک کرد تا با همکاری در مقاله مهم ۱۹۸۸
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در ساینس ،اندیشه های خود در باره خاستگاه افریقایی
انسان های معاصر را تدوین نمایم.
مجموعه مقاالت سال  ۱۹۸۷با انتشار مقاله «میتوکاندرای
حوا» در «طبیعت» توسط ریبیکا کان ،مارک ستونکینگ و الن
ویلسن یک حوزه آبیاری واقعی بود .پیش از آن تنها یک
تعداد محدود ما هوادار منشای تازه افریقایی برای انسان
های معاصر بودیم ،اما در سال  ۸۷بود که این عنوان درج
برگ های نخست مجالت و روزنامه ها گردید .بی درنگ منشای
انسان معاصر بسیار جذاب گردیده و پول گزافی برای پژوهش
و کار میدانی بر تحول تازه انسان فراهم گردید.
پیش از آن ساحات جذاب برای تحول انسان در ثبت های
بسیار کهن افریقایی وجود داشت .کسانی که در وادی
بریدگی و افریقای جنوبی کار می کردند ،در مرکز مواظبت
و بودجه قرار داشتند .اما پس از  ۱۹۸۷مردم به گرفت
تحول انسان های معاصر به حیث یک عنوان مهم آغاز کرده و
ما به گرفت کنفرانس های بیشتر ،کارهای میدانی بیشتر و
دلچسبی بیشتر مردم در تحول خویش آغاز کردیم.
.5
ما تا  ۲۰۰۴می پنداشتیم که تنها انسان های معاصر از خط
والس گذشته اند .خط والس پس از الفرید راسیل والس
جانورشناس نامگذاری شده است ،کسی که تغییرات عمده در
جانداران و گیاهان و رستنی ها در آسیای جنوب خاوری را
تشخیص نمود ،طوری که ما از محلی مانند جاوا به امتداد
جزایری به گینه نو و آسترالیا عبور می کنیم.
این نظریه وجود داشت که انسان های دیرین مانند هومو
ایریکتوس تنها تا به جاوا رفته و از آن جا پیشتر نرفته
اند ،یعنی فرضیه این بود که تنها انسان های معاصر با
قایق ها توانایی رفت به جزایر منتهی شونده به گینه نو
و آسترالیا را داشتند.
بعدها یافته هایی چون هومو فلوریس یانسیز در غار لیانگ
بوا در جزیره فلوریس «هابیت» نامگذاری شد ،زیرا فیلم
های لرد رینگ در آن زمان مشهور بود .کاوشگرانی که این
مواد را تشریح می کردند ،بحث داشتند که آن ها یک گونه
جدید انسان را پیدا کرده اند که دارای جسم کوچک به
بلندی یک متر ،با مظاهر اولیه در استخوانبندی و اندازه
مغز شمپانزه است .این موجود در جزیزه فلوریس زندگی می
کرده که بسیار دور از خط والس یا  ۵۰۰کیلومتر دور از
جاوا قرار دارد .نه تنها این موضوع ،بل که حدود ۱۷
هزار سال پیش و بسیار پسانتر از انقراض نیاندرتال ها
زنده بوده است.
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این یک ادعای خارق العاده از یک اسکلیت قسمی و بعضی
پارچه های مواد کنده شده از یک ساحه در فلوریس بود .من
در کنفرانس مطبوعاتی «طبیعت» بودم که این یافته ها
علنی گردیده و در باره کشف آن تبصره هایی صورت گرفت که
تاثیر بزرگی بر من داشت .من این یافته را به جد منحیث
یک گونه متمایز مشابه -انسان نگاه کردم که به نحوی به
فلوریس رسیده و در انزوای طوالنی به صورت جداگانه متحول
شده است.
نظریه غالب در  ۲۰۰۴این بود که این موجود ارایه کننده
یک شکل کوتوله از هومو ایریکتوس است .هومو ایریکتوس به
نحوی به طرف شرق رفته ،به فلوریس رسیده و در شرایط این
جزیره کوچک به گونه های کوتوله (قد کوتاه و کوچک)
متحول شده اند (پروسه یی که به نام کوتوله گری منزوی
یاد شده و در پستانداران وسطی تا بزرگ در جزایری با
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.
با آن هم شماری از پژوهشگران آن را نپذیرفتند .آن ها
احساس کردند که این یک یافته یی عجیب در شرایط عجیب
بوده و این نظر را داشتند که نوعی از انسان معاصر
پتالوژیکی (بیماری شناسی) است که شاید از کریتینیزم،
مایکروسفالی یا چیزی که به نام عوارض لرون یاد می شود،
رنج می برد .این شرایط می تواند مغزهای کوچک و بدن های
کوچک در انسان های معاصر تولید کند؛ طوری که بعضی ها
گفتند ،این یافته ها به هیچ وجه یک گونه متمایز نمی
باشند .این نظر با آن که در اقلیت قرار دارد ،تا امروز
مطرح است .اما من با این بحث های مخالف متقاعد نشده
ام .ما اکنون بیش از  ۱۰۰فوسیل از لیانگ بوا داریم ،نه
تنها یک اسکلیت ،بل که تعداد شمار زیاد دیگر .یک
استخوان االشه دومی که برای من بسیار مشابه استخوان
االشه اولی پرایمیت و باستانی با اسکلیت معلوم می شود.
دو مجموعه استخوان های مچ دست مشابه -پرایمیت داریم.
این یافته ها در سطوح حدود  ۱۷تا  ۹۰هزار سال در
غارها صورت گرفته و باستان شناسی در این سطوح در بعضی
موارد نشان دهنده ابزار سنگی به بارها کهن تر در جزیره
است .لذا برای من ،این یک شکل متمایز انسان بوده و
شاید بسیار اولیه تر از آن باشد که اصل در نظر گرفته
شده است .زیرا پژوهش های اخیر روی مواد و پژوهش های
موجز ،یک تعداد مظاهری را یافته که معلوم می شود به
مراتب اولیه تر از حتا آن هایی باشد که ما در هومو
ایریکتوس یافته ایم .فرض کنونی این است که این موجود
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شاید ارایه کننده حتا یک مرحله پیشتر تحول انسانی بوده
است ،آن های که نزدیک به هومو هابیلیس یا حتا
استرالوپیتیکوس است ،موجوداتی که حدود  ۲میلیون سال
پیش یا بیشتر در افریقا می زیستند .با آن که ما هیچ
سندی مبنی بر وقوع آن نداریم ،بحث بر سر این است که
یکی از این اشکال اولیه بیش از دو میلیون سال پیش از
افریقا بیرون شده ،به نحوی مسیر خود را به سوی آسیای
جنوب خاوری گشوده و به صورت منزوی در جزیره فلوریس تا
 ۱۷هزار سال پیش زندگی نموده ،تا این که منقرض شده
است .این نظر شاید یک داستان به مراتب خارق العاده
نسبت به هومو ایریکتوس باشد که به آن جا رسیده و
کوتوله شده ،یعنی اثر یک مرحله پیشتر تحول انسان که تا
آن جا رسیده است.
پرسش های بسیاری در باره این یافته چالش برانگیز وجود
دارد که از کجا آمده و بر آن چه واقع شده است .آیا این
موجود به علت اثرات انسان های معاصر از میان رفته،
مناقشه یی که در مورد انقراض نیاندرتال ها استفاده می
شود؟
از دید کاوشگران فلوریس ،هیچ نشانه یی از انسان های
معاصر در آن جا در  ۱۷هزار سال پیش وجود ندارد .ظاهرا
انسان های معاصر بسیار پسان به آن جا رفته اند .اما
شواهد یک آتشفشان عظیم در حدود  ۱۷هزار سال پیش در آن
خاکستر در
جا وجود دارد که باعث تولید یک الیه ستبر
غار لیان بوا و سایر جاهای جزیره شده است .شاید همین
انفجار چنان بزرگ بوده که باعث نابودی گیاهان و رستنی
ها  6جزیره و انقراض هابیت ها شده باشد ،یک پایان غم
انگیز پس از شاید دو میلیون سال تحول در یک منطقه دور
افتاده و در کنار یک دنیای بدون سکنه در آن زمان.
این که آن ها از کجا آمده اند؟ هنوز یک راز است .از
سوی دیگر ،آیا این ها از هومو ایریکتوس بودند؟ مایکل
موروود در این اواخر گفته ،احتمال بسیار هست که اجداد
هابیت ها از شمال آمده باشند ،زیرا جریانات آب در آن
منطقه از سولوسی تا مناطقی مانند تیمور به سوی جنوب و
بعد از آن به سوی غرب است .این در مسیر مخالف انتقال
از جاوا به فلوریس است .لذا موروود بحث می کند که
اجداد هابیت ها باید در شمال تر یافت شوند .به طور
شایان توجهی او و همکارانش ابزار سنگی یی در فلوریس
پیدا کرده اند که یک میلیون سال سابقه داشته و شاید
توسط نیاکان هابیت ها استفاده شده باشد .گفته شده که
او ابزارهای در جزیره سولوسی یافته که یک میلیون سال
سابقه داشته و این جزیره نیز در آن سوی خط والس قرار
دارد.
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لذا شاید در آن جا تعداد زیاد مردمانی اقارب هابیت ها
موجود باشند که منتظر یافت شدن در جزایر منطقه باشند.
ما یک تاریخچه کامل ناشناخته برای هابیت ها داریم،
همان طور که یک تاریخچه ناشناخته برای دینیسوف ها در
آسیای شرقی داریم .با تغییر موضوع ،من فکر می کنم یکی
از مهم ترین یافته های اخیر ،مواد به دست آمده از ساحه
مالپا در افریقای جنوبی است .این موادی است که در چند
سال اخیر یافت شده و ما شاهد یک تعداد مقاالت نشر شده
در «ساینس» در چند ماه اخیر بوده ایم .این یک گونه یی
آسترالوپیتیکوس به نام آسترالوپیتیکوس سیدیبا است که
به صورت واضح مربوط به گونه های قبل شناخته شده و
احتمال نیاکان آسترالوپیتیکوس افریکانوس می باشد.
نمونه تانگ و فوسیل «بانو پلیز» دو نمونه مشهور
استرالوپیتیکوس افریکانوس است ،یک گونه یی که در
افریقای جنوبی بیش از دو میلیون سال پیش زندگی نموده
است.
متخصصان،
برای
که
شود
گفته
است
درست
این
آسترالوپیتیسین های افریقای جنوبی از جریان عمده تحول
انسانی کنار گذاشته شده اند .نظر جریان عمده این بوده
که افریقای شرقی جایی است که نخستین انسان ها تحول
نموده اند ،با هومو هابیلیس بیرون شونده از گونه های
مانند لوسی ،استرالوپتیکوس افریکانوس .از آن جا به
نوبه خود ،گونه هومو ایریکتوس به صورت ظاهری حدود 1.8
میلیون سال پیش تحول نموده است.
آن چه جدید است ،این که سیدیبا حدود دو میلیون سال
عمر داشته و دارای مظاهر بیشتر انسانی نسبت به
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.
این برای کسانی مانند لی برگر (کاشف سیدیبا) پیشنهاد
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
های افریقای شرقی را کنار بگذارید .من تمایل به نظری
دارم که این مسایل بسیار پیچیده از این است .ما می
دانیم که آسترالوپیتیسینز حدود  2.5میلیون سال پیش در
اتوپی ،کنییا ،تانزانیا و مالوی تا افریقای جنوبی
زندگی می کردند .بعد اگر در یک تعداد ساحات ،تحول های
موازی در سازگاری با تغییرات محیطی داشته باشیم ،این
گونه های متفاوت به کاربرد ابزار در یک مقیاس وسیع
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به خوردن گوشت در یک مقیاس وسیع
برای گرفت غذای خویش به سفر به
آغاز می کنند ،این می تواند باعث
انسانی در بدن ،دست ها و حتا مغز

آغاز می کنند ،آن ها
شروع می کنند ،آن ها
فواصل بیشتر با دو پا
تغییرات موازی مشابه-
گردد.
این شاید همان چیزی است که ما در هر دو محل یعنی
افریقای شرقی و افریقای جنوبی می بینیم .حتا یک امکان
انقالبی بیشتر این که رویدادهای هایبریدی (دوگانه یی)
که ما حال از دی ان ای باستانی و معاصر نقشه برداری می
کنیم ،دو میلیون سال پیش در افریقا صورت گرفته و شاید
باعث تولید ریخت شناسی های رنگارنگی شده که در آن جا
مشاهده می کنیم .لذا ،این که کدام ساحه سرانجام می
تواند محل منشای هوموی هوشمند باشد ،هنوز یک پرسش باز
است ،اما سیدیبا به خاطر می آورد که افریقای جنوبی می
تواند بخشی از این داستان بوده و شاید آسترالوپیتیکوس
افریکانوس از میان نرفته باشد .شاید آن ها به تحول
ادامه داده و حتا شاید باعث تحول یک تعداد مظاهر
مشابه -انسانی شده باشند.
لذا این مواد در اصطالحات تحولی مهم است ،همچنان به
خاطر کامل بودن تعداد زیاد اسکلیت هایی که تا کنون کشف
شده ،مهم اند .چیزهایی که تا کنون نشر شده ،دو اسکلیت
کاملی است که احتمال یک بچه حدود  ۹یا  ۱۰ساله و یک زن
بالغ بوده است .تا هنوز که نشر نشده ،حد اقل سه فردی
است که تماما از همین یک ساحه می باشند .چنین بر می
آید که این افراد یکی پس از دیگری در یک دام مرگ
گرفتار می شوند .آن ها شاید در یک آب اکسیژنی می
افتند ،جایی که پوسیدگی عضله ها بسیار کند بوده و آن
ها پیش از  7این که فوسیل شوند ،مومیایی می شوند و به
پنداشت لی برگر ،با امکانات نگهداری عضله/بافت های
نرم .در میان استخوان ها و رسوبات پیرامون آن ها می
تواند لیه های جلد فوسیل شده باشد که شاید باعث
نگهداری جلد ،روزنه ها ،موی و حتا رنگ شده است .حتا با
خارق العادگی بیشتر ،اگر راست باشد .این ها تنها به
خاطر تکمیلی خویش نیز گونه های واقعا مهم اند .اثرات
کار ژنیتکی در رشته ما فوق العاده بوده و در حال رشد
است .وقتی شما به  ۱۹۹۷نظر اندازید ،یک مقدار کم دی ان
ای میتوکاندرا از اسکلیت اصلی نیاندرتال یافت شده در
آلمان داشتیم .من در آن کنفرانس مطبوعاتی با سوانتی
پابو بودم و این بدون شک یک دستاورد پیشگام و
غیرمنتظره بود .اما هیچ کس باور نمی کرد که ما ده سال
پس می توانیم در باره اکثر ژنوم یک موجود نیاندرتال
بازسازی شده سخن بگوییم .لذا پیشرفت های فنی و محاسبوی
فوق العاده بوده است.
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توانایی دریافت دی ان ای ،قدرت محاسبوی عظیم و ارقام
بزرگ نمونه های مقایسه یی دی ان ای برای ما اجازه داده
تا اکثر ژنوم یک نیاندرتال و در واقع چندین نیاندرتال
را نقشه برداری نموده و دی ان ای انسان های مرموزی به
نام دینیسوف ها را پیدا کنیم.
بر آنم که در هر جایی که شرایط مناسب سرد موجود بوده و
هم در هر جایی که در گذشته اقلیم سرد چیره بوده ،در آن
جا باید دی ان ای خوب حفظ شده باشد .لذا در آسیای
شمالی و اروپا و در ساحات مرتفع بیرون این ساحات باید
مقدار بیشتر دی ان ای از فوسیل ها به دست آید و ما
مقدار زیادی از فوسیل های انسان معاصر خواهیم دید که
به دست آوری آن به علت مشکالت آلوده شدن کند بوده است.
ما شاید از دی ان ای آن ها پیدا کنیم که مردمان دیگری
به غیر از دینیسوف ها و نیاندرتال ها در این مناطق
بوده اند ،یعنی شگفتی های بیشتری در راه است .طور
مثال ،شواهدی از دی ان ای فوسیل ها و معاصر وجود دارد
که یک سرازیر شدن از انسان های معاصر و دیرین حتا در
افریقا وجود داشته ،با امکاناتی در یک قاره چنان بزرگ
که در آن جا فرزندان سایر هایدلبرگینسیز در کنار هومو
ساپیان ها زیست داشته اند .این مردمان نیز باید دی ان
ای تبادله نموده باشند که شواهد آن شاید در ژنوم
افریقایی های زنده یافت شود.
ما همچنان برای نخستین بار یک نگاه خوب به دی ان ای
وظیفوی در ژنوم افراد باستانی خواهیم داشت .ما برای
نخستین بار می توانیم یک مقایسه نه تنها در بین ژنوم
شمپانزه و انسان معاصر انجام بدهیم ،بل که حال می
توانیم ژنوم نیاندرتال و ژنوم دینیسوف را علوه کنیم.
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؟
چه چیزی باعث ساختمان نیاندرتال ها شده است؟ چه چیزی
باعث ساختمان دینیسوف ها شده است؟ شاید این ها اثراتی
بر طبیعت ما داشته باشند که چه چیزی یک انسان معاصر را
انسان معاصر ساخته است.
هم اکنون یک مقدار دی ان ای تشخیص شده که در میان
انسان ها متمایز است ،در حالی که نیاندرتال ها مانند
شمپانزه ها اند .برخی از این ها با مغز و بعضی ها با
جلد و فزیولوژی رابطه دارند ،بعضی ها با این ربط دارند
که اسکلیت چگونه رشد می کند و بعضی با چیزهایی مانند
تحرک سپرم ربط دارند .این چیزها واقعا کمک خواهند کرد
تا نشان دهند که چه چیزی یک نیاندرتال ،یک دینیسوف و
یک انسان معاصر را می سازد.
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ما بطور مساویانه مطالعات وظیفوی دی ان ای مشتق شده از
نیاندرتال و دینیسوف ها در مردمان معاصر را خواهیم دید
که نشان دهنده نسلگیری قبلی است .لذا روشن خواهیم کرد
که آیا از آن رویدادهای نسلگیری از نگاه سازگاری محلی،
مقاومت در برابر پتوژن های جدید و غیره ،بهره برداری
های کوتاهمدت یا درازمدت گرفته ایم.
یک ارایه ساده فکر کنونی من در باره تحول انسان در طول
دو میلیون سال بدین گونه است:
ما یک نسب از هابیت« ،هومو فلورسینسیز» (در پرانتز به
خاطری گرفته شده که حالت انسانی آن ها هنوز روشن نیست)
داریم که شاید بیش از دو میلیون سال پیش از ما جدا
شده ،در انزوا در آسیای جنوب خاوری تحول نموده و ظاهرا
حدود  ۱۷هزار سال پیش منقرض شده است.
ما یک نسب از هومو ایریکتوس داریم که به احتمال زیاد
در افریقا منشا گرفته و به نسب هایی ارتقا نموده که در
خاور دور (در چین و جاوا) ادامه داشته ،اما به تدریج
منقرض شده اند .این ها در اروپا شاید منجر به ظهور
گونه های اجداد هومو« ،انسان پیشاهنگ» ،شده باشد که از
ساحه اتاپورکا در اسپانیا شناخته شده و باز منقرض شده
است.
ما در بخش غربی دنیای کهن ،تکامل گونه های
هایدلبرگینسیز موجود در اروپا ،آسیا و
داریم .ما می دانیم که هایدلبرگینسیز در دو
های معاصر و نیاندرتال ها تکامل نموده است.
خاطر دینیسوف ها می دانیم که هایدلبرگینسیز
سه مسیر رفته است ،یعنی در واقع معلوم
دینیسوف ها یک شاخه منشعب از نسب نیاندرتال

جدید ،هومو
افریقا را
مسیر انسان
اما حال به
در واقع در
می شود که
باشد8 .

هایدلبرگینسیز در شمال مدیترانه باعث ظهور نیاندرتال
ها و در شرق دور باعث ظهور دینیسوف ها شده است.
هایدلبرگینسیز در افریقا به انسان های معاصر تحول
نموده که سرانجام حدود  ۶۰هزار سال پیش از افریقا
بیرون شده اند؛ اما طوری که یادآور شدم ،شواهدی هست که
جمعیت هایدلبرگینسیز برای یک مدت زمان در افریقا دوام
داشته است .اما حال می دانیم که نیاندرتال ها و
دینیسوف ها از نگاه ژنیتیکی منقرض نشده اند .آن ها از
نگاه فیزیکی منقرض شده اند ،اما ژن آن ها در انسان های
معاصر وجود دارد ،شاید در آسیای غربی در مورد
نیاندرتال ها.
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بعد یک گروه کوچک انسان های معاصر ،دی ان ای دینیسوف
ها را در آسیای جنوب خاوری گرفته اند .ما حتا با بعضی
از این دی ان ای باستانی موجود در انسان های معاصر در
افریقا ،با یک داستان بسیار پیچیده مواجه هستیم .لذا
داستان تحول ما اکثرا (نه مطلقا) یک منشای تازه
افریقایی است.
 .۱کریستوفر استرینگر یکی از سرشناس ترین مردم شناسان
جهان است .او بنیانگذار و هوادار سرسخت نظریه پیشتاز
در رابطه به نظریه تحول ماست:
منشای تازه افریقایی یا «بیرون از افریقا» .او از سال
 ۱۹۷۳در موزیم طبیعی تاریخ کار نموده ،عضو انجمن شاهی
و هم اکنون راهنمای اشتغال بزرگ و موفقانه انسان های
باستانی پروژه برتانیا است.
 .2تازه ترین کتاب او به نام «منشای گونه های ما» است:
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 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
خونی نوع  Pبودند .انسان شناسان (انتروپولوژیست ها)،
تبارشناسان (اتنولوژیست ها) و نسب شناسان (دانشمندان
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
بودند .آن ها در این جا ،نزدیک ده هزار سال آزگار بسر
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
انسان های بوریالی (شمالی) می خوانند و زبان شان را هم
بوریالی نام نهاده اند ،آهسته ،آهسته رهسپار زمین های
گرمتر جنوب و جنوب باختری شدند.
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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
باره این انسان ها بودند ،چنین می پنداشتند که آن ها
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
هاپلوهای نوع «آر» شده بودند .این که چگونه هاپلوهای
«پی» به هاپلوهای «آر» مبدل گردیده بودند ،بحث بسیار
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.
ها که حدود بیست هزار سال پیش به
گروه هایی از آن
سوی کوه های کارپات و گستره پهناوری از رود ولگا گرفته
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
های اروپایی نوردیک (آلمانی ها و انگلوساکسون ها)،
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
آن ها به سوی جنوب هم رهسپار گردیده بودند -به سوی
دامنه های جنوبی کوه های آلتای و سایان تا گستره حوضه
دریاچه بایکال و رودهایی که به دریاچه بایکال می
1
ریزند؛ و نیز گستره قزاقستان.
 . 11هر چند به درستی روشن نشده است ،اما شاید گروه های
کوچکی از این مردمان وارد آسیای میانه و حتا پشته
ایران هم شده باشند .دانشمندان توانسته اند حضور توده
هایی با هاپلوگروه های  R1aرا در پشته ایران تا هژده
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
یعنی طی ده هزار سال آزگار از شمال به این سرزمین ها
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
اریایی یا ایرانی به مفهوم دقیق خواند .نام دقیق این
پروتواروپایی
تنها
تواند
می
علمی
دید
از
ها
(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
دریاچه بایکال می ریزند) ،با گروه هایی از انسان های
زردپوست که از شمال خاوری چین به سوی گستره شمال خاوری
و شمال مغولستان و گستره جنوبی آلتای -سایان و به ویژه
بایکال آمده بودند ،درگیر شدند .از آمیزش دو گروه
انسانی سپید و زرد ،نسل نو دورگه یی پدید آمد که می
شود به گونه مشروط و مفروض آنان را «پروتوتورکی» و
«پرتوامیریدینی» یعنی پیشینیان تورکی ها و بومیان
دارای هاپلوهای نوع «کیو» و
امریکایی نامید .آن ها
بیشتر این مردمان دورگه از مسیر رودهای
«ان» بودند.
خاور دور روسیه به سوی شمال خاوری به راه افتادند و
با گذشتن از سر یخ ها به سرزمین امریکا کوچیدند .پیش
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
روخانه ها به سوی شمال اقصای روسیه هم رفته بودند که
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
شدند که پسان ها به نام دارندگان فرهنگ گورهای تخته
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
میانرودان) سرازیر شده بودند .اما پیش از آن باید به
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.
دارندگان این زبان افعال را نمی شناخته اند و روشن است
در عصر حجر زندگانی بسیار بی پیرایه یی داشتند.
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به سال  1986کتاب ن .اندره یف زیر نام «زبان های پیشین
کهن هند و اروپایی» از چاپ برآمد که در آن ،بر پایه
آنالیز وضعیت زبانی باستانی این زبان ها به نتیجه
شگفتی برانگیزی برای آن برهه دست یافت :زبان های پیشین
هندواروپایی ،اورالی و آلتاییک زبان های خویشاوندی
اند .این بدان معنا است که حامالن هاپلوگروه های N ،R
و  Qدر اواخر عهد پارینه سنگی در کنار هم می زیسته اند
و به یک زبان سخن می گفته اند که آندره یف آن را زبان
بورئالی (شمالی) نام داد.
 .ن .اندره یف« ،زبان های پیشین کهن هند و اروپایی»،
انتشارات «علم» (نائوکا) ،سانکت پتربورگ.1984 ،
سزاوار است تا روی این کتاب بیشتر درنگ نماییم.
نویسنده ،استوار بر حقایق وضعیت پیشین زبانی متاخر
هندواروپایی و تجزیه و تحلیل آن ها به یاری بازسازی
درونی در حداکثر عمق» سامانه واژگانی کهن زبانی
هندواروپایی را بازآفرینی کرد که گواه بر همانندی
شگفتی برانگیز آن با سامانه واژگانی زبان های اورالی و
آلتاییک بود.
بر این اساس ،نویسنده به این نتیجه رسید که همه زبان
یگانه
آبایی
زبان
یک
چهارچوب
در
یادشده
های
بورئالی(شمالی) که ریشه در دوران اواخر پارینه سنگی
دارد ،دوران توسعه بس دور و درازی را سپری نموده
بودند .فروپاشی زبان کهن بورئالی به پدیدآیی زبان های
هند و اروپایی ،اورالی وآلتاییک نخستین انجامید.
زبان بورئالی چگونه زبانی بود؟ بسیار ساده .کلمه ها از
یک یا دو صامت ساخته شده بودند و مفاهیم اساسی مربوط
ذخیره واژگانی
به اشیاء (اسما) را بازتاب می دادند.
این زبان بسیار کوچک بود و شامل  230کلمه می شد .برای
مثال ،در بافتار واژه های روسی «تئمه» ( -)тьмаتاریکی،
َک»
«تیومنی» ( -)темныйتاریک« ،تومان» ( -)туманمه« ،مر
(( -)мракدلتنگی) ،زاتمنیات ( -)затемнятьتیره و تاریک
شدن؛ حروف صامت ت -م برجسته می باشند .عین صامت ها به
زبان های دیگر ،در کلمه ها با عین بار معانی حضور
دارند .یعنی همان معنا را دارند :برای نمونه در زبان
های فنلندی و اوینکی ( .)Evenkiبخش های جمله ها در زبان
کهن هندواروپایی وجود نداشت .جمله ها به شکل کنونی آن
ساختار و ریخت (مورفولوژی) نداشتند.یعنی از فعل (عمل)
 )verb (action( /و ویژگی های صفت ( (- )adjectives )attributes
 )прилагательныеهنوز آگاه نبودند .تنها نوع کلمه سازی-
هسته ریزی بود مانند کلمه «پاراوز» ( » )«паровозبه
معنای لوکوموتیف.
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گستره پراکندگی زبان کهن بورئالی به گونه یی که
نویسنده می پندارد ،بسیار پهناور بوده است (بیش از حد
گسترده ،به پیمانه یی که به دشوار بتوان یگانگی آن را
گمان برد)  -از کارپات ( )Carpathiansتا آلتای .آن بخش
قبیله ،که از آن با گذشت زمان «آلتای ها» تشکل یافتند،
سرزمین هایی از دریاچه ارال تا به کوه های اورال را
اشغال کردند .هند و اروپایی های (قبلی)  -سرزمین هایی
از دنیپر  Dnieperتا به رود راین را ،با در دست گرفتن
مرکز کارپات .حامالن شاخه اورالی زبان بورئالی در میان
آن ها قرار گرفتند.یعنی بین دنیپر و اورال.
بنا به داده های زبانی ،جایی که پیشینیان هندواروپایی
ها زندگی می کردند ،پر از تپه ها بود ،و تهی از
رودخانه های بزرگ ،با زمستان های سرد و تابستان های
گرم ،که نشاندهنده مناطق جنگلی -استپی می باشد .در
دوره میانسنگی ( 6-11هزار سال پیش از میالد) در زبان
نیاکان هندواروپایی ها دگرگونی های شایان توجهی رخ
داد .گنجینه واژگانی آن با کلمات و واژه های مرتبط با
نیاکان
گردید.
آراسته
کشاورزی
و
دامپروری
هندواروپاییان از چارپایان -گاو ،غژگاو،گوسفند ،بز و
اسب را می شناختند.
این زبان ها ،سیمای کم و بیش مدرن را در جایی حدود -7
 10هزار سال پیش به دست آوردند .در همان زمان هم بخش
های جمله ها پدید آمدند -نخست :اسم و فعل (یعنی ،موضوع
و عمل دیگر از هم تفکیک می گردیدند).
این دیدگاه را نقاشی های روی صخره های غارها در اواخر
پارینه سنگی و اوایل میانسنگی تایید می کنند .همه
تصاویر جانداران در این دوره بدون حرکت در یک ژست پایا
(ساکن) به پرده کشیده شده اند .و تنها در عصر میانسنگی
توسعه یافته در نقاشی های روی صخره های غارها ،آشکارا
واقعگرایی
تحرک آغاز به خودنمایی می نماید .تصاویر
ویژه دوران پارینه سنگی را از دست می دهند ،اما در
عوض ،پویایی یا دینامیسم (برای مثال ،صحنه های جنگ های
دوره میانسنگی اسپانیا و جمع آوری عسل در بخش «اقتصاد
نوع استالیی» -کتاب تاریخ اسرار آمیز تاتارها)...
in the intro section "farm type appropriating" The Secret History of the
...( Tartars
را به دست می آورد .در همین دوره (نزدیک به هفت هزار
سال پیش) به پنداشت و .ایوانف ،شاخه زبان های آناتولیک
از دیگر زبان های هندواروپایی جدا گردید.

35

در باره حضور نیاکان هندواروپایی ها در آسیا می توان
از روی هاپلوگروه تقسیم ناشده ) ،R1 (M173در میان
حامالن
موجودیت
کرد.
داوری
امریکایی
سرخپوستان
هاپلوگروه R1در همسایگی  – Qآشکارا گواه بر خویشاوندی
پروتو تورک ها و امرینیدی ها و هندواروپایی ها است.
اقیانوسیه و
در ترکیب توده های
)R1 (M173
پدیدآیی
آسترالیا می تواند به احتمال زیاد به دلیل مهاجرت های
باشندگان غرب چین زیر فشار نیاکان چینی ها  -حامالن
هاپلو (رسانه پیوستگی) گروه  Oصورت گرفته باشد .در
گذشته ،در این سرزمین ها (یعنی در غرب چین) – مردمان
اروپاییدی (قفقازی نما) دارای سیمای مدیترانه یی،
حامالن هاپلو گروه های  Kو  R1زندگی می کردند .فرزندان
آن ها – مردم مرموز باشو اند.
برای دیدن نقشه هاپلوگروه آر .نگاه شود به:
)http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroup_R_%28Y-DNA%29.PNG
Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: .1
)qʰoŋ naː

 زبان توده های باشنده ائیریانم ویجه:از داده های زمین شناسی تاریخی ،پالیوجیوگرافی ،اقلیم
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
هشت هزار سال پیش از امروز گرمای سخت و سوزانی سراسر
آسیای مرکزی و قزاقستان را فرا گرفت .این دوره گرما
حسن این گرما و
یافت.
نزدیک به یک هزار سال ادامه
باالرفتن دما این بود که بسیاری از یخچال های کوهی در
پامیر و هیمالیا و قفقاز آغاز به آب شدن نمودند و
گستره پهناوری از جمله مناطق مرکزی ایران به مناطق
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
2
خوش آب و هوا و دارای اقلیم گوارا شده بود.
 . 2یاد ما نرود که در همین زمان با توجه به آب شدن
یخچال های قفقاز ،شماری از باشندگان پشته ایران و
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
«هند و ایر و اروپایی» شکل گرفت .می توان چنین پنداشت
که همو همین گستره پهناور ائیریانم ویجای گمشده بوده
است.
در این جا باید یادآور شد که از مدت ها بدین سو
دانشمندان در پی آن بوده اند که سرزمین مشترک نیاکان
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
هم دارند و باید دارای ریشه مشترکی باشند و روزگاری در
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.
مانند بوگ (خدا) در روسی ،بگوان (در هندی) و بگ (معرب
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
باشند که چگونه سگ را به زبان روسی «سباکا» و در زبان
مادی «سپاکا» می گویند .ما در این جا به جزییات
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
آبایف -دانشمند اوستی یا بانو رسترگوییوا و به ویژه
زبانشناسی
نامدار
ائدلمان-استادان
ژوی
بانو
(فیلولوژی) ،ریشه شناسی (ایتمولوژی) و فقه الغه
(لنگویستیک) -ایران شناس و هندشناس .بسنده است نگاهی
به فهرست کتاب هایی که این دانشمندان در باره زبان های
3
ایرانی نوشته اند ،بیفکنم.

به هر رو ،از همین جا بوده که دانشمندان اصطالح خانواده
زبان های «هند و اروپایی» را با توجه به پراکندگی
3

 .نگاه شود به پیوست شماره []2
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جغرافیایی این زبان ها از هند تا به اروپا به میان
کشیدند .باید گفت که بسیار بهتر می بود اگر «هند و ایر
و اروپایی» می گفتند .اما البته ،تنها واژه ها مشترک
نبودند .روشن است نیاکان آدم هایی که گویشوران این
زبان ها اند ،هم باید روزگاری با زیستن در یک میهن
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
رودهای ولگا و دانیوب بوده است .گذشته از این که نام
زبان های مردمانی که پسان ها هسته توده های ژرمانیک و
گونه مشروط و
نوردیک و  ..چه بوده است ،می توان به
مفروض زبان پیشینیان آریایی ها یا زیرگروه هندو ایرانی
ها را «پروتواوستایی» خواند که در بخش های جنوب خاوری
و گستره جنوبی ائیریانم ویجه -میهن مشترک همه توده های
و بر شالوده زبان
هندو ایر و اروپایی زاده شده
بوریالی به میان آمده بود .ناگفته نباید گذاشت که درست
بایکالیک-
همین زبان بوریالی نیای گروه زبان های
آلتاییک (تورکی) هم شمرده می شود .با این قید که زبان
های بایکالیک -آلتاییک در اثر آمیزش زبان بوریالی با
زبان قدیم چینی به میان آمده بود.
«زبان نیا اوستایی» باشندگان هوانیرات یا گستره فرهنگ
اندرونوفو:
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گستره فرهنگ اندرونوو

4

« .4فرهنگ اندرونوو (به روسی)Андроновская культура :
مجموعه یی از فرهنگهای بومی همانند مربوط به عصر برنز
بود که از پیرامون  ۲۳۰۰تا  ۱۰۰۰پیش از میالد در منطقه
غربی استپهای آسیایی و باختر سایبریا وجود داشت .این
فرهنگ نام خود را وامدار روستایی به نام اندرونوو است
که در  ۱۹۱۴میالدی در آن گورهایی -با اسکلتهای خمیده
خاکشده که به همراه سفالهایی به خاک سپرده شدهبودند-
یافتشد .بدین فرهنگ سینتاشتا-پتروفکا هم میگویند.
فرهنگ اندرونوو چهار خردهفرهنگ وابسته برجسته داشتهاست
که به سوی جنوب و خاور گستردهشدهبودند:
سینتاشتا-پتروفکا-آرکائیم در جنوب کوههای اورال و شمال
قزاقستان کنونی ،این فرهنگ میان سالهای  ۲۲۰۰تا ۱۶۰۰
پیش از میالد برپا بودهاست و دربرگیرنده بخشهای زیراست:
ریختیابی فرهنگ سینتاشتا در استان چلیابینسک که زندگی
در آن به پیرامون  ۱۸۰۰پیش از میالد باز میگردد.
سکونتگاه آرکاییم همیچنین در استان چلیابینسک به 1700
پ .م .باز می گردد.
آالکول که میان سالهای  ۲۱۰۰تا  ۱۴۰۰پیش از میالد میان
آمودریا و سیردریا در بیابان قزل قوم برجای بودهاست؛
الکسییفکا مربوط به  ۱۵۰۰تا  ۱۳۰۰پیش از میالد در
ششم در
قزاقستان خاوری و مرتبط با نمازگه تپه
ترکمنستان کنونی.
وادی اینگال در جنوب منطقه تیومن که در آن یادمان های
فرهنگ های االکولی ،فئودروفی و سارگاتی یک دیگر را
تعویض می کنند.
فرهنگ فئودروو در جنوب سایبریا و مربوط به ۱۳۰۰-۱۵۰۰
پیش از میالد؛ (برای بار نخست در آن شواهدی دال بر
سوزاندن مردگان و نیز کیش نیایش آتش به دست آمدهاست).
فرهنگ بیشکند-وخش (تاجیکستان) مربوط به  ۱۰۰۰تا ۸۰۰
پیش از میالد
احتمال داده میشود که دوره فرهنگ اندرونوو زمان شکل
گرفتن اسطورههای نخستین آریایی باشد .به دلیل گستردگی
فرهنگ اندرونوو مرزبندی دقیقی برای آن دشواراست .این
فرهنگ در باختر با فرهنگ اسروبنا در منطقه ولگا برخورد
داشتهاست و در خاور با فرهنگ آفاناسوو کهنتر اشتراکاتی
دارد .همچنین در جنوب سکونتگاههایی به صورت پراکنده –
مانند کوپتداغ در ترکمنستان کنونی ،پامیر و تیان شان-
بدین فرهنگ وابستهاند .حدود شمالی این فرهنگ به درستی
مربوط نیست و به احتمال تا محدوده پوشش گیاهی تایگا
امتداد داشتهاست.
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پراکندگی فرهنگ اندرونوو Andronovo
رنگ سرخ تیره – ریختار (فارماسیون) سین تشتا -Sintashta
پتروفکا
رنگ بنفش -دفینه هایی که در آن ارابه هایی با چرخ های
 spokedیافت شده است.
رنگ نارنجی یا صورتی -نشاندهنده کهنترین اثرهای به دست
آمده از وجود گردونههای اسبیاست.
(ریسمانداران یا
همسایه
های
فرهنگ
–
سبز
رنگ
طنابداران ،مرگیانا -باختری و آفاناسیفی .)Afanasiev
کنون چنین تثبیت شده است که پس از سرازیر شدن توده های
سپیدپوست اروپاییدی از ائیریانم ویجای نخستین (گستره
شمال کسپین  -میان رودهای ولگا و دانیوب) به سوی خاور
و جنوب که از پنج و نیم هزار سال پیش آغاز گردید (سر
از میانه دوم هزاره چهارم پیش از میالد) و تا چهار هزار
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
پامیر  -در گستره میانرودان آمو و سیر) و استان سین
کیانگ چین فرهنگی را پی ریختند که به نام فرهنگ
اندرونوو یاد می شود .دارندگان این فرهنگ ،سرزمین خود
َث («کشور
َنیر
را به نام («هوانیرات» ( )Hvaniratیا خو
ارابه سوارن مهربان») ) می خواندند که در میان رودخانه
های «راهه» یا «رهه» [ولگا] و «وهوی -داتیا» [آمو یا
سیر؟] واقع بود (که از کوه های افسانه یی (یا شاید هم
واقعی؟) «هرا» («هره» یا «هارا») سرچشمه می گرفتند و
به دریای میانی واروکش (( )Vorukashکسپین) می ریختند.
این ها با گذشت زمان در حوالی سه هزار و پنجصد سال پیش
از امروز به فرهنگ زمینداری و کشاورزی رو آوردند و در
فرهنگ آندرونوو در میانه هزاره دوم پیش از میالد به سوی
خاور گسترش یافت و همچنین باشندگان این فرهنگ در
کوههای آلتای به استخراج مس دست یازیدند( ».برگرفته از
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
یافته اند که گواه بر موجودیت تمدن های کشاورزی دست کم
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
ها خواند .زبان ایشان را هم می شود به نام نیااوستایی
(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
سال پیش از امروز وارد گستره غربی پشته ایران شده
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
ردپای شان را در آثار برجا مانده در جهان باستان
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
برای ریشه شناسان و دانشمندان فقه اللغت.
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
پامیر و شمال افغانستان (بلخ و هرات) و شمال خاوری 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
هزار سال پیش از امروز از گستره هوانیرات به گستره
آسیای میانه (میانرودان آمو و سیر) و دامنه های پامیر
و شمال افغانستان کنونی (بلخ و هرات) صورت گرفته بود
که بخش بزرگی از ایشان با گذشتن از آمو ،وارد بلخ و
هرات شدند و از هرات به سوی سند شتافتند و با گذشتن از
آن به درون سرزمین هند وارد شدند و آن را آریاورته
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شاید گروه های کوچکی هم به سوی غرب پشته
خواندند.
ایران شتافتند و با توده های بومی آمیزش یافتند.
واپسین روند مهاجرت اریایی ها هم شاید در حوالی 3750
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
فام (سیه چهره یا سیه چهره یا سیه چرده (تورها -تور به
معنای سیاه و تاریک)) ،آمیزش یافتند .درست در همین
هنگام است که زبان «اوستایی» در گستره کشور بلخ شکل می
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
گذر از هندوکش به سوی جنوب شتافتند .برای نمونه می
توان از نورستانی ها یاد کرد که یکی از نابترین توده
های اریایی هستند .در خون آن ها تا  60درصد هاپلوهای
نوع  R1aدیده می شود.
اروپاییدی های آمده به آسیا را می توان به دو دسته
تقسیم کرد -یکی کسانی که سفید پوست و اروپاییدی بودند،
اما اریایی نه مانند سیرها و دینلین ها و ...و دیگری
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.
تفاوت میان ایشان هم در شیوه زندگانی و آیین بود که
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.
گروه های دیگری از توده های اروپاییدی که از ایریانم
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
اصل «بای کول» برگرفته شده از دو سازواره ایرانی شرقی
دیرین -بای به معنای غنی مانند بایگانی وکول (قول) به
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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مرزهای شمالی چین و نیز نوار شمالی مغولستان در دامنه
های جنوبی کوه های آلتای -سایان تا گستره جنوبی دریاچه
بایکال رهسپار شدند و در حدود  3650تا  3000سال پیش از
امروز در امتداد نواری که دیوار بزرگ چین روی آن ساخته
شده بود ،رویاروی توده های زردپوست چینی جاگزین شدند.
و سایر توده های
پس از سرازیر شدن آریایی ها
اروپاییدی (که دارای ریشه های تباری «ایر و هند و
اروپایی» نژاد سپید و زبان «پروتو اوستایی» بودند) به
قزاقستان ،آسیای میانه و پشته ایران؛ بخشی از آنان که
به آسیای میانه ،هفترود و استان سین کیانک چین و پشته
ایران آمده بودند ،با آمیزش یافتن با توده های بومی
سیه چرده و دارای فرهنگ برتر زمینداری (تورها -تور به
معنای سیاه و تاریک)؛ دارای شیوه زندگی مسکون شدند و
در آینده آیین زردتشی را پذیرفتند که پسانتر به نام
«آریایی های ایرانی» معروف شدند .اما بخش دیگری از آن
ها که در سرزمین جنوب سایبریا و تورفان (توریان) و
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
یا «آریایی های تورانی» شهرت یافتند( .تور به معنای
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.
 .2در دوره تاریخی:
در دوره تاریخ اسطورهنخستین:

یی»
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آریایی

ها

و

ایرانیان

گستره سرزمین های اوستایی
که شامل شانزده سرزمین آفریده شده از سوی اهورامزدا
پیرامون کوه های ایران میانه و خاوری است .
(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.
شانزدهمین سرزمین اوستایی –رانگایا یا رانگا در
کردستان ترکیه در کرانه های باختری دریاچه وان در بخش
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
اروپایی و آسیایی تقسیم می کردند .باز هم این چندان
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
شمرده نمی شدند .مانند سیرها ،دنیلین ها و ...اما با
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
جنوب سایبریا و شمال مغولستان شاهنشاهی بزرگی را در
 2700سال پیش از امروز پی ریختند که نام آن ارژن بوده
است .شهر ارژن را باستان شناسان روسی کشف کردند و سپس
باستان شناسان آلمانی مطالعه کردند .اکنون
به کمک
چنین پنداشته می شود که زبان ارژنی یک زبان ایرانی
خاوری بوده است .این در حالی است که ارژنی ها آریایی
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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
شی ها) بود که کنفدراسیونی بود در برگیرنده چندین
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
پسین وارد آسیای میانه و گستره خاوری و باختری پشته
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
می بردند .اما در هوانیرات دیگر با آنان نبودند .تنها
یخچال های کوهستانی
زمین،
هنگامی که با گرم شدن
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
نژادی با ایرانیان و هندی ها بسیار نزدیک بودند.
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.
درست در همین جا بوده که دودمان های پیشدادی (در
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
آن را «اوستایی» خوانده اند .یعنی زبانی که اوستا با
آن نوشته شده بود .شاید بتوان چنین گفت که نیای بزرگ
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
مشترک هندواروپایی) و پرااوستایی یا نیااوستایی (زبان
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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از توده های سکایی تا مدت های دراز سچه و پاکیزه مانده
بود.
 پیشدادیان (برگرفته از ویکیپدیا)«پیشدادیان نخستین دودمان پادشاهان در شاهنامه و
اساطیر ایرانیان میباشند .معادل اوستایی پیشداد (Pēš-
َ ،)dād
َ ( ،)Para-dātaبه معنای مقدم است .این نام بی
َدات
پر
گفتگو نام یک خاندان نبود ،بل که نامی است که بعدها بر
این گروه نهادهاند .زیرا این گروه را مقدم بر دیگران
شمردهاند.
در اساطیر ایران از کیومرث به عنوان نخستین انسان یاد
شده ،و کمتر بر پادشاهی او تکیه میشود .اما در شاهنامه
او نیز جزو دودمان پیشدادی به شمار میآید .در متون
پهلوی ،هوشنگ کسی است که دارای لقب پیشداد میباشد .و
چنین گمان میرود که او را نخستین پادشاهی میدانستهاند
که بر جهان فرمان راندهاست.
ّه سلطنت میکنند .در
در ابتدای این دوره ،پادشاهان با فر
این مرحله به مرور شاهد پیشرفتهای مردم در جهات مختلف
زندگی ،از جمله کشف آتش ،چگونگی یادگیری ساختمان سازی
و ...هستیم .مهمترین شخصیت این دوره ،جمشید است که در
ّه و فریبخورده اهریمن پادشاهی را از
نهایت ،ضحاک بیفر
او میستاند .در تمام مدت هزارساله پادشاهی ضحاک ،بدی
جهان را فرا میگیرد .فریدون بر او چیره میشود و دوباره
ّه به سلطنت میرسند ،و نبردهای ایران و
پادشاهان با فر
توران آغاز میشود .در شاهنامه ،پادشاهی این دودمان با
درگذشت گرشاسپ و بر تخت نشستن کیقباد به پایان میرسد.
شاهان پیشدادی در شاهنامه:
کیومرث ،هوشنگ ،تهمورث ،جمشید ،ضحاک ،فریدون ،ایرج،
منوچهر ،نوذر ،زو و گرشاسپ.
از حکومت نوذر تا گرشاسب و پایان دودمان پیشدادى:
طبق روایات فردوسى نوذر فرزند منوچهر چون از رسم پدر
سرپیچى کرد ،لشکریانش بر او شوریدند و ایران زمین در
برابر توران ضعیف شد و افراسیاب تورانى به ایران لشکر
کشید و نوذر را کشت .پس از مرگ نوذر ،زو (زاب) پسر
تهماسب به پادشاهى مى رسید .گرشاسب فرزند زو آخرین
پادشاه پیشدادى است که ناگزیر بود همواره جلو سپاه
افراسیاب ایستادگى نماید .با مرگ گرشاسب ،پیشدادیان
منقرض و کیانیان به جهاندارى مى رسند.
کیانیان :
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«نخستین پادشاه کیانى کیقباد است و پس از او مطابق
روایات فردوسى و دیگر تاریخ نویسان ایران ،هشت نفر
دیگر بر ایران پادشاهی کردند .از نخستین جهاندار این
خاندان که کیقباد است به ترتیب کیکاوس ،کیخسرو،
لهراسب ،گشتاسب ،بهمن ،هماى ،داراب و دارا به پادشاهى
َوى» ( )Kaviآمده که به
رسیدند.کلمه «کى» در اوستا «ک
معناى پادشاه ،امیر و فرمانروا است .در شاهنامه فردوسى
واژه «کى» به معناى پادشاهان کیانى است .استاد مشکور
در کتاب ایران در عهد باستان آورده است که «کیا» لقب
پادشاهان مازندران بوده است .هنوز هم در بعضى از
شهرهاى مازندران پسوند کیا در آخر نام خانوادگی افراد
دیده مى شود.
کیقباد؛ نیای کیانیان است که به روایت اوستا از
فرزندان منوچهر بوده است .در شاهنامه آمده است که چون
تخت پادشاهى از گرشاسب تهی ماند ،زال نام و نشان
کیقباد را که از نسل فریدون بود ،از موبدان (کاهنان)
پرسید .پس رستم را نزد او به البرزکوه فرستاد و کیقباد
را به پادشاهى ایران نشانید .فردوسى از قول رستم مى
گوید :قباد گزین را ز البرز کوه /من آورده ام در میان
گروه  .او شهر استخر را به پایتختى برگزید .او چهار
پسر داشت که از همه بزرگتر کیکاوس بود که پس از مرگ او
به پادشاهى رسید .کیقباد ،افراسیاب را شکست داد و در
این جنگ ها رستم یاور او بود».
در باره کیانیان در ویکی پیدیا آمده است:
«کیانیان دومین دودمان پادشاهی اساطیر ایرانی اند .از
این دودمان در منابعی مانند  :اوستا کتاب مقدس
زرتشتیان ،داستان هایی که در دودمان ساسانیان رواج
داشته و کتابهای پهلوی کهن مانند بندهش ،دینکرد ،مینوی
خرد و  ...آمده است .برخی باستان شناسان و محققان
معتقدند که چنین دودمانی وجود داشته است و وجود آن بر
پایه افسانهها نبوده است ،بر این اساس ،این دودمان
زمانی در ایران حکمرانی میکرده است .برخی دیگر نیز
پادشاهان این دودمان را معادل با پادشاهان مادها می
دانند.
کیانیان در اوستا نام خانوادگی دودمان پادشاهی نیست،
اما در عهد ادبیات میانه ایرانی ،در متنهای پهلوی،
افراد این خاندان پادشاهانی شمرده میشوند که پس از
پیشدادیان به فرمانروایی ایران رسیدهاند.
در شاهنامه فردوسی نیز دودمان کیانیان پس از پیشدادیان
به حکمرانی میرسد و موسس این دودمان نیز بر پایه
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اطالعات شاهنامه کیقباد است و با مرگ اسکندر پسر دارا
نیز این سلسله منقرض میشود.
پادشاهان کیانی:
کیقباد ،کیکاووس،کیخسرو
از لهراسپ تا گشتاسپ :لهراسپ و گشتاسپ
از بهمن تا اسکندر :بهمن ،همای ،داراب و دارا
َی» ،به
َویان) جمع واژه «ک
َیان یا ک
کیانیان (در اصل ک
معنای حکیم و دانشمند میباشد .این واژه در اوستا به
َوی» آمدهاست.
شکل «ک
َرپنان ( )karpanدر اوستا گروهی خاص از
َویها و ک
ک
روحانیان دارای مذهب دیو یسنا هستند که با زرتشت دشمنی
میکردند .اما از هشت تن نیز -که مردمانی نیک بودند و
َوی یاد شده است.
پیش از زرتشت زندگی میکردند -با لقب ک
اسامی این هشت تن از این قرار است:
َویکوات ( ،)Kavi Kavatبه پارسی :کیقباد
ک
ُهو ( )Kavi Aipivohuبه پارسی  :کی اپیوره
َویائیپیو
ک
َویاوسََ
ذن ( ،)Kavi Usaznبه پارسی :کیکاووس
ک
َ
َ
کویارشن ( )Kavi Arshanبه پارسی:کیآرش
َویپیسینه ( )Kavi Pisinahبه پارسی:کیپشین
ک
َویبیرشن ( )Kavi Byarshanبه ارسی  :کی به آرش
ک
َ
َ
َرشن ( ،)Kavi Syavarshanبه پارسی :کیسیاوش
ّاو
کویسی
َه ( ،)Kavi Haosravahبه پارسی :کیخسرو
َو
َویهئوسر
ک
از این افراد ،کیقباد ،کیکاووس و کیخسرو به پادشاهی
رسیدند .دو تن دیگر نیز بیرون از این گروه ،در دودمان
َ
َسپ
َئوروتا
ا
میزیستهاند:
زرتشت
زمان
در
کیانیان،
َ ( Kavi
َویویشتاسپ
( ،)Aurvataspaبه فارسی :کیلهراسپ و ک
 ،)Vishataspaبه فارسی :کیگشتاسپ.
ترتیب و توالی پادشاهان ماد آشکارا نشانگر آن هستند که
اینان همان کیانیان اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه هستند
که بیشتر تحت القاب مربوطه مهم خودشان معرفی شده اند.
که نام ها و یا القاب ایشان را جداگانه به ترتیب توالی
تاریخی شان می آوریم تا مورد مقایسه قرار گیرند:
پادشاهان ماد:
دایائوکو ( 768-715ق.م)،
اوپیته یا اوپیس (؟715-685ق.م) [دارای چهار پسر]،
خشثریته ( -647؟  685ق.م) ،فرائورت ( 647-625ق.م)،
کی آخسارو (625-585ق.م)
و آستیاگ (؟585 -555ق.م).
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پادشاهان کیانی :کی قباد ،کی اپیوه[دارای چهار پسر]،
کیکاوس (یعنی پادشاه سرزمین چشمه ها= کاشان) ،فرود-
سیاوش ،کیخسرو و آژدهاک (که نامش با اژی دهاک بابلی=
یعنی خدا -پادشاه ماروش بابلی یعنی مردوک مشتبه شده و
از رده پادشاهان کیانی خارج شده است).
دودمان کیانیان را به سه دوره میتوان تقسیم نمود:
از کیقباد تا کیخسرو:
این دوره از دودمان با پادشاه شدن کیقباد آغاز میشود و
با ناپدید شدن کیخسرو پایان می یابد .ویژگی بارز این
دوره نبردهای دیرپای ایران و توران میباشد .این نبردها
با کشته شدن سیاوش ،پسر کیکاووس ،به دست افراسیاب ،و
کینخواهی سیاوش از سوی ایرانیان به اوج خود میرسد.
پادشاهان این دوره:
کیقباد و کیکاووس اند .او دومین پادشاه کیانی است.
برخی او را معادل با کمبوجیه در نظر می گیرند .او پدر
سیاوش است.
کیخسرو:
کیخسرو پسر سیاوش و فرنگیس است .او را بزرگترین پادشاه
کیانی می دانند .همو است که با لشکرکشی به توران ،به
خونخواهی سیاوش افراسیاب را می کشد و بدین ترتیب به
جنگهای ایران و توران پایان می دهد .برخی او را با
کورش بزرگ یکی می دانند.
از لهراسپ تا گشتاسپ:
مهمترین ویژگی این دوره ظهور زرتشت و نبردهای گشتاسپ و
پسرانش برای گسترش دین بهی میباشد .پادشاهان این دوره
از این قرار میباشند:
لهراسپ و گشتاسپ.
از بهمن تا اسکندر:
این دوره از شاهنشاهی کیانیان را میتوان بخش تاریخی با
خاطرات مبهم ایرانیان از دوره هخامنشیان دانست .با
توجه به این که خاطره هخامنشیان نزد ایرانیان به مقدار
بسیار زیادی از میان رفته بود ،همچنان داستانهایی از
آنان وجود داشت .مانند برخی روایات زندگی کوروش و
اردشیرهای هخامنشی که به بهمن نسبت داده شده .پادشاهان
این دوره در زیر آمدهاند:
بهمن ،همای [که گفته می شود پایتخت ایران را از بلخ به
تیسفون برد]،
داراب و دارا».

پیوست ها:
پیوست شماره :1
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از دیر باز گفت و شنیدهای تندی بر سر این که نام کشور
پیشدادیان و کیانیان چه بوده است؟ داکتر شیشف در کتاب
«خاستگاه و پرورشگاه تاجیکان» 5زیر عنوانچشم انداز
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
دست است .دیرین ترین منابع آگاهی بخش اطالعاتی در
زمینه ،روایات آیینی -تباری هندی و ایرانی اند .در این
منابع ،فرضیه یی طرح و مدلل می گردد که برجستگی پامیر
گهواره تبار آریایی بوده است که از این جا به جاهای
دیگر پراگنده شده اند .در این جا ما باید به کهن ترین
منبع -زند -اوستا رو بیاوریم .چون در این اثر ،کهن
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.
در باره تفاوت سه تیره یاد شده از سوی یونانیان-
باختری ها ،مادها ،و پارس ها ،نوشته های زندی سخن به
میان نمی آورند :در این نوشته ها همه این توده ها در
ُرُ
مزدی ها یاد می
کل به نام آریایی ها (ایرانی ها) یا ا
شوند و زمین های شان به نام اری.
از وندیدات (مکاشفه) یکی از بخش های زند -اوستا 6چند
فاکت جغرافیایی نسبتا مهم در پیوند با ایران و
باشندگان آن نمایان می گردد 7.ائیرینی -وئجو«( 8ایران-
وی» یعنی ایران پاک) ،جای نخست بود و باش توده های

 . 5نگاه شود به :خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها،
تارنگار «کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان»،
www.arianfar.com
نگاه شود به :دیاکونوف ،تاریخ
 .6در باره اوستا
مادها ،ترجمه داکتر کشاورز ،ص .ص – .56-48 .گ.
 .7ریتر ،ک ،.ایران ،ترجمه خانیکف ،سان پتر بورگ،
 ،1874ص..32-31 .
 .8طبق خوانش نو -ایریانم ویجه (ایرانویچ) که به معنای
گستره «ایرانی» (آریایی) است «.بر اساس تیوری (نظریه)
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
به آن می باشد( ».بابا جان غفور اف ،تاجیکان ،کتاب
یکم ،دوشنبه« ،عرفان» ،1989 ،ص.).72 .
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زندی9یعنی تیره های پرنفوسی بود که پسان بیشتر در
سغدیانا ،باکتریانا (بلخ) ،ماد و پارس زندگانی می
ُد برای نخستین بار جانداران
ُرمز
کردند .در این جا ا
(جانوران زنده) را گرد آورد .یعنی این جا آدم ها با
رمه ها و پاده های خود برای نخستین بار در سیمای «نوع
ها» در آمدند و جوامع را پی ریختند .آن گاه پادشاه
جمشید به کمک آدم های آسمانی یعنی بنیادگذاران و
راهنمایان (کسانی همانند نیمه خدایان یونانی) جانداران
را گرد آورد ،یعنی تیره های جداگانه را به یک توده
متحد گردانید و خود رهبر و پیشوای توده ها و رمه ها
گردید.
ُد ،خنجر زرین ،داس و گاو آهن ،نماد
ُرمز
پس از آن ،ا
زمینداری را به جمشید داد و خلق را راهنمونی کرد تا به
آبادانی اراضی بپردازند.
در این هنگام ،در ائیرنی -وئجو (ایریانم ویجه) زمستان
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
ماند (به سان آسیای علیا ،تبت ،الداک ،و ...که کنون
ُد ،مردم را
ُرمز
چنین است) .آن گاه جمشید بنا به رهنمود ا
از ائرینی -وئجو به زمین روشن یعنی گرم تر برد .به
جنوب.
راهپیمایی از کوچیدن باشندگان اولیه به سغد (سغدیانا)
آغاز گردید .از آن جا به مور (مرو) و از مرو به بگد

 .9توده های زندی و زبان های زندی ،واژه های نادرستی
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
آن ها یاد شده است .در واقع ،زند در زبان پارسی میانه
به معنای شرح و تفسیر و ترجمه بوده است و به گونه یی
که روشن است -نام کتابی که برای شرح اوستا نوشته شده
است.
همین گونه ،واژه هایی چون زبان های اوستایی و توده های
اوستایی هم مفاهیم مجازی یی بودند که برای شناسایی این
اقوام و زبان ها تا اواخر نزدهم به کار بسته می شده
اند .پسان ها برای شناسایی و تشخص بهتر تیره ها و زبان
های باشنده پشته ایران از سایر آریایی ها ،آن ها را
زیر نام عمومی سراسری تیره ها و زبان های «گروه
ایرانی» رده بندی کردند– .گ.
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(باکتریا– بلخ)10و از بلخ به نیسای (نیسا)11.از آن جا
به هرو (هرات) ،ویکیریت ( ،)Arachjliaهیتومات ()Hindmand
راگان ( - Rhagisری کنونی در جنوب تهران رهسپار
گردیدند.
سه سرزمین آخری بانزهت یا فاضله عبارت اند از :ویرینا
( ،Ver, Persisکه شاید مراد از پرسیپولیس باشد) ،هپتا
هندو( ،)Sapta Hendoهفت هند یا کشور سرزمین سرچشمه های
رود سند) و رنگئیاو که باید زیر نام ( )Aravastanدر
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
باختر رود فرات تا بین النهرین بخش گردیدند.
12

بیشتر آریایی ها در میانه های این زمین ها -در ویر
پاک جادویی (یعنی وادی های پر آب) جا
()Ver, Persis
گرفتند که بسیار خوش جمشید می آمد .این گستره را که از
چهار سو با زمین ها احاطه گردیده بود( ،هم مانند
چهاردهمین سرزمین اهورایی با چهار کنج -ویرینا) جمشید
زیستاری (مسکونی) می سازد و آباد می نماید .او در این
جا شهرها را بنیاد می گذارد و در آن ها  1000نفر600 ،
نفر ،و  300نفر را جا می دهد .راه ها می کشد ،زمینداری
و کشتکاری را راه می اندازد ،و باغداری رواج می دهد و
برای خود کاخ می سازد -برای شکوه و جالل خود.
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
 .10بلخ در اوستا به صورت باختی ( )Bakhtiو در پارسی به
شکل باختر و به یونانی ( )Bactrianآمده و نام قدیمی آن
رازیاسپ است– .گ.
 .11شهری در  18-15کیلومتری شمال باختری عشق آباد (اشک
این شهر خاستگاه اشکانیان یا
آباد) در ترکمنستان.
پارت ها (پرنی ها یا دهایی ها) و نخستین پایتخت آن ها
و خاستگاه آن چه که زبان پارسی میانه یا پهلوی اشکانی
خوانده می شود ،است .اشکانی ها یا پارت ها که
بنیادگذار دودمان آن ها -اشک اول بود ،از عشایر ایرانی
پرثوه (پهلو) برخاسته بود .مگر عشیره او پیوندهای
تنگاتنگی با سکایی ها داشتند .پارت ها یا اشکانی ها به
زبان گروه ایرانی خاوری– به گمان بسیار بلخی شاید
آمیخته با سغدی سخن می گفتند-.گ.
 - verena .12سرزمین یا کشور چهار گوشه ورن (ورنا) -به
باور برخی از پژوهشگران –گیالن است.
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آدم ها و جانوران مسکون می سازد .در این واحه های
بارور ،مردم با مقایسه آن ها با خاستگاه وحشی نخستین
خویش ،خود را به آن پیمانه خوشبخت می پنداشتند که این
عصر در حماسه ها به نام عصر زرین یاد می شود.
ُد
ُرمز
متفاوت از این سرزمین (جایی که بنا به رهنمود ا
برای نخستین بار دست به زمینداری و آبادسازی شهرها و
ساختن کاخ ها یازیدند ،جایی که مردمان وحشی کوچرو به
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
ائیرینی– وئدو به سوی جنوب آغاز کرده بودند ،سرد و
سوزان و خشک بود.
این ائیرینی– وئجو ،دیرین ترین زیستگاه ،می بایستی در
شمال میهن بعدی دومین آن ها– آن زمین پرشکوه که از سوی
جمشید آبادان گردید که در سرودها نیز به همان نام
نخستین خود ،ائیرینی -وئجو یاد می گردد؛ 13واقع بوده
باشد.
از این رو دو ائیرینی 14داریم:
یکی میهن مردمان زند تا کوچیدن آن ها (به جنوب) و
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
آن یادآوری می گردد و از آن جا کوچیدن همه ایرانیان
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
 .13این سنگین ترین آوندی است دال بر آن که نام سراسری
و عمومی سرزمین های شانزده گانه اهورایی در دوره تاریخ
اساطیری -درست مانند خاستگاه نخستین آریایی ها –
ائیریانا ویجه بوده است-گ.
 . 14داکتر 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
گستره یی از کرانه های غربی رود ولگا تا کرانه های رود
دانیوب است .دومین آن گستره فرهنگ اندرونوو و سومین آن
پشته ایران.
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نسل های ایرانی که پیش
درنوردیده بودند ،به آن
ُرُ
مزد با ایزدان
که خود ا
که جمشید تخت خود را در
تبار خود را گرد آورد و
نهاد.

از آن ،سرزمین های بسیاری را
جا آمد) ،آباد گردید .سرزمینی
خود از آن بازدید کرد .سرزمینی
آن گذاشت ،ریش سپیدان و بزرگان
کشور و دولت کاملی را در آن پی

این سرزمین دومی ائیرینی ،اریما ،اریانا ،ایران
پرآوازه– کشوری است که در آینده ایرانیان آن را زیر
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.
زیستگاه نخستین شمالی مردمان زند کجا است؟ در این باره
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
رود یکسرت در پامیر ،بیلور ،تبت باختری باشد -جایی که
کوئن -لون -سرزمین بهشتی چینی ها قرار دارد و برجستگی
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
سرمای سخت و توانفرسا فرا رسیده است که تنها دو ماه
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 15نیز این اندیشه را تایید می کنند که دال بر
دادگرانه بودن اشاره های وندیدات به تغییر اوضاع
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
سوی بیورونف– کارشناس زبانشناسی تایید می کند که می
گوید :در آن سوی حدود و سرزمین هایی که ما زیر نام
(ایران) ،می شناسیم یعنی در توران ،پلینی توده
آریا
 .15نگاه شود به :ترکستان ،جلد یکم ،سانکت پتربورگ،
 ،1886ص.42 .
54

های بسیاری را از زمانه های کهن بر می شمارد که ،Ariacae
 Aramaeiاند که ما را ناگزیر می
، Arimaspi ، Antariani
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.
 Ariacaeو  Antiarianiبه گونه بالفصل  Ariaو Arya
را به خاطر می آورد.

دیرین زندی

کلمه (پسوند) اسپ ()acpaکه بسیار زیاد در نام های آدم
ها و جاها به کار می رود ،و نیز کلمه ( arvatبه زبان
زندی  )auratکه نیز به همین معنا است ،مگر بسیار کم
کاربرد دارد ،برهان قاطعی یی است برای گسترش چشمگیر
زبان زندی تا اقصای اریم اسپان (که همچنین از acpa
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
خشن با کوه های پر از برف (نقل مکانی که نه همانند
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
گوناگونی که در این ارتفاعات دیده می شوند ،و تا به
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
هرگاه منظور از
خاستگاه خود نخست به سغدو می آیند
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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زند ائیرینی و در سانسکرت آیریا نامیده اند .این نام
ها را در آینده توده های کوچیده با خود بردند :پیروان
ُرُ
مزد به جنوب باختری به ایران کنونی و پیروان برهمن
ا
به جنوب و جنوب خاوری به هند و به سوی رود گنگ به
آیریا -ورته.
هر دو این تیره های جداگانه و مستقل مگر با توجه به
نزدیکی زبان های شان -خویشاوند ،یادبودهایی در باره
شمال سرد و سوزان ،پر برف ،مقدس و خودی بر جا مانده
است :برهمن روی کیالی (گاری) کعبه خدایان خود را بدان
ُرُ
مزد
جا برد و ایرانی[ -نام-گ ].نخستین سرزمین آفریده ا
ائرئینی -وئجو را.
هم هندی ها و هم ایرانیان در آموزه های کاهنان خود
سرزمین هایی را که پسان تر به دست آورده بودند ،می
ستایند :برهمنان «آیریا -ورته» را چونان زمین مردان
دالور («اچو» در زبان سانسکریت به معنای  exceiensاست) ،و
ایرانیان -ایران خود را چونان سرزمین مقدس و پرگهر-
دیار پاکان که به دست جمشید به پایه آبادانی و سرسبزی
رسید.
جاهای نو اسکان توده های زندی ،راستش زمستان های سرد و
ُرُ
مزد پلشتی را به
سوزان و خشن هم داشت .مگر این جا ا
نیکویی مبدل گردانید :به محض این که یخ و برف بهاری آب
می گردد ،زمین ها با آب جویباران و رودخانه ها سیراب
می شوند و با سبزه های دلنواز پوشانیده .در این
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
ُرمزد از جمشید -پیشوای تیره کوچیده
برجسته اند :حمایت ا
16
که مردم خود را از کشور خشن
– «ابراهیم ایرانی»
کوهستانی به سرزمین بس نیکوی پر بار آورد -جایی که
پسان ها مردم آن را آبادان و خرم ساختند.
در ایران پهناور ،میان هند ،رودهای دجله و فرات؛ میان
رود یکسرت ،دریای کسپین و دریای سند ،در همه جا آب و
هوای گوناگون دیده می شود -گرم ،سرد ،زمین های حاصلخیز
و بایر ،زیستایی ،خاک ،بسته به این که منطقه کوهستانی
است ،یا بیابانی یا دشت و دمن.
 .16منظور
کوچانید-.گ.

از

پیامبر

ابراهیم
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است

که

یهودان

را

در کوهساران ،بیابان ها و یا در نوارهای بارور و خرم و
شاداب[ ،ایران-گ ].برای هر یک برازندگی و کمبودها
وکاستی های خودشان رقم خورده است ،و برای همه :آسمان
همیشه روشن و پاک ،پرتو درخشان خورشید و ستارگان
فروزان ارزانی گردیده است .مگر در آن جا [در ایران-گ].
باران و در کل آب کم است ،و به همین خاطر به رودخانه
های پر آب و خروشان ،آبگیرها ،کاریزها و چشمه ساران
و ....ارج فراوان گذاشته می شود.
نوارهای سرسبز و بارآور از هر سو با بیابان ها
پیچانیده شده اند که دستخوش دشواری های بسیاری می شوند
و نیازهای فراوانی دارند .گاه از سوی اهریمن -منبع
پلشتی ها به چالش کشانده می شود که سرما و خزندگان و
گزندگان را بر این کشتزارها و چمنزارها می آورند و
گاهی هم بیماری ها و ناداری ،فریب ،تبهکاری و بزهکاری
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را بر مردم چیره می سازد.
تاریخ
آسیای
تفاوت
دیرین
رسیده

نویسان گزارش می دهند که حوضه ترکستان (سرزمین
میانه) در گذشته ها از آن چه که امروز هست ،بیخی
داشت .این یک سرزمین شگوفان بود که در آن یکی از
ترین تمدن های جهان پدید آمده و به شگوفایی
بود.

باشندگان آریایی در وادی های رود آمو و یکسرات در
اعماق اعصار دیرین چنین دولت هایی چون باکتریانا
(باختر یا بلخ) ،ماورالنهر (فرارود)18یا بخارا ،سغدیا

 .17ریتر ،ایران ،ترجمه خانیکف ،سانکت پتربورگ،1874 ،
ص.48-40 .
 .18ترانس اوکسیانیا -سرزمین های آن سوی رود اکسوس-
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
اند و برخی دیگر به رودکی ،نام دیرین ایرانی گستره
میان رودهای آمو و سیردریا آمده است -ورز رود یا وراز
رود:
اگر پهلوانی مدانی زبان -وراز رود را ماوراء النهر
خوان
کنون این گستره را به زبان پارسی فرارود می گویند-
یعنی سرزمین آن سوی رود آمو .بایسته است میان «فرا
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یا (زرافشان) ،و خوارزم (خیوه) را بنیاد گذاشتند که با
پرنفوس بودن ،آرامی و رفاه و تراز باالی توسعه سیاسی
برجسته بودند.
باکتریانا (بلخ) یا شهر بکتی (بخدی) یا باکتریس -بلخ
کوچک امروزین ،به گواهی کتیز و دیودور هنوز در دوره
نین آشوری در  1200پیش از میالد شگوفا و آباد بود و به
حق به نام مادر شهرها (ام البالد) و «قلب ایران اصلی»
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
از سال  678پیش از میالد آغاز می شد.
یاقوت نامدار (شاید منظور از یاقوت حموی باشد) سخن از
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.
خوارزم (کشور روشنی -کشور خرشید) در سده یازدهم ،به
اوج شگوفایی خود رسید که تا یورش چنگیز خان نیمه نخست
سده سیزدهم ادامه یافت .این جا هیرکانیای شگوفا قرار
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
بالید -چیزی که در باره آن منابع چینی نیز گواهی می
دهند.
سغدیانا ،دیرین ترین گهواره فرهنگی آموزه های کوتاه
زرتشت در باره دو موجود آغازین -خدای نور و خدای
تاریکی بود .این سرزمین مقدس خاور بود که پرتو خود را
به یمن به ویژه زند– اوستا – این دیرین ترین اثر
زندگانی روحی هند و اروپایی ،به سرتا سر جهان می
پاشید.
افزون بر گویا توسعه باالی درونی ،حوضه ترکستان از
گذشته ها چونان جای داد و ستد تمدن های کهن خاور و
باختر بود .از این سرزمین ،کهن ترین راه و پر آوازه
رود» و «فرارودان» – سرزمین های آن سوی سیر دریا یا
توران باستانی؛ تفاوت قائل شد-.گ.
 .19ریتر ،ایران ،ترجمه خانیکف ،سان پتربورگ ،1874 ،ص.
.48-40
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ترین راه بازرگانی ابریشم ،می گذشت .ابریشم هنوز در
 2000سال پیش از میالد در چین تولید می شد .از سوی
دیگر ،یونانیان هنوز پیش از هرودوت (پیش از  800سال
پیش از میالد) ابریشم را می شناختند .آن را به طال ارزش
می دادند و از کشور ( )Issedonیعنی ترکستان خاوری کنونی
[(ایالت سینکیانگ کنونی)-گ ].به دست می آوردند.
باشندگان آریایی این مناطق در گذشته باستان به پیمانه
شاینده نیرومند بوده اند .به سال  1500پیش از میالد از
پسزنی یورش اردوی بسیار شمار آبی چشمان تاماهو در
مرزهای باختری مصر یاد آوری می گردد[ .افسانه هایی هم
در باره این مردمان هست .برای مثال-گ ].دیودور حکایت
می کند که رامسس سوم میامون فرعون نزدهم دودمان شاهان
مصری ( 1284-1462پیش از میالد) لیبی ،ایتوپی ،پارس،
اسکیف و باکتریا را فتح کرد .بنا به گفته کتیزی،
باکتریا از سوی نین -شاه بابل فتح گردیده بود که او
این لشکرکشی خود را گو این که با ارتشی متشکل بر 170000
پیاده 200000 ،سواره و  10600گاری دار که مجهز با جنگ
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افزارهای سنگین بودند ،انجام داد.
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
آن ها بسیار به سادگی می زیستند ،به کشت
در ایران.
وکار در وادی ها می پرداختند و به دامداری و رمه داری
21
در دامنه های کوه ها می پرداختند.
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
 .20هنوز به سال  1902اکادمیسین برتلد به بار افسانه
یی این لشکرکشی اشاره نموده بود( .نگاه شود به :برتلد،
کارهایی در زمینه جغرافیای تاریخی ،مسکو ،انتشارات
«ادبیات خاور» ،2002 ،ص.)23 .
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
قصه های پخش شده در ایران در باره «بلخ توانمند» پنهان
است( .نگاه شود به باباجان غفور اف ،تاجیکان ،کتاب
یکم ،ص.)73 .
 .21ریکلیو ،انسان و زمین ،1906 ،جلد یکم ،ص.404 .
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گوید که با کدامین شیوه شهزاده مهربان ،دوست داشتنی و
نیکومنش ضحاک 22به 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
انجام ،او گوشتخوار انزجار آور -آدمخور گردید که کاوه
آهنگر با بر افراشتن درفش خود از پیشبند چرمین [(درفش
کاویانی)-گ ].بر وی پیروز گردید .این گونه پرورش
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
باشندگان کوه های هموار با مردمان همواری های پست می
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
اعداد را با یک ها ،ده ها و صدها نشان می دادند ،آن
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
در تکامل نوع بشر رو داد .شمارش آغازین چنین بر می آید
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
سرزمین های ایران نام سرزمین های «پاک» را گیرند ،چنین
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
خانواده ها بیرون نمی نهاد و موجب پدیدآیی کیش کاهنی
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
 .22زرتشتیان او را بیو اسپ -دارنده ده هزار اسپ و
دهاک (اژیدهاک) – مار دارای ده پلشتی و زشتی می
خواندند-.گ.
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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.
روشن نیست که اختراع شدیار و قلبه و ماله منظم خاک های
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.
توجه ما را آن کوه های هموار به خود جلب می کند که
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
تا به امروز در آن سوی ایران اختراع بارورسازی خاک در
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.
که تا آن زمان به آدمی نان می داد ،ارزن
رستنی یی
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
را در کوه های ایران در آسیای صغیر می جویند.
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
شدند -کیش بزرگری با برگزاری جشن ها و آیین های
دهگانی[(شخم زدن ،نهالشانی ،تخم پاشی ،درو کردن ،خرمن
کردن ،آرد کردن و-)...گ ].به همراه بود.
در اوستا آمده است« :پیروی و اطاعت از دین واقعی در چه
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
نومیدی می جنگند ،هنگامی که آن را آسیاب می کنند ،آنان
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
آیینی مختلف مختص نسل اولیه ،طبیعت و اونیمیسم را در
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
باورهایی تا هنگام پدیدآیی آیین مزدایسم -پرستش
پروردگار تعالی« -موجود خردمند» در سازه های آیین
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
بازی کرد -که در برگیرنده اشکال پیشین مذهب بود اما
اندیشه نوی را هم به آن افزود -اندیشه آشتی ناپذیری
(انتاگونیسم) دو مبداء را -نیکی و پلشتی (خیر و شر)
را.
برای ما اهمیت چندانی ندارد که بنیادگذار این آیین
َتوشترا ،زدوچ یا
َر
َستوسترا ،ز
َر
کسی به نام زرتشت (ز
ُاستر) به راستی یک شخصیت تاریخی بوده است که در
ُر
ز
باکتریانا ،در راگ [(شاید منظور از «راغ» بدخشان و یا
ری تهران باشد)-گ ].و یا در آتروپاتنا ()Atropatena
(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
نه23و این که آیا درست است که او نخستین کاهن (مغ)،
نخستین سپاهدار و نخستین برزگر بود یا نه -این را ما

 .23بنا به روایت بیشتر اشتهار یافته ،زرتشت به معنای
ساربان (کاروان بان اشتران) و یا به گونه یی که
استیبلین-کامنسکی نشان داده است ،به زبان ایرانی
باستان به معنای چیزی همانند «دارنده اشتران پیر» بوده
است .به باور او ،این نام می توانسته است وردی بوده
باشد که برای دفع نیروهای شریر از نوزاد بر زبان رانده
می شده است .این گونه نام ها در میان بسیاری از توده
های ایرانی در آسیای میانه دیده می شود«( ...نگاهی بر
کتاب مئیری بویس ،زرُ
دشتیان ،باورها و سنت ها» ،سانکت
پتربورگ ،از انتشارات خاورشناسی پتربورگ ،2003 ،ص.
.)40
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نمی دانیم .بسنده است که نام او نماد در واقع آیین دو
24
آلیستی ایران است.
بی تردید ،اوستا به آن شکلی
شناسیم ،از سوی کاهنان (مغان)
در سرزمین مادها پخش گردید :از
به ما رسیدند که به گمان بسیار
25
های کهن پدید آمده اند.

که ما آن را کنون می
نزدیک به سده سوم میالدی
آن جا کتاب های مقدس نو
از برجا مانده های کتاب

در باره زبان ایرانیان قدیم ما می توانیم همین گونه از
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
نام گات ها یاد می کنند .این که همانا این بخش اوستا
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
تعبیر و تفسیر هم می گردد که نشان می دهد که گویش این
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
بخش کتاب را از هم دیگر جدا ساخته باشد .به گمان غالب،
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

 .24کنکاش ها در باره چگونگی آیین زرُ
دشتی تا همین
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
مسیحیان و شیطان مسلمانان.
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
است(.نگاه شود به :مئیری بویس ،ص .)293-292
 .25ریکلیو ،انسان و زمین ،جلد  ،1ص.416-404 .
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همنوا با ویسترگارد بپذیریم که سرزمین واقع در شمال
باکتریا -یعنی سغد چونان میهن گویش اوستایی بوده است.
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
برداشت های مثبت را در پیوند با قدامت نسبی این گویش
26
ها انجام دهیم.
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
کوه ها (منظور از گستره سغد است-گ ).بازرگانی آزاد و
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،
زیر فرمانروایی مادها ،پارس ها ،مکدونی ها و سلوکی ها
( یا سولوکی ها) قرار گرفت.
تاریخ نویسان قدیم ،با شرح لشکرکشی [هرچند هم افسانه
یی-گ ].نین– پادشه آشوری به باکتریا در  1200پیش از
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
را در جهان برهم زد .ساک ها (اسکیف ها-اسکیت ها) به
سال  633پیش از میالد آسیای قدامی را سیل آسا از
باکتریا تا جاهایی همسایه با وادی نیل فرا گرفتند .در
سال هفتم یا هشتم ،مقارن با پادشاهی آشور بانیپال ،ساک
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
 .26ریتر ،ک ،.ایران ،ترجمه خانیکف ،1874 ،پیوست ،2
پروفیسور اشپیگل ،ص.193-192 .
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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.

پروفیسور گریگوریف -خاورشناس نامدار ،در پژوهش خود «در
باره توده های اسکیتی ساک ها» بر پایه مدارک آثار
سانسکریت و نوشته های میخی عصر هخامنشی ها ،گاهنماه
های چینی و گواهی های تاریخ نویسان و گیتاشناسان
یونانی و رومی ،به این نتیجه مثبت رسیدند که ساک ها در
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
می آید که کتله اصلی ساک ها از زمانه های بسیار قدیم
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
تا ریزشگاه رودخانه چو (در مرز قرغیزستان و قزاقستان)
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.
با توجه به این که ساک ها خود به قبایل ایرانی متعلق
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
یافته بودند ،حل شدند.
شوارتس می گوید :آن چه مربوط می گردد به ملیت آن اسکیت
هایی که هنوز در دوره اسکندر مکدونی 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.
کنون تنها خاطر نشان می سازم که بر پایه همه آن چه که
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
27
کنونی اند.
ِدونی در ترکستان ،ترجمه بخش هژدهم به قلم
 .27اسکندر مک
شوارتس،
Alexander des Grossen xeldzuge t. Turkestsn.
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فریسل– کارشناس ژرمانیست که تالش می ورزید ثابت بسازد
که اسکیت ها نیاکان جرمن ها بوده اند ،با ارزیابی های
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
دیرین ترین را در باره اسکیت ها در روسیه میانی و
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،
شاید کلمه اسکیت هم از واژگان آن توده یی گرفته شده
باشد که عمدتا اسکیت ها نامیده می شده اند.
در زبان روسی مصدری است به نام «اسکیتاتسیه» (مسافرت،
سفر کردن) که از آن اسم هایی چون «اسکیتالیتس» (مسافر،
کسی که پیوسته از جایی به جایی می کوچد)« ،اسکیتانیا»
(مسافرت ،سفر ،مسافری) ،ساخته شده است .افزون بر شکل
«اسکیتالیتس» ،چنین بر می آید که در گذشته شکل کوتاه
آن« -اسکیتتس» (سفری) موجود بوده باشد.
شوارتس می گوید که از همین رو ،من برآنم که کلمه
یونانی «اسکیفیس» ،چیزی دیگری جز کلمه یونانی شده
«اسکیتالیتس» نبوده است و کلمه اسکیف در گذشته به
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
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
شناخت که در کرانه های راست سیر دریا می زیسته اند.
آریان تنها در بخش سوم کتاب چهارم خود آنان را به گونه
مستقیم اسکیت های آسیایی می نامد .او ،زیر نام اسکیت
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.
انتشارات «پیک ترکستان» ،1894 ،شماره .56
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در این هنگام ،در پارس آیین زرتشتی به آیین دولتی مبدل
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
بسی از موارد رهبران ملی خود را نیز را نگه داشته
بودند .هر چند ،بر همه اداره سراسری فرمان می راند».
پیوست شماره دو:
واسیلی آبایف (از ویکیپدیا به زبان پارسی دری):
واسیلی (واسو ابایتی) ایوانوویچ آبایف (به زبان آسی:
Абайты Васо؛ روسی( )Василий Иванович Абаев:زاده  ۱۵دسامبر
 -۱۹۰۰مرگ  ۱۸مارس  )۲۰۰۱ایرانشناس و زبانشناس.
آبایف زاده اوستیای جنوبی است که در آن زبان بخشی از
گرجستان شوروی بود .او در زمینه زبانهای ایرانی و زبان
آسی پژوهش داشت .او زبانشناسی برجسته در مقیاس جهانی
در زمینه زبان های سکایی و سرمتی بود .او پیوند میان
زبان سکایی و زبان آسی را نمایانده بود .همچنین
پیوندهای میان اسطورههای آسی و سلتی را نیز نشان داده
بود.
آبایف در مدت  ۷۵سال کار بیوقفه و پرتالش خود ،بیش از
 ۳۰۰اثر علمی نوشت .مهمترین تألیف او واژهنامه تاریخی
ـ اشتقاقی زبان آسی در پنج جلد است که از سال  ۱۹۵۸تا
 ۱۹۹۰به مدت سی و دو سال به آن مشغول بودهاست .برای
تألیف این واژهنامه از  ۱۹۰زبان و گویش مختلف ،که با
زبان آسی ارتباط داشتهاند ،استفاده کردهاست .او ،عالوه
بر نگارش آثار متعددی در زمینه زبانشناسی ،تألیفاتی
نیز در زمینه اساطیر و فولکلور ملل ایرانیتبار و نیز
ادبیات آسی دارد.
آثار عمده:
ریشه شناسی ،مسکو ،1966 ،از تاریخ اونوماستیک (تسمیات)
ایرانی //تاریخ و فرهنگ دولت ایران ،مسکو1971 ،؛
ریشه شناسی ،مسکو ،1970 ،ریشه شناسی ،مسکو1972 ،؛
در باره مساله میهن نخستین و مهاجرت های دیرین توده
های هند و ایرانی باستان،
خاور باستان و جهان قدیم ،مسکو1972 ،؛ جنبه های عمومی
انسانی ز بان شناسی نظری  //از انتشارات پژوهشگاه علوم
شوروی،
 ،Folia linguisticaجلد ششم ،1973 ،اسطوره و تاریخ در گات
های زرتشت //مطالعات تاریخی– زبانشناسانه :به یادبود
اکادمیسین کنراد ،مسکو1974 ،
زرتشت و سکاها،
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گویش اسکیتی -سارماتی ،مبانی
ایران باستان ،زبان ،مسکو.»1979 ،

زبان

شناسی

ایرانی،

بانو داکتر راستارگویوا (برگرفته از ویکی پیدیا به
زبان روسی) :
در کنار استاد واسیلی آبایف از بنیادگذاران بخش
مطالعات زبانهای ایرانی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه
علوم روسیه بود .این بخش در میانه های سده بیستم به
میان آمد .در سال  1951میالدی ،نام دانشکدۀ پیشین زبان
و اندیشه سانپترزبورگ ،به دانشکدۀ زبانشناسی فرهنگستان
علوم شوروی تغییر و به شهر مسکو انتقال یافت .خانم
دکتر راستارگویوا نخستین مدیر بخش جدید زبانشناسی
ایرانی بود.
آثار عمده:
مقالۀ کوتاه «اسم» در زبان پارسی،
مقالۀ کوتاه «دستور زبان فارسی»
مقالۀ کوتاه «دستور زبان تاجیکی»
مقاالت کوتاه در باره زبانهای ایرانی مانند :کردی،
تالشی ،آسی ،پامیری ،گیلکی ،بلوچی و گویش هزاره گی.
مقاالت در زمینه تحلیل و بررسی مطالعات تطبیقی ـ تاریخی
و ردهشناسی زبانهای ایرانی
کتاب بررسی تطبیقی گویشهای تاجیکی
کتاب دستور زبان پارسی میانه ،ترجمه شادان ،تهران
کتاب مجموعه مقاالت« ،تحقیقات تاریخی و تیپولوژی
زبانهای ایرانی»
جلد اول شامل زبانهای ایرانی در دو فصل یکی« :تحول
نظام آوایی زبانهای ایرانی» اثر دکتر ادْلمان -ویراستار
پروفیسور راستارگویوا و دیگری «تحول انواع ساخت واژه
(صرف)» تألیف دکتر راستارگوایوا
جلد دوم :مقولۀ دستوری اسم ،فعل ،صرف اسامی ،جنس،
شمار ،زمان و وجه فعل و ....
«مبانی زبانشناسی ایرانی» زیر نظر باگالوبف و پروفسور
راستارگویوا شامل شش جلد در بارۀ بررسی تطبیقی ـ
تاریخی زبانهای ایرانی دوره باستان تا ایرانی نو.
جلد اول «زبانهای ایرانی باستانی» ،جلد دوم «زبانهای
ایرانی میانه» ،جلد سوم «زبانهای ایرانی نو گروه جنوب
غربی» ،جلد چهارم «زبانهای ایرانی نو گروه شرقی» ،جلد
پنجم و ششم «زبانهای گروه شمال غربی» ،و جلد هفتم
«زبانهای ایرانی باستانی و ایرانی نو ،مانند زبانهای
خوارزمی ،گویش دری زرتشتی و.»...
نوشتارهایی در زمینه «بررسی تطبیقی ـ تاریخی گروههای
غربی و شرقی زبانهای ایرانی»
مقاالتی در باره «دستور تطبیقی ـ تاریخی گروه غربی
زبانهای ایرانی»
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مقاالتی در زمینه «دستور تطبیقی ـ تاریخی گروه شرقی
زبانهای ایرانی»
تحقیقات تیپولوژی را دربارۀ زبانهای جهان
کتاب سهجلدی ،زبانهای ایرانی
فرهنگ ریشهشناسی زبانهای ایرانی همراه با شاگردش ،دکتر
ادْلمان
ویرایش کتاب دکتر والنتین یفیموف زیر نام «زبانهای غرب
افغانستان مانند اورموری ،بلوچی ،هزاره و نیز زبان
دری» .
مقاالتی در باره بررسی توصیفی و تطبیقی و تاریخی
زبانهای ایرانی ،گویششناسی
مقاالتی در باره «برخورد و تأثیرات متقابل زبانهایهای
ایرانی میان خود و زبانهای همخانواده و گروههای زبانی
دیگر ،مسالۀ بررسی میدانی ،سرنوشت زبانها و گویشهای
شفاهی ،جمعآوری بانک اطالعاتی زبانهایهای بومی»
بانو پروفیسور داکتر ژوی ائدلمان (برگرفته از کتاب
زبان های ایرانی و سالوی) :
استاد کرسی زبان شناسی پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه
علوم شوروی پیشین (کنون روسیه) ،ایران شناس و هند
شناس ،کارشناس برجسته فقه الغه (لنگویستیک) و ریشه
شناسی(ایتمولوژی)،
آثار عمده:
ائدلمان ،ژوی ،تز دکتری« ،مسایل فونولوژی تاریخی زبان
های ایرانی» ،دفاع در پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه
علوم شوروی ،سال ،1979
ائدلمان ،ژوی« ،در باره نسخه (ترانسکریپسیون) واحد
علمی برای زبان های ایرانی» ،مسکو ،سانکت پتربورگ،
 ،1963در  48برگ،
ائدلمان ،ژوی ،مسایل اساسی جغرافیای لنگویستیکی :بر
پایه مواد و مدارک زبان های هندو ایرانی ،مسکو،
انتشارات علوم ،1968 ،در  112برگ.
ائدلمان .ژوی« ،مسایل واج شناسی (علم االصوات) تاریخی
زبان های ایرانی» ،مسکو ،1978 ،در  33برگ.
ائدلمان .ژوی« ،دستور مقایسه یی زبان های ایرانی
خاوری» ،با ویرایش آبایف ،مسکو ،انتشارات «علوم»1986 ،
در  232برگ.
ائدلمان .ژوی« ،دستور مقایسه یی زبان های ایرانی
خاوری :مورفولوژی (صرف) ،عناصر نحو (سینتیتیک)»/
ویراستار :آبایف ،مسکو انتشارات علوم ،1990 ،در .287
راستورگویوا ،و .س ،ائدلمان ژوی« ،واژه نامه ریشه
شناختی زبان های ایرانی» ،مسکو ،انتشارات ادبیات خاور،
.2000
Etymological dictionary of the Iranian languages
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ائدلمان ژوی« ،زبان های ایرانی و سالوی :روابط تاریخی»،
مسکو ،انتشارات ادبیات خاور ،2002 ،در  230برگ،
ائدلمان ژوی« ،دستور زبان مقایسه یی زبان های ایرانی
خاروی :واژگان» (لکسیکون)» ،مسکو ،انتشارت ادبیات
خاور ،2009 ،در  280برگ( ،ج)1.
ائدلمان ژوی« ،دستور زبان مقایسه یی زبان های ایرانی
خاروی :فونولوژی (آواشناسی)» ،مسکو ،1986 ،ائدلمان
ژوی« ،دستور زبان مقایسه یی زبان های ایرانی خاروی:
مورفولوژبی(صرف) و عناصری از نحو» ،مسکو.1990 ،
برگرفته هایی از کتاب  « :ائدلمان ژوی« ،زبان های
ایرانی و سالوی :روابط تاریخی» ،مسکو ،انتشارات ادبیات
خاور ،2002 ،در  230برگ:
«...کنون روشن شده است که خانواده زبان های آریایی در
رابطه پدری و فرزندی خود مراحل معینی از «چند شاخ و
برگ شدن» را از سر گذرانده است:
آ ).دیرین ترین مرحله چند شاخه شدن این خانواده زبانی
(بر پایه داده هایی که تا کنون در دست است) – مرحله
جدا شدن شاخه نورستانی(که به گونه سنتی «کافری» خوانده
می شود) 28از تنه آن گروه زبانی می باشد ،درست در
هنگامی که گروه اصلی زبان های «هند و ایرانی» هنوز
یگانگی نسبی خود را حفظ کرده بودند.
ب) مرحله پسین ،هنگامی که از گروه زبان های «هند و
ایرانی» گروه های وابسته یا زبان های «دختر» جدا
گردیدند -گروه زبان های «هند وآریایی» و گروه زبان های
«ایرانی» ،و همچنین شاید زبان های دیگر به ویژه زبان
های َ
دردی  Dardicکه تا کنون زنده است .در این حال،
زبان های ایرانی همچون یک خانواده واحد
چندشاخه شدن
ناشی از ناهمگنی آغازین لهجه یی  dialectalآن بوده است.
همه این مراحل با برخی نوآوری های معین تاریخی و زبانی
(بیشتر آوایی -تاریخی) که ویژه این یا آن زبان پشینیی
بودند ،مشخص می گردیدند (زبان مشترک آریایی ،زبان
مشترک نورستانی ،زبان مشترک ایرانی که کنون ناگزیر
هستیم این ویژگی ها را به هنگام مقایسه مواد زبان
ایرانی با مواد زبان های غیر ایرانی به سنجش بگیریم.

 . 28مردم نورستان تا دوره امیر عبدالرحمان خان در
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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(برای آشنایی با نشانه های تاریخی -آوایی این روند،
شود به بخش «فونتیک و فونولوژی (آواشناسی)
نگاه
کتاب» .همچنین برای به دست آوردن آگاهی بیشتر در باره
مراحل چندپارچه شدن زبان های آریایی نگاه شود به
[مورگنستیرنه  ،1945 Morgenstierneبرگ های  ،232-228و نیز
مورگنستیرنه 1974 -برگ های 338-342؛ بودروس - Buddruss
 ;1977ائدلمان  1992برگ های  48 ،43و .)55
پژوهش های دهه های اخیر ویرایش های تازه یی را در
پنداشت های ما در باره سیستم زبان های ایرانی پیشین به
همراه آوردند .تا جایی این امر ناشی از به دست آمدن
مواد تازه در باره برخی از زبان های «کوچک» ایرانی (که
هنوز به گونه کامل بررسی نشده بودند و فاقد واژه نامه
بودند) و تفسیر این مواد در ابعاد نسب شناسیک (ژنتیک)،
گونه شناختی (تیپولوژی) و گستره یی بود.
شامل ساختن شواهد برخی از زبان های «کوچک» ایرانی زنده
(که گاهی بازتاب ها یا رفلکس های زمانه های دیرین تر
نسبت به زبان های آثار باستانی را در خود نگه داشته
اند) ،در باز پردازی یا احیای زبان های پیشین ایرانی،
امکان شناسایی سیمای کهن تر زبان پیشین ایرانی را به
دست می دهد.
...و این ،به نوبه خود ،نه تنها ناهمگنی زمانی و گستره
یی hronological and areal heterogeneityسیستم زبان های پیشین
ایرانی را آشکارا ساخت ،بل نیز معیارهایی دیگری را
برای مقایسه تاریخ زبان های ایرانی و سالوی در دسترس
گذاشت.
همه زبان های ایرانی از روی نشانه های ژنتیکی -بیشتر
نشانه های تاریخی -آوایی (در گام نخست رفلکس های صامت
ابرازهای هند و ایرانی ،) Indo-Iranian voiced consonantsبه دو
گروه بزرگ تقسیم می شوند که به گونه مفروض (نظر به
پهنه گسترش گویشوران قدیم لهجه های ایرانی در هزاره
نخست پ .م .در پیوند با موقعیت شان در دو سوی خاور و
باختر دشت کویر -بیابان نمکزار بزرگ ایران) ،به نام
های گروه زبان های ایرانی «غربی» و «گروه زبان های
ایرانی خاوری» یاد می گردند.
بافتار اصلی آن ها:
 -Aگروه غربی:
 -1زیر گروه جنوبی:
آ-زبان های مرده و نابود شده:
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29

پارسی باستان
پارسی میانه
ب -زبان های زنده و پویا:
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؛
َردی  ،bashkardiگروه
کوزماری  ،kumzariگروه لهجه های باشک
دیالکت های کوچک زبانی؛
 -2زیر گروه زبان های شمالی:
آ-زبان های مرده:
زبان مادی
زبان پارتی
ب -زبان های زنده:
کردی ،بلوچی ،تالشی ،گیالنی ،مازندرانی ،سمنانی ،سیوندی
 ، sivendiدیالکت های تاتی ،زبان های کوچک و دیالکت های
مرکزی ایران و...
 -Bگروه خاوری:
 -1زیر گروه شمالی:
آ-زبان های مرده:
زبان ها و دیالکت های اسکیتی -سارماتی،
زبان های سغدی ،خوارزمی،
ب -زبان های زنده:
اوستی ،یغنابی
 -2زیر گروه جنوبی:
آ-زبان های مرده:
زبان باختری
و زبان ها و لهجه های ساکی
ب -زبان های زنده:
پشتو (افغانی) و زبان های خویشاوند آن //لهجه های
وانیتسی ،مونجانی و زبان خویشاوند نزدیک ائیدگی،
واخانی ،اشکاشمی و زبان خویشاوند آن -سنگلیچی، sanglichi
و زبان ها و دیالکت های گروه (با اهمیت ترین آن ها-
شغنانی -روشانی ،هوفی ،روشانی ،برتانگی ،روشوروی ،سر
کولی  Sarykolو )...زبان یازگولیامی ( yazgulyamiو زبان
وانجی vandzhقدیم که در اواخر سده نزدهم منقرض شد).
30

اصطالح زبان های «ایران خاوری» نسبت به این گروه تا حد
زیادی مشروط و مفروض است .چون زبان های سکایی و
 . 29از زبانهای ایرانی باستان چهار زبان آن شناخته
شدهاست« :اوستایی» ،مادی ،سکایی و پارسی باستان.
 . 30شاخه غربی :زبان پارتی ،شاخه خاوری :زبان باختری،
زبان «آریان»؟ ،زبان سغدی ،زبان خوارزمی ،زبان سکا،
زبان سکایی
72

سارماتی ( Sarmatianو فرزند گویش هایی سکایی  -زبان
اوسی) در گستره خاوری ایران واقع نشده است .همین گونه
شاخه بندی آن به زیر گروه های شمالی و جنوبی هم مفروض
و مشروط است .چون در گام نخست به جغرافیای گروه غربی
تکیه دارد (داده های ناب زبانی در این پارتیشن تصویر
روشنی ارائه نمی کند).
برای آگاهی بیشتر :در ویکی پیدیا در زیر زبان های
ایرانی چنین آمده است:
زبانهای ایرانی شاخه غربی به دو گروه شمال غربی و جنوب
غربی دسته بندی میشوند:
گروه شمال غربی:
[از خانواده زبان های] هندواروپایی ،هندوایرانی،
ایرانی ،غربی ،ایرانی شمال غربی:
آذری باستان†
زبانهای ایران مرکزی
تفرش :آشتیانی ،آُ
مرهای ،کهکی ،وفسی ،گویش کلیمیان
همدان ،گویش کلیمیان بروجرد ،گویش کلیمیان نهاوند،
الویری-ویدری (الویری ،ویدری)
کلیمیان
گویش
(خوانساری،
خوانساری
غربی:
شمال
َ
َالتی ،وانشانی ،گویش کلیمیان گلپایگان
خوانسار) ،مح
َ
َ
ُ
نشلجی،
دلیجانی،
بیدگلی،
آرانی،
شرقی:
شمال
ُ
َ
ْ
ُ
جوشقانی،
کامویی،
بادرودی،
قهرودی،
ابوزیدآبادی,
میمهای ،ابیانهای ،زبان سویی  /سُهی ،Badi ،نطنزی
َ
َریزَ
َشهای،
َنی) ،ک
َندی  /یار
هندی ،یار
َندی  /ف
َریز
َنزی ،ف
(نط
ْقی ،گویش کلیمیان کاشان
َر
طاری ،ط
َ
ُ
جنوب غربی :گزی ،سدهی ،اردستانی ،نهوجی ،سَجزی،
جرقویهای ،روَ
َفرونی ،گویش
َفرانی  /ک
َفرودی ،ک
دشتی ،ک
کلیمیان اصفهان
جنوب غربی :دری زرتشتی (یزدی ،کرمانی ،گویش کلیمیان
َکی)،
یزد ،گویش کلیمیان کرمان) ،نایینی (نایینی ،انار
َنهای (ورزنهای) ،تودشْکی ،Keyjani ،آْ
بچویهای
َرز
زفرهای ،و
َ
َ
ْجانی
ُّخی ،مهر
کویر :خوری ،فروی ،فر
سیوندی :سیوندی ،گویشهای ایرانی شمال غربی استان فارس
ُشی (جزء بلوچی) ،عبدویی،
ُر
منحصر به استان فارس ،به جز ک
ُرونی (جزء گویشهای جنوبی کردی)
ک
کردی (گویشها :سورانی (کردی مرکزی) ,کرمانجی (کردی
شمالی) ,کردی جنوبی) ,لکی
(َ
/
باجالنی
ْرامی/اورامی)،
هو
گورانی
زازا-گورانی:
َالنی ,کرمانجکی (زازاکی شمالی) ,دیملی (زازاکی
باج
َ
َ
َ
جنوبی) ,شبکی ،سرلی
پارتی†
مادی†
زبانهای کناره دریای خزر:
گیلکی،
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تالشی،
بلی ،آُ
َوی ،باُ
ملیLafori ،؛ سالوسی،
مازندرانی (گویشها :سار
َ
َ
کالری ،شَهسَواری؛ گرگانی† ،دلندی َ /
دلندی؛ شَهمیرزادی،
َُ
َتولی)
َرآبادی ،ک
َرآبادی  /است
َست
لردی ،فیروزکوهی؛ ا
خ
سمنانی :سمنانی ،سَنگسَری ،السگردی ،سُرخهای ،افتری،
بیابانکی
تاتی (گویشها ،Chali :تاکستانی ،اشتهاردی،Khiaraji ،
سَگزآبادی،
دانسفانی،
/
دانسفهانی
ابراهیمآبادی،
ُزنینی؛ خوئینی،
َرینی ،خوزنینی  /خ
َرو
َراینی  /اسف
اسف
ُمی؛
َلخالی ،طار
َری ،Halabi ،سَعدآبادی؛ خ
َم
 ،Balbaviniسفیدک
َ
َ
َ
َندی؛  ،Dizmariکوهپایهای ،رودباری ،الموتی)
هز
ُ
ُشی ،زبان بشاگردی
بلوچی :بلوچی ،کر
َُ
َ
َ
َلی ،کرینگانی (گویش آذری ذکر
َباتهای ،کج
ذرخانی ،ک
گ
َ
کردهاند) ،خورش رستمیَ ،
َزجردی ،شاهرودی
مراغهای ،ر
گروه جنوب غربی:
هندواروپایی ،هندوایرانی ،ایرانی ،غربی ،جنوب غربی:
فارسی/پارسی :فارسی باستان† ,فارسی میانه† ،فارسی نو:
(فارسی)
دری
/
افغانستان
فارسی
ایران،
فارسی
( ،)Madaglashtiفارسی تاجیکی ،فارسی هزارگی ،فارسی جیدی،
َ
دروازی،
ایماقی،
خوزستانی،
فارسی
یهودی-بخارایی،
دهواری ،فارسی پهلوانی ،دزفولی ،سیستانی
تاتی قفقاز :تاتی کلیمیان قفقاز  /جهوری ،زبان تاتی
قفقاز
الری :گویشهای استان فارس ،گویش کلیمیان شیراز ،الری
(الرستانی)
ممسنی،
خرمآبادی،
لری
(گویشها:
لری
زبان
لری:
ُهکیلویه ،لری بختیاری) ،کمزاری
ک
و

زبانها
میشوند:
گویش های
گویش های
گویش های
گویش های
گویش های
گویش های
گویش های
میشوند

گویش

های

ایرانی

نو

به

چند

شاخه

تقسیم

مرکزی ایران
حاشیه دریای خزر
شمال غرب ایران
جنوب غرب ایران
جنوب شرق ایران
کردی
زازا و گورانی ،که گاه نادرست کردی خوانده

زبان ها و گویش های ایرانی نو شرقی نیز این ها هستند:
پراچی ،مونجانی و یدغهَ ،
ُرموری و َ
یغنابی
اوستی ،پشتو ،ا
َ
َ
زبان های پامیری :اشکاشمی ،زیباکی ،سنگلیچی ،وخی،
َنجیَ ،
ُالمی،
یزغ
و
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
برتنگی ،رشروی ،روشانی ،شغنی و سریکلی»
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پیوست شماره سه:
مجید خالقیان
«نگاهی به نژاد آریایی -بررسی آریاها و نگاهی به پژوهش
های ژنتیکی (با اندکی ویرایش):
به نظر می رسد بر خالف آنچه که جا افتاده است ،حضور
آریاها در فالت ایران مربوط به هزاره های دوم و سوم پیش
از میالد نیست ،بل که آریاها حداقل از ده هزار سال پیش
در فالت ایران ساکن بودند.
نظریه پردازان معموال با بررسی های زبان شناسی نام «هند
و اروپایی» یا «آریایی» را بر روی یک جمعیت خاص قرار
داده اند .زیرا از هند تا اروپا گسترش دارند .هند و
اروپاییان خود به گروه های شرقی و غربی تقسیم می شوند.
گروه های غربی را بخش اروپایی می دانند (البته به نظر
می رسد همه باشندگان قاره اروپا ،هند و اروپایی
نیستند) .دسته شرقی گروه هند و اروپایی شامل هندی ها
و ایرانی ها می شوند که «هند و ایرانی» نام دارند.
«آریا» (یا نام هایی مانند آن) نامی است که در منابع
ایرانی و هندی مشاهده می شود و ایرانیان و هندی ها خود
را آریایی می دانستند.
برخی از پژوهشگران «هند و اروپایی» را معادل واژه
آریایی می دانند .البته به نظر می رسد اگر بخش هندو و
ایرانی هند و اروپاییان را آریایی بنامیم ،درست تر
است .اما به طور کلی به مردمان «هند و اروپایی»،
آریایی هم گفته می شود و در این نوشتار واژه آریاها
اشاره به جمعیت هند و اروپایی در دوران نخستین زندگی
ایشان دارد( .الزم به ذکر است که در این نوشتار معنای
روزمره واژگان مد نظر است .ممکن است مفهومی به نام
نژاد در مباحث علمی وجود نداشته باشد اما منظور از
واژه نژاد در این نوشتار مفهوم کلی آن در کاربرد
روزمره است).
پیش از آریاها اقوام دیگری (مانند آریانیک) هم به این
فالت مهاجرت کرده اند .در کل ،مهاجرت های عمده را در سه
موج مهم بررسی می کنند :
 - ۱آریانیک در حدود هزاره چهارم پیش از میالد
 - ۲هند و اروپایی در حدود هزاره سوم پیش از میالد
 - ۳هند و ایرانی حدود هزاره دوم پیش از میالد که
مهمترین آن ها مادها و پارس ها می باشند.
میانرودان که دربر گیرنده کشور عراق امروزی و بخش هایی
از ایران کنونی است و خاستگاه تمدن های بزرگی بوده است
از موارد دیگری است که به عنوان منشأ اولیه آریا ها
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معرفی می گردد .صاحبان این نظریه معتقدند مردمان
کشورهایی مانند سومر و بابل و ...با ایرانیان همنژاد
بوده اند.
یکی از پژوهش های مهمی که در باره نژاد ایرانیان صورت
گرفته است ،پژوهش های آقای دکتر مازیار اشرفیان بناب و
همکارانش در دانشگاه پورتسموت است .این پژوهش ها در
سال  ۲۰۱۱به نتیجه رسید .به طور کلی این پژوهش ها نشان
می دهند که ایرانیان ریشه ده هزار ساله در فالت ایران
دارند و اکثر قومیت های ایرانی از جمله اقوامی که با
نام آذری می شناسیم ،با دیگر اقوام ایرانی ،ریشه مشترک
دارند.
استخوان های به دست آمده از مکان های مشهور باستانی
مانند مسجد کبود و شهر سوخته مورد بررسی این گروه قرار
گرفتند .به گفته آقای اشرفیان بناب ،ایرانیان بازمانده
آریاهایی هستند که از ده هزار سال پیش باشندگان فالت
ایران بودند :مطالعه  DNAمیتوکندلایر نشان می دهد که
ریشه مشترک مادری تمام اقوام ایرانی ساکن در فالت
ایران ،به زمانی بسیار عقب تر از آن چه در نظریه
مهاجرت اقوام آریائی مطرح می باشد بر میگردد .بدین
ترتیب که اگر همه اختالط ها و شاخص های ژنتیکی مربوط به
سایر مناطق جغرافیایی و قومی را از محتوای ژنتیکی
نمونههای مدرن ایرانی حذف کرده و به کناری بگذاریم،
اخیرترین جد مشترک مادری ما ( Most Recent common ancestor-
 ،)MRCAزمانی حدود ده هزار تا یازده هزار سال پیش در
فالت ایران می زیسته است.
دکتر اشرفیان بناب می گوید که «اسناد و شواهد تاریخی و
باستان شناسی نشان می دهد که آریائیان از حدود ده هزار
سال پیش در این سرزمین ساکن بوده و مبدا و منشاء
بزرگترین ابداعات و نو آوری های انسان مدرن بوده اند
(از جمله ابداع کشاورزی ،پیدایش نخستین روستاها و
شهرهای کشف شده در جهان ،اهلی کردن حیواناتی چون احشام
برای اولین بار ،ابداع خط و نگارش و بنیادگذاری
بزرگترین و نخستین تمدندهای پیشرفته بشری در بسیاری از
نقاط ایران مانند جیرفت ،سیلک ،شهر سوخته)...
پژوهش های کاوالی اسفورتسا نشان می دهد که اقوامی که
هند و اروپایی خوانده می شوند ،از نظر تباری نزدیک
31
هستند.
 . 31برای دانش بیشتر بنگرید به:
Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza. The History and
Geography of Human Genes.1994. ISBN: 978-0691087504
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تحقیقات آقای کاوالی اسفورتسا بر روی نمونه های واجد
شرایط از بیست و شش ملیت مختلف انجام گرفت که نتایج
جالبی به دست آمد .مطابق با این گراف ،نزدیکترین گروه
به ایرانیان ،یونانیان هستند با  ۰٫۰۰۷۰اختالف ،پس از
ایشان به ترتیب  ۰٫۰۱۳۳مردمان ایتالیا و ۰٫۰۱۵۲
هندوستان و ...این موضوع نشان از نزدیکی ملت های هند و
اروپایی به یکدیگر دارد و به نوعی همان آریایی بودن
این ملت ها را نشان می دهد.
تحقیق ریگوئیرو و همکارانش از دانشگاه های فلوریدا و
استنفورد در سال  ۲۰۰۶نشان از نزدیکی فراوان ساکنان
کنونی ایران با یکدیگر داشت .به موجب همین تحقیق بخش
برخی
عمده ژنوم ایرانی ها به نژاد آریایی تعلق دارد.
از پژوهش های داخلی پژوهش مهم دیگر بر روی آذری های
ایران توسط محققان دانشگاه تبریز(اصغرزاده ،رهبانی
نوبر و رنجبر) ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (رحیمی
پور) و دانشگاه علوم پزشکی ارتش (صمدی کفیل) در سال
 ۲۰۱۱انجام شد که نتایج چشمگیری در پی داشت .بر این
اساس  ۸۲درصد از هاپلوگروپ های شناسایی شده در ژنوم
مردم آذربایجان متعلق به هاپلوگروپ های نژادسفید
(اروپایی) است.
ژورنال بیوتکنولوژی ایران ۲۰۱۱ ، ۱۲۰ :همین پژوهش
مطالعه کوینتانا و مورسی در سال  ۲۰۰۴را نیز مورد
مقایسه قرار می دهد که بر اساس آن ،مخزن ژنی مردم
ایران به میزان بیش از  ۷۴درصد متعلق به هاپلوگروپ های
آریایی است.
بنمایه ها و یاری نامه ها:
خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا،
تارنمای خبرگزاری بی بی سی فارسی،
تارنگار پژوهشی فردا،
تارنمای خبری-پژوهشی ایران بوم،
تارنمای خبری زرتشتیان ،امرداد،
ژورنال بیوتکنولوژی ایران،
عبدالعظیم رضایی« ،اصل و نسب و دین های ایرانیان
باستان» ،چاپ ششم ،تهرانُ :
در۱۳۸۱ ،
«هنر و باستان شناسی ماد ،هخامنشی ،پارت و ساسانی»،
انتشارات مارلیک.
فریدون جنیدی« ،زندگی و مهاجرت آریائیان» ،چاپ پنجم،
تهران :نشر بلخ۱۳۸۹ ،
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جهانشاه درخشانی« ،آریاییان ،مردم کاشی ،امرد ،پارس و
دیگر ایرانیان»
Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza. The History and
Geography of Human Genes. 1994
پیوست شماره چهار
32
سورنا فیروزي
آیا هخامنشیان نخستین فرمانروایان آریایيبودند؟ (با
فشرده سازی و اندکی ویرایش):
«...چنانی كه ما میدانیم ،نخستین مردمان آریایی تشکیل
دهنده فرمانروایي در گستره جهانی «هیتیایی»ها و
«میتانیایی»ها بودند که یک هزار سال پیش از هخامنشیان
دست به این کار زدند (بهمنش .)156-7 :1369
کسانی اند که باور دارند میان «ارت» و پارسیان ارتباط
نیا و نواده برقرار است .به این صورت که برپایه سند
تاریخی هرودوت ،نام کهن پارسیان «ارتایی؛  »Artaeiبوده
است (هرودوت کتاب هفتم ،بند  ،61برگردان از مازندرانی
 )375 :1386و باورمندان به کهنتر بودن زمان سکونت
آریاییها ،این واژه را نزدیک «ارت» جغرافیایی و نیز
جایگاه آنها را مشابه دانسته و از اینرو ،آوردهاند که
بخشی از پارسیان در چارچوب نام «ارت» پیشتر در فالت
زندگی میکردهاند(درخشانی  :1383ج )714-715 ،3و از اینرو،
هرودوت اشاره کرده که نام پیشین پارسیان ،آرتایی بوده
است .این روشی شناخته شده و آکادمیک است که در بسیاری
از جاهای دیگر جهان نیز به کار میرود.
برای نمونه ،در نامههای سه گانه هیتیایی با نامهای
«تاواگاالوا « ،»Tawagalawaماناپاتارهونتا  »Manapatarhuntaو
«میالواتا  ،»Milawataاز یک درگیری میان دو جبهه یکی
َ» در باختر ترکیه كنوني نام
«ویلوسَ» و دیگری «اهی یاو
برده شده است که دانشمندان باستانشناس و زبانشناس و
 ...برپایه مشابهتهاي زمانی و جغرافیایی و البته
توضیحهاي نوشتههاي واپسینتر از این نامهها ،مانند
نوشتههای «هومر»« ،ویلوسَ» را دگرگون شده نام «ایلیوس»
َ» را واژهي دیگر «آخهای؛
(نام دیگر ترووا) و «اهی یاو
( »Achaeiنام گروهی از یونانیان که به ترووا یورش
بردند) ،دانسته و این نامهها را در پیوند با رخداد یاد
شده برشمردهاند.
(برگردان نامهها در تارنماي .)http://www.hittites.info
حالت نزدیکتر و ملموستر آن ،نام «پارس» است که در
نوشتههاي یونانی «پرس» و در نوشتههاي عربی «فارس»
نگاشته شده است.
32

 .کارشناس ارشد ژنیتیک و باستانشناسی دانشگاه تهران.
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مورد بعدی سرزمین «مرحشی» یا «پرحشی» است .مشکل دیگر
پنداشتن جایگاه «پرحشی» یا «مرحشی» در خاور «شوش» و
«انشان»(واقع در پارس) است .در صورتی که کتیبهها
جایگاه این سرزمین را در شمال باختر فالت ایران نشانی
میدهند .نخست واژه این نام را در ریختهاو بننامه
»Parashi- Parhashi
(رفرنسهای) گوناگون ببینیم« .پرهشی
(درخشانی :1383 ،ج )299-314 3و گویههاي دیگر چون
«براهشه
.)50
:1389
»(کرتیس
«پرهشومParahshum
(»Barahsheبهمنش  .57 :1369کامرون « ،)26 :1365باراخشه
(»Barakhsheنقل در نگهبان« ، .)529 :1372مرهشی Marhashi
»(کامرون  .22 :1365پاتس  )220 :1390و «ورهشی Warhashi
»(هینتس .)61 :1388
آن چه دیده میشود .ریختهاي گوناگون خطشناسان و
پژوهشگران از چگونگی خوانش نشانههاي میخی اکدی بوده
است .یکی تشخیص داده این عالمت «ه» خوانده شود ،دیگری
«ح» و آن یکی «خ» .و آن عالمت «پ» خوانده شود یا «ب» .و
َ» .به طور کلی ،هنگامي یک نام
یا «آ» خوانده شود یا «ا
خاص در زبانی دیگر تلفظ میشود ،ممکن است برای آن
دگرگونیهای آوایی پیش آید .همین «ایرانی» خودمان در
لفظ انگلیسی زبانان انگلستان و امریکا به دو گونه
«ایرانین و ایرینین» گفته میشود .اما آیا چون نام خاص
دگرگون شده در زبان بیگانه ،ریشهای با اصل نام ندارد،
ما میتوانیم هزار سال پس از آن بنویسیم و دستور دهیم
که میان «ایرینین» و «ایرانی» هیچ پیوندی نیست و از آن
( Ironبه
فراتر ،شاید واژه انگلیسی ،همریشه با واژه
معنای آهن) بوده باشد؟!
[پس از اسکان ایرانیان در اوایل هزاره یكم پیش از
میالد در شمال غربی فالت و حوزه دریاچه ارومیه] به نظر
نمیرسد که اقامت پارسیان در شمال باختري ایران طول
کشیده باشد .انتقال ایشان یا نتیجه عملیات آشوریان بود
و یا بر اثر فشاری که از اورارتو(همسایه شمالی) و یا
قبیلههاي دیگر صورت گرفته است .حقیقت این است که در
سده هشتم پیش از میالد ،آنان در حرکت و پیشرفت تدریجی
به سوی جنوب خاوری در طول چینهای زاگرس بودند .گمان
ميرود نزدیك  700پیش از میالد ،آنان در محوطه غربی
کوههای بختیاری تا مشرق شهر جدید شوشتر ،در ناحیهای که
ایشان پارسواش یا پارسوماش نامیده اند -و این نامها در
سالنامههای آشوری آورده شده -اقامت گزیدهاند» (گیرشمن
 69 ،66-7 :1388و .)89
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«ما تپه مسجد سلیمان را به پارسیانی نسبت میدهیم که پس
از سده هشتم ،شمال غربی ایران را ترک گفتند و در
کوههای بختیاری اقامت گزیدند» (گیرشمن .)130 :1388
«وحدت ایرانیان ،نسبت به قومهایيمانند مصریان و
سومریان ،کندتر و آهستهتر صورت گرفت ...فاتحان ایرانی
برای آنکه بتوانند «آسیانی» را -که محتمال سکنه
بومیناحیه بودند -به تصرف درآورند ،و مطیع و مستهلک
سازند ،محتاج به زمان بودند .در آخر سده هشتم پیش از
میالد این كار هنوز به سرانجام نرسیده بود .استقرار
-9
ایرانیان كاري طوالنی و دشوار بود» (گیرشمن :1388
.)118
را میتوان به دوران
«آغاز مهاجرت آریاییها به ایران
هزار پیش از میالد برگرداند .مادها و پارسیها نخست
منطقهای را اشغال کردند که روزی «گوتیوم» نامیده میشد
و اکنون کردستان ایران است ......در اینجا نخستینبار
با شاه آشوری شلمانزر سوم در  835پیش از میالد روبرو
شدند .در اوایل سده هفتم پیش از میالد ،پارسیها خود را
از مادها ،همنژاد خود ،جدا کردند و در طول زاگرس به
جانب شرق مهاجرت کرده ،در آنجا سرزمین پارس را که پس
از آنها به این نام خوانده شده (به یونانی :
پرسیس) ....اشغال کردند» (هینتس .)127-8 :1388
«شلمنسر سوم در سده نهم پیش از میالد ،نخستین کسی است
که سخن از پارسیان به میان آورده و سرزمین آنها را
َ» خوانده است .بعد چون همین آشوریها
«پارسوا» یا «پرسوو
از حضور پارسیان در خاور ایالم نام بردهاند ،نتیجه
گرفته شدهاست که پارسیان در زمانه میان شلمنسر سوم
(سده نهم) و سناخریب (سده هفتم) باید به جنوب فالت
سرازیر و در آن مناطق برای نخستین بار ساکن شده
باشند».
...سپس از یک کتیبه باستانشناختی با گویه آشوری از
یورش فرمانروای آشوری و برخورد با پارسیان در گستره
جنوب خاوري و یا باختري دریاچه ارومیه یاد کرده و ما
دریافتیم که پارسیان در چه تاریخی و در کجا بودهاند.
اكنون به برگردان کتیبه «نارام سوئن» اکدی()2203-2148
توجه فرمایید:
» )Mat Elamtin ga-li-sa-ma a-ti-ma Ba-ra-ah-sim u mat SUBUR(su-bar-timK
«.a-ti-ma kisti erinim
یعنی[« :فرمانروای] همه ایالم [سرزمین بلند] تا َ
َحسیم
بر
[خاور رود دیاله] و از سوبارتوم تا جنگل سدار [واقع در
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آمانوس و نزدیکی خاور کیلیکیه که ابال در باختر سوریه
کنونی نیز در نزدیکی آن بوده است]».
دیودور،
یونانی(مانند
تاریخی
سندهای
از
بگذریم
کتابخانه تاریخی ،کتاب دوم ،بندهای  )1-34که از حضور
دیرین مادها (از هزاره سوم پیش از میالد) در فالت ایران
یاد کردهاند.
به سخني دیگر ،نزدیك به چهار هزار و دویست سال پیش ،یک
فرمانروای اکدی ،همان جاها را مورد یورش خویش آورده و
مانند سلطان آشوری ،نام سرزمینهای تصرف شده را آورده
است.
یادمان نرود پارسیان و ایالمیان در برخي از زمانها متحد
هم در برابر میانرودانیها (آشوریان) بودهاند .آنچه
ریشهاش را میتوان در اتحاد کهنتر پرحشیها با ایالمیان
در برابر میانرودانیهایی کهنتر (اکدیها و کاسیهای حاکم
بر بابل) دید.
یک مورد دیگر« :کوریگالزو ،فرمانروای مردمان ،حکمران
مطلق شوش و ایالم ،نابود کننده ورهشی» (هینتس :1388
.)101
نیازی به توضیح ندارد که اشاره به موقعیت و تصرف پرحشی
از سوی «سارگن یکم»« ،نارام سوئن» و برخی دیگر از
فرمانروایان میانرودانی ،در چه مدارک تاریخی و باستان
شناختی آورده شده است (درخشانی  :1383ج ،299 3بهمنش
 ،57، :1369هینتس  61 :1388و.)...
میدانیم گوتیها و کاسیها از فالت ایران به جنوب
میانرودان رفتند و حکومت تشکیل دادند .اگر به سیاهه
فرمانروایان آنان در میانرودان نگاه شود ،نامهای آنها
متعلق به خود و غیرمیانرودانی است .اما از میانههای
سیاهه ،نامها؛ میانرودانی میشوند( .برای دیدن سیاهه
تارنماي
به
شود
نگاه
سومری؛
فرمانروایان
.)http://etcsl.orinst.ox.ac.uk
آیا این به معنای تغییر تبار است و یا تحمیل فرهنگ جا
افتادهتر منطقه بر آنها؟! در باختر فالت هم ممکن است
همین مساله رخ داده باشد .آریایی تبارها ممکن است در
منطقه باشند ،اما نامها و گاه فرهنگشان مغلوب فرهنگ
میانرودانی شده باشد .آیا این به معنای دگرگوني تبار
است ؟! آیا نامخانوادگی نشاندهنده تبار است؟! گنجاندن
نوشته علمی و مستند ،اما کامال بیارتباط با بخشهای
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پیشین و پسین
نخواهد کرد.

دکتر

ملکزاده

هم

کمکی

به

این

مباحث

داریوش و خشایارشا و نوشتههاي اوستایی به پیوستگي
ایرانیان به چنین گروهی اشاره کردهاند .اما بپردازیم
به این مساله که آیا مردمان ایرانی امروز ،نسبتی با
پارسیان هخامنشی(کسانی که خود را آریاییچهر یا تبار
خواندهاند) دارند یا نه؟ چون در هر حال ،داریوش و
خشایارشا و نوشتههاي اوستایی به وابستگي ایرانیان به
چنین گروهی اشاره کردهاند .حتا این واژه به عنوان تبار
ایرانیان نزد مسعودی شناخته شده بود(مسعودی -9 :1386
.)38
اکنون به هاپلوگروه  R1aبپردازیم .این هاپلوگروه ،در
ناحیه غیرقابل نوترکیب کروموزوم یادشده قرار گرفته است
شمار
به
هندوایرانیان
مهاجرتی
الگوی
شاخص
و
میآید( ).Khar'kov et al., 40(3), 415-421و ویژه جمعیتهای ساکن
در سرزمینهای آسیای جنوب ،جنوب باختري سیبری تا اروپای
مرکزی و اسکاندیناوی است .به گونه شگفتیآوری ،همه
مردمان هندوایرانی -اروپایی زبان خاوري ،از نظر داشتن
این هاپلوگروه ،مشترکاند که این نشان میدهد ،از یک نیا
و نژاد مشترک نیز برخوردار بودهاند .همچنین خاستگاه
این هاپلوگروه ،ایران و سرزمینهای آن پنداشته شده است.
این هاپلوگروه حذف یک نوکلئوتید ( )Grs3908است .با
بررسی هاپلوگروه پدری ( R1aشاخص مردمان هند و ایرانی-
اروپایی خاوری) بر پایه یکی از قویترین دیدگاهها،
خاستگاه پیدایش این هاپلوگروه ،خاورمیانه است.
) Regueiro, et al., 61(3): 132-143. Kivisild, et al., 72(2): 313-332. Semino, et
(al., 290(5494): 1155-1159
 ...و با در نظر گرفتن این مساله که از میان سرزمینهای
این منطقه ،تنها در فالت ایران و شمال عراق کنونی،
مردمان هندوایرانی زبان از دیرباز تاکنون پیوسته
بودهاند ،و این هاپلوگروه ،همچنان در ایران نسبت به
دیگر کشورها (به ویژه عرب زبانها) به میزان باالیی دیده
میشود ،شاید بتوان برپایه این شواهد ،محتملترین
خاستگاه را فالت ایران و نواحی شرقی آن برشمرد .با بهره
گیری از یکی از دقیقترین فرمولهای به کار رفته ،زمان
تقریبی پیدایش این هاپلوگروه ،بیش از  18500سال برآورد
شده است ( .)Karafet, et al., 18(5): 830-883به سخني دیگر ،مردمان
هند و ایرانی -اروپایی خاوری ،همچون نیاکان ایرانیان،
بایستی پیش از هجده هزار و پنجصد سال پیش در فالت ایران
بوده تا دارای این مارکر شده باشند .این یعنی حضور
دستکم گروهی از این هندواروپاییها (یعنی هندوایرانیان
یا آریاییان) از دیرباز در فالت ایران .اما خاستگاه کهن
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تر در کجا بوده است؟ این را مارکر نیایی  R1aیعنی R
میانه
آسیای
مارکر،
این
خاستگاه
میدهد.
نشان
میباشد( .)Wells, et al., 98(18): 10244-10249زمان پیدایش تقریبی
آن نیز  34000سال پیش برآورد شده است( Karafet, et al., 18(5):
 .)830-883این یعنی ،نیاکان ایرانیان با مارکر ویژه هند
و ایرانی-اروپایی ،از دیر هنگام (پس از خروج دستههای
انسان اندیشمند از افریقا نزدیك به  100- 90هزار سال
پیش) تا پیرامون بیست هزار سال پیش در آسیای میانه
میزیستهاند و از نزدیک  19هزار سال پیش ،در فالت ایران
حضور داشتهاند .اما یک نکته را نباید فراموش کرد.
وارون فراوانی باالی هاپلوگروه  R1aدر میان جمعیتهای
اسالو و نیز برخی از گروههای هندی(Sharma et al., 18(4), 479-
و پشتونها
 ،)484تاجیکها ()Wells, et al., 98(18): 10244-10249
( ،)Firasat et al., 15(1), 121-126این شاخص در میان ساکنان خاور،
مرکز و باختر مرزهای کنونی ایران متفاوت است .به
گونهاي که فراوانی آن در میان کردها 11 ،درصد( Nebel, et al.,
 ،)69(5): 1095-1112ساکنان اصفهان  18درصد( Nasidze et al.,
 )68(3)205-221و ایرانیان ساکن در خاور کشور  35درصد( Wells,
 )et al., 98(18): 10244-10249گزارش شده است.
این در حالی است که برپایه شماري آزمایشهای دیگر ،میان
ایرانیان جاهاي گوناگون کشور ،همبستگی تباری دیده
میشود(.)Quintana-Murci et al., 74:827-845 Asadova et al., 39:1573-1581.
به سخني دیگر ،نمیتوان گفت خاستگاه ساکنان مرکزی و
باختري با ساکنان خاوري و دیگر هند و ایرانی زبانهای
خاوري متفاوت است .بنابراین شوند تفاوت فراوانی باال
میان ساکنان نواحی خاوري با مرکزی و باختری ایران
چیست؟
پاسخ آن ،احتماال در وجود دو مرحله مهاجرت از آسیای
میانه به فالت میباشد .به عبارت دیگر ،همه نیاکان
ایرانیان در حدود بیست هزار سال پیش از آسیای میانه
درون فالت نشدهاند .بل که گروهی از آنان ،همچنان در
آسیای میانه بازماندند و سرانجام در پی پیشروی فرجامین
یخبندان (پیرامون ده هزار سال پیش) آنها نیز به فالت
سرازیر شدند .رخدادی که در نوشتههای ملی ایرانیان چون
فرگرد یکم از وندیداد ثبت شده است(دوستخواه  :1379ج2
.)659-664
این مساله را اینگونه هم میتوان پنداشت :نیاکانی که
نزدیك  18500سال پیش در ایران میزیستهاند و نیاکانی از
همان گروه که از ده هزار سال پیش (با پیشروی واپسین
دوره یخبندان یا  Wurm IVکه در پایان دوره پلهایستوین
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و در ده هزار سال پیش روی داده است) (ملک شهمیرزادی
 108 :1375و  )118وارد سرزمینهای ایران شدند .از اینرو
گروه نخست ،دارای هاپلوگروه  R1aبوده و گروه دوم ،بدون
آن میباشند .به سخن سادهتر ،در پی گسترش سرما طی چند
هزار سال ،بازمانده نیاکان ایرانیان نیز که در مناطق
میانه)
(آسیای
نخستین
خاستگاه
جنوبیتر
احتماال
میزیستهاند ،همان راهی را در پیش گرفتند که همتباران
احتماال شمالی ترشان ،پیشتر و نزدیک به  9000 -8000سال
پیش پیمودند .با این تفاوت که شمار دسته مهاجر دوم،
بسیار بیشتر از دسته نخست بوده و از همین رو ،فراوانی
دارندگان مارکر  R1aدر میان ایرانیان ،کمتر از دیگر
هند و اروپاییهای خاوری است.
اشاره به پژوهشهاي کاوالی اسفورتسا نیز در این جا الزم
است .کسی که در دیاگرام نهایی پژوهشهاي خویش ،ایرانیان
را در قرابت بسیار نزدیک انگلیسیها ،دانمارکیها و
یونانیها (گروههای هند و اروپایی) نشان داد و نمایان
ساخت که به راستی هند و اروپایی زبانهای یادشده ،از
33
قرابت تباری نیز برخوردار بودهاند.
این در حالی است که تاکنون هیچ هاپلوگروه یا هاپلوتایپ
که مربوط به گروهها و جمعیتهای سامیزبان میانرودانی و
یا هر عنوان دیگر در میان ایرانیان ندیدهایم و هرگز هم
هاپلوگروهی که نمایانگر جمعیت گنگ و مبهم با عنوان
بومیان کهنتر از هندوایرانی تباران ایرانی (آریایی) در
میان ایرانیان یا نمونههای باستانی این فالت باشد،
گزارش نکردهاند!
کتابنامه:
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بهمنش ،احمد ،تاریخ ملل قدیم آسیای غربی ،1369 ،تهران،
نشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ اول.
پاتس ،دنیل تی ،.باستان شناسی ایالم ،برگردان از زهرا
باستی ،1390 ،تهران ،نشر سمت ،چاپ اول.
تاریخ هرودوت ،برگردان از وحید مازندرانی،1380 ،
تهران ،نشر افراسیاب ،چاپ دوم.
درخشانی ،جهانشاه ،دانشنامه کاشان ،ج  ،3آریاییان،
مردم کاشی ،امرد ،پارس و دیگر ایرانیان ،1383 ،تهران،
نشر بنیاد فرهنگ کاشان ،چاپ اول.
 . 33برای پژوهش بیشتر نگاه شود به:
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دیودور سیسیلی ،ایران و شرق باستان در کتابخانه
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سوزینی ،فرانسواز؛ اشمیت ،کالریس هرن؛ ملبرن البا،
فلورانس؛ سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون ،رونوشت
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چهارم.
Asadova P.S., Shneider Y.V., Shilnikova I.N. and Zhukova O.V., "Genetic
Structure of Iranian-Speaking Populations from Azerbaijan,Inferred from the
Frequencies of Immunological and Biochemical Gene Markers", Genetika,
.39(11), 2003
 ,Diodorus Siculus, Library of Historyنسخه
.edition, 1933 published in Vol. I
Firasat S., Khaliq S., Mohyuddin A., Papaioannou M., Tyler-Smith C.,
Underhill P.A. and Ayub Q., "Y-chromosomal evidence for a limited Greek
contribution to the Pathan population of Pakistan", Eur J Hum Genet, 15(1),
.2007
of the Loeb Classical Library

85

Khar'kov V.N., Stepanov V.A., Medvedeva O.F., Spiridonova M.G., Voevoda
M.I., Tadinova V.N. and Puzyrev V.P., "Gene Pool Differences between
Northern and Southern Altaians Inferred from the Data on Y-Chromosomal
.Haplogroups", Russian Journal of Genetics, 43 (5), 2007
Karafet, T.M., Mendez F.L., Meilerman M.B., Underhill P.A., Zegura S.L.
and Hammer M.F., "New binary polymorphisms reshape and increase
resolution of the human Y chromosomal haplogroup tree", Genome Res,
.18(5), 2008
Kivisild T., Rootsi S., Metspalu M., Mastana S., Kaldma K., Parik J.,
Metspalu E., Adojaan M., Tolk H.V., Stepanov V., Gölge M., Usanga E.,
Papiha S.S., Cinnioğlu C., King R., Cavalli-Sforza L.L, Underhill P.A. and
Villems R., "The genetic heritage of the earliest settlers persists both in Indian
.tribal and caste populations", Am J Hum Genet, 72(2), 2003
Quintana-Murci L., Chaix R., Wells Spencer, Behar D.M., Sayar H., Scozzari
R., Rengo C., Al-Zahery N., Semino O., Santachiara-Benerecetti S., Coppa
A., Ayub Q., Mohyuddin A., Tyler-Smith C., Mehdi Q., Torroni A. and
McElreavey K., "Where West Meets East: The Complex mtDNA Landscape
of the Southwest and Central Asian Corridor", American Journal of Human
.Genetics, 74, 2004
Regueiro M., Cadenas A.M., Gayden T., Underhill P.A. and Herrera R.J.,
"Iran: tricontinental nexus for Y-chromosome driven migration", Hum Hered,
.61(3), 2006
Semino O., Passarino G., Oefner P.J., Lin A.A., Arbuzova S., Beckman L.E.,
De Benedictis G., Francalacci P., Kouvatsi A., Limborska S., Marcikiae M.,
Mika A., Mika B., Primorac D., Santachiara-Benerecetti A.S., Cavalli-Sforza
L.L. and Underhill P.A., "The genetic legacy of Paleolithic Homo sapiens
sapiens in extant Europeans: a Y chromosome perspective", Science,
.290(5494), 2000
Sharma S., Rai E., Sharma P., Jena M., Singh S., Darvishi K. Bhat A.K,
Bhanwer A.J, Tiwari P.K. and Bamezai R.N., "The Indian origin of paternal
haplogroup R1a1 substantiates the autochthonous origin of Brahmins and the
.caste system", J Hum Genet, 54(1), 2009
Wells R.S., Yuldasheva N., Ruzibakiev R., Underhill P.A., Evseeva I., BlueSmith J., Jin L., Su B., Pitchappan R., Shanmugalakshmi S., Balakrishnan K.,
Read M., Pearson N.M., Zerjal T., Webster M.T., Zholoshvili I., Jamarjashvili
E., Gambarov S., Nikbin B., Dostiev A., Aknazarov O., Zalloua P., Tsoy I.,
Kitaev M., Mirrakhimov M., Chariev A., and Bodmer W.F., "The Eurasian

86

heartland: a continental perspective on Y-chromosome diversity", Proc Natl
.Acad Sci U S A, 98(18), 2001
پیوشت شماره پنج:
نگاهی به دیدگاه های جهانشاه درخشانی (با فشرده سازی
و اندکی ویرایش):
های
انسان
درخشانی
جهانشاه
باور
به
یادداشت:
هوموسایپنس که در حدود هفتاد هزار سال پیش از امروز از
افریقا به اروآسیا آمدند ،در آغاز در دلتا و ریزشگاه
سه رود کارون ،دجله و فرات به خلیج پارس ،در بستر آن
می زیستند.
«...در جنوب ایران یا كف خلیج فارس كه در آن زمان خشك
بود ،رودي از پیوستن دجله ،فرات و كارون ميگذشت كه در
تنگه هرمز به دریاي عمان ميریخت و آثار این رود بزرگ
در كف خلیجفارس مشهود است .با توجه به آن كه شمال آن
منطقه سرد و جنوب آن یعني صحراي عربستان گرم بود ،این
منطقه براي سكونت اقوام آریایي 34بسیار مناسب بود و در
اسطورههاي ایراني ،اروپایي و حتا تورات از این خاستگاه
و رود بزرگ نشانههایي هست .پس از آن كه هوا گرم ميشود،
آب دریاي آزاد باال ميآید و خلیجفارس در طول چندهزار
سال پر از آب ميشود و قومي كه در كف خلیجفارس ميزیستند
به سمت شمال و غرب ،به میانرودان و فلسطین و سوریه و
بخشي به داخل فالت ایران ميروند و در اطراف دو دریاچه
بزرگ كه اكنون تبدیل به كویر شدهاند ،شهرهاي اولیه را
بنا ميكنند .این دریاها در اثر جاري شدن آبهاي فراوان
از ذوب شدن یخ به داخل فالت ایران سرازیر ميشوند و دو
دریاچه بزرگ در داخل ایران تشكیل ميشود كه اكنون به
صورت كویر درآمدهاند .شهرهاي بزرگ قدیم ایران مثل
تپهسیلك ،شهر سوخته در سیستان ،تپه یحیي ،شهداد و
تپهحصار دور این دریاي بزرگ قرار داشتند .در آن زمان
این مناطق پر آب و جنگل بوده
همه نامهاي جغرافیایي كه در متنهاي كهن سومر ثبت شده
اند ،ریشه غیرسومري و طبق بررسي من داراي ریشه آریایي
هستند .مانند رود دجله ،فرات ،شهر «آریه» و غیره .به
جز آن واژههاي نهادهاي طبیعي كه در زبان سومري وارد
شده مثل آب ،دریا ،گاو ،مزرعه ،كوه و غیره ریشه آریایي
دارند و حتا نام بیشتر خدایان سومري همریشه غیرسومري
دارند كه این استدالل مورد پذیرش زبانشناسان است .در
ادامه درميیابیم همین روابط كه در ابتدا بیشتر تجاري
بوده و بعد تبدیل به جنگ یا كوچ یا ارتباط فرهنگي شده
حتا در زبان مصري هم وجود دارد .وامواژههایي هم از
 . 34آقای درخشانی بستر خلیج پارس را خاستگاه نخستین
آریاییان می پندارد.
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زبان آریایي به زبان سومري ،زبان اكدي و زبان مصري
رفته .نام فرآوردههاي ایراني مثل مس ،قلع ،برنز ،آهن،
طال ،اسب و ارابه از زبان آریایي به زبانهاي بیگانه راه
یافته است .نام خدایاني مانند آشور« ،ايننه»« ،ایشتر»،
«ایرته»« ،مه»« ،سلم»« ،ناهیتي» ،یهوه و آمون از ریشه
آریایي به زبانهاي سومري ،اكدي و مصري رفته است.
در متون سومري به دجله« ،دیگنه» گفته ميشد كه همان
«دجله» عربي یا «تیگره» فارسي باستان است كه در زبان
هخامنشي ثبت شده و ریشه آن «تیگر» به معني تند است كه
در زبان یوناني هم «تیگریس» همان دجله است .خداي آشور
در زبان آشوري معني ندارد ،اما در زبان آریایي«اسوره»
به معني «سرور» است كه «اهوره» یا اهورامزدا هم از آن
برخاسته است« .ایشتر»  -خداي عشق -در زبان اكدي ریشه
ندارد ولي از «استر» به معنی ستاره برخاسته و در واقع
سیاره ناهید است .مه یا خداي ماه در زبان سومري ریشه
ندارد اما در زبان ایراني ایزد ماه بود است« .ناهیتي»
در زبان ایالمي ریشهاي ندارد اما در زبان آریایي ناهید
و آناهیتا وجود دارد .از كنار هم گذاشتن این اطالعات
متوجه ميشویم كه این نامها در زبان هاي بومي ریشه
ندارد ،اما در زبان آریایي ریشه گسترده براي آن ها
وجود دارد ،كه حتا به زبانهاي اروپایي و التین هم رسوخ
كرده است.
با توجه به این كه در متون غیرایراني مثل سومري ،اكدي
و مصري به پادشاهان این سرزمینها اشاره ميشود نشان
ميدهد كه این سرزمینها مستقل بودهاند و حكومت مركزي در
فالت ایران وجود نداشته است.
در شرق ایران كشور به نام «پرشي» بوده است كه پارسها
از آن برخاستند .در غرب ایران كشوري به نام «مده» بوده
كه همان مادها هستند و در هزاره سوم پ .م .مستقل
بودهاند .كشورهاي دیگري مانند «توكریش»« ،امرد» و غیره
در جاهاي دیگر بودند و حكومت مركزي وجود نداشت .اما
ً در جنگها متحد ميشدند .در متون سومري و اكد آمده
ظاهرا
ً
كه بعضي اقوام آریایي متحدا با هم حمله ميكنند .در یكي
از جنگها هفده قوم ایراني به دولت «اكد» در دوران
«نرامسین» پادشاه اكد حمله ميكنند .در تاخت و تازهاي
اقوام آریایي به مصر چند قوم در كنار هم ظاهر ميشوند و
شاید بعدها در شاهنشاهي هخامنشي براي نخستین بار این
اتفاق افتاده كه حكومت متحد مركزي شكل گرفته است.
نام فلسطین كه در متون مصري قدیم«پرست» و بعد «فلست»
آمده كه به فلسطین تبدیل شده است .پرست از پارس ميآید،
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 كامالً غیرعربي است و
مصريهاي قدیم به كشور خود «كیمت» ميگفتند اما ایرانيها
به مصر« ،موذرایه» ميگفتند كه به «میصرایه» و «میصر» و
مصر تبدیل شده است
قومي به نام «ارتي» بوده كه در حوالي كرمان امروزي
ميزیستند .قوم «كاشي» كه در سراسر فالت ایران پراكنده
شده بودند و حتي تا قفقاز و میانرودان پیشرفته بودند.
قومي به نام پارس یا فارس در شرق ایران در كشوري به
نام «پرشي» كه همان پارس است ميزیستند و بعدها به سمت
پارس یا فارس امروزي ميآیند .قومي به نام ماد در غرب
ایران در حوالي زاگرس ميزیستند كه از هزاره سوم پ .م.
قابل تعقیب هستند .قومهایي به نام «تپور»« ،هخا» كه
نیاكان هخامنشیان از میان آن ها برخاستند« ،سكاها» كه
از هزاره دوم قابل تعقیب و در تاریخ مستند هستند،
«دانو» كه در مدارك مصري هم ثبت شدهاند ،در فلسطین و
یونان هم بودند و در كناره دریاي سیاه نامهاي خود را
روي رودها نهادند .همچنین قوم «كوچي» و «ارمني» كه
ارمنیان امروز هستند كه از هزاره سوم ق م در منطقه
ارمنستان امروز ساكن بودند.
قوم كاشي در تپه سیلك كاشان مستقر ميشوند -كه نام
كاشان هم از آن ها گرفته شده -این قوم در جاهاي مختلفي
ساكن بودهاند و از خود آثار به جاي گذاشتهاند .نامهاي
شهرهایي مانند كاشمر ،كاشغر ،كشمیر ،كاشان ،قزوین و
قفقاز برگرفته از نام قوم كاشي است .همین قوم در
میانرودان در اوایل هزاره دوم ظاهر ميشوند و از قرن
هفدهم پ .م .به مدت  500سال در بابل حكومت ميكند ،بعد
در فلسطین ظاهر ميشوند و پیش از آن در مصر ظاهر
شدهاند.
این قومها كه با نامهاي مختلف در جاهاي مختلف جهان آن
زمان ظاهر شدند ،دو وجه مشترك اصلي داشتند؛ یكي این كه
داراي زبانها و نامهاي آریایي بودند و دیگر این كه
آرایش و لباس همسان داشتند .همه موهاي بلند تا شانه،
پیشانيبند ،ریش بلند و نوك تیز و عبایي كه معموالً بلند
بوده است .این لباس كه شناسنامه قومي آریایيهاي ایران
بوده تا جایي كه قابل پیگیری است یكسان بوده است.
در میان كوریایی ها افراد قد بلند و حتا چشم آبي دیده
ميشود كه در چین و جاپان چنین مواردي وجود ندارد .از
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این نكات ثابت ميشود كه اقوام آریایي 35تا آن جا جلو
رفته بودند و روي فرهنگ كره تاثیر گذاشتند .در غرب در
شمال اروپا و در منطقه فنالند و مجارستان كه زبان
غیرهند و اروپایي دارد ،تعداد زیادي واژه ایراني كهن
وجود دارد .همچنین در زبان مصري و «نوبي» كه مربوط به
جنوب مصر است و سودان امروز است ،نشانههایي از زبان
آریایي یافت ميشود .كه مربوط به هزاره چهارم و پنجم
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
گذشته رود آمو  9کیلومتر پهنا داشته است و این گونه
کسی نمی توانسته است از آن بگذرد! دو دیگر این که در
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
برخاسته از عدم آشنایی عمیق نویسنده یا
با دانش زمین شناسی تاریخی .در علم زمین
بسیار مهم است که به این موضوع
جیومورفولوجی ،زمین شناسی تاریخی و
تکتونیکی.

بنیاد اند و
نویسندگان آن
شناسی سه رشته
می پردازند–
زمین شناسی

هنگامی که از رودخانه ها در گذشته سخن می گوییم ،باید
مشخص زمین
دقیق روشن شود که منظور ما از کدام دوره
شناسی است .همچنین باید مشخص دانست که در دوره مورد
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:
 بستر حوضه علیا که در مناطق بلند کوهستانی واقع استو شکل  Vرا دارد .چون راندمان در این بخش بسیار تند
است و جریان آب می تواند بستر را بسیار عمیق گود
بسازد ،روشن است عرض رودخانه در این حوضه بسیار کم
است.

 . 35روشن است این مردمان را نمی توان اریایی خواند.
بهتر است اروپاییدی گفته شوند.
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بستر حوضه میانی رودخانه که معموال شکل حرفُند تر می شود و رودخانه
دارد .در این بخش ،راندمان آب ک
در پهنا گسترده تر.
بستر حوضه ریزشگاه که شکل دلتا مانند را دارد .چونُند می شود ،سرعت آب هم به
راندمان آب در این جا بسیار ک
پایین ترین میزان می رسد .از این رو ،معموال در این
حوضه ،بستر عمیق نمی باشد .اما پهنای آن بیشتر می
گردد .در بیشتر موارد ،رود خانه در این بخش به چند
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.
یعنی میزان آن در چهار فصل سال و درازای دوره های
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
حوضه ریزشگاه کم آب شده ،هم از پهنا و هم از ژرفای آن
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)
بوده است که در یک زمان به  9کیلومتر می رسیده است.
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
در زمین شناسی عمیق وارد نباشد ،درک آن برایش دشوار
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
به بیابانی شدن آن انجامید .درست در همین دوره بود که
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
تابستان دارای پهنای نزدیک به  9کیلومتر بود و دریاچه
ارال بارها بزرگتر از اکنون و به دریای کسپین پیوسته
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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پیشتر از آن ،آخرین دوره یخبندان (بین  25هزار سال پیش
تا ده هزار سال پیش) بر سیاره حکمفرما بود .ناگفته
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
و پنجم پ .م .بسیار پرآب و در بهار و تابستان در حوضه
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
پنداشتند که گویی ولگا از اقیانوس شمال سرچشمه می گیرد
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.

می توان از آدم های اروپاییدی یی با هاپلوهای  R1aسخن
گفت که شاید در حدود یازده هزار تا ده هزار سال پیش از
امروز از گستره قزاقستان و آسیای میانه به سوی جنوب
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
تاثیرات زیادی بر جا بگذارند .اما می توان رد پای آنان
را در شماری از نامکسان و نامجاهای خاور باستان ردیابی
کرد.
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باید خاطر نشان ساخت که در حدود  34هزار سال پیش از
«پی»
نوع
هاپلوهای
با
هایی
آدم
حضور
امروز
(پروتواروپاییدی ها) در جنوب سایبریا تثیبت شده است.
این ها با گرم شدن سیاره در چهل هزار سال پیش و افزایش
نفوس و بسا عوامل دیگر از دلتای رودهای دجله و فرات و
کارون از راه آسیای میانه و قزاقستان به جنوب سایبریا
شتافته بودند.
این آدم ها در حدود  23هزار (بنا به داده های دیگر 25
هزار تا  24هزار) سال پیش از امروز ،با آغاز سایکل نو
یخبندان ،به سوی جنوب باختری و جنوب سرازیر شدند .در
اواخر این برهه آن ها حامالن هاپلوهای نوع  R1aشده
بودند .زبان آن ها (زبان بوریالی) هم بسیار محدود بود
و به گفته دانشمندان روسی در حدود  200واژه بیشتر
نداشت و افعال را نمی شناختند.
شایان یادآوری است که نخستین دارندگان هاپلوهای نوع
«آر» در حدود بیست هزار سال پیش از امروز به سوی
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
دامنه های جنوبی کوه های آلتای-سایان تا حوضه دریاچه
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.
همچنین بخش بزرگی از ایشان به گستره قزاقستان آمده
بودند که یازده تا ده هزار سال پیش از امروز هاپلوهای
نوع آر– ویژه اروپاییدی ها را از قزاقستان به آسیای
میانه و پشته ایران به ارمغان آورده بودند .پیش از آن
ها چنین هاپلوهایی نمی تواند در پشته ایران و آسیای
میانه موجود باشد .این نکته بسیار مهمی است که فرضیه
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
بوریالی ناگزیر به کوچیدن به زمین های شمالی سردتر
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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هفت تا پنج و نیم هزار سال پیش از امروز در گستره شمال
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
َث) یا گستره فرهنگ اندرونوا
َونیر
شدند و در هوانیرات (خ
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
اندکشماری بودند ،نتوانستند تاثیرات بزرگی بر جا
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.
...و اما در  3750سال پیش از امروز بود که مهاجرت
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.
داده های علوم گوناگون مانند پالیو جغرافیا ،باستان
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
تواند مورد پذیرش محافل علمی -اکادمیک جهان قرار گیرد.
دست کم از دید علم ژنیتیک قابل توجیه نیستند.
زیرا
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
پشته ایران نمی توان پیشتر از ده هزار سال آدم هایی با
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
از امروز تخمین زد که در آن مرحله نمی توان آنان را
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
که به گمان غالب پس از آب شدن یخ های قفقاز گروه هایی
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.
همین گونه آنانی که  4000سال پیش وارد بلخ شده بودند،
با گذشتن از هندوکش به سوی جنوب این کوه و رود سند
شدند .نورستانی ها را می توان از همین جمع دانست.
 3750سال
واپسین مرحله مهاجرت که اریاییان این بار
پیش ،دیگر از دامنه های شمالی پامیر و گستره آسیای
میانه (ورز رود یا فرارود) وارد بلخ و هرات شدند ،برای
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
قندهار و رود سند شتافتند و سپس تا حوضه رودهای گنگا و
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
و پنجاب
نیز در جنوب هندوکش در کابلستان تا سند
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
است .واژه اباسین یا باسیند (سند) که همین اکنون هم
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
هم تنها می تواند همین کوه های هندوکش و بابا باشد که
مرکز ایران شهنانه یی -بامیان در آن قرار دارد و بلخ
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.
در نوشته های شان آوندهای بسیاری را در رد این فرضیه
آورده اند .ظاهرا سنگین ترین دلیل ایشان این است که در
گذشته رود آمو  9کیلومتر عرض داشته است و این گونه کسی
نمی توانسته است از آن بگذرد! دو دیگر این که در 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!.
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
با دانش زمین شناسی تاریخی .در علم زمین شناسی سه رشته
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
مشخص زمین
دقیق روشن شود که منظور ما از کدام دوره
شناسی است .همچنین باید مشخص دانست که در دوره مورد
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:
 بستر حوضه علیا که در مناطق بلند کوهستانی واقع استو شکل  Vرا دارد .چون راندمان در این بخش بسیار تند
است و جریان آب می تواند بستر را بسیار عمیق گود
بسازد ،روشن است عرض رودخانه در این حوضه بسیار کم
است.
 Uرا
بستر حوضه میانی رودخانه که معموال شکل حرفُند تر می شود و رودخانه
دارد .در این بخش ،راندمان آب ک
در پهنا گسترده تر.
بستر حوضه ریزشگاه که شکل دلتا مانند را دارد .چونُند می شود ،سرعت آب هم به
راندمان آب در این جا بسیار ک
پایین ترین میزان می رسد .از این رو ،معموال در این
حوضه ،بستر عمیق نمی باشد .اما پهنای آن بیشتر می
گردد .در بیشتر موارد ،رود خانه در این بخش به چند
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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یعنی میزان آن در چهار فصل سال و درازای دوره های
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
حوضه ریزشگاه کم آب شده ،هم از پهنا و هم از ژرفای آن
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)
بوده است که در یک زمان به  9کیلومتر می رسیده است.
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
در زمین شناسی عمیق وارد نباشد ،درک آن برایش دشوار
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
به بیابانی شدن آن انجامید .درست در همین دوره بود که
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
تابستان دارای پهنای نزدیک به  9کیلومتر بود و دریاچه
ارال بارها بزرگتر از اکنون و به دریای کسپین پیوسته
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.
پیشتر از آن ،آخرین دوره یخبندان (بین  25هزار سال پیش
تا  10هزار سال پیش) بر سیاره حکمفرما بود .ناگفته
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
و پنجم پ .م .بسیار پرآب و در بهار و تابستان در حوضه
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
پنداشتند که گویی ولگا از اقیانوس شمال سرچشمه می گیرد
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
است .ساختار تکتونیکی بخش اروپایی روسیه در دوره
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
جیولوجی تاریخی را درست خواند وتعبیر و تفسیر کرد .از
این رو می توان بر تاریخنویسان ،نسب شناسان ،زبان
شناسان و انسان شناسان ،چنین فروگذاشت هایی را بخشید.
شایان یادآوری است که «ولگا نامی است که سکاهای
ایرانیزبان به این رود داده بودند .یعنی «را» .نام
«را» ( )Rāنیز در زبان سکایی به معنای رطوبت و همریشه
با واژه اوستایی «رنها» ( Raŋhāبه معنای رود افسانه یی)
است .واژه سغدی ک ( ]r’kو واژه فارسی رگ (آبراه خون)
نیز با این واژه همریشهاند».
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عزیز آریانفر
خاستگاه و ریشه های زبان چندکانونی و سنتزی (آمیزه یی)
پارسی دری
بخش دوم دوره تاریخی مکتوب (باستانی)
در پاسخ به این پرسش که چرا و چگونه و زیر تاثیر کدام
عوامل تاریخی زبان پارسی دری توانست به یکی از بالنده
ترین و مهم ترین زبان های جهان مبدل شود ،باید گفت که
تحول و تکامل این زبان در روند بسیار پیچیده تاریخی رخ
داده است که ناشی از عوامل گوناگون و متعدد سیاسی،
فرهنگی -تمدنی ،اجتماعی ،اقتصادی و مذهبی و...می باشد.
...و اما مهم ترین نکته این است که
موقعیت میانی گیتایی خود به عنوان
ها و فرهنگ های گوناگون به بایگانی
می توانست دستاوردهای همه کشورهای
خود جا دهد و گرد بیارود.

پشته ایران به دلیل
چهار راه تالقی تمدن
یی مبدل شده بود که
پیرامون خود را در

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
خروشان و تند به بدنه و بستر اصلی؛ تشکل می یاند .زبان
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.
در کتابواره دست داشته ،می کوشیم به گونه فشرده با
بزرگترین و مهم ترین زبان هایی که در ریختیابی زبان
پارسی دری نقش سازنده و برازنده داشته اند ،بپردازیم.
به گونه یی که می دانیم ،زبان پارسی دری -امروز زبان
مشترک همه توده های باشنده پشته ایران است .این زبان
دستاورد تاریخی همه باشندگان این سرزمین بزرگ است که
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
را به بررسی گرفتیم که می توان آن ها را همچون نیاکان
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
جنوب سایبریا و شمال مغولستان در گستره میان التای-
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
َث) یا
َنیر
زبان باشندگان گستره سرزمین هوانیرات (خو
گستره فرهنگ اندرونوو ،ورز رود و دامنه های پامیر -پیش
از ورود اریایی ها به گستره پشته ایران) و زبان
36
«اوستایی» یا زبان پیشدادیان و کیانیان.
 .3636ما در بخش نخست به گونه فشرده در باره پیشدادیان و
کیانیان سخن گفتیم .در این جا تنها می خواهم اشاره یی
به دودمان اسپه هم داشته باشم .چنین پنداشته می شود که
یکی از گروه های کیانی دودمان اسپه بودند( .برگرفته از
مقاله آقای علی نیکویی با اندکی فشرده سازی و ویرایش):
«شاهان این دودمان که در آخر نامشان اسپ افزوده می شد،
گروه دوم از دودمان کیانی بودند .اسب در زندگی
ایرانیان باستان بی شک نقش بزرگی بازی می کرد و
سوارکاری از افتخارات ایشان به شمار می آمد .از این
رو ،نام های کسان بسیاری را در آن دوران می بینیم که
به کلمه اسب پایان می یابد ،مانند :لهراسب ،ارجاسب،
جاماسب… چون پایتخت ایشان در بلخ بود ،از این رو آن
شهر را زرسپ یعنی اسب طالیی می نامیدند.
لهراسب که در اوستا به معنی دارنده اسب
لهـراسب:
تندرو است ،به روایت فردوسی پس از کیخسرو به تخت شاهی
تکیه زد .او را دو پسر به نام های زریر و گشتاسب بود.
گشتاسب به روم رفت و کتایون دختر قیصر روم را به زنی
گرفت .چون لهراسب او را شایسته شاهی دید ،از سلطنت
کنار رفت و وی را بر تخت نشاند.
گشتـاسب :گشتاسب که نام او در اوستا ویشتاسب آمده ،به
معنی دارنده اسب سرکش و رمه است .در شاهنامه فردوسی از
او شاهی زیباروی و دلیر نام برده شده که پس از رستم
همتایی بر او نبود .به روزگار او زردشت آیین مزدیسنی
یا خدای پرستی را آورد .گشتاسب دین او را پذیرفت اما
ارجاسب تورانی که از پیروان دین اهریمنی و از دشمنان
زردشت بود ،بر سر این کار به با گشتاسب نبرد کرد.
در این جنگ زریر برادر گشتاسب که شرح پهلوانی های او
در داستانی به نام یادگار زریران آمده ،کشته شد .سپس
ارجاسب به بلخ تاخت و آن شهر را بگرفت و لهراسب را که
در آتشکده یی انزوا گزیده بود و نیایش می کرد ،بکشت.
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روشن است در این جا سخن بر سر دوره پیش از تاریخ است.
هم ،دانشمندان توانسته اند دست کم در باره
با این
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
اوستایی خوانده می شود ،یعنی زبانی که اوستا با آن
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
بسیاری پی ریخته شدند که روشن است هر یک از سوی اقوام
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.
دردمندانه اطالعات درستی در دست نیست که باشندگان گستره
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،
زردشت نیز در این نبرد کشته شد .گشتاسب در این جنگ
شکست خورد اما سرانجام به تدبیر وزیرش جاماسب ،پسرش
افراسیاب را که بر اثر نافرمانی از پدر در بند کرده
بود ،آزاد ساخت به فرزندش وعده داد اگر ارجاسب را شکست
دهد ،تخت پادشاهی را به او خواهد داد .اسفندیار ارجاسب
را به سختی شکست داد او را بکشت.
بهمن :نام بهمن در اوستا نیامده و این َ
نخُستین بار است
که روایات ملی ما از اوستا جدا می گردد و با تاریخ
هخامنشی می آمیزد .به روایت فردوسی در جنگ با رستم دو
تن از پسران اسفندیار کشته شدند و بهمن ماند .اسفندیار
در هنگام مرگ ،بهمن را به رستم سپرد تا وی را رسم شاهی
بیاموزد .چون گشتاسب نوه خود بهمن را برومند یافت ،تخت
شاهی را به او سپرد و از پادشاهی کناره رفت .نخستین
کار بهمن کشیدن انتقام خود از دودمان رستم بود .وی همه
پهلوانان سیستان را بکشت و رستم در این میان فریب
برادر ناتنی اش شُغاد در چاهی افتاد و درگذشت .بهمن را
پسری به نام ساسان و دختری به نام همای ملقب به چهرزاد
بود .چون بهمن همای را شایسته شاهی دید ،او را به
جانشینی خود برگزید و درگذشت .بهمن را در داستان ها
اردشیر درازدست نیز گفته اند.
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بابل و دولت های بزرگی که در آن شهریاران برجسته فرمان
می راندند.
چیزی که برای ما اهمیت دارد ،تاثیر زبان های رایج در
این کشورها بر زبان های میتانی (هوری) ،مادی و پارسی
باستان و داد و ستدهای فرهنگی میان باشندگان بین
است .سخن بر سر توده های عهد
الهنرین و پشته ایران
َ
َدی ،آشوری،
باستان و تاثیر زبان هایی مانند سومری ،اک
آرامی ،هیتیایی و . ..نیز ایالمی ،ماننای ،قوتی،
لوللوبی ،اورارتویی و ... )...است.
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
ایرانی میانه ،به ویژه پارسی میانه می پردازیم و بر
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
ویکی پیدیا بیشتر به زبان پارسی دری و در مواردی از
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
آورده ایم .روشن است کسانی که خواسته باشند ،می توانند
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
نیز برداشت های خودم.
به هر رو ،تمدنهای باستانی آسیای باختری در بر گیرنده
تمدن های خرد و بزرگ بسیاری است که بنامترین آن ها
تمدن های میانرودان ،سومر ،اکد ،آشور ،بابل ،حتیان،
هیتیها ،لیدیه ،ایالم ،اورارتو ،منائیان و...می باشد.
دولت هایی که در عهد باستان در این پهنه ایجاد شده
بودند ،عبارت بودند از:
– سومر :اوروک اور – اریدو
کیش – الگاش – نیپور – اکد
بابل – ایسین – اموری  -کلدانی
آشور :آسور ،نینوا ،نوزی ،نمرود
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زبان های رایج در این عصر شامل زبان های آرامی –
َدی و ...می گردیدند .توده های باشنده
َک
هوری ،سومری – ا
هم طیف گسترده یی از مردمان دارای خاستگاه های گوناگون
را در بر می گرفتند مانند هوریها – میتانی ها ،کاسیها
– اورارتوها و...
در دوران باستان در پشته ایران دولت های نیا -ایالمی
در  ۲۷۰۰–۳۲۰۰پ .م؛ دولت ایالم در  ۵۳۹–۲۷۰۰پ .م .و
منائیان  ۶۱۶–۸۵۰پ .م .تبارز نموده بودند .این که در
بافتار تباری باشندگان آن توده های نیااروپاییدی و
نیااریایی یی که در  18500سال تا ده هزار و پنج هزار
پیش آمده بودند ،تا چند اندازه سهم داشتند ،بسیار
دشواری است داوری کرد .اما با توجه به اندکشمار بودن
آن ها ،می توان گفت که میزان مشارکت آنان نمی توانسته
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
ریختیابی و شکوفایی زبان ما تاثیر بر جا گذاشته بودند.
تمدن میتانی:
یکی از نخستین تمدن هایی از این دست ،تمدن میتانی بود.
در ویکی پیدیا در باره تمدن میتانی چنین آمده است:37
«این تمدن یکی از تمدنهای باستانی هورانی در باختر
ایران و شمال میانرودان و جنوب اناتولی بودهاست.
میتانیها که مردمانی با زبان هوری ،زبانی غیر سامی و
هندواروپایی در شمال میانرودان بودند ،توسط طبقه یی از
اشراف با ریشه هندوایرانی متحد گشته و قدرت خود را در
جنوب ترکیه و شمال سوریه و عراق امروزی در هزاره دوم
پیش از میالد مسیح گسترش دادند.
خاندان شاهی میتانی پس از کاسیها که بابل را گشوده و
در سدههای دوازدهم تا پانزدهم پیش از میالد در
میانرودان فرمانروایی کردند ،روی کار آمدند .آن ها از
نخستین طالیهداران مهاجران آریایی در خاورمیانه به شمار
می روند که در هزاره دوم پیش از میالد در مرزهای شمالی
رود فرات در سوریه فرمان می راندند .شاهزادگان میتانی
نامهایی مانند دارنده اسب بلند داشتند که آشکارا نژاد
و چهره اریایی آن ها را معلوم میدارد .تمدن میتانی،
زیر نفوذ فرهنگ هندو-اریایی بود .در فهرست خدایان
میتانی ،نام چهار خدا (میترا ،ورونا ،ایندرا ،نستیا)

37

 .با اندکی فشرده سازی و ویرایش.
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ذکر شده که نام های هندو-آریایی دارند و در ریگ ودا هم
ذکر شده.
آن ها با شاهانی هیتی و دیگر شهریاران زمان خود روابط
و پیمان ها داشتند .در دژ نیشت بغازکوی متعلق به
هیتیها و نیز در میان مدارک بازیافته در تلاالمرنه
اشارات فراوان در باره شاهان میتان آمدهاست .سنگنبشته
معروف میتانی که در زمان نگارش آن به سال  ۱۳۱۷پیش از
میالد میرسد ،مربوط به پیماننامه یی است که میان شاه
میتانی و شاه هیتی بستهشده و در آن بغان آریایی چون
گواهان نیایش شدهاند.
ایزدانی که در این سنگنبشته از آنان یاد شده ،عبارتند
از ایندرا ،ورونا ،مهر ،و ناسیته و ...گواه بر آن اند
که شاهزادگان و آزادگان میتانی با این که زبان و برخی
از رسمهای بابلی را پذیرفته بودند ،همچنان ایزدان
آریایی نیاکان خود را نیایش میکردند .سنگنبشته میتانی،
بازمانده از سده چهاردهم پیش از میالد ،باستانیترین سند
مکتوب زبان های هند و ایرانی است و از لحاظ زبانشناسی
تاریخی و نیز از لحاظ تاریخ مهاجرت تیرههای آریایی به
آسیای میانه و ایران و هند اهمیت بیش از اندازه دارد.
انبوه قراین گواه بر این است که میتانیها قبیله یی از
اقوام آریایی بودند که پیش از جدایی هندیان و ایرانیان
از آنان جدا شده و به میانرودان آمده و در آن جا
دودمان شاهی بنیان افکندهاند .دولت میتانی توسط دولت
هیتی نابود شد .مردمان میتانی با مشارکت اقوام دیگر
38
پادشاهی اورارتو را بنیان نهادند».
گذشته از این ها ،در واقع ،پس از ایالمیان و مادها است
که پشته ایران به مفهوم راستین کلمه رسما وارد مرحله
تاریخ جهانی می شود .تاریخ باستان ایران از شاهنشاهی
مادها آغاز می یابد که دوره یی میان  ۵۵۰–۶۷۸پ .م .را
در بر می گیرد .پس از مادها مدتی سکاها سرازیر می شوند
و فرمان می رانند (سکاها  ۶۲۵–۶۵۲پ .م .).سپس نوبت
هخامنشیان می رسد که نخستین و بزرگترین دولت جهان
باستان به مفهوم راستین کلمه را پی می ریزند
(هخامنشیان  ۳۳۰–۵۵۰پ .م .).این دولت به دست اسکندر
مکدونی بر می افتد و پس از وی سلوکیان ،بخشی بزرگی از
 . 38منابع:
بنونیست ،امیل« ،دین ایرانی» ،تهران :انتشارات بنیاد
فرهنگ ایران۱۳۵۴ ،
تاریخ ایران پیش از پیدایش پادشاهی ماد
ایگور میخائیلویچ دیاکونوف« ،تاریخ ماد» ،ترجمه کریم
کشاورز ،تهران :نشر امیرکبیر.
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خاورمیانه فرمان می رانند( .از  ۶۳–۳۱۲پ .م .).وانگهی
نوبت پارت ها یا اشکانیان می رسد ( ۲۴۷پ .م ۲۲۴–.پس از
میالد) .همزمان با اشکانیان در خاور پشته در اوایل عصر
نو ،کوشانیان (و در پی آنان کیداریان و یفتلیان) به
قدرت می رسند و پس از برفتادن اشکانیان نوبت
فرمانروایی ساسانیان می رسد ( )۶۵۱–۲۲۴که سر انجام در
میانه های سده هفتم به دست اعراب واژگون می شوند».
تمدن ایالم (برگرفته از ویکیپدیا):
«ایالم یا عیالم نام یک تمدن منطقه یی است که بخش بزرگی
در جنوب غربی فالت ایران را در پایان هزاره سوم پیش از
میالد در بر میگرفت ولی در دوره هخامنشیان به منطقه
جغرافیایی سوزیانا یا شوش ( )Susaکاهش یافت .ایالمیان
کشورشان را «َ
َمتی» ( )Ha(l)tamti/Hatamtiبهمعنی «سرزمین
هلت
َ
َدیان بدان «االمتو» ( )Elamtuمیگفتند
خدا» میخواندند .اک
و سومریان آن را با اندیشهنگاشت  NIMبه معنای «باال و
مرتفع» مینوشتند.
در  ۲۷۰۰پیش از میالد ،نخستین شاهنشاهی ایالمی (غیر
سامی) در شوش (در جنوب غربی ایران) تشکیل شد.
سفالینههای نقاشی شده متعلق به حدود  ۳۵۰۰پیش از میالد
در شوش واقع در ایالم بیانگر دوره یی پیشرفته از طرحهای
هندسی ،ایجاد سبک خاص از انسان و شکلهایی از جانوران
در آن ها می باشد.
در حدود  ۲۷۰۰پیش از میالد پادشاهی ایالم به پایتختی شوش
تشکیل گردید .همچنین در حدود  ۲۰۹۴تا  ۲۰۴۷پیش از میالد
ایالم توسط شولگی پادشاه دوم دودمان سوم اور تسخیر
گردید و بعدها در سال  ۲۰۰۴پیش از میالد دودمان سوم اور
توسط ایالم واژگون میشود.
در سال  ۶۳۹پیش از میالد آشور بانیپال -شاه آشور ،ایالم
را شکست داد و شوش را تاراج کرد .پس از این جنگ ،ایالم
هرگز به عنوان یک قدرت مستقل ظاهر نگردید .ایالمیان از
آغاز دوره پیشایالمی تا پایان دوره ایالم نو ،حدود ۲۶۶۱
سال در جنوب غربی ایران زندگی و حکومت میکردند.
نام دو استان در ایران برگرفته از نام باستانی آنان
است .افزون بر استان ایالم ،نام خوزستان نیز از واژه
 Ūvjaآمده که از روی کتیبه نقش رستم و کتیبههای داریوش
در تخت جمشید و شوش ،به معنای ایالم بوده و بنا به گفته
داکتر ایرج افشار در «نگاهی به خوزستان :مجموعه یی از
اوضاع تاریخی ،جغرافیایی ،اجتماعی و اقتصادی منطقه» در
یونانی  Uxiتلفظ میشده و اگر گفته ژول آپر را بپذیریم،
در ایالمی  Xusیا  Khuzبودهاست .سر هنری راولینسون نیز
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تلفظ پهلوی  Ūvjaرا  Hobuiدانسته که ریشه نام اهواز و
خوزستان است .این لفظ از حاجوستان و هبوجستان به دست
آمده که در «مجمل التواریخ و القصص» (ابتدای سده ششم
هجری) در اشاره به خوزستان آمدهاست.
نام ایالم ،نیای ایالمیان ،در (سفر پیدایش  )۲۲:۱۰به
عنوان پسر سام آمده است که این اشاره تنها میتواند بر
بودن سامیان در این منطقه داللت کند نه بر سامی بودن
ایالمیان .بر اساس نوشتار (سفر پیدایش  )۱:۱۴یکی از
شاهان شرق که در روزگار ابراهیم به فلسطین حمله کرده
َُ
ُمر نام داشته است که نامی ایالمی بوده است.
در الع
بود ،ک
ایالمیان را قومی دانستهاند که یهوه آنان را برای
گوشمالی بابل (اشعیا  )۲:۲۱و اورشلیم (اشعیا  )۶:۲۲به
کار گرفت( ،ارمیا ۲۵:۲۵؛ ۳۴:۴۹؛ حزقیال  )۲۴:۳۲دانیال
(دانیال  )۲:۸خویشتن را در رؤیایی در دارالسلطنه شوش
نزد نهر اوالی دید؛ او صدای مردی را نیز از درون نهر
اوالی شنید (دانیال  .)۱۶:۸شوش محل رخ دادن داستان استر
ُش بود .در کتاب استر بارها
در دوران خشایارشا یا اخشور
به بیره (دارالسلطنه) شوش اشاره شده است۲:۱(.؛ ۳:۲؛
۱۵:۳؛ ۱۴:۸؛ ۹:۶؛ )۱۱:۹
در (عزرا )۹:۴به مردانی از شوش اشاره شده است که آشور
بانیپال آنان را به سامره تبعید کرده بود .نحمیا
هنگامی که در شوش بود (نحمیا )۱:۱از وضعیت ویرانی
حصارهای اورشلیم باخبر شد .هرچند که در کتاب عهد جدید
سخنی از شوش در میان نیست؛ زائرانی در روز پنطیکاست-
عید پنجاهه که امروزه هم یهودیان پس از عید فصح و هم
مسیحیان به مناسبت حلول روح القدس بر حواریون آن را
جشن میگیرند -از ایالم به اورشلیم رفته بودند( .اعمال
رسوالن )9:2
آگاهی ما از تاریخ ایالم بیشتر حاصل بازسازی قطعات ناقص
َدی ،آشوری و بابلی) است.
َک
از منابع میانرودان (سومری ،ا
تاریخ ایالم روی هم رفته به سه دوره با گستره بیش از دو
هزار سال تقسیم میشود:
نیا-ایالمی :حدود  ۳۲۰۰پ .م تا  ۲۷۰۰پ .م (خط نیا-ایالمی
در شوش)
ایالم باستان :حدود  ۲۷۰۰پ .م تا  ۱۶۰۰پ .م (نخستین
اسناد تا دودمان اپرتی)
ایالمی میانه :حدود  ۱۵۰۰پ .م تا  ۱۱۰۰پ .م( .دودمان
آنزان تا حمله بابلیها به شوش)
ایالم نو :حدود  ۱۱۰۰پ .م تا  ۵۳۹پ .م ( ۵۳۹پیش از میالد
آغاز دوره هخامنشی)
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پژوهشگران جدید تا مدتها ایالم را با سوزیانا یکی
میپنداشتند ،که سوزیانا مترادف با دشت و کوهپایههای
زاگرس سفلی در استان خوزستان امروزی است .همان مرکز
باستانی پادشاهی انشان بودهاست و دوم اثبات گردید که
شوش و ایالم دو مفهوم متمایز بودهاند .بهسخن دیگر ،شوش
مترادف ایالم نیست.
در واقع ،در طی تاریخ چندهزار ساله ایالم ،مرزهای این
سرزمین نه تنها از دوره یی به دوره دیگر ،بل که با
توجه به دیدگاه کسی که آن را توصیف میکرد ،متغیر بود.
ً
برای مثال ،بر اساس منابع میانرودان میتوان نقشه نسبتا
دقیق از ایالم در اواخر هزاره سوم پیش از میالد ترسیم
کرد .ترسیم این نقشه را بهویژه مدیون «جغرافیای سارگن
َدی» هستیم ،اثری که در دوره آشوری جدید تدوین شد و
َک
ا
دامنه فتوحات سارگن بزرگ در حدود  ۲۳۰۰پیش از میالد را
نشان میدهد .به نظر میرسد که طبق تصور میانرودانیها در
اواخر هزاره سوم پیش از میالد ،کشور ایالم سراسر فالت
ایران را در بر میگرفت ،و از میانرودان تا دشت کویر و
دشت لوت و از دریای کسپین تا خلیج پارس گسترده بود.
اما نفوذ فرهنگ ایالمی در آن دوره بسیار گستردهتر از
این مرزهای سیاسی بود و به آسیای مرکزی ،افغانستان،
پاکستان و سواحل جنوبی خلیج پارس میرسید .باید تاکید
کرد که در طی سدههای پایانی هزاره سوم ،سوزیانا گاهی
از نظر سیاسی به امپراتوریهای میانرودان وابسته بود که
َد و سپس اور بود.
َک
مرکز این امپراتوریها ابتدا ا
سوزیانا تنها برای مدت کوتاهی عضو کنفدراسیون ایالمی
بود .کنفدراسیون ایالمی از چندین پادشاهی تشکیل میشد:
پادشاهی اوان (شاید در ناحیه زاگرس) ،سیماشکی یا به
تلفظ آشوری ،شیمشکی (شاید از کرمان تا دریای کسپین) و
انشان (استان امروزی پارس که به طور طبیعی از ناحیه
بوشهر به خلیج پارس دسترسی دارد) .باید افزود که کل
این تعریف از دیدگاه میانرودانیهاست .برای مردم فالت
ایران ،یعنی اوانیها و شیمشکیها ،ایالم بهمعنی سرزمین
انشان بود.
هنگامی که ایالمی ها با مردم سوزیانا متحد شدند و در
سال  ۲۰۰۴پیش از میالد به امپراتوری سوم اور پایان
دادند ،سوزیانا را به ایالم ضمیمه کردند .سپس نهمین شاه
سیماشکی در سوزیانا ،دودمان اپرتی یا سوکل مخها را
تشکیل داد .بنا بر این ،این دودمان ریشه در فالت ایران
داشت.
مشخص کردن مرزهای شرقی پادشاهی اپارتی دشوار است ،اما
با کمشدن قدرت ایشان در سده  ۱۸پیش از میالد ،شاید نفوذ
ایشان در شرق هم کاهش یافت .در باره «پادشاهان انشان و
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شوش» که در دوران ایالمی میانه ( ۱۵۰۰تا  ۱۱۰۰پیش از
میالد) حکومت میکردند .بنا به مدارک دست داشته ،میدانیم
که حداقل بر استان های امروزی خوزستان ،پارس و بوشهر
اعمال سلطه داشتند.
در هزاره یکم پیش از میالد ،گسترش اقوامی که به زبان ها
و لهجههای هندوایرانی سخن میگفتند ،به داخل فالت ایران،
باعث شد که ایالمی ها قلمروهای امپراتوری خود را یکی پس
از دیگری از دست بدهند و در سوزیانا پناه بگیرند .از
این پس بود که مرزهای ایالم به سوزیانا محدود گردید .در
سالنامههای آشور بانیپال ،کتیبههای هخامنشی و کتاب
مقدس و کتب جعلی آن به همین سرزمین کوچک اشاره شدهاست.
به رغم پیشرفتهای تازه ،شناخت ما از تاریخ ایالم همچنان
بسیار ناقص است .بهدلیل اندک بودن منابع بومی ،بازسازی
تاریخ ایالم بیشتر باید بر مبنای متون میانرودان صورت
بگیرد .تاکنون بزرگترین بخش متون ایالمی در حفاریهای
شوش به دستآمده ،شهری که از آوان پیدایش در حدود ۴۰۰۰
سال پیش از میالد ،گاه زیر سلطه قدرت ایالم و گاه زیر
سلطه میانرودان بودهاست.
در حفاریهای قدیمیترین سطوح محوطه شوش ،سفالهای بسیاری
بهدستآمده که مشابه آن ها در میانرودان یافت نمیشود.
در حالی که در دوره بعدی (سطوح  ۲۲تا  ۱۷در کاوشهایی
که «لو برون» انجامداده) مواد باستانشناسی بهدستآمده
با مواد میانرودان در دوره اوروک شباهت دارد.
از حدود  ۳۲۰۰پیش از میالد ،میتوان تأثیر فالت ایران را
در شوش مشاهده کرد؛ زیرا نمونههای مشابه الواح عددی و
سپس الواح ایالمی ابتدایی که در شوش پیدا شده ،در تعداد
کمتر در سایتهای فالت ایران تا نقاط دوردستی چون شهر
سوخته در سیستان به دست آمدهاست.
خط ایالمی ابتدایی که همه تالشها برای کشف رمز آن ناکام
ماندهاست ،تا حدود  ۲۷۰۰پیش از میالد استفاده میشد اما
در دوره کمتر شناختهشده بعدی ،یعنی بین پایان دوره
نیا-ایالمی و تأسیس دودمان اوان ،ایالم به تدریج از
گمنامی در آمد .نخستین بار که نام پادشاهی ایالم را
میبینیم در کتیبه یی از انمبرگسی -شاه کیش است که در
حدود  ۲۶۵۰پیش از میالد حکومت میکرد .اما تنها از آغاز
َدی است که نام ایالم در منابع مکتوب دیده میشود.
َک
دوره ا
ایالم باستان:
در دوره ایالمی باستان ،سه دودمان به ترتیب حکومت
کردند .شاهان دو دودمان نخست ،یعنی دودمان های اوان و
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سیماشکی ،در فهرست شاهانی که از شوش دوره بابلی قدیم
بهدستآمده ،یاد شدهاند .در این سند ،در آغاز دوازده
نام یاد شده و عبارت «دوازده شاه اوان» بهدنبال آن
میآید .سپس دوازده نام دیگر ذکر شده و عبارت «دوازده
شاه سیماشکی» به دنبال آن میآید.
برخالف متون همانند میانرودانی ،در این سند ساده نه به
سالهای حکومت شاهان اشارهشده و نه نسب ایشان مشخص
گردیده؛ و هیچ نشان های از جامع بودن این دو فهرست در
دست نیست .اما هر چند این سند تا حدی ساختگی به نظر
میرسد ،برخی از این افراد در آن از طریق منابع دیگر
شوش یا میانرودان شناخته شدهاند .در نتیجه معلوم میشود
ّلی نیستند .دودمان
که آن ها شخصیتهای تاریخی بوده و تخی
سوم ،یعنی اپارتیها ،با دوره بابلی قدیم در میانرودان
همزمان است .این دودمان ایالمی را بیشتر «دودمان سوکل
مخها» مینامند زیرا شاهان آن لقب سوکل مخ داشتند.
پادشاهی اوان:
َ
َ
پادشاهی اوان تا حدی با دودمان سارگن اکدی ( ۲۳۳۴تا
 ۲۲۷۹پیش از میالد) همزمان بود و گمان میرود آخرین
پادشاه این دودمان ،پوزور اینشوشیناک ،در زمان اور نمو
( ۲۱۱۲تا  ۲۰۹۵پیش از میالد) بنیادگذار سومین دودمان
پادشاهی اور ،سلطنت میکرد .در این مرحله اطالعات در
باره ایالم در منابع میانرودان بسیار واضح و روشن
میشوند ،زیرا توجه میانرودانیها به ثروتهای طبیعی فالت
ایران (مانند چوب ،سنگ و فلزات) که خود فاقد آن بودند،
جذب شدهبود .گزارش لشکرکشیهای ایشان اطالعات مهمی برای
بازسازی تاریخ و جغرافیای ایالم بهدست میدهد .در باره
هفت پادشاه نخستین مندرج در فهرست شاهان شوش هیچچیز
نمیدانیم ،اما هشتمین و نهمین شاه (به ترتیب معکوس) در
گزارش لشکرکشیهای سارگن و پسرش ریموش ذکر شدهاند .هدف
َدی بهرهبرداری اقتصادی از
َک
اصلی این لشکرکشیهای ا
سرزمین ایالم شامل مرخشی (بلوچستان) بود .اما بهنظر
میرسد که این لشکرکشیها در حد تاختوتاز برای کسب غنیمت
بود ،نه فتح واقعی آن قلمرو پهناور.
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َدی ،به جنگ در جنوب ادامه داد و یک
َک
منیش توشو ،شاه ا
پیروزی در «شخیروم» در ساحل خلیج پارس به دست آورد،
سپس برای مطیعکردن اتحادیه یی از سی و دو شهر در کرانه
گذشت .در دوران حکومت
های عربی خلیج پارس از دریا
َدی ،یک معاهده میان حاکم تابع نرام-سین که
َک
نرام-سین ا
در شوش فرمان می راند و شاه اوان ،شاید خیتا ،منعقد
شد .این قدیمیترین متن شناختهشده ایالمی است که با
نشانههای خط میخی نوشتهشده اما ترجمه و تفسیر آن سخت
است.
آخرین پادشاه فهرست شاهان شوش ،پوزور اینشوشینک ،ابتدا
شوش و سپس انشان را فتح کرد و به نظر میرسد که با
مطیعکردن پادشاه سیماشکی توانست وحدت کوتاهمدتی در
او
جانشینان
اما
آورد؛
بهوجود
ایالمی
فدراسیون
نتوانستند که شوش را در قلمرو ایالم نگهدارند .پوزور
اینشوشینک چندین کتیبه با نام خود در شوش بر جا
َدی نوشتهشدهاند و بقیه
َک
گذاشتهاست .برخی از آنان به ا
به خط ایالمی باستان یا ایالمی خطی .ایالمی خطی یک نظام
نگارشی است که تنها معدودی از نشانههای آن با قطعیت
رمزگشایی شدهاند.
شاید نشانههای ایالمی خطی از ایالمی ابتدایی گرفته شده
باشند .اما سلطه پادشاهان ایالم بر شوش دیری نپایید،
چند سال بعد شولگی ،پادشاه اور ( ۲۰۹۴تا  ۲۰۴۷پیش از
میالد) ،این شهر و نواحی پیرامون آن را دوباره تصرف
کرد ،و بار دیگر شهر شوش بخش تابع امپراتوری میانرودان
شد و تا فروپاشی آن امپراتوری به همین شکل ماند.
پادشاهی سیماشکی:
از دوازده پادشاه سیماشکی که نام آنان در فهرست شاهان
شوش آمده ،نام نه نفر در منابع دیگر آمدهاست .در بخش
نخست این دوره می بینیم که میانرودانیها پیدر پی به
فالت ایران حمله میکنند .بهنظر میرسد که هدف اصلی این
حملهها ،سیماشکی ،میهن پادشاهان ایالمی بود که در ناحیه
کرمان امروزی قرار داشت؛ اما حملهها بهندرت موفقآمیز
بود .در میان این لشکرکشیها دورههایی از صلح بود که با
ازدواج میان خانوادههای شاهی همراه بود .برای مثال ،شو
سین ،پادشاه اور ،یکی از دخترانش را به ازدواج شاهزاده
انشان درآورد ،اما پسانتر دست کم دو بار به کرانه جنوب
خاوری دریای کسپین حمله کرد.
بهنظر میرسد که میانرودانیها برای بهدستآوردن مواد خام
مورد نیاز ،گاه به روشهای صلحآمیز و گاه به زور توسل
میجستند .اما قدرت میانرودانیها رو به افول بود .ایبی
سین ،آخرین پادشاه دودمان اور ( ۲۰۲۸تا  ۲۰۰۴پیش از
میالد) ،قادر نبود به عمق قلمرو ایالم نفوذ کند و عامل
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او ،ایر ناننا ،دیگر بر بخش عمده شرق امپراتوری سلطه
نداشت و تنها بر سرزمینهای خط شمال غربی به جنوب شرقی
از آربال به بشیمه در ساحل شمالی خلیج پارس تسلط داشت.
در سال  ۲۰۰۴پیش از میالد ،ایالمی ها با سوزیانا متحد
شدند و به رهبری کینداتو ،ششمین پادشاه سیماشکی ،اور
را فتح کردند و ایبی سین را بهعنوان زندانی به ایالم
بردند.
پادشاهی اپرتی:
به نظر میرسد این دوره طوالنی که نزدیک سه سده به درازا
انجامید ،با وجود تعداد بیشتر و تنوع مدارک موجود،
هنوز یکی از مغشوشترین دورههای تاریخ ایالم است .سه
موضوع که بازسازی تاریخ این دوره را کامالً تحریفکرده و
تاریخنویسان جدید را به اشتباه انداخته است:
نخست ،ترتیب جانشینی و شجرهنامه حاکمان این دوره است؛
َدی «پسر خواهر شیلخخه»
َک
در نتیجه تفسیر نادرست عبارت ا
( ،)mār ahāti(-šu) ša Šilhahaمحققان گمان میکردند که ترجمه
درست  ،mār ahātiهمچون میانرودان ،خواهرزاده (پسر خواهر)
است ،و این اصطالح به راستی به یک پیوند نسبی اشاره
میکند .میکند .در نتیجه ،در باره تقسیم قدرت میان
شاخههای مستقیم و عرضی خانواده شاهی فرضیه یی مطرح شد
که ویژه ایالم بود.
اما واقعیت بیخی متفاوت بود :معنی واژگان «پسر خواهر
شیلخخه» خواهرزاده نیست ،بل که به معنی پسری است که
شیلخخه از همبستری با خواهر خودش به دنیا آورده و
نشانه رواج ازدواج با محارم در میان خانواده شاهی است.
وارث مشروع شاه ،از این ازدواج زاده میشد .افزون بر
این ،این عبارت تنها یک عنوان یا لقب بود ،چنانکه
سدهها پس از مرگ شیلخخه ،اونتاش نپیریشه و خوتلوتوش
اینشوشینک ،خود را پسر خواهر شیلخخه مینامند .این نکته
َدی را در ایالمی به ruhu-šak
َک
هم یادآوری شود که عبارت ا
ترجمه کردهاند ruhu :یعنی پسر ،هنگامی که به مادر
اشاره میشود و  šakیعنی پسر ،هنگامی که به پدر اشاره
میشود .اصالً مسأله کلمه «خواهر» در میان نیست.
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موضوع دوم ،که همانند موضوع اول ،مانعی برای بازسازی
درست تاریخ ایالم بوده ،کتیبه یی از شیلخک اینشوشینک
است که در آن ،گروهی از شاهان پیشین خود را نام میبرد
که معبدی متعلق به اینشوشینک را بازسازی کرده بودند.
بیشتر تاریخنویسان گمان کردهاند که شیلخک اینشوشینک در
این کتیبه ،شاهان پیشین خود را بر حسب ترتیب زمانی ذکر
کرده و میتوان این فهرست را با وارد کردن نام شاهانی
که به آن ها اشارهنشده ،کامل کرد.
اگرچه نام پادشاهان اولیه ،بیشتر در آغاز فهرست آمده
و در انتها به پادشاهان جدیدتر اشارهشده ،درون هر گروه
ترتیب چینش شاهان با منابع دیگر تعارض دارد .ترتیب
زمانی به همخورده ،چون چینش شاهان بر مبنای نسب است.
گاهی ،در ابتدا شاخه مستقیم آوردهشده .سپس شاخههای
عرضی ،اما گاه شاخههای عرضی ،بدون توجه به ترتیب
زمانی ،بر شاخه مستقیم مقدم شدهاست .ترتیب شاهان دوره
سوکل مخها به این صورت است« :اپرتی (ابارات) ،شیلخخه،
سیروک توخ ،سیوه پلر خوپاک ،کوک گیرمش ،اته خوشو،
تمتیخلکی ،و کوک نشو».
در این جا ترتیب اپرتی ،شیلخخه ،سیروک توخ ،سیوه پلر
خوپاک در شاخه مستقیم درست است (پیوند پدر پسری
دارند) .اما دو شاه بعدی یعنی کوک گیرمش و اته خوشو،
از نظر ترتیب زمانی در جای درست نیستند ،زیرا ایشان
بین دوره شیلخخه و سیروک توخ حکومت کردند .بنا بر این،
کوک کیرماش از یک شاخه عرضی بود و بههمین دلیل در
فهرست کتیبه شیلخک اینشوشینک ،وی «پسر النکوکو» نامیده
شدهاست .نام النکوکو در منابع دیگر نیامده و شاید هرگز
به حکومت نرسیدهاست .احتمال دارد که وی برادر یکی از
سوکل مخها بودهاست که وقتی درگذشت ،وارث مستقیم نداشت
یا وارث او برای سلطنت ،بسیار جوان بود و بهاین دلیل،
پسر برادر او یعنی پسر النکوکو به حکومت رسید.
دالیل بیشتر ،از کتیبههای برخی از کارمندان رده باالیی
بهدست میآید که بعد از خدمت در دستگاه ایدادو دوم،
دهمین پادشاه سیماشکی ،به کوک کیرماش خدمت کردند .بنا
بر این ،او آنگونه که درگذشته به نادرست پنداشته میشد،
نمیتوانسته در سده پانزدهم پیش از میالد حکومت
کردهباشد .تمتی خلکی و کوک نشور آخرین شاهان شناخته
شده سوکل مخها ،شاید از شاخه مستقیم بودند.
سرانجام ،موضوع سوم این بود که تاریخنویسان گمان
میکردند ،کتیبه یی از اته خوشو نشان میدهد که زمان
حکومت اپرتی ،شیلخخه و اته خوشو همزمان بوده و نخستین
حکومت سه نفره دودمان را تشکیل دادهاند .در واقع بر
114

اساس مدارک مختلفی ،به ویژه مهرهای استوان های
خدمتگزاران این پادشاهان ،میتوان نشان داد که بین
شیلخخه و اته خوشو ،شش سوکل مخ اعمال قدرت کردهاند:
«پاال ایشن ،کوک کیرماش ،کوک سنیت ،تم سنیت ،کوک نخونته
و کوک نشور اول» .این گروه در سده بیستم پیش از میالد
پادشاهی کردند ،اما بسیاری از پژوهشگران ،مانند والتر
هینتس و هاید ماری کخ ،حکومت ایشان را در سده شانزدهم
پیش از میالد میدانند.
با توجه به اصالح شدن تفاسیر مربوط به این سه مورد،
امروزه میتوان تاریخ دودمان اپرتی را به طور منسجم،
اگرچه ناکامل ،نوشت .پادشاهان سیماشکی که جانشین
کینداتو شدند ،پس از باژگونی امپراتوری اور در شوش
مستقر شدند .پادشاهان سیماشکی ،ایدادو اول و تن
روخوراتر دوم (که با مکوبی ،دختر بیالالما پادشاه اشنونا
در میانرودان ازدواج کرد) معابدی را در شوش ساخته یا
بازسازی کردهاند .اما اپرتی دوم اگرچه در فهرست شاهان
شوش نهمین شاه سیماشکی نامیده شدهاست ،بنیادگذار
دودمانی نو بود که تاریخنویسان امروزی آن را دودمان
اپرتیها مینامند.
شگفتی برانگیز است که نخستین شاهان اپرتی ،همزمان با
آخرین شاهان سیماشکی (یعنی ایدادو دوم ،ایدادو نپیر ،و
شاید ایدادو تمتی) حکومت میکردند .اپرتی ،نخستین شاه
دودماناش ،حداقل در بخشی از عمرش با گروهی از شاهان
سوکل مخ ،همزمان بود .دومین شاه اپرتی ،شیلخخه ،در دو
سند از دوره اته-خوشو ذکر شده است؛ اته خوشو با سومو
ابوم ( ۱۸۹۴تا  )۱۸۸۱نخستین شاه دودمان اول بابل،
همزمان بود.
دو ویژگی در دودمان سوکل مخها قابل توجه است :یکی طول
حکومت ایشان و دوم ،تمایل روزافزون خاندان شاهی به
فرهنگ سامی .با ملحق کردن سوزیانا به امپراتوری ایالم،
سوکل مخها باعث شدند که شوش همچنان مرکزی مهم بماند.
این فرایند در چند حوزه مشهود است .برای مثال ،ایالمی
ها زبان خود را بر مردم شوش تحمیل نکردند؛ بیشتر اسناد
َدی
َک
این دوره که از حفاریهای شوش بهدستآمده ،بهزبان ا
هستند؛ بیشتر آن ها اسناد حقوقی یا اقتصادی مربوط به
زندگی روزمره بوده و نام سوکل مخ یا سوکل در آن ها
آمده است.
همچون زبان ،مردم شوش مجمع خدایان (پانتئون) شوشی-
میانرودانی خود را نیز حفظ کردند که در رأس آن،
اینشوشینک ،خدای حامی این شهر قرار داشت .خدایان اصیل
ایالمی نادر بودند .سر انجام ،این توجه به فرهنگ سامی،
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یا غربیشدن ،در القاب دیده میشود .به سخن دیگر ،عناوین
شاهی نیز تمایل سوکل مخها را به فرهنگ سامی نشان
میدهد .عنوان «شاه انشان و شوش» که لقب اپرتی،
بنیادگذار دودمان سوکل مخها ،بود ،بهزودی کنار گذاشته
شد و عناوینی استفاده شد که به کارگزاران میانرودانی
منصوب شده در شوش یا ایالم در دوران امپراتوری سوم اور
متعلق بود .قدرت عالی در دست سوکل مخ بود .گاهی
فرمانروا بخشی از قدرت را به فرزندان خود واگذار
میکرد ،که در این صورت اگر فرماندار ایالتهای شرقی
امپراتوری بودند ،لقب «سوکل ایالم و سیماشکی» به ایشان
داده میشد و اگر فرماندار سوزیانا میشدند ،به «سوکل
شوش» ملقب میشدند؛ گاه به این فرماندار «شاه شوش» لقب
میدادند.
ایالم میانه:
در دوره ایالم میانه ،شاهان ایالمی به سرعت راه خود را
از دوره پیش جدا کردند .در واقع ویژگی این دوره،
«ایالمی شدن» سوزیانا است (برخالف «سامی شدن» در دوره
پیش) .شاهان این دوره ،عنوان سوکل مخ یا سوکل را رها
کردند و عنوان قدیمی «شاه انشان و شوش» را بر گزیدند
َدی بهصورت «شاه شوش وانشان») .زبان
َک
(در کتیبههای ا
َدی در زمان نخستین خانواده حاکمان ایالمی میانه ،یعنی
َک
ا
کیدینوها ،هنوز استفاده میشد ،ولی در کتیبههای دو
دودمان بعدی ،ایگه هلکیها و شوتروکیها ،بهندرت دیده
میشود.
درخشانترین دوره حاکمیت ایالمی ها از نگاه هنر و
معماری ،دوره میانی است که در آن آثار معماری ارزشمندی
ایجاد گردیده که بیشتر معابد هستند .ایالمی ها هم مانند
اقوام باستانی دیگر به مذهب و پرستش خدایان متعدد
اهمیت میدادهاند و موید این مطلب کشف معابد ،گورها و
نقوش برجسته در نقاط بودوباش آن هاست .یکی از آثار
قابل تأمل و مهم آن ها زیگورات چغازنبیل است .در این
دوره ،مجمع خدایان ایالمی بر سوزیانا تحمیل شد و با
ساخت مجموعه سیاسی-دینی چغازنبیل ،به اوج قدرت خود
رسید .زیگورات چغازنبیل کهنترین اثر ایرانی است که
دارای ابعاد و ویژگی های خیره کننده است و با اهرام
مصر برابری میکند .این بنای عظیم به صورت هرم مطبق یا
پله پله ساخته شده است.
در حدود  ۱٬۲۴۴تا  ۱٬۲۰۸پیش از میالد ،درگیریهای میان
ایالم و آشور افزایش پیدا میکند .توکولتی نینورتای یکم
پادشاه آشور به کوههای شمال ایالم حمله میکند .در همین
دوره و در زمان پادشاهی کیدین خوران ( )Kidin-Ḵutranایالم
به بابل حمله میکند .در حدود  ۱۱۷۱پیش از میالد،
کویترناحونته شاه ایالم به بابل حمل کرده و آن سرزمین
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را فتح میکند .در حدود  ۱٬۱۰۰تا  ۷۷۰پیش از میالد ،ایالم
و بابل در برابر آشور همدست می شوند.
دودمان کیدینوها:
بهکار بردن واژه دودمان برای کیدینوها شاید نادرست
باشد ،زیرا هنوز هیچ نشان های از رابطه پدر فرزندی
میان پنج فرمانروایی که یکی پس از دیگری به حکومت
رسیدند ،در دست نیست :کیدینو ،اینشوشینک سونکیر نپی
پیر ،تنروخوراتر دوم ،شاال ،و تپتی اهر .مدارک شوش و
هفت تپه ،کبناک باستان ،نشان میدهند که بین دوره سوکل
مخ و دوره ایالمی میانی انقطاعی وجود دارد .نخستین
نشانه انقطاع ،انتخاب لقب بود .کیدینو و تپتی اهر خود
را «شاه شوش و انزان» نامیدند و به این شکل خود را به
سنتی کهن متصل کردند .لقب دیگر آندو« ،خدمتگزار
کیرواشیر» خدایی ایالمی است .بدین گونه مجمع خدایان فالت
ایران را در سوزیانا رواج دادند .اما مانند دوره پیش،
َدی را در همه کتیبههای خود به کار
َک
آنان همچنان زبان ا
می بردند.
دودمان ایگه هلکی:
تا همین اواخر ،به نظر میرسید که دودمان ایگه هلکی یکی
از شناختهشدهترین دودمان ها در تاریخ ایالم است.
تاریخنویسان گمان میکردند که بهدنبال حمله یکی از
شاهان کاسی به نام کوریگلزو دوم ( ۱۳۳۲تا  ۱۳۰۸پیش از
میالد) بر شاه ایالمی به نام هورپتیال ایگه هلکی در حدود
سال  ۱۳۲۰پیش از میالد ،قدرت را به دست گرفت .سپس حکومت
وی به شش جانشینش منتقل شد ،که معروفترین ایشان اونتش
نپیریشه است که در حدود  ۱۲۵۰پیش از میالد ،زیگورات
معروف چغازنبیل را ساخت.
این دوره با کیدین هوتران سوم پایان یافت که وی با
بهدست آوردن دو پیروزی در برابر انلیل ندین شومی (۱۲۲۴
پیش از میالد) و ادد شوما ایدین ( ۱۲۲۲تا  ۱۲۱۷پیش از
میالد) به عظمت و شکوه کاسیها پایان داد .ترکیب اطالعات
به دستآمده از یک نامه که اینک در موزه خاور نزدیک
برلین نگهداری میشود و دو قطعه از یک مجسمه بازکشفشده
در موزه لوور ،موجب بازنگری کامل در این تصور گردید.
َدی
َک
نامه برلین ،یک متن بابلی جدید است که به زبان ا
نوشتهشدهاست ،ولی به روی تکههای مجسمه ،کتیبه یی
بهزبان ایالمی هست .فرستنده نامه یک شاه ایالمی است که
نام او روی متن از میانرفته اما به احتمال قوی ،شوتروک
نهونته یکم است .نویسنده ادعا میکند که حکومت بابل حق
اوست .نام مخاطب نامه هم از میان رفته است .شاه ایالمی
برای اثبات ادعایش بر حکومت بابل ،نام همه شاهان ایالمی
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را که با شاهدختان کاشی ازدواج کرده بودند و فرزندان
شان بر می شمارد.
برای نمونه ،جانشین بالفصل ایگه هلکی ،پهیر ایشن یکم،
با خواهر یا دختر کوریگلزو اول ازدواج کرده بود .پایان
حکومت کوریگلزو اول ،سال  ۱۳۷۴پیش از میالد بودهاست .پس
روشن میشود که دودمان ایگه هلکی نزدیک به یک سده از آن
چه پیشتر تصور میشد ،قدیمیتر بودهاست .افزون بر این،
دو شاه که پیشتر ناشناخته بودند ،در این متن برشمرده
شدهاند :یکی ،کیدین هوتران دوم ،پسر اونتش نپیریشه
(این شخص نمیتواند همان کیدین هوترانی باشد که با
کاسیها جنگید) ،دوم ،پسر وی نپیریشه اونتش .چون قطعات
مجسمه موزه لوور به کیدین هوتران دیگری که پسر پهیر
ً سه پادشاه به این نام در
ایشن بوده منسوب است ،حتما
دودمان ایگه هلکیها وجود داشته است :کیدین هوتران اول،
پسر پهیر ایشن؛ کیدین هوتران دوم ،پسر اونتاش نپیریشه
و کیدین هوتران سوم که پدرش معلوم نیست .بنا بر این،
شمار پادشاهانی که در این دوره به قدرت رسیدند ،از هفت
به ده نفر افزایش یافت ،و هنوز معلوم نیست که فهرست
کامل باشد.
در واقع ،نخستین توصیف بهجامانده در باره این دودمان
در یکی از کتیبههای شیلهک اینشوشینک از دودمان شوتروکی
است .وی در آن کتیبه ،شماری از شاهان پیشی را نام
میبرد که معبدی از اینشوشینک را بازسازی کرده بودند.
در نامه برلین هم تنها به شاهانی که با شاهدختهای کاسی
ازدواج کرده بودند یا فرزندان ایشان اشاره شدهاست.
شاهی که در این دو گروه نباشد ،گمنام میماند .سرانجام،
اکنون میتوان تأیید کرد که هورپتیال ،شاه ایالم نبود
بلکه شاه سرزمینی بهنام االمات بود.
ویژگی اصلی این دودمان« ،ایالمی کردن» سوزیانا است.
نیایشگاه چغازنبیل ،دوراونتاش باستان ،گواهی بر این
سیاست است ،که در زمان کیدینوها آغاز شده بود .در حالی
که اپرتیها ،عناوین ،خدایان و زبان خود را از شوشیها
اقتباس کردهبودند ،ایگه هلکیها بر جنبه ایالمی سوزیانا
َدی از
َک
تأکید کردند .ازاینرو ،اسناد نوشتهشده بهزبان ا
زمان حکومت ایگه هلکیها بسیار نادر است و بیشتر این
َدی ،لعن و نفرین کسانی است که آثار یادبودی
َک
نوشتههای ا
ایشان را ویران کنند ،گویی که این ویرانگری تنها از
میانرودیها برمیآید.
دومین ویژگی این دودمان ،احیای عنوان قدیمی «پادشاه
شوش و انشان» بود .ویژگی دیگر و مهمترین آن ها ،حضور
قدرتمند خدایان فالت ایران در سوزیانا بود .برای نمونه،
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دیدگاه اونتش نپیریشه در چغازنبیل روشنگر است .در
آغاز ،شاه ،زیگوراتی کوچک در درون محوطه یی به مساحت
 ۱۰۵متر مربع ساخت که به ُ
دور این محوطه ،معبدهایی
ساختهشده بود .چنین بر می آید که این زیگورات نخستین
به اینشوشینک -خدای حامی شوش و سوزیانا تقدیمشده بود.
اما ،شاه بهزودی نظر خود را تغییر داد و بر آن شد تا
زیگورات بزرگی بسازد .زیگورات کوچک ویران شد و ساختمان
های پیرامون محوطه مربع شکل ،در طبقه اول بنای نو
ادغام شدند .بنای نو پنج طبقه داشت و مساحت هر طبقه از
مساحت طبقه زیرینش کمتر بود.
شایان یادآوری است که ساختمان جدید ،به نپیریشه ،خدای
اصلی انشان و اینشوشینک وقف گردید .اینشوشینک همواره
پس از نپیریشه و در مقام دوم ذکر میشود؛ حتا وقتی
کیریریشه ،همسر نپیریشه حضور داشت ،اینشوشینک در مقام
سوم میآمد .این گونه ،تقدم جزء ایالمی بر جزء شوشی در
ترتیب خدایان نیز بازتاب یافت .اما موقعیت حتا
پیچیدهتر از این بود .در داخل سه دیوار متحدالمرکز
چغازنبیل ،معابدی برای خدایان مختلف پانتئون جدید
شوشی-ایالمی ساختهشدهبود و بهنظر میرسد که همه خدایان
اصلی کنفدراسیون ایالمی حضور داشتند .برای مثال،
پینیکیر ،هومبان ،کیرمشیر و نهونته ،شاید متعلق به
مجمع خدایان اوان بودند .در صورتی که روهوراتر و
هیشمتیک ،خاستگاه سیماشکی داشتند .از میان خدایان
انشان ،میتوان به زوج نپیریشا و کیریرشه ،و نیز کیلخ
شوشی-
دیگر
خدایان
کرد.
اشاره
منزت
و
شوپیر
میانرودانی ،مانند اینشوشینک ،ایشمکرب ،نبو ،شمش و
ادد ،میان قدرت ایالم و شوش تعادل برقرار میکردند.
ساختن شهر چغازنبیل بدون هیچ سابقه یی ،بیشتر ماهیتی
سیاسی داشت تا دینی ،زیرا نشان میدهد که کنفدراسیون
کهن ایالمی از نگاه فرهنگی و سیاسی بر سوزیانا مسلط
شدهاست .شگفتی برانگیز است که این مجتمع عظیم بهسرعت
متروکه شد .هیچ پادشاه دیگری به جز اونتش نپیریشه
کتیبه یی به نام خود در آن جا نگذاشت و شوتروک نخونته
گزارش میکند که کتیبههایی را از دوراونتاش به شوش
بردهاست .در باره دو جانشین بالفصل اونتش نپیریشه ،یعنی
کیدین هوتران دوم و نپیریشه اونتش اطالعی در دست نیست.
لشکرکشیهای آخرین شاه این دودمان ،کیدین هوتران سوم،
علیه پادشاهان کاسی بابل ،انلیل ندین شومی و ادد شوما
ادینا ،داللت میکنند که روابط خوب این دو خانواده شاهی،
ناگهانی برهم خورده بود (زمانی روابط میان این دو
خانواده حسنه بود).
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دودمان شوتروکی:
در زمان شوتروکیها ،شوش بزرگی خود را که تا حدی با
ساخت چغازنبیل زیر سایه رفته و کمرنگ شده بود ،دوباره
بهدستآورد و همه جالل و شکوه تمدن ایالمی دوباره آشکار
شد .ثروتهای شوتروک نهونته یکم و سه پسر و جانشین او
به این نسل جدید «شاهان انشان و شوش» امکان داد تا
بارها در برابر شاهان کاسی میانرودان لشکرکشی کنند و
امپراتوری ایالم و بهویژه شوش را با معابدی که بهشکل
باشکوهی بازسازی شدهبودند ،بیارایند .سه جانشین شوتروک
نهونته-کوتیر نهونته دوم ،شیلهک اینشوشینک و هوتلوتوش
اینشوشینک بودند.
شوتروک نهونته ،پسر هلوتوش اینشوشینک ،چندین بار بر
میانرودان لشکرکشی کرد و از آن جا غنائمی آورد که بر
روی آن ها نامش را نوشته است .اطالعات به دستآمده از یک
نامه که اینک در موزه خاور نزدیک برلین نگهداری میشود،
مشخص میکند که شوتروک نخونته بر بابل ادعای سروری داشت
و شاید این جنگها پس از پاسخ رد بابلیها رخ داد .این
گونه ،میدانیم که او به اکد ،بابل ،و اشنونا حمله کرد
و مجسمههای منیش توشو را از اشنونا به غنیمت گرفت.
همین شاه ایالمی بود که اسناد مشهوری مانند قانون
حمورابی و استل نرام سین را بهعنوان غنیمت به شوش
آورد .در سال  ۱۱۵۸پیش از میالد ،او شاه کاسی ،زبابا
ُشت و پسر ارشد خود کوتیر نهونته را بر
شوما ایدینا را ک
تخت سلطنت بابل نشاند.
هنگامی که شوتروک نهونته درگذشت ،کوتیر نهونته جانشین
او شد و سیاست وی را در میانرودان ادامه داد و با
برکنار کردن انلیل ندین اخی ( ۱۱۵۷تا  ۱۱۵۵پیش از
میالد) به فرمانروایی دودمان طوالنی کاسیها را پایان
داد .او تنها برای مدت کوتاهی پادشاهی کرد و سپس
برادرش شلیهک اینشوشینک جانشین او شد .شیلهک اینشوشینک
کتیبههای زیادی از خود بهزبان ایالمی بر جای گذاشته است
که از یکسو ،لشکرکشیهای متعدد او را به میانرودان ثبت
کردهاند و از سوی دیگر ،معابدی را که او ساخته یا
بازسازی کرده و به خدایان تقدیم کرده بود را مشخص
میکنند .برای مثال ،در کتیبه یی مینویسد که بیست معبد
«دارای باغ» را در شوش و ایالم تقدیم خدایان کردهاست.
آخرین پادشاه این دودمان ،هوتلوتوش اینشوشینک ،گاه خود
را «پسر کوتیر نهونته و شلیهک اینشوشینک» نامیده و گاه
خود را «پسر شوتروک نهونته ،و کوتیر نهونته ،و شلیهک
اینشوشینک» .وی شاید پسر شوتروک نهونته از دخترش
ً نمونه دیگری از ازدواج با
نهونته اوتو بود ،که ظاهرا
محارم در داخل خاندان شاهی ایالم است .هوتلوتوش
اینشوشینک بهاندازه شاهان پیشیاش باکفایت نبود و برای
120

مدت کوتاهی ،نبوکد نصر شوش را از وی گرفت .وی در انشان
پناه گرفت ،در آنجا معبدی را ساخت یا بازسازی کرد و
سپس به شوش بازگشت ،و شاید در آنجا برادرش شیلهنیا
امرو لگمر جانشین وی شد .با این پادشاه ،قدرت ایالم
برای مدت طوالنی از صحنه سیاسی محو شد.
ایالم نو:
ویژگی اصلی و برجسته دوره ایالمی نو ،ورود انبوه
ایرانیان به فالت ایران بود ،که در نتیجه ،آن چه از
امپراتوری پیشین ایالم برجای مانده بود ،باز هم کوچکتر
شد .هر چند این مهاجمان در متون ایالمی دیر ظاهر
میشوند ،اما حضور ایشان از روی منابع آشوری مسلم است.
در منابع آشوری دو گروه از مادها متمایز شدهاند:
«مادهای قدرتمند» و «مادهای دور» یا «مادهایی که در
کنار کوه بیکنی ،کوهستان سنگ الجورد ،زندگی میکنند».
گروه نخست که منطقه پیرامون هگمتانه (همدان امروزی) را
اشغال کرده بود ،بهدلیل برخوردهای پی در پی و بیشتر
ستیزهجویانه با آشوریها بهخوبی شناخته شدهاست؛ اما
گروه دوم ،شامل همه قبایلی که نواحی میان پیرامون
تهران امروزی و شرق افغانستان را در دست داشتند،
بهخوبی شناخته نشدهاست .هخامنشیان (و به پیروی از
ایشان ،هرودوت) گروه دوم را به نام ذکر میکنند:
«پارتیها ،سگرتیها ،آریان ها ،مرگیان ها ،باکتریها،
سغدیها و شاید مردمان همسایه ایشان ».اما در
سالنامههای آشوری همه این قبایل ایرانی (به اشتباه)
زیر عنوان کلی «مادهای دوردست» آمدهاند.
یکی دانستن کوه بیکنی با دماوند و الوند پذیرفتنی
نیست .یکی دانستن کوه بیکنی با منابع سنگ الجورد در
بدخشان نهتنها با نوشتههای نویسندگان کالسیک تأیید
میشود ،بل که از نظر تاریخی هم منطقی و پذیرفتنی است،
خواه منابع آشوری ،ایالمی ،یا ایرانی آن را ثبت
کردهباشند یا نه .پیشرفت کند مادها و پارسها در فالت،
ایالمی ها را از انشان به سمت سوزیانا راند ،که نزدیک
به هزار و پنجصد سال دومین مرکز امپراتوری ایشان بود.
سرزمین انشان بهتدریج تبدیل به پارس گردید و تنها بعد
از آن بود که سوزیانا بهعنوان ایالم شناخته شد .در
بیشتر منابع این دوره ،بهویژه در منابع میانرودانی،
سوزیانا -ایالم نامیده میشود .با این حال ،شاهان ایالمی
نو هنوز خود را «پادشاه انشان و شوش» مینامیدند؛ به جز
سه شاه آخر ،یعنی اومانونو ،شلیهاک اینشوشینک دوم و
تپتی هومبان اینشوشینک.
زبان و خط ایالمی:
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در سه هزار سال پیش از میالد ،هنگامی که سومریان خطی
تصویری به عنوان ابزاری کمکی برای نگاهداری حساب
هایشان اختراع کردند ،این ابداع به سرعت به همسایگان
ایالمی شان رسید .زیرا بی درنگ پس از آن نخستین لوحههای
زبان تصویری ایالم را در شوش میبینیم .این به اصطالح خط
ایالمی آغازین ،هم در آغاز و هم تا مدتی بعد ،مانند
سومری ،یک خط کامأل تصویری بود.
خط آغازین ایالمی شاید حد اکثر  ۱۵۰نشانه داشته است .از
این خط صرف تصویری ،به تدریج یک خط هجایی به وجود آمد.
نشانههای خط هجایی-ترسیمی در مرحله آخرین خود حدود
هشتاد نشانه بود و معموأل از باال به پایین نوشته میشد.
زبان ایالمی در مقایسه با زبان هوریایی ،قفقازی و برخی
زبان های دیگر ،اصوأل تصریف ندارد .حتا اثری از
پایانههای صرفی در آن دیده نمیشود ،اما تعداد شایان
توجهی ادات واژه بست ،پیشوند و میانوند خاص ،یا به
بیان دقیق تر ،وند دارد .زبان ایالمی در نوع خودش زبانی
پیوندی است بدون هرگونه عنصر تصریف .ریشه اسامی و
افعال در این زبان تغییر نمیکند .از این نظر ،زبان
ایالمی به زبان اورال-آلتایی نزدیکتر است تا به زبان
های قفقازی .اما تنها با یک شباهت رده شناسی نمیتوان
مساله فوق را حل کرد و البته جابه جایی برخی سازههای
دستوری معین با شباهت سده رده شناختی نیز امکانپذیر
نیست .در زبان ایالمی کهن ساختمان واژههای مرکب را
داریم .پدیده یی این چنین در تاریخ خط شرق باستان چیز
تازه یی نیست.
زبان ایالمی ،جایگاه خود را پس از ورود اقوام مهاجم نیز
نگه داشت و زبان دوم نوشتاری حکومت ایران در دوران
هخامنشی بود .در بیشتر سنگنوشتههای عصر هخامنشی ترجمه
ایالمی و بابلی (زبان بینالمللی آن روزگار) نوشتهها نیز
آمدهاست.
دین ایالمی:
دین ایالمی به گونه پایدار ،فردیت و خصوصیات ویژه یی
دارد .بخشی از این فردیت در برگیرنده نوعی عبودیت و
احترام نامتعارف به زنانگی ابدی و پرستش مار است که
ریشه در جادو دارد؛ مار یک نقشمایه راستین تمدن ایالم
است .ایالمیان باور داشتند که همه خدایان قدرت
اسرارآمیز و فوق طبیعی دارند که به وسیله کلمه «کیتن»
َدی با تغییر شکل به
َک
بیان میشد .این کلمه از ایالمی به ا
صورت «کیدُ
نو» وارد شد« .کیتن ُ
َن» فره ایزدی خاص
هومب
فرمانروایان بود ،به ویژه هنگامی که به رأس هرم خدایان
ایالم رسید.
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الهههای ایالمی:
در ایالم سه الهه عنوان مادر خدا را داشتهاند .شوش-
پینیکیر را داشت ،که شاید از کوه های قسمت شمال منشأ
گرفته بود .کیریریشَ -مادر خدایان قسمت کناره جنوبی
خلیج پارس بود ،و کوه های شرقی قسمت انشان -الهه َ
پرتی
را داشتند .اما با گدشت زمان ،ترکیب نوی در ترتیب
خدایان ایالمی به وجود آمد .مادرخدایان (ایزدبانوها)،
چه پینیکیر و چه کیریریشَ ،نه بی درگیری ،سرانجام به
برتری یک خدای مذکر گردن نهادند .اما این الهههای زن
هرگز از گروه خدایان برتر ایالمی حذف نشدند ،زیرا در
قلب افراد عامی جایگاهی ابدی داشتند.
خدای مذکری که الهههای بزرگ ناگزیر شدند ،جای خود را
َن بود .در درازای هزاره سوم هنوز او
به او بدهند ،هومب
در جایگاه سوم قرار داشت ،اما از میانه های هزاره دوم
َن به
پیش از میالد در رأس خدایان ایالمی قرار گرفت .هومب
عنوان خدای آسمان ها ،در شوش ،او شوهر الهه آسمان ها
بود که ابتدا پینیکیر و بعدها کیریریشَ به شمار میآمد.
در واقع ،عنوان همسر بزرگ را داشت؛ که این ازدواج دوم
َن شد.
منتج به تولد خدایی به نام هوتر
از مهم ترین خدایان ایالمی میتوان به این شوشینک اشاره
کرد که در میان همه خدایان ایالمی ژرف ترین نفوذ را بر
روحیات ایالمی ها داشته است .این خدا فرمانروای جهان
َل بودند.
َم
َب و َلگ
َر
مردگان بود و الهههای همکار او ایشنیک
در سرتاسر ایالم باور به زندگی پس از مرگ وجود داشته
است .روح جدا شده از زمین توسط دو خدای راهنما،
َل پیشواز و به سوی این شوشینک راهنمایی
َم
َب و َلگ
َر
ایشنیک
می شد که رأی خود را در مقام «ارزیاب روح ها» صادر می
کرد.
نهونت نامیده میشد؛ که در اصل َ
خدای خورشید ایالمی َ
نن
هوند یعنی آفریدگار روز بودَ .
نهونت خدای مخصوص اجرای
قوانین هم بوده است .خدای ماه شاید َ
نپیر نامیده میشد و
لقب او درخشنده بود و برای ایالمیان باالتر از همه پدر
یتیمان به شمار می رفت .از دیگر خدایان ایالمی؛ سیموت
َت که همسر سیموت بود،
که پیک نیرومند خدایان بود ،منز
سَیشوم که حافظ کاخ خدایان بودَ ،
نرونت که الهه پیروزی
خوانده میشد ،شَزی خدای رودها که در دادگاه ها به عنوان
قاضی آزمونهای سخت به او متوسل میشدند را میتوان یاد
کرد.
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کاهنان معابد:
در همه دورهها یک حوزه مذهبی وابسته به معبد بود .در
پایتخت کاهنان فزونشماری بودند و کارکنان زیادی
داشتند .در رأس این حوزه کاهن اعظم قرار داشت .در
َدی اش،
َک
نوشتارهای ایالمی عنوان آن را بر اساس ضبط ا
«َ
َبو» میتوان یافت؛ کاهنان عادی عنوان ایالمی
پشیشو ر
«شَتن» را داشتند.
َماهاشتوک»
کاهنههای زن ایالمی «مادر روحانی» که «ا
نامیده میشدند و عالیترین کاهنه ایالم بودند .این کاهنه
َلَ -
مخ) بود .از
َک
باید همسر برادرش یعنی میهن ساالر (سُو
این رو ،برای رسیدن به پادشاهی ،نامزد این مقام،
بایستی حامل خون پادشاهی از سوی پدر و مادر هر دو بوده
باشد که حتا مادر اهمیت بیشتری داشته است.
مراسم مذهبی:
مهم ترین مراسم مذهبی در ایالم ،فستیوال «الهه نگهبان
پایتخت» بوده است .از زمان های قدیم در شوش آکروپولیسی
وجود داشته است که دارای حریم مقدسی مشتمل بر معابد
خدایان مختلف بوده که معبد این-شوشینک معبد برجسته آن
بوده است« .الهه نگهبان پایتخت» احتماأل به پنیکیر اطالق
می شده است و شاید بعدها به کیریریشَ هم اطالق می شده
است.
جشنواره (فستیوال) «مادر اعظم» در ماه نو ،نزدیک به
آغاز فصل پاییز که در واقع آغاز سال هم بود ،برگزار
میشد .در باغهای مقدس الهه ،قوچهای اخته پرورش یافته
طی مراسم مذهبی که به نام «گوشون» معروف بود ،قربانی
میشدند .از جایی که این جشنواره «روز قربانی جاری»
نامیده میشد ،جریان خون قربانی اهمیت ویژه یی داشت.
حسابهای درباری شاهی روشن میکند که این جشنواره تزکیه
تنها در حریم مقدس صورت نمیگرفت ،بل که در حضور شاه و
شهبانو هم برگزار میشد .جانوران الزم برای قربانی از
میان رمههای شاهی در اوایل سپتامبر برگزیده میشد و پس
از جدا کردن ،هر مورد توسط منشیان مسوول به طریقه
مناسب رسمی ثبت میشد.
جشنواره «ُ
َه» هم به خدای سیموت (شیموت) تخصیص یافته
توگ
بود .برای این جشنواره ،گاو نری را قربانی میکردند.
این فستیوال سالی یک بار و در نیمه ماه مه برگزار
میشد.
نیایشگاه ها:
ایالمیان  -جدا از سفرهای زیارتی شان -در معابد و
زیارتگاه ها به نیایش می پرداختند که مهمترین معبد
شناخته شده شان چغازنبیل است .در میان حصارهای درونی و
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بیرونی این معبد میتوان ویرانه های سه معبد دیگر را
دید .در قسمت چپ درونی ،بالفاصله پس از دروازه شمالی
دیوار درونی ،معبد ُ
َن قرار دارد .در وسط و در سمت
هومب
راست شکل ،جایگاهی قرار دارد که به دو خدا هیشمیتیک و
َتر (اعضای پرستشگاه در کوه های انشان) اختصاص
روهور
َ
دارد .در گوشه شرقی صحن مقدس مکانی که سینکوک نامیده
می شود ،پرستشگاهی است که به گروهی از خدایان تعلق
داشته که شامل چهار جفت خدا زیر عنوان َ
َتب بوددهاند.
نپر
َ
َتپ در حالت جمع به
نپ واژه ایالمی به معنای خدا است و ر
معنای روزی دهنده است .این گونهَ ،
َتب به معنای
نپر
خدایان روزی دهنده  -شاید ایزدبانوها -بودهاند .از
دیگر معابد ایالمیان میتوان به معبد و پرستشگاه سُوهسیپا
َب) اشاره
َر
و پرستشگاه های بلتیا و ایشنی کاراب (ایشنیک
نمود.
جالب ترین ویژگی معابد ایالمی وجود سه شاخ بزرگ است که
در هر طرف دیوارهای معبد نصب میشد .سنگ نبشتههای ایالمی
میانه ثابت میکند که این شاخها ا-اول جزء مهمی از هر
معبد را میساختند ،چون نماد الوهیت بود.
ایالمیان و سومریها:
در سال  ۲۲۸۰پیش از میالد ایالمیان که در اوج قدرت خود
بودند ،اور پایتخت سومریان را اشغال و تاراج و خدای
ویژه آن را به اسارت بردند .سومر مستعمره و خراجگزار
ایالم شد و در پایان در  ۲۱۱۵پ .م .در دوره فرمانروایی
َدی را چنان نابود کردند
َک
ریم سین ،دولت مشترک سومری – ا
که ملت سومر هیچگاه نتوانست از خرابههای تاریخ سر
برآورد .پیرنیا در این باره مینویسد:
«دمورگان و سایر نویسندگان فرانسوی بهاین عقیدهاند که
غلبه ایالمیان بر سومریها و مردمان بنی سام نتایج
تاریخی زیادی در بر داشته ،توضیح این که ایالمی ها به
قدری با خشونت و به قسمی وحشیانه با ملل مغلوبه رفتار
کردهاند ،که آن ها از ترس جان از مساکن و اوطان خود
فرار کرده ،هرکدام به طرفی رفتهاند؛ بنا بر این ،عقیده
ّالنوع آسور را پرستش میکردند ،به طرف
دارند مردمی که رب
قسمت وسطای رود دجله و کوهستان های مجاور آن رفته
شالوده دولت آسور را نهادند .مهاجرت ابراهیم با طایفه
خود به فلسطین و سرانجام هجوم هیکسوس های سامی نژاد به
مصر و تأسیس دودمان از فراعنه در آن مملکت نیز از
نتائج غلبه ایالمی ها بر ملل سامی نژاد بود .اما کینگ
باین عقیدهاست ،که غلبه ایالمی ها در ممالک غربی دوام
نیافته ،زیرا ایالمی ها ،چون استعداد اداره کردن مملکتی
را نداشتند و غلبه آن ها بیشتر به تاخت و تاز شبیه
بود ،نتوانستند ممالک مسخره را حفظ کنند».
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گستره فرمانروایی ایالمیان:
پادشاهی ایالم در اوج قدرت خود توانستهبود حتا بر
بخشهای مهمی از میانرودان (بینالنهرین) هم چیرگی یابد،
اما محدوده قدرت مرکزی ایالم شامل سراسر سرزمین ایران
نمیشدهاست .این پادشاهی اتحادی بوده که ایلها و طوایف
منطقه را در بر میگرفته ،اما چنین یکپارچگی میتواند به
معنای امپراتوری نباشد .هرگاه ایالمیان قدرت داشتند،
نقش مهمی در درگیریهای سیاسی میانرودان بازی کرده و
حتا بر بخشهایی از آن سرزمین ولو در زمان کوتاهی فرمان
راندهاند .آن ها در حدود سال  ۱۹۰۰پیش از میالد
میانرودان را به تصرف خود درآوردند و حکومت سومری را
برای همیشه از صحنه تاریخ بیرون کردند .اما بهطور کلی
بیشتر زیر نفوذ و خراجگزار اقوام سامی و سومری
میانرودان بودند.
آثار تمدنی ایالمیان که در انشان و در شوش یافته شده
نشانی از تمدن شهری بزرگی در آن دوران بودهاست .تمدن
ایالمیان از راه دریایی و بلوچستان با تمدن پیرامون رود
سند در هند و از راه شوش با تمدن سومر مربوط میشدهاست.
آثار به جا مانده:
زیگورات چغازنبیل:
این بنا که در  ۱۹۷۹در فهرست بازماند (میراث) جهانی
یونسکو جای گرفت ،در استان خوزستان ایران ،جنوب شرقی
شهر باستانی شوش جای دارد .ساخت آن در حدود  ۱۲۵۰پیش
از میالد و توسط اونتاش گال برای ستایش ایزد اینشوشیناک
نگهبان شوش انجام شدهاست .این بنا در حمله آشور
بانیپال به همراه تمدن ایالمی نابود شد و پس از آن زیر
خاک از دیدهها ناپدید گردیده بود تا دوران کنونی که
توسط رومن گریشمن ایالمشناس فرانسوی خاکبرداری گردید».
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َدی است .این
َک
«ذیقورت» با تشدید روی «ق» و «ر» واژه ا
واژه که ایرانیان آن را زیگورات تلفظ میکنند ،از فعل
« »Zagaruبه معنای «بلند و برافراشته ساختن» گرفته شده
است .واژه چغازنبیل نیز متشکل از دو بخش «چغا» به
معنای تپه و زنبیل به معنای سبد است .گویا پیش از آن
که زیگورات را از دل خروارها خاک بیرون بکشند ،ویرانه
های تپه مانندش یک زنبیل واژگونه را تداعی میکرد و
بدین سبب بومیان محل نامش را «چغازنبیل» گذاشتند.
دیوارها سخن میگویند:
زیگورات از خشت و آجر ساخته شده و به رغم ابهت کم نظیر
خود ،ظاهری ساده دارد و اصال شاید آن ابهت ،نشات گرفته
از این سادگی باشد .این جا همه چیز کامال ملموس است و
معبد  3300ساله ،بی واسطه با تماشاگران شگفتی زده خود
َدی
َک
سخن میگوید .آجرهای کتیبه دار به خط میخی ایالمی و ا
که روی دیوارها به فاصله هر ده رج به کار رفته اند و
تنها عناصر تزئینی بنا به شمار میآیند ،از نام و نسب
سازنده بنا – اونتاش نپیرشا (شاه ایالم) – حکایت میکنند
و این که او این معبد را چگونه و برای چه ساخت« :من
اونتاش – گال پسر هوبانومنا ،شاه انزان و شوش (همین
که) محل شهر محصور شد ،در آن جا شهر اونتاش– گال و
مکان مقدس را ساخته ام؛ در آن جا یک ( Kukunnumبه
معنای نیایشگاه یا پرستشگاه به تلفظ ایالمی) زرین
ساختم؛ آن را در یک حصار بیرونی و درونی محصور کردم.
شاهان قدیم «کوکونوم» نساخته بودند ،من آن را ساختم».
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نابودی تمدن ایالم:
در سال  ۶۴۰پ .م .آشور بانیپال پادشاه نیرومند آشور،
ایالم را تصرف و مردم ایالم را کشتار و دولت ایالم را
نابود کرد .تمدن دیرینه ایالم ،پس از هزاران سال مقاومت
َدیها ،بابلیها
َک
در برابر اقوام نیرومندی چون سومریها ،ا
و آشوریها از دشمن خود آشور شکست خورد و از صفحه
روزگار ناپدید گردید .کتیبه آشور بانیپال در باره فتح
و نابودی ایالم چنین میگوید:
تمام خاک شهر شوشان و شهر ماداکتو و شهرهای دیگر را با
توبره به آشور کشیدم ،و در مدت یک ماه و یک روز کشور
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ایالم را با همه پهنای آن ،جاروب کردم .من این کشور را
از چارپایان و گوسپند ،و نیز از نغمههای موسیقی بیبهره
ساختم و به درندگان ،ماران ،جانوران و آهوان رخصت دادم
که آن را فرو گیرند.
ساختار حکومت ایالم:
عنصر اساسی نظام حکومتی ایالم ،درهمتنیدگی آن با فره
ایزدی بود .به این فره ،در تمدن ایالمی کیتن گفته میشد
که طلسمی جادویی ،فره ایزدی ،قدرت محافظ و همچنین قدرت
مجازاتگر بود .پادشاهان ایالم قدرت خود را بر پایه
محافظت جادویی کیتن استوار میکردند و خود را در برابر
رعیت ،کارگزار زمینی کیتن الهی میدانستند .کسی که به
آن تعدی میکرد ،زندگی خود را میباخت ،مطرود میشد و
میبایست بمیرد .البته باید توجه داشت که همه خدایان
ایالمی چنین کیتنی داشتند ولی کیتن هومبان دست کم از
زمانی که این خدا به سروری خدایان ایالمی رسید ،فره خاص
فرمانروا به شمار میآمد .کیتن ایزد هومبان ،مخصوص
پاسداری ایزدی از شاه ایالم بود و قلمرو حکومت شاه،
قلمرو مشترک او با ایزدان بود .برای نمونه ،در سندی
قضایی در باره مجازات ،آمدهاست« :او باید وارد آب شود،
ایزد [رودخانه] شازی ،جمجمه او را در گرداب خود تکهتکه
کند! دبوس ایزد و شاه بر سر او کوفته شود! از قلمروی
ایزد و شاه رانده شود!»
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ََ
پرتی که در حدود سال  ۱۸۵۰پیش از
بنیادگذار دودمان ا
میالد تشکیل شده بود ،با تأکید بسیاری خود را «شاه»
مینامید و هرگز خودش را «حاکم» نخواند .اما در لوحی که
از سال اول فرمانروایی او بهدستآمده ،او خود را «خدا»
مینامد .این نخستین و تنها باری است که یک فرمانروای
ایالمی به مقام خدایی رسیدهاست .والتر هینتس در این
باره میگوید« :بر اساس این لوح میتوان نتیجه گرفت که
به قدرت رسیدن اپرت باید یک رویداد بیاندازه مهم
باشد» .البته بهزودی این «خودخداانگاری» شاه کنار
گذاشته شد و شاهان ایالمی خود را خادم و ابزار دست
ایزدان میدانستند که از حمایت خاص آنان برخوردار بودند
و هیچگاه خود را همسنگ ایزدان بهشمار نمیآوردند.
شیوه حکومت ایالمی ها تا پیش از سده دوازدهم پیش از
میالد ،حکومتی سه نفره بود .به این صورت که افزون بر
شاه ،دو زمامدار مقتدر دیگر که مرئوس شاه به شمار می
رفتند ،در حکومت بر ایالم سهیم بودند .این دو نفر،
برادر و پسر شاه بودند که برادر جوانتر شاه
نائبالسلطنه بود و پس از شخص شاه ،مقام برتر را داشت و
پس از او حاکم شوش بود که میبایست پسر شاه باشد.
به پنداشت دیاکونوف ،عنوان یا لقب سلطنتی ،از پدر به
پسر نمیرسید و شاید شاهان از میان مقامات عالیرتبه
پایینتر برگزیده و انتخاب میشدند .به احتمالی ،این
عالیرتبگان بیشتر از نزدیکترین وابستگان شاهان پیشین
بودهاند .اما والتر هینتس بر آن است که نائبالسلطنه،
پس از درگذشت شاه بهجای او به تخت مینشست و پس از
جلوس ،میبایست با بیوه شاه متوفی ازدواج کند و برادر
جوانترش نائبالسلطنه میشد .اگر شاه برادر جوانتری
نداشت ،شاهزاده شوش به مقام نائبالسلطنه ایالم میرسید.
اما با جلوس شاه جدید ،حاکم شوش در منصب خود میماند و
تنها در صورت مرگ او ،شاه ایالم میتوانست پسر خود را
بهجای وی بگمارد.
اگر شاه پسری نداشت ،پسر برادر شاه ،شاهزاده شوش میشد
و اگر او پسر و پسر برادری نداشت ،پسر خواهر شاه
شاهزاده شوش میشد .البته از سده دوازدهم پیش از میالد
به بعد ،شاه ایالم بهتنهایی و بدون دو مقام دیگر حکومت
میکرد .باید توجه داشت که بهارث بردن شاهی ،تابع تبار
مادری بود و نه پدری .برای نمونه ،در دوره ایالم میانه،
شیلهاک-اینشوشیناک با مشاهده این که جانشینی نیازمند
تبار شاهی از سوی مادر است و چون خود محتمالً فرزند ملکه
نبود ،برای مشروعیتبخشی به حکومتش ،نخست با بیوه
برادرش عروسی کرد و سپس در کتیبههایش فهرست بلندی از
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نسبشناسی
39
نگاشت.

شاهان

ایالمی

یعنی

اجداد

احتمالی

خودش

را

 . 39منابع:
ادوین ام .یا ما اوچی« ،ایران و ادیان باستانی» ،ترجمه
منوچهر پزشک ،تهران ،انتشارات ققنوس ،1390 ،کتاب مقدس
(شامل عهد عتیق و عهد جدید) ،انتشارات ایالم ،2005 ،چاپ
چهارم.
پیرنیا ،حسن« ،ایران باستان» ،ج .نخست ،چاپ چهارم،
تهران ،دنیای کتاب.۱۳۶۹ ،
کامرون ،جرج« ،ایران در سپیده دم تاریخ» ،ترجمه انوشه،
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.۱۳۸۷ ،
علی اف ،اقرار« ،پادشاهی ماد» ،ترجمه کامبیز میربها،
تهران ،انتشارات ققنوس.۱۳۸۸ ،
تاریخ اجتماعی ایران (جلد  ،)۱مرتضی راوندی
دیاکونوف ،ایگور« ،تاریخ ماد» ،ترجمه کریم کشاورز.
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.۱۳۸۸ ،
پیگولووسکایا« ،تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن ،»۱۸
ترجمه کریم کشاورز ،تهران.۱۳۵۳ ،
دیاکونوف ،ایگور« ،ایالم در تاریخ ایران» ،کمبریج ،ج.
دوم ،قسمت اول ،ترجمه تیمور قادری ،تهران ،انتشارات
مهتاب.۱۳۸۷ ،
مجیدزاده ،یوسف« ،تاریخ و تمدن ایالم» ،تهران ،مرکز نشر
دانشگاهی.۱۳۸۷ ،
میر سعیدی ،نادر« ،تاریخ و تمدن ایالم باستان در تاریخ
ایران باستان» ،تهران ،سمت.۱۳۹۰ ،
هینتس ،والتر« ،دنیای گمشده ایالم» ،ترجمه فیروز
فیروزنیا ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.۱۳۸۸ ،
پرویز
ترجمه
ایالم»،
«شهریاری
والتر،
هینتس،
رجبی،تهران ،نشر ماهی.۱۳۸۹ ،
هینتس ،والتر« ،یافتههای تازه از ایران باستان» ،ترجمه
پرویز رجبی ،چاپ سوم ،تهران ،ققنوس.۱۳۸۷ ،
Delaunay, J. A. “AŠŠURBANIPAL”. Encyclopædia Iranica. December 15,
.1987. Retrieved 18 June 2014
“.ELAM”. In Encyclopædia Iranica. 1998. Retrieved 31 January 2014
Vallat, François. “ELAM i. The history of Elam”. In Encyclopædia Iranica.
.1998. Retrieved 31 January 2014
هایدماری کخ« ،خداشناسی و پرستش در ایالم و ایران
هخامنشی» ،باستانپژوهی.۱۳۸۲ ،
اکبری ،حسن« .ایالم و ایالمی ها» ،باستانپژوهی.۱۳۸۲ ،
شیرین بیانی« ،ایالم :یکی از سرچشمههای تمدن ایرانی»،
یغما.۱۳۴۹ ،
رضا صدیقی ،مقاله «خویشاوندان ایالم» ،باستان شناسی
اندیشه ،تهران
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گاهشمار شاهان ایالمی:
اونتاش گال :اونتاش گال در سال  ۱۲۶۵پیش از میالد ،به
حکومت ایالم رسید و شهری جدید به نام اونتاش بنا کرد و
در آن زیگورات برپا ساخت.
شوتروک ناخونته یکم :شوتروک ناخونته اول به سال ۱۲۰۷
پیش از میالد ،به پادشاهی رسید و در آغاز با شاه بابل
وارد جنگ شد و موفق شد که بابل را تصرف کند .شوتروک
ناخونته فرمان به تاراج بابل داد و همه گنجینههای آن
شهر را به شوش آورد .شوتروک ناخونته به سرزمین کاسیها
هم تاخت و آنجا را نیز تصرف کرد .شوتروک ناخونته معابد
بسیاری در همه شهرهای قلمرو خویش بنا کرد و چند شهر و
روستا را آباد ساخت .وی در سال  ۱۱۷۱پیش از میالد
درگذشت.
شیلهک این شوشیناک :شیلهک این شوشیناک در سال  ۱۱۶۵پیش
از میالد؛ به سلطنت ایالم رسید و پس از آن به تجهیز سپاه
پرداخت و تا ناحیه دیاله نفوذ پیدا کرد و به کرکوک
رسید و بابل را محاصره نمود و به غنایم زیادی رسید .در
میان این غنایم ،لوح سنگی نارامسین و قانون حمورابی به
معبد شوش تقدیم شد و سپس همه دره دجله و ساحل خلیج
فارس و رشتهکوه زاگرس زیر سلطه او درآمد و همه ایران
غربی متحد شده و نخستین شاهنشاهی در تسلط ایالم تشکیل
گردید.شیلهک این شوشیناک در سال  ۱۱۵۱پیش از میالد
درگذشت.
شوتروک ناخونته دوم :شوتروک ناخونته دوم به سال ۷۱۷
پیش از میالد ،به پادشاهی ایالم رسید و کتیبه یی در کوه
نزدیک مالمیر بنا کرد و یک معبد کوچک هم ساخت .او به
سال  ۶۹۹پیش از میالد ،درگذشت.
هالوشو :هالوشو در سال  ۶۹۹پیش از میالد به پادشاهی
َد حمله کرد و شاه بابل را اسیر کرد
َک
رسید و به سرزمین ا
و با خود به ایالم آورد و شخص دیگری را به پادشاهی بابل
برگزید .در زمان هالوشو ،بابل تابع ایالم شد .هالوشو،
پسر سناخریب را به دام انداخت و او را کشت و سناخریب
هم پسر او را کشت و پس از آن مردم ایالم شوریدند و او
را در سال  ۹۶۳پیش از میالد ،برکنار کردند.
کودور ناخونته :کودور ناخونته در سال  ۶۹۳پیش از میالد
و پس از برکناری هالوشو ،به پادشاهی رسید و در این
زمان آشور به ایالم حمله کرد .کودور ناخونته نتوانست در
برابر حمالت آشوریها بیستد .آشوریها شرط صلح را برگشت
بابل به قلمروشان قرار دادند اما کودور ناخونته
نپذیرفت .ایالمیان به شهر ماداکتو در کرخه مهاجرت
کردند .کودور ناخونته خود را به شهر هیدالو رسانید.
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کودور ناخونته پس از یک سال سلطنت به دست درباریانش در
سال  ۶۹۲پیش از میالد ،کشته شد.
هوبان ایمنا :هوبان ایمنا در سال  ۶۹۲پ .م ،.به
پادشاهی رسید .در زمان او بار دیگر جنگ درگرفت و ایالم
به طرفداری از امیر بابل که دستنشانده خود او بود ،بر
ضد آشور وارد مبارزه شد و جنگی درگرفت و کمی بعد
سناخریب توانست بار دیگر بابل را تسخیر کند و ایالم را
به سرزمینهای نخستینش بازگرداند.
خومبان ایگاش :خومبان ایگاش در سال  ۶۸۸پیش از میالد،
به شاهی رسید و به بابل حمله کرد و تا شهر سیپپار پیش
رفت و آنگاه به شوش بازگشت و در سال  ۶۷۴جان سپرد.
اورتاکو :اورتاکو در سال  ۶۷۴پیش از میالد ،به شاهی
نشست .اورتاکو با آشور روابط بازرگانی برقرار کرد .در
این هنگام آشوربانیپال به مصر یورش برد و اورتاکو به
بابل تاخت و آن شهر را تسخیر نمود.
هوبان هالتاش :هوبان هالتاش در سال  ۶۴۰پیش از میالد،
به شاهی رسید.در دوران حکومت او ،آشوریان دوباره به
ایالم حمله کردند و مدکتو را تصرف نمودند و با فتح این
شهر آشوریان به کرخه راه یافتند .شوش پایتخت ایالم
تسخیر گردید.آشوربانیپال دستور کشتن هوبان هالتاش را
صادر کرد و پادشاهی ایالم در سال  ۶۳۱پیش از میالد،
پایان یافت.
دوران ایالم کهن ح ۲۷۰۰تا ح ۱۵۰۰پیش از میالد
نخستین شاهان ایالمی ح ۲۷۰۰تا ح ۲۶۰۰پ .م
هومبابا (ح ۲۶۸۰پ.م ).همزمان با گیلگمش شاه اوروک
هومبان شوتور (یا خومباستیر) (تاریخ نامشخص)
سلسله اوان ح ۲۶۰۰تا ۲۰۷۸پ .م.
شاه ناشناس یکم اوان (ح۲۵۸۰پ.م) همزمان با آخرین شاه
نخستین سلسله اوروک
()...لو (تاریخ نامشخص)
کورایشک ( ۳۶سال در حدود ۲۵۵۰پ.م) همزمان با لوگل آنی
موندو شاه آداب و اورننشه شاه لگش
پلی (ح۲۵۰۰پ .م)
َ
َه یکم (تاریخ نامشخص)
تت
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اوکوتنهیش (تاریخ نامشخص)
هیشوتش (تاریخ نامشخص)
ََ
شوشون َ
نه (تاریخ نامشخص)
تر
َ
نپی ایلهوش (تاریخ نامشخص)
کیکو سیوه تمتی (تاریخ نامشخص)
َتپ یکم (تاریخ نامشخص)
هیشپ ر
َتپ یکم
لوه ایشن (تا ۲۳۲۵پ .م ).پسر هیشپ ر
َتپ دوم (از ۲۳۲۵پ .م ).پسر لوه ایشن
هیشپ ر
امه سینی (ح ۲۳۱۵تا ۲۳۱۱پ .م).
هلو (ح سده ۲۴پ .م).
َه (همزمان با َ
َد)
َک
َم سین شاه ا
نر
هیت
َک
کوتیک این شوشین
شینپی هیش هوک

(همزمان

با

َ
اورنمو

شاه

اور)

پسر

شاه ناشناس دوم اوان (تا ۲۰۷۸پ .م .که شوش بر دست
سپاهیان اور گشوده شد)
شاهان َ
همازی ح ۲۵۳۰تا ح ۲۰۳۰پ .م.
َ
هتانیش ( ۷سال در حدود ۲۵۳۰پ .م)
زیزی (تاریخ نامشخص)
ََ
دد (تاریخ نامشخص)
اورا
اورایشکور (پیش از  ۲۰۴۱تا پس از ۲۰۳۷پ .م)
َ َ
َر (پس از ۲۰۳۷پ .م)
دنن
َر
و
شاهان شریهوم[ ]۶ح ۲۴۰۰تا ح ۲۳۰۰پ .م.
( )...هی (پیش از ۲۳۷۱پ .م).
( )...رو (ح۲۳۱۶پ .م).
شاه ناشناس شریهوم (تا ۲۳۰۵پ .م ).همچنین او شاه انشان
بودهاست.
شاهان انشان ۲۳۵۰تا ح۱۹۷۰پ .م.
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شاه ناشناس یکم انشان (تا ۲۳۰۵پ .م) همچنین شاه شریهوم
َدیان شکست خورد و اسیر شد.
َک
بود .از ا
شََ
لبوم (پیش از  ۲۰۶۸تا ۲۰۶۴پ .م) با دختر شولگی شاه
اور ازدواج کرد.
لیبوم (از ۲۰۶۴پ .م ).چند نبرد با اور داشت.
شاه ناشناس دوم انشان (ح ۲۰۴۱تا ۲۰۳۷پ .م) با دختر
شوسین شاه اور ازدواج کرد.
شاه ناشناس سوم انشان (تا ۲۰۱۷پ .م) با دختر ایبی سین
شاه اور ازدواج کرد.
ایمه سو (همزمان با شوایلیشو شاه ایسین) پسر کیندتو
شاه سیماشکی .تندیس نانار را به ایسین بازگرداند.
پرتی دوم (همزمان با ایدین َ
اَ
َن شاه ایسین) سوکل ماه و
دگ
َ
شاه انشان و شوش .با دختر ایدین َ
دگن شاه ایسین در
۱۹۷۳پ .م .ازدواج کرد.
شاهان در ح ۲۳۵۰تا ح ۶۴۶پ .م.
شاه ناشناس یکم در اورسین
شاه ناشناس دوم در آنوم موتبل
مننه
نقیموم
سومو یموتبله
منیوم
تمتی شیلهک
کوتیر مبوک
ریم سین یکم
ریم سین دوم
لکتی شیخو
شاه ناشناس سوم در تن دیه
تمریتو
سلسله سیماشکی ،سیماش ح ۲۱۰۰تا۱۹۲۸پ .م.
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شاه ناشناس سیماشکی (همزمان با کوتیک این شوشینک شاه
اوان)
گی َ
رنمه یکم (تاریخ نامشخص)
َ
َه یکم (ح ۲۰۴۰تا ح۲۰۳۷پ .م).
تزیت
اَ
پرتی یکم (تا۲۰۳۳پ .م).
گی َ
رنمه دوم (از۲۰۳۳پ .م).
َ
َه دوم (تاریخ نامشخص)
تزیت
لوراک لوهان (پیش از  ۲۰۲۸تا ۲۰۲۲پ .م).
هوتران تمتی
ایندتواین شوشینک یکم (تا ۲۰۱۶پ.م) پسر هوتران تمتی
کین َ
دتو
َتیر
روهور

(ح۲۰۰۶تا

۲۰۰۵پ.م)

گشاینده

اور.

پسر

َ
تن

اینَ
دتو این شوشینک دوم (همزمان با شو ایلیشو شاه ایسین
َ
َ
َه شاه اشنونا) پسر په پی
و بیله لم
َ
َتیر یکم (همزمان با ایدین َ
َن شاه ایسین) پسر
دگ
تن روهور
اینَ
دتو این شوشینک دوم
اینَ
دتو این شوشینک سوم (بیش از سه سال .تاریخ نامشخص)
َ
َتیر یکم
پسر تن روهور
دتو َ
اینَ
نپیر (تاریخ نامشخص)
اینَ
دتو تمتی (تا ۱۹۲۸؟پ .م).
سلسله اَ
پرتی ح ۱۹۷۰تا ح۱۵۰۰پ .م.
پرتی دوم (همزمان با ایدین َ
اَ
َن شاه ایسین) (سوکل ماه
دگ
َ
َ
و شاه انشان و شوش) با دختر ایدین دگن شاه ایسین در
۱۹۷۳پ .م .ازدواج کرد.
هه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر اَ
هَ
شیلَ
پرتی دوم
کوک نشوریکم پسر (خواهرزاده) شیلههه
ََ
ته هوشو (۱۹۲۸؟ تا پس از ۱۸۹۴پ .م( ).شبان مردم شوش)
ا
پسر کوک نشوریکم(؟)
مَ
تتپ َ
ده (پس از ۱۸۹۰پ .م( ).شبان مردم شوش) پسر کوک
نشوریکم(؟)
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پَ
َ
لر ایشن (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه)
کوک سَنیت
َش (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه ،سوکل ایالم ،سوکل
کوک کیرو
َ
َ
َ
سیماشکی ،سوکل شوش) پسر لن کوکو و برادرزاده پلر ایشن
َش
تم سَنیت (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیرو
کوک َ
َش
نهونته (تاریخ نامشخص) پسر کوک کیرو
کوک َ
نشور دوم (تاریخ نامشخص)
ََ
دد یکم شاه آشور) (سوکل
شیروکدوه (همزمان با شَمشی ا
ماه) پسر کوک َ
نشور یکم
َرَ
تش یکم (تاریخ نامشخص)
شیموت و
پَ
لر هوَ
سیوه َ
پک (ح۱۷۶۵پ .م( ).سوکل ماه) پسر شیروکدوه
کودوزولوش یکم (تاریخ نامشخص) پسر شیروکدوه
کوتیر َ
نهونته
کودوزولوش یکم

یکم

(تاریخ

نامشخص)

(سوکل

ماه)

پسر

ََ
َه َ
هلکی (تاریخ نامشخص)
ته مر
ا
ََ
َ
َه َ
هلکی
ته مر
َه دوم (تاریخ نامشخص) برادر ا
تت
لیَ
له ایرَ
تش (تاریخ نامشخص) پسر کودوزولوش یکم
َگون (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر کوتیر َ
نهونته
تمتی ا
یکم
هَ
کوتیر شیلَ
َگون
هه (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر تمتی ا
کوک نشور سوم (ح۱۶۴۶پ.م) (سوکل ماه ،سوکل سیماشکی و
هَ
شوش) پسر کوتیر شیلَ
هه
هَ
َش (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلَ
هه
َپت
تمتی ر
َرَ
هَ
تش دوم (تاریخ نامشخص) پسر کوتیر شیلَ
هه
شیموت و
شیرتوه (تاریخ نامشخص) پسر کوک نشور دوم
کودوزولوش دوم (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه) پسر شیموت
ورتش دوم
َ
تن اولی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه)
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تمتی َ
هلکی (تاریخ نامشخص) (سوکل ماه ایالم و سیماشکی)
پسر تن اولی
کوک نشور چهارم (تاریخ نامشخص) پسر تن اولی
م َ
کوتیک َ
تلت (ح۱۵۰۰پ.م) پسر تن اولی
دوران ایالم میانه ح ۱۵۰۰تا ح ۱۰۰۰پیش از میالد
سلسله کیدینو ح ۱۵۰۰تا ح۱۴۰۰پ .م.
کیدینو (سده ۱۵پ .م ).شاه انشان و شوش
این شوشینک سونکیر َ
نپیپیر (تاریخ نامشخص) شاه انشان و
شوش
َ
َتیر دوم (سده  ۱۵پ .م) شاه انشان و شوش
تن روهور
شََ
له (تاریخ نامشخص) شاه انشان و شوش
ََ
هر (همزمان با کدشمن انلیل شاه بابل) شاه انشان
تمتی ا
و شوش
سلسله ایگه َ
هلکی ح ۱۴۰۰تا ح۱۲۱۰پ .م.
ََ
ته َ
هلکی (تاریخ نامشخص)
ا
ََ
ََ
ته َ
هلکی
َه یکم (تاریخ نامشخص) پسر ا
تر کیت
ا
ایگه َ
هلکی (تاریخ نامشخص)
َ
پهیر ایشن یکم (همزمان با کوریگلزو یکم شاه بابل) پسر
ایگه َ
هلکی
کیدین هوتران یکم (تاریخ نامشخص) پسر َ
پهیر ایشن یکم
ََ
َه دوم (تاریخ نامشخص) پسر ایگه َ
هلکی
تر کیت
ا
َه یکم (همزمان
هومبان نومن
َ
َ
َتر کیته دوم
بابل) پسر ا

با

َ
بورنه

بورَ
یش

دوم

شاه

َش َ
َش هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر
نپیریشَه (یا اونت
اونت
هومبان نومنه یکم
کیدین هوتران دوم (تاریخ نامشخص) پسر اونتش نپیرییشه
نپیریشه اونتش (یا هومبان اونتش) پسر کیدین هوتران دوم
َ
پهیر ایشن دوم (تاریخ نامشخص)
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َر نپیریشه (یا اونپتر هومبان) (تاریخ نامشخص) پسر
َت
اونپ
پهیر ایشن دوم
کیدین هوتران سوم (همزمان با انلیل ندین شومی و ادد
شومه ایدینه شاهان بابل) پسر پهیر ایشن دوم
دودمان شوتروکی ح ۱۲۱۰تا ح ۹۷۰پ .م.
هلوتوش این شوشینک (از ح۱۲۱۰پ .م)
شوتروک نهونته یکم (ح۱۱۵۸پ .م).
کوتیر نهونته دوم (ح۱۱۵۵پ .م).
شیلهک این شوشینک یکم (تاریخ نامشخص)
هوته لوتوش این شوشینک (ح۱۱۱۰پ .م).
َر (پس از ۱۱۱۰پ.م)
َم
شیلهینه همرو َلک
هومبان نیمنه دوم (اوایل سده ۱۱پ.م)
شوتروک نهونته دوم (اوایل سده ۱۱پ .م).
شوتور نهونته یکم
َکشیر شیموت (تاریخ نامشخص)
ا
َکشیر نهونته (تاریخ نامشخص)
ا
َه اینَ
دش (تاریخ نامشخص)
َر
ک
َ َ
َ
پله اوصور (پیش از  ۹۸۳تا پس از ۹۷۸پ .م).
مربیتی ا
دوران ایالم نو ح ۱۰۰۰تا ح ۵۰۰پیش از میالد
سلسله هومبان َ
َه (نوایالمیان) ح ۸۳۰تا  ۵۱۹پ .م.
تهر
ََ
دد
شاه ناشناس دوم ایالم (ح ۸۲۱پ .م .همزمان با شَمشی ا
پنجم شاه آشور)
هومبان َ
َه یکم (تا  ۷۴۲پ .م).
تهر
َش یکم ( ۷۴۲تا  ۷۱۷پ.م ).پسر هومبان تهره
هومبان نیک
یکم
شوتور نهونته دوم ( ۷۱۷تا  ۶۹۹پ .م ).پسر (خواهرزاده)
هومبان نیکش یکم
هلوشو این شوشینک ( ۶۹۹تا اکتبر  ۶۹۳پ .م ).برادر
شوتور نهونته دوم
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کوتیر نهونته سوم (اکتبر  ۶۹۳تا جوالی  ۶۹۲پ .م ).پسر
هلوشو این شوشینک
هومبان نیمنه سوم (جوالی  ۶۹۲تا فبروی
هلوشو این شوشینک

 ۶۸۸پ .م ).پسر

هومبان َ
َش یکم (فبروری  ۶۸۸پ .م .تا اکتبر  ۶۸۱پ.
هلت
م).
هومبان هلتش دوم (اکتبر  ۶۸۱تا سپتامبر  ۶۷۵پ .م ).پسر
هومبان هلتش یکم
اورَ
تک این شوشینک (سپتامبر  ۶۷۵تا  ۶۶۳پ.م ).برادر
هومبان هلتش دوم
تمتی هومبان این شوشینک یکم ( ۶۶۳تا سپتامبر  ۶۵۳پ.
م ).برادر اورتک این شوشینک
هومبان نیکش دوم (سپتامبر  ۶۵۳تا  ۶۵۱پ .م ).پسر اورتک
این شوشینک
َ
َریتو ( ۶۵۲تا  ۶۴۹و ۶۴۷پ .م ).پسر هومبان نیکش پسر
تم
هومبان هلتش یکم
اینَ
ده بیبی ( ۶۴۹تا پس از جوالی  ۶۴۸پ .م).
هومبان هلتش سوم (پس از جوالی  ۶۴۸تا  ۴/۶۴۵پ .م)
ََ
َه َ
هلکی
ته مر
هومبان نیکش سوم ( ۶۴۷پ .م ).پسر ا
اومهولوَ
مه ( ۶۴۷پ .م)
اینَ
دتو این شوشینک چهارم ( ۶۴۷تا پس از پائیز  ۶۴۶پ.
م)
ه َ
هومبان َ
پوئه ( ۶۴۷پ .م).
پائه (پس از پائیز  ۶۴۶تا  ۴/۶۴۵پ.م).
شوتور نهونته سوم (پس از پائیز  ۶۴۶پ .م ).پسر ایندتو
این شوشینک چهارم
هومبان کیتین (تاریخ نامشخص) پسر شوتور نهونته سوم
هومبان تهره دوم (تاریخ نامشخص)
هلوَ
َ
تش این شوشینک (تاریخ نامشخص) پسر هومبان تهره دوم
اومانونو یکم (تاریخ نامشخص)
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شیلهک این شوشینک دوم (تاریخ نامشخص) پسر اومانونو یکم
تمتی هومبان این شوشینک دوم (پیش از  ۵۵۰پ .م ).پسر
شیلهک این شوشینک دوم
َ
َش (ح ۸/۵۴۹پ .م).
َت
هلک
ََ
َه (اکتبر تا  ۱۰دسامبر  ۵۲۲پ .م ).پسر اوَ
مه
پدر
آسین
اومانونو دوم یا هومبان نیکش چهارم (ایمانیش) (دسامبر
 ۵۲۲تا فبروری  ۵۲۱پ .م).
ََ
ته َ
همیتی این شوشینک (تا  ۱۹/۵۲۰پ .م).
ا
ََ
یه پیر حدود سده هفتم پ .م.
شاهان ا
تاخی هی (تاریخ نامشخص)
هنی (همزمان با شوتورنهونته سوم شاه ایالم) پسر تاخی هی
زشه شی (تاریخ نامشخص) پسر هنی
شاهان گیساتی حدود سده هفتم تا  ۵۱۹پ .م.
شاتی هوپیتی (اواخر سده هفتم پ.م).
هومبان شوتوروک (اوایل سده ششم پ.م ).پسر شاتی هوپیتی
هوتران تمتی (میانه های سده ششم پ.م).
ََ
ته َ
همیتی این شوشینک (تا  ۱۹/۵۲۰پ.م ).پسر هوتران
ا
تمتی
شاهان زامین حدود سده هفتم و ششم پ .م.
َ
بهوری یکم (اواخر سده  ۷پ .م).
بهوری دوم (اوایل سده  ۶پ .م).
شاهان سَماتی حدود سده  ۶پ .م.
داباال
آمپیریش پسر داباال
آنی شیلَ
هه پسر داباال
اونزی کیلیک

پسر آنی شیلهه

زیتیاش
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اونسَک پسر زیتیاش
شاهان زی حدود سده  ۶پ .م.
اپه الیه»

عزیز آریانفر
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه
یی) پارسی دری

جلد نخست
عزیز آریانفر
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه
یی) پارسی دری
(بخش)…..
اسکیت ها (سکایی ها یا ساک ها)
یادداشت :چون در باره توران مقاله جداگانه یی نوشته
ایم ،و این نوشته چندی پیش در همین سایت به نشر رسیده
است ،از این رو خواهشمندیم پیش از خواندن نوشته دست
داشته ،آن را بخوانید .در واقع مقاله «توران :از
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
زندگانی و چه
تاثیر گذاری بر فرهنگ و تمدن و شیوه
زبان و تبار توده های ایرانی و چه در شکلگیری تحوالت و
دگردیسی های سیاسی در منطقه ،نقش چشمگیری داشته اند.
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
همخاستگاه اند .تنها تفاوت میان ایرانیان وتورانیان در
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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از سوی دیگر ،ایرانیان در آینده آیین
دامداری بود.
زرتشت را پذیرفتند .در حالی که تورانیان کماکان به
آیین نیایی شان پابند ماندند .گذشته از همه این ها ،در
درازای نزدیک به یک هزار سال (از  3500سال تا  2500سال
پیش از امروز) پیوسته میان توده های تورانی و ایرانی
نبردهایی روان بود که در واقع مبارزه میان دو شیوه
تولیدی مختلف بود که در شاهنامه فردوسی بازتاب یافته
است.

آریایی های

برگرفته هایی از کتاب« :از اسکیتا تا هند-
قدیم :افسانه ها و تاریخ»
پدیده های قطبی ،آریایی ها ،اسکیت ها ،سارمات ها و...
بونگارد-لوین و ادوین گرانتوفسکی

اسکیت ها:
«در بسیاری از نواحی اوکرایین ،قزاقستان ،دشت های
ولگا -اورال و آلتای ،می توان گورگان های قدیمی را دید
که متعلق به اسکیت ها و قبایل خویشاوند با آن ها
بودند .به یاری کاوش های گورگان های اسکیت ها ،مواد بس
ارزشمندی به دست آمده است که امکان می دهند در باره
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
های هنری به دست آمده از گورگان های اسکیتی نگهداری می
شود .بسیاری از آن ها به استیل یا سبک نامهناد
«جانوری» (فیگورها یا هیکل ها یا تصاویر جانوران)
ساخته شده اند .برخی از این ساخته های جالب ،ببینندگان
را با هنروری و اوستادی آفرینندگان خود ،برازندگی،
زیبایی و پرداز خود در شگفتی اندر می سازند .دلچسبی به
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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یادمان های سبک جانوری هنوز در سده های هژدهم –نزدهم
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
از سوی استادان یونانی شهرهای کرانه های شمالی دریای
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
سایان پهن می باشد .در آلتای به ُ
یمن یخبندان های
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.
هر کشف تازه ،چنین بر می آید که پژوهشگران را به سوی
رخنه و نفوذ به اسرار هنر اسکیتی می کشانند .مگر،
دیدگاه ها در باره منشای آن ،متنوع باقی مانده است.
به سال  1947در نزدیک زیویه در خاور شهر سقز در شمال
باختری ایران ،پس از توفان و بارش سنگین و وزش بادهای
تند و روان شدن سیل ،بخشی از یک تپه فرو ریخت.
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،
موزه تهران موفق شد بخش شایان توجهی از اشیای به دست
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
شده که به نام «گنجینه سقز» شهرت یافته است ،در اصل
مربوط به آرامگاه یکی از پیشوایان برجسته بود که در
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
داشت -همسایگان و حریفان آسوری های مخوف .شمار بسیاری
از اشیای «گنجینه» ،آشکارا به پیوند آن ها با آسوری ها
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
ها و برخی از
جهان اسکیت
بیخی دیگری برآمدند – در
آنان از روی سیمای کلی خود تقریبا نقاشی ها و ویژگی
های گورگان های اسکیتی اوکرایین و قفقاز شمالی را
40
تکرار می کنند.
 .40برای 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:
«ریشه کلمه سقز  -مرکز استان کردستان  -بر می گردد به
به واژه سکا !
در مورد وجه تسمیه سقز گفته مي شود كه این شهر با نام
ایزیرتا در نخستین اتحاد ماد ،پایتخت مادها بود.
سركردگان ماد در پیرامون شهر استحكاماتي براي خود
ساختند كه از آن جمله زیویه و قپالنتوي كنوني
(آدامائیت) را مي توان نام برد .در این زمان سارگن دوم
پادشاه آشور به سرزمین ماد تاخت ،مادها شكست خوردند و
ایزیرتا ،زیویه و آدامائیت را ویران كرد .پس از آن
سكاها به تجدید بناي این شهر پرداختند و سقز را به نام
اسكیت (ساكز) به عنوان پایتخت خود برگزیدند .نام امروز
سقز را نام قوم سكه ـ سكا ـ اسكیت ـ سكز ،به یادگار
مانده است و سكز همان ساكز است».
(منبع :سایت )iausanandaj.ac.ir
ّز (به کردی )Seqiz :یکی از شهرهای شمال باختری ایران
«سق
َ
در استان کردستان است که در شمالغربی سنندج و در فاصله
۱۹۸کیلومتری آن واقع است .از شمال به آذربایجان غربی
(شهر بوکان) ،از غرب به شهر بانه ،از جنوب به منطقه
سرشیو و مریوان ،و از شرق به تکاب افشار منتهی میشود.
هووخشتره ،بزرگترین پادشاه ماد ،در ده سال نخست حکومتش
ّق شد که رابطهاش را با پادشاه سکاها -پروتوثیس ،به
موف
اّ
تحاد متقابل تبدیل کند .هووخشتره ارتشش را به دو بخش
پیادهنظام مجّ
هز به نیزه و سوارهنظام تیرانداز (شکلی که
از سکاها آموختهبود) تقسیم کرد و دولت نیرومندی در ماد
تشکیل داد .در روزگار هووخشتره ،پس از انقیاد سکاها در
ماد ،گروهی از سکاها را به غرب ماد کوچاندند و این
سرزمین را بهنام آنان سکزی یا ساکز خواندند که اکنون
ّز معروف است».
به سق
«دژ باستانی زیویه:
ّه یی به ارتفاع  140متر در
این قلعه برروی تپ
ّز و نزدیک دیواندره و در
42کیلومتری شهر سق
روستایی بهنام زیویه قرار دارد که در سال 1947
بهطور اّ
تفاقی کشف شد .این بنا به محیط پیرامون
ّه به بقایای ستونهایی در
کامل دارد و با توج
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فاصله
حاشیه
میالدی
اشراف
قسمتی

از روی منابع هر چند هم انگشت شمار مکتوب ،مدت ها پیش
روشن شده بود که اسکیت ها در سده هفتم پیش از میالد ،به
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
نظام اسکیت ها را احساس کرده بودند .سواران اسکیتی به
گونه ناگهانی به جاهای مختلف پدیدار شدند -از ایران و
آسیای صغیر تا مرزهای مصر -جایی که فرعون پاسامیتیک
( )Psamtikبرای اسکیت ها باج آورده بود .پادشاه آسوری
ها اسرهادون ( asrhaddonبه عربی -اسرحدون) در پی اتحاد
با اسکیت ها بود و می خواست دختر خود را به زنی پادشاه
ایوانمانند به نظر میرسد مرکز حکومت و امنگاه منطقه
برای حاکم وقت بودهاست.
ً در گذشته و بهطور
ّه ،که غالبا
ّاریهای این تپ
از حف
غیرمجاز صورت گرفتهبوده ،اشیای زیادی به دست آمده که
بعضی از آن ها در موزههای داخلی و بسیاری هم در
موزههای خارج از کشور نگهداری میشوند؛ ازجمله اشیاء
بهدستآمده ،قطعات عاج منقوش است که نقوش حیوانی و صحنه
شکار اساطیری روی آن ها حک شده و از ارزش ویژه یی
برخوردار است .از روی دو نمونه از آن ها ،نقش برجسته
ّاحی ،بزرگنمایی ،و ساخته شدهاست.
آبیدر سنندج طر
گردنبند طال و سر عقاب طالئی از دیگر نمونههای اشیاء
ّه زیویه هستند که از ارزش زیادی برخوردارند.
کشفشده تپ
ُرد ،غالف هاى مفرغى و بشقاب هاى نقشدار
وقتى روستاییان ك
كهنسال را از دل طبیعت پیدا مى كردند ،هیچ نمى دانستند
كه در واقع گنجینه یى گمشده از تبارى افسانه یى را
یافته و به تاریخ معرفى كرده اند؛ تا آن جا كه باستان
شناس نامى -رومان گیرشمن در كتاب خود مى نویسد« :ما
معتقدیم كه این داستان سكاییان به وسیله كشف تصادفى كه
ً توسط روستاییان در نزدیك شهر سقز ،در جنوب
اخیرا
دریاچه ارومیه به عمل آمده ،مجسم شده است ».سر برآوردن
گنجینه یى از دل خاك روشنایى كمرنگى بر ابهام انبوه
افسانه هاى كهنسال پاشید ،افسانه هایى كه قهرمانانش
جنگجویانى بودند كه ارمیاى نبى در تورات «هالك كننده
امت ها» خوانده بودشان! گنجینه یى متعلق به همان قوم
مشهور به ماساژت ها كه تنها شكست دهندگان كوروش بودند
و كاسه سر پادشاه رزمنده را جام شراب خود ساختند؛
اردوهایى غارتگر از سواران جنگجوى آریایى ،قوم پاره
پاره یى كه پیوسته آشوب مى آفریدند و هنگامه به پا مى
كردند ،مى ریختند و مى پاشیدند و مى گریختند-».گ.
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اسکیتی -پارتوت بدهد .مادها و دیگر قبایل غربی هم
وابستگی از اسکیت ها قرار گرفتند.

در

تسلط اسکیت ها بر آسیای صغیر به روایت هرودوت ،آن گاه
پایان یافت که پادشاه مادی -کیاکسر ( 625-585پ .م ).با
فراخواندن سران اسکیت در جشنی ،خائنانه آنان را سر به
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
مانوی گواهی می دهند .از همین رو ،دانشمندان اکثر می
پندارند که گنجینه سقز ،آرامگاه یکی از رهبران اسکیتی
بوده است.
اشیای اسکیتی از «گنجینه» ،آوند مهمی است به سود
تیوری در باره ریشه های آسیای مقدمی هنر اسکیتی و سبک
جانوری پیکره پردازی آن .مدافعان این تیوری می پندارند
که مبانی سبک جانوری در دوره حضور اسکیت در آسیای مقدم
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
جمهور دانشمندان نیست .هواداران اندیشه دیگر ،به موادی
تکیه می زنند که در هنگام کاوش ها در مناطق خاوری
«جهان اسکیتی» کشف گردیده اند .در این جا ،بسیار دور
از قفقاز و کرانه های دریای سیاه ،یادمان های سبک
جانوری شناخته شده اند و برخی از آنان ،از گورگان های
قزاقستان خاوری و تووا ،از سوی دانشمندان یا قدمت سده
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.
این سبک ،از بخش ها و گوشه های مختلف جهان اسکیت ها
بدون بستگی از لشکرکشی اسکیت های اروپایی به خاور
نزدیک و تا بازگشت آنان به استپ های جنوبی روسیه ،حضور
داشت .مصنوعات اسکیتی «گنجینه سقز» چنین بر می آید که
به فرمایش و سفارش پیشوایان اسکیتی تهیه شده بودند و
یا هم مطابق سنت های موجود هنر اسکیتی ساخته شده
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
تخمینی اند و در آسیای صغیر ،و به ویژه در غرب ایران،
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
سبک پیکره پردازی جانوری آن علی الخصوص ،در باره مناطق
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
از روی آن بتوان به گونه مستقیم خصوصیات سبک جانوری را
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
توان آن ها را در گورستان های کهن بازیافت .و یا هم
پیدایش سبک جانوری را بایسته است در گام
به راستی،
نخست با حضور اسکیت ها در آسیای مقدم مرتبط دانست؟
در هر صورت ،این یک فاکت است که در جنوب خاوری اروپا،
سر از اواخر سده های هفتم -اوایل سده ششم پ.م .اشیایی
به سبک جانوری پدید می آیند .چنین ساخته هایی در
گورگان های کرانه های شمالی دریای سیاه و حومه کوبان
یافت شده اند -همراه با اشیای کشف شده در آن جا که
برای سبک آسیای مقدمی (اورارتی ،آسوری ،مانی و)...
تیپیک اند .این گورگان ها ،چنین بر می آید که بر روی
آرامگاه های آن پیشوایان اسکیت ها که در گذشته به
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
می شناختند).
آسیای صغیر هم ایشان را به همین نام
پسان ها ،یونانیان این نام را بر دیگر قبایل استپ های
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
های «قبیله شاهی» قرار داشت .در اواخر سده ششم پ .م.
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تالش های
داریوش یکم ،پادشاه دولت نیرومند هخامنشی،
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
گردید سرانجام با گریز از دست آنان ،جان خود را نجات
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
پاسخ ،گمانه زنی های بسیار مختلفی ارائه می شد .برای
مثال ،گفته می شد که اسکیت ها متعلق به توده های تورکی
یا مغولی اند .اندک زمانی گذشت تا این که روشن گردید
شاخه هندوایرانی خانواده
که زبان اسکیت ها متعلق به
زبان های هندواروپایی است .در آغاز ،چنین نتیجه گیری
یی بر مبنای آنالیز برخی از نام های اسکیت ها انجام
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
روی مکتوبات ایرانی قدیم («اوستا» و )...شناخته شده
اند.
مرحله مهم در مطالعه زبان باشندگان قدیمی جلگه های
کرانه های دریای سیاه – اسکیت ها و سارمات های
خویشاوند با آنان– آنالیز زبان شناختی نام های کسان،
بازتاب یافته در کتیبه های یونانیان در شهرهای هلنی
شمال دریای سیاه بود .این سنگنبشته ها را که دارنده
مواد بسیار غنی انوماستیک ( onomasticsنام شناسی) بودند،
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
باشندگان بومی غیر هلنی بودند .در میان آن ها هنوز در
سده نزدهم شمار فراوان نام هایی بی چون و چرا و تردید،
ایرانی دیده می شوند .خدمت بزرگی را برای تثبیت این
فاکت ،دانشمند روسی -میلر ( )1848-1913انجام داد .او
توانست همچنین نزدیکی ویژه زبان قبایل اسکیتی –
سارماتی را به یکی از زبان های معاصر ایرانی – زبان
اوستی ثابت بسازد .میلر ،ارثیه علمی بزرگی را در پژوهش
زبان فرهنگ فلکلور و حماسه مردم اوست بر جا گذاشت.
مطالعه انوماستیک (ریشه یابی نام های کسان و نامجاها)
اسکیتی -سارماتی همچنین در سال های دهه های پسین
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پیروزمندانه ادامه یافت .شمار نام هایی که به گونه
موثق دارای ریشه های ایرانی اند ،به پیمانه بسیاری به
ُن پژوهش های دانشمند آلمانی -فاسمیر ،خاورشناس مجار-
یم
هارماتی و پیش از همه -ایران شناس گرجی -آبایف که
معانی یک رشته کامل نام های اسکیتی نامفهوم در گذشته
را کشف کرد ،افزایش یافتند .نتایج پژوهش ها را او در
کتاب «زبان اسکیتی» و در دیگر آثارش در زمینه تاریخ،
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
اسکیت
دنیستر ،دارای نام هایی اند که با جهان قدیم
پیوند دارند .ریشه این نام ها به کلمه «دانو» (پسان
تر« -دان») -به معنای رودخانه سر می کشد که در دیگر
زبان های ایرانی شناخته شده اند .هم در زبان «اوستایی»
و هم در زبان معاصر اوستی («دون» -به معنای رودخانه و
آب است).
در ادبیات عهد عتیق ،رود ُ
دن همواره به نام «تاناییس»
خوانده می شود .تاناییس ،نیز با کلمه «دان» (تان)
پیوند دارد .در شالوده نام معاصر رود دنیپر (که در
روسی قدیم به شکل دنئپر تلفظ و نوشته می شد) ،همین
پر» (َ
دن َ
گونه ،شکل قدیمی تر «دانَ-
پر) هست (که شکل
یونانی آن داناپریس بود)« -رود خانه عمیق» .از کلمه
دان همین گونه ،نام دنیستر (که در روسی قدیم «دنستر»
تلفظ می شد) ساخته شده است که تاریخ نویسان بعدی عهد
عتیق و بیزانتینی آن را به شکل « داناستریس» نوشته
اند .نام رودخانه پروت که در باره آن هرودوت گزارش می
دهد ،که به زبان اسکیتی «پوراتا» خوانده می شود ،با
«فورد» اوستی پیوند دارد که به معنای رودخانه بزرگ یا
دریا است( .حرف «ف» اوستی معاصر ،به گونه قانونمند به
حرف قدیمی تر «پ» و حرف «د» اوستی به حرف قدیمی تر «ت»
سر می کشد).
هرودوت از دیگر رودهای سرزمین اسکیتیا هم نام می برد
(البته ،نه همه آن ها اکنون نام های خود را حفظ نموده
اند) .برای مثال ،نام پانتیکاپا (شاید اینگودیتس -یکی
از شاخه های رود دنیپر) که متشکل از کلمه های «پانتی»
(«راه») و «کاپا» به معنای «ماهی» است .کلمه پانتی در
بسیاری از زبان های هندواروپایی وجود داشت .از جمله
زبان های ایرانی و هندی« .کاپا» تنها در زبان های
ایرانی (از جمله زبان اوستی) که با زبان اسکیتی
خویشاند اند ،دیده می شد.
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نام «راه ماهیان» در عهد قدیم به گمان بسیار به آبنای
کیرچ هم اطالق می شده است که در کرانه آن کالونی یونانی
«پانتی کاپای» تاسیس شده بود (این شهر را باستان
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
منابع عهد عتیق یادآوری می گردد .برای مثال ،دئموسفئند
(در عربی -دیموسثینیس )Demosthenes-در سخنرانی های خود
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
کشد .نام عادی یونانی قدیم آن -پونت ائوکسینی ( Pontus
 )Euxinusیعنی «دریای مهمان نواز یا مهمانپرور» بود .در
این حال ،نام قدیمی تر آن ،اوکسینوس ( )akseynosبود که
به یونانی «بیزار از مهمان» («گریزان از مهمان» یا
«مهمان ستیز») می شود .از همین رو بوده است که شاعران
یونانی پیندار ،تراگیک ،ائوریپید و ....دریای سیاه را
نام ،از نام اخشَیانا
«پونت اکسینی» می خواندند .این
یا اخشینا گرفته شده است .چون در زبان یونانی حرف «ش»
نیست ،از این رو« ،ش» به «س» تبدیل شده است .این کلمه
در بسیاری از زبان های ایرانی به شمول اوستی دیده می
شود که به معنای «تیره و تار» ،تیره -خاکستری (سیاهوش)
است .در این جا بی تردید ،سخن بر سر یک هم آوایی یا
همانندی ظاهری نیست ،بل که بر سر پیوند مستقیم نام
یونانی «اکسینوس» و کلمه ایرانی «اخشاینا» است .شناخته
شده است که در عهد قدیم در ایران ،دریای سیاه را به
نام دریای «اخشین»41می نامیده اند که به نوبه خود از
کلمه قدیمی تر اخشاینا گرفته شده بود.
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،
مورد عمیق ترین تجزیه و تحلیل ها قرار داده اند .در
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
اکنون هم در حماسه ملی اوست ها« -نارت ها» ،سوژه ها و
نهادهایی که همخوانی مستقیمی با ادبیات قدیم هند و
ایران می یابند ،حفظ گردیده است .در نارت ها همچنین رد
پای بسیاری از مختصات بازتاب دهنده تصورات مذهبی و
 .41اخشین -شهری است در پارس که یاقوت حموی هم به آن
اشاره کرده است– .گ.
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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
قبایل ایرانی زبان در تاریخ گستره جنوبی کشور شوروی
بازی نموده بودند .در دوره های بعدی عهد قدیم و اوایل
سده های میانی ،در بیزانتین و اروپای غربی آن ها به
نام الن ،درست
َ
نام الن ها معروف بودند (فراموش نشود که
مانند نام خودی اوست ها در اثر حماسی شان« -الون»
[(آالن در شهنامه)-گ ].نیزاز کلمه های اریا و اریانا
گرفته شده است که در لهجه های سارماتی -النی ،الن تلفظ
می شود .در گاهنامه های روسی ،آن ها را به نام «یاس
ها» خوانده اند.
در عهد مهاجرت کبیر توده ها ،در مرزهای عهد باستان و
سده های میانی ،گروهی از قبایل النی به دور دست ها در
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
خاص چنانی که پیشتر هم گفتیم ،گروه قبایل جنوب خاوری
اروپا به نام «اسکیت» یاد می شدند.
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
در ادبیات عهد باستان بر جا مانده است .ما از این
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
جداگانه بازمانده از آثار مولفان عهد عتیق ،داوری کرد.
درست در میان این پاره های رنگ پریده حماسه های اسکیتی
که به گونه تصادفی به ما رسیده اند ،ناگهان موازی هایی
با حکایات هندی در باره «کشورهای قطبی» می یابیم .برای
مثال ،هرودوت می نویسد که به گزارش اسکیت ها و قبایلی
که در پشت آنان در دوردست ها در شمال می زییند ،آدم
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هایی هستند که «شش ماه در خواب اند» .این عبارت کوتاه
گواه بر آن است که در حکایات قبایل اسکیت ،از مناطق
شمالی یادآوری می شود -جایی که شب ها نیم سال ادامه می
یافته است و به راستی هم در ادبیات عهد باستان در این
باره اطالعات مفصلی آمده است .در این آثار ،در باره
کشوری سخن گفته می شود که در شمال اسکیتیا قرار داشت-
در آن سوی مناطق فرورفته در ظلمت سهمگین و بسیار سرد و
ترسناک که در معرض وزش بادهای «منجمد و یخزده» شمال
قرار داشت .کشوری که در آن روز ،نیم سال به درازا می
کشد .در بامداد این روز ،باشندگان آن کشت می کنند و
َوند و شامگاهان میوه های درختان را
در نیم روز می در
می چینند.
پومپی میلی -جغرافی دان روم (سده یکم پ .م ).در کتاب
«شرح زمین» (وصف االرض) (که مبتنی بر بسیاری از آثار
قدیمی تر بود) ،در باره مناطقی سخن گفته بود که در آن
ور کشور اسکیتیا «در خود قطب قرار دارند»« :در آن جا،
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».
ببینیم که طبیعت شناس پرآوازه و نامدار -پلینی (سده
یکم میالدی) در باره کشورهای آن سوی شمال اسکیتیا چه
نوشته بود:
«در این جا ،نیم سال روشنی است  ...خورشید یک بار در
سال ،در هنگام «آفتاب برآمد» تابستانی ،طلوع و یک بار
هم در هنگام «آفتاب نشست» زمستانی ،غروب می کند».
بی مهابا تقریبا به گونه دقیق ،برشی از فصل نخست
که در آن ،سال
«قوانین مانو»ی هندی در باره کشوری
متشکل از شب و روز است ،به خاطر می آید« :روز -حرکت
آفتاب به سوی شمال و شب -حرکت آن به سوی جنوب است».
داده های ادبیات کهن هندی در باره کشوری که در آن
آفتاب تنها یک بار در سال می برآید و نیم سال می
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
پیوند با تصورات قطبی هندی های قدیم به میان آمده بود:
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
اخترشناسان هندی ،تنها موجودیت اطالعات همانند قبلی را
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
حکایات مختلف در باره پدیده های «قطبی» و ارزیابی های
مختلف آن آگاهی داشته است .چنین چیزی با گزارش سولین –
جغرافی دان رومی (سده های دوم -سوم میالدی) تایید می
گردد .مگر ،او با پیروی از میلی و پلینی ،عقاید
متفاوتی را در این مساله می آورد« :در کشور آن سوی
اسکیتیا ،در شمال دور دست ،گو این که دو آفتاب وجود
داشته باشد .آفتاب غروب کننده و آفتاب طلوع کننده.
سولین چنین ادامه می دهد« :مگر ،چنین چیزی در عقل نمی
گنجد ... .می پندارندکه در آن جا محورهای جهانی و آخر
راه کانون های ستاره یی (صورت های فلکی) قرار دارد.
روشنایی شش ماهه و خورشیدی که تنها برای یک روز طلوع
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
یابد و در شش ماهه دیگر – پیوسته شب است.
پلینی از دیدگاه آخری نیک آگاهی داشت .اما آن را
نادرست می پنداشت .با سخن گفتن در باره کشوری که در آن
«شش ماه روشنایی است» ،او می پندارد که «این زمان نه
از اعتدال بهاری تا پاییز تقسیم می شود ،بل که این آدم
کنند» .خود
اند که چنین یاوه سرایی می
های نادان
پلینی به گونه یی که دیدیم ،دیدگاه دیگری در زمینه
داشت.
راستش« ،نادان ها» نه دروغبافی می کردند و نه یاوه
سرایی و ممکن است صرف با تکرار اطالعاتی که از کدام
جایی به دست آورده بودند ،نسبت به پلینی به حقیقت
نزدیک تر بودند .اما اکنون برای ما چیز دیگری مهم است:
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
می
کهن را با تالش به خاطر توضیح دادن آن ها تکرار
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کردند یا آگاهی های سنتی را به عنوان برهان و حجت به
کار می بردند.
گاهی آن ها مانند بهاسکارا-آچاری ،اعتراف می کردند که
اطالعات متضاد در باره پدیده های قطبی را نمی دانند و
آماده بودند چنین پندارهایی را از خیالبافی های
ابلهانه بدانند.
این گونه ،هم در جهان یونان باستان و هم در هند،
سوژه ها را نمی توان زاییده و ره
پدیدآیی این گونه
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
مبنای راستین داشته بودند یا نه؟ تالش می ورزیم پیگیری
به ما رسیده،
نماییم که در کدام پیوند در منابع
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
خواند .در شمال کوه های «مئرو» همچنین اقیانوس پهناور
شمالی واقع است .بیشتر این اقیانوس ،به نام اقیانوس
سفید یا شیری خوانده می شود.
بهیشما -خردمند کبیر و قهرمان ،سرکرده کاوراوها ،با
حکایت در باره کشوری در شمال به یودهیشهیر می گوید:
«دامنه های شمالی کوه های مئرو 42،کرانه دریای شیری را
می سازد.»...
در پوران ها -مجموعه قصه ها در باره خدایان،
.42
پادشاهان و قهرمانان -بارها در باره آن گزارش داده می
شود که برای باشندگان مقدس کوه های مئرو ،روز ،شش ماه
دوام می یابد و شب نیم سال .در «مئرو» ،یک روز« -روز
خدایان»  -برابر با یک سال است .در اثر نجومی «سوریا-
سیدهانتا» گفته می شود که آفتاب ،پس از طلوع باالی کوه
مئرو نیم سال آزگار دیده می شود.
بهاسکارا -آچاریا تاکید می کرد که «در مئرو نیم سال-
بزرگ ،در شمال اقصی قرار
پیوسته روز است» .این کوه
دارد.
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در همان کتاب مهابهاراتا ،در باره این دریای شیری -
مخزن «امریتی» (آب حیات) در باره جزیره سفید سویوزار
(( )sveozarشویتادویپا) در شمال دریای شیری حکایت می
شود .و قهرمان رامایانا در باره اقیانوس جاودان (واقع
در دورترین نقطه شمال ،در پهلوی چکادهای زرین که به
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
دریای عظیم شمالی در کجا می توانست واقع باشد .اما آن
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
دانستند .با این گمانه زنی که راوی این حکایات  -ریشی
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
دادند .اما حماسه های هندی روایت دیگری دارند .در آن
سوی هیمالیا ،رشته کوه های تبت ،هندوکش و پامیر...
واقع است .و پشت سر آن ها گستره های ریگزاری آسیای
میانه و آسیای مرکزی -سرزمین هایی که آشکارا نمی

دانشمندان هندیی که زمین را کروی می پنداشتند ،مئرو را
در قطب شمال جا می دادند .متون قدیمی تر مئرو را رشته
کوه هایی می پنداشتند که در سرتاسر شمال پهن است:
«درست در آن کشوری که چکادهای مئرو می درخشند ،آب های
خود می گیرند» .در
یخبسته اشکال بسیار زیبایی به
مهابهاراتا حکایت می شود که «در کشور شمالی مئروی
درخشان و با ابهت ایستاده است که بخش بیشتر آن را در
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
می برآیند و بار دیگر می روند .به این کشور فاضله واقع
در چکادهای بلند مئرو نگاه کن».
یادداشت :برگرفته ها از ترجمه روسی مهابهاراتا (و .ای.
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
را بیافرینند .گذشته از این ها ،هندی ها از مدت ها پیش
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-
خلیج بنگال ،اقیانوس هند و دریای عرب .اما در باره
اقیانوس شمالی دوردست همه چیز اسرار آمیز و ابهام آمیز
و افسانه یی بود.
دورودهانا-یکی از قهرمانان مهابهاراتا می گوید« :آدم
ها با کشتی ،به سوی اقیانوس های خاوری و جنوبی می
روند .و همین گونه به سوی اقیانوس باختری .اما کسی به
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
تقریبا در همه آن ها همواره می توان عین چیز (عین
شالوده جغرافیایی)را بازیافت :رشته کوه های مئرو که در
شمال دور دست سر به آسمان کشیده اند ،و در آن سوی آن
اقیانوس کبیر شمالی -دریای شیری واقع است .در سرزمین
های پیرامون کوه های مئرو ،به گفته راویان هندی ،پدیده
هایی دیده می شوند که ما می توانیم آن ها را پدیده های
ارکتیکی بنامیم.
این همه ،پندارهای حماسی هندی ها به گونه شگفتی
برانگیزی سنت های اسکیتی را در باره سرزمین های شمالی
به یاد می آوردند -کوه های بلند شمالی ،اقیانوس شمالی
در آن سوی آن ،و شب های قطبی .در این سنت ها به گونه
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
دریای سیاه و جهان هلنی اطالعاتی در باره کشورهایی به
دست می رسیدند که در آن روز و شب نیم سال به درازا می
کشند[ .در این جا پرسشی مطرح می گردد که-گ ].آیا
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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نواحی میانی حومه رود ولگا و نواحی سفالی پیرامون رود
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
درختزاری شمال بر پا بود (در مناطق غربی تر ،مرز استپ
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
ولگا و دامنه های کوه های اورال ،یونانیان در سده های
هفتم -پنجم پ .م .در این باره آگاهی یافته بودند).
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
صرف بخشی از سایکل شمالی متولوژی قدیم آریایی را تشکیل
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
رو ،همه مبنا ها را در دست داریم تایید نماییم که همه
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.
چنین برداشتی استوار بر تجزیه و تحلیل حکایات و روایات
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
ترسیم کرد -منهای ساحات هند ،ایران ،افغانستان ،آسیای
میانه و به پیمانه برابری همین گونه ،نواحی دشت دانیوب
و کوه های کارپات -مناطقی که برخی از دانشمندان میهن
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
باقی می ماند .اما در این فهرست هم می توان ویرایش
هایی را وارد آورد.
شالوده دایمی و حتمی «سایکل شمالی» عمومی آریایی -کوه
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
باره آن که زمین ،به سوی شمال مرتفع تر می گردد.
باورهای همانندی هم در حماسه های کهن هندی بازتاب
یافته اند (شمال -کشور مرتفع ،بلند ،متعالی و شکوهمند
است) .آن هم در حالی که این باورها (در سایکل عمومی
سوژه یی) شامل کوه های مئرو می شود ،درست مانند
اسکیتیا درکوه های ریپی یا ریفی (( )Ripheanکوه هایی که
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.
چنین حدس و گمان هایی و دیگر انگیزه های همان سایکل
شمالی ،در سنت های هندی ها ،ایرانیان و اسکیتی ها ضبط
شده اند« :همه رودهای بزرگ زمین از کوه های مقدس شمال
جریان می یابند» .در جهان اسکیتی این تصورات اسطوره یی
نیز بر دید واقعی جغرافیایی ،تاثیرگذارده است  -اسکیت
ها می پنداشتند که رودخانه های کشور شان از کوه 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.
روشن است پرداز اوضاع جغرافیایی [از سوی نیاکان آریایی
ها-گ ].نه با سرزمین های آسیای میانه همخوانی دارد ،نه
با مناطق اروپایی و نه با قزاقستان و سرزمین های جنوب
باختری سایبریا .زیرا رودخانه های بزرگ آسیای میانه از
جنوب به شمال روان اند و در جنوب رشته کوه های تیان
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
ُبی ،ایرتیش ،ایشیم و توبول در جهت مخالف مطلوب
های ا
یعنی به سوی شمال جاری اند و سرچشمه های آن ها نه در
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
جنوب خاوری اروپا می ماند -از دنیپر تا اورال .در
سراسر این گستره ،ریلیف زمین از جنوب به سوی شمال باال
می رود .یعنی بلند شده می رود .آن چه مربوط به رودخانه
هایی چون اورال ،ولگاُ ،
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
ناپدید می گردند که برای آنان ناآشنا ،ناشناخته و
ناشناس بودند».
در ویکی پیدیا در باره سکایی ها یا ساک ها چنین آمده
است:
«سَکاها دسته یی از مردمان کوچنشین ایرانیتبار بودند که
محل زندگی آنان از شمال به دشتهای جنوب سایبریا ،از
جنوب به دریای خزر و دریاچه ارال ،از خاور به ترکستان
چین و از باختر تا رود دانوب میرسید .سکاها مردمانی
جنگجو بودند و گهگاه به سرزمینهای همسایه خود یورش
میبردند .سکاها همواره در تاریخ قدیم ایران خودنمایی
میکردند .در نوشتههای هرودوت ،بقراط ،ارسطو ،استرابون،
و بطلمیوس اطالعاتی در مورد سکاها داده شدهاست.
در ناحیه سکانشین ،در شرق ،نفوذ چین در فرهنگ بدوی
ناحیه غلبه داشت ،و در مرکز ،عناصر ایرانی بیشتر به
چشم میخورد و در مغرب ،عناصر یونانی آشکار بود .با این
هم ،به رغم این گرایشهای بیگانه ،فرهنگ بدوی در سراسر
ناحیه غالب بود و در آلتای به صورت خام ،و در میان
«سکاهای سلطنتی» روسیه جنوبی با پختگی بیشتری جلوه
کرد .سکاها در زندگی عصر خود چنان عامل مهمی به شمار
میآمدند که هرودوت بایسته دانست یک کتاب کامل از تاریخ
بزرگ خود را به آنان اختصاص دهد.
استرابون منطقه دوبرویا را «سکائستان کوچک» نامید و
حال آن که سراسر نواحی جلگه واقع در شمال و شمال شرقی
دریای سیاه را «سکائستان خاوری» نام گذاشت.
سکاها در زبان آشوری اشکوز نامیده میشدند و پارسیان و
هندیها آنان را سَکا مینامیدند .آن چنان که در کتیبههای
هخامنشی نگاشته شده؛ سَکَ یا سَکا نامی است که در زبان
پارسی باستان برای سکاهایی که از طرف آسیای میانه با
ایرانیان سروکار داشتند ،به کار رفتهاست.
هخامنشی

بیستون،

سنگنبشته
کردهاست:
سکا َ
َدرایه/داها (( )Dahā (= Sakā paradraya)/Dahaeسکاهای آن
پر
سوی دریا :کریمه ،دانوب)
سکا تیگرهخوده/ماساژتها (( )Sakā tigraxaudā/Massagetaeسکاهای
تیزخود ،سکاهای ماورای سیردریا)
()Sakā haumavargā/Amyrgians
هئومهورگه/امیرجیانها
سکا
(سکاهای هومنوش ،سکاهای ماورای آمو)
َ سوغوَ
سکا َ
دم (( )Sakā para Sugudamسکاهای آن سوی سغد)
پر
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چهار

دسته

سکا

یاد

آنها در نوشتههای هرودوت موسوم به اسکیث هستند .این
نام از این جهت به این مردمان داده شده بود که اسکیث
در زبان یونانی به معنای پیالهاست و این افراد همیشه
پیاله یی با خود داشتند .هرودوت میافزاید که سکاهای
ُُ
لتث( )Secolotesمینامیدند .همین کلمه
اروپایی خود را سک
در زبانهای اروپایی به سیت ( )Scytheتبدیل شدهاست .در
دوران
جغرافیدانان
و
تاریخدانان
هم
عربی
زبان
امپراتوری اسالمی آنها را ساک نامیدهاند.
به دقت آشکار نیست که سکاها خود را چگونه مینامیدند،
اما گمان قوی میرود که اسم آنها همان سَکَ یا سَکا یا
چیزی نزدیک به آن بودهاست ،چرا که نامهایی که اقوام
مختلف در نقاط مختلف دنیا برای اشاره به آنان به کار
برده اند ،همگی مشابه هستند .در فرهنگ شاهنامه ،زیر
واژه سگسار آمدهاست« :از مرز و بومهایی که داهیان در
آن جای گرفتند.
...و در باره داهیان زیر کلمه سکزی میخوانیم:
« ...داه گروهی بودند از آرین که در دشت خوارزم جای
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
خوارزم داهستان نامیده شد که مخفف آن دهستان است و
اکنون به دهستان معروف است و یک دسته از گروه داه را
در زمینی جای دادند در طبرستان.»...
به این ترتیب میتوان گفت سنگسر که در نواحی جنوبی
دریای کسپین قرار دارد و امروزه به مهدیشهر معروف است،
جزئی از سگسار باستانی است و سنگسریها از بازماندگان
داهیان و با مردم سیستان (سجستان) و خوارزمیان قدیم از
یک نژاد میباشند و نیز نام سنگسر از نام همین قوم و
واژه سگسار گرفته شدهاست.
شواهد ادبی:
سکاها برای نخستین بار قرن هشتم پیش از میالد در مدارک
تاریخی ظاهر شدند .
سکاها در آغاز همراه دیگر مردم هند و اروپایی در یک جا
میزیستند و بعدها به نقاط دیگر مهاجرت کردند .مهاجرت
اقوام سکایی در دوران مهاجرتهای بزرگ هند و اروپایی
انجام شد .بعضی از قبایل آریایی جلگههای جنوب سایبریا
را ترک گفته ،گروهی به طرف کوههای اورال و گروهی به
سمت سیردریا و آمودریا رفتند ،آن ها پس از گذشتن از
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کوههای تیانشان وارد سرزمین کاشغر شده ،از آن جا سراسر
ترکستان شرقی و درههای کوتچه و قرهچار و توئن هوانگ را
تا کانسو را به تصرف درآوردند و با خاک چین همسایه
شدند.
تا جایی که مربوط به سکاهاست ،آغاز تاریخ آنان را
شاید بتوان حدود  ۱۷۰۰پیش از میالد دانست ،و آن هنگامی
است که نخستین طوایف هند و اروپایی به ینیسئی رسیدند.
این مهاجران از ینی سئی به غرب آلتای و به سوی قفقاز
رفتند .آنها اقتصاد ویژه خویش را به وجود آوردند ،و
برخی از آن ها به صورت کشاورز در دره های حاصلخیز
سکونت اختیار کردند و گروهی دیگر به صورت شکارچی و
بدویان گله دار ،در دشتها اقامت گزیدند .این مهاجران
تازهوارد ،تا آن زمان ،هنر ریختهگری و استفاده از مس
را به خوبی فرا گرفته بودند .بعضی از کورههای ریختهگری
آن ها که در اعماق زمین فرو رفته با قالبهایی که برای
ساختن داس به کار می رفت ،کشف شدهاست .آنان ظروفی با
رنگ متمایل به قهوه یی می ساختند و بر روی آن ها
طرحهای هندسی می کشیدند ،و برای قطع درختان از ابزار و
و تبرهای مفرغی استفاده می کردند.
کتیبههای آشوری مربوط به  ۷۰۰-۷۵۰پیش از میالد از سکاها
یاد کردهاند .آن ها در آن زمان در استپهای آسیای میانه
زندگی میکردند و از تاثیر تمدنهای بینالنهرین بابل و
آشور به دور بودند .آنها تا حد زیادی زیر تاثیر تمدن
برادران یکجانشین خود مادها و پارسها قرار داشتند که
در نواحی جنوب آن ها در فالت ایران زندگی میکردند.
سکاها مانند قوم خویشاوند خود سرمتیان از جنبشهای
مزدایی و زردشتیگری که سرانجام توانست اعتقادات مادها
و پارسها را دگرگون کند ،به دور بودند.
هرودوت در کتاب چهارم در مورد این مردمان مینویسد:
«در مورد سکاها حکایت دیگری هست که به عقیده من بیشتر
مورد اعتماد است .موافق این حکایت سکاها ابتدا در آسیا
مسکن داشتند ،بعد ماساگتها آنان را بیرون رانده و از
رود آراکس (همان جیحون) 43گذشته به زمین کیمریها وارد
شدند .چون عده سکاها زیاد بود ،کیمریها مشورت کردند که
چه کنند .مردم عقیدهداشتند که برای خاک خود را به خطر
نیندازند ،پادشاهان به عکس معتقد بودند که پایداری
کنند .بین پادشاهان که ترجیح میدادند بجنگند تا کشته
شوند [و کسانی که نمی خواستند بجنگند] ،اختالف شد و به
دو دسته تقسیم گشته با هم جنگیدند و همه کشته شدند.
 . 43در این جا به اشتباه جیحون نوشته اند .منظور رود
ارس است ،نه آمو-.گ.
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بعد مردم جسد آن ها را دفن و اراضی خود را رها کره و
سکاها آن ها را گرفتند .هنوز هم در مملکت سکاها
قلعههای کیمری وجود دارد ...روشن است که سکاها در
تعقیب کیمریها راه را گم کرده وارد آسیا و مملکت ماد
شدند ،زیرا کیمریها در طول دریا حرکت کردند و سکاها به
سمت قفقاز رفته و داخل ماد شدند ».این روایت در میان
یونانیها و بربرها خیلی شایع است.
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
بازگردد تا از کشور خود دفاع کند .شکست مادها در جنگی
که در نزدیکی دریاچه ارومیه واقع شد ،موجب شد سکاها به
قدرت اول آسیا بدل شوند .از تاخت و تاز و غارتهای آنان
در کتاب ارمیا از کتب مذهبی یهودیان نیز یاد شدهاست.
چند سال بعد هووخشتر با کشتن رهبران آنان موفق به
شکستشان شد .سکاها در روزگار مادها بارها به مرزهای
ایران تاختند .آنها گاه با آشور همپیمان میشدند و
زمانی به همراه مادها با آشوریان میجنگیدند .به دنبال
حمله مجدد آشور به مادها ،خشتریته برای پایان دادن به
حمالت آشور با ماننا و سکاها پیمان دوستی بست و عمالً با
آشور وارد جنگ شد .بعد از سکاها ،کیمریها (یکی دیگر از
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.
هووخشتره بزرگترین پادشاه ماد در ده سال اول حکومتش
موفق شد که رابطه خوبی با پروتوثیس پادشاه سکاها
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
سکاها را به غرب ماد کوچ داد و این سرزمین را به نام
آنان سکزی یا ساکز خواندند که اکنون به سقز معروف است.
گیرشمن مینویسد :سکاها در زمان اشغال ایران ،سَقز،
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.
در اوایل دوران هخامنشیان درگیریهای مرزی با سکاها
ادامه داشت .در یکی از همین درگیریهای مرزی ،کورش بزرگ
بنیانگذار هخامنشیان در نبردی با گروهی از سکاهای
خاوری به نام ماساژتها در منطقه خیوه به سال  ۵۲۹پیش
از میالد کشته شد .بعدها داریوش بزرگ -دیگر پادشاه
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هخامنشی ،درسال  ۵۱۴-۵۱۲پ .م .برای تنبیه سکاها تا
مرکز اروپا و حدود مولداوی امروزی پیشروی کرد .هرودوت
نقل میکند که سکاها از راهکار کوچ نشینان استفاده
نمودند و در عوض رویارویی و جنگیدن با سپاه هخامنشی
گریختند و سپاه داریوش را تا داخل اعماق سرزمینهای
وحشی کشاندند .هرچند لشکرکشی داریوش نتوانست سکاها را
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
میالد ،سکاهای کوچنشین در مرزهای شرقی اشکانیان پیشروی
کردند و نواحی قندهار و سیستان امروزی را تسخیر
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
سراشیبی باژگونی پیش بردند .چنانچه فرهاد دوم (ح ۱۳۸یا
 -۱۳۷ح۱۲۸پ .م ).در نبرد با سکاها کشته شد و جانشین او
اردوان دوم (ح -۱۲۸ح ۱۲۳پ .م ).نیز در نبرد با آنان به
طرز مرگباری زخمی گردید .تنها در زمان مهرداد دوم بود
(ح ۸۷ -۱۲۳پ .م ).که اشکانیان توانستند بر سکاها غلبه
یابند و مهرداد دوم سکاهای سیستان تحت فرمان اشکانیان
درآورد».
«سکاها یا اسکیت ها (سرمتیها ،ماساگتها ،النها) همه
الن ها گروهی از
قبایل کوچرو یا نیمه کوچرو یودند.
قبایل باستانی ایرانی شمالی بودند که در نوشتههای
کالسیک تاریخ نویسان به «آالن ها» معروف بودند .نامشان
در زبان یونانی النوی ،التین النی یا هاالنی ( Alani or
 )Halaniیا یکی از آن ها آسائیویی ( ،)Asaioiرهوخوالنویی
( ،)Rhoxolanoiآئورسویی ( ،)Aorsoiسیرکویی ( Sirakoiو
آیزگس( )Iazygesثبت شده است .در زمانهای آغازین ،انبوه
النیها در شمال دریای کسپین و دریای سیاه زندگی
میکردند .بعدها آن ها کریمه و بخش چشمگیر قفقاز را
تسخیر کردند.
بیشتر سکاها که آن ها هم به گویش شرقی سخن میگفتند ،در
نیمه اول هزاره پ .م از آسیای میانه حرکت کردند و در
نقاط دوردست پراکنده شدند .مولفان یونانی و رومی حضور
آن ها را از آسیای میانه تا کرانههای شمالی دریایی
سیاه تائید کرده اند .در این منابع ،سکاها که ترکیب
تباری یکدستی نداشتند ،اسکیت و سرمت نامیده شدهاند .در
سدههای هفتم و هشتم پ .م .بخشی از قبایل سکایی از طریق
قفقاز وارد نواحی شرقی آسیا شدند .این ها به بین
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النهرین ،سوریه و جنوب فلسطین رفتند و حتا در فلسطین
مستقر شدند.
منابع آشوری و بابلی نیز این نقل و انتقاالت را تائید
میکنند .گروه دیگری از سکاها تا کرانه چپ دانول پیش
رفتنه بود .همینها در برابر داریوش بزرگ مقاومت کردند.
در حدود  ۱۳۰پ .م .فشار دیگر قبایل در آسیای گروهی از
سکاها را واداشت که آن جا را ترک کنند .بخشی از اینان
به بین النهرین رسیدند و سلسله سکایی آدیابنه را بنیاد
گذاشتند و گروهی دیگر در رخج اسکان گزیدند و از آن جا
به هندوستان وارد شدند و یک امپراتوری بزرگ ،اما کم
دوام ایجاد کردند .گروهی از آن ها در سیستان امروزی که
تنها بخش کوچکی از قلمرو سکایی هندوستان بود ،ساکن
شدند .نام آنان تا به امروز در نام این سرزمین حفظ شده
است .سکاها خود را آریایی نژاد به شمار میآوردند و
َریه در نام «الن» که بازماندگان
کلمه ایرانی باستان ا
آنان در سدههای میانه در جلگههای جنوب روسیه و شمال
َن» که نام یکی از دو
َیر
قفقاز بر خود اطالق میکردند و «ا
گویش عمده زبان اوستی امروزی است ،بازتاب یافته است».
داکتر شیشف در کتاب «خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها» می
نویسد :در زبان روسی مصدری است به نام «اسکیتاتسیه»
چون
هایی
اسم
آن
از
که
کردن)
سفر
(مسافرت،
«اسکیتالیتس» (مسافر ،کسی که پیوسته از جایی به جایی
می کوچد)« ،اسکیتانیا» (مسافرت ،سفر ،مسافری) ،ساخته
شده است .افزون بر شکل «اسکیتالیتس» ،چنین بر می آید
که در گذشته شکل کوتاه آن« -اسکیتتس» (سفری) موجود
بوده باشد.
شوارتس می گوید که از همین رو ،من برآنم که کلمه
یونانی «اسکیفیس» ،چیزی دیگری جز کلمه یونانی شده
«اسکیتالیتس» نبوده است و کلمه اسکیف در گذشته به
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
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
شناخت که در کرانه های راست سیر دریا می زیسته اند.
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
امروز قرغیزها و قیساق ها بود و باش دارند .اسکیت های
باشنده جنوب رود آمو را آریان ماساگیت ها می خواند.
روی هم رفته ،گستره فرهنگ اندرونوفو را زیستگاه سکایی
های آسیایی می شمارند .فرهنگ اندرونوفو (به روسی:
 )Андроновская культураمجموعه یی از فرهنگیهای بومی
همانند مربوط به عصر برنز بود که از پیرامون  ۲۳۰۰تا
 ۱۰۰۰پیش از میالد در منطقه غربی استپهای آسیایی و
باختر سایبریا وجود داشت .این فرهنگ نام خود را وامدار
روستایی به نام اندرونوفو است که در  ۱۹۱۴میالدی در آن
گورهایی –با اسکلتهای خمیده خاکشده که به همراه
سفالهایی به خاک سپرده شدهبودند -یافتشد .بدین فرهنگ
سینتاشتا-پتروفکا هم میگویند.
اندرونوفو چهار خردهفرهنگ وابسته برجسته داشتهاست که
به سوی جنوب و خاور گسترده شده بودند:
سینتاشتا-پتروفکا-آرکائیم در جنوب کوههای اورال و شمال
قزاقستان کنونی ،این فرهنگ میان سالهای  ۲۲۰۰تا ۱۶۰۰
پیش از میالد برپا بودهاست و دربرگیرنده بخشهای زیر
است:
استحکامات سینتاشتا در استان چلیابینسک که زندگی در آن
به پیرامون  ۱۸۰۰پیش از میالد باز میگردد / ».برگرفته
از ویکی پیدیا-گ].
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یک ساکی زرتشتی – آسیای میانه ،یافته یی از آرامگاه
آمودریا
(بینی برجسته ،چشمان بزرگ و دیش انبوه او تردید در
اروپاییدی بودن او بر جا نمی گذارد-.گ).
تورها ،سایریماها و دهایی ها ،قبایلی بودند که از آیین
زرتشت پیروی می کردند.
در این جا می بینیم که رنه گروسه در کتاب «امپراتوری
صحرانوردان» در باره سکایی ها (سیت ها) چه نوشته است.
او در ص ،73 .چنین می نگارد« :منطقه تاشکنت ،فرغانه و
کاشغر مسکن ملتی بود که چینیان آن ها را به نام «سو»
بوده است) یاد کرده اند.
(( )Sseuتلفظ قدیم آن Sseuk
پارس ها و هندی ها آن ملت را به نام «شاکا» یا «چاکا»
و یونانیان آن ها را به نام سکه ( )Sakaiمی شناخته اند.
این ملت همان «سیت» های آسیایی می باشند که در آن جا
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
زیستند .پس از تفحص ها
آورد ،می توان گفت که
اسناد خطی متعددی که به
است ،زبانی است یا لهجه

غربی مرغزاران (استپ ها) می
و تجسس هایی که لودرس به عمل
زبان آن ها زبان «چاکا» طبق
دست آمده ،و از آغاز قرون وسطی
یی است از زبان «ایرانی شرقی».

اکادمیسن پروفیسور داکتر اوسکون عثمانف -رییس انجمن
تاریخ دانان قرغیزستان در کتاب «تاریخ قرغیزستان :از
آوان باستان تا کنون» که به سال  2012در بیشکیک به چاپ
رسیده و کنون به عنوان کتاب درسی رسمی تایید شده از
سوی وزارت آموزش و علوم جمهوری قرغیزستان در موسسات
آموزش عالی آن کشور تدریس می شود ،در ص 54 .زیر عنوان
«ساک ها در تاریخ جهانی» می نویسد« :در سده های هشتم-
سوم پ .م .در گستره پهناور آسیای میانه و قزاقستان،
قبایل فزونشمار کوچی می زیستند که ایشان را در متون
سنگ نبشته یی پارسی باستان -ساک ها (ساک -آدم آزاد،
مرد جنگی و دلیر) می خواندند .کاتبان عهد عتیق ،آن ها
را به نام اسکیت ها و منابع باستانی هند به نام
«تورها» یاد کرده اند .چینی ها ایشان را «سئی» ها می
نامیدند.
در سده های ششم -پنجم پ .م .ساک های آسیای میانه ،در
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.
این اتحادیه را منابع باستانی پارسی ،به نام ساک های
نام
به
یونانی-
قدیم
منابع
و
«تیگراخودا»
«اورتوکاریبات ها» می خواندند که به معنای دارندگان
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.
 جاگیر اتحادیه دومی ساک ها ،از شمال هند تا دامنههای کوه های پامیر و آلتای و دره فرغانه بود .پارس ها
این ساک ها را به نام هاوماورگا می خواندند-».گ.
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سکونخا پادشاه سکاها در حالی که به بند کشیده شدهاست
در سنگنبشته بیستون (از ویژگیهای پوشش وی کاله اش است
که منسوب به سکاها میباشد)
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
مرکز شهر ،کاخ شاهنشاهی -ساختمان آپادانا قرار داشت.
کنون ویرانه های این شهر و کاخ چونان یکی از یادمان
های دیدنی جهان باستان ،جهانگردان و باستان شناسان و
کارشناسان خاور باستان را از سراسر جهان به سوی خود می
کشاند.
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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
از جلگه های آسیایی شدند .در همان هنگام کیمیری ها و
اسیدونی ها به سوی خاور شتافتند .کنون از آن ها در
اورال نام اسیت ( )Isetبر جا مانده است.
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
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
کت های کوتاه می پوشیده اند با شلوارهای تنگ و چکمه
های بلند و شمشیرهای کوتاه آکیناکس ( )akinakesو تیر و
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
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
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
کت های کوتاه می پوشیده اند با شلوارهای تنگ و چکمه
های بلند و شمشیرهای کوتاه آکیناکس ( )akinakesو تیر و
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
به بارگاه شاه شاهان به پارس بروند.
در

باره

زبان

های

یادداشتی
سکایی:
در ویکی پیدیا در زمینه چنین آمده است« :زبان سکایی
میانه ،یا زبان ختنی از زبانهای ایرانی میانه است که
نام شکل میانه برجای مانده از زبان سکایی باستان است.
از زبان سکاهای میانه دو گویش به وسیله آثار برجای
مانده شناخته شدهاند که بنابر منطقه کشف آثار آن ها که
در ختن و تمشق در سینکیانگ چین است به دو گویش تمشقی و
ختنی نیز نامگذاری شدهاند .آثاری که به گویش ختنی
هستند ،به الفبای براهمی نوشته شده و زیر تاثیر ادبیات
بودایی میباشند .از گویش تمشقی نیز آثاری به دست آمده
که نگارش آن ها به سدههای پنجم تا دهم میالدی باز
میگردد .این دو زبان در همان زمان به سود زبان ترکی
اویغوری عقبنشینی نمودند اما همچنان در کوهستانهای
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ایرانی

خاروی

تخاری

و

پامیر ،در غرب چین ،گویشهای ایرانی رایج میباشند که
ممکن است با این زبان پیوند دور داشته باشند .زبانهای
پشتو و وخی شباهت زیادی با زبان سکایی میانه نشان
میدهند.
قبایل سکایی ،در سرزمینی از حوضه رودخانه تاریم تا مرز
بلخ [در این جا منظور از بلخ ،کشور بلخ است که سرزمین
پهناوری بوده است .نه شهر بلخ کنونی-گ ].به سر میبردند
و از اوایل سده دوم پیش از میالد به سوی باختر و زرنگ و
ً به هندوستان شمال غربی کوچیدند.
رخج و بعدا
در سده یازدهم میالدی در نواحی کاشغر ،زبان کنچگ رایج
بوده که واژههای باقیمانده آن حاکی از شباهت این زبان
به گویشهای سکایی است.
به طوری که بعضی از زبانشناسان ذکر نمودهاند ،شاید
زبانهای پامیری امروزی ادامه تاریخی گویشهای مختلف
سکایی باشند .بررسی قیاسی زبان سکایی ختنی و گویش وخی
امروزی ،که از گروه زبانهای پامیری است ،حاکی از شباهت
تاریخی این دو زبان است و نشان میدهد که از سرچشمه یی
نزدیک به هم پیدا شدهاند.
برخی واژهها:
برخی واژهها از زبان سکاهای مغرب در کناره دریای سیاه
و جنوب روسیه]۴[:
 -arvantتند و سریع
 -Aspaاسب
-atarآذر
 -carmaچرم
 -Gausaگوش
44
 -Haptaهفت».
به هر رو ،می دانیم که خصلت زبان تخاری کنتوم ()centum
است و خصلت زبان ایرانی ستم ( .)Satemتفاوت میان این
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.
زمانی که هرودوت با سکاهای غربی (باشنده اوکرایین)
مصاحبه نمود ،آن ها به او گفته بودند که دست کم هزار
 . 44همانندی این واژه ها با واژه های پارسی دری کنونی،
شایان توجه است– .گ.
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سال است که از «خاور» آمده اند و اکنون دیگر زبان
برادران خاوری خود را نمی فهمند .همین طور ،برخی تاریخ
نویسان رومی هم خاستگاه سکاها را از مرو و گرگان و
همان -گستره زیست اشکانی ها (ترکمنستان امروزی) بیان
کرده اند .این ها همه به یک نقطه می رسند.
َر» فارسی و
َبـ
واژه آلمانی  Uberو انگلیسی  Overهمانند «ا
َر» پهلوی همگی یک شکل و یک فرم هستند .اما
َپـ
در واقع «ا
آشکار است که از  Upairiاوستایی بسیار جوانتر هستند و در
واقع صورت دگرگون شده آن هستند و نسبت به آن قدمتی
ندارند و یا واژه اوستایی  Gaitiکه به معنای «رفتن» است.
این هم به صورت  Goو  Geheو ...در آمده است .شگفتی در این
جاست که در ترکی هم می گویند  . Gah/Gal,اگر نیک بنگریم،
ُبان ترکی آذربایجان در واقع ،یک زبان ایرانی است با
ز
اندکی واژه های تورکی.
نمونه دیگر این که آب را در ترکی می گویند «سو» ،تشابه
این واژه با  Seaانگلیسی به معنی «دریا» جالب توجه است
و در واقع این ها همان «جوی» هستند و یا برای نمونه در
ترکی «کجا» را می گویند «هارا» ،حال جالب این جاست که
در انگلیسی کهن «کجا» را می گفتند  Hwereکه امروز تبدیل
به  Whereشده است .و یا برای نمونه در ترکی برای منفی
کردن فعل به انتهای آن یک «َ
مه» اضافه می کنند .مثال می
گویند «گلَ-
مه» یعنی «نیا» و در واقع «میا» که این «مه»
در واقع از ریشه اوستایی «ما» است که فعل را منفی می
کرده است .مثال در زبان پهلوی می گفته اند «ما خواهی»
یعنی َ
مخواهی(نخواهی) و ....این پیشوند حتا به عربی هم
وارد شده است .مثال «ما یعلمون» یعنی «نمی دانند».
البته مثال ها بسیار است....
در باره ایرانی بودن سکاها ،رقابت تنگاتنگی میان روس
ها و انگلیسی ها در سده نوزدهم بوده است .تامارا
تالبوت رایس یکی از آن نویسندگان است .اما مهم تر از
او شارون ترنر نویسنده انگلیسی است که  130سال پیش در
یکی از آثار خود ریشه ژرمن ها و بطور کلی اروپای شمالی
را از سکاها معرفی نموده و گفته که این ها قبایل
گوناگون سکایی هستند که متمدن ترین قوم سکایی باشنده
آلمان همان «گوت ها» بوده اند .این ها همگی مستقیم و
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
همین است که آن ها خود را یکی از قبایل سکایی غربی
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یعنی سکَ-سونو یا همان ( - Saxonفرزند سکا) می دانند.
حال بلخیان به خون ها می گفته اند «هونو» ،سکاهای ختنی
هم می گفته اند «هونو» ،و انگلیسی های کهن و تخارها می
گفته اند «سونو».
همان گونه که دیده می شود ،این یک اختالف لهجه بسیار
ناچیز است ،نه اختالف زبانی ریشه یی که بخواهیم آن ها
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
گوناگون و بیشمار بوده اند که زبان مردمان یک ایالت
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
هم یک انگلیسی به نام پروفسور هارولد والتر بیلی است.
او یک گنجینه پنج جلدی منتشر ساخت به نام دایره
المعارف زبان سکایی ختنی  Khotan-Sakaکه یک جلد آن یک
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&fieldauthor=Harold%20Walter%20Bailey&searchalias=books&sort=relevancerank
پروفسور بیلی جمله مشهوری دارد که می گوید «هر انگلیسی
دانشجوی رشته ادبیات که می خواهد زبان مادری خویش را
بهتر بشناسد ،باید از «کتیبه های ایران باستان» آگاهی
داشته باشد» .و البته شاید الزم به ذکر نباشد که نه
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.
این هم لینک دانلود دیکشنری ختن-سکای پروفسور بیلی:
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
سکایی ها بر جا نمی گذارد.

تردیدی

در

ایرانی

بودن

به ضمایر تعریف در این زبان دقت کنید:
)se (masc.), sá (fem.), te (neut.) - this (IE *so, *sá, *tod - this
در زبان انگلیسی کهن هم این ها دقیقا همین بوده اند با
اختالف بسیار بسیار اندک .و حتا صورت ژرمنی آن ها (das,
)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.
زیر نام «مساله همتاواژه های هندوایرانی در پدیده های
فرهنگی سکایی //یگانگی فرهنگی-تاریخی سکایی -سایبریا،
مواد نخستین کنفرانس سراسری باستان شناسی ،کیمیروا،
 ،1980ص 120 .است.
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
به زبان روسی چه نوشته اند:
«اسکیت– نام تباری دارای ریشه یونانی که به مردمان
دوران باستان و سده های میانه ،هم در گستره اروپای
خاوری و هم در آسیا اطالق می گردید .یونانیان باستان
این نام را بر کشوری اطالق می نمودند که در آن مردمانی
به نام اسکیتیا ( )Scythiaبودوباش داشتند( [1] .به یونانی
قدیم ،Σκυθική-به یونانی نو ،Σκυθία -به التین.)Scythia -
اطالعات اولیه در مورد اسکیت ها از آثار نویسندگان
باستان (هرودوت و )...و کاوش های باستان شناسی در
سرزمین هایی پهناوری از دانیوب سفلی تا تووا (در
سایبریا جنوبی) در دست است.
زبان «اسکیتی -سارماتی» شامل زیر گروه «ایرانی خاوری»
خانواده زبان های ایرانی می گردید.
پسان ها ،سر از دوران مهاجرت بزرگ توده ها ،اتنونیم
اسکیت ها در تقویم های روم شرقی (بیزانتین) برای اقوام
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کبیر»،
بزرگ «اسکیتیای
گستره
در
باشنده
مختلف
«اسکیتیای صغیر» و سارماتیای اروپایی به کار برده می
شد .برای مثال ،منابع سده های سوم-چهارم ،گوت های
آلمانی را هم به نام اسکیت می خواندند .و در زمان های
بیشتر متاخر ،این تقویم ها ،سالوی های خاوری ،خزرها،
پچینیگ ها ،و نیز الن های خویشاوند با سکاهای ایرانی
باستان را هم در شمار اسکیت ها می آوردند.
منشای اتنونیم اسکیت:
واسیلی آبایف ( ،)Abaevپس از یوری مار ،ریشه اتنونیم
اسکوتا ( )skutaرا به  *skul-taپیوند داد که در آن*skul ،
) (*skolرا وی «کدامین واژه مهم مربوط به باشندگان پیش
تر از ایرانیان جنوب روسیه» می پنداشت .اما ،ک .ت.
ویتچاک ( )KT Vitchakو اس .و .کوالندا ( )SV Kullandaنام
اسکیت را چنین توضیح می دهند :از یونانی قدیم < Σκόλοτοι
( *skula-ta < *skuδa-ta < *skuda-taیعنی «کمانداران» ،با تغییر
قانونمند  * D > * Lدر زبان اسکیتی).
آن هم در حالی که  *skuδa-taدر سده هفتم پیش از میالد
به تماس با
رایج بوده است .زمانی که یونانیان آغاز
اسکیت ها نمودند (و از همین جا کلمه یونانی قدیم Σκύθαι
برخاسته است) .در همان هنگام هم لشکرکشی اسکیت ها بر
آسوری ها آغاز گردید (و از همین جا کلمه آسوری اشکوزیا
( )Ašgūzaiیا  Išgūzaiپدید آمد) .مقارن با سده پنجم پیش از
میالد ،یعنی در هنگام سفر هرودوت به اولبیا ( ،)Olbiaحرف
ب به ال مبدل گردیده بود.*δ > *l :
اسکولیای  Scholiaعهد باستان در پیوند با حماسه «ایلیاد»
به ریشه شناسی زیر اشاره می کنند« ]2[ :چون لوکانی ها
( )Laconiansموهای خود را بلند و دراز می گذارند ،و با
پیروی از آن ها همه یونانیان هم مودراز اند.....اما
اسکیت ها نخستین کسانی اند که موهای خود را کوتاه می
کردند ،و از همین رو هم به نام اوسکیتلین ها (به
یونانی  )απεσκυθισμενοιیاد می شوند».
افسانه ها در مورد منشاء اسکیت ها:
اسکیت ها ،به گفته هرودوت خود را به نام اسکوالت ها (به
یونانی قدیم  )Σκόλοτοιمی خواندند .تقریبا  25قرن پیش،
هرودوت این نام را در زمینه زیر به کار برده بود:
«بنا به حکایات خود
اسکیت ها ،قوم شان ،از همه اقوام دیگر جوانتراند و
چنین به میان آمده است :نخستین باشنده این کشور هنوز
بایر ،مردی بود به نام تارگیتای ( .)Targitaiپدر او -زئوس
و مادرش -دختر رود بورسیتنس ( )Borysthenesبود (البته ،من
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چنین چیزی را به رغم تاکید ایشان ،باور نمی کنم)
تارگیتای که چنین تباری داشت ،پدر سه پسر بود:
لیپوکسای ( ،)Lipoksaiارپوکسای ( )Arpoksaiو جوانترین آن
ها -کوالکسای (....)Kolaksaiاز لیپوکسای ،قبایل سکایی به
نام اوهات ( ،)avhatاز ارپوکسای-کاتایارها ( )katiarو
تراسپی ها ( ،)Traspiو از کوالکسای که به پادشاهی رسیده
بود -قبایل پاراالت ( )paralatپدید آمدند .همه قبایل زیر
یک نام واحد اسکوالت ها یاد می شوند .هلنی ها
(یونانیان) آن ها را به نام اسکیت ها یاد می کنند».
(هرودوت ،تاریخ ،جلد پنجم ،ص .ص.)6-5 .
او در ص 7 .جلد چهارم
می نویسد« :اسکیت ها می پندارند که از زمان نخستین
پادشاه -تارگاتای (تقریبا 1512-1514پیش از میالد) تا
تهاجم داریوش به سرزمین شان ،یک هزار سال آزگار گذشت.
چون اسکیت ها زمین بسیار داشتند ،کاالکسای آن را به سه
پادشاهی میان سه پسر خود تقسیم کرد...در مناطقی که در
شمال سرزمین اسکیت واقع است ،هیچ چیزی را نمی توان دید
و به خاطر پرواز پرهای پرنده ،نمی توان به آن جا رفت و
به راستی هم زمین و هوا در آن جا پر از پر و بال است،
و از همین رو نمی توان چیزی را دید».
خود اسکیت ها در باره خود و کشورهای همسایه شمالی شان
چنین می گویند .اما یونانیان که در پونته زندگی می
کنند ،روایت دیگری دارند (که مبتنی بر ادعای داشتن
حافظه عمیق تر است) :هرکول ،با پیش کردن نرگاوهای
گیریون (( )Geryonگیریون به معنای پیاله خون) به این
کشور هنوز تهی از سکنه رسید (کنون آن را اسکیت ها
اشغال کرده اند) .گیریونی ها به دور از پونته یی ها
( )Pontusدر جزیره یی در اقیانوس در نزدیکی گدیر در آن
سوی ستون های هرکول ،زندگی می کردند( ،این جزیره را
یونانی به نام  Eriefمی خواندند).
اقیانوس ،به گفته یونانیان ،سر از طلوع خورشید در
پیرامون سراسر زمین جریان می یابد ،اما آن ها نمی
توانند این را ثابت کنند .از آن جا ،هرکول وارد کشور
نامنهاد اسکیتیا شد .در آن جا سردچار آب و هوای بد و
سرد گردید .او با پیچانیدن پوست خوک به دور خود ،آرمید
و در خواب رفت ،اما اسپ های رام نشدنی هرکول (که او به
آن ها اجازه چریدن داده بود) ،به گونه معجزه آسایی
ناپدید شدند[ ...».به پنداشت یونانیان باستان ،اسکیتی
ها بازماندگان اسکیت -پسر هرکول اند-.گ].
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یک داستان سومی هم هست (که من بیشتر از همه به آناعتماد دارم) که می گوید :قبایل کوچی اسکیت در آسیا
زندگی می کردند .هنگامی که ماساگیت ها آن ها را به زور
بیرون راندند ،اسکیت ها با گذشتن از ارس45،به سرزمین
های کیمیری ها وارد شدند (در این کشور ،کنون اسکیت ها
ساکن اند .اما به گونه یی که می گویند ،در گذشته مربوط
کیمیری ها بوده است) .با نزدیک شدن اسکیت ها ،کیمیری
ها به شور پرداختند که در برابر نیروهای فزونشمار دشمن
چه باید بکنند؟ در مجلس مشاوره ،اختالف نظر پیدا کردند.
اگر چه هر دو طرف سرسختانه بر مواضع خود ایستاده
46
بودند ،اما سرانجام پیشنهاد پادشاه چیرگی یافت...
 ...و اکنون هم در سرزمین اسکیت ها ،دژها و گذرگاه های
کیمیری برجامانده است .همچنین منطقه یی به نام کیمیری
هست و نیز بسفر کیمیری .کیمیری ها با گریز از دست
اسکیت ها در آسیا ،جزیره نمای را گرفتند که اکنون در
آن شهرستان یونانی سینوپ قرار دارد .این نیز شناخته
شده است که اسکیت ها در تعقیب کیمیری ها ،گمراه شدند و
به سرزمین ماد یورش بردند .کیمیری ها ،پیوسته در
امتداد کرانه های پونته پیش می رفتند ،اسکیت ها نیز در
پی آنان به سوی چپ قفقاز تا آن جایی شتافتند که به
سرزمین ماد رسیدند .این بود که به داخل کشور ماد
چرخیدند .این داستان آخری را هم هلنی ها و هم بربرها
(وحشیان) نقل می کنند( ».هرودوت ،تاریخ ،جلد  ،7ص)12 .
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
از هرکول می زیسته اند که وی از کسی به نام تیوتار
تیراندازی از کمان را فرا گرفت.
َس(در ترکی آذربایجانی:آراز و  - Arazدر زبان
َر
« .45ا
ً پرآب و
ارمنی:آراکس )Արաքս ،نام رودخانهیی نسبتا
خروشان است که از منطقه آرپا چای در آناتولی ترکیه
سرچشمه گرفته ،از مرز ترکیه -نخجوان -جلفا و ارمنستان
گذشته و پس از گذر از مرز ایران و جمهوری آذربایجان،
وارد جمهوری آذربایجان گشته و به رودخانه کورا میریزد.
رودخانه ارس در سال  ۱۸۱۳میالدی در پی عهدنامه ترکمنچای
به عنوان مرز ایران و روسیه برگزیده شد و سراسر مناطق
شمال این رود از ایران جدا و به خاک روسیه افزوده شد».
(ویکی پیدیا).
 .46چون تفصیل این داستان در متن پارسی ذیل سکاها در
ویکی پیدیا آمده و ما آن را پیشتر آوردیم ،از تکرار آن
در این جا خودداری کردیم-گ.
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به باور برخی از زبان شناسان« ،اسکولوت ها» شکلی از
کلمه ایرانی ( *skuda-ta-کمانداران) است که در این جا-ta ،
نشانه جمع می باشد (کنون در زبان اوستی  -тæ-در همان
معنا به کار می رود) .شایان توجه است که سارمات ها خود
را به نام » (Sauromatæ) «Σαρμάταιمی خواندند و به گونه یی
که ی .هارماتا ( )Harmattaمی پندارد ،به همان معنا
است[3].
تبدیل شدن  *dایرانی قدیم به  Lاسکیتی ،چونان ویژگی
زبان اسکیتی ،در دیگر کلمات سکایی هم تایید می گردد.
برای مثال:
 - Παραλάταιنام قبیله یی به معنای (به قول هرودوت در ص.
 ،6جلد چهارم تاریخ) دودمان حاکم اسکیت ها که او در
دیگر جاها آن را با بیان  ΣκύÞαι βασιλητοιتوضیح می دهد،
یعنی «اسکیت های شاهی»؛ < از  * Paradātaایرانی (یعنی
در راس امور گماشته شده
که در چهارچوب قانون
کسی
است) در اوستایی ( paraδāta-لقب افتخاری فرمانروا یعنی
کسی که در راس رهبری گماشته شده است)...
تاریخ پدیدآیی:
فرهنگ اسکیتی را هواداران «فرضیه گورگانی» با پویایی
مطالعه می کنند .تشکل فرهنگ اسکیتی باستانی شناخته شده
از سوی جمهور محافل عملی را ،باستان شناسان به سده
هفتم پیش از میالد متعلق می دانند ]4[ .در این حال ،دو
برخورد اصلی برای تفسیر پدیدآیی آن وجود دارد:
طبق یکی از این رویکردها ،که مبتنی بر «داستان نامنهاد
سوم» هرودوت می باشد ]5[ ،سکاها از شرق آمده بودند.
رویکرد دیگر ،که همچنین می تواند بر داستان نوشته شده
توسط هرودوت ،متکی باشد ،دال بر آن است که اسکیت ها
مقارن همان زمان دست کم چند سده در کرانه های شمالی
دریای سیاه زندگی می کردند که از محیط جانشینان فرهنگ
ریسمان داران (طنابداران)47برخاسته بودند [] 8 [ ]7[ ]6
[ . ] 9
تشکیل دولت:

 .47به گونه یی که می دانیم ،ریسمانداران -نیاکان
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
اند-.گ.
181

آغاز تاریخ (تا جایی پذیرفته شده از سوی مجامع علمی)
اسکیت ها ،سده هشتم پیش از میالد –زمان بازگشت نیروهای
اصلی اسکیت ها به شمال دریای سیاه -جایی که پیش از آن،
سده ها کیمیری ها بر آن (در برخی از منابع ،هومری ها
 )Homersفرمان می راندند؛ شمرده می شود.
کیمیری ها را از شمال دریای سیاه ،اسکیت ها در سده
هفتم پیش از میالد راندند .لشگرکشی اسکیت ها به آسیای
صغیر هم زمینه ساز کوچیدن کیمیری ها از آن دیار گردیده
بود .در سال های دهه هفتاد سده هفتم پیش از میالد،
اسکیت ها به سرزمین ماد ،سوریه ،فلسطین سرازیر شدند و
به گفته هرودوت در آسیای مقدم یا صغیر «فرمان راندند»
 جایی که در آن ،پادشاهی سکایی اشکوز ( ،)Ishkuzرابرپا داشتند .اما مقارن با اوایل سده ششم پیش از میالد
از آن جا رانده شدند .آثار حضور اسکیت ها در قفقاز
شمالی هم بر جا مانده است.
سرزمین اصلی اسکیت ها  -جلگه میان دانیوب سفلی و رود
ُ
دن ،به شمول بخش استپی جزیره نمای کریما و مناطق مجاور
شمال دریای سیاه بود .مرز شمالی کشورشان نامشخص است.
اسکیت ها به چندین قبیله بزرگ تقسیم می شدند .به گفته
هرودوت ،اسکیت های حاکم یا سلطنتی -اسکیت هایی بودند
که در منتهی الیه شرقی می زیستند و که در حوضه رود ُ
دن
با سارمات ها هم مرز بودند که نیز بخش استپی کریما را
زیر تصرف داشتند .در غرب آن ها کوچی های اسکیتی زندگی
می کردند ،و بیشتر غرب تر از آنان ،در کرانه چپ رود
دنیپر ،اسکیتی های کشاورز بودوباش داشتند.
در کرانه راست دنیپر ( ،)Dnieperدر حوضه رودخانه بوگای
جنوبی ،در نزدیکی شهرستان اولبیا ( )Olbiaکالیپیدی ها
( )kallipidyیا اسکیت های هلنی زندگی می کردند.
شمال تر از آن ها ،االزون ها ( )alazonyبسر می بردند و
بیشتر شمال تر اسکیت های پاهاری ( .)Pahariدر این حال،
هرودوت به کشاورز بودن آن ها متفاوت از سه قبیله دیگر
اسکیتی اشاره می کند و تاکید می کند که هرگاه
کالیپیدها و االزون ها گندم می کارند و نان می خورند،
اسکیت های پاهاری گندم را برای فروش می کارند]10[.
به گفته هرودوت ،اسکیت ها در کل خود را اسکولوت ها می
خواندند و به چهار قبیله تقسیم می شدند :پاراالت ها
(( )paralatنخستین) ،اهوات ها (()avhatدر گستره علیای
هیپانیس ( )Hipanisبسر می بردند) ،تراسپ ها ( )Traspieو
کاتیری ها (.)katiar
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انسجام سیاسی اسکیت ها به جنگ آن ها با شاه پارس-
داریوش اول در  512پیش از میالد کمک کرد .در راس اسکیت
ها سه پادشاه بودند :ایدانفریس ( ،)Idanfirsاسکوپاس
( )Scopasو تاکساکیس ( .)Taksakisدر مرزسده های پنجم و
چهارم پیش از میالد ،اتی شاه ( ،)Atheyشاهان دیگر اسکیتی
را کنار زد و قدرت کامل را به دست گرفت...
...اما اسکیت ها ،با آواره کردن سارمات ها از استپ های
کرانه دریای سیاه تنها در کریما مسکن گزین نشدند .بر
اساس برخی گزارش ها ،بخش شایان توجهی از اسکیت ها در
منطقه میان بسفر و رودخانه دنیستر ( )Dniesterدر منطقه
یی به نام اسکیتیای کوچک جاگزین شدند ،که در آن
شهرستان توما قرار دارد -جایی که زمانی سخنور نامدار
روم -اوید ( ،)Ovidتبعید شده بود.
حضور اسکیت ها در اسکیتیای صغیر تا زمان تهاجم هون ها
در سده چهارم میالدی ،خاطرنشان ساخته می شود .در شمار
توده هایی که در میان سپاهیان آتیال -رهبر هون ها در
میدان جنگ معروف کاتالونیا ( )Catalaunianبودند ،از اسکیت
ها هم نام برده می شود...
اسکیت ها و سارمات ها:
اسکیت ها در سده های میانه در اثر یورش های کوچی های
دیگر (مانند تخارها ،هون ها و دیگر تورک ها ،سارماتی
ها و یفتلی ها) ناپدید شدند .سارمات ها پس از مهاجرت
بزرگ توده ها ،موقعیت غالب خود در خاور اروپا را از
دست دادند و پس از آن (به جز از الن ها) در میان سایر
توده ها حل گردیدند.
الن ها (که از قبایل سارمات بودند) ،تقریبا در سده
چهارم میالدی دولت خود را ایجاد کردند ،که به گفته
منابع بیزانتینی (روم خاوری) و عرب ،نیرومندترین دولت
در منطقه قفقاز بوده است .پیش از سده دهم ،الن ها نقش
خزرها ،رومی های شرقی و اعراب
مهمی در مبارزه میان
بازی می کردند و بیشتر از بیزانتینی ها پشتیبانی می
کردند .سر از سده دهم ،پس از تضعیف خزرها و اعراب،
شکوفایی االنیا آغاز می شود ،که تا حمله مغوالن در سده
سیزدهم به طول می انجامد.
به گفته منابع همان زمان (مانند :ایوسافت ،باربارو
( ،)Barbaroگیوم د روبروک  Rubrukو )...الن های رانده
شده به کوه ها ،به پیکار با تاتارها ادامه دادند و در
همان جاها ماندگار شدند .دولت النی در لشکرکشی های
تیمور لنگ در سده چهارده نابود شد .اوستی ها از
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فرزندان و بازماندگان الن ها اند .همچنین یاس های
باشنده مجارستان نیز .توده های نامنهاد «اورگنچ لی
اولم» (( )urgenchly olamالن های گرگانجی) باشنده آسیای
میانه یی هم از بازماندگان الن ها شمرده می شوند که در
خاک ترکمنستان زندگی می کنند.
ارثیه اسکیت ها:
ساخته ها و کاردستی های بسیاری از اسکیت ها در
اوکرایین و جنوب روسیه و قزاقستان یافت شده است .نام
بسیاری از رودخانه ها و مناطق اروپای خاوری دارای
48
خاستگاه اسکیتی -سارماتی اند.
توده های اسکیتی:
اسکیت ها را می توان به سه شاخه اصلی تقسیم کرد:
اسکیت های اروپایی که کوچروان ایرانی زبان بودند و در
کرانه های دریای سیاه در سده های چهارم تا سوم پیش از
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
هرودوت خود اسکیت ها خود را به نام اسکولوت ها می
خوانده اند .پارس ها آن ها را به نام ساک ها (سکایی
ها) یاد می کردند.
ساک ها:
ساک ها -قبایل اسکیتی باشنده گستره آسیای میانه بودند.
توده های آسیایی به ویژه پارس ها آن ها را به نام ساک
ها می خواندند .اما مولفان یونان باستان آن ها به نام
اسکیت های آسیایی یاد می کردند ]14] .طرفه این که پارس
ها اسکیت های اروپایی را به نام «ساک های باشنده آن
سوی دریاها» می خواندند.
مطابق سنت تاریخنگاری پارس ،ساکی تباران به دو گروه
عمده تقسیم می شدند ...متفاوت از اسکیت ها ،که مستقل
از پارسیان بودند ،ساک ها زیر سلطه آنان بودند و به
گونه منظم به هواداری از پارس ها می جنگیدند ،و با این
حال ،نیروی اصلی سواره نظام پارسی را می ساختند.

 .48در سده های نزدهم و بیستم ،در گستره شوروی پیشین،
کاوش های باستان شناسیک فراوانی در سرزمین های اسکیت
ها انجام گرفته بودکه ره آوردهای درخشانی داشتند .به
ویژه کشف گورگان های پر از اشیای عتیقه اسکیتی در
اوکرایین ،جنوب روسیه ،قزاقستان و  ...در این جا ،از
مطالب مربوط به کاوش های باستان شناسیک می گذریم-.گ.
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سارمات ها:
قبایل سارماتی یا ساوروماتی خویشاوند با اسکیت ها در
آغاز در جلگه حوضه رود ولگا و جلگه دامنه های کوه های
اورال زندگی می کردند .به گفته هرودوت ،سارمات ها از
پیوند جوانان اسکیتی و دوشیزه های آمازونی گک پدید
آمدند]15[ .
همو هرودوت گزارش می دهد که «سارمات ها به زبان سکایی
ها سخن می گویند ،اما از همان آغاز با یک گویش تحریف
شده»[ .]16سر از سده چهارم پیش از میالد ،میان سارمات
ها و اسکیت ها جنگ های بسیار رخ می دهد که به افتادن
مواضع غالب در بخش اروپایی اسکیت ها به دست سارمات ها
می انجامد ،که در منابع کهن همچنین سارماتیا نامیده می
شدند.
از زبان سارمات ها ،یگانه شکل حفظ شدهء زبان اسکیتی-
سارماتی ،یعنی زبان اوستی ریشه می گیرد .چنین پنداشته
می شود که برخی از اسکیت های اروپایی یاد شده در منابع
باستانی ،ایرانی زبان نبودند .برای مثال ،چنین گمان
زده می شود که که نئورها -بالتی بودند ،نه ایرانی.
اسکیت های آسیایی (سکایی ها):
به گقته کلودیوس بطلمیوس ( ،)Claudius Ptolemyسرزمین
اسکیتیای آسیایی از آن سوی میوتیدی (( )Maeotisدریای
آزوف در بین روسیه و اوکرایین) و رودخانه را ( )Raیا
رادیوم (ولگا) آغاز می شود و به سوی خاور تا به
مغولستان ،تبت و چین (سرزمین سریکا) ،در جنوب– تا به
سغدیانا و هند و در شمال تا به سرزمین های ناشناخته
دوردست گسترش می یابد.
در جهت غرب به شرق ،اسکیتیای آسیایی را چنین تقسیم می
کردند که در این سمت و در آن سمت ایمایا ( )Imayaقرار
می گرفت ،در این حال با نام ایمایا ،رشته کوه های
مختلف را مشخص می کردند :اورال ،بیلورتاگ (،)Belurtag
هیمالیا ،بیشتر تیان شان (در قزاقستان).
گذشتگان ،رودخانه های اسکیتیای آسیایی را می شناختند:
به جز از ( Raولگا) و اوکس ( -)Ochsسیردریا) – پاروپامیز
ُبی؟) ،دائیک (()Daikiکنون -اورال)
(( )Paropamisشاید رود ا
و ...را .در باره دریاچه ارال ،گذشتگان تنها تصورات
مبهمی داشتند :به گفته استرابون ،رودخانه ایکسرت
(( )Iaksartآمو دریا ) به دریای کسپین می ریخت.
افسانه های اسکیتی:
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اسطوره ها (متولوژی) اسکیت ها دارای تشابهات فزونشمار
ایرانی و هندواروپایی است که در شماری از آثار
اکادمیسین ریباکوف و پروفیسور رایفسکی ( )DS Raevskiiدر
زمینه الحاد و شرک ( )paganismنشان داده شده است .کار
در زمینه از سوی پژوهشگران معاصر پیگیرانه دنبال می
شود.
هرودوت اشاره کرده است که هر منطقه اسکیتیا ،محراب آرس
( )Aresداشت ،که در چکاد آن شاخه ها یا پرخچه های بزرگی
از هیزم که نماد شمشیر بود ،قرار داشت ]20[ .هرودوت
فهرستی از اسامی این خدایان را آورده است]21[ :
یونانی)،
های
اسطوره
در
تابیتی(( )Tabithaهستیا
پاپیوس(()Papayosزئوس) ،اپی ( )APIیا گایا ،آپولو
( ،)Oytosirارگیمپاسا ()Argimpasaآفرودیت اورانیا ،Urania
( Fagimasadپسیدون -خدای دریا) .افزون بر این ها ،او به
هرکول و آرس اشاره می کند.
تابیتی -خدای خانواده ،خدای کانون خانواده ،از ارج
ویژه یی برخوردار بود که حامی مقدس اسکیت ها شمرده می
شد .سوگند خوردن به کانون خانواده ،به خدای ارشد
خانگی -بزرگترین سوگند بود .سوگند دروغین به این خدا
به باور اسکیت ها باعث بیماری رییس خانواده می گردید.
تصویر خدای جنگ (آرس ،به گونه یی که هرودوت او را با
قیاس از روی اساطیر یونان می نامید) ،شمشیری بود که یک
بار در سال به پیشگاه او چارپایان را به قربانی می
آوردند (به خصوص اسب) را و اسیران را ،از هر صد نفر–
یکی را[22].
تاریخ افسانه یی و کرونولوژی (تقویم) اسکیت ها:
گاهنامه ها (تقویم ها)ی مربوط به تاریخ باستانی اسکیت
ها ،در آثار شماری از نویسندگان باستان یافت می شود که
نه تنها به ارقام درشت تقریبی معمول تکیه می زنند ،بل
که در بیشتر موارد در تناقض با یکدیگر قرار می گیرند
که مقایسه مستقیم آن ها با داده های باستان شناسی
سزاوار نیست.
نخستین دیدگاه را هرودوت ارائه کرد .به گفته وی ،اسکیت
ها – جوان ترین قوم اند ]23[ .از دوره تارگاتای-
نخستین شاه شان تا لشکرکشی داریوش هزار سال سپری شده
بود .]24[.بنا به اطالعات هردودت ،فرعون سیسوستریس
( )Sesostrisگویا اسکیت ها را منکوب نموده بود [ ]25و بر
آنان دو نسل تا جنگ تروا فرمان می راند] 26 [ .
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هرودوت با حکایت نمودن رفتن هرکول به سرزمین اسکیت ها
که از پسر او -اسکیت ،شاهان اسکیتی به دنیا آمده
بودند ]27[ ،پسانتر داستان تارگاتای را باز می گوید.
به پنداشت یونانیان ،هرکول یک نسل پیشتر از جنگ تروا
می زیسته است .بنابراین ،به ظاهر پدیدآیی اسکیت ها
تقریبا با سده شانزدهم پیش از میالد برابر است و جنگ آن
ها با مصریان در سده سیزدهم پیش از میالد رخ داده بود و
درست در همین سده سیزدهم ،اسکیت -پسر هرکول به دنیا
آمده بود.
به گونه یی که آ .ای .ایوانچیک (( )AI Ivanchikکه به
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
( -)Ephorusتاریخ نویس سده چهارم پیش از میالد ارائه
نموده بود [28].این گونه ،متفاوت از هرودوت ،سکاها نه
جوان ترین ،بل قدیمی ترین مردم از کار برآمدند .دیالوگ
مصری ها و اسکیت ها در باره جهان باستان را جاستین
( )Justinمطرح می سازد]29[ .
دیودور ( ،)Diodorاسکیت را پسر زئوس( )Zeusمی داند ،نه
هرکول که این گونه ،تاریخ تولد اسکیت را به زمانه های
قدیم تر می کشاند .فرزندان اسکیت به نام های پال و ناپ
یاد می شوند که پادشاهی را میان خود تقسیم نموده ،شمار
بسیاری از قبایل را زیر فرمان خود در آوردند ]30[ .پس
از این دیودور داستان آمازونی گک ها را باز می گوید.
اثر جاستین ،که مقاله پومپه تورگوس ( )Trogusرا فشرده
تر ساخته بود ،در بر دارنده نشانه های گاهنامه یی زیر
است :پس از پیروزی اسکیت ها بر مصریان [ ]31در درازای
 1500سال ،آسیا باجگذار اسکیت ها گردید - ]32[ .سپس
آشوریان  1300سال بر آسیا فرمان راندند[ ،]33و در پی
آنان -مادها  350سال [ .]34این گونه ،چون پایان
فرمانروایی مادها با روی کار آمدن شاه پارسیان -کوروش
(میانه های سده ششم پیش از میالد) پیوند زده می شود،
پیروزی اسکیت ها بر مصریان عصر ویزوسیس ( )Vezosisاز دید
پومپه تورگوس ،باید حوالی  3700سال پیش از میالد صورت
گرفته باشد.]35[ .
جاستین همچنین داستانی را در باره جوانان برومند
خاندان های شاهی پلینی و اسکولوپیتی ( )Skolopiteکشته شدن
آنان و خاستگاه آمازونی گک ها می آورد .]36[ .این
رخدادها می توانند تقریبا طی دو نسل پیش از جنگ تروا
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جا داشته باشند ،و لشکرکشی پاناساگور ()Panasagor
شاهزاده اسکیتی بر آتن [ – ]37پیش از یک نسل.

-

اوروسی ( – )Orosتاریخ نویس مسیحی ،در کل با استفاده از
اثر جاستین نمی توانست تاریخ های ذکر شده از سوی او را
بپذیرد .چون مغایر سالشماری کتاب مقدس در باره توفان
نوح بود [( ]38شایان یادآوری است که در «تقویم
اوسیبیوس  »Eusebiusدر باره تاریخ باستانی ،هیچ اطالعی
راجع به اسکیت ها وجود ندارد) .
اوروسی ،دستیابی و سلطه اسکیت ها بر اروپا و آسیا را
 1500سال پیش از نینا مربوط می
به دوره پیش تر از
دانست که در سال  3553قبل از میالد می افتد .او تسلسل
پیروزی پادشاه آشور-
جنگ ها را مرتب نمود .پیروزی
نینا بر اسکیت ها او پیشتر از  1300سال قبل از تاسیس
ُم می پنداشت ( 2053سال پیش از میالد)] .[39ویزوسیس
از ر
مصری ( )Vesozisبا اسکیت ها پیشتر از  480سال قبل از
ُم جنگیده بود ( 1233سال پیش از میالد) [ .] 40
تاسیس ر
این گونه ،Orosius ،درست مانند هرودوت ،تاریخ وقوع این
جنگ را اندکی پیش از نبرد تروا می پندارد ،اما نتیجه
جنگ را مانند جاستین ،پیروزی اسکیت ها می انگارد.
داستان در باره  ،Skolopiteپلینی و آمازونی گک ها در اثر
 Orosiusبا جاستین همخوانی دارد [.]41
نام های شماری از اسکیت های سرشناس:
آ-افسانه یی:
اگافریس ( -)Agathirsپسر هرکول از مادر نیمه انسان نیمه
مار
گیلون -پسر هرکول -پادشاه همه اسکیت ها
اسکیت -پادشاه افسانه یی همه اسکیت ها
پرومیته -پادشاه افسانه یی همه اسکیت ها و نیز نام
خدای آتش
دردان -پادشاه افسانه یی همه اسکیت ها
زرینا -ملکه افسانه یی سارمات ها ،مادربزرگ همه
پادشاهان سارماتی ،که در شهر افسانه یی روسکاناکا
فرمان می راند.
اسکیت -نیای افسانه یی سالوی ها ،پدر سلووین و روس
سلووین -پسر اسکیت ،نیای افسانه یی سالوی ها ،یکی از
بنیادگذاران سلووینسک (نوگورود)
روس -پسر اسکیت ،نیای افسانه یی سالویی ها ،برادر
سلووین ،بنیادگذار سلووینسک (نوگورود)
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گذشته از این ها ،باشندگان سرزمین افسانه یی قطب شمال
(هیپربوری) را با اسکیت ها یکی می پندارند.
ب -دودمان های اسکیتی و نمایندگان معروف آن ها بر اساس
منابع آسوری:
ایشکاپای ( -)Ishpakayپیشوای اسکیت ها تا سال  675پیشاز میالد که  Esarhaddonبا وی رزمیده بود[48].
پارتوتا ( -)Partatuaپادشاه اسکیت ها در حوالی سال های 650-675پیش از میالد که در متون آسوری از وی یاد شده
است .هرودوت او را با پدر  Madia Protofitیکی می پندارد
[49].
پ .دودمان های شاهان اسکیتی و نمایندگان دودمان هایی
که هرودوت از آن ها نام برده است:
اریانت – شاه نیمه افسانه یی اسیکتی که برای نخستینبار سرشماری نفوس را انجام داد[50].
مادی-شاه اسکیتی در نیمه دوم سده هفتم پیش از میالد،پسر پروتوپی که از مادها  28سال آزگار باج می ستاند[51].
ایدانفیرس -پادشاه اسکیت ها ،که با شاه پارس ها-داریوش در حوالی  512/514پیش از میالد جنگیده بود.
تاکساکیس( -)Taksakisیکی از پادشاهان ،معاصر ایدانفیرسکه در هنگام جنگ های اسکیت ها با پارس ها بر سپاهیان
گیلونی ها ( )Gelonsو بودینی ها ( )Budinsفرمان می راند
[53].
اسکوپایسس ( - )Skopasisیکی از معاصران ایدانفیرس ،کهدر هنگام جنگ های اسکیت ها با پارس ها فرماندهی دسته
های تکاور اسکیت ها و سارمات ها را به دوش داشت.
اریاپیف ( - )Ariapifشاه ،پدر اسکیل( ،)Skilاکتاماساد( )Oktamasadو اوریک ()Oric
دودمان ها و سرشناسانی که از سایر منابع شناخته شده
اند:
مارساگیت -شاید برادر ایدانفیرسارگوت -هرودوت از او نامی نبرده است.سارماک-نماینده فرضی دودمان اسکیتی در بوسفور ،که ازروی یک سکه که تاریخ آن در حوالی  405-409پیش از میالد
تثبیت شده است ،شناخته شده است...[55].
پادشاهی های اسکیتی در دوبرودج (اسکیتیای کوچک) (در
حوالی سال های  70-330پیش از میالد):
کانیت -نزدیکی  270پیش از میالد،هراسپ -سده دوم پیش از میالد،اکروسا -سده دوم پیش از میالد،تانوس -نزدیکی سال  100پیش از میالد،189

زری اکس -سده یکم پیش از میالد،....
اسکیت ها در عهد باستان:
اسکیت ها در عهد باستان چونان یک قبیله اصلی باشنده
شمال دریای سیاه ،و به عنوان یک توده کوچرو دامدار که
در چادرها و کاروان ها به سر می بردند ،شهرت داشتند و
خوراک شان شیر و گوشت گاو بود و با رفتارهای جنگی
خشونت آمیز خود بنام بودند و آوازه شکست ناپذیری شان
شهره آفاق گشته بود .این گونه ،اسکیت ها به نمادی از
بربریت (و یا هم به الگوی خشونت و یا مدل آرمانگرای
متمایل به وحشی نمایی) مبدل گردیده بودند]61].
نتیجه گیری های دانشمندان علم ژنیتیک:
بسیاری از اسکلت های یافت شده اسکیت ها در سایبریا و
آسیای میانه حامل هاپلوگروه های R1a1اند[ [62].به گونه یی
های
توده
ویژه
هاپلوها
این
دانیم،
می
که
ایروهندواروپایی است-.گ].
اسکیت ها در سنت های قرون وسطایی:
گاهنامه نگاران روسی خاطر نشان ساخته اند که توده های
روسی را یونانیان به نام «اسکیتیای کبیر» می خوانده
اند .در داستان «سال های موقت» از اسکیت ها بارها نام
برده شده است:
«هنگامی که خلق سالوی ،همان گونه که ما گفتیم ،در
دانیوب زندگی می کردند ،از اسکیتیا آمدند ،یعنی از
خزرها ،بلغارهای نامنهاد ،و در دانیوب می نشستند
(زندگی می کردند) ،و در سرزمین سالوها مهاجر بودند.
دولئب ها در بوگو زندگی می کردند که کنون در آن
ولینیان ها ( )volynyanبودوباش دارند .و اولوچ ها ()Ulich
و تیوریتس ها ( )Tivertsدر نزدیکی دنیستر ( )Dniesterو در
آن سوی رود دانیوب جاگیر داشتند .آن ها فزونشمار
بودند :آن ها در امتداد رودخانه دنیستر تا کرانه های
دریا می نشستند ،شهرستان های شان تا همین اکنون حفظ
گردیده است .و یونانیان آن ها را «اسکیت کبیر» می
خواندند».
ُلگ ( )Olegبر یونانیان تاخت و ایگور را در کییف ماند.
ا
و با خود شمار بسیاری از وایکینگ ها و سالوها و چودها
( )Tschudو کریوچی ها ( )Krivichyو میری ها ( )Meyrueisو
و
دریولی ها ( )drevlyanو پولیان ها و سیویرلیان ها
ویاتیچی ها ( )Vyatichiو کروات ها و دولب ها ( )Dulebsو
تیورسی ها ( )Tivertsyرا که چونان تولماچ ها شناخته شده
اند ،به همراه گرفت .همه این ها را یونانیان به نام
«اسکیت بزرگ» یاد می کردند».
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 توده های قرون وسطایی،گاهنامه نویسان روسی سده هفدهم
 (نگاه شود.دولت روس را ادامه اسکیتیای کبیر می شمردند
 «گفته هایی در باره سالوی ها و روس و شهر:به کتاب
)»سلووینسک
:توده های اسکیتی باستان عبارت اند از
 گیلوها،)Agathirs( اگافیرس ها
،)Borusci( بوروسکی ها
،)arimasp(  اریماسپ ها، neuritis (nerve) نئورها،)Gelo(
 بودینی ها،)iyrks(  ایرکس ها،)Thissagets( فیساگیت ها
،)geta(  گیت ها،)Melankhlens(  میالنخیلین ها،)Boudin(
 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،)Tauris(  تاوری ها،سارمات ها
. ساک ها و ماساگیت ها،)Androthags( اندروفاگی ها
:منابع
Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о
Скифии и Кавказе. — СПБ., 1893—1906. — Т. 1—2.
"Эпитома сочинения Помпея Трога «Филиппова история» М. Ю. Юстин
Геродот. История (скифские фрагменты) // Скифы: Хрестоматия. — М.,
1992. — С. 38—83.
:پژوهش ها
Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. — М.: Наука, 1979. — 248 с. — 50
000 экз. (в пер.)
Агбунов М. В. Путешествие в загадочную Скифию / Отв. редакторы: д-р
истор. наук И. Т. Кругликова, д-р геогр. наук Н. А. Хотинский;
Рецензенты: д.и.н. Д. С. Раевский, к.и.н. А. В. Подосинов; Академия
наук СССР; Художник Ф. Б. Левченко. — М.: Наука, 1989. — 192, [16] с.
— (Страницы истории нашей Родины). — 50 000 экз. — ISBN 5-02004620-5 (обл.)
Скржинская М. В. Скифия глазами эллинов. — СПб.: Алетейя, 1998. —
304 с. — (Античная библиотека). — 1000 экз. — ISBN 5-89329-108-5 (в
пер.)
Граков Б. Н. Скифы: Научно-популярный очерк. — М.: Изд-во МГУ,
1971. — 200 с.
Черников С. С. Загадка золотого кургана: Где и когда зародилось
скифское искусство. — М.: Наука, 1965. — 192 с. — (Из истории
мировой культуры). — 26 000 экз. (обл.)
Смирнов А. П. Скифы. — М.: Наука, 1966. — 200 с. — (Из истории
мировой культуры). — 47 000 экз. (обл.)

191

Хазанов А. М. Золото скифов. — М.: Советский художник, 1975. — 144
с. (обл.)
Т. Кузнецова. Краткая история скифов // Скифы: Хрестоматия / Сост.,
введение, коммент. Т. М. Кузнецовой. — М., 1992. — С. 3—14.
О.А. Гавриленко. Основні риси права скіфських ранньодержавних
утворень // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 1. — С.
17—22.
Домбровський О. Геродотова Скитія // «Український історик», 1987,
№01-04; 1988, №01-04.
Раевский Д. С. Мир скифской культуры. — М.: Языки славянской
культуры, 2006. — 600 с. — (Studia historica). — ISBN 5-9551-0152-7
(переиздание монографий 1977 и 1985 годов с предисловием)
Зайков А. В. Спартано-скифские параллели в античной литературе и
вопрос о причинах их появления // Античная древность и средние века.
Екатеринбург: Уральский гос. университет. 2004. Вып. 35. С. 5-24.
Фундаментальные академические монографии цикла «Археология
СССР» (Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время.
1989; Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время.
1992; Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. — первой
половины I тысячелетия н. э. 1993) на уровне науки конца XX века
обосновали полиэтничный характер Скифии (в античном понимании
термина).
Скифо-праславянские параллели добротно представлены в трудах В. И.
Абаева[63]; Ж. Ж. Варбот, Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова, В. И.
Георгиева, А. В. Десницкой, В. А. Дыбо, А. А. Зализняка, В. М. ИлличСвитыча, Г. А. Климова, В. В. Мартынова[64], В. Н. Топорова, О. Н.
Трубачева[65], В. Н. Чекмана и ряда зарубежных лингвистов.
Добротен свод лингвистических исследований на начало XXI века: Д. И.
Эдельман. Иранские и славянские языки: Исторические отношения
(Вост.
лит.,
РАН,
М.,
2002;
Интернет
/
http://www.kroraina.com/edel_is/index.html)
Ряд авторов, начиная с Ж. Дюмезиля, изучали скифо-осетинские
параллели.
Общий обзор в книге: История Древнего Востока. От ранних
государственных образований до древних империй. М., Вост. лит. 2004.
С.537-578 (глава 9. Степи Евразии и Древний Ближний Восток в
киммерийско-скифскую эпоху, авторы М. Н. Погребова и Д. С.
Раевский)

192

:آثار عامه فهم
Гуляев, В. И. Скифы, Расцвет и падение великого царства. М., Алетейа,
2005, 400 с.
Гуляев В. Скифы. Что мы знаем о них. — Наука и жизнь. — № 10, 2013
г.
: هنری-آثار ادبی
Василий Ян — Огни на курганах, Письмо из скифского стана
Владимир Владко — Потомки скифов — 1939
Клара Моисеева — Меч Зарины — 1960
Е. Гуляковский — Украденный залог — 1962
Глеб Пакулов — Варвары
С. Фингарет — Скифы в остроконечных шапках
Иван Ботвинник — Скиф
Николай Ульянов — Атосса (Поход Дария в Скифию)
Валентин Берестов — Меч в золотых ножнах
Г. Голубев — След золотого оленя
Хорунжий Ю. М., Жмыр В. Ф. — Скифы, Погоня к мосту
Виталий Гладкий — Меч Вайу
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

49

داکتر مرسادولف و داکتر یولیا کانتور

:َن
شاهنشاهی ارژ
نخستین دولت دشت نوردان در جنوب روسیه
50

:یادداشت گزارنده
 از پادشاهی های اسطوره یی تورانیان که در شاهنامه،اگر
از
 اگر، بگذریم،از آنان به تفصیل سخن رفته است
پادشاهی های اسطوره یی تورانیان که در شاهنامه از آنان
. دو مقاله جداگانه است، مقاله دست داشته، در واقع.49
 برای خود،من زمانی هر دو مقاله را فشرده ساخته
 همان، آن چه در این جا می خوانید.بایگانی نموده بودم
. گ-.متن فشرده سازی شده است
 سایت-)Arzhen - به انگلیسی،Arzhan -َن (به آلمانی
 ارژ.50
باستانی یی است در جمهوری تووا در جنوب روسیه (در
 در نزدیکی شهر قزل در،)مرزهای شمال باختری مغولستان
.گ-.سرچشمه های رود ینی سی
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به تفصیل سخن رفته است ،بگذریم ،در عهد تاریخی پیش از
اسالم ،در گستره آسیای مرکزی ،چند دولت کوچیان چادرنشین
فرمان می رانده اند:
آ -پیش از میالد:
دولت ارژن (تورانی های ایرانی زبان اروپاییدی و
سپیدپوست)
دولت یوئه شی ها (شهبانوی مهتابی یا مهبانویان -نیاکان
کوشانیان) (تورانی های ایرانی زیان)
دولت اوسون ها (تورانی های ایرانی زبان)
دولت هونوها (آمیزه یی از تورانی ها (خیونی ها)ی
ایرانی زبان ،چینی ها و دونخوها (مغوالن نخستین))
ب -پس از میالد:
دولت پرتومغولی (نیاکان مغول ها) سیان بای ها (آمیزه
یی از هونوهای نیمه سپیدپوست و نیمه زردپوست ،چینی ها،
پروتو مغولی های بازمانده از دونخوها)
دولت پرامغولی (پیشینیان مغوالن) ژوژان ها (آمیزه یی از
هونوها ،چینی ها ،سیان بای ها و)...
دولت خاقانات تورک (کنفدراسیونی از تورانی ها،
بازماندگان هونوها ،چینی ها ،تبتب ها ،مغولی های
ژوژانی و)...
دولت اویغورها (آمیزه یی از تورانی ها (دی ها) -چینی
ها -نیاکان مغولی ها و بازماندگان هونوها)
دولت قرغیزها (آمیزه یی از تورانی ها (دینلین های
خیاکاسی ) -چینی ها-نیاکان مغولی ها و اویغورها)
پ .در اوایل دروه اسالمی:
• دولت قره خانیان در کاشغر
دولت قره ختایان (کیدانی های مغول)
در گذشته ،در یکی از مقاالت داکتر اسکندر بایارف در
باره «دولت شاهنشاهی ارژن -نخستین دولت تورانی در
میانه های آسیا» مطالبی را خواندیم .اینک ،فشرده آن را
برای یادآوری ،بار دیگر می آوریم:
َن ( -)Argenکلمه یی است از زبان های هندو ایرانی،
«ارژ
دقیق تر یک واژه ایرانی باستانی است به معنای چشمه
مقدس یا بهار مقدس .همین اکنون هم جاهایی در شیراز و
َن» هست که از
َن و جنگل های دشت ارژ
استان پارس «دشت ارژ
سوی یونسکو به عنوان یک پارک ملی ثبت شده است .شاید
َن بی ربط نباشد:
َنگ (نگارنامه) هم با ارژ
ارژ
واژه
َنگ نام کتاب مصوری است که توسط مانی ،مدعی پیامبری
ارژ
در زمان ساسانیان نگاشته شده.
 ...چنین بر می آید که دینلین ها ،دی ها و هونوها یا
خونوها (فرمانروایان دشت های میانه آسیا در سده دوم
پیش از میالد تا سده یکم میالدی -نیاکان هون ها) از
نوادگان تورانیان بوده باشند .در باره توده اسرار آمیز
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و مرموز دینلین مطالب بساری نوشته شده است ،با این هم
دینلین ها هنوز کمتر شناخته شده مانده اند .بسیاری از
پژوهشگران بی آن که ژرف بیندیشند ،آن ها را با
دارندگان فرهنگ دامداری -کشاورزی تاگار ( )Tagarپیوند
می دهند .روشن است چنین برداشتی تا حدی درست است ،اما
به احتمال بیشتر ،هسته فرهنگی آنان گورگان ارژن
(سایان) بود.
اگر چنین است ،پس آن ها سازندگان نخستین امپراتوری
کوچرو در میانه های آسیا می باشند .از نگاه فرهنگی ،آن
ها مشترکات بسیاری با سکایی های پامیر خاوری داشتند.
از این جا هویداست این دیدگاه برمی خیزد که سازندگان
ارژن از نگاه تباری نوادگان سکایی های کوچرو آمده از
دوردست ها ،بودند که در آینده قدرت خود را بر نوادگان
کاراسوکی های مینوسی تثبیت کردند .سیمای اسکیتی و سنت
های کوچروی آن ها و نیز ویژگی های افاناسیفی در میان
باشندگان مینوسی از همین جا است.
به گمان بسیار ،سازندگان تپه ارژن ،خود را به نام های
سایانی و تورانی می خوانده اند ،چرا که این نام های
تباری در نام های مکانی منطقه سایان بازتاب یافته اند.
اما چه کسانی اتباع کشور ارژن بودند؟ روشن شده است که
در مراسم خاکسپاری شاهنشاه ارژنی ها نزدیک ده هزار نفر
از سیزده قبیله به رهبری پادشاهان خود آمده بودند .می
توان حدس زد که در میان آن ها کوچی هایی از قبایل
قدیمی آریایی و پیشینیان تورکی ها بوده اند .اردوی
ارژن تقریبا پس از صد سال فرو پاشید .برخی از آنان
و
ها
تیلیوتی
ایشان
بازماندگان
شدند-
ماندگار
تیلینگیتی ها اند .شمار دیگر ،بنا به گزارش چینی ها به
خاور شتافتند .بسیار احتمال می رود که نام تباری آن ها
51
بوریات بوده باشد که یادآور بهارت آریایی است.
دیگران با متحدان خود به جنوب کوچیدند .به مرزهای چین.
در پیکارهای سخت در برابر دولت های پادشاهی چین ،در
بود ،مگر در سرانجام جنگ را
آغاز پیروزی با آن ها
باختند .آن گاه ،پراکنده شدند .منابع چینی از دی ها و
دیلی های سفید و سرخ و پسان تر از دینلین ها نام می
برند .بازماندگان آنان :یفتلی ها ،ابدالی ها [(پشتون
 .51در 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)
اند .تنها بلغاری ها می توانستند چنین واژه هایی را در
میان باشندگان روس قدیم آورده باشند.
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ها)-گ ،].اویغورها ،اوسون ها ،دی ها (بای دی ها
( ،(Beidaافری دی ها (افریدی ها ،تیلیوی ها (،)Teleuts
بلغارها ،قرغیزها ،و گورجاری ( )gurdzharyهای همپیوند با
آنان ،و همچنین آن تیره های از خونوها که ریشه های
«آریایی» داشتند؛ اند.
َن: 2 -
َن 1-و ارژ
تپه های ارژ
َن  1-در دوره پیش از جنگ جهانی دوم از سوی-
تپه ارژ
َ
گریازنف -باستانشاس شوروی پیشین کشف شده بود .تپه ارژن
 2را چندی پیش باستان شناسان روسیه و آلمان گشودند.کشف این دو یادمان باستانی ،در جهان علم چونان یک
َن ،2-
پدیده شگفتی برانگیز ارزیابی گردید .در تپه ارژ
گورستان دست نخورده شاهی با مقدار هنگفت اشیای زرین
یافت شد .همه این اشیا فرآورده های هنری ساخته شده با
اوستادی و هنروری بسیار باال در «سبک جانوری» سنتی
َن 2-به سده های پنجم و ششم پیش
کوچروان اند .قدمت ارژ
َ
از میالد می رسد و قدمت ارژن 150-100 ، 1-سال دیرین تر
َن 2-است.
از ارژ
است که در عهد
اس .کلیاشتورنی ( )S. Klyashtornyبر آن
باستان در آسیای مرکزی دو امپراتوری توده های کوچرو-
امپراتوری یوئه شی ها و امپراتوری هونوها (خونوها)
ایجاد گردیده بود .اما بنا به برخی از دالیل معتبر و
مدلل ،می توان استدالل نمود که شمار این امپراتوری ها
به چندتا می رسیده است که نخستین امپراتوری آن –
امپراتوری افسانه یی توران بود .سپس هم امپراتوری ارژن
که زمان تاسیس آن – در مرز سده های نهم-هشتم پیش از
َن  1و ( 2در سایان
میالد بود .گورگان های پادشاهی ارژ
جنوبی) کاشفان پیشگام خود را (با عظمت ساخت و ساز
ساختمان زیرزمینی و فراوانی گنجینه های طالیی خود) در
شگفتی اندر ساختند .بناهایی که در ساختمان آن ها شمار
بسیاری از توده های زیر فرمان شاهان دست داشتند.
َن 1-که نیز در این جا واقع شده
برای ساخت و ساز تپه ارژ
است ،نزدیک به شش هزار درخت زده شده بود .چنین بر می
آید که شاه قدرت بسیار بزرگی داشت .قبایل حومه آلتای،
فرورفتگی مینوسین ،مغولستان باختری و قزاقستان خاوری
از وی فرمان می بردند .او به سبک ایرانی ،لقب شاه
شاهان (شاهنشاه) داشت.
نام تباری واقعی آن ها ناشناخته مانده است ،اما شاید
از روی توپونیم ها (نام های گیتایی) ی تا کنون حفظ شده
توران و سایان (کنون نام های یک منطقه نشیمنی و یک کوه
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در جمهوری تووا) ،بتوان گمان برد که آن ها قبایل «تور»
و «سایان» بوده اند.
َنی ها ظاهر اروپایی نما (اروپاییدی) یا قفقازی نما
ارژ
( )Caucasoidداشتند ،اما مراسم خاکسپاری مردگان شان از
دیگر جوامع سکایی کوچرو متفاوت بوده است .بستگان خود
را در گورها به پهلو با پاهای خم می گذاشتند( .در
گذشته ها آن ها را به پشت می خوابانیدند) .اما پادشاهی
َنی ها نتوانستند «شکوه
شان دیرپا نبود .بازماندگان ارژ
پادشاهی» را نگهدارند .شاید راز چنین افتی در مکانیسم
ارث بری قدرت نهفته بوده باشد ،که در آن یورت ( )yurtبا
توجه به آداب و رسوم عشایری ،میان فرزندان تقسیم می
شد».
باید متوجه یک نکته بسیار مهم باشیم و آن این که توران
یک نام افسانه یی است و بار علمی -اکادمیک ندارد .در
واقع ،توران نامی است که ایرانیان به سرزمین های آن
سوی سیردریا (سیحون) داده بودند .بر پایه افسانه های
ایرانیان ،فریدون جهان را میان سه فرزند خود تور ،سلم
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
(گستره قرغیزستان و قزاقستان کنونی) به سلم رسیده بود.
پسانتر ،همدستی میان تور و سلم در برابر ایرج ،به
معنای به هم پیوستن نمادین سرزمین های ختن و آن سوی
سیر دریا است -توران در برابر ایران .یعنی در
آغاز،سرزمین رسیده به سلم بی نام بوده است و پس از
اتحاد تور و سلم ،هر دو سرزمین به نام واحد یاد شده
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
میانه و آسیای مرکزی ،با دو گروه توده های کوچی رو به
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
دولت تورانی -دولت ارژن ،می آوریم:
داکتر ل .اس .مرسادولف
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گورگان ارژن  )Arzhan-1( 1-در قلب آسیا
52
(جنبه های جغرافیایی و اخترشناسیک)
و
جیودیزیک
شناسیک،
باستان
های
پژوهش
چکیده:
اخترشناسیک گورگان «ارژن »1-نشان می دهند که این
پایگاه نه تنها یک باروی پیچیده یادبودی -آرامگاهی ،بل
که نوعی «مدل جهان» (مانداال) یی ) (mandalaقبایل کوچرو
باستانی آسیای مرکزی هم است .این بنا متعلق به سده
هشتم پیش از میالد -یکی از درخشان ترین دوره های بسیار
سرنوشت ساز در تاریخ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مردم کوچ
نشین باستانی استپ های اورآسیا به شمار می رود.
جهان کوچیان آسیای مرکزی در هزاره یکم پیش از میالد،
همزمان با تمدن های آسیای صغیر ،دریای مدیترانه ،چین و
هند وجود داشته است .باید فراموش نشود که نه تنها تمدن
کوچی؛
های
تمدن
نیز
بل
مسکون،
باستانی
های
سیاستمداران ،رزمندگان ،خردورزان ،هنرمندان و رهبران
مذهبی برجسته (اما بی نام و نشان) خود را داشته بودند.
«ارژن »1-در تووا  -بزرگترین گورگان در سایان -آلتای
 1974-1971از سوی یک اکسپدیشن
است که به سال های
باستان شناسی به رهبری م .اچ .مانای-وول ()MH Mannai-ool
و ام .پ .گریازنف ( ]1[ )MP Gryaznovکاوش گردید.
پژوهش های تازه :گروه اعزامی باستان شناسی «سایان-
آلتای» از سوی ارمیتاژ53دولتی به رهبری نویسنده ،سر از
Arzhan-1 barrow in the Center of Asia.52
)(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.
 .53کاخ موزه ارمیتاژ (خلوتکده ایکاترینای دوم (کاترین
دوم) -امپراتوریس روسیه که پس از انقالب اکتبر به موزه
تبدیل شد) ،نه تنها یک موزه ،بل که یک کانون بزرگ
علمی ،پژوهشی و باستان شناسی و تاریخی هم است که در آن
شمار بسیار دانشمندان و پژوهشگران کار می کنند.
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سال  1987دست اندر کار کاوش و پژوهش در باره گورگان
ارژن 1-بوده است که در سه راستا به کار و پویایی
54
پرداخته است :باستان شناسیک ،جیودیزیک و اخترشناسیک.
در فرورفتگی ارژنی «توران و اویوکی» )(Turano-Uyukskaya
حدود ده «زنجیره» تپه های گورگانی بزرگ– آرامگاه های
سران قبایل کوچی دوره هزاره یکم پیش از میالد قرار دارد.
این بزرگترین ساحه تپه های گورگانی در سایان و آلتای
است .در سده های هشتم -هفتم پیش از میالد ،گورگان های
رهبران قبایل کوچی را بیشتر در نواحی مرزی می ساختند.
گورگان های چیلیکتین ( )Chiliktinدر قزاقستان ،در جنوب
خاوری جهان سکایی ،در مرز چین و مغولستان و گورگان
لیتی یا میلگونوفیی ) - (Melgunovدر مرز استپ و
درختزاران ،در دامنه های رود دنیپر ساخته شده اند.
همین گونه ،گورگان کلیرمیس ( )Kelermesدر مرز کوه ها و
دشت ها ،در دامنه های شمالی قفقاز ،در دوره فرمانروایی
کوچیان در آسیای صغیر و آسیای قدامی ساخته شده است.
دفینه های غنی در نواحی «اردوگاه های رزمی» کیمیری ها
در گوردیون (( )Gordionدر اناتولی) و اسکیت ها در زیویه
در ویکی پیدیا در باره این کاخ موزه آمده است که «این
کاخ موزه در شهر سان پتربورگ روسیه واقع است ،با ۳
میلیون اثر هنری (که البته همه همزمان نمایش داده
نمیشوند) ،و یکی از بزرگترین موزههای جهان و از
قدیمیترین گالریهای هنری و موزههای تاریخ و فرهنگ بشری
در جهان است.
مجموعه عظیم آرمیتاژ در شش بنا به نمایش گذاشته
شدهاست .بنای اصلی ،کاخ زمستانی نام دارد و در گذشته
رهایشگاه رسمی تزارهای روسیه بودهاست .موزه آرمیتاژ
شعبههایی بینالمللی در آمستردام ،لندن و الس وگاس نیز
دارد .از هنرمندانی که آثارشان نقاط قوت مجموعه هنر
غرب در موزه ارمیتاژ هستند ،میتوان به میکل آنژ،
لئوناردو داوینچی ،روبنس ،ون دایک ،رامبراند ،رودن،
مونه ،سزان ،ون گوگ ،گوگن و پیکاسو اشاره کرد.
البته این موزه مجموعه آثار متعددی دارد که از جمله آن
ها میتوان به نشانها ،جامه ها و جواهر سلطنتی ،مجموعه
متنوعی از جواهر ساخته فابرژه ( )Fabergéو بزرگترین
کلکسیون موجود در جهان از طالی باستانی متعلق به اروپای
شرقی و آسیای غربی اشاره کرد»-.گ.
 .54در این جا ،از جنبه های جیودیزیک و اخترشناسیک
مقاله می گذریم ،چون بیرون از گستره پژوهش ما است-.گ.
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( )Ziwiyeو حسنلو (در ایران)؛ مقارن با اوج قدرت کوچیان
در سده هفتم پیش از میالد ،ساخته شده بودند.
شاید ،مکان تمرکز کوچروان اورآسیایی در آستانه
راهپیمایی ها از طریق قفقاز به آسیای صغیر و قدامی ،در
منطقه حومه کوبان ،موقعیت داشته بود .همانا ،میان
کوبان و بخش های جداگانه آسیای میانه می تواند بسیاری
از پیوندهای فرهنگی در درازای یک مدت طوالنی ،هنگامی که
«برآمد» کوچیان جنگجو از آسیای صغیر و قدامی ،رصد شود:
در نیمه نخست سده هفتم پیش از میالد ،در هنگام مبارزه
مادها ،لیدی ها و فریگی ها ( )Phrygiaبا دولت آشوری
کلیرمیس -چیلیکت ()Kelermes - Chilikty؛ در سده پنجم پیش از
میالد -هنگام نبردهای یونانیان و پارس ها (گورگان های
هفت برادر -پازیریک – فیلیپکوا ) )Filippovkaو...
در این منطقه ،پسانتر ،کازاک ها (شبه نظامیان)ی کوبانی
نشیمنگاه یافتند که پیوسته چونان پایگاهی برای
سربازگیری رزمجویان در آستانه نبردها در قفقاز و فراتر
از آن ،شمرده می شده است .این اندیشه نیز تصادفی نیست
که «یک اسب برابر است با یک روز» که هم در گورگان ارژن
در تووا و هم در گورگان های حومه کوبان در آول اولی
( ،1898 ،Aul (Ulskyو  ...تحقق مادی یافته است.
یافته های باستان شناسیک از گورگان های بزرگ ارژن،
گواه بر دگرگونی های سترگ کمی و کیفی در تووا در سده
های هشتم -هفتم پیش از میالد« -پدیده منحصر به فرد
ارژن» در همه جنبه های پویایی جامعه می باشند :در حوزه
اجتماعی (تمایز شدید ساختارهای اجتماعی ،بازتاب یافته
در مراسم خاکسپاری-گورگان های بزرگ ،متوسط و کوچک)؛ در
سیاست (گسترش مرزهای سرزمینی در مقایسه با گذشته) ،در
اقتصاد ،افزایش نفوس (تراز باالی اقتصاد کوچی ،نوسازی
یا نوشدن فرهنگ مادی ،افزایش جمعیت) ،جهان بینی «تصویر
جهان» (بسته شدن مراکز قدیمی آیینی ،پدیدآیی سنت های
ساختن تندیس های سنگی ،تغییر ناگهانی مراسم خاکسپاری
درگذشتگان) و...
روشن است «پدیدآیی» این چنین دگردیسی های تند ،نیازمند
توضیحات همه جانبه و مدلل دانشمندان رشته های گوناگون
است .ارزش یادآوری را دارد که مدت ها پیش از لشکرکشی
های جهانگشایانه مغول ها به دوردست ها ،کیدانی
ها55،تورک ها ،هونوها -هون ها که تا به رم رسیده بودند

 .55باید 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
هم رخ داده باشند .در این باره گورگان های نمایندگان
نخبگان کوچی مانند نویین-اوال در مغولستان ،پازیریک،
باشادار ( ،)Bashadarتوئکتا ( )Tuektaدر آلتای ،ایسیک،
بیس شاتیر ( ،)Besshatyrچیلیکتا ( )Chiliktyدر قزاقستان ،و
همچنین یادمان های تاریخی پیچیده تر و به یاد ماندنی
تر در نزدیکی روستای ارژن در تووا گواهی می دهند.
گورگان ارژن  1-به سده هشتم پ .م - .یکی از درخشان
ترین دوره های بسیار مهم در تاریخ سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی مردم کوچ نشین باستانی استپ های اورآسیا تعلق
دارد.
در این هنگام« ،ایلیاد» و «ادیسه» در یونان« ،کتاب
تحوالت» در چین ،متون ودایی در هند آفریده شدند .این
عصر پیامبران انجیلی (کتاب مقدس) در اسرائیل است .همو
در این زمان بود که «سیمای» فرهنگ های باستان شناسیک
اورآسیا ،امریکا و افریقا یکسره دگرگون می گردند .این
دوره با تغییرات عمده آب و هوایی و طبیعی به همراه
بوده است.
چه نیکو خواهد بود هرگاه پژوهش ها و کاوش های دیرین
اخترشناسیک یا پالیو استرونومیک ( )paleoastronomicو

کیداری ها که به نام کوشانیان کوچک هم یاد شده اند و
دودمانی بودند که پس از برافتادن کوشانیان و پیش از
روی کار آمدن یفتلیان مدت کوتاهی در گستره خاوری ایران
فرمانروایی می کردند.
کیانی ها که کنفدراسیونی بودند متشکل از قبایل مغولی
کیدانی ها که به نام قره ختایان (کارا کیتایان) هم یاد
و معظم
شده اند .کلمه قره در این جا به معنای کبیر
است .یعنی ختاییان کبیر .کیدانی ها اتحادیه هشت قبیله
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
خوانده می شود ،نام دشمنان قرون وسطایی مغولی چین
(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
نام کیتای یا خیتای می خواندند که همان نام تا به به
امروز در میان شان مانده است– .گ.
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تحقیقات جغرافیایی در گورگان های ارژن و دیگر یادمان
.های مهم تاریخی و فرهنگی تووا انجام شود
دیری نخواهد گذشت که مواد به دست آمده از گورگان های
 جایگاه شایسته و بایسته یی در میان دیگر،بزرگ در ارژن
.بناهای مشهور تاریخ و فرهنگ جهانی بگیرد
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داکتر یولیا کانتور
تووا -خاستگاه اسکیت ها
میهن اسکیت ها -تووا است ،نه اروپا !
حفاری های پرشور و شگفتی برانگیز گورگان ارژن2-
کشف دیرین ترین دفینه های باستانی کوچی ها از سوی
باستانشناسان سان پتربورگ
کاوش های باستان شناسیک در «دره شاهان» تووا ،ره آورد
شگفتی آفرینی به ارمغان آوردند :دانشمندان پتربورگی
آرامگاه های سکایی سده های هشتم -هفتم پ .م .را
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
های یافت شده ،دیرین تر از یادمان های باستانی پیش از
این شناخته شده در باره کوچی های پیرامون دریای سیاه
اند.
کنکاش ها در باره منشأی سکاها از زمان هرودوت آغاز می
گردد ،که تئوری منشاء آسیایی قبایلی را پیشنهاد کرده
بود که آرامگاه های شان در کرانه های پیرامون دریای
سیاه کشف شده بود.
در درازای سده های متمادی ،به این دیدگاه با شک و
می نگریستند -چون نظریه «ریشه های اروپایی»
تردید
اسکیت ها ،نظریه مسلط بر اندیشه های محافل علمی-
اکادمیک بود .تایید غیر مستقیم این نظریه هم ،ساختمان
اروپاییدی (نه منگولوییدی) جمجمه های یافت شده سکایی
ها پنداشته می شد .نشانه اصلی شناسه فرهنگ سکایی را که
سبک منحصر به فرد زیورات ساخته شده از استخوان های
جانوران بود ،می توانستند ،چنین می پندارند که دستاورد
پس از بازگشت اسکیت ها از لشکرکشی های شان به آسیای
مقدم (یعنی نه پیشتر از سده هفتم قبل از میالد) بوده
است .موید چنین پنداری هم ،منابع مکتوب دارای قدمت
همان زمان شمرده می شد.
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بررسی «دفینه های شاهی» -ره آورد پروژه دراز مدت علمی
روسیه و آلمان بود .کاوش ها و حفاری ها را هیات های
اعزامی باستان شناسی آسیای مرکزی (ایجاد شده در
چهارچوب شعبه پتربورگ پژوهشکده علمی -پژوهشی ارثیه
فرهنگی و میراث طبیعی وزارت فرهنگ و علوم فدراسیون
روسیه و پژوهشگاه علوم روسیه) و گروه اورآسیایی
پژوهشکده باستان شناسی برلین انجام دادند .استپ در
نزدیکی روستای ارژن در ناحیه فرورفتگی توران -اویوک
( )Turano - Uyukskayaدر یکی از شاخه های کوه های سایان
باختری در شمال تووا) از مدت ها پیش ،باستان شناسان
را شیفته خود ساخته بود .همانا در این جا ،در «دره
پادشاهان» ،بزرگترین گورگان های عهد کوچیان قدیمی
اورآسیایی متمرکز گردیده اند.
نخستین کاوش های علمی در این جا ،در اوایل سده بیستم
انجام شدند .اما کاوش های بعدی در سال های دهه هفتاد
همان سده ،به گونه غیر منتظره شگفتی برانگیز از کار
برآمدند .یافته های دانشمند سرشناس لنینگرادی -میخائیل
گریازنف ،بس دلچسپ بودند .مواد به دست آمده در روند
حفاری ها در گورگان ارژن ،اجازه دادند تا منشأی فرهنگ
های درخشان کوچروان نخستین پر جوش و خروش اورآسیا در
اوایل هزاره نخست پیش از میالد را تدقیق نمود.
گورگان ارژن ،2-از همان آغاز برای تحقیقات باستان
شناسی به دلیل رکیکی برگزیده شده بود -چون به شدت در
روند ساخت و ساز یک جاده در سال های دهه هفتاد آسیب
دیده بود .کاوش های کنونی در تووا ،که در آن یادمان
های دوره های مرزهای سده های هشتم -هفتم پیش از میالد،
کشف شده است ،به گونه ناگهانی ،درستی و وثوق پنداشت
های هرودوت را تایید نمودند.
قبایل طراز سکایی ،از روی نشانه های به اصطالح «سه گانه
سکایی» شناسایی می شوند :جنگ افزارها ،افسار و تازیانه
اسب و ،البته ،مصنوعات هنری دارای سبک جانوری .یافته
ها در «دره نامنهاد پادشاهان» ،که در بر گیرنده چند
گورگان اند ،دارای قدمت دوره مرزهای سده های هشتم-
هفتم پیش از میالد اند ،یعنی هنگامی که سکاها (باز هم
بر پایه داده های باستان شناسی) در کرانه های دریای
سیاه ،حضور نداشتند.
اشیای یافت شده در گورگان ارژن 2-در باستان شناسی
جهانی بی نظیر اند .همه نمونه های اجزاء سه گانه سکایی
به آن پیمانه در تراز باالیی از توسعه اند که در آغاز
نمی توانستیم حتا تصور آن را هم کنیم که چنین چیزهایی
پیشتر از سده ششم قبل از میالد ساخته شده باشند.
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تجزیه و تحلیل دقیق «دفینه های شاهی» و نیز آرامگاه
های گورستان الیه های زیرین جامعه سکایی ،نشان دادند که
این آرامگاه ها بعد از سده هفتم پیش از میالد ساخته شده
بودند .چنین چیزی ،پنداشت ها در باره فرهنگ دامداری
آسیایی را منقلب می گرداند :در باره ریشه و توسعه هنر
سکایی ،که از دید تراز توسعه حتا نسبت به هنر معاصر
یونان باستان برتری داشت ،می توان در یک زمینه کامال
متفاوت سخن گفت .یافته های باستانی نشان می دهند که
قبایل سکایی از آسیای مرکزی به کرانه های دریای سیاه
رفته بودند.
با این حال ،پس از نشر گزارش دستاوردهای نخستین یافته
های هیات اعزامی به ناحیه قزل ،باستان شناسان سان
پتربورگ ،فرض های پوپولیستی «علمی» مبنی بر این را که
گویا تووایی های کنونی -از بازماندگان سکایی ها باشند؛
رد کردند .یکی از آوندهای اصلی -جمجمه های اروپاییدی
سکاها و تعلق زبان آن ها به گروه زبان های ایرانی می
باشد .و به طور کلی ،پژوهشگران استدالل می کنند که نفس
حضور و بودوباش دارندگان یک تمدن کهن در یک گستره
دیگر ،به این معنا نیست که گروه های تباری که پسان ها
در آن جا ظهور کرده اند« ،جانشینان ژنتیکی» دارندگان
این تمدن باشند.

مساله دینلین ها
ُف
اکادمیسین لئو گومیلی
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
آسیای مرکزی در کل و آسیای میانه و قفقاز و جنوب روسیه
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
در شمال دیوار چین تا سایبریا غربی (که سرزمین
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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شناسیک ،تبارشناسیک و ده ها علم دیگر ،زمینه را برای
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
پیوسته در آن ها ویرایش هایی وارد آورده شود .مقاله
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.
داکتر اسکندر بایارف در زمینه چنین می نویسد« :چنین بر
می آید که دینلین (دینلینگ) ها ،دی ها و هونوها یا
خونوها (فرمانروایان دشت های میانه آسیا در سده دوم
پیش از میالد تا سده یکم میالدی -نیاکان هون ها) 56از
نوادگان تورانیان بوده باشند .در باره توده اسرار آمیز
و مرموز دینلین مطالب بسیاری نوشته شده است ،با این هم
دینلین ها هنوز کمتر شناخته شده مانده اند .بسیاری از
پژوهشگران بی آن که ژرف بیندیشند ،آن ها را با
دارندگان فرهنگ دامداری -کشاورزی تاگار ( )Tagarپیوند
می دهند .روشن است چنین برداشتی تا حدی درست است ،اما
به احتمال بیشتر ،هسته فرهنگی آنان قرغان یا گورگان
ارژن (( )Arzhanسایان) بود .اگر چنین است ،پس آن ها
سازندگان نخستین امپراتوری کوچرو در میانه های آسیا می
باشند .از نگاه فرهنگی ،آن ها مشترکات بسیاری با سکایی
های پامیر خاوری داشتند .از این جا هویداست این دیدگاه
برمی خیزد که سازندگان ارژن از نگاه تباری نوادگان
سکایی های کوچرو آمده از دوردست ها ،بودند که در آینده
قدرت خود را بر نوادگان کاراسوکی های ( )karasuksمینوسی
تثبیت کردند .سیمای اسکیتی و سنت های کوچروی آن ها و
نیز ویژگی های افاناسیفی در میان باشندگان مینوسی از
همین جا است.
به گمان بسیار ،سازندگان تپه ارژن ،خود را به نام های
سایانی و تورانی می خوانده اند ،چرا که این نام های
تباری در نام های مکانی منطقه سایان بازتاب یافته اند.
اما چه کسانی اتباع کشور ارژن بودند؟ روشن شده است که
در مراسم خاکسپاری شاهنشاه ارژنی ها نزدیک ده هزار نفر
از سیزده قبیله به رهبری پادشاهان خود آمده بودند .می
توان حدس زد که در میان آن ها کوچی هایی از قبایل
قدیمی آریایی و پیشینیان تورکی ها بوده اند .اردوی
Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: .56
)qʰoŋ naː
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ارژن تقریبا پس از صد سال فرو پاشید .برخی از آنان
و
ها
تیلیوتی
ایشان
بازماندگان
شدند-
ماندگار
تیلینگیتی ها اند .شمار دیگر ،بنا به گزارش چینی ها به
خاور شتافتند .بسیار احتمال می رود که نام تباری آن ها
57
بوریات بوده باشد که یادآور بهارت آریایی است.
دیگران با متحدان خود به جنوب کوچیدند .به مرزهای چین.
در پیکارهای سخت در برابر دولت های پادشاهی چین ،در
بود ،مگر در سرانجام جنگ را
آغاز پیروزی با آن ها
باختند .آن گاه ،پراکنده شدند .منابع چینی از دی ها و
دیلی های سفید و سرخ و پسان تر از دینلین ها نام می
برند .بازماندگان آنان :یفتلی ها ( ،)Ephtalitsابدالی ها
[(پشتون ها)-گ ،58].اویغورها ،اوسون ها ( ،)Usunsدی ها
(بای دی ها ( ،(Beidaافری دی ها (افریدی ها 59،تیلیوی ها
( ،)Teleutsبلغارها ،قرغیزها ،و گورجای ( )gurdzharyهای
همپیوند با آنان ،و همچنین آن تیره های از خونوها که
60
ریشه های «آریایی» داشتند؛ اند.
 .57در 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) اند.
تنها بلغاری ها می توانستند چنین واژه هایی را در میان
باشندگان روس قدیم آورده باشند.
 .58شایان یادآوری است که به گونه سنتی چنین پذیرفته
شده است که پشتون های غلزایی با یفتلی ها (هپتالیان) و
پرسوَ ،
پرسَ ،
پشتون های ابدالی با پارسیان (پارسَ :
پرثو-
که کلمه پشتو نیز از ریشه در همین پرسو (پرثو) دارد و
با نشانه جمع «ان» (پشتو+ن) شده است)؛ همریشه و
همخاستگاه اند .در باره این که کلمه ابدالی از عبدالی
(نام عبدال عربی) گرفته شده است یا از ابدال (هپتالیت
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
پژوهشگران ،یفتلی ها را باشندگان بومی پامیر و بدخشان
می پندارند .کاوش های باستانشاسی اخیر ،درست همین
دیدگاه را تایید می کنند-گ.
 .59افریدی های پشتوزبان کنون در گستره مرزی پاکستان و
افغانستان در منطقه پشتون نشین زندگی می کنند-.گ.
 .60همه آن ها -تیلیوتی ها ( ،)Teleutsتیلینی ها
( ،)Telengitsاویغورهای (کوچی) ،پشتون ها (نوادگان یفتلی
ها  )Ephtalitesبیشتر دارنده هاپلوگروه آریایی  R1aاند.
207

چینی ها از یگانگی تباری (دقیق تر ژنتیکی) آن ها به
رغم این که به زبان های مختلف سخن می گفتند ،آگاه
بودند .این که چگونه در زبان ایشان تغییر روی داده
بود ،ناشناخته است ،اما چنین چیزهایی در تاریخ نمونه
های بسیاری دارد.
به هر رو ،اینک مقاله گومیلیف را پیشکش می داریم:
مساله دینلین ها
بازنگری فرضیه گروم -گرژیمایلو در پرتو داده های نو
تاریخی و باستان شناسی
طرح فرضیه:
پروفیسور گروم -گرژیمایلو()Grum Grzhimailo
تاریخ چین باستان ،به یک رشته برداشت
61
اتنوگرافیک (دیرین تبارنگاریک) دست یافت.

با مطالعه
های پالیو

روشن شده است که بلغارها ،به ویژه بلغارهای دولوب
(( )Dulobکه پسان ها منشای آن ها را با سالوها پیوند می
زنند) از این تیره اویغوری برخاسته اند[ .اویغور -به
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
آمیزش یافتند-.گ .].نام تباری دولوب ها را بسیار به
سادگی می توان رمزگشایی کرد :دولو +ب= تیره دولو ،یعنی
کوچی .عین چیز دقیقا با نام تباری ابدالی مصداق پیدا
می کند :اب +دالی (هف یا هپ +تالی).
آن چه که مربوط به تیلیوتی ها ( )Teleutsمی گردد ،نام
تباری شان از دو سازه ریخت یافته است :تیلی +یوت ،که
جمع است[ .شاید از مغولی
در این جا – )ut( ،نشانه
گرفته شده باشد .چون در زبان مغولی «یوت» نشانه جمع
در زبان اوستیای ،در باره
است-گ . ].عین چیز
مصداق پیدا می کند .برای مقایسه:
بازماندگان الن ها
آس +یوت و برس+یوت.
ژ .وینویکف -پژوهشگر توده های کوچی ایرانی ،نام تباری
یا
گورجاری (gurdzhar
قرغیزها را با قبایل سکایی
 )gurgarترکستان خاوری پیوند می زند که پسان ها به هند
کوچیدند .با مقایسه گورجار (گورگار) با «قرغز» در می
یابیم که صدای «گ» به «ق» و «ر» به «ز» تحول یافته
است-.چیزی که از ویژگی های زبان بلغاری است.
Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. .61
 (.II. Л., 192ص. )38 .
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 .1نژاد مو بور (مو قهوه یی) که چینی ها آن را به نام
دینلین  dinlinیاد کرده اند ،در سپیده دم تاریخ چین در
آسیای میانه در گستره پهناوری می زیست .این ادعا بر
شالوده یک رشته مشاهدات و چند فرضیه مبتنی است.
گاهنامه نگاران چینی ،توده هایی به نام های داها ،دالی
ها و دینلین ها را می شناختند که در دره رود هوان هی
(زرد) می زیسته اند .چنین بر می آید که دا ،دالی و
دینلین ،چند شکل تلفظ یک نام تباری بوده است .روشن است
این ها مردمانی بودند غیر چینی .چینی های باستان خود
را به نام «سیاه موها» می خواندند .در حالی که دینلین
ها موبور و چشم آبی بودند.
یکی از این قبایل به نام «چا-دی» (یا چی دی) ،یعنی دی
های سرخ یاد می شد .تیپ آن ها را می توان بر پایه
اطالعات دست داشته چنین پرداز کرد« :دی های سرخ دارای
ویژگی های زیر اند :میانه قد ،بیشتر بلند و رسا ،اندام
های نیرومند ،چهره های دراز ،جلدهای سفید رنگ ،گونه
های گلگون ،موهای بور ،بینی های برجسته ،بیرون برآمده
62
و راست ،بیشتر عقابی و چشم های رنگین»...
شیوه زندگانی شان ،آن ها را چونان ستیزه جویان فردگرا
به بار آورده بود و همین امر موجب گردیده شده بود تا
دینلین ها هرگز نتوانند برای خود دولتی بسازند .آن ها
در جوامع کوچک زندگی می کردند و به شکار و ماهیگیری می
پرداختند و با فروش شمشیرهای خود روزگار بسر می بردند
می فرستادند .در
و به سرداران چینی جنگجویان مزدور
میان شان ازدواج های مونوگامی ( monogamyازدواج مرد با
چند زن یا تعدد زوجات) رواج داشت .دین شان -آیین
ها بسیار یادآور سلت های
قهرمان پرستی بود .آن
باستانی و ژرمن ها هستند .چنین می نماید که زبان شان
63
یکی از زبان های هندوچینی بوده باشد.
 .2دینلین ها
مرکزی بودند:
قرغیزهای باشنده حوضه علیای رود ینی سی،دینلین های کرانه های دریاچه بایکال، اوسون ها ،که در تاریخ از آن ها در کرانه های دریاچهلوب نور یاد شده است اما پسان ها به سوی غرب -به شمال
تین شان رفتند.
64
و -بوماها ( )bomaدر گستره سایان-آلتای».
در

برگیرنده

 .62همان جا ،ص.35-34 .
 .63همان جا،
 .64همان جا ،ص5 .
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چهار

قوم

باستانی

آسیای

هر چهار قوم آبی (سبز) چشم و مو بور (قهوه یی) بودند و
کم و بیش با همسایگان شان آمیزش یافته بودند .اوستیاک
دینلینی
هم
ها (- )Ostiaksکیت های حوضه رود ینی سی
65
تبار اند.
 .3ظهور قبایل دینلین در شمال بیابان گوبی با جنگ
هزاران ساله دینلین ها با چینی ها آژند زده می شود که
دنیلین ها در فرجام آن را باختند .از قبیله دی در چین
در هزاره سوم پیش از میالد چونان باشندگان بومی یاد شده
است»66.طی سه هزار سال بخشی از دینلین ها نابود شدند،
بخشی گریختند و برخی هم با چینی ها مخلوط شدند .در عهد
پادشاهی چژو در سده دوازدهم پیش از میالد بود که دینلین
ها با چینی ها آمیختند .در این حال ،قبایل چژویی بیشتر
متشکل از دی ها بودند .حضور آدم های دارای بینی های
بلند و ریش های انبوه در چین باستان گواه بر همین
67
است.
 .4بخش دیگری از دینلین های شکست خورده به جنوب به جنگل
های سیکانا و یوننان عقب نشینی کردند که در آن جا به
قبایل جنگلی یی مبدل شدند .جغرافی دانان چینی این
قبایل را به نام مان ها ( )Manhیاد کرده اند .پولوهای
سیاه که دارای طیف گسترده یی از ویژگی های اروپاییدی
اند ،و نیز قبایل تسیلیان ( ،)tszelyanیائو ،مایو ،وونی
و موسوها ( )Mosoاز
ها ،ئی ژن ها ،پوتی ها ()pute
68
بازماندگان آنان اند.
 .5بازماندگان دینلین ها که با تبتی ها،
چینی ها آمیخته شدند ،عبارت اند از تانگوت
در منطقه امدو ( )Amdoو حومه گانچژو که
جنگجویی اند و بیشتر به قفقازیان همانند
69
مغوالن و به زبان تبتی سخن می گویند.

مغول ها و
ها ()Tanguts
کوه نشنیان
اند تا به

 .6دینلین ها که از نگاه زبانی به مردم گروه هندوچین
نزدیک اند ،از نگاه ویژگی های فیزیکی و روانی خود به

 .65همان جا ،ص38 .
 .66همان جا ،ص14 .
 .67همان جا ،ص.16-15 .
 .68همان جا ،ص33-28 .
 .69خود شان خود را به نام «می -هو» می خوانند .نام
تبتی شان «مین یانگ» ،نام چینی شان« -دان سیان» است.
به زبان های تورکی و مغولی «تانگوت» نامیده می شوند.
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آن نژاد موبور نزدیک بودند که برخی از انسان شناسان
70
ایشان را از باشندگان اولیه اروپا می شمارند.
این نتیجه گیری آخری بس پر مخاطره ،مبتنی بر پایه
استدالل زیر است« :آیا ممکن است که موجودیت دو نژاد
دارای منشاهای مختلف اما برخوردار از نشانه های فیزیکی
و ویژگی های روانی همسان را مجاز بشمریم؟ روشن است که
71
نه».
برای تایید این نتیجه گیری آخری ناچار به پنداشت در
باره تغییرپذیری نژاد بسته به شرایط زیست محیطی رو
بیاوریم ،و در این حال به این باور باشیم که چنین
تغییری می تواند بسیار سریع رخ بدهد :در ظرف دو تا سه
سده72.روند ناپدید شدن دینلین ها از صحنه تاریخ ،اگر همه
نتیجه گیری های باال را درست بپنداریم ،در آغاز هزاره
دوم پیش از میالد به پایان رسیده بود.
فرضیه دینلین در آغاز واکنش منفی سختی را چه به لحاظ
نو بودن خود و چه به لحاظ کمبود آوندهای بایسته در
زمینه برانگیخت .با این حال ،چه دالیل موافق و چه دالیل
مخالف آن زیاد نبودند .کنون ،از آن زمان چهل سال آزگار
گذشته است که یک دوره قابل توجه است .کنون دیگر مواد
بسیاری انباشته شده است ،و بسیاری از مفاد این فرضیه
را می توان در بوته آزمون گذاشت.
فرضیه دینلین در بوته آزمایش:
.1دینلین ها مردمانی بودند به لحاظ نژادی متفاوت از
چینی ها .شبهه یی نیست که چنین مردمانی وجود داشتند.
دی و دالی ،هر چند با تفاوت های آوایی ،به راستی نام
های یک توده اند .با این حال ،بایسته است تدقیق شود:
دی ها -بومیان شمال باختری چین ،در کوهستان های شمال
سیچوان بسر می بردند -در خاور گانسو و شانسی .در این
73
حال ،در گانسو -بئی دی ها (دی های شمالی) می زیستند.
باید در نظر داشت که بخش اصلی دی ها در جنوب زندگی می
کردند .به راستی ،در عصر او-هو (سده های چهارم -پنجم)
در شمال سیچوان سردارنشین «وو-دو» فرمان می راند که
باشندگان آن–شاخه یی از دی ها -قبیله بوما بودند .بیخی
 .70همان جا ،ص38 .
 .71همان جا ،ص.15 .
 .72همان جا ،ص.34 .
Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших .73
/в Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953
.ص13 .
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احتمال دارد که این ها شاخه یا تراشه یی از توده یی
باری فزونشمار بوده اند که بخشی از آن هنوز در عصر چژو
(یک هزار سال پیش از میالد) در ترکیب دودمان چژوی چینی
شامل بود .دیلی ها ،چنین بر می آید که با دی ها
خویشاوند و همرشته و همریشه بوده باشند زیرا نام دوم
شان «چی دی» (دی های سرخ) بود .چی دی ها ،مردمانی
بودند استپی ،که در هیسی (( )Hexiاستپی در غرب اردوس و
شاید هم در خاور آن) به کوچروی می پرداختند.
ُردوس و این شان (کوه
اما در عصر تاریخی دیگر از ا
این  )Inshanرفته بودند .چی دی ها (دی های سرخ) چونان یک
توده ناب برای ما ناشناخته اند .با این هم ما با آن ها
چونان یک سازواره پیشتاز در گام نخست در میان تیلی ها
(شاید واریاسیونی از نام تباری دی لی ها) یعنی گروه
قبیله یی که شامل اویغورها بودند ،و شاید هم در میان
مردم اوسون و چونان ژون دی ها یا یونگ دی که من آن ها
را نیاکان تانگوت ها ( )Tangutsمی پندارم ،بر می خوریم.
اسکان آن ها در شمال -پدیده نسبتا متاخر است :در سده
سوم پیش از میالد آن ها از همتباران شان در سیچوان جدا
شدند و به استپ رانده شدند و در سده چهارم پیش از میالد
به شمال جونگاریا کوچیدند 74.با این هم ،امکان دارد که
آن ها پیشتر از این به شمال رخنه نموده باشند .کاوش
های باستانشناسیک حضور عنصر چینی را در عصر «کاراسوکی»
75
در فرورفتگی مینوسین نشان می دهد.
یا
شناسی
انسان
دیرین
علم
که
ببینیم
بیایید
پالیوانتروپولوژی ( )paleoanthropologyو باستان شناسی مدرن
به ما چه می گویند:
از ژرفای دوران باستان تا آغاز دوره تاریخی در سایان-
آلتای سه فرهنگ شناخته شده است:
افاناسیفی (پیش از  2000سال پیش از میالد)،اندرونوفویی (از  2000سال پیش از میالد تا  1200سال پیشاز میالد)
 و کاراسوکی (از  1200پیش از میالد تا سال  700میالدی).هر کدام از این فرهنگ ها به نوع نژادی خاصی پیوند
دارد.
افاناسفی ها دارای بینی های بلند بیرون زده ،چهره های
نسبتا کمبر ،کاسه های چشم فررفته ،پیشانی های فراخ
بودند که همه این نشانه ها گواه بر وابستگی آن ها به
 .74هما جا ،ص.214-213 .
 ،Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951.ص.
.75
.142
212

اروپاییان اند .افاناسی ها از اروپاییان کنونی که
دارای چهره های پهن تر اند ،متفاوت بودند .از این لحاظ
آن ها با انسان های دارای جمجمه های اوایل دوران
دیرینه سنگی باختر اروپا همانند هستند .یعنی با تیپ
76
کرومانیون ها به مفهوم وسیع آن.
قبایل دارای فرهنگ تاگار وارثان افاناسیفی ها بودند77که
تا سده سوم پیش از میالد زندگی می کردند که پس از آن،
تا اندازه یی سازواره های منگولوییدی پیدا کردند و
فرهنگ تشتیکی ( )Tashtykرا به میان آوردند .در باره
حامالن این فرهنگ ها کزلتسئف ( )Kyzlasovاندیشه بکری را
ارائه کرد و آن ها را به اوگرها مربوط دانست و باالتر
از آن ،همه اوگرهای سایبریا باختری را باشندگان گستره
و آنان را چونان
میان سیان و ینی سئی انگاشت
78
بازماندگان دینلین های تاگاری شناسایی نمود.
79

فرضیه کزلتسئف ( )Kyzlasovرا سمیرنف بازآفرینی نمود.
اما او هم بایسته نمی پندارد این موضوع بحث انگیز را
به گونه آوندمند ارائه بدارد .با این دیدگاه نمی توان
همنوا گردید .کزلتسئف می خواهد پنداشت های خود را با
تکیه بر دیدگاه های دبتس ( )Debetsاستوار گرداند .اما
دبس قاطعانه می گوید که جمجمه های دولیخوسفالیک
(( )dolichocephalicدراز رخ ها) اوگرهای باشنده حوضه رود
اوبی از جمجمه های اروپاییان متفاوت اند و دارای شکل
ویژه آسیایی می باشند 80.نامجاها یا توپونیم های اوگری
در خاکاسیا را آسان تر است به دلیل آمدن اوگرها به آن
جا توضیح داد تا برعکس .این گونه ،دالیل فراوانی در دست
داریم که دینلین ها را مردمان ویژه اروپایی یعنی از
نژاد سپیدپوست بشماریم .اما یکی بودن آن ها با توده
های اروپایی تایید نمی گردد .دبس به این نتیجه می رسد
که «این نوع ،نوع تمایز نیافته عمومی بسیار قدیمی تنه
نژادی اروپایی است»81.سر انجام ،سومین نتیجه گیری دبس
مهم است« ،اروپاییان عصر حجر ،هنوز در اوایل پالیولیت
در نوار یا کمربند جنوبی استپی (از سایبریا تا ینی
.Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948. стр. 65. 76
 .77همان جا ،ص.128 .
Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха / Автореф. канд. дисс. М., 1953. .78
.стр. 13
Смирнов А.П. Некоторые спорные вопросы финно-угорской .79
Стр 23..археологии // Сов. археол. 1957. No 3
Дебец Г.Ф. О древней границе европеоидов и американоидов в . 80
Стр. 71.южной Сибири // Сов. этногр. 1947. No 1
 .81همان جا ،ص67 .
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سئی) بسر می بردند»82.این یافته های به گونه بیخی
بنیادی مدلل شده از سوی دبس ،مغایر فرضیه اسکان گزیدن
مهاجران جنوب خاوری به سایبریا اند .یعنی مخالف یکی
پنداشتن دینلین ها و دی ها.
دارندگان فرهنگ اندرونوفویی به دینلین ها -دارندگان
فرهنگ افاناسیفی نزدیک اند ،اما با آنان یکی نیستند.
«کانون های تشکل نوع فرعی اندروفویی ،استپ های
قزاقستان و مینوسین ( )Minusinبود و در سرزمین مینوسین
83
اندرونوفویی ها تازه واردان غربی شمرده می شوند».
در غرب ،عناصر فرهنگ اندرونوفویی گزینه مینوسینی آن را
از سر می گذرانند و به همین علت ،ممکن می گردد در میان
اندروفی ها ،قبچاقی های باستان -کیو شی ها را دید-
84
توده یی را که بی تردید دارای خاستگاه دینلینی بودند.
در چین باستان ،در باره قبچاقی ها شاید بسیار کم می
دانستند .از آن ها در میان قبایل رام شده از سوی
 203-205یاد شده است 85.در آغاز
هونوها در سال های
قبچاقی ها در آلتای بسر می بردند .اما پس از آن،
آمیزش
هنگامی که با مردمان سیاه موی کنگلیKangly
یافتند ،توده یی نوی به میان آمد که در گاهنامه های
دیرین روس به نام پولوفتسی ها ( )Polovtsiو در تقویم های
مجارها به نام کومان ها ( )Cumansیاد شده اند .پولوفتسی
در زبان روسی قدیم به معنای آدم های دارای موهای زرد
کاهی به کار می رفت .اطالعات نویسندگان چینی و مسلمان
این نشانه کومان ها (داشتن موهای زرد کاهی) را تایید
86
می کنند.
 .82همان جا ص 68 .و نیز:
Окладников А.П. История Якутской АССР. Т. 1. М.-Л., 1955. стр.56.
 .83همان جا ،ص70 .
Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. .84
стр. 59-57.(.II. Л., 192
این موضوع بسیار مهم است .بر خالف دیدگاه موجود ،قبچاقی
ها در آغاز دارای خاستگاه تورکی -مغولی نه ،بل که
دارای خاستگاه دینلینی یعنی نژاد سپیدپوست بوده اند.
البته ،پسان ها با تورک ها آمیزش یافتند و زیر تاثیر
آن ها زبان شان تورکی شد-.گ.
Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в .85
Стр. 50. .Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953
том.1.
Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. . 86
стр. 57.(.Т. II. Л., 192
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این گونه ،هیچ دلیلی نیست که قبچاقی های اندروفویی را
چونان نوع غربی نژاد دینلینی نشماریم .به ویژه با توجه
به این که چینی ها از حضور دینلین های غربی در حوضه
ایرتش 87یاد کرده اند 88که آن ها را از دینلین های
می
تفکیک
خوبی
به
شان
برای
دیرآشنا
خاوری
نمودند89.پیوند آن ها با دی ها تثیبت نگردیده است ،اما
این که ایشان از آریایی های اروپایی و آسیایی متفاوت
بوده اند ،تردیدی بر نمی انگیزد.
متفاوت از نوع نژادی گذشته ،جمعیت عهد کاراسوکی مردمان
بس مخلوطی بوده اند .در واقع ،در میان آن ها سازواره
های مردمان رو باریک منگولوییدی برخاسته از نژاد خاور
دور آسیایی وجود داشت90.این گونه نژادها در چین در عصر
یانگ شائو تشکل یافته بودند .باستان شناسی داده های
تایید می کند :در زمان کاراسوک در
انسان شناسی را
جنوب سایبریا اشیای همانند به ساخته های شمال چین دیده
می شود91.فاکت کوچیدن آن ها از جنوب کنون دیگر هیچ شک و
تردیدی بر نمی انگیزد .اما دلچسپ و مهم است که مردمان
مخلوط شده یی آمده بودند -آمیزه یی از مردمان کوتاه
روی منگولوییدی جنوب و مردمان اروپاییدی یی که خاستگاه

یادداشت :پولوفتسی ها یا پولوفی ها توده های تورکی
زبانی بودند که در سده یازدهم در استپ های جنوبی می
زیستند و دامدار و کوچرو بودند .از آوان سده یازدهم
تا سده سیزدهم پیوسته بر سرزمین های روس ها یورش می
آوردند .سر انجام هم ،از دست روس ها به گونه نهایی
شکست خوردند-.گ.
 .87رود ایرتش ،رود بزرگی است در خاور قزاقستان .شایان
توجه است که نام این رود (ایرتش) (ایر +تش) است.
برداشت من این است که در عهد «اوستا» ،همانا همین رود
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
مقدس باشد .چنانچه همین اکنون در ایران هم جایی به نام
تشکوه یعنی کوه آتشین به عین مفهوم است-.گ.
Chavannes Ed. Le pays d'Occident d'apres Wei-lio // T'oung Pao. Ser. .88
. 561-560 . стр..II. V. 6.1905
Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. . .89
50 . стр. (.Т. II. Л., 192
..83 Стр. . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948.90
. Стр..Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951 .91
116-114
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و جایگاه
92
نیست.

شان

در

طبقه

بندی

مردمان

سپیدپوست

مشخص

پی بردن به مساله نوع منگولوییدی ساده است ،اما این که
چین ،چگونه مردمانی
عنصر مرموز اروپاییدی آمده از
بوده اند ،این پنداشت را مطرح می سازد که آن ها باید
دی ها بوده باشند .در نتیجه ،ما بار دیگر به بحث یکی
بودن دی ها و دینلین ها کشانده می شویم .چینی ها
زادگاه دینلین ها را «کشور ریگی شاس» sand country Shas
یعنی بیابان گوبی می پندارند93.اگر چنین باشد ،پس
دینلین ها بومیان چینی نه ،بل که باشندگان دیرین دشت
های مغولستان اند .آن چه مربوط به دیلی ها می گردد ،آن
ها در دوره تاریخی ،زیر فشار به استپ ها رانده شده
بودند .یعنی ،دینلین ها با دی ها یکی نیستند 94.راستش،
چینی ها اغلب دی ها را به نام دینلین ها یاد می کنند.
اما هرگز دینلین ها را دی نمی خوانند.
شاید کلمه دینلین یک کلمه دارای معانی بسیار (متعدد
المعانی) ( )polysemousبوده و نیز دارای اهمیت اسمی کنیه
( )appellativeو اتنونیمی .کلمه دینلین در متن جمالت
(کانتکست) دارای بار استعاره یی ( )metaphorبوده است.
اما همراه با این ،دی دینلین دارای یک نوع تقارب نژادی
بودند .اما چه تقاربی؟
موجودیت عنصر اروپاییدی در نوع های مختلف نژادی در
سایبریا و در چین مساله را چنین حل خواهد کرد :دی ها
و دینلین ها توده های دارای بدنه نژادی اروپایی اند.
مگر از شاخه های گوناگون همانند با هم .اما نه این که
یکی باشند.
گروم -گرژیمایلو بیخی دادگرانه و به درستی خاطرنشان می
سازد که « :بسار دشوار است بگوییم که نژاد دراز سر که
در دوره نوسنگی در جنوب سایبریا بسر می برد ،کدامین
پیوند ژنتیکی با قبایل دی یعنی دینلین ها (؟) (که به
گونه یی که می دانیم ،از زمان بسیار قدیم در گستره
حوضه رود زرد ،می زیستند) ،داشته بود .شاید در سیمای
تا عصر
آن بتوان نژادی را دید که بازمانده های آن
حاضر هم در خاور دور آسیا حفظ گردیده باشند -اینوها

. Lattimore Owen. Inner Asian Frontiers of China. New York, 1940.92
83 .Стр.
Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. . .93
11 . стр.(.Т. II. Л., 192
 .94همان جا ،ص11 .
216

 95».Ainoاما بحث بر سر این است که چینی ها همو همین
نژاد دراز سر را به نام دینلین ها یاد می کردند و کوه
96
های سایان را به نام دینلین می خواندند.
دینلین ها در میانه های سده دوم میالدی از صحنه تاریخ
ناپدید شدند .اما دیلی ها یعنی چی -دی ها (دی های سرخ)
در سده چهارم پا به صحنه تاریخ گذاشتند .و باید گمان
زد که قرغیزهای ینی سئی همانا با بومیان سایبریا یعنی
دینلین ها مربوط بودند نه با دی های آمده از جنوب.
شاخه جنوبی دینلین ها که در جنوب کوه های سایان کوچروی
همین رو هم
می کردند ،با هونوها آمیزش یافتند و از
تصادفی نیست که چینی ها مشخصه ممیزه هونوها را داشتن
بینی باال می شمردند .هنگامی که شی مین در  350دستور
داد تا همه هونوها را تا آخرین فرد آن ها بکشند،
97
بسیاری از چینی بینی بلند کشته شدند».
در باره سرنوشت شاخه غربی دینلین های ساکن حوضه رود
ایرتش (در خاور قزاقستان) اطالعات روشنی در دست نیست.
اما از روی سیر حوادث ،می توان گمان برد که آن ها باید
با اوگرها مخلوط شده باشند .آن ها با مردمان سابیر
( )Sabirsکه در سده پنجم در قفقاز رخنه نموده بودند،
همسایه بودند .در آن جا سابیرها مدت ها دست اندر کار
خرید و فروش شمشیر بودند و گاه در خدمت امپراتور
بیزانتین (روم شرقی) و گاه هم در خدمت شاهنشاه ایران و
سر انجام هم در میان اقوام قفقازی حل شدند.
...و اینک ،می پردازیم به مرموز ترین توده های مو قهوه
یی -بوماهای شمالی .بوماها در دامنه های شمالی کوه های
از روی
سایان-آلتای بسر می بردند .در باره آن ها،
ترجمه شاوان ( )Chavannesچنین می دانیم« :بوماها کوچ
نشین هستند ،ترجیح می دهند در میان کوه های پوشیده از
درختان کاج و سرو و ناجو (در کاجستان ها) زندگی کنند،
با اسپان شان زمین ها را شخم می زنند .همه اسب های شان
کبود (نیله یا چیتی) اند ،از این رو ،نام کشور شان-
بوما است (یعنی کشور اسپ های کبود یا چیتی) .در شمال،
زمین های شان تا دریا پهن است .پیوسته درگیر جنگ با
خاگاس ها (نیاکان قرغیزها) (که بسیار چهره های شان
 .95همان جا ،ص. 43 .
Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в . 96
107 . Стр..Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953
 .97همان جا ص 15 .و نیز:
Малов С.Е. Отчет о путешествии к уйгурам и саларам // Изв. Русск,
комитета для изучения Средней и Восточной Азии. Сер. II. No 1. СПб.,
. Стр. 350.1912
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باهم همانند است ،اما زبان های شان مختلف و از همین
رو ،یکدیگر را درک نمی کنند)98،اند .خانه های شان از
ُنده ها و شاخ
چوب ساخته شده است که آن را با پوست های ک
و برگ های درختان می پوشانند .بوماها به قبیله های
99
کوچکتر تقسیم می شوند و رهبر مشترک ندارند».
ترجمه ایاکینف ( Iakinfبیچورین) با ترجمه شاوان سر نمی
خورد و تفاوت دارد« :رنگ اسپان شان -کبود (نیله) است.
بوماها اسب سواری نمی کنند و مادیان ها را تنها برای
دوشیدن شیر نگهداری می نمایند .شمار سپاهیان بوما به
سی هزار نفر می رسد» ...« .و این گونه ،بوماها در
مقیاس سایبریا توده یی بودند بزرگ .خوشبختانه ،نام
درست این قوم را در ترانسکریپسیون چینی داریم :بیتسی-
بیکی  Bice-Bikeو اولوچژه  100.» olochzheاز این جا ،چنین
بر می آید که بوما تنها یک نام مستعار است و یک چیز
شمردن بوماهای سایبریا با بوماهای گانسویی مدلل نمی
باشد .به ویژه که با هیروگیلف های گوناگون نوشته می
شوند.
نام های تباری آن ها با بیکین ها (قوم باستانی یی که
رشید الدین در جامع التواریخ از آن ها یاد کرده است) و
القچین ها (که ابوالغازی در باره شان نوشته است« :همه
اسب های شان کبود (نیله) و خانه های شان پر از طال
است») همخوانی دارد101.او محل موقعیت کشور القچین را در
آنگارا قرار می دهد .این گونه ،ما نمی توانیم بوماها
را نه به دیلی ها و نه به دینلین ها متعلق بدانیم.

 .98در این جا باید متوجه بود که خاکاس ها (نیاکان
قرغیزها) و بوماها (نیاکان تاتارها) در آغاز ،باید
زبان های بسیار نزدیکی داشته بودند .چون هر دو همریشه
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
زبان بوماهایی همتیره و تبار شان را بدانند .در یک
سخن ،چنین پدیده یی متاخر است-گ.
Chavannes Ed. Documents sur les T'ou-kiue (turcs) Occidentaux // Сб. .99
29 . Стр. .Трудов Орхонской экспедиции. Т. VI. СПб., 1903
Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в .100
350 .стр. . Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953
 .101نگاه شود به :ابوالغازی عبدهللا بهادرخان« ،شجره
التراکمه» ،ترجمه آنا دردی ،انتشارات ایل آرمان،
تهران-.1383 ،گ.
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برای یافتن گستره بودوباش القچین ها به انسان شناسی
(انتروپولوژی) پیرامون دریاچه بایکال رو می آوریم :در
آن جا در دوره نوسنگی ،که شاید بسیار به درازا کشیده
بود ،سه نوع آدم ها به مشاهده می رسید:
اسکیموییدی ها -در جریان میانی رود آنگارا ،جایی که در
آن سازواره های اروپاییدی دیده نمی شود.
سایبریا های قدیمی ( )Paleosiberianدر جریان علیای رود
آنگارا و رود لینا
اروپاییدی ها که از گستره سایان-آلتای برخاسته و با
بومیان ممزوج شده بودند .گستره بودوباش این نوع در
پیرامون دریاچه بایکال به نواحی جنوب آن (در همسایگی
جزیره گک های استپی و یا زمین های دارای خاک سیاه
چرنیزیوم ( ،)chernozemکه زنجیره آن ها از منطقه
مینوسین تا منطقه کانس ( )Kansامتداد می یابد) محدود
می باشد 102.منظره همانندی را در منطقه کرسنویارسک می
بینیم .این گونه ،موجودیت بوماهای شمالی ،دقیق تر
القچین ها103و بیکین ها تایید می گردد .تفاوت های تباری
آن ها با دینلین ها در عین شباهت نژادی نباید ما را
شگفتی زده سازد .به احتمال زیاد آن ها در گستره بسیار
بزرگی پهن بودند :از کوه های آلتای تا دریاچه بایکال.
آن چه مربوط به کیت ها می گردد ،در اروپاییدی بودن آن
ها اغراق و گزافه گویی شده است .دبس آن ها را به نوع
نژادی ینی سیئی بدنه آسیایی مربوط می داند .او این نوع
را ،یک نوع بسیار قدیمی به شمار می آورد .مشاهدات
فیزیوگونومیک (سیماپردازی) شخصی من در تانگوسک سفلی
این مشخصه را تایید می کنند .بیشتر کیت ها منگولوییدی
از کار برآمدند .تنها یک پیر مرد بینی عقابی داشت ،اما
هیچ چیز او مانند اروپاییان نبود .از دید فرهنگی ،کیت
ها به گروه اوگری (سایبریا باختری) نزدیکی داشتند و
هرگاه آن ها سازواره هایی از تراشه های دینلینی هم
داشته بودند ،مبنای کافی در دست نمی دهند که آن ها را
از بازماندگان دینلین ها بشمریم.
می رویم به سوی جنوب به چین.
تیلی ها ،اوسون ها و بای دی های مرموز از گروه استپی
دی ها اند .در باره گروه قبیله یی تیلی که اویغورها به
آن تعلق دارند ،شبهه یی وجود ندارد ،زیرا نام نخستین
بود که در آغاز در هئسی
آن چی -دی یعنی دی های سرخ
( )Hexiبه کوچروی می پرداختند و از آن جا به خلخا
68-51 Стр. . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948.102
 .103در متن روسی االچین آمده است .شاید اشتباه تایپی
بوده باشد .زیرا باالتر سخن از القچین ها در میان است-.
گ.
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( )Khalkhaو جونگاریا گسترش یافتند .در یک فرتور بر جا
مانده از چین باستان ،یک آدم اویغوری به پرده تصویر
کشیده شده است« :مردی با بینی گوشتی ،چشم های بزرگ،
سبیل و ابروان پر پشت و ریش انبوه و بدن سراسر پشمالو.
104
در این حال ،ریش او از زیر لب پایینش سرازیر است».
کنون ،بازماندگان تیلی ها تنها در نان شان ()Nanshan
(کوه نان) (استان گانسو) بسر می برند .آن ها چشمان
بادامی (استرابیسم) و رخساره های زرد ندارند .خود شان،
خود را به نام سارئگ یوگور ( )Saryg yuguryمی خوانند و
نام چینی شان هوان -سیفان است .یعنی تانگوت های زرد
غربی که این نام ،بر جنبه انسان شناسیک تاکید دارد تا
نزدیکی زبانی ،چرا که چنین چیزی وجود ندارد.
بسیار مهم است که همین گونه همانندی ها را چینی ها و
تبتی ها با دینلین خواندن برخی از قبایل دی خاطر نشان
ساخته اند .در این جا بیشتر سخن از همانندی ظاهری دی
ها و دینلین ها است تا تشابه نام های تباری شان-
(دینلین و دی) .زیرا چینی ها ،اویغورها و قرغیزهایی از
نظر ظاهر و حتا زبان با هم نزدیک را ،هرگز با هم خلط
نمی کردند.
اوسون ها را تا جایی که می شناسیم ،آمیزه یی بودند از
سکایی ها و یوئه شی ها .چنین چیزی را دیرین انسانشناسی
می
تایید
(پالیوانتروپولوژی)paleoanthropology
نماید105.برخی از جمجمه های به دست آمده در روند کاوش
Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. .104
 (.Т. II. Л., 192ص)18 .
 .105چنین به نظر می رسد که این دیدگاه با دیدگاه ارائه
شده در چند سطر باالتر مبنی بر این که «تیلی ها ،اوسون
ها و بای دی های مرموز از گروه استپی دی ها اند ،».در
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
از دیدگاه علمی -اکادمیک ،بیشتر تنها سکایی ها را
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
سیمه تسیان (سیما کیان) -گاهنامه نویس چینی
نمونه:
(متولد  145پیش از میالد) در کتاب «یادداشت های تاریخی»
خود در فصل «حکایاتی در باره هونوها» ،نیاکان اویغورها
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های باستانشناسیک ،به نوع دریای مدیترانه یی و برخی
دیگر آن ها به نژاد پامیری-فرغانه یی تعلق دارند .با
را دینلین می نامد .هرچند ،بان گو 92-32( ،پیش از
میالد) در کتاب «تقویم دودمان هان -روایاتی در باره
هونوها» ،نیاکان همین اویغورها را «دیلی ها» می نامد.
به گفته داکتر تورگون الماس ،دانشمند اویغوری در کتاب
وزین «اویغورها» (آلماآتی )2008 ،که از دید بنده یکی
از بهترین و جامع ترین کتاب هایی است که در باره تاریخ
اویغورها نوشته شده است« ،در واقع ،دینلین و دیلی،
ترانسکریپسیون چینی کلمه های «تورا»« ،تور» و «تورانی»
است.
تورگون الماس ،در ص 11 .کتابش می نویسد...« :آن چه که
سیمه تسیان زیر نام دینلین و دیلی نوشته است ،یعنی
تورها ،آن ها نیاکان اویغورهایی خاوری بوده اند که در
درازای چندین سده پیش از میالد ،در پیرامون دریاچه
بایکال می زیستند .چون سئمه تسیان و بان گو امکان آن
نداشتند که چیزی در باره تورهای غربی (که در
را
از کرانه های رود ایرتش گرفته تا
درازای چندین سده
همین رو هم
بایکال می زیستند) ،بنویسند؛ از
گستره
ننوشته اند».
در این جا با بهره گیری از فرصت ،به یادآوری یک نکته
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
می خواندند .در این جا ،تور به معنای سیاه و تیره و
تار است .چنانچه در زبان پشتو همین اکنون هم تور به
معنای سیاه است و تیاره و تورتم -به معنای تاریکی و
سیاهی .در یک سخن ،تار و تیره از همان تور گرفته شده
است.
برخی از پژوهشگران کوشیده اند با یکی پنداشتن تورها
)( (toorsسیه چرده های بومی) و تورانی ها یا توری ها
) ،(tursچنین 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.
ایرانیان همان اریایی هایی بودند که به پشته ایران
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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این حال ،یافته ها چنان اندک اند که ممکن نیست از روی
آن ها چنین انگاشت که آیا به راستی متعلق به اوسون های
راستین بوده اند و یا ساک ها و یوئه شی های آمیزش
یافته با ایشان؟ مساله اوسون ها به پدیدآیی آثار
گوناگونی در باره آن ها انجامیده است106.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
آن ها -یعنی «زمین های قدیمی اوسونی» است107.این گستره
را چژان تسیان جهانگرد سده دوم پیش از میالد میان
دونهوان و تسیلیان شان یادآور می شود .این را شی تسزی
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
پنداشت اوسون ها بخشی از قرغیزهای ینی سئی اند که در
یک سده و نیم پیش از میالد از منگولیای میانه به تیان
شان آمده بودند ،؛ رد می نماید .دلیلی که او قرغیزها و
اوسون ها را یکی می پنداشت -شرحی بود در باره نوع
اوسون ها« :ظاهر اوسون ها از ظاهر سایر خارجی های
سرزمین غرب بس متفاوت بود .تورکی های کنونی با چشمان
Аристов Н.А. Опыт выяснения состава киргиз-казахов Большой
.106
.Орды и кара-киргизов // Живая старина. III-IV. 1894
Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и
.
.народностей. СПб., 1896ص 451-450
100-96 . Стр. .Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951
.Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948
.137Стр.
Kingsmill W. The intercourse of China with Eastern Turkestan and adjacent
countries in the second century before Christy // The Journal of the R. Asiatic
70 . Стр. .Soc. of Great Britain and Ireland. New serie. XIV. London. 1882
Shiratori К. Ueber den Wu-sum Stamm in Central Asien // Keleti Szeinie. III.
.1902
اثرش می نویسد« :زمین
 .107گروم-گرژیمایلو در ص168 .
های قدیمی اوسون ها در خانگای ( )Khangaiواقع بود .اما
من نمی توانم باور کنم که دانشمندان چینی لغزش چنین
فاحشی را آن هم به اتفاق آرا مرتکب گردیده باشند.
برعکس ،یوئه شی ها که او آن ها را در این منطقه جا می
دهد ،چنین بر می آید که از جونگاریا آمده باشند .زیرا
آن ها با سردارنشین تسین تنها در سده چهارم همسایه شده
بودند که ممکن نیست چنین چیزی رخ می داد هرگاه آن ها
از زمانه های قدیم در هئسی  Hexiجایی که چینی ها در آن
هنوز در سده هفتم پیش از میالد نفوذ کرده بودند ،زندگی
می کردند.
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آبی و ریش های سرخ که
بازماندگان آن ها هستند».

به

108

میمون

ها

می

مانند،

از

با این حال ،با توجه به اطالعات چژان کیان و شی تسزی،
دادگرانه تر است اگر در سیمای اوسون ها -دیلی ها را
ببینیم تا دینلین های سایبریا را که دلیلی برای پیمودن
چنین راه پر خم و پیچ برای رسیدن به تیان شان نداشتند.
با این حال ،در این که اوسون ها دارای سیماهای
اروپاییدی بودند ،جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست .زیرا
دانشمندان بعدی چینی روس ها را از بازماندگان اوسون
هایی می دانند که به شمال شتافته بودند109.از این رو،
باید چنین بپذیریم که در چین باستان نوع اروپاییدی
110
اوسون ها نزد کسی تردیدی بر نمی انگیخته است.
...و سرانجام بای-دی ها یعنی دی های سفید .تا سال 636
پیش از میالد ،آن ها در هئسی یکجا با دی های سرخ می
زیستند ،اما در همین سال وان گون -سردار چینی آنان را
111
از آن جا راند.
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
گونه یی که شگفتی برانگیز نیست ،آن ها از کوه های
پامیر ،در اشکاشم و در دامنه های هندوکش سر برآوردند.
در این جا آن ها را به نام «بادی» ها می خوانند که به
پنداشت باشندگان بومی پارسی زبان ،باشندگان سرزمین
«وزش بادها» معنا می دهد .نیازی به گفتن نیست که در
این جا سر وکار ما با برخورد معمول یکی پنداشتن کلمه
های دارای همانندی ظاهری است .پایتخت شان بعدها شهر
«بادیان» گردید و یفتلی ها از جمع آن ها می باشند و
Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в .108
190 . Стр. .Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953
том-2.
Паркер Э.Г. Китай, его история, политика и торговля с древнейших .109
225-224 . Стр. .времен до наших дней. СПб., 1903
 .110این 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.
برعکس ،آوندهای بسیاری هست که اروپاییدی و ایرانی زبان
بودن اوسون را تایید می کند-.گ.
Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в .111
 Стр. .Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953جلد
 43 ،1ص.
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شاید هم به همین دلیل است که «هون های سفید» نامیده
شده اند 112.ظاهر بادی ها بیخی با نوع مفروض دی ها
مطابقت می کند :موهای بلوند ،تناور بودن ،چشم های آبی
و....
بادی ها و همسایگان جنوبی شان -افریدی ها بیشتر یادآور
سلت ها اند تا همسایگان شان -افغان ها و تاجیک ها.
فرضیه یی مطرح می گردد ،مبنی بر این که :همان گونه که
چی دی ها به استپ به شمال باختری عقب نشینی کردند،
بای -دی ها به جنوب باختری ،به کوه ها عقب نشینی
کردند .برای آزمودن درستی این فرضیه ،به درون چین می
نگریم و می بینیم که در آن جا ،در دوران باستان ،عنصر
سرخ موی چه جایگاهی داشته بود و مناسبات آن با قبایل
ژون (یونگ) ،که دی های سرخ و سفید از میان شان برخاسته
بودند؛ چگونه بود .تز در باره مبارزه هزار ساله چینیان
سیاه مو با «اهریمن های سرخ مو» -یعنی دی ها در پرتو
داده های علم اتنوگرافی (تبارنگاری) مدرن اندکی متفاوت
می نماید.
گروم-گرژیمایلو از یک سو ،می پندارد که مبارزه میان
سرخ موهای بومی و بیگانگان مهاجم سیاه مو ،تنها در
دوران فرمانروایی دودمان چژو بیشتر حدت یافت و از سوی
دیگر می انگارد که چژوها آمیزه یی بودند از چینی ها و
دی ها که در این حال ،نقش دی ها در مراحل بعدی در
اشتراک در جنگ های خانگی شاهزادگان چینی به عنوان
پیشتازان این کشمکش ها خالصه می گردید .در این جا ،یک
نوع ناهمخوانی به نظر می رسد .سپس او اشاره می کند که
بسیاری از امپراتوران چین دارای چهره هایی با نیمرخ
عقابی و ریش انبوه بودند .بسیار خوب ،در دوره «پادشاهی
سه گانه» بسیاری از قهرمانان را دقیق همین گونه توصیف
می کردند که یکی از آن ها ،سون تسیوان سرخ ریش بود که
«پسر چشم آبی» لقب گرفته بود113.اما باید متوجه بود که
این ها اشراف چینی بودند .در حالی که اشراف نمی
توانستند از جمع مردمان مقهور تشکل یابند .اگر مبارزه
یی در میان بود ،پس باید در این صورت فرض کنیم که دی
ها به پیروزی دست یافته باشند .حال آن که چنین نبود.
به احتمال زیاد ،می توان گمان برد که همسایگی دو توده،
زمینه آمیزش آن ها را فراهم آورده بود که در نتیجه،
موهای سیاه بر موهای بور ،چشم های قهوه یی بر چشم های
آبی و قد های پست بر قدهای بلند چیزگی یافت و با گذشت
Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV веке нашей эры // Вести, .112
.древн. ист. 1959. No 1
.369 . Стр. . Ло Гуань-чжун. Троецарствие. Т. 1. М., 1954.113
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زمان نوع دی می بایستی جای خود را به نوع چینی
منگولوییدی سپرده باشد و این گونه ،شاید نیازی به یک
جنگ گسترده نیفتاده باشد.
اما در پرنسیپ گروم -گرژیمایلو حق به جانب بود و تالش
برای توضیح ظاهر اروپاییدی چینی های باستان با تکیه به
آلبینیسم (سفید پوست) آنان قابل دفاع نیست :زیرا در
این صورت ،باید شمار آدم های آلبینوس (زال ها یعنی آدم
هایی با پوست سفید) بیش از حد زیاد بوده باشد و در عین
حال با بینی های بلند و ریش های انبوه.
تا جایی منابع کالسیک غربی ،به ویژه نوشته های بطلمیوس
بر این مساله گیج کننده و سر درگم روشنی می
افگنند114.بطلمیوس دو قوم مختلف را در گستره کشور چین
کنونی جا می دهد :سین ها و سیرها .سین ها در گستره
جنوبی تر از سیرها بسر می برند و نام پایتخت شان -تینا
بود که در فاصله های بسیار دوری از بندر کاتیگاری
( )Kattigaryواقع بود.
نقشه بطلمیوس هرگاه نگوییم خیالپردازانه ،چنان تقریبی
بود که دست کم شناسایی سرزمین های یاد شده از روی آن
بسیار دشوار می نمود .اما این برای موضوع مورد بررسی
ما مهم نیست .چیز دیگری بسیار مهم است« :سین» ها بی
چون و چرا اتباع امپراتوری چینی سین یا شین بودند و از
صدور ابریشم به پارت و
سیری ها که دست اندر کار
امپراتوری روم بودند ،تفاوت داشتند.
از سیرها پیش تر از سین ها در بافت دیگری یادآوری می
شود« :اوتیدم  – Evtidemپادشاه یونانی باختری حدود 200
سال پیش از میالد متصرفات خود را در شرق تا قلمرو فاون
ها یا سیان ها ) (tsyanو سیرها گسترش داد115».پس از آن،
هنگامی که بازرگانی ابریشم در مسیر کاروان بزرگ به راه
افتاد ،نام «سیرها» به فروشندگان ابریشم در حوضه
رودبار تاریم اطالق می شد ،نه به چینی ها.
اشاره یی دیگر از این هم مهم تر به سیرها که تامپسون
آن را «پوچ» ارزیابی می کند ،مبتنی بر داستان سفیران
سیلونی می باشد که به گفته آن ها ،سیرها -بلندباال ،سرخ
مو و آبی چشم اند که در امودوم ( Emodomدر کوه های
هیمالیا) بسر می رند .ژول ( )Yuilleهم این داستان را رد
437-439 . Стр. . Томсон Дж. История древней географии. М., 1953.114
.
115
Чебоксаров Н.А. К вопросу о происхождении китайцев // Сов. .
253 . Стр. .этногр. 1947. No 1
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می کند و آن را باور نکردنی می پندارد 116.اما بیخی
بیهوده .چرا که آریان مستعار (پیریپلوس  Periplusدریای
اریتره) ،از راه هایی نام می برد که از کشور سیرها به
سوی باکتریا و از آن جا به بندرگاه های دریایی هند می
رسند .این گونه ،شگفتی برانگیز نیست که سیلونی ها در
جایی با سیرها برخورده باشند .سرزمین «سیری ها» به
پندار تامسون -از کاشغر تا شمال چین ،از شمال گستره
بودوباش «باوت ها» یعنی تبتی ها– باوت ها پهن بود.
در این سرزمین ،به گونه یی که در باال دیدیم ،دی ها بسر
می بردند و از هیمن رو ما محق خواهیم بود هرگاه آنان
را چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر نشانه های جسمانی
( )somatic signsبا سیری ها یکی بپنداریم .این گونه ،می
بینیم که نظریه های گروم -گرژیمایلو با اطالعات بیشتری
تایید می گردند که روشن است خودش نمی توانست آن ها را
به سنجش بگیرد.
[با این هم ،پرسشی مطرح می گردد مبنی بر این که-گ].
آیا آدم های دارای سیماهای اروپایی در سمت جنوب رود
آبی بسر می بردند یا نه؟ کتاب «سه پادشاهی» ( The Three
 )Kingdomsلوگوان-چونگ همه مجموعه تلفیقی کمیاب ()rarities
را خاطرنشان می سازد :هم رنگ آبی چشم ها ،هم موهای سرخ
و هم دیگر نشانه های اروپاییدی را.
در این اثر ،هنگام توصیف مان ( )Manهای جنوبی117یعنی
قبایل باشنده سیکان و برمه ،از چنین نشانه ها چیزی به
چشم نمی خورد118،در حالی که به ظاهر شاهزاده دولت فان
( )Guofanبه پیمانه بایسته یی پرداخته می شود:
«همه رزمندگان مانی پرمو و برهنه اند ،مجهز با نیزه
های دراز ،کمان ،شمشیر ،تبر و سپر .رهبر آن ها شاهزاده
یی از قبیله فان به نام شاموکا ( )Shamokaاست .چهره او
به رنگ خون گلگون و سرخ است و چشمان آبیش می درخشد.
جنگ افزارش گرز خاردار آهنی است و در کمربند خود دو
کمان آویخته است .چهره او بس خشن و ترسناک است».
پرسش دیگری که مطرح می گردد ،این است که فان ها در کجا
زندگی می کردند؟ بر پایه یکی از اشاره ها ،آن ها در
شانشی زندگی می کردند ،اما خاستگاه شوماکا و سپاهیانش
از سیچوان بود .تانگوت های باشنده آن جا را به زبان
200 . Стр. .Bell Charles. The religion of Tibet. Oxford, 1931 .116
 .117شایان یادآوری است که «مان» نه نام تباری ،بل که
نام همه مردمان باشنده درختزارها است که در جنوب گستره
بودوباش چینی ها می زیستند.
. Soothill W.E. China and West. London, 1925.118
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چینی فان می خواندند .یعنی ،سیمای ظاهری توصیف شده در
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
سگوین ها) همانند بوده اند119.عین مطلب را کازلف120و
ابروچیف121هم تایید می کنند« :تانگوت ها توده یی بودند
که از آمیزش دی ها و تسیان ها (تبتی ها) پدید آمده
بودند ».با این هم ،مواد ارائه شده از سوی گروم-
گرژیمایلو در باره حضور عنصر اروپاییدی در جنوب چین،
به آن پیمانه گسترده و متنوع است که نادیده گرفتن و رد
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
که تانگوت به شمار رفته باشد .گروم -گرژیمایلو آن ها
را از بازماندگان بوماهای سیچانی می شمارد .اما اگر
چنین باشد ،با گزارش لو گوان جونگ در تعارض قرار نمی
گیرد .زیرا وو-دو دولت دی های سیچوان بود که در میان
آن قبیله پولو در سده ششم حضور داشت .یعنی پس از عصر
سه پادشاهی.
در این جا فرهنگ عامه (فلکلور) به یاری ما می شتابد-
رمان مشهور در باره گئسیر ( -)Geserرهبر قبیله بدوی:
بیگانگانی بر قبیله یورش می آورند و همه را نابود می
کنند .افراد گیسر نیز کشته می شوند و او خود در جایی
پنهان می شود .بنا به افسانه ها ،او در زیر زمین
زندگانی انوشه و جاودان یافت و در انتظار لحظه یی است
تا باز گردد و جهان را پر از عدل و داد سازد.
تبتی ها زمان غیبت گئسیر را -زمان شاه توترو (،)Totoro
یعنی سده چهارم می دانند122.این زمان با زمان فشار
.119
.
221 .стр.
.223 Стр. .Козлов П.К. Монголия и Кам. М., 1947. .120
.Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. М., 1956 .121
 .122شاید هم حتا اوایل سده چهارم .زیرا توتوری
نیانزیان  120سال عمر کرده بود( .نگاه شود به:
(Schiaginlweit E. Die Konige von Tibet. Munchen, 1860
)(Дамдисурен Ц. Исторические корни Гэсериады. М., 1957
کنون دامیسورین پیشنهاد می کند که گئسیر همان سردار
گوسرا است که در سده نزدهم می زیست .اما باید گفت که
Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов. Т. 1. М., 1946
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توباها بر پادشاهی تانگوت ( -)Tangutلین و بودا مطابقت
دارد .شاید گروه هایی از تانگوتی های شکست خورده به
جنوب چین گریخته باشند و لولو های سیاه فرزندان آنان
اما این نمی تواند به مردم بومی جنوب چین
باشند.
مانند مایوها و قبایل جنگلی هند و چینی ربطی داشته
باشد .این گونه ،در این بخش هم فرضیه گروم-
گرژیمایلو  Grum Grzhimailoهر چند هم با چند قید و مالحظه
تایید می گردد.
در پیوند با همه آن چه که گفته آمدیم ،نام تباری اسرار
آمیز ژون (یونگ یا جونگ) رخ می نماید .شماری از
پژوهشگران بی آن که متوجه خطای نوشتاری یا قول نادرست
سیما کیان شوند ،تالش کردند تا یونگ ها را با هونوها
یکی بپندارند .اما ما می بینیم که از یونگ ها در همه
جا ،در همه منابع همراه با دی ها یاد می شود .این
گونه ،می تواند درست باشد که ایاکینف (بیچورین) آن ها
را چونان توده واحد «ژون -دی» پنداشته بود .گذشته از
این ها ،روایاتی هم اند دال بر آن که چی-دی ها و
تسیون -ژون ها دارای خاستگاه مشترکی بوده اند .چنین بر
می آید که ژون ها و دی ها چنان کم از یک دیگر فرق می
شده اند که چینی ها شماری از طوایف دی را ژون های غربی
می خواندند.
از عهد باستان ،تا سده سوم پیش از میالد ،ژون -دی ها در
گستره سراسر شمال چین می زیستند -از دریاچه کوک نور
تا کوه های این شان ،جایی که آن ها را به نام شان -ژون
می خواندند ،یعنی ژون های کوهی (شان -به زبان چینی-
کوه) .گروه هایی از این ژون ها که از بدنه اصلی مردم
خود جدا مانده بودند ،با بخشی از مغوالن خاوری -دون
هوها یا تونگ هوها و گروه هایی هم با هونوها آمیزش
یافتند که ،ظاهرا ،مبنایی برای یکی پنداشتن دو توده
یاد شده به دست می دهد.
123

ژون ها به پیمانه نه کمتری با چینی ها و در غرب با
تبتی ها ادغام شدند .در مورد آمیزش با تبتی ها ،آن ها
به یک توده تاریخی ،یعنی تانگوت ها مبدل شدند .این
گونه ،پرده از راز نژاد سفید اسرار آمیز در چین
گذشته از ناهمخوانی نام ها ،خاستگاه و زندگی نامه ،این
پیشنهاد نظر به اشاره گاهنامه الداک تا  950هم رد می
شود که در این هنگام در الداک علیا بازماندگان سردار
گئسیر زندگی می کردند.
.Francke А.Н. A History of Western Tibet. London, 1907
 .123در زبان چینی:
«هی»– رودخانه« ،نور»  -دریاچه و «شان» – کوه است-.گ.
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برداشته می شود :تانگوت ها در دوران باستان بسیار
بیشتر از اکنون (که به سان جزیره کوچکی در نزدیکی
دریاچه کوک نور بود و باش دارند) بودند.
این دیدگاه مغایر اظهارات تاریخنگاران اروپایی و
امریکایی می باشد .به ویژه ،مک گاورن ،ژون ها و دی ها
را– هونو می پندارد 124.با این که از ناهمخوانی ویژگی
های اتنوگرافیک آن ها ،شگفتی زده می باشد 125.التیمور
( )Lattimoreهم به تجزیه و تحلیل دقیق و کامل این موضوع
پرداخته است .طرفه این که او نتیجه می گیرد که ژون ها
و دی ها در چین زندگی می کردند و مردمان کوهی بودند،
نه کوچرو و چادر نشین! یعنی به هیچ رو نه هونو ،اما در
باره نژاد آن ها هیچ چیزی نمی گوید.
چیبوکسارف ( )Cheboksarovمساله ژون را بیخی نادیده می
گیرد .اما بیهوده ،زیرا با این کار شکافی در مساله
منشای تباری چینی ها که او خود مطرح نموده است ،پدیدار
می گردد .گزارش جین شو یا تسزین -شو (فصل  )97بس
آشکارا نشان می دهد که هونوها در غرب با شش قبیله
ژونی همسایه بوده اند و این به خودی خود گواه بر آن
است که آن ها مردمان از هم متفاوتی بوده اند.
با این حال ،همه پژوهشگران در تمیز دادن تفاوت های ژون
دی ها از چینی ها چه در چین و چه در بیرون از آن و نیز
تفاوت آن ها از هونوها ،دچار درد سر بوده اند .در حالی
که از روند تاریخ روشن است که این تفاوت برای معاصران
شان آشکار بوده است .در این جا ،فرضیه گروم -گرژیمایلو
بیخی موضوع را حل می کند ،زیرا از یک سو ،بدیهی می
شناسی
انسان
غیاب
در
دیگر،
سوی
از
و
باشد
(انتروپولوژی) علمی (که روشن است در چین باستان وجود
نداشت) ،زیر تاثیر جمله پردازی های کاتبان ،میرزایان
وگاهنامه نویسان نمی رود.
پس از چهل سال:
از هنگامی که گروم-گرژیمایلو مساله یکی بودن نژادهای
دینلین و «شمالیان» را مطرح نمود ،زمان درازی گذشته
است و روشن است که در این مدت دیدگاه های ما در قبال
انسان شناسی از ریشه و به گونه قانونمند دگرگون گردیده
است .پیشتر از همه ،از دید ما ،مساله منشای نژادی
 .124از این دیدگاه ناسخته ماک -گورن ،پان ترکیست ها به
نوبه خود بهره برداری ها نموده ،بسیاری از توده ها را
تورک قلمداد نمودند-.گ.
. Стр. . McGovern. The early empires of Central Asia. London, 1939.125
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 rasogenezبارها پیچیده تر از آن چه گردیده است که
پیشینیان ما در پنجاه سال پیش از امروز می پنداشتند.
برای ما همگرایی ( )convergenceنشانه ها روشن است .آن هم
در حالی که گروه های تباری مختلف از نگاه ژنیتیکی
( )genetically different ethnic groupsمی توانند در تکامل موقعیت
های مشابه و ترکیبات مشابه نشانه ها را بدهند.
)(.can produce similar situations similar combinations of feature
خود نشانه ها را ما به گونه دیگری بررسی می نماییم:
بسته به محیط فیزیکی (به عنوان مثال ،بلندی قد به خورد
و نوش بستگی دارد و می تواند در نوسان باشد .در حالی
که رنگ موها و چشم ها ارثی است و می تواند تنها به
گونه جهشی یا موتاسیونی ( )mutationallyتغییر یابد).
ویژگی های روانی بسته به شیوه زندگی و تراز توسعه مردم
است .به عنوان مثال« ،حس نیرومند فردگرایی دینلین ها
که مانع از شکل گیری دولت بود ،برای اروپاییان باستان،
که انواع مختلف دولت ها مانند پولیس ها ،اتحادهای
قبیله یی ،پادشاهی های وحشی و...ساخته بودند ،قابل
اعمال نیست .حتا سلت ها ،که چنین بر می آید که بیشتر
از هر توده یی به دینلین ها همانند بودند ،دارای دولت
استبدادی کلیسای دروییدیک ( )Druidicبودند که اشراف
سکوالر را منکوب نموده و گال ها و بریتانیا را متحد
گردانیدند .برعکس ،از دید شیوه زندگی ،دینلین ها قبایل
آلگونکینی شمال امریکا ،اعراب بدوی پیش از اسالم و
ایبری های ( )Iberiansاسپانیای باستان را به خاطر می
آورند .آن ها نیز جنگجو بودند ،پیشه شمشیر فروشی
داشتند ،استبداد را بر نمی تابیدند و به راحتی از
کشوری به کشور دیگر می کوچیدند .اما روشن است که شباهت
ها در این جا تنها سطحی و ظاهری اند.
نوع فیزیکی نیز همین گونه است .آریاییان خاوری -چه
ترکمان های دراز رخ (دولیخوسیفال  )dolichocephalicو چه
سغدی های کوته رخ (براخی سیفال  ،)brachycephalicsسیاه مو
اند و به هیچ رو با دینلین ها همانند نیستند .هنگامی
که دینلین ها با روس های آریایی برخوردند( ،به سال
 1056در نزدیکی کیف) ،روس ها به رغم شباهت سطحی و
ظاهری ،پدیدآیی قبچاق ها را در سرزمین خود چونان آمدن
بیگانگان ارزیابی کردند .در حالی که در همان هنگام ،نه
تنها اسکاندیناوی های موبور ،بل که یونانی های سیاهمو
را نیز خودی می پنداشتند.
داروین به درستی اشاره می کند که در هنگام تعیین نژاد،
نقش عمده را فیزیوژنومیک یا علم الفراست ()physiognomy
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بازی می نماید126.و تفاوت های ظریفی که دینلین ها را از
آریایی ها متمایز می گرداند ،چنین بر می آید که به آن
پیمانه بزرگ بودند که حتا به خاطر معاصران شان خطور هم
نمی کرد که پولوفی ها ( )polovsرا توده یی خویشاوند با
اروپایی ها بشمارند .باید چنین پنداشت که همراه با
شباهت های نژادهای مو بور آسیایی و اروپایی ،تفاوت
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.
از دید من ،دو نژاد وجود داشت :دینلین ها در سایبریا و
دی ها در چین .در این حال ،برای وضوح باید دی ها را
تانگوت نامید ،هر چند هم نام تباری دی و دانسیان
تانگوت ( )Tangut dansyanبا یک دیگر همپوشانی ندارند .هر
دو نژاد شباهت های بسیاری با هم داشتند که مبنایی را
به دست چینی ها می دادند تا بای -دی ها را به گونه
فیگورال دینلین بخوانند .هم تانگوت ها و هم دینلین ها
هر دو هم مربوط نژاد نوردیک یا شمالی اروپایی بودند،
مانند سامی های عربی و یا طوارق (حامی ها) صحرای بزرگ
افریقا ،که به همین گونه ،بی تردید ،متعلق به نژاد
سفید بودند ،اما نه مربوط به نوع اسکاندیناوی آن.
شناسی
انسان
دیرین
را
پیشنهادی
دیدگاه
(پالیوانتروپولوژی )paleoanthropologyتائید می کند .دبس
( )Debetzنوع دراز رخ را نوع سایبریا جنوبی یعنی
نزدیک به
دینلینی پروتو اروپاییدی (،)protoevropeoid
شمالیان
کرومانیون ها ،می پنداشت و شباهت آن ها به
هم،
را« -همگرایی» یا کانورگیشن می دانست .به راستی
موجودیت این نوع به دوران باستان بر می گردد -پیش تر
از زمان شکلگیری وحدت زبانی آریایی (میانه های هزاره
سوم پیش از میالد) .همراه با آن ،دبس به نوع اروپاییدی
کوتاهرخ ها آمیزش یافته با نوع باریک روی مغولی اشاره
می کند .این نوع مخلوط شده -کاراسوکی از چین تقریبا در
سده هفدهم پیش از میالد به سایبریا می کوچد .در این
زمان ،تاریخ چین از راندن هواداران دودمان سرنگون شده
سیا به شمال سخن می گوید .به سال  1764پیش از میالد
شاهزاده شون وی ( )Shun Weiو همراهانش به گستره توده
های کوچرو گریختند و در آن جا ماندگار شدند و شیوه
زندگانی آنان را پذیرفتند .این افسانه را علم باستان
شناسی هم تایید می کند .در این حال هم افسانه و هم
باستان شناسی -هر دو بر فرضیه گروم گرژیمایلو مهر
تایید می زنند.

303-275 . Дарвин Чарльз. Соч. Т. V. М., 195. Стр. .126
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چنین بر می آید که نوع کوتاه رخ های اروپاییدی را دی
ها از چین به ارمغان آورده باشند .نوع دیگری از دی ها–
اوسون ها 127نیز کوتاه سر اند .این گونه ،می توان گفت
که فرضیه دینلین ،پس از گذشت چهل سال از بوته آزمون
گذشته و مورد تایید قرار گرفته است .هر چند ،با ویرایش
ها و مالحظات درخور توجه .کنون دیگر این فرضیه به نظریه
128
یا تیوری مبدل گردیده است.
درد آور این که عده یی با دیدگاه های گروم -گرژیمایلو
از مواضع بس نامدلل و نابخردانه برخورد کردند و گاهی
بیخی آن را مردود شمردند129.این لکه سپید را باید پر
کرد .در میان کشفیات فزونشمار درخور ستایش گروم-

 . 127جالب است که گومیلیف اوسون ها را «دی» می شمارد.
دیدگاه دیگر این است که اوسون ها آمیزه یی بودند از
سکایی ها و تخارها-گ.
 .128شایان یادآوری است که «فرضیه»« ،نظریه» و «دیدگاه»
از هم تفاوت دارند .در علم پله ها و مدارجی هست که به
گونه سامانمند در سلسله مراتب قانونمند قرار دارند.
نخستین پله -تصورات یا پندارها است .یعنی در آغاز از
هر پدیده یی یک تصور یا برداشت یا پندار مطرح می باشد.
سپس فرضیه به عنوان یک مقوله تیوریک بر پایه حدس و
گمان های مدون مطرح می گردد .یعنی حدس و گمان هایی در
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
همان تصور و پندار و حدس و گمان و فرض می ماند .آخرین
مرحله علمی -تدوین تیوری یا نظریه است .یک نظریه
(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.
بسا دیده می شود که واژه «دیدگاه» ها را همتا با
«نظریات» به کار می برند که از دید علمی کفر محض است.
شمار دیگر «نظرات» را در همین مقوله به کار می گیرند
که باز هم نادرست می باشد« .نظرات» جمع «نظره» است و
با «نظریات» (تیوری ها) و «دیدگاه ها» یکی نمی باشد.
این گونه« ،دیدگاه ها» با «نظریات» (تیوری های علمی»
و« نظرات» یک چیز نمی باشد که باید در کاربرد آن ها از
دقت کار گرفته شود-.گ.
Ярхо А.И. Алтае-саянские тюрки. Антропологический очерк. .129
.Хакасск, н.-и. инст. Абакан, 1947
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گرژیمایلو ،یکی هم چهارچوب بندی و تدوین مساله دینلین
است که بسنده است تا آیندگان قدردان او باشند.
نتیجه گیری:
فرضیه گریگوری یفیمویچ گروم -گرژیمایلو مبنی بر
موجودیت مردم اروپاییدی در آسیای مرکزی در دوره پیش از
باستان شناسی در
سده دهم پیش از میالد از سوی علم
گستره شوروی تایید می گردد که همچنین در داده های
تاریخی نو مربوط به قلمرو چین نیز تایید شده است .نژاد
سفید قدیمی در آسیای مرکزی واقعا وجود داشته بود .آدم
های دراز رخ ( )dolichocephalicباشنده جنوب سایبریا
(دینلین ها) و آدم های کوتاه رخ یا قصیر الراس
( )brachycephalicچین شمالی (دی ها) با یک دیگر چونان
مرتبه دوم تنه نژادی اروپایی پیوند داشتند.
دینلین ها پیوند مستقیمی با اروپایی ها نداشتند و شاخه
یی [از نژاد سفید پوست اروپایی-گ ].بودند که هنوز در
دوره پالیولیت یا دیرینه سنگی از آن جدا شده بودند.
قرغیزهای ینی سئی -وارثان دینلین ها در هزاره دوم پیش
از میالد ،از سوی مغوالن از سمت جنوب و از سوی اوگرها از
سوی شمال «اسیمیله» شدند .وارثان دی ژون ها تا حدی با
چینیان باستان در هزاره یکم پیش از میالد آمیزش یافتند
و تا حدی از سوی تبتی های خاوری اسیمیله شدند که قبایل
مخلوط تانگوت را به میان آوردند.
دینلین های استپی به هونوها پیوستند ،و این گونه به
آنان برخی از ویژگی های اروپاییدی بخشیدند مانند بینی
های بلند ،ریش انبوه و ...و دی های استپی -اوسون ها و
تیلی ها از سوی قبایل مغولی در سده های نهم و دوازدهم
میالدی اسیمیله شدند (پس از درهم کوبیدن خانات اویغور
در .)840
تاریخ و منشای تباری توده های باشنده آسیای مرکزی را
نمی توان بدون پژوهش های گروم -گرژیمایلو دانست و به
بیشتر توسعه داد».
اسکندر بایارف
توران
اوستا ،آریایی ها را به به نام «رزمندگان ارابه سوار»
یاد می کند 130و نام های قبایل آن ها را می آورد :اری
راتشتار یا راتائشتار ( - )Rataeshtarیعنی [مردان-
.130
راتا  -چرخ ،اشتار یا
گ ].ایستاده بر روی ارابه.
استار -ایستاده (بر روی ارابه) .دیگر القاب شناخته شده
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ها [(ایری ها)-گ ،].تورها یا توری ها ،خیانیان ،دان
ها ،ساریم ها یا سایریم ها ( ،)sayrimساین ها ،ده ها یا
داهه ها .بر پایه افسانه های باستانی ایران ،همه آن ها
دارای یک ریشه اند که به یما (جمشید)(131)Yimaمی رسند.
َریدون132،یکی از بازماندگان جمشید-گ ].در آستانه مرگ،
[ف
َ (در
پادشاهی خود را میان پسرانش -ایرج ،تور و سَلم
آن ها از اوستا معلوم است .آن ها «صاحبان اسپان تندپا
و رمه های دارای گوسفندان پر چربو»« ،چراهگاه های
پهناور» و «واگن های خوب» اند« .ریشار»  - Ritterشوالیه
های لهستانی و آلمانی نیز از همین راتشتار گرفته شده
است .شاید «رات» سالوی« -میزبان» هم از همین واژه
برگرفته شده باشد.
یادداشت گزارنده :شاید واژه های راهدار و راهداری نیز
ریشه در همین راتشتار داشته باشند.
« .131انسان نخستین دیگر ،نمه (اوستایی :ییمه «جمشید»)
َنت است .تغییرات بعدی در دو سنت ایرانی و
َسو
نیز پسر ویو
هندی دو شخصیت متفاوت از وی ساخته است .در ایران او
نخستین شاه و فرمانروای دوران طالیی بی مرگی است که با
ارتکاب گناهی نامعلوم مقام خود را از دست می دهد.
اما در هندَ ،
یمه نخستین کس از آدمیان است که دستخوش
مرگ شد و از این رو ،شاه مردگان گشت .نام او به معنی
توامان و هم شکم است و در هر دو سنت ایرانی و هندی از
خواهر توامان وی َ
َمیگ) نام برده شده است.
یمی (پهلوی :ج
لینکلن بر آن است که َ
یمه ،نخستین شاه و پیش نمونه
شاهان به دست برادرشَ ،
منو پیش نمونه روحانیون قربانی
شد و از این قربانی جهان زاده شد .او این اسطوره را
متعلق به هندواروپایی می داند .وی همچنین یکی دیگر از
پیش نمونه های نخستین انسان را َ
تریته می داند که از
ً به
قهرمانان پرآوازه عهد آریایی بود .نام وی لفظا
معنای «سومین» است .او در هند قهرمانی است اژدهاکش و
کسی است که سومه مقدس را می فشارد و می نوشد.
در ایران این شخصیت در دو تن متجلی شده است .یکی
َ
ثرینه (اثرط در متون بعدی) که شفابخش و آماده سازنده
هوم مقدس است .لینکلن وی را نیز قهرمانی از دوره
هندواروپایی می داند» -.برگرفته از انترنت-گ.
 .132فریدون از سیماهای اسطوره یی ایران  -پادشاه
پیشدادی که ه گواهی شاهنامه فردوسی پسر آبتین و از
تبار جمشید بود و با یاری کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر
چیره شد و او را در کوه دماوند زندانی کرد .سپس خود
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اوستا سَیرم  ) Sayrimتقسیم کرد .تور ،سرزمین توران را که
در مرز چین بود ،به دست آورد .یعنی سرزمین های آن سوی
سغدیانا را .سرزمین هایی که در سده های میانه قبلی به
عنوان اسپیجاب (([ )Ispidzhabمعرب آن اسفیجاب-گ ،]).کنگ
ده ،فاراب ،شاوگر ( )havgarو سوران ( )Sauranشناخته شده
133
اند .نام متاخر این سرزمین ها ترکستان شرقی است.
آن چه مربوط به جاگیر سََ
لم می گردد ،مرزهای آن چندان
روشن نیست .تنها می توان گمان برد که به او دشت های
ترکستان غربی رسیده بود .این جا ،در دوران باستان ،ساک
ها زندگی می کردند :سکایی ها یا ساک های هوما وارگا
( )haumavargaو ساک های «پارادریا» و پیش از آن ها
آریایی های اوستایی.
ساک های هوما ورگا (هومانوش) ،یعنی ساک هایی که افشره
(شربت) گوارای هوما را تهیه می نمودند .ساک های
پارادریا یعنی سکایی هایی که در آن سوی دریای کسپین
زندگی می کنند .یونانیان آن ها را به عنوان ماساگت ها
و ساورومات ها ( )sauromatیا سافرومات ها -پسان ها سرمات
ها بعد ) )Sarmatiansمی شناختند.
کنون نام های قبایلی که آموزه های زرتشت را پذیرفته
بودند ،روشن است :توری ها ،134سایرم ها ،سایان ها و ده
جهان را به
را به ایرج
را کشتند.
به منوچهر،

پادشاه جهان گشت .فریدون در پایان خسروانی،
سه پسرش سلم ،تور و ایرج بخشید .او ایران
داد .ولی سلم و تور نیرنگ کردند و ایرج
فریدون پس از آگاهی از این رخداد ،ایران را
نوه ایرج داد -.ویکی پیدیا-.گ.
 .133کنون استان سینکیانگ چین-.گ.
 .134از تور (اوستایي  ،Turaپهلوي  )Toj/Tozبراي نخستین
بار در اوستاي كهن (یشت )143-4/13یاد گردیده و به روان
مؤمنان مزداپرست آن درود فرستاده شده است .از آن پس
نیز نام «تور» و «توراني» تنها و تنها در روایات
ایراني ،و از طریق آن ،در متون یوناني آشكار و شناخته
ميشود.
...آن چه از تورانیان كهن بر جاي مانده است ،شمار
بسیار نام شخص و مكان ،كه تنها در متون زرتشتي و
ایراني یاد گردیده ،و همه ریشه و بار ایراني دارند
ُروي ،كهرم،
(مانند :پشنگ ،افراسیاب ،گرسیوز ،اغریرث ،گ
سپهرم ،اندریمان ،سرخه ،شیده ،فرنگیس ،منیژه ،ویسه،
فرشیدورد ،لهاك ،هومان ،پیران ،بارمان ،پیلسم ،گلباد،
نستیهن ،سیامك ،شواسپ ،ارجاسپ ،ویدرفش ،نامخواست و…)،
بیخی آشكار و مسلم است كه تورانیان عصر اوستایي ،قوم/
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ها .این نام های تباری در گرداب های تاریخ ناپدید
نگردیدند .نزدیک پس از یک هزار سال آن ها در نام های
قبایل کوچی تکرار شدند.
دهی یا َ
دها ها  )dahaکوچروان َ
ده ها (دهه ها یا َ
از َ
دهایی
و نام کشور َ
دهستان  -ترکمنستان کنونی) ،از سایرم
( -)sayrimسارمات ها ( )Sarmatiansو نام کشورهای آسیایی و
اروپایی ( ،)Sarmatiaپدید آمده است که سرزمین مجارستان
را در بر می گیرد.
از نام خیان ها یا خیون ها شاید نام تباری خون ها یا
خونوها (هونوها) گرفته شده باشد.
از تورانی ها ،نام یک منطقه نشیمنی به نام توران در
سایان و نام سایان از کلمه ساین گرفته شده است .در آن
َن
سو ،توپونیم های آریایی بس فراوان می باشد :چشمه ارژ
(ارژان) و ...از جمله اتنونیم (نام تباری) «بوریات» که
«بهارت» [هندی-گ ].را به خاطر می آورد .این نام تباری
و نام کوچروان خانه به دوش «آرات» را که یادآور «رات»
روسی ( - ратьمیزبان) ،می باشد ،کسی مدت ها پیش از هند
و آریایی ها به ارمغان آورده است.
در باره دان ها یا داناها چنین ابراز نظر شده است که
آن ها از خانه به دوشان باختر اورآسیا اند ،باشندگان
کشورهایی که در نام های رودخانه های شان ،نام دان یا
دانا شنیده می شود .مانند رودهای ُ
دن ،دنیپر ،دنیستر و
دانیوب .چنین بر می آید که این ها سروبنی ها و اباشیری
ها بوده اند -توده هایی که خاستگاه های شان ریشه در
فرهنگ میانه های اروپا دارد.
توران ،از زمانی نام کشورهای دشتی (استپی) -جای
بودوباش کوچرو ها گردید که مرزهای خاوی آن به کشور چین
رسید و نام توراندخت (توران +دخت) یعنی دختر -دوشیزه
تورانی را آریایی ها یک نام افسانه یی ساختند.
تورانی ها زمانی همسایه و خویشاوند آریایی ها بودند،
اما پسان ها در امتداد استپ ها ،پهنه ها و دامنه های
کوه های پامیر و تیان شان به سوی خاور رهسپار شدند.
شاید دلیل چنین چیزی نه چندان افزایش نفوس و نیاز به
چراهگاه ها ،بل مالحظات نظامیگری بوده باشد .یعنی
قبیله »ایراني» (آریایي به معناي عام) بودهاند .نام
«تور» نیز خود واژه ایراني است و معناي «نیرومند
وخشمگین» را دارد...عصر و گستره یي كه تورانیان
ميزیستند( -آسیاي میانه سده13پ .م-.).گ.
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هنگامی که جنگ به گفته مارکس ،به نوعی کار :نوعی
پویایی با پرستیژ و معتبر ،شکوهنده و تنها پیشه ممکن
برای مردان راستین ،مبدل می گردد؛ رزمجویی و جنگاوری
بر همه پیشه ها چیرگی می یابد .از صفوف این رزمندگان،
بیشتر جوانانی که در خاورمیانه ،آن ها را با نام
«ماریان یا مریان»( 135جنگجویان جوان مزدور) می
خواندند ،در عهد برنز به طبقه رزمجویان مبدل گردیدند،
که به گفته تاتسیت ( )Tacitusآن ها «به دست آوردن چیزی
را که می توان با ریختن خون به چنگ آورد ،با عرقریزی و
کار ،برای خود ننگ و رسوایی می شمردند» .نیرو و توان
این ها با اختراع جنگ افزارها تقویت گردید :ارابه ،جنگ
ابزارهای ویژه نبردهای نزدیک [(شمشیر و خنجر)-گ ].و
رزم های دور [(تیر و کمان)-گ ،].زرهپوش (برگستوان)
و...
جامعه رزمجویان و رزمندگان ،چونان پیشگامان این پیشرفت
ها ،بی درنگ قدرت را از دست اشرافیت کهن ناتوان
ربودند .چنین پنداشته می شود که نخست این گام را دخمنه
(هندوآریایی)
()catacombniks
ها
کاتاکومبیها
یی
برداشتند ،که قبال مزدوران را عرضه می کردند ،و کنون
دیگر تجربه به دست آورده را برای گرفتن قدرت در میان
همتیره های شان به کار بستند .با قرار گرفتن در راس
قبایل باشنده اورال جنوبی (سین دشتی ها) ،آنان رهسپار
[راه های ناشناخته-گ ].گردیدند تا «قهرمانانه» در پهنه
های دشت های بیکران اروآسیا بتازند و فرمان برانند.
برخی از آن ها با جدا شدن و بریدن از بدنه اصلی قبایل،
به مرزهای چین آمدند « .دیدار» فرهنگ ها و تمدن های
مختلف همیشه صلح آمیز نبوده است .اما در این مورد،
نتیجه متفاوت بود .چینی ها با خوشی «اسپ داری» و
136
«ارابه داری» را پذیرفتند.
اسکیت ها (ساک ها ،سکایی ها):
در مرزهای هزاره های دوم -اول پیش از میالد ،در استپ ها
اقتصاد نوع کوچروی رواج داشت ،و اردوهای عشایری شکل می

 .135واژه ماریانت -مزدور ،اجیر ،دست نشانده ،هم پسان
ها از همین ریشه ساخته شد-گ.
 .136چنین بر می آید که جنگاوران ارابه سوار «نسل اول»
به دایره اشرافی های پادشاهی «یین شان» پذیرفته شده
بودند .ظاهر شدن «نسل های بعدی» ارابه سواران در
مرزهای چین ،به جنگ های فزونشماری انجامید .اطالعات از
رساله نظامی «سیمافا» ( )Symafaی چین باستان بر سازمان
نظامی وقت ارتش چین روشنی می افگند ،که از دشت نشینان
وام گرفته شده بود.
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گرفت .بنا به همه نشانه ها ،میهن آن ها استپ های آسیای
میانه و ترکستان خاوری بود.
این جا ،خاستگاه همه قبایل بومی شناخته شده ،که معموال
پذیرفته شده است به اسکیت ها منسوب دانسته شوند ،می
باشد :اسکیت های اروپایی (برخاسته از آسیا) و سکایی
های آسیای میانه ،قزاقستان ،ترکستان خاوری و کشور چین
َن -شمال باختری چین).
ُت
(خ
پارسیان ساک ها را به «سکایی های پارادریا» یعنی سکایی
های آن سوی دریای کسپین( 137اسکیت ها و ساورومات ها)،
«سکایی های تیگراهودا» ( - )tigrahaudaکاله نوک تیزها یا
کاله بلندها -به خاطر پوشیدن کاله های بلند ،و «سکایی
های هاوماورگا» ( )humavargaتقسیم می کردند .سکایی های
هاوماورگی (هاوما نوش) با آن پرآوازه بودند که همانند
آریایی های اوستایی و ویدایی ،نوشابه اهورایی توهمزا
( )hallucinogenicی هاوما -افشره را می ساختند([ .واژه ورگ
شاید همانند با مصدر روسی «واریت» (جوشاندن و پزیدن)
باشد و در این جا به معنای چنگ زدن یا کبچه زدن 138است.
139
می شود گفت هاوماپز یا هاوماساز)-گ].

 .137در شمال افغانستان واژه پارادریا به به سرزمین های
آن سوی رود آمو اطالق می گردد-.گ.
در افغانستان ،آیین شور
 .138کبچه زدن یا کفچه زدن-
دادن سمنک (سمنو) با کفگیرهای چوبی از سوی دوشیزگان
جوان و بانوان در شب های پیش از نورزو ،همراه با
خواندن ترانه ویژه و نواختن دف است« :سمنک در جوش ما
کفچه زنیم -دیگران در خواب ما دفچه زنیم» .برای شنیدن
ترانه سمنک با آواز بانو آزاده بسنده است در یوتوپ زده
شود- Azada Samanak :گ .
 .139سومه در مراسم آیینی آریایی ها نقش مهمی داشت.
امروزه زرتشتیان آن را هوم می نامند و جای گیاهی که در
آن دوره برای تهیه نوشیدنی سومه به کار می رفت و عصاره
آن خواص سکرآور یا خلسه آفرین داشت ،گیاه افدرا را به
ً گیاه اصلی پس از مهاجرت از مسکن
کار می برند .ظاهرا
نخستین آریایی ها ،دیگر در دسترس آن ها نبود و ناچار
شدند تا گیاهان دیگری جایگزین آن کنند .این گیاه هم
قربانی بود و هم خدایی که نیایش می شد و قسمتی از
حیوان قربانی شده در َ
یگنه را به او تقدیم می کردند.
پنداشته می شد که سومه درمانگر ،توان افزا ،دورکننده
خشک سالی و نگهبان گله ها است .آن را در هاونی می
سایند و پس از مخلوط کردن با چیز های دیگر (آب ،شیر)،
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از این سنت (به گونه یی که از نقش و نگارهای یک فرش بر
جامانده از پادشاهی هندوسکایی ها در باره آیین های
مقدس دیده می شود) همین گونه سکایی های ترکستان خاوری
و آسیای میانه نیز پیروی می کردند.
به گفته بانو پروفسیور ناتالیا پولوسماک (– )Polosmak
استاد تاریخ ،این سنت از آیین های فرهنگی زرتشتیان
است .همه شرکت کنندگان آیین ،سپاهی بودند .آن ها چهره
های موقر و خشن داشتند .در هنگام انجام مراسم ،سراپا
زرهپوش سوار بر اسپ های شان به سوی نیایشگاه که در آن
آتش مقدس زباله می کشید و برافروخته بود ،می شتافتند و
دست های شان را با ژست ستایشگرانه (در این مورد پرستش
آتش) به سوی آسمان باال می بردند .جلو نیایشگاه (محراب)
پیشوای مذهبی می ایستاد -یک کاهن (ارباد یا اربات erbad
 )Arbat/با پکه یا پنکه پوستی قارچ مانند در دست ،که با
آن سکایی ها آتش را باد می زدند و سپس پیمانه هایی از
نوشیدنی مقدس هاوما دریافت می داشتند که با سرکشیدن آن
در خلسه و نشه فرو می رفتند و آن را حالتی برای گرفتن
الهام الهی و جذبه می پنداشتند([ .نوعی میگساری و باده
پیمایی مذهبی)-گ.].
همین گونه فرش دیگر هندی هم هست که در آن آیین های
مقدس زرتشیان به تصویر کشیده شده است .این فرش از تپه
های شانیوهای خونویی (شاهان هونویی) نوین اوال (اواخر
سده یکم پیش از میالد -اوایل سده یکم میالدی) در حفریات
پولوسماک به دست آمده است .در این فرش ،صحنه مراسم
قربانی– تصویر یک جنگجوی یی که تن او دو پاره شده است،
نشان داده شده است .در این تصویر ،سپاهیان با جامه های
کوتاه و بلند دیده می شوند .پاپوش ها و چکمه های آن ها
کوتاه است .اما چکمه های دراز هم دیده می شود .درست
«صحنه تبعید سکایی
مانند آن که در مهرهای هخامنشیان
ها» بازتاب یافته بود.
َن) در آن
ُت
در ترکستان خاوری و استپ های کشور چین (خ
دوره ،بنا به همه نشانه ها کوچروان چیرگی داشتند که
سیمای فرهنگی شان ،سیمای فرهنگی ساک های پامیر خاوری
را به خاطر می آورد .شاید نام های تیره های آن ها-
ساین ،توران ،خیان (خیون) و زبان شان با داوری از روی
ماندگارهای نوشتاری ،ختنی -سکایی باشد -نام های بس کهن
ایرانی باستان .از آن ها در ترکستان خاوری سه گویش
زبان شان مانده است :دو گویش در غرب ،یکی در خاور.
هم روحانیون و هم حاضران در مراسم از آن می نوشند».
برگرفته از ویکی پیدیا-گ.
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جنگاوران یکی از این قبایل ترکستان شرقی در مرز قرن ها
هشتم-نهم به قلمرو تووا (جنوب روسیه) و حوضه دریاچه
های بزرگ [(شمال باختری)-گ ].مغولستان تاختند .آن ها
َ
ارژن - 140کوچروان اویوک
تاریخ چونان سازندگان تپه های
(درست تر آن می بود که این فرهنگ ( )Turano-Uyukخوانده
می شد) و حد اقل به عنوان سازندگان نخستین امپراتوری
کوچرو که قدرت آن ها از سوی بسیاری از توده های
پیرامون شان به رسمیت شناخته شده بود 141.از جمله توده
های جنوب سایبریا.
َن (به آلمانی ، Arzhan -به انگلیسی-) Argen -
 . 140 .ارژ
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.
َن ،یک واژه ایرانی
به نوشته دانشمندان روسی ،ارژ
باستانی است به معنای چشمه مقدس یا بهار مقدس .همین
َن و
اکنون هم جاهایی در شیراز و استان پارس «دشت ارژ
َن» هست که از سوی یونسکو به عنوان یک
جنگل های دشت ارژ
َ
پارک ملی ثبت شده است .شاید واژه ارژنگ (نگارنامه) هم
َنگ نام کتاب مصوری است که
َن بی ربط نباشد :ارژ
با ارژ
توسط مانی ،مدعی پیامبری در زمان ساسانیان نگاشته شد.
َن  1-در دوره
َن : 2 -تپه ارژ
َن 1-و ارژ
 .141تپه های ارژ
پیش از جنگ جهانی دوم از سوی -گریازنف -باستانشاس
َن  2-را چندی پیش
شوروی پیشین کشف شده بود .تپه ارژ
این دو
باستان شناسان روسیه و آلمان گشودند .کشف
یادمان باستانی ،در جهان علم چونان یک پدیده شگفتی
َن  ، 2-گورستان دست
برانگیز ارزیابی گردید .در تپه ارژ
نخورده شاهی با مقدار هنگفت اشیای زرین یافت شد .همه
این اشیا فرآورده های هنری ساخته شده باهنروری بسیار
َن 2-به
باال در «سبک جانوری» سنتی کوچروان اند .قدمت ارژ
َن-100 ، 1-
سده های پنجم و ششم پیش از میالد و قدمت ارژ
َن 2-است.
 150سال دیرین تر از ارژ
است که در عهد
اس .کلیاشتورنی ( )S. Klyashtornyبر آن
باستان در آسیای مرکزی دو امپراتوری توده های کوچرو-
امپراتوری یوئه شی ها و امپراتوری هونوها (خونوها)
ایجاد گردیده بود .اما بنا به برخی از دالیل معتبر و
مدلل ،می توان استدالل نمود که شمار این امپراتوری ها
به چندتا می رسیده است که نخستین امپراتوری آن –
امپراتوری افسانه یی توران بود .سپس هم امپراتوری ارژن
که زمان تاسیس آن – در مرز سده های نهم-هشتم پیش از
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شماری از کاراسوکی ها رفتند ،و جای آن ها را نوادگان
افاناسیفی ها گرفتند .با داوری از روی نام های محل ها،
َن ،قبایل توران و ساین
در شمار آفرینندگان فرهنگ ارژ
بودند .و شاید بهارت ها ( )Bharatکه از همین جا نام
بوریات گرفته شده است .شاید با آن ها ،یا دقیق تر با
َن ،اطالعات در باره مردم
فرزندان سازندگان تپه های ارژ
142
دینلین پیوند داشته باشد.

َن  1و ( 2در سایان
میالد بود .گورگان های پادشاهی ارژ
جنوبی) کاشفان پیشگام خود را (با عظمت ساخت و ساز
ساختمان زیرزمینی و فراوانی گنجینه های طالیی خود) در
شگفتی اندر ساختند .بناهایی که در ساختمان آن ها شمار
بسیاری از توده های زیر فرمان شاهان دست داشتند.
َن 1-که نیز در این جا واقع شده
برای ساخت و ساز تپه ارژ
است ،نزدیک به شش هزار درخت زده شده بود .در مراسم
خاکسپاری شاهنشاه ،نمایندگان سیزده کشور همسایه با
پادشاهان خود حضور یافته بودند .روی هم رفته گمان زده
می شود که در مراسم نزدیک به ده هزار نفر شرکت ورزیده
بودند .چنین بر می آید که شاه قدرت بسیار بزرگی داشت.
قبایل حومه آلتای ،فرورفتگی مینوسین ،مغولستان باختری
و قزاقستان خاوری از وی فرمان می بردند .او به سبک
ایرانی ،لقب شاه شاهان (شاهنشاه) داشت.
نام تباری واقعی آن ها ناشناخته مانده است ،اما شاید
از روی توپونیم ها (نام های گیتایی) ی تا کنون حفظ شده
توران و سایان (کنون نام های یک منطقه نشیمنی و یک کوه
در جمهوری تووا) ،بتوان گمان برد که آن ها قبایل «تور»
و «سایان» بوده اند.
این امکان هست که نام چینی توده مرموز دینلین ،راز
اتنونیم باستانی تورانیان را بگشاید .دینلین ها در
شمال آسیای مرکزی ،به دور از مرزهای پادشاهی چین ،می
زیستند و در آن جا فرمان می راندند .دینلین ها و چینی
ها در آن زمان با هم بر نخورده بودند .اما شاید برخی
دینلین ها به پادشاهی میانه
در باره
اطالعات مبهم
چینی ها می رسیده است.
 .142لئو گومیلیف ( )L.Gumilevطی یک مقاله مفصل ،بررسی
گسترده یی در باره مساله دینلین ها انجام داده است.
روشنی
در این جا مساله مربوط به ژون ها ( )zhunsدر
افکنی های تاریخدان سرشناش -س .کلیاشتورنی ()Klyashtorny
آورده شده است.
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باشندگان باستانی این جاها افاناسیفی ها و اوکونیف ها
( )okunevsبودند ،که نخست زیر فرمان اشراف ارابه سوار-
سازندگان هیرکسورها ( )hereksurو سپس زیر فرمان رزمجویان
سوارکار از جمع ساک ها درآمده بودند.
با داوری از روی آرتیفاکت ها (مصنوعات هنری) و سنت های
خاکسپاری (تدفین در موقعیت دوال ،خواباندن به پهلو
و ،)...آن ها پیوندها و رشته های خویشاوندی یی با
باشندگان پیش از اسکیتی پیرامون حوضه دریای سیاه نیز
پیوندهای تنگاتنگی با سکایی های پامیر خاوری داشته
اند.
َنی ها ظاهر اروپایی نما (اروپاییدی) یا قفقازی نما
ارژ
( )Caucasoidداشتند ،اما مراسم خاکسپاری مردگان شان از
دیگر جوامع سکایی عشایری متفاوت بوده است .بستگان خود
را در گورها به پهلو با پاهای خم می گذاشتند( .در
گذشته ها آن ها را به پشت می خوابانیدند) .اما پادشاهی
َنی ها نتوانستند «شکوه
شان دیرپا نبود .بازماندگان ارژ
پادشاهی» را نگهدارند .شاید راز چنین افتی در مکانیسم
ارث بری قدرت نهفته بوده باشد ،که در آن یورت ( )yurtبا
توجه به آداب و رسوم عشایری ،میان فرزندان تقسیم می
شد.
هر چه بود ،اردوی متحده به سه بخش تقسیم گردید .برخی
از آن ها بنا به گزارش منابع چینی به خاور رفته و همه
تماس ها با خویشاوندان خود را از دست دادند .بر پایه
منابع چینی ،این ها دینلین های پیرامون دریاچه بایکال
[(در اصل «بای کول» یعنی دریاچه ثروتمند)-گ ].بودند.
شاید ،از آن ها بوده که نام تباری بوریات ها مانده
است( .از واژه بهارات؟)143.گروه دیگر ایشان با اتباع
خود ،یعنی قبایل متحده خود به مرزهای چین رفتند .چینی
آن ها را به نام دی ها ( )Diمی شناختند مگر گاهی هم
به نام ،دینیلین یاد می کردند که با آن ها چندین بار
جنگیدند .دی ها و دینلینی ها بزرگترین پیروزی ها را در
نبردها با چینی ها بر سر دشت های میانی چین در سده
 .143بهارات ها -یکی از قبایل آریایی پیشرو بودند که
در فتح هند شرکت کردند .شاید اتنوژنیز یا منشای تباری
آن ها به قبایل دارنده فرهنگ فئدودروفی سر بکشد ،که
در گذشته در استپ های آسیای مرکزی و شرقی قزاقستان و
تین شان به سر می بردند .نظر به افسانه های چینی،
هنگامی که اردوی دینلینی ها پراکنده شد ،برخی از آن ها
به شرق به منطقه پیرامون بایکال رفتند و ناپدید شدند.
شاید ،تبار بوریاتی از آمیزش این هند و ایرانی ها با
مغول ها پدید آمده باشد.
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هفتم پیش از میالد ،به دست آوردند .اما در مرحله نهایی،
جنگ را باختند و از مرزهای پادشاهی چین دور شدند .شاید
در این هنگام بود که برخی از آن ها زبان تورکی را فرا
گرفتند .در حالی که شمار دیگر ایشان [یفتلی ها-گ].
144
زبان ایران را نگه داشتند.
َنی ها که در دشت های سرزمین مادری
آن گروه از ارژ
ماندگار شده بودند ،وارثان سازندگان گورگان ها یا
قرغان های ارژن -پس از یک سده یا یک سده و نیم ،از دست
همسایگان نیرومند خود شکست خوردند .شاید از دست یویی
چیژی ها یا یوئه شی ها که در آن برهه در این گوشه آسیا
نیرومند شده بودند .هر چه باشد ،سنت ساختن گورگان ها
یا قرغان های پهن پیکر در این سرزمین از میان رفت.
ارژن  ، 2-حدود  150 -100سال پسان تر از ارژن  1-ساخته
 .144بر پایه روایات چینی ها ،یفتلی ها و اویغورها
[(باشندگان درختزارهای دره های کوهی -غور یا گور ،گر
یا غر در زبان های ایرانی و زبان روسی به معنای کوه
است)-گ ].همخاستگاه و همریشه بودند ،اما به زبان های
مختلف سخن می گفتند([ .یفتلی ها به زبان ایرانی خاوری
و اویغورها به زبان تورکی)-گ .].نظر به شجره نامه های
چینی ،اویغورها از روی اصل و نسب ،فرزندان دی ها یا
) ،(Chidiبودند که پسان ها به نام تیلی ها یا تیله ها
( )Teleشهرت یافتند.
در باره منشاء یفتلی ها منابع چینی دو نسخه ارائه می
دهند :بر پایه گزینه نخست ،دودمان فرمانروایان «ییده»
(یفتلی ها) با یوئه شی ها از یک تبار اند .بر پایه
گزینه دومی ،یفتلی ها شاخه یی از قبایل گاوگووسی
( ،)gaogyuysیعنی اویغوری بودند .اما در این حال خاطر
نشان می سازند که زبان آن ها ،نه با زبان گاوگووسی ها
و نه با زبان تورکی همانند نبود .یعنی با زبان های
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.
هرگاه گزینه دوم ،یعنی خویشاوندی اویغورها و یفتلی ها
را بپذیریم ،آن گاه مناسبات خصمانه غیرعادی یفتلی ها
با میراث سیاسی کوشانی ها روشن می شود .یفتلی ها ،پس
از فتح آسیای میانه و بیرون راندن کیداری ها ()kidari
(یوئه شی های کوچک) ،خود را جانشینان کوشانیان بزرگ
اعالم نکردند .ظاهرا ،چنین چیزی پیامد درگیری های طوالنی
مدت بود ،هنگامی که قدرت در منطقه آسیای مرکزی متعلق
به مردم عشایری یوئه شی بود.
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شده بود .یعنی حدود  680-730سال پیش از میالد .اما در
آلتای ،در منطقه پازیریک به شکوفایی رسید.
َنی از
در سایان ،سنت های خاکسپاری فرزندان فرهنگ ارژ
میان نرفت ،بل با سازه های نوی تکمیل گردید .درست
مانند سایبریا جنوبی (در مینوسی) ،که یکی از گورها با
پوشش سرخ است .آخرین گور،آشکارا جایگاه ممتازی دارد.
عشایر دارنده فرهنگ تورانی -اویوکی متناوبا در ترکیب
امپراتوری یوئه شی ها و سپس هونوها شامل بودند .شایان
یادآوری است که جنگ با هونوها هیچ تاثیری بر شیوه
زیستاری کوچروی آنان به بار نیاورد -چیزی که نمی توان
در باره پازیریکی ها ( 145)Pazyryksگفت.
روشن است که در پایان سده سوم پیش از میالد ،هونوها
لشکرکشی هایی به سایان و بر سر تسلط بر سایان نموده
بودند که به اطاعت قبایل سایبریا جنوبی از آنان و
بیرون راندن گروه های شمالی یوئه شی ها به پایان رسید.
این امر با یافته های باستان شناسی تایید شده است .در
مرز هزاره های سوم و دوم پیش از میالد فرهنگ پازیریک
ناپدید شد ،اما روندهای جهانشمول تعویض فرهنگ ها را
عشایر باشنده فرورفتگی توران -اویوک ( )Turano -Uyukیعنی
الت ها لمس نمی کردند .آن ها با خاطر آسوده به سده های
میانه و سپس به دوران نو «کوچیدند» و تا به این روز در
سیمای تیلیوس ها ( )Teleutsتبارز نمودند .دست سرنوشت
همتباران آن ها را به شمال دشت های میانه چین افگند که
در مهاجرت بزرگ توده ها مشارکت ورزیدند .شاید پیشوند
«تور -دور» نشانه ریشه های تباری کهن آن ها باشد که به
اتنونیم (نام تباری) شان افزود می گردد .این ها قبایل
هایلندوری ( ،)haylanduryزیبندر ( )zebenderو دیگر قبایل
باشند که در میان هون های اروپایی به خوبی شناخته شده
اند.
همه آوندها گواه بر آن که قوم حاکم هونو (خونو) نیز از
تورانیان بوده اند .سخن تنها بر سر همگون بودن تلفظ
خونو (خون) و خیون یا خیان ( )hyaunنیست .بل نیز در
عناصر آشکارا اسکیتی است که در کلیت گستره هنر و فرهنگ
مادی کهن این مردم جا خوش کرده بود.

 .145پازیریک -یک واژه ایرانی قدیم است که از پازیرک
به معنای کبیر ،عظیم گرفته شده است .شاید واژه «بزرگ»
هم ریشه در همین پازیرک داشته باشد-گ.
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از توده های باشنده شمال باختری چین ،از ژون (جونگ)
ها ،دی ها و دینلین ها نام می برند .وجه مشترکی که آن
ها را متحد می سازد -چشمان آبی و موهای بور و خرمایی
است .اما چینی ها ویژگی های دیگر آن ها را هم می
دیدند :بینی های بلند و چشمان فرورفته ،یعنی ویژگی های
نژادهای اروپایی آن ها را.
پاسخ به این پرسش که آن ها از لحاظ تباری چه مردمانی
بودند ،دشوار است .شاید دینلین ها فرزندان دارندگان
فرهنگ های افاناسیفی ،اکونیفی و اسکیت ها (تورانیان)
بودند .دست سرنوشت آن ها را به مرزهای چین کشانید و از
همین رو بود که در برگ های تاریخ چین کشانیده شدند.
بخش اصلی ایشان در شمال آسیای مرکزی زندگی می کردند و
در دوره جنگ های هونوها و چینی نزد تقویم نویسان چینی
معروف شدند.
برخی از پژوهشگران تالش دارند تا دینلین ها را فرزندان
کاراسوکی ها (یعنی تخارهای مستعار) ) )psevdotoharمعرفی
بدارند و همچنین کشاورزان تاگاری ( .)Tagarاما بر پایه
دیدگاه معتبر [بازتاب یافته در کتاب «نوار استپی بخش
آسیایی شوروی در عصر سکایی -سارماتی»] دینلین ها از
اواخر سده سوم پیش از میالد در گستره یی از دریاچه
بایکال تا رود اوبی یا رود ایرتیش (در خاور قزاقستان)
زندگی می کردند و کوچرو بودند .تنها فرهنگی را که می
توان با آن ها ارتباط داد ،فرهنگ اویوکی (یا تورانی-
اویوکی  Turano- Uyukبه تعریف ما) است .آن ها تاریخ
باشکوه خودشان را داشتند ،اما اطالعات مربوط به آن ها
به چین نرسیده بود.
در شمال آن ها در میان کوه های آلتای-سایان ،که سراسر
پوشیده از درختزارها است ،بوماها ( ،)bomaمی زیستند که
زبان شان ناشناخته مانده است .لئو گومیلیف سخن از
ناهمگونی زبان های بوماها و قرغیزها (دقیق تر خاکاس ها
146)Khakassمی گوید ،اما ،چنین بر می آید که این اطالعات
 .146در 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
نام اصلی این مردمان «خاکاس» بوده باشد .کنون هم در
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،
قرغیرهای اصیل اند .نیاکان ایشان زمانی از این جا
برخاستند و دولت اویغورها را که جانشین خاقانات شرقی
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مربوط به اوایل سده های میانه ،زمانی که مردم جنوب
سایبریا زیر تاثیر هونوهای تورکی زبان درآمدند و خاکاس
نام گرفتند ،باشد.
خود بوماها ،خویش را بیکینی ها و آالکچینی ها می
خواندند .بازماندگان شان تاتار نام گرفتند .چنین گزارش
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 مغولی147خوانده 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.
این که این توده های سپیدپوست چگونه منگولویید و تورکی
زبان شدند ،تاریخ درازی دارد .به گونه یی که گومیلیف
در کتاب «تاریخ خلق هونو» نوشته است ،قرغیزها که چینی
ها ایشان را به نام «تسی گو» می شناخته اند ،در اثر
آمیزش دینلین ها با قبیله ناشناخته گیان گون به میان
آمدند .در غرب آنان ،قبچاق ها زندگی می کردند که ایشان
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
(جونگ یا یونگ+آر+ها یعنی ژون ها) بر گستره قرغیزستان
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.
شاید زبان نخستین شان هم همانند با زبان های پروتو
ایرانی خاوی بوده باشد-.گ.
 .147در 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
کلمه ( многочисленныйفزونشمار) آمده است ،اما آقای
(مغولی) خوانده
بایارف به اشتباه آن را монгольский
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
246

آن دوره مغول ها در قطار توده های کوچک و باالتر از آن،
توده های زیر ستم آسیایی هیچ برازندگی یی نداشتند .در
آن زمان ،هنگامی که توده های هژمون ،با همه نیرو
پیگیرانه بر سر رهبری «جهان» با هم می رزمیدند و
نیروهای شان را [در نبردهای فرسایشی-گ ].به هدر می
دادند؛ توده های کوچک زیر ستم با بردباری منتظر بودند
که چه وقت خواهند توانست حریفان از پا افتاده را از
صحنه بیرون کنند.
در باره منشای تاتارها نسخه های دیگر را می آوریم.
نخست -زبان آن ها ایرانی یا آریایی بود .نام تباری آن
ها« :تات +ار» (آدم های بیگانه ،بیگانگان) گواه بر
بیگانه بوده است و آر هم به معنای مرد و نیز مردم .این
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
می توان گفت .عرب ها ،پس از دستیابی به آسیای میانه،
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
باشندگان کوچرو آسیای مرکزی و میانه عام شد .این است
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
آسیایی مانند کوشانیان و یفتلیان و  ...نادرست مغول و
تورک خوانده شده اند.
درست پیدایش و بالندگی علم ژنیتیک (نسب شناسی) بود که
بسیاری از لغزش های پیشینیان را ویرایش کرد .به گونه
مثال ،توده های زردپوست چینی دارای هاپلوهای  Oو توده
های مغولی تبار دارای هاپلوهای نوع  Cاند.
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
باستان) در کتاب های «یادداشت های مغولستان» ( )1928و
«مجموعه منابع در باره اقوام باشنده ماورالنهر در
دوران قدیم» ( )1953خود ،نادرست اویغورها را مغولی
خوانده بود-.گ.
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همین است .به گونه یی که روشن است ،تورکی ها ایرانیان
را به همین نام می شناخته اند148.از همین «تات» ،به هر
حال ،این احتمال هست که نام تاجیک (تات+چوک) ساخته شده
باشد 149.تورکی زبانان به یاد داشتند که تاجیک ها
بازماندگان تخارهای زمانی نیرومند بودند که پس از شکست
دیدن از دست هونوها به سرزمین کنونی تاجیکستان اسکان
گزین شدند.
دیدگاه دوم -تاتارها را کیتی می پندارد ،یعنی قفقازی.
اگر چنین باشد ،آن ها فرزندان مدیترانه یی های دوره
نوسنگی برخاسته از آسیای صغیر می باشند .اما این
دیدگاه در تضاد با دینلین های چشم آبی و مو قهوه یی
قرار می گیرد .هرگاه پذیریم که قفقازیان در آغاز دارای
پوست سفید نبوده اند ،کار دشوارتر می شود .کیت های
معاصر از دید ژنیتیکی ،بازماندگان تاتارها شمرده نمی
شوند ،بل که تنها آداب و رسوم و زبان شان را حفظ نموده
اند.
در زمین های «منطقه غرب» ،هوستی ها (خوستی ها )husts
زندگی می کردند .همه قبایل و مردمان باشنده همواری های
شمال و غربی چین را با همین نام عمومی می خواندند.
زیرا خوستی ها «وحشی های غربی» معنا می دهد .در میان
آن ها -دی ها ،دینلین ها و ژون ها بودند .همه آن ها
(یا بسیاری از ایشان) چشم آبی و مو قهوه یی بودند.
یونانیان کنجکاو که همیشه اطالعات مربوط به مردمان
باشنده سرزمین های دوردست ،به ایشان می رسید؛ نوشته
اند که در آن سوها ،مردمان ایسودونی ( ،)Issedonesسیرها،
ُخارها ( ،)fokaryاویخُردها (اویخوردها) ،اسپه کارها
ف
( )aspakarو اوتوروکورها ( )ottorokorزندگی می کردند .از
این فهرست می توان فکارها ،اویخوردها ،اوتوروکارها و
سیر را بازشناخت 150.لئو گومیلیف ،سیرها را به اشتباه
 .148تورکی زبانان ،تات ها را تاتچکلر (تات+چیک +لر) می
خواندند که با گذشت زمان ،تاچیک و تاجیک شده است-گ.
 .149در باره وجه تسیمه یا ریشه واژه «تاجیک» نگاه شود
به کتاب های:
تاجیکان در مسیر تاریخ ،میرزا شکور زاده ،تهران1378،
تاجیک ها در منابع تاریخی ،پروفیسور لعلزاد ،لندن ،در
تارنماهای انترنتی :لعلستان ،خراسان زمین ،خاوران،
جاویدان ،خورشید ،خواهان ،فیروزکوه ،آریایی و-...گ.
 . 150یونانیان ،ساک های باشنده میانه های سرزمین های
اسکیت ها را می شناختند که چنین بر می آید که با منطقه
حوضه تاریم در شمال باختری چین مطابقت می نماید .آن ها
این کشور را به نام سیریکا (سرزمین سیرها) یاد می
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نمودند ،اما همچنین می دانستند که این سرزمین از کاشغر
تا شمال باختری چین پهن است .احتماال ،یونانیان با سیری
ها پس از برپایی مسیر بازرگانی منظم ،که پسان ها به
جاده بزرگ ابریشم بزرگ شهرت یافت ،آشنا شده بودند.
با پیروزی چین در جنگ با هونوها بر سر تسلط بر گستره
سرزمین های غربی آسیای مرکزی ،مسیر راه ابریشم گشوده
شد .این حادثه در حول و حوش سده یکم پیش از میالد اتفاق
افتاده بود ،اما اطالعات در باره مردم استپ های خاوری
اورآسیا تنها در سده یکم پیش از میالد به یونانیان
رسید .یعنی مقارن با کوچیدن یوئه شی ها به آسیای
میانه.
یونانیان نام های تباری توده های کوچرو باشنده آن
سرزمین را بر می شمارند :ایسودون هاُ ،
تخارها و
اویخَردها .اویخَردها شاید اویغورها بوده باشند .منظور
از ایسودون ها مردمانی بود که پیشتر هرودوت از آن ها
در جایی در جنوب اورال در مقابل ماساگست ها یاد کرده
بودُ .
تخارها قبال در حوضه رود تاریم زندگی می کردند،
اما پسانتر به آسیای میانه رفتند .اما بخشی ار ُ
تخارها،
که چینی ها آنان را به نام یوئه شی های کوچک می
خواندند ،در میهن باستانی خود ماندگار شدند ،که چنین
می نماید که پیش از کوچیدن بخش اصلی ُ
تخارها به نام
ُ
تخارستان یاد می شده است .در همین سرزمین تخارستان است
که یونانیان از مرمادن ناشناخته «اسپه کار» و
اوتوروکور (  ottorokorو  )aspakarیاد می کنند .روشن است
اسپه کار یک نام ایرانی است .اوتوروکور ،نام تباری
معروف بلغاری یا هونی را به یاد می آورد -شاید قبیله
اوتورگور ( )uturgurرا.
یونانیان رودهای اویخَرد ( )Oyhardو باوتیس ( )Bautisرا می
شناختند .یکی از آن ها ،احتماال ،رودخانه تاریم است ،که
از باختر به خاور راندمان دارد و شاخه های آن رودهای
که از
آکسو و یارکند اند .رود دیگر – رود چرچن است
کونلیان ( )Kunlunسرچشمه می گیرد،
کوه های کونلون یا
یعنی از زیستگاه توده های تبتی باوت ها .در گذشته چرچن
( )Tchertchenیک رود پرآب و مست و خروشان بود که به
دریاچه لوب نور می ریخت .رودهای یارکند ،ختن و کیریا
کوه کونلون جریان
( )Keriyaکوچکتر اند که همچنین از
یافته ،و در بیابان ها ناپدید می گردند ،اما در گذشته
به رود تاریم می ریخته اند.
یادداشت گزارنده :تردیدی نیست که آن چه را که یونیان
باستان «اویخورد» یا «اویخُرد» نامیده اند ،نمی تواند
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با دی ها مرتبط می دانست .اما به احتمال زیاد ،آن ها
فرزندان شبه تخاریان یا تخاریان مستعار ( )psevdotoharو
باشندگان حوضه رود تاریم پیش از آمدن ایرانیان به این
جا بوده اند.
یونگ ها یا جونگ ها (ژون  )zhunهای کوچی در مرزهای چین
در سده چهاردهم پیش از میالد پدیدار شدند و نوار باریک
اما بارور میان جلگه میانی چین و ببابان گوبی را
گرفتند .نام یکی از قبایل -سیان یون ( )syanyunبرای ما
شناخته شده است که به علت همانندی تالش ورزیده اند آن
را با هونوها (سیونوها) آژند بزنند و آن را مربوط
قبایل تورکی زبان بدانند.
بی آن که پیوند سیان یون ها را با هونوها منتفی
بپنداریم ،خاطرنشان می سازیم که به احتمال زیاد ژون ها
با ایرانیان پیوند داشته اند .تاریخنویسان چینی آن ها
را از نزدیک می شناختند و از همین رو هم ایشان را به
نام «ژون-دی» ها می خواندند .خنجرهای ژون های کوهی
گواه آشکار بر منشای شان است .خنجرهای آنان به گونه
شگفتی برانگیزی خنجرهای اسکیت های پرآوازه را به خاطر
می آورند .می دانیم که فرمانروایان پادشاهی ژو از محیط
پولی اتنیک (چندتباری) ژون ها برخاسته بودند و با
بستگان دشت نشین خود پیوندهای خویشاوندی و سیاسی دیرپا
و استوار داشتند.
ُردوس (از شاخه های رود
قبایل بایان151و لووفان ( )loufanا
هوان هی یا رود زرد) با ژون ها پیوند داشتند .آن ها
آداب و رسوم سکایی داشتند و فرمانروایان شان زیر تاثیر
چیزی جز اویغور بوده باشد .اویغور (اوی+غور) -یعنی
مردمان باشنده درختزارهای دره های کوهی .در این حال،
داکتر الماس تورگاتای -دانشمند اویغوری بر آن است که
ُر+د) -خور
ُد» (اوی+خور یا خ
در واژه «اویخورد» یا «اویخر
ُ همان خورشید است .در این صورت اویخورها یعنی
یا خر
مردمان باشنده کوه هایی که از پشت آن خورشید می برآید.
آبلیت کمالف ،در ص ،1 .کتاب تاریخ عمومی اویغورستان
(ترجمه میترا همدانی ،مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی،
تهران )1381 ،می نویسد« :نخستین بار از منابع چینی در
باره اویغورها واژه «خوئیخه» ( )Khueikheدر سده هژدهم،
از طرف چین شناسان فرانسوی مانند ژ .دگینه ،گوبیل ،ژو
ده مایا و ک .ده .ویسدلو به میان آمد...نزدیکترین
اجداد خوئیخه (قبایل گائوچه  )Gaoche -مشخص شده-.»...گ.
 .151گروه هایی از بایانی ها همین اکنون هم در
افغانستان بودوباش دارند .در منطقه بند بایان-.گ.
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فرهنگ پازیریک قرار داشتند .از آن ها در اردوس یادمان
های گورستانی نخبگان اواخر سده های جارم -سوم پیش از
میالد بر جا مانده است با زیوراتی در سبک پازیریک ،و
برنز نامنهاد اردوس.

تندیس برنزی مرد دارای سیمای آشکارا اروپایی
با شمشیر اسکیتی (اکیناکی) در دست و جامه اسکیتی
اطالعات در باره «دی» ها نیز متناقض است .لئو گومیلیف
سخن از زیستگاه قدیمی دی ها در شمال دشت های میانی چین
و جنگ های هزار ساله «اهریمن های سرخ ریش» با «چینی ها
سیاه مو» بر زبان می راند .او نام دیگر آنان –دیلی را
می آورد ،که آن را با تیلی ها پیوند می زند .از دیگران
نام چی دی ( )Chidiو بای دی یعنی دی های
او نام های
سرخ و سفید را یاد می کند .بازماندگان چی دی ها –
اویغورها و بازماندگان بای دی ها -هپتالیت ها Ephtalits
(پشتون ها) اند .نام تباری «دی» در قبیله افغانی افری
دی (افریدی) هم تکرار می شود .س .کیالشتورنی ظاهر شدن
آنان را در شمال دشت های میانی چین مربوط به سده هفتم
پیش از میالد می پندارد.
اتنونیم تیلی های قدیم را توده های
آلتای -تیلیوت ها و تیلیسی ها حفظ نموده
دم سده های میانه این نام در اتنونیم
یفتلی ،ابدالی و دوبالی بلغار دیده می
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کنونی باشنده
اند .در سپیده
های توده های
شد( .اب+دالی،

اف +تالی ،دولو+اب که در این جا «اب» به معنای سرزمین
152
های کوچیان است).
 .152قبایل ابدالی ،یفتلی و دولوبا از روی همه نشانه
های ایرانی اند .آن ها زمانی در ترکستان خاوری بودوباش
جایی که از ایشان توپونیم (نامجا یا نام
داشتند-
گیتایی) ابدالی بر جا مانده است -و سپس از آن جا از
راه آسیای میانه به سرزمین کنونی افغانستان ،ترکمنستان
و اروپای خاوری رفتند.
طایفه ترکمان «ابدالی» تقریبا پس از پنج سده همراه با
اغوزها به خاور میانه رفتند .فتح آسیای صغیر (سرزمین
آناتولی یا ترکیه کنونی) را با آنان مربوط می دانند.
از بازماندگان آنان در آسیای صغیر نام های خانوادگی
ابدالی بر جا مانده است .به احتمال بسیار زیاد ،نام
[نام خانوادگی نویسنده-گ ].با آن ها
بایار ()Bayar
ارتباط می گیرد.
از بلغارهای دولوب ( )Dulobکه منشای تباری شان را برخالف
حقایق تاریخی تالش ورزیده اند به قبایل ژرمن پیوند
بزنند ،دولیبی ها  Dulebبر جا مانده اند.
بنا بر پیام های گنگ (اما نه رد شده از سوی مرکز علمی
بالنوفسکی) ،)O. Balanovskyتاتارها و اوکراینی های منطقه
لووف از دید ژنیتیکی بستگان هم اند.
آن چه مربوط می گردد به هم آوایی کلمه های ابدالی و
هپتالی ،چنین چیزی آشکارا در زبان های تاتاری و
باشقیری برجسته می باشد .روشن است ،می توان کلمه های
ایتیل و ادیل را با هم مقایسه کرد.

(یک سکه یفتلی با فرتور پادشاه یفتلی (سیمای اروپاییدی
او با بینی برجسته آشکار است)
یادداشت گزارنده :چنان چه در گذشته چند بار هم یاد آور
شدیم ،تا کنون بر سر وجه تسمیه قبیله ابدالی پشتون در
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
این که کلمه پشتو (جمع آن پشتون) برگرفته از همان پرسو
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
گروهی ایشان را با کوشانیان از یک تیره و تبار دانسته
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
خوانده اند که کاوش های باستان شناسی اخیر ،همانا همین
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
خوانده اند ،بپردازیم .در کتاب «دولت یفتلی و نقش آن
در تاریخ آسیای مرکزی» نوشته شادروان داکتر معروف عیسی
محمدف و نیز کتاب «شاهنشاهی کیرپاند» نوشته بانو
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
پنداریم:
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
به زبان عربی و چه در پارسی دری و چه در سایر زبان ها
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.
از همین رو ،می توان گفت که طایفه ترکمان ابدالی ،نه
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
پشتون های غلزایی آمیزه یی اند از یفتلیان و توده های
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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.
در پیوند با گفته های نویسنده همچنین بایسته می دانم
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
همین گستره کوه های سلیمان یاد شده است .در دوره شاهرخ
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.
سلجوقیان بر مناطق جنوب هندوکش تا کرانه های رود سند
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
نام عبدالی در جایی دیده نمی شود .دست کم بنده تا کنون
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
پومپی ،که در آن یونانیان باستان صحنه نبرد داریوش و
اسکندر را به نمایش کشیده اند ،در کنار داریوش سواره
نظام افغانی (پشتون) مجهز با جنگ افزارهای سنگین دیده
می شوند .این تصویر در کتاب «افغان نامه» نوشته داکتر
محمود افشار و نیزکتاب «تاریخ جنگ های افغانستان» به
زبان انگلیسی آورده شده است .نتیجه این که پشتون های
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
در اثر آمیزش یفتلی ها با پشتون های ابدالی به میان
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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همه آن ها چنین بر می آید که با هم خویشاوند اند -چیزی
که چینی ها به آن اشاره نموده اند .به باور چینی ها،
اویغورها (که از تیره تیلی اند) و یفتلی ها بر رغم
تفاوت زبان های شان دارای منشای مشترک اند.
آن چه مربوط به منشای تباری دی ها می گردد ،می شود گفت
که چندان روشن نیست .چنین بر می آید که آن ها از یک سو
در پیدایش خود با قبایل سکایی کوچ نشین آسیای میانه و
از سوی دیگر ،با باشندگان قدیمی این سرزمین ها (با آن
که هم از جاهایی دیگری به این جا آمده بودند) ،پیوند
داشتند .بیخی امکان دارد که در میان آن ها بازماندگان
«ارابه سواران» اندرونوفویی بوده باشند .همین گونه
چنین بر می آید که مومیایی های یافت شده در حوضه رود
تاریم با آنان ارتباط یکراستی داشته باشند .همچنین آن
ها با ژون ها پیوندهایی داشته بودند .از دیدگاه
153
ژنیتیک ،آن ها دارندگان هاپلوگروه آریایی  R1aبودند.
دی های کوچرو نه تنها استپ های استان کنونی گانسو را
گرفتند ،بل که همین گونه در راستای جنوب در استان
سیچوان پیش رفتند .ظاهرا ،در این جا در سیچوان ،آن ها
شاید افغان ،معرب ابگان باشد .ابگان (اب+گان) یعنی
مردمان کوچی .شایان توجه است که در کلمه ابدالی هم
«اب» دیده می شود .حال ،اگر «اب» به معنای کوچی باشد،
با پرسش دیگری رو به رو می شویم که پس «دالی» یعنی چه؟
تنها چیزی که به ذهن می رسد ،این است که شاید دالی شکل
دگرگونشده دیلی باشد .یعنی دی ها .پس می توان چنین
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.
که در لشکرکشی های
سرزمین امپراتوری
پشتون های ابدالی،
ترکمانان ،اشتراک

با توجه به همه این ها می توان گفت
سلجوقیان بر آسیای صغیر (آناتولی-
روم شرقی بیزانس یا ترکیه کنونی) نه
بل که یفتلی های آمیزش یافته با
داشته و پیشاهنگ بوده اند-.گ.
 .153ژ .سیبیتف داده هایی را می آورد در باره تیره های
ساریگ -یوگورها (  ،)Saryg yugurکه از بازماندگان دی ها
به شمار می روند و در اعماق آسیای مرکزی بسر می برند
که لئو گومیلیف متوجه نمی شود که چشمان شان بادامی
نیست و در چهره های شان رنگ زرد دیده نمی شود .طایفه
ابدالی از جمع آنان است .از لحاظ ژنتیکی ساریگ-
یوگورها دارنده هاپلوگروه های مختلف اند .اما – R1a
هاپلوگروه آریایی شان ،گروه غالب است.
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با مردم «با -شو» رو به رو گردیدند و با آنان آمیزش
یافتند و پاره یی از عناصر فرهنگی آنان را وام گرفتند.
به ویژه ،آیین روپوش گذاشتن بر آرامگاه ها را که در
گستره فرهنگ های کاتاکومبی -گورستان های دخمه یی
(گورستان های بوما در ترکستان خاوری و شمسی در دامنه
های شمالی کوه های تیان شان و )...گسترش یافته بودند،
ُرگ توده ها به مرزهای
و سپس در سال های مهاجرت های ست
154
غربی استپ های اورآسیا رسیدند.
مهمترین و شناخته شده قبیله ژون ،قبیله اوسون (آسیانی
های تاریخ نویسان یونانی) در استپ های استان کنونی
گانسو بسر می بردند .به گفته لئو گومیلیف آن ها از
دینلین ها بودند .دیگران آن ها را با ایسیدونی ها
( )issedonsیکی می پندارند .اوسون ها با یوئه شی ها می
زیستند اما نسبت به آن ها دیرین تر بودند155.سیمای آنان
به سغدی های آسیای میانه همانند بود :دارای قدهای رسا،
و ریش های بور .افسانه نشانه های نسب یا شجره نامه آن
ها با رومیان باستان همانند است.
 .154این رسم و رواج ها همراه با دیگر رسم و رواج ها،
مانند کندن دخمه ها در گورستان ها و گذاشتن پوست ها،
پاها و سرهای اسپان که در میان سارمات های خاوری رواج
داشت ،در میان آرامگاه های بلغارهای تاتارستان (البته،
نه همه) و تورباسلین های ( )turbaslinباشقیرستان دیده می
شود.
 .155در 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،
در این گستره تنها گروه هایی از سکایی ها بودوباش
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
شان بودند.
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
شی ها را برچینند .حتا ،در سال های پایانی فرمانروایی
هونوها ،چینی ها توانستند با بهره گیری از همین دشمنی،
اوسون ها را با خود در نبرد در برابر هونوهای شمالی که
بازماندگان قبایل یوئه شی بودند،
بیشتر متشکل بر
همپیمان سازند و دولت هونویی را از ریشه براندازند-.گ.
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هم در این جا و هم در آن جا در سرنوشت فرمانروایان
ماده گرگ و زاغ (کالغ) نقش دارند .همسایگی جغرافیایی با
هونوها ،که در خاور زندگی می کردند ،و یوئه شی ها؛
برای زمان درازی سرنوشت اوسون ها را رقم زد و نقش
مرگباری را در سرنوشت تمدن ایرانی بازی کرد156.چنین بر
می آید که اوسون ها در کشاکش میان دو توده با هم رقیب
همسایه ،با توجه به اوضاع ،جانب هونوها را گرفتند.
اوسون ها با شکست دیدن از دست یوئه شی های تجاوزکار،
زمین های خود را ترک کردند و به خاور گریختند .در
نبرد ،پادشاه اوسون ها کشته شد .اما بر خالف انتظار
یوئه شی ها ،مائودون -فرمانروای هونوها ،با بازماندگان
پادشاه کشته شده مهربانی فراوان کرد و این گونه،
هونوها و اوسون ها از دشمنان ،به همپیمانان در برابر
یوئه شی ها مبدل شدند.
در شمال جونگ ها (ژون ها) ،هونوهای مرموز بودوباش
داشتند .ریشه های آن ها ،به گفته گومیلیف هیچ پیوندی
با دی ها ،دینلین ها و ژون ها ندارد .هرگاه از روی نام
تباری هونوها داوری کنیم ،بی چون و چرا پیوند آن ها با
توده هایی یاد شده در اوستا -خیونی ها به خاطر می آید.
هونوها را دست سرنوشت به دورترین مرزهای استپ های
 .156به این معنا که نخست ،یوئه شی های آریایی از گستره
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
راندند .همه این ها به سود چین و به زیان ایران تمام
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
نبردهای سهمگین بودند ،از پشت سر مورد فشار قرار
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
تمدن ایرانی به دست اعراب بیابانگرد افتاد و همه این
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.
سکایی های ایرانی زبان که به احتمال بسیار زیاد،
دارندگان هاپلو گروه  ،R1aبودند ،به خاور آمدند .اما
در این جا اتنوژنز آن ها اصوال راه متفاوتی را پیمود و
در سرانجام به نتایج غیر منتظره یی انجامید .در آغاز،
توده ایرانی زبان در میان خود فروپاشید و به دست خود
تمدن خود را نابود کرد و در راس تمدن تازه تورکی قرار
گرفت157که در آن دارندگان هاپلوگروه های  Qو  Nنقش
158
برجسته داشتند.
تورکی زبان بودن [(شدن)-گ ].هونوها ،دینلین ها و تیلی
ها (نیاکان اویغورها) ،که گومیلیف و نویسندگان برخی از
مقاالت ویکیپدیا و دیگر آثار تاریخی ،بر آن پا می
فشارند ،شاید برای برش معینی از دوره تاریخی تاریخ
تباری شان درست باشد ،اما به هیچ رو ،منشای تباری آن
ها را توضیح نمی دهد .زبان نمی تواند چونان مشعل
راهنما در پیچ و خم پدیده پیچیده اتنوژنز شمرده شود.
بیشتر قاعده است تا
زیرا تغییر زبان در تاریخ
استثناء.
نورمان ها ،به عنوان مثال ،پس از فتح منطقه شناخته شده
نورماندی (فرانسه) ،زبان ناروژی خود را از دست دادند و
فرانسوی زبان شدند .همان ها به انگلستان ،که در آن جا
 .157منظور این است که توده های ایرانی زبان مانند دی
ها ،دینلین ها ،ژون ها ،یوئه شی ها و اوسون ها ،از
سویی میان خود به رقابت و مبارزه برخاستند و از سوی
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
تورکی شده بودند) همه از میان رفتند و جای خود را برای
توده های نوپیدای پروتو مغولی و پروتوتورکی که آمیزه
یی از تورانیان آریایی ایرانی زبان و چینی های زردپوست
بودند ،سپردند-.گ.
 .158با توجه به نقش سوبسترات (بستر) و الیه فوقانی
(سوپراسترات) جامعه ،منشاء کتله عمومی باشندگان و هسته
سیاسی آن باید جداگانه بررسی شود .در باره طبیعت اصلی
تمدن ایرانی هونوها ،می توان از روی ایرانیسم های زبان
چوواشی ،جامه های نوع سکایی آنان ،کاله های شان ،که
می باشد ،شیوه
یادآور کاله های فیریگی ها ()Phrygian
تعظیم شان به سان سکایی ها و ....داوری کرد.
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توده های خویشاوند شان زندگی می کردند ،زبان فرانسوی
را به ارمغان آوردند و مدت های زیاد به آن سخن می
گفتند .فرانسویان کنونی به زبانی سخن می گویند که ریشه
های آن به جهان فرهنگ روم سر می کشد159.اما از این
فاکت ،هیچ کسی در باره خاستگاه رومی االصل بودن آن ها
نتیجه گیری نمی کند .اما در این زمینه تنها موقف تاریخ
نویسان یک ششم زمین (منظور گستره شوروی پیشین است-گ).
صد وهشتاد درجه متناقض است که از روی زبان در باره
160
منشای تباری این یا آن توده داوری می کنند.
چنین بر می آید که به علت عدم آگاهی ،برخی از
نویسندگان می خواهند چنین استدالل نمایند که گویی این
قبایل از همان آغاز تورکی زبان بوده باشند! و این
گونه ،بی توجه به آوندهای دیگران ،آگاهانه یا
ناآگاهانه به تحریف عمدی یا غیر عمدی حقایق دست می
یازند و به «کالهبرداری های تباری تاریخی» می پردازند.
در این رابطه ،بایسته است گزارش منابع چینی را در باره
پیوندهای تیلی ها یادآور شویم .بنا به گفته یک منبع،
اویغورها (تیلی ها) با یوئه شی ها خویشاوند اند .اما
به گفته منبع دیگر ،همریشه با یفتلی های ایرانی زبان؛
اما در این حال ،آگاهان چینی تنها یادآور می شوند که
زبان یفتلی ها از زبان اویغورها متفاوت است[ .یعنی اگر
اویغورها را تورکی زبان بپنداریم ،زبان یفتلی های
خویشاوند آن ها غیرآن بوده است-گ.].
 .159بایسته است میان دو نوع اتنوژنیز ،تمایز قائل شد:
یکی ،منشای تباری آریایی تک تباری است .حامالن آن (به
جز از رشته زنان) با افراد برخاسته از دیگر گروه های
تباری همگرایی نیافتند و همین گونه آن ها را به محیط
خود نپذیرفتند.
اتنوژنیز دیگر ،رومی است که شکل فراتباری یا سوپر
اتنیک ( )superethnicدارد .رومیان از همان آغاز ،اهمیت
بسیاری به خاستگاه و منشا نمی دادند و این خط شالوده
گذار توسعه پا گرفت .البته ،تالش هایی از سوی رومیان
برای دادن بار تباری به دولت روم برای بازماندگان شان
انجام شده بود ،اما همه این تالش ها در فرجام با شکست
رو به رو گردیدند.
 .160به 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
ریشه تورکی زبان و تورکی تبار جا بزنند– .گ.
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به باور ثابتف (( )Sabitovدانشمند اویغوری) در میان
اویغورها بنا به داده های د .ان ای ،هاپلوگروه ،R1a
هاپلوی اصلی است .یعنی آشکارا برخاسته از ریشه
هندواروپایی که با تاجیک های کوهی ،افغان ها (پشتون
ها) -بازماندگان سکایی ها ،گسست ناپذیر می باشد161.در
آینده ،برخی از اویغورها به غرب شتافتند و اقوام
ایرانی غرب اورآسیا را زیر فرمان خود درآوردند .آن ها
بودند که پایه و شالوده تباری بلغار بزرگ و دولت کیف
روس را گذاشتد .آوازخوان سرزمین روسی بویان دارای نام
بلغاری بود ،اما چنانی که از آهنگ های سروده شده وی بر
162
می آید ،به زبان روسی باستان آواز می خواند.
نام تباری باستانی تله ها یا «تیلی» ها از طریق
بلغارها به محیط سالوی ها ره یافت و در سیمای اسالوی
دولوبی ها ( )Dulobaبازآفرینی گردید (در این باره
پسانتر می پردازیم) .بنابراین ،پیام در باره پیوندهای
تنگاتنگ تاتارها و اوکرایینی های لفوف ،بدون پایه و
شالوده تاریخی نیست .چنانی که آداب و رسوم روس های
جنوبی و اوکرایینی ها که با عهد فرمانروایی خاقانات
هماهنگی دارند .برای نام «بویان» برخی
دشت نشین خزر
از نویسندگان می کوشند ریشه های سالوی و یا چواشی جستجو
نمایند و در این حال این واقعیت را نادیده می گیرند که
این نام در میان تاتارها در گذشته بسیار رایج بود.
 .161به 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
هم ،شایان یادآوری است که پشتون ها ،در کل ،از روی
داده های دی .ان .ای ،پس از نورستانی ها ،ناب ترین و
در
اصیل ترین توده های ایرانی اند .هاپلو گروه R1a
میان باشندگان ایران غربی (ایران کنونی) به گونه
که در میان
میانگین تنها  30در صد است .در حالی
ها بیش از  60درصد و در میان پشتون ها
نورستانی
(همراه با دیگر هاپلوهای رایج در میان توده های
ایروهندواروپایی) نزدیک به  50درصد می رسد .برای
مقایسه این هاپلو در میان تاجیک های باشنده همواری ها،
مانند ایرانی های غربی ،به همان میانگین  30درصد می
رسد .این گونه ،پشتون ها از ایرانی ترین و اصیل ترین
گروه ایرانی تبار اند– .گ.
 .162شایان یادآوری است که زبان روسی باستان ،با زبان
اوستایی بسیار نزدیک و همریشه می باشد .هم از دید
دستوری و هم از دید واژگانی-.گ.
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مادها:

نقشه شماره
نقشه دولت مادها -نخستین دولت بزرگ تشکیل شده در دوره
تاریخی در بخش باختری فالت ایران
سرزمین ایران در دوره مادها ،از سوی جهانیان «میدیا»
(کشور مادها) نام می گیرد و این نام حتا تا هنگامی که
از روی کار آمدن هخامنشیان یک سده آزگار می گذشت،
کماکان اشتهار داشت.
به گونه یی که دیده می شود ،دامنه های خاوری این
شاهنشاهی تا باکتریا (بلخ) می رسیده است.

گستره سرزمین ماد در  600پیش از میالد
شاهنشاهی
163
میالد)

ماد

«Mādai

(۷۲۸

پیش

از

میالد–۵۴۹

پیش

از

 . 163برگرفته از :ویکیپدیا با اندکی فشرده سازی و
ویرایش.
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پادشاهان:
  ۷۰۱پیش از میالد-دیاکو (نخستین)  653-631فروریتش  ۵۸۵-۶۲۵پیش از میالد-هووخشتره  ۵۸۹-۵۴۹پیش از میالد-ایشتوویگو (آخرین)تاریخچه:
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 هووخشتره قبایل مادی را متحد نمود ۷۲۸-پیش از میالد کورش بزرگ با گشودن هگمتانه دولت ماد را سرنگوننمود ۵۴۹-پیش از میالد
ماد نام یکی از اقوام ایرانی تبار که در سده هفدهم پیش
از میالد در سرزمینی که پسان ها به نام ماد شناختهشد،
نشیمن گزید .بسیاری از تاریخنویسان باستان ،آشکارا،
مادها را «آریایی» خواندهاند .واژگان بازمانده از گویش
مادی[مانند =( Farnah :فر)؛  =( Paradaydaپردیس)؛
 =( Vazrakaبزرگ)؛  =( Vispaهمه)؛  =( Spakaسگ)؛ =( Mitra
مهر)؛  =( Xshayathiaشاه) در زبان پارسی باستان ،و نیز
تصریح «استرابون» به «آریایی» بودن زبان مادها و پیوند
و همسانی آن با زبان های پارس و بلخ و سغد و سکاها و
نیز کالم داریوش بزرگ ـ که زبان مادها و پارسها را در
یک گروه قرار میدهد ،نشانه از «آریایی» بودن زبان
مادهاست.
در اواخر سده هشتم پیش از میالد ،مادها در ایران غربی
گرد هم جمع شده ،نیرو گرفتند و با آشوریان که به آن ها
یورش برده بودند ،جنگیدند و طی جنگهایی که حدود یکصد
سال به درازا انجامید ،آنان را شکست دادند و دولتی
بنیاد نهادند که  ۱۲۰سال فرمانروایی نمود و سرانجام از
کوروش بزرگ شکست خورد.
بناهای مذهبی (معابد) یافته شده در سکونتگاههای مادها
و نیز نامهای خاص مادی که با اسامی دینی آریایی ترکیب
شدهاند (مانند،Artasiraru ،Auraparnu ،Bagparna ،Mazdakku :
 )Bagmashda ،Bagdattiآشکارا تعلق مذهبی قوم ماد را به
اندیشهها و آیینهای دینی هندوایرانی (آریایی) و شاید
زرتشتی ،نشان میدهد.
نام شاهان و سرداران ماد که در متون آشوری و یونانی و
َ،
ْشَتر
َخ
ُو
َرتی ،او
َو
ْر
پارسیباستان ذکر گردیدهاند (مانند :ف
پرَ
نَ ،
َسپاَ
َگ ،شیدیرَ
د و…) همگی به آشکارا
تخم
َیی
ْیو
َرشْت
ا
«آریایی» هستند.
برخی مدعی هستند بر پایه نظریه «حضور دیرین مردم
آریایی در خاور نزدیک و میانه» که توسط گروهی از
تاریخدانان به ویژه جهانشاه درخشانی ارائه شدهاست،
مَ
واژه «َ
ده» در نوشتارهای میانرودان به نادرست به معنای
عام سرزمین ترجمه شدهاست که با برخی از اسناد باستانی
سازگار نمیباشد .بر پایه این دیدگاه ،دست کم از هزاره
سوم پیش از میالد مادها در بخشهای غربی ایران حضور
داشتهاند.
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بر پایه برخی منابع ،مادها میان قرون  ۹تا  ۷پیش از
میالد حکومتی یکپارچه برای سرزمینهای مادی تشکیل ندادند
و در این رابطه برخی معتقدند که به نظر میرسد آن چه در
باره نهادهای تمدنی و حکومتی مادها در متون تاریخی
(هردودت و پس از وی) روایت شدهاست ،تصویری متعلق به
هخامنشیان و پارسها باشد که سپس به تن و قامت مادهایی
که روزگارشان گذشته بود ،پوشانده و بازسازی شدهاست.
آن چه از متون آشوری  -که اسنادی معاصر با دوران مادها
هستند – بر میآید ،آن است که مادها از سده نهم تا هفتم
پ .م .نتوانسته بودند چنان پیشرفتی بیابند که سبب
همگرایی و اتحاد و سازمانیافتگی قبایل و طوایف پراکنده
ماد بر محور یک رهبر و فرمانروای برتر و واحد  -که
بتوان وی را پادشاه کل سرزمینهای مادنشین نامید؛ آن
گونه که هرودوت ،دیاکو را چنین مینماید ،شده باشد.
پادشاهان آشور در ضمن لشکرکشیهای پرشمار خود به قلمرو
سکونت مادها ،همواره با شمار فراوانی از «شاهان محلی»
(حاکمان مستقل شهرهای مختلف) روبهرو بودهاند و نه یک
پادشاه واحد حاکم بر کل سرزمینهای مادنشین.
شاهنشاهی ماد در زمان هووخشتره به بزرگترین پادشاهی
غرب آسیا حکومت میکرد و سراسر ایران را آن چنان که در
نقشه سرزمین ماد هویدا است برای نخستین بار در تاریخ
به زیر یک پرچم آورد .هوخشتره بنیادگذار نخستین قدرت
ایرانی بود .پایهگذاری دولت ماد به عنوان نخستین دولت
بر پایه وحدت اقوام مختلف باشنده پشته ایران با
مشترکات و پیوندهای فرهنگی را باید به عنوان مهمترین
رویداد در تاریخ ایران به شمار آورد.
لشکرکشیهای پی در پی آشور به سرزمین ماد در سده هشتم
پ .م؛ و خطر حمله از غرب از سوی دولت زورمند آشور،
نیاز تشکیل یک دولت متمرکز را برای مادها که جدیدترین
مهاجران به زاگرس بودند ،به وجود آورد .هرودوت
مینویسد :آشوریها در آسیا پنجصد سال حکومت کردند،
نخستین مردمی که سر از اطاعت آن ها پیچیدند ،مادها
بودند .اینان برای آزادگی جنگیدند ،رشادتها کردند و از
قید بندگی رستند.
گاهنامه:
در سال  ۸۱۰پیش از میالد ،آداد-نراری سوم به ماد لشکرکشید و صفحات غربی فالت ایران را تصرف کرد.
در سال  ۶۳۳پیش از میالد ،سکاها به ماد حمله کردند۹ .سال بعد در سال  ۶۲۴پیش از میالد مادها ،سکاها را شکست
داده و عقب میرانند.
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در سال  ۶۱۲پیش از میالد ،ماد و بابل متحد شدند وهووخشتره به نینوا مرکز آشور حمله کرد و پادشاهی آشور
را برانداخت.
در سال  ۵۵۰پیش از میالد ،ایشتوویگو شاه ماد از کوروششکست میخورد و پیرو آن هگمتانه به تسخیر کوروش در
میآید.
در سال  ۱۵۵پیش از میالد مهرداد یکم سرزمین ماد راتسخیر میکند.
منبعشناسی تاریخ ماد:
نخستین اشاره به قوم ماد در کتیبه یی است که گزارش
حمله شلمانسر سوم به سرزمین موسوم به پارسوا ،در
کوههای کردستان( ،سال  ۸۳۷پ .م) بر آن ثبت شده است.
مادها از نژاد هند و اروپایی به شمار میروند و محتمل
است که در تاریخ هزار سال پیش از میالد از کنارههای
دریای خزر به آسیای باختری آمده باشند.
اکنون با کاوش در مناطق غرب ایران از مادها آثاری در
تپه هگمتانه در دست است .تپه هگمتانه تپه تاریخی با
پیشینه یی متعلق به دوران ماد است .روایات تاریخنویسان
یونانی نیز حاکی از آن است که این شهر در دوره مادها
(از اواخر سده هشتم تا نیمه نخست سده ششم پیش از
میالد) ،مدتها مرکز شاهنشاهی مادها بودهاست و پس از
انقراض آن ها نیز به عنوان یکی از پایتختهای هخامنشی
(پایتخت تابستانی) به شمار میرفتهاست .گفتههای هرودوت
 تاریخنویس یونانی ،در سده پنجم پیش از میالد ،مهمترینمأخذ تاریخی در این زمینه است .در حقیقت ،برای نوشتن
تاریخ دودمان ماد نخستین بار در نیمه دوم سده پنجم پیش
از میالد هرودوت کوشش کردهاست .در کتیبههای تیگلتپیلسر
سوم که در سده هشتم پیش از میالد نوشته شدهاست و
سناخریب و اسرحدون و شلمانسر سوم نیز به ناحیه ماد
اشاره کردهاند.
از متون عهد عتیق کتاب مقدس نیز تا حدودی برای بازسازی
تاریخ ماد بهره گیری می شود .این متون در دورههای
تاریخی گوناگونی نوشته شدهاند و بهجز برخی از قسمتهای
کتابهای عزرا و دانیال که به زبان آرامی نوشته شدهاند،
همه این متون به زبان عبری نگاشته شدهاند .کتابهای
ً همزمان بودهاند و در
پیامبران ناحوم و حبقوق که تقریبا
سده هفتم پیش از میالد میزیستند ،بر افتادن ناگهانی
دولت آشور را شرح میدهند .ناحوم سقوط مصیببار نینوا را
که در سال  ۶۱۲پیش از میالد توسط مادها و بابلیها تسخیر
شد را گزارش کرده و حبقوق در باره تسخیر آشور در سال
 ۶۱۴پیش از میالد توسط مادها سخن میگوید .شاید
پیشگوییهای هر دو کتاب به زمانی که دولت آشور هنوز
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پابرجا بوده ،تعلق دارند ولی در دورهای بودهاند که
سرانجام مصیبتبار دولت آشور ،آشکار به نظر میرسید.
سرزمین ماد:
در پایان هزاره دوم پیش از میالد ،قبیلههای مادی ،آغاز
به استقرار در قلمرو غرب ایران که پسان ها ماد نامیده
شد ،کردند -جایی که در آن زمان نشیمنگاه شاهکنشینهای
فراوان و گروههای قومی و زبانی گوناگونی مانند گوتیها،
لولوبیها ،کاسیها و هوریها بود .سپس ،در سدههای نهم و
هشتم پیش از میالد ،قدرت مادها تا حدی زیادی افزایش
یافت و نقش آن ها برجسته شد و سرانجام در سده هفتم پیش
از میالد ،سرتاسر غرب ایران و برخی از مناطق نزدیک آن
به مادها تعلق یافت .بنا بر این ،مرزهای ماد در درازای
چند صد سال ،بهتدریج و رفتهرفته تغییر کرد .با این
حال ،گستره جغرافیایی دقیق ماد برای ما ناشناخته مانده
است.
در دوره نخستین ،مرزهای غربی شاهکنشینهای ماد که از
یکدیگر مستقل بودند ،از مرزهای غربی دشت همدان فراتر
نمیرفتند .اطالعات ما در باره حدود شمالی و شرقی ماد
بسیار اندک است .با این حال ،سرزمین اصلی ماد ،آنگونه
که آشوریها از اواخر سده نهم پیش از میالد تا آغاز سده
هفتم پیش از میالد آن را میشناختند ،از سوی شمال به
گیزیل بوندا محدود میشد که گیزیل بوندا در کوههای
قافالنکوه در شمال دشت همدان قرار داشت .از سوی غرب و
شمال غرب نیز محدوده آن از دشت همدان فراتر نمیرفت و
به کوههای زاگرس محدود میشد ،به جز در جنوب غربی که
مادها تا درههای زاگرس را در اختیار داشتند که این مرز
در دامنه کوههای گرین واقع شده بود و ماد را از الیپی،
پادشاهی یی در نواحی پیشهکوه به سمت جنوب کرمانشاه،
جدا میکرد .از سوی جنوب نیز مرز ماد به منطقه ایالمی
سیماشکی محدود میشد که امروزه با دره خرمآباد تطبیق
داده میشود.
به نظر میرسد که قلمرو ماد از سوی خاور و جنوب خاوری
به دشت کویر و سرزمین َ
پتوشَرا ( )Patušarraمحدود بود.
سرزمین پتوشرا چنان که توسط شاهان آشوری توصیف شده
است ،در حاشیه کویر نمک (شاید دشت کویر) واقع شده بود.
رشته کوه نزدیک پتوشرا را آشوریان «بیکنی» مینامیدند و
از آن با عنوان «رشته کوه الجورد» یاد میکردند.
پژوهشگران معموالً آن را با کوه دماوند که در شمال شرق
ً همان
تهران قرار دارد ،برابر میدانند .پتوشرا ظاهرا
منطقه یی است که در پارسی میانه بهصورت َ
پدشخوار ذکر
شده است .جایی که در سدههای میانی استخراج الجورد از آن
گواهی شده است .الجورد که به عنوان خراج به آشوریان
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پرداخت میشد« ،به واسطه تجارت با مادیهای مناطق شرقی
به دست میآمد».
پتوشرا و کوه بیکنی ،شاید دوردستترین قلمرو حکومت
مادها بود که آشوریها در طول بزرگترین توسعه خویش در
نیمه دوم سده هشتم پیش از میالد و دهه نخست سده هفتم
پیش از میالد ،به آن نفوذ کرده بودند .با این حال،
لوییس لوین استدالل میکند که کوه بیکنی به احتمال زیاد
میبایست با رشتهکوه الوند تطبیق داده شود که در غرب
همدان قرار دارد .این تطبیق توسط استوارت کلیفورد
براون و شمار دیگر از پژوهشگران پذیرفته شده است .اگر
تطبیق بیکنی با رشتهکوه الوند درست باشد ،به این
معناست که آشوریها هرگز از این کوهها نگذشتند و همه
سرزمینهای مادی که تسخیر کردند یا برای شان شناختهشده
بود ،در غرب همدان قرار داشت.
هگمتانه:
تابستانی
پایتخت
ماد،
پادشاهی
پایتخت
هگمتانه،
هخامنشیان و ساتراپنشین ایالت ماد از دوران هخامنشیان
تا ساسانیان بود .دانشنامه ایرانیکا بنیادگذاری ماد را
سال  ۷۰۸پیش از میالد به مرکزیت هگمتانه و توسط دیاکو
ذکر میکند .نام این شهر در سنگنوشته داریوش یکم در
َتاَ
بیستون در زبان پارسی باستان «َ
َگ-
ن» ،در ایالمی «ا
همگم
دَ-
ُ
َ
ََ-
َ-ت-ن» ثبت شده است .بیشتر
گ-مََ
َدی «ا
َک
ن» و در زبان ا
م
َ
چنین تفسیر میشود که این واژه از «َ
َت» به معنای
هنگم
«محل گردآمدن» مشتق شده است و نتیجه گرفته میشود که
پیش از شکلگیری دولت ماد ،نوعی گردهمآیی مردمی در این
جا انجام میشد .هرودوت به یک گردهمآیی مادها که در آن
دیاکو به شاهی برگزیده شد ،اشاره میکند ولی محل آن را
مشخص نمیکند.
ََ .
هلَ .
واژه ایالمی «َ
ن» به معنای «سرزمین مادها» شاید
مت
نباید درست باشد چرا که شهر پایتخت مادها نمیتوانست
نامی ایالمی داشته باشد یا «سرزمین» نامیده شود .جرج
کرزن ،پیشنهاد کرده است که با توجه به این که در آنجا
هفت شهر ،هگمتانه نامیده میشوند و چهارتای آن ها در
پارس قرار دارند ،این نام در واقع برای پایتخت یا شهر
شاهی تعیین شده بود .در منابع باستانی و دیگر منابع،
برای هگمتانه نامهای مختلفی ذکر شده است :در زبان
یونانی «اکباتانا ،اگباتانا» ،در زبان التین «اکباتانا،
َ»،
َحمت
اکباتانا ،اکباتانیس پارتیوروم» در زبان آرامی «ا
َنَ ،
َن» و در زبان پارسی
َت
َن ،اکب
َت
هم
َت
َحم
در زبان ارمنی «ا
میانه «َ
َدان».
هم
بنا بر هر دو زمینه تاریخی و باستانشناسی ،تطبیق
هگمتانه با همدان ،قطعی است .با این حال ،کمبود آثار
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باقیمانده قابل مشاهده از دوران پیش از اسالم در این
منطقه ،باعث شده که برخی از نخستین بازدیدکنندگان
اروپایی ،مکان های جایگزینی همچون شوش ،کنگاور و تخت
سلیمان را برای هگمتانه پیشنهاد دهند.
با توجه به موقعیت و منابع استراتژیک هگمتانه ،این
محوطه شاید پیش از هزاره یکم پیش از میالد اشغال شده
بود .هرچند که شواهد تاریخی و باستانشناختی در این
مورد وجود ندارد .بنا به گفته هرودوت ،هگمتانه در
اواخر سده هشتم پیش از میالد به عنوان پایتخت مادها
توسط دیاکو برگزیده شد .هرودوت مجتمع شاهانه شامل قصر،
خزانهداری و اقامتگاه نظامی که بر روی تپهای ساخته شده
بودند را توصیف میکند و میگوید که این مجتمع توسط هفت
دیوار متحدالمرکز که هر دیوار داخلی از دیوار بیرونی
بلندتر بود و بر آن اشراف داشت ،ساخته شد .بهرغم دو
سده درگیری در مناطق مادی مرکز زاگرس ،آشوریان هیچگونه
گزارش روشنی از هگمتانه ارائه ندادهاند و ممکن است که
آن ها هرگز در شرق الوند پیشروی نکرده باشند .سنتهای
قدیمی دیگری ،منشأ شهر هگمتانه را به سمیرامیس افسانه
یی یا به جمشید نسبت میدهند».
طوایف ماد:
مطابق منابع کهن آشوری و یونانی و ایرانی در مجموع
روشن میگردد که سه طایفه از شش طایفه تشکیل دهنده
اتحاد مادها یعنی بوسیان ،ستروخاتیان و بودیان بوده و
سه طایفه مادی دیگر عبارت بودهاند از آریزانتیان و مغ
ها و سرانجام پارتاکانیان.
بر پایه منابع یونانی ،در سرزمین کمنداندازان ساگارتی
(زاکروتی ،ساگرتی) مادیهای ساگارتی می زیستهاند که شکل
بابلی  -یونانی شدً
ه نام خود یعنی زاگروس (زاکروتی،
ساگرتی) را به کوهستان غرب فالت ایران دادهاند .نام
همین طوایف است که در اتحاد طوایف پارس نیز موجود است
و خط پیوند خونی طوایف ماد و پارس منجمله از منشا همین
طایفه ساگارتیها (زاکروتی ،ساگرتی) است ،طوایف پارس
پیش از حرکت به سوی جنوب ،دورانی طوالنی را در مناطق
مادها بوده و بعدها رو به جنوب رفتهاند.
شاهان ماد:
به گفته هرودوت ،دودمان مادها شامل چهار شاه بود که به
یک خانواده تعلق داشتند و به مدت  ۱۵۰سال فرمانرایی
کردند .از این رو این دودمان توسط شاه پارس ،کوروش
بزرگ در سال  ۵۵۰پیش از میالد سرنگون شد.
دیاکو:
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ُکو بنیادگذار حکومت ماد بود .نام وی در
دیاکو یا دیاا
منابع گوناگون ،به گونههای مختلفی ذکر شدهاست .هرودوت
نام وی را «دیوکس» نوشته ،در متون آشوری  Da-a-a-uk-kuو
در ایالمی  Da-a-(hi-)(ú-)uk-kaو  Da-a-ya-u(k)-kaضبط شدهاست.
نام دیاکو برگرفته از واژه ایرانی  Dahyu-ka-است و اسم
مصغر واژه  dahyu-بهمعنی سرزمین است.
هرودوت میگوید که دیاکو مدت  ۵۳سال حکومت کرده و بر
این اساس در باره دوران حکومت وی گمانهزنیهایی شدهاست
اما به نظر میرسد که گزارش هرودوت بر مبنای روایتی
شفاهی باشد .پژوهشگران از روی گزارش هرودوت به این
نتیجه رسیدهاند که دیاکو مؤسس خاندان شاهی ماد و
همچنین نخستین پادشاه ماد بوده که از آشوریان استقالل
کسب کردهاست .اما باید بر این نکته تأکید شود که گزارش
هرودوت آمیزه یی از افسانههای یونانی و شرقی است و از
دید تاریخی قابل اطمینان نیست.
همچنین فرض بر این است که پادشاه مادی که گزارشهای
هرودوت حول و حوش او میچرخد ،همان دیاکو پسر فرورتیش
باشد ،در نتیجه ممکن نیست که تاریخ دقیق دوره حکمرانی
او را مشخص کرد اما میتوان گفت که شاید اکثر نیمه اول
سده هفتم پیش از میالد را در برمیگرفتهاست .ایگور
دیاکونوف میگوید« :وضع دوران حکومت دیاکو در نوشتههای
هرودوت با تصویری که منابع آشوری از آن زمان (۷۴۵-۶۷۵
پیش از میالد) رسم میکنند ،چندان مغایرت دارد که برخی
از تاریخنویسان گواهی هرودوت را رد کردهاند».
بر پایه نوشتههای هرودوت ،دیاکو فرزند فرورتیش بود که
طرح و نقشه ایجاد یک حکومت واحد ماد را در ذهن داشت.
مادها در دهکدههای خودمختار جداگانه و یا در شهرهای
کوچک زندگی میکردند .دیاکو در یک دوره بیقانونی در
ماد ،تالش کرد تا عدالت را در دهکده خود اجرا کند و
اعتبار و حسن شهرتی را به عنوان یک قاضی بیطرف به دست
آورد .این گونه ،حوزه فعالیت او گسترش یافت و مردم
روستاهای دیگر نیز به وی رو می آوردند تا این که
سرانجام او اعالم کرد درخواستهای مردم زیاد است و این
جایگاه برای وی دردسرساز و دشوار است و حاضر به ادامه
کار نیست .در پی این کنارهگیری ،دزدی و آشوب فزونی
یافت و مادها گرد هم آمدند و وی را برای حل و فصل
اختالفات بهعنوان پادشاه برگزیدند .منابع آشوری نیز
برای نخستین بار ،در سال  ۶۷۳پیش از میالد از پادشاهی
مستقل ماد یاد میکنند.
پس از بهپادشاهی رسیدن ،نخستین اقدام دیاکو گماشتن
نگهبانانی برای خود و نیز ساخت پایتخت بود .شهری که
دیاکو برای این منظور برگزید ،در زبان پارسی باستان
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هگمتانه و به زبان یونانی «اکباتان» خوانده میشد که
همدان امروزی دانسته میشود .هگمتانه به معنی «محل
اجتماع» یا «شهری برای همه» است و اشاره یی است به گرد
هم آمدن طوایف مادی که در گذشته پراکنده بودند .او در
اواخر سده هشتم پیش از میالد ،دستور داد تا یک دژ
مستحکم بر روی تپه یی در این شهر ایجاد شود تا همه
امور نظامی ،دولتی و خزانهداری در آن انجام گیرد.
سارگون دوم -شاه آشور در سال  ۷۱۵پیش از میالد ،متوجه
شد که دیاکو با رییسان اول ،شاه اورارتو متحد شدهاست.
او دیاکو را زیر نظر گرفت و در طی جنگ خود با منائیان-
که از خویشاوندان نژاد مادی بودند و در آذربایجان و
جنوب دریاچه ارومیه بسر میکردند -بار دیگر وارد ماد شد
تا چنان که مدعی بود ،به «هرج و مرج» آنجا پایان دهد.
وی در آنجا توانست دیاکو را اسیر کند ولی برخالف عادت
همیشگی آشوریان ،جانش را به او بخشید و در نبشته یی
ُرسآباد اعالم میکند« :دیاکو را
تشریفاتی در کاخ خود در خ
بههمراه قبیلهاش به حمات تبعید کردم».
فرورتیش:
ْ
ْ
َشی،
َو
َرتی ،اوستایی :فر
َو
َرتیش (پارسی باستان :فر
َو
فر
ُ
مرتیش ،ایالمی پیروَ
پروَ
یونانی :فراارتس ،بابلیَ :
مرتیش)
دومین شاه ماد بود .به گفته هرودوت فرورتیش پسر دیاکو
ّحد و به یک کشور تبدیل کرد.
بود و قبایل مادی را مت
وی که به همراه دیاکو و خانوادهاش به آشور تبعید شده
بود ،به احتمال قوی در خاک آشور تربیت شد .بعدها وی
خداوند ده ایالت بیت کاری در ناحیه همدان کنونی ،به
مرکزیت کار-کشی شد .گمان میرود آشوریان خود از روی عمد
وی را به این مقام منصوب کردهباشند تا نخست وی را از
جایی که نفوذ و ریشه محلی داشتهاست دور کرده باشند ،دو
دیگر بر این باور بودند که فرورتیش که دستپرورده و دست
نشانده خودشان است -مانند سایر پیشوایان ،شاهکان و
شاهان دستنشانده  -در ادامه سیاستهایی را دنبال خواهد
کرد که به سود آشوریان باشد.
فرورتیش با آن که سرنوشت اسارت پدرش دیاکو را دیده
بود ،همان راه پدرش را دنبال کرد و به آشور اعالن جنگ
داد .برای این کار ابتدا پارسها را تحت انقیاد خود
درآورد و سپس با جلب یاری خداوندان پیشین دو ایالت
همسایه خود خیزشی را برابر آشور سازمان داد .خیزش به
سرعت گسترش یافت و آشوریان بخش اعظم سرزمین ماد را که
در تصرف خود داشتند ،از دست دادند .با مذاکرات آشور با
سکاها  -که متحد مادها در این قیام بودند  -و خروج آن
ها از اتحاد با مادها به سود آشوریان ،قیام نافرجام
ماند .از آن تاریخ به بعد ،فرورتیش توانست مهمترین
نواحی ماد را از زیر یوغ آشور نجات دهد و در سه ایالت
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بیت کاری ،مادای و ساپاردا دولت واحدی پی ریزی کند و
پادشاهی مستقل ماد را برپا کند.
در جریان یک کشمکش داخلی در آشور ،فرورتیش فرصت را
برای حمله دوباره به آشور مناسب دید و این گونه ،در
سال  ۶۵۳پیش از میالد بار دیگر به آشور یورش برد ولی
کشته شد .بدین ترتیب  ۲۲سال حکومت وی بر مادها پایان
یافت .برخی از تاریخنویسان بر آن اند که به رغم شکست
فرورتیش از آشوریان ،این جنگ زمینهساز نبردی شد که
پسرش هووخشتره آن را تا بر اندازی دولت آشور در پیش
گرفت .پس از فرورتیش ،هووخشتره جانشین او شد و مدت
چهل سال حکومت کرد.
هووخشتره:
َدیmÚ-ak-sa-tar :
َک
هووخشتره (پارسی باستان ،hUvaxšatara :ا
و  ،mUk-sa-tarایالمی mÚ-ak-sa-tar, mUk-sa-tar :و mÚ-ma-ku-iš-
 ،tarفریگی باستان ،Ksuwaksaros :یونانی)Kyaxárēs) :
سومین و تواناترین شاه ماد و نخستین پادشاه در دوران
باستان است که یک سلطنت سراسری را در ایران تشکیل داد
و ایران را به عنوان یک قدرت مهم جهان آن زمان مطرح
کرد .او را میتوان بنیادگذار واقعی دولت ماد و معمار
راستین امپراتوری ایرانیان باستان دانست.
مرگ فرورتیش -پدر هووخشتره و شکست مادیها ،به استقرار
فرمانروایی سکاها در ماد انجامید تا اینکه سرانجام
هووخشتره توانست به  ۲۸سال فرمانروایی آن ها پایان
دهد .وی مادیا پادشاه سکاها را به همراه سرکردگانش به
مهمانی خواند ،همه را مست کرد و کشت و این گونه به
غایله سکاها را پایان داد .چون از جهت سکاها ،آسودگی
خاطر وی فراهم شد ،تصمیم به نابودی امپراتوری آشور
گرفت.
هووخشتره ،شکست پدرش فرورتیش را در برابر آشوریها دیده
بود و از آن درس عبرتی آموخته بود .او فهمید که برای
مقابله در برابر آشوریان ،میبایست نیروی نظامی مجهزی
تشکیل دهد؛ زیرا سربازان طوایفی که به همراه سرکردگان
خود در هنگام جنگ به اردو میپیوستند ،هرگز از عهده یک
سپاه منظم بر نمیآیند .به همین خاطر ابتدا ارتش ماد را
بازآرایی و نوسازی کرد و به جای تقسیمات پیشین عشیرتی،
آن ها بر حسب نوع سالح تقسیمبندی کرد و این خود استعداد
جنگی آن ها را بسیار باال برد .وی در این راه باقیمانده
سکاها را هم به خدمت گرفت.
در زمان حکومت هووخشتره ،ماد قبایل آریازنتا و
پارتاکانیان را در نواحی ری و اصفهان و دیگر قبایل
ایرانی شرق را تا ناحیه گرگان به اطاعت کشاند و دولت
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نیرومند سراسری مادها در ایران را تشکیل داد .هوخشتره
سپس به پارس حمله کرد و قبایل پارس را به اطاعت در
آورد.
هووخشتره سپس با دولت بابل متحد شد و با نیروی نظامی
خود به سوی آشور حرکت کرد .در سال  ۶۱۴پیش از میالد از
کوههای زاگرس گذشت و ضمن تسخیر آبادیهای آشوری سر راه،
شهر آشور پایتخت باستانی دولت آشور را در محاصره گرفت.
پس از سقوط شهر آشور ،پادشاه بابل نبوپوالسار در شهر
آشور به دیدار هووخشتره آمد و در آن جا پیمان دوستی
ماد و بابل تجدید شد .در سال  ۶۱۲پیش از میالد هووخشتره
و نبوپوالسار توانستند با حمله به نینوا پایتخت آشوریان
و فتح آن ،به عمر امپراتوری آشور پایان دهند.
پس از فتوحات و پیروزیهای فراوان ،هووخشتره این بار
متوجه غرب و لیدیه و شهرهای تجاری یونان شد .وی با
آلیات شاه لیدیه جنگید و توانست سرزمینهای باالی رود
هالیس را تصرف کند .جنگ میان مادها و لیدیها سرانجام
در سال  ۵۸۵پیش از میالد مسیح به دلیل خورشیدگرفتگی
ناگهانی پایان یافت .هووخشتره هم در همان سال و یا سال
بعد درگذشت .پس از هووخشتره پسرش ایشتوویگو به پادشاهی
رسید و  ۳۵سال حکومت کرد.
ایشتوویگو:
ایشتوویگو آخرین پادشاه ماد بود که از سال  ۵۸۵تا
 ۵۵۰پیش از میالد حکومت کرد .نام وی در منابع یونانی
 Astuágēو  Astuígasیا  Astuigâsذکرشده و در منابع بابلی،
 Iš-tu-me-guنوشته شدهاست .امروزه تصور رایج بر این است
که این نامها برگرفته از واژه  Ṛšti-vaigaدر پارسی
باستان بهمعنای «نیزهگردان» است .شکل رایج این نام در
زبان یونانی ،آشکارا تصحیف از ریشه پارسی آن است .این
نام در زبان ایالمی ،چند بار در لوحههای باروی تخت
جمشید بهصورت  Iš-ti-/Ir-iš-ti-man-kaنوشته شده است که وابسته
بودن آن ها به نام آستیاگ ،مورد مناقشه است .ایشتوویگو
در کتب تاریخی به آستیاگ معروف است .او شوهر خواهر
کرزوس بود .از  ۳۵سال حکومت ایشتوویگو اطالعات زیادی در
دست نیست .از اقدامهای ایشتوویگو ،لشکرکشی به قفقاز و
جنگ با لیدی بود که در نهایت موجب پیمان صلح او با
پادشاه لیدی و ازدواج او با آرینیس ،خواهر کرزوس شد.
منابع بابلی میگویند که ایشتوویگو به کوروش حمله کرد،
ولی سپاهش بر او شورید و او را دستگیر کرده ،به کوروش
تحویل داد .بدین ترتیب حکومت  ۱۲۸ساله شاهنشاهی ماد
پایان یافت و امپراتوری هخامنشی بنیاد گذاشته شد.
کوروش مادها را مغلوب کرد ،اما به آن لباس پارسی
پوشاند .بهطوری که خیلی از مقامات مادی ،در حکومت
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هخامنشیان دارای جایگاه واالیی بودند و ایالت ماد دومین
ایالت هخامنشی پس از پارس بود .روایات مختلفی در مورد
تبار کوروش و چگونگی جنگ او با ایشتوویگو توسط
یونانیها گفته شده که همه رنگ و بوی فولکلور میدهند.
از دید دانشمندان امروزی ،هیچ پیوند خویشاوندی میان
کوروش و ایشتوویگو وجود ندارد.
رویدادنامه نبونعید از رویدادهای آغازین به تخت نشستن
نبونعید در  ۵۵۶پ .م .آغاز میشود و اندک زمانی پس از
فتح بابل توسط پارسیان در  ۵۳۹پ .م .به پایان میرسد.
حداقل بخشی از این رویدادنامه در دوران کوروش نگاشته
شده است ،چرا که لحنش نسبت به نبونعید پرخاشگرانه
میشود .این متن همچنین از جنگی میان ایشتوویگو ،شاه
ماد ،و کوروش و تسخیر هگمتانه ،پایتخت ماد توسط ارتش
پارسیان در ششمین سال تاجگذاری نبونئید ،یعنی  ۵۵۰پ.
م .سخن به زبان میآورد (خط های .)۴-۱نویسنده سالنامه
به جنگی در چند صد کیلومتری جنوب شرقی بابل اشاره
میکند و مینویسد« :شاه اشتومه گو ،لشکر خود را برای
جنگ با کوروش ،شاه انشان ،فرستاد ولی لشکر بر او
شورید ،او را به زنجیر کشیده و تحویل کورش دادند» .با
بر افتادن هگمتانه ،استقالل ماد به پایان رسید و پس از
آن ،توسط پارسها رهبری و اداره شد.
جنگهای آشور و ماد:
لشکرکشیهای پی در پی آشور به سرزمین ماد در سده هشتم
پ .م .نتوانست قدرت مادها را در هم بشکند و بیشتر حمالت
غارتگرانه بودند .دولت ماننا اتحادیه طوایف ماننایی
منطقه و خود ،از گذشته جزیی از سازمان های حکومتی
لولوبیان و گوتیان بودند .دولت ماننا در سده هفتم پ.
م .جزیی از دولت بزرگ ماد به شمار میرفت .آخرین
لشکرکشی آشور به ماد در سال  ۷۰۲پ .م .بود .خطر حمله
از غرب بهوسیله دولت زورمند آشور ،نیاز تشکیل یک دولت
متمرکز را برای مادها که جدیدترین مهاجران به زاگرس
بودهاند ،به وجود آورده بود.
مادها پایههای نخستین شاهنشاهی آریاییتباران (۵۵۰-۷۲۸
پ .م) را در ایران بنیاد نهادند .از سال  ۶۷۳پ .م .جنگ
های مادها و آشور دوباره پا میگیرد از این زمان به بعد
در اسناد آشوریها از کشور ماد نیرومند سخن میرود که
نشان از به رسمیت شناخته شدن موجودیت دولت مادها از
سوی آشوریها است .در حدود سال  ۶۵۰پ .م .پادشاهی ماد
دولت بزرگی در ردیف ماننا و اورارتو و ایالم بود .بعد
از کیمریها ،یکی دیگر از قبایل دشت نشین شمال قفقاز،
سکاها ،به منطقه شمال غرب ایران حمله کردند و در سر
راه خود ،دولت اورارتو در غرب دریاچه اورمیه و شرق
آناتولی را نابود کرده بودند.
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در زمانی که آشور بانیپال پادشاه نیرومند آشور بر سر
قدرت بود ،جنگی میان مادها و اشوریها در نگرفت .ولی
جنگهای آشور و ایالم تا نابودی دولت ایالم در سال  ۶۴۰پ.
م .ادامه یافت .آشور بانیپال در سال  ۶۳۳پ .م .در
گذشت .دولت ماد در این فاصله قدرت خود را مستحکم تر
کرد.
تمدن مادها:
تمدن ماد توانست در بنای مدنیت سهم بزرگی داشته باشد.
همین مادها سبب آن بودند که پارسی ها ،به جای لوح گلی،
کاغذ پوستی و قلم برای نوشتن به کار بردند و به
استعمال ستون های فراوان در ساختمان توجه کردند .قانون
اخالقی پارسی ها که در زمان صلح صمیمانه به کشاورزی
بپردازند ،و در جنگ متهور و بی باک باشند ،و نیز مذهب
زردشتی ایشان و اعتقاد به اهورمزدا و اهریمن و سازمان
پدرساالری ،یا تسلط پدر در خانواده ،و تعدد زوجات و
مقداری قوانین دیگر پارس که از شدت شباهت با قوانین
ماد سبب آن شدهاست که در این آیه کتاب دانیال نبی« :تا
موافق شریعت مادیان و پارسیانی که منسوخ نمیشود» ذکر
آن ها با هم بیاید همه ریشه مادی دارد.
معماری مادی که بعد از آشور زیر تأثیر معماری باشکوه
اورارتو بود ،با وارد کردن عوامل ایرانی ،پایهگذار
آثار درخشان دوران هخامنشی چون پارسه تخت جمشید و شوش
شد .بسیاری دیگر از نشانههای تمدنهای بینالنهرین نیز
از طریق مادها به هخامنشیان انتقال پیدا کرد ،به طوری
ً بیشتر
که تا سده ها بعد ،نظم دربار ایران و تقریبا
جنبههای باشکوه و فرهنگی جامعه ایران ،از طرف
نویسندگان یونانی به مادها نسبت داده میشود .سلطنت
ایشتوویگو موقعیت ماد را از یک حکومت قدرتمند برمبنای
قدرت نظامی به مرکزی برای فرهنگ تغییر داد .آثار این
نفوذ فرهنگی را در توجه بسیار شاهنشاهان هخامنشی به
ماد ،عالقه آن ها به فرهنگ و آداب مادی ،نفوذ دین مادی
بین مردم ایران از طریق قبیله مغ ،و با توجه به
سنگنبشته بیستون موقعیت ماد به عنوان مرکز فکری برای
نیروهای مخالف دولت هخامنشی میتوان دید.
جامعه و اقتصاد مادها:
کنون ،هیچ اطالعات مستقیمی از نهادهای اجتماعی و سازمان
های اقتصادی جامعه ماد در دست نداریم .هرودوت اشاره
میکند که مادها شش قبیله بودند که از میان آن ها تنها
آریزانتیان ،بهمعنای «دارای اصل و نسب آریایی» دارای
ریشهشناسی آشکار ایرانی است ،اما در باره دیگر قبایل
ً هیچ اطالعاتی در دست نداریم .چنین بر می آید که
تقریبا
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برخی از سازه های سامانه مدیریتی و اداری مادها که از
آشوریان آموخته بودند ،تا پس از باژگونی آشور نیز در
استان های مادی ادامه داشت و مادها به تدریج این سیستم
اداری را همچون نهادهای سنتی خودشان می پنداشتند.
یانوش هارماتا کوشید تا منشأ سیستم اداری مادها را
ردیابی کند و در این کار ،مبنای استداللهای خود را
بیشتر بر روی دادههای زبانشناسی قرار داد .وی به این
نتیجه رسید که مادها دارای «سازمان اداری بسیار
توسعهیافته یی بودند که پس از آن ها نیز این سیستم از
سوی هخامنشیان مورد استفاده و الگوبرداری قرار گرفت».
به هر روی ،جایگاه ساتراپ که هخامنشیان از آن استفاده
میکردند ،حتا پیش از ظهور دولت ماد نیز برای تعیین
رییسان مستقل وجود داشته است.
آثار ارزشمند باستانشناختی بهدستآمده از تپه نوشیجان،
گودینتپه و دیگر محوطههای باستانی و همچنین سنگ
نگارههای آشوری ،نشان میدهند که در نیمه نخست هزاره
یکم پیش از میالد ،سکونتگاههای شهری در مناطق مختلفی از
ماد وجود داشتهاند که مراکز تولید صنایع دستی و اقتصاد
دامداری و کشاورزی اندکی را تشکیل میدادند .با داوری
بر اساس منابع آشوری ،شغل اول و اصلی مردم مناطق ماد،
پرورش اسب و تولید صنایع دستی بود .آشوریان از مناطق
مادی ،اسب ،گاو ،گوسفند ،شتر باختری ،سنگ الجورد ،برنز،
طال ،نقره و دیگر فلزات و همچنین پارچههای پشمی و کتانی
را به عنوان باج و خراج دریافت میکردند.
معیار ثروت در جامعه مادگذشته از درآمد توزیعی به دست
آمده از ترانزیت تجارت سنگ الجورد هنوز با تعداد َ
پسو-
ویرا یعنی حیوانات اهلی ،بیشتر اسب و مردانی که با
تابعیت مشترکشان در اختیار یک پدرساالر بودند ،سنجیده
میشد .هر چند که خاندان های اشرافی طبعأ اشیای ساخته
از طال ،نقره و مس نیز در اختیار داشتند .اما مقدار آن
ها چنان نبود که رقم جداگانه یی را در خراج پرداختی به
آشور را تشکیل دهد .اما با تسخیر آشور و نینوا ،مادها
یک شبه به ثروتهای هنگفت و باورنکردنی دست یافتند که
پیداست میان افراد انگشت شماری همچون اشرافیت و رهبران
نظامی جمع میشد .تردیدی نیست که بافتار جامعه ماد
بسیار همانند به دوره ایران هخامنشی بود که از راه
کتیبه بیستون ،بایگانیهای تخت جمشید و مؤلفان یونانی
از آن آگاهی داریم.
فرهنگ ،هنر و معماری مادها:
به نظر میرسد که هنر تصویری مادی زیر تاثیر بابلیها و
آشوریها ،مهرتراشها (و کاتب) های ایالمی و در آخر شاید
276

توسط فاز اولیه خاورنزدیک «سبک جانوری» (که منشاء آن
ممکن است هر چیزی باشد) قرار گرفته است .در قسمت پیشه
ها؛ هنرنمایی بر مفرغ و آهن به درجه عالی رسیده بود
(به ویژه مصنوعات هنری مفرغی) ،سنگتراشی و صنعت
سفالینه سازی و شاید نساجی پیشرفت کرده بود .تزئینات
گوناگونی که بر ظروف سفالینه آن روزگار دیده میشود
چنین نشان میدهد که مادها بر منسوجات نیز نقوش زیبای
مزبور را به کار می بردهاند.
آئین کهن مادها:
دین ماد باستان یک دین ابتدائی مزدائی بود .در ماد یک
دی َ
َُ
مزداپرست را َ
زنه ( )mazdayaznaمیخواندند که از
مز
صورت اوستائیش َ
َه ( )mazdayasnaآشکارا جدا میشود.
ُدیسن
مز
آنان در دیرینترین زمان مجموعه یی از خدایان را
میپرستیدند که میبایست با آریاییان میتانی همانندگی
بسیاری داشته یاشند .آئین زروانی دین مغان مادی پیش از
فرارسیدن دین زرتشت بود.
مغان گروه روحانی دولت کهن ماد بودند .مغان پیش از دین
زرتشتی دارای بررسیهایی در باره زمان به گونه تکامل
ً درونمایه دین ایشان را
یافته آن بودند که ظاهرا
میساخت .خدایان زمان در صورت ابتدائی خود در همهجا در
دینهای ابتدائی دیده میشوند و بیشتر جای ویژه یی در
میان خدایان ندارند این ها خدایان سرنوشت و خدایان
ابتدائی مرگ هستند ولی خدای زمانی که در ماد پرستش
میشد ،باالترین خداست .نام خدای زمان در زبان های
ایرانی میانه زروان یا زوروان است .معنای اصلی این
واژه زمان است .آئین زروانی صورتی از دین مزدائی است
ً زرتشتی نیست .در باره این که از چه زمانی
ولی مسلما
تبلیغ آیین زرتشتی در ری ،پایگاه مرکزی مغان آغاز
گردیده بود ،قرائن و شواهد روشنی در دست نیست .گمان
میرود که دیرترین هنگام برای این رویداد هنگام
بنیادگذاری دولت هخامنشیان بودهباشد.
اطالعات مربوط به پوشاک و پوشش مردم در دوره مادها،
بیشتر منحصر به جامه های مردان است که این اطالعات در
بر دارنده دو دسته از منابعاند :گزارشهایی که از
نویسندگان کالسیک ثبت شده است و آثار باستانی این دسته
که شامل آثار با ارزش باستانیاند را میتوان به پنج
دسته تقسیم کرد:
سنگنگارههای داریوش یکم ( ۴۸۶-۵۲۱پ .م ).در بیستون:
امپراتوری
تحت
که
ملتی
سی
نمایندگان
پیکرههای
هخامنشیان بودند (و بر آرامگاه داریوش یکم در نقش رستم
در نزدیکی تخت جمشید کنده شدهاند و همین نقوش توسط
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جانشینان وی نیز تکرار شده است .هویت پیکرههای نقش
رستم با سنگنوشته برجایمانده از آرامگاه داریوش یکم
شناسایی شدند.
معماری منحصر به فرد تخت جمشید (بهویژه پلکان شرقی
آپادانا) که جنگجویان ،بزرگان و نمایندگان ملل مختلف
امپراتوری هخامنشیان را نشان میدهد؛ آثار خشتی-لعابی
شوش و تخت جمشید که سربازها را در لباسهای نظامی
متفاوت نشان میدهد و پیکرههای کندهشده بر تندیس مصری
داریوش در شوش ،که هماینک در موزه ایران باستان در
تهران نگهداری میشود.
نقوش متنوع ،بهویژه هنرهای دستی :گلدآن های یونانی،
،
«یونانی-ایرانی»
مهرهای
معاصر،
مصری
مسکوکات
نقاشیها ،بهویژه آندسته که در آرامگاه کارابورون یکم
در نزدیکی المالی ،استان پیشین لیسیه در جنوب غربی
ترکیه کشف شده است .مجسمهها ،بهویژه آن دسته که از
صیدا و لیسیه به دست آمدهاست« ،گنجینه جیحون» و مهمتر
از همه ،صحنههای نبرد و شکار که بر روی تابوت سنگی
منسوب به اسکندر واقع در صیدا (کمی پس از  ۳۲۰پ .م)
کنده شده است و موزاییک اسکندر واقع در کف معبد فون در
ُ
ً همدوره با تابوت سنگی
پمپئی (سده اول پ .م .تقریبا
اسکندر ،برگرفته از یک نقاشی هلندی).
تاریخ فرهنگ ماد را میتوان به دو دوره تقسیم کرد؛ یکی
مربوط به دوران متقدم ماد و پیش از استقرار سلطه کیش
مغان و دوره دوم مربوط به زمان ُ
ُ
مغان .مرز میان این
دوره پایان سده هفتم پیش از میالد است.
زبان مادی:
ویژگی زبان مادی:
 /tsv/ایرانی>  spمادی (مانند  spاوستایی در مقابل s
پارسی باستان):
 spakaمادی (یعنی سگ).
 aspaادی (یعنی اسب).
 ispaمادی (یعنی همه ،پارسی باستان  ،visaاوستایی ،vīspa
هندو ایرانی  >ṵíćṷaودایی víśva؛ از جمله در مادی
(وامواژه پارسی باستان) به صورت  vispa-zanaیعنی «دارای
همه نژادها» در مقابل  visa-danaپارسی باستان) و vispa-
 dahyuمادی (یعنی (دروازه) همه ملتها) در مقابل پارسی
باستان  visa-dahyuپارسی باستان .مورد آخر توسط هرودوت
بیان شده است.
 /dz/ایرانی>  zمادی است (مانند  zاوستایی در مقابل d
پارسی باستان)
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عبارت ( zanaیعنی نژاد dana،پارسی باستانjána ،
هندوایرانی  jánaودایی) آشکارا مادی است ،چرا که در
ترکیب  vispa-zanaآمده است.
 /ts/ایرانی>  sمادی (مانند  sاوستایی در برابر  ủپارسی
باستان):
کلمه ( suxraیعنی «درخشان ،روشن ،سرخ) نام شخصی است
(پارسی باستان  ،θuxraاوستایی  ،suxraهندوایرانی >ćukrá
ودایی  )śukráکه به علت وجود جفتهای معادل مادی است.
 /θr/ایرانی>  ůrمادی (مانند  ůrاوستایی در برابر ç
پارسی باستان)
 čiůraمادی «چهر ،نژاد» (=  čiçaپارسی باستانčiůra ،
اوستایی) در نام خاص  čiůra-taxmaدر برابر čiçantaxma
پارسی باستان
 xšaůraمادی «شهریاری» (=  xšaçaپارسی باستانxšaůra ،
اوستایی kšatrá ،هندوایرانی  kșatrá >-ودایی) ،از جمله در
نام  xšaůr-itaخاص یکی از مادها در  DBe6مادی است که به
علت وجود جفتهای معادل و به ویژه به علت بافت مادی.
دیگر ویژگی بارز زبان مادی با این شیوه به خوبی
دریافتنی نیست hv :ایرانی>  fمادی همانند havarnah
ایرانی ( xvarənahاوستایی)  farnahمادی «فر» (که از
سدههای نهم و هشتم پیش از میالد در نام اشخاص دیده شده
است) ،به تازگی کامالً مادی بودن آن مردود دانسته شده یا
این که باید تحت یکی از گویشهای گوناگون مادی به شمار
آید .مایرهوفر ،تنها تعدادی واژه در زمینه اصطالحات
حقوقی ،سپاهیگری و نامهای خاص از قلمرو پادشاهی
هخامنشی را مادی دانسته است .در عین حال اشمیت بر برخی
از آن ها تردید دارد ،برای مثال xšāyaθiya ،به معنی
شاه ،دارای ( /θiy/به جای  /ti/ایرانی>  /šiy/پارسی
باستان) نیست ،بل که بیشتر  thiiهندوایرانی>  /θiy/پارسی
ً نباید مادی شمرده شود.
باستان است و بنا بر این لزوما
این که تا چه اندازه ،واژهها و به ویژه نامجایهایی را
(که دادههای ریشه شناختی آن ها را به درستی از لحاظ
معنایی و منطقی پذیرفت) که در روایات فرعی یونانی،
ایالمی ،بابلی و غیره دوران هخامنشی ثبت شدهاند ،تنها
بر پایه معیارهای زبانی از جمله  z ،spمادی و مانند آن
میتوان به طور قطع مادی دانست ،مطلبی است که باید در
جزئیات آن تصمیمگیری شود .در این میان نامهای پادشاهان
محلی ماد از زاگرس و جای نامهای مربوطه که در منابع
آشوری از زمان شلمنسر سوم (میانه سده نهم پ .م) ذکر
شده ،استثنا است.
لغاتی که در متون یونانی بازتاب یافته است:
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بازتاب در متن یونانی

مادی
توضیح
Δηιόκηζ
Dahyuka
نخستین پادشاه ماد
دومین
ΦραόρΊης
Fravarti
پادشاه ماد و نام یک شورشی مادی در کتیبه بیستون
پادشاه
سومین
κναζάρης
Huvaxštra
ماد
Άστνάγης
Uštivaiga
چهارمین و آخرین پادشاه ماد
در کتیبههای پارسی باستان واژههایی دیده میشوند که بر
خالف قواعد آوایی پارسی باستان است ،که این واژهها را
باید مادی دانست:
معنی
پارسی باستان
مادی
سگ
asa
aspa
نژاد
dana
Zana
شاه
xšāθra
Xšāça
همه
visa
Vispa
فریب ،بدی
dūrah
zūrah
بزرگ
vadṛka
vazṛka
اعالم کردن
pati-zay pati-zbay
خوب مواخذه شده
hufrašta
hufrasta
تباهی ،آسیب
vinšta
Vinasta
مادها در امپراتوری هخامنشی:
به نظر میرسد که کوروش پادشاهی ماد را منسوخ نکرد .در
عوض ،انتقال قدرت از خاندانی به خاندان دیگر بود .به
هر حال ،کوروش و جانشینانش ،عنوان های رسمی شاهان ماد
و سیستم مدیریتی آن ها را پذیرفتند .در امپراتوری
هخامنشی ،ماد موقعیتش را به عنوان دومین استان پس از
پارس به دست آورد .اشرافزادگان مادی در همان جایگاهشان
در حکومت کوروش و جانشینانش (به رغم شورش علیه داریوش
یکم در  ۵۲۱پ .م .توسط گوبریاس ماندند.
نخستین حکمران بابل پس از فتح توسط پارسها ،یک مادی
بود .در گاهشماری نبونئید ،او به عنوان «حکمران دیار
گوتیم» گواهی داده شده است که بابل را به دست آورده
است .در اول هزاره پ .م .گوتیم نام ماد ،یا حداقل،
قسمت غربیاش بود .همچنین ذکر شده که افزون بر پارسیها
و ایالمیها ،مادیها هم در گارد جاویدان ده هزار نفری
هخامنشی خدمت میکردند .یهودیان ،یونانیان و مصریان ،و
دیگر مردمهای دنیای باستان ،پارسها را مادی خواندند و
حکومت پارسها را ادامه ماد شمردند .به استناد برخی
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مدارک بابلی که پس از فتح میانرودان توسط پارسها،
نوشته شده است ،خیلی از مادها در مقامهای بلندپایه
استانی ،افسران نظامی ،سربازهای شاهی ،در بابل اشتغال
داشتند.
افزون بر این ،به نظر میرسد که مادها در بابل و دیگر
شهرهای بزرگ به عنوان افراد خصوصی زندگی میکردند.
اسناد میخی همچنین تائید میکنند که تاجرهای بابلی با
داد و ستدهای مختلفی در اکباتان و دیگر شهرهای مبادرت
ً خود را
میورزیدند .کوروش پس از تسخیر سرزمین ماد ،رسما
فرمانروای ماد خواند و لقب شاهان ماد را به خود اختصاص
داد« :شاه ماد (شاه بزرگ ،شاه شاهان ،شاه سرزمینها)».
اما در عمل ،سرزمین ماد توسط یک فرماندار پارسی اداره
میشد .گرچه هرودوت در بخشهای پژوهشی کارهایش با کمال
دقت میان آداب و رسوم مادها و پارسها تفاوت قائل
میشود ،ولی در فصولی که به افسانهها و داستان ها
میپردازد ،شیوههای این را با یکدیگر مخلوط میکند و
درهم میآمیزد .تئوگنیس و سیمونید و سایر شاعران یونانی
نیز پارسیها را اهل ماد خواندند».
«قبایل ماد شامل گروه های قومی زیر بوده اند:
بودین :یعنی مردم مربوط به بوته در نام ُلر (مردم مربوط
به درختان ،اعقاب کاسیان) زنده مانده است.
بوسین :یعنی دارندگان توتم بزکوهی همان کردوخیان هستند
که گروهی از سکائیان کیمری بوده اند و در اوستا نامشان
به صورت خاندان فریان یعنی دوست ایرانیان ذکر شده است.
ُرمانج هر سه به معنی
َرد) و ک
کلمه سکا و کردوخ (=ک
دارندگان توتم بزکوهی هستند .به سبب اسکان آن ها در
قسمت علیای رود دجله کتب پهلوی و اوستا دجله را رود
ارنگ یا رنگ ها یعنی رود بزکوهی [یا رود سیالبی] گفته
اند.
مغ ها :این نام مطابق با نام لولوبی (لولو بی) میتانی
(میته نی) و ماننایی (مان نی) و ساگارتی است که جملگی
به معنی مردم غارنشین همان مردم آذربایجان و حوالی
جنوبی و جنوب شرقی آن منظور هستند که نام شان در نام
گورآن های باختران و آذربایجان (در مفهوم غارنشین)
زنده است .در ویکیپدیای جمهوری آذربایجان واژه خدا در
زبان لولوبی ،کیور آمده است که به نظر می رسد با واژۀ
َئیریه/کارو (کردگار ،آفریدگار)
اوستایی و سانسکریتی ک
مربوط بوده باشد .واژۀ کیور/خیور در نام ملکیور/ملخیور
(سازنده شراب مقدس) یکی از سه مؤبد اساطیری مسیحیان که
به دیدار عیسی مسیح نوزاد شتافته بودند ،هم به معنی
سازنده و آفریننده دیده می شود.
آریزانتیان :یعنی نجبای حکومتی ماد شامل مردم نواحی
ماد مرکزی مطابق مردم الیبی (=نجبا ،مادها) در سمت بین
ری و کرمانشاهان بوداند.
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 یعنی محکم سخنگویان یادآور کردان سورانی:ستروخاتیان
 ریشه.(سور ری ان ها= محکم سخنگویان کیمری) بوده اند
گیمری به صورت گوم در سانسکریت به معنی/نام کیمری
همهمه کردن مانند زنبوران عسل معنی می دهد و گوم ری در
. به معنی بلند همهمه کنندگان:ُردی و اوستایی
سانسکریت ک
)این معنی در نام زازاک (دیملی) و سوران (سور ری ان
 ارمیای نبی در باب ششم کتاب خود در تورات از.زنده است
عبارت «به آواز خود مثل دریا طغیان خواهند کرد» در
 نام. سکائیان کیمری استفاده می کند/باره کیمریان
پرنده معروف به قمری نیز باید به سبب صدای همهمه وی
.بوده باشد
 یعنی مردم کنار رودخانه همان مردم کنار:پارتاکانیان
164
.رودخانه زاینده رود اصفهان منظور می باشند
: پانویس ها. 164
Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. .A) Mede
16 January 2008 <http://www.britannica.com/eb/article-9051719>. B)
Andrew Dalby, Dictionary of Languages: the definitive reference to more
than 400 languages, Columbia University Press, 2004, pg 278. C) Gwendolyn
Leick, Who's Who in the Ancient Near East, Routledge, Published 2001. pg
192 D) Ian Shaw, Robert Jameson, A Dictionary of Archaeology, Blackwell
Publishing, 1999. E) Sabatino Moscati, Face of the Ancient Orient, Courier
Dover Publications, Published 2001. pg 67 F) John Prevas, Xenophon's
March: Into the Lair of the Persian Lion, Da Capo Press, 2002. pg 20. G) I.M.
Diakonoff, "Media" In Cambridge History of Iran (ed. William Bayne Fisher,
Ilya Gershevitch), Volume 2. Pg 140 "Archaeological evidence for the
religion of the Iranian-speaking Medes of the.." H) Amélie Kuhrt, "The
Persian Empire, Volume 1", Chp 2: Medes, Routledge, 2007. excerpt from pg
19: "The early history of the western Iranians (Medes and Persian) is a thorny
problem..." I) John Curtis, British Museum, 2000, 2nd edition. pg 34: "They
were an Indo-European people who, like the related Persians, spoke an
Iranian language" J) "Encyclopedia of Indo-European Culture or EIEC, edited
by J. P. Mallory and Douglas Q. Adams, published in 1997 by Fitzroy
Dearborn. pg 30: "..and the Medes (Iranians of what is now north-west
"..)Iran
Britannica Encyclopedia Article: Media ancient region, Iran Encyclopædia
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 ترجمه،» «میراث باستانی ایران، ریچارد،فرای
۴۱۱  و۴  ص،۱۳۶۸ ، انتشارات علمی و فرهنگی،رجبنیا
انتشارات
،»باستان
ایران
«تاریخ
:حسن
،پیرنیا
۱۶۰  ص،۱۳۷۸ ،افراسیاب
» ایران و آذربایجان، «پان ترکیسم، محمدرضا،محسنی
۱۳۲  ص،۱۳۸۹ ،انتشارات سمرقند
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کریم

دیاکونوف ،ا .م« .تاریخ ماد» ،ترجمه
انتشارات علمی و فرهنگی ،۱۳۸۰ ،ص ۶۵-۶
لغتنامه دهخدا ،مقدمه ،ص۱۰؛ فقیه ،ص۱۷۲
پییر« :تاریخ امپراتوری هخامنشیان» ،ترجمه مهدی سمسار،
انتشارات زریاب ،۱۳۷۸ ،ص ۴۰۸و ۴۰۶
شاهپور شهبازی .راهنمای مستند تخت جمشید .بنیاد پژوهشی
پارسه-پاسارگاد .چاپ  .۱۳۸۴تهران :انتشارات سفیران و
انتشارات فرهنگسرای میردشتی 18 .۱۳۸۴ ،و .19
سرفراز ،علیاکبر و فیروزمندی ،بهمن« ،مجموعه دروس
باستانشناسی و هنر دوران تاریخی» ،تدوین حسین محسنی و
محمدجعفر سروقدی ،انتشارات مارلیک ـ جهاد دانشگاهی
هنر ،۱۳۷۳ ،ص۵۸،۵۵ ،۶۴
انتشارات
باستان»،
ایران
«تاریخ
حسن:
پیرنیا،
افراسیاب ،۱۳۷۸ ،ص ۱۶۰
سرفراز ،علیاکبر و فیروزمندی ،بهمن« :مجموعه دروس
باستانشناسی و هنر دوران تاریخی» ،تدوین حسین محسنی و
محمدجعفر سروقدی ،انتشارات مارلیک ـ جهاد دانشگاهی
هنر ،۱۳۷۳ ،ص۵۸،۵۵ ،۶۴
کمرون ،جرج« :ایران در سپیدهدم تاریخ» ،ترجمه حسن
انوشه ،انتشارات علمی و فرهنگی ،۱۳۶۵ ،ص ،۱۱۷ ،۱۱۰
۱۳۲؛
بویس ،مری« :تاریخ کیش زرتشت» ،جلد دوم ،ترجمه همایون
صنعتیزاده ،انتشارات توس ،۱۳۷۵ ،ص ۳۲-۶؛
درخشانی ،جهانشاه ،دانشنامه کاشان ،جلدهای  ۳و ،۴
ََ
مرد ،پارس و دیگر ایرانیان»،
«آریاییان ،مردم کاشی ،ا
چاپ اول ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان
اسفند
کاشان،
فرهنگ
بنیاد
انتشارات؛
و
چاپ
]www.kashanica.com[۱۳۸۲
بریان ،پییر« :تاریخ امپراتوری هخامنشیان» ،ترجمه
سمسار ،انتشارات زریاب۱۳۷۸ ،صفحه ۹۳
کمرون ،جرج« :ایران در سپیدهدم تاریخ» ،ترجمه حسن
انوشه ،انتشارات علمی و فرهنگی۱۳۶۵ ،
زرینکوب ،عبدالحسین« ،تاریخ مردم ایران»( ،ایران پیش
از اسالم) ،انتشارات امیرکبیر۱۳۷۳ ،
«تنها اثر به جا مانده ماد ها» ،موزه علوم و فناوری
ایران ،بازبینیشده در  ۲۳جنوری .۲۰۱٥
founds Median Kingdom with its capital in Ecbatana. iranicaonline.org
.Persian, 183, 212
فیروزمندی ،بهمن« ،مجموعه دروس باستانشناسی و هنر
دوران تاریخی» ،تدوین حسین محسنی و محمدجعفر سروقدی،
انتشارات مارلیک ـ جهاد دانشگاهی هنر ،۱۳۷۳ ،ص،۶۴
۵۸،۵۵
بویس ،مری« ،تاریخ کیش زرتشت» ،جلد دوم ،ترجمه همایون
صنعتیزاده ،انتشارات توس،۱۳۷۵ ،
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کشاورز،

آموزگار ،ژاله« ،تاریخ واقعی و تاریخ روایی بخارا»،
(تهران) ،ش( ۱۶ .بهمن .)۱۳۷۹
اشمیت ،رودیگر« ،دیگر گویشهای ایرانی باستان» ،در
راهنمای زبان های ایرانی .ج .۱ .ترجمه آرمان بختیاری،
عسکر بهرامی ،حسن رضایی باغبیدی ،نگین صالحینیا.
تهران :انتشارات ققنوس.۱۳۹۰ ،
بریان ،پییر«،امپراتوری هخامنشی» ،ج ،۱ .ترجمه ناهید
فروغان ،تهران ،نشر فرزان روز۱۳۸۷ ،
پیرنیا ،حسن« ،ایران باستان» ،ج .نخست ،چاپ چهارم،
تهران ،دنیای کتاب.۱۳۶۹ ،
جعفری دهقی ،محمود« ،بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ
ایران باستان» ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاه ها (سمت).۱۳۹۱ ،
خالقی مطلق ،جالل« .هوشنگ و دیاکو» .ایرانشناسی ،هشتم،
ش( ۳۱ .پاییز .)۱۳۷۵
خدادادیان ،اردشیر« ،تاریخ ایران باستان» ،ج .نخست،
چاپ دوم ،تهران :انتشارات سخن.۱۳۸۶ ،
داندامایف ،محمد« ،تاریخ سیاسی هخامنشیان» ،ترجمه فرید
جواهر کالم ،تهران ،نشر و پژوهش فرزان روز.۱۳۸۹ ،
رضایی باغبیدی ،حسن« ،تاریخ زبان های ایرانی» ،تهران،
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.۱۳۸۸ ،
زرینکوب ،عبدالحسین« .افقهای دور در تاریخ مردم
ایران» ،ج ،۱ .ایران پیش از اسالم ،تهران :انتشارات
امیرکبیر.۱۳۶۸ ،
دیدگاه
(از
ماد
«تاریخ
عبدالرضا.
مهاجرینژاد،
باستانشناسی)» ،تهران ،سمیرا.۱۳۸۴ ،
نیبرگ ،هنریک ساموئل« ،دینهای ایران باستان» ،ترجمه
سیفالدین نجمآبادی ،چاپ سوم ،تهران :مرکز ایرانی
مطالعه فرهنگها.۱۳۵۹ ،
هوار ،کلمان« .امپراتوری مادها در ایران و تمدن
ایرانی» ،ترجمه انوشه .تهران :انتشارات امیرکبیر،
.۱۳۶۳
هینتس ،والتر« ،داریوش و ایرانیان» ،ترجمه پرویز رجبی،
تهران ،نشر ماهی۱۳۸۷ ،
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دیدگاه اند،

مفرد-یکی از پژوهشگرانی را که هوادار این
با اندکی ویرایش و فشرده سازی می آوریم:
«در این گفتار ،تاریخ ملی کیانی اوستا و شاهنامه با
تاریخ مدون ماد و هخامنشی پیوند داده شده است و دالیلی
ارائه گردیده است مبنی بر این که فریدون (یعنی مرد
سیالبی) و کیخسرو (شاه کشور) و رستم (ریشه کن کننده
ستمگران) به ترتیب همان کوروش (مرد سیالب مانند)
کیاخسار (هوخشتر ،یعنی شاه کشور) و آتردادت پیشوای
آماردان می باشند و...
ترتیب و توالی و زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان
ماد به وضوح نشانگر آن هستند که اینان همان کیانیان
اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه هستند که تحت نام های یا
القاب مترادف خودشان معرفی شده اند که ما در آغاز این
نام ها و یا القاب ایشان را برای مقایسه جداگانه به
ترتیب توالی تاریخی شان می آوریم:
پادشاهان ماد:
دایائوکو ( ۷٦۸ ۷۱٥ق.م) ،اوپیته یا اوپیس (?٦۸٥
۷۱٥پ.م) [دارای چهار فرزند پسر] ،خشثریتی (٦۸٥? ٦٤۷
پ.م) ،فرائورت ( ٦٤۷ ٦۲٥پ.م) ،کی آخسارو (٦۲٥ ٥۸٥پ .م)
و آستیاگ (?٥۸٥ ٥٥٥پ.م).
پادشاهان کیانی:
کی قباد ،کی اپیوه[دارای چهار فرزند پسر] ،کیکاوس
(یعنی پادشاه سرزمین چشمه ها= پارتوکا/ناحیه کاشان)،
فرود سیاوش ،کیخسرو و آژدهاک (که نامش با اژی دهاک
بابلی= یعنی خدا پادشاه ماروش بابلی یعنی مردوک مشتبه
شده و از رده پادشاهان کیانی خارج شده است).
چرا کیقباد همان دایائوکو نخستین فرمانروای ماد است؟
َ
َ
 .۱ترادف نام ها :به قول استاد پورداود عنوان کی (کو)
و نام کواد به معنی فرمانروا هستند .بر اساس اشاره
َ) نیز به معنی
َو
دیاکونوف نام دایائوکو (دهیو ک
فرمانروای کشور است.
 .۲کی قباد سرسلسله پادشاهی خاندانی است که اعضای آن
شش تن بوده اند :کی قباد،کی اپیوه ،کی کاوس (پادشاه
سرزمین چشمه ها) ،فرود سیاوش ،کی خسرو ،آژدهاک .به
عالوه اعضاء فرعی خانواده که لهراسب و پسرش ویشتاسپ
(گشتاسپ) بوده اند .همین گونه ،اعضای خاندان پادشاهان
ماد عبارت بوده اند از شش تن به نام های دایائوکو،
فرائورت،
کاشان،
پادشاه
خشثریتی
اوپیس،
اوپیته
کیاخسارو (هوخشتره) و آستیاگ (آژدهاک خبر موسی خورنی)
و اعضای فرعی -سپیتمه جمشید (یا کوروش سوم) و پسرش
مگابرن ویشتاسپ.
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 .۳حامیان کی قباد ویتیریسا و اوزو (زو) بوده اند.
حامیان دایائوکو ،رییسان اول پادشاه اورارتو و ایرانزو
پادشاه ماننا بوده اند.
 .٤همخوانی وقایع و اخالف :مطابق کتیبه های آشوری
دایائوکو (دیوک خبر هرودوت) پسر فرائورت در سال ۷۱٥پیش
از میالد پادشاه ماد که حاکمی از جانب ماننا بود و پسرش
را برای جلب اتحاد و دوستی نزد رؤسا پادشاه اورارتو
فرستاده بود ،همراه با خانواده اش توسط سارگون دوم از
محل حکومتش در سمت شهر میانه حالیه به هامات در سوریه
تبعید شد.
به گفته هرودوت وی  ٥۳سال حکومت کرد .یعنی آغاز
فرمانروایی وی حدود سال  ۷٦۸پیش از میالد بوده است .خود
سارگون دوم در سال  ۷۰٥پیش از میالد در حوالی دژ
کولومیان (تخت سلیمان) به دست ایشپاکای اسکیت (فراسپ)
کشته شد .بعدها اسکیتان سه بار دیگر از قفقاز گذشتند:
در سال  ٦۷۳ ٦۷۲پیش از میالد که ایشپاکای (اسپارگاپیتس)
و با پسرش پارتاتوا (لیکوس= تور/گرگ) باز آمد و
ایشپاکای در ضمن قیام مادها در گذشت و پارتاتوا با
آشور مصالحه نمود و داماد اسرحدون پادشاه آشور گردید.
بار سوم حدود سال  ٦۲٥میالدی که مادیای اسکیتی (گنوروس)
پسر پارتاتوا پس از گذشتن از دربند قفقاز در شهر گنجه
اران فرائورت را کشت و خود داماد پادشاه آشور
آشوربانیپال گردید .بار چهارم که بازگشت مادیای اسکیتی
از شمال حدود سال  ٥۹۷پیش از میالد به کشته شدن وی در
کنار دریاچه ارومیه (چئچست) توسط کی آخسارو (هوخشتره)
انجامید .هرودوت به درستی آخرین بازگشت اسکیتان به
رهبری مادیای اسکیتی به رهبری مادیای اسکیتی را به ماد
کوچک پس از فتح آشور و محاصره نینوا (در واقع ویرانی
نینوا) آورده و آن را با جنگ لیدیه که گویا در تعقیب
اسکیتان روی داد ،پیوند داده است.
چون میان تاریخ تبعید شدن دایائوکو به سوریه و تاریخ
برافتادن آستیاگ  ۷۱٥ ٥٥۷پیش از میالد یعنی ۱٥۸سال
فاصله است ،از این رو ،به سبب بزرگی این رقم سال های
حکومت برای سه فرد در تاریخ ماد ،در خبر هرودوت که در
میان دایائوکو (دیوک) و این سه تن فرمانروای مادی به
اسامی فرائورت (با  ۲۲سال حکومت) ،کی آخسار (با  ٤۰سال
حکومت) و آستیاگ (با  ۳٥سال یا در ست تر با توجه به
زمان حکومت کوروش ۳۰ ،سال) که وی نام برده ،نام افرادی
از این دودمان از قلم افتاده اند .این از قلم افتاده
ها باید هم درست میان عهد دایائوکو و فرائورت بوده
باشند .دیاکونوف در تاریخ ماد نام هر دو تن از قلم
افتاده را از روی کتیبه های آشوری به صورت اوپیته
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(اوپیس) پادشاه پارتاکی (سرزمین کنار چشمه= منطقه
کاشان) و خشثریتی پادشاه کارکاشی (= کاشان) آورده ولی
متوجه تعلق داشتن اوپیته (اوپیس) به پادشاهان ماد نشده
و دومی یعنی خشثریتی را با پیروی از دیگر ایرانشناسان
با فرائورت یکی دانسته و جایی با تردید می گوید بین
فرائورت و دیوک دو نام از قلم هرودوت افتاده است یکی
نشانه سؤال و دومی خشثریتی.
خشثریتی در جریان خیزش مادها در سال  ٦۷۳پیش از میالد
رهبری بالمنازع مادها را به دوش داشته است .چون سپاه
ارسالی آشوربانیپال به رهبری سرکرده رئیسان آشوری
شانابوشو در حدود سال  ٦٦۷پیش از میالد در تعقیب
خشثریتی به شهر آُ
مل مازندران هر گز از آن جا بر نگشتند
و ماد پس از آن تاریخ تبدیل به دولت نیرومند و مستقلی
شد ،معلوم می شود که این سپاه آشوری در سرزمین دور
افتاده مازندران توسط آماردان و مادها تار و مار شده
اند .خشثریتی مکان فرمانروایی خویش را در سال  ٦۷۳پیش
از میالد در برابر تهاجم اسرحدون پدر آشور بانیپال از
کارکاشی (کاشان) به شهر دور افتاده آمول (آُ
مل) در
مازندران منتقل ساخته بود.
چرا کی اپیوه همان اوپیته/اوپیس فرمانروای مادی است؟
 .۱مطابقت نام ها :یوستی نام اپیوه (ائیپی ونگهو) را
َئوَ
پیی کَ که
مایل به نیکی معنی نموده و کلمه سانسکریتی ا
حاوی ریشه نام های اوپیته (اوپی یته ،دادگر) و اوپیس
(اوپی ایس ،خواهان عدالت) است به معنی دادگر ،عادل و
منصف است.
 .۲مطابقت مکان و زمان :در باره اوپیته (اوپیس) پادشاه
مادی پیش از خشثریتی سه گزارش هست که یکی ضمن نامه یی
است از سوی رئیس آشوری ناحیه خارخار (دیواندره) در بین
سال های ۷۱٤ -۷۰٦به سارگون دوم عنوان شده است« :نامه
هابل ... :۱۲۹.در باره آرپیته (یا اوپیته به خوانش ای.
م .دیاکونوف) امیر دهکده اوریاکو ،که وی گشود (به روی
دشمنان) برای پادشاه و سرورم نقل خواهم کرد .وقتی که
من عازم خدمت پادشاه و سرورم شدم ،او (اوپیته) به
شاپاردا گریخت .نابوتاکی تانی ،برده پادشاه شنید که او
و اواکساتار (هوخشتره) با یک دیگر مکاتبه کرده و متحد
شدند .چهار پسر او با او هستند .همان روزی که وارد (در
بازگشت) کار شاروکین (=خارخار) شدم به راماتی نامه
نوشتم که« :کسان خود را بفرست».
اوپیته (اوپیس) باید همان پسر دایائوکو باشد که به
گروگان نزد رؤسا پادشاه اورارتو فرستاده شده بود و سپس
بر گشته در دره قزل اوزن به تکاپو برای بر قراری ادامه
حکومت پدرش دایائوکو پرداخته بود .ولی چنان که از نامه
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هابل  ۱۲۹بر می آید ،آن جا را مناسب پویایی نیافته و
از آن جا گریخته به سوی نواحی دیگری در ماد روی آورده
بود.
در عهد سناخریب ( ۷۰٥ ٦۸۱پیش از میالد) از او و چهار
فرزندش خبری نیست .ولی در عهد اسرحدون ( ٦۸۰ ٦٦۹پیش از
میالد) از فرمانروایان پارتاکی (سرزمین کنار چشمه= سمت
ّا (سرزمین آب چشمه گسترده ،پارتاکانا=
کاشان) و پارتوک
اصفهان) و اوراکازابارنا (ورکس پرنه) به نام های اوپیس
(=ترقیخواه) و زاناسان (دانامنش) و راماتی (شادی و
رامش دهنده) نام برده شده است که در برابر مردم
عصیانگر آن نواحی از مقامات آشوری یاری جسته بودند.
َر کا شی/ساگ بیت= محل ساختمان های
نام های کارکاشی (ک
سنگی) محل فرمانروایی خشثریتی همان پارتاکی (یعنی محل
کنار چشمه) است که پیش از وی سلف او اوپیته (اوپیس) در
آن جا فرمان می رانده است.
اوراکازابارنا (ورکس پرنه یعنی پر از دژهای نیرومند)
همان شهر آشتیان است که نامش در منابع قدیمی عهد اسالمی
ّه
به صور ابرشتیان (اپر خشت یان= محل دژ نیرومند) و ور
(دژ واقع در بلندی) و ورشه (محل دژ) ذکر شده است .هیئت
اخیر یاد آور نام بسیار باستانی ورخشه (محل دژ
نیرومند) یا همان ورهشی (مرهشی) است که مکان آن بین
ایالم و سرزمین کوتیان ذکر شده است.
 . ۳مطابقت شمار چهار پسر کی اپیوه با چهار پسر
اوپیته /اوپیس که سرانجام از اورارتو و ناحیه رودک ها
(در قسمت علیای رود قزل اوزن) به ناحیه پارتوکا (حوالی
کاشان) روی آورده بودند .یعنی همانجا که خشثریتی
(کیکاوس) در برابر آشوریان شورید.
چرا کی کاوس همان خشثریتی سومین پادشاه ماد است؟
 . ۱ترادف نام و لقب :در اوستا لقب کیکاوس ،نیرومند (=
خشثره/خشتره) است و این به صورت خشثریتی (نیرومند
باشنده) نام رسمی این فرمانروای مادی است.
 .۲پدر کی کاوس (پادشاه سرزمین چشمه ها) یعنی اپیوه با
چهار پسر خویش از سوی سرزمین فرمانروایی ویتیریسا با
جنگ و گریز به سوی سرزمین ری و سرزمین کارکاشی (محل
عمارت سنگی) یا همان کاشان (=محل عمارت) آمده بود که
به نام بیت ساگ بیت (محل عمارت سنگی) نیز نامیده می
شده است.
همین گونه /منابع آشوری می گویند اوپیته (اوپیس) که از
سوی پدرش دایائوکو در آغاز نزد رییسان پادشاه
اورارتویی گروگان بود .بعد با چهار پسر خویش به دره
قزل اوزن آمد ولی چون آن جا را ناامن یافت ،به سوی
سرزمین پارتاکی (سرزمین کنار چشمه ها) روی آورد.
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 . ۳کی کاوس در سمت کوه ارزیفیه (کوه عقاب /کرکس) با
دیوان (آشوریان) به نبرد پرداخت و با عقابانش (منظور
مردم سمت کوه ارزیفیه) از باالی البرز به شهر آمل فرود
آمد و در آن جا در محاصره دیوان (آشوریان) قرار گرفت.
همین گونه ،خشثریتی در سمت کوه کرکس کاشان به نبرد با
اسرحدون پادشاه آشوری بر خاست و چون یارای مقاومت در
خود ندید ،از باالی البرز به شهر آمل مازندران گریخت.
وی در عهد آشور بانیپال سپاهیان آشوری را که به سرداری
سرکرده رئیسان شانابوشو در تعقیب وی به شهر آمل
مازندران آمده بودند به یاری آترادات پیشوای آماردان
شکست داده و تار و مار نمود و ایران مادی پس از این
رخداد (هفتخوان رستم ،گرشاسپ ،آترادات) برای نخستین
بار در تاریخ مستقل شد.
واقعه هفتخوان رستم یا نبرد گرشاسپ با دیوان بزرگ در
کنار دریای مازندران یک رویداد بسیار مهم اساطیری در
تاریخ ایران بوده است :گرشاسپ یا کرساسپ در اصل مرکب
است از کرس=راهزن و سپ= در هم کوفتن یعنی در مجموع به
معنی در هم شکننده راهزنان و ستمگران .قهرمانی وی نیز
نظیر روتستهم در سمت دریای فراخکرت یعنی مازندران است.
پدر وی ثریته را سگ های وحشی جنگلی (ببران مازندران)
می درند .روتستهم (رستم ،یعنی ریشه کن کننده ستمگران)
بنا به قول مارکوارت -ایرانشناس نامدار آلمانی همان
گرشاسپ است .چه هفتخوان رستم نیز در مازندران اتفاق می
افتد و در شاهنامه رستم هم از همان خانواده گرشاسپ
ً یعنی
است .سگستان رستم یا همان سرزمین سگساران (لفظا
سگ سروران) در اصل همان سرزمین کاسپیانه (کا سپی یانه،
یعنی محل سگپرستان) یعنی مازندران است ،نه سمت زرنج.
در عهد کوروش و هخامنشیان این قهرمان مازندران با نام
اصلیش آترادات پیشوای مردان (آماردان) نامیده می شده
است .نام آذر برزین (یعنی آتش بلند پایه) با بهمن (در
واقع دیوان دژ بهمن= آشوریان) در سمت شهر ساری
مازندران نبرد می کند و نام داتام کادوسی اساطیری
(یعنی مخلوق نیرومند) گواه آن هستند .وی لشکریان آشوری
فرمانروایی
آغاز
در
که
را
مازندران)
(دیوان
آشوربانیپال به رهبری شانابوشو برای دستگیری یا مصالحه
با خشثریتی (کیکاوس) به شهر آمل مازندران آمده بودند،
تار مار می نماید و ایران برای نخستین بار صاحب دولتی
مستقل و نیرومند می گردد.
چرا فرود سیاوش همان فرائورت است:
 .۱مطابقت نام ها و خویشاوندی سببی با پارس ها :در
کوروشنامه گزنفون کوروش دوم (توس نوذری) نواده آستیاگ
و خواهر زاده کیاخسارو (کیخسرو) و داماد و سردار وی
معرفی شده است که درست می نماید .چه در واقع نام های
َ
آستیاگ (ایشتی ویکو=ثروتمند) و فرائورت/فرورتیش (فر
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َرت ایش) در معنی خواهان دارایی بسیار مترادف بوده و
و
به جای هم به کار می رفته اند .از این روی است که
کتسیاس به جای نام فرائورت نیز نام آستیاگ را آورده و
لذا به سهو کوروش دوم و سوم را فرد واحدی پنداشته است.
به نظر می رسد عنوان اوستایی فرائورت/فرورتیش (فرود
َر(ت) ایشن= خواهان
سیاوش) یعنی سیاورشن در واقع سیه و
ثروت گسترده بوده است که به سهو به دارنده اسب سیاه
ترجمه شده است .یعنی در واقع کوروش نواده دختری آستیاگ
اول (فرورتیش) همین کوروش دوم (بر اساس شجره نامه
هخامنشیان در نزد هرودوت) بوده است نه کوروش سوم.
 .۲پسر و جانشین کی کاوس یعنی فرود سیاوش در هجوم
تورانیان به رهبری افراسیاب (پر آسیب) در شهر گنجک
سیاوش کشته شد .همین گونه ،فرائورت جانشین و پسر
خشثریتی در هجوم غافلگریانه مادیای اسکیتی (داماد
پادشاه آشور) در حوالی شهر گنجه اران کشته شد که
هرودوت آن را به حساب آشوریان گذاشته است.
چرا کی خسرو همان کی آخسارو (هوخشتره) است؟
 .۱مطابقت نام ها :سه نام کی خسرو (کی خشثرو یا کی
آخسارو یعنی شهریار نیرومند) ،کی آخسارو (شهریار
و
شکوه
دارای
َ (هئوسرونگهه،
هئوسرو
و
نیرومند)
نیرومندی) با هم مترادفند :صورت اصلی نام کی خسرو همان
کی آخسارو (پادشاه نیرومند) یا کی خشثرو (شهریار
نیرومند) است؛ در واقع عنوان اوستایی وی یعنی
هئوسرونگهه نه چنان که تصور شده به معنی نیکنام بلکه
به معنی دارای سروری و بزرگی است یعنی مترادف با نام
هوخشتره (یعنی دارای نیرومندی) است.
 . ۲کی خسرو ،ائورو ساره را در سمت جنگل سفید (شهر
زور) می کشد .همین گونه ،ساراک پادشاه آشور بر اثر ترس
از کی آخسارو (هوخشتره) در هنگام محاصره شدن نینوا و
تسخیر آن ،خود را به درون شعله های آتش کاخ خویش می
اندازد .کی خسرو ،دژ بهمن (به مان=خانه خوب) مقر دیوان
را در سمت اردبیل (منظور اربیل) ویران می کند و به
سلطه ایشان پایان می دهد .همین گونه ،کی آخسارو شهر
نینوا (=شهر برکت و نعمت) را کشتار و آن را ویران می
نماید.
 .۳کی خسرو بتکده کنار دریاچه چیچست را ویران می
نماید .همین گونه ،کی آخسارو شهر اورارتویی رؤسا در
شمال دریاچه چیچست (خرابه های بسطام حالیه) را ویران
می نماید.
 . ٤کی خسرو ،با یک شبیخون افراسیاب تورانی (سکایی پر
آسیب) قاتل پدر خویش -سیاوش (فرود) را در کنار دریاچه
چیچست دستگیر و می کشد .همین گونه ،کی آخسارو ،قاتل
پدر خویش -فرائورت یعنی مادیای اسکیتی را در کنار
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دریاچه اورمیه غافلگیر کرده و می کشد .مطابق اوستا و
شاهنامه ،شکست دهندگان تورانیان (اسکیتان و سکاها) در
عهد کیخسرو (کیاخسارو) سردارانش توس نوذری (کوروش
هخامنشی دوم) و برادرش گستهم نوذری (آریارمنه هخامنشی)
بوده اند.
چرا آستیاگ همان آژدهاک (اژیدهاک مادی) است؟
 . ۱مطابقت نام های آستیاگ (ایشتی ویکو= ثروتمند) با
آژدهاک مادی (اژدیاک= ثروتمند) اظهر من الشمس است .چه
موسی خورنی ارمنی معاصر فیروز و بالش ساسانی نام آستیاگ
را به صورت اژدهاک آورده است .افزون بر این ،اینان در
مطابقت داستان کودکی فریدون (فری ایتی ون یعنی جاری
ً مرد
شونده توانا= ثراتئونه اوستا) و کوروش سوم (لفظا
سیالبی) نیز به خوبی به هم می رسند.
 . ۲فردوسی پایتخت حکومت ضحاک (آستیاگ و پادشاهان
بابل) را هوخت کنگ (محل گنج خوب) نامیده است که در سمت
اروند رود (دجله) واقع بوده است .این بیش از آن که
نشانگر هگمتانه (همدان) باشد ،نشانگر بابل (َ
بوری
بوری شهر بابل در شکل َ
اوستا) است چه هیئت اوستایی َ
بو
َیه) یعنی محل با شکوه معنایی معادل با نام
(بئو) ری (ر
هوخت کنگ (هو خت کنگ= محل گنج خوب) دارد.
در اوستا پایتخت های اژی دهاک شهرهای َ
بوری (بابل) و
چون مکان حکومت پادشاه
کویرینت (کرند) آمده است.
نامدار کاسیان یعنی آگوم کاک رمه (به ظاهر به معنی
اژدهای دارنده شمشیر خونین) هم کرند (کرینتاش،
کویرینت) و هم بابل بوده است ،لذا وی را می توان اژی
َش) عهد پیشدادی شمرد .در باره خلق و خوی
دهاک (مارو
استبدادی وی باید گفت که وی بومیان شمال غربی فالت
ایران را کوتیان بی خرد نامیده است .از جایی که دورۀ
حکومت ضحاک (اژی دهاک) در شاهنامه هزار سال ذکر شده
است لذا معلوم می شود عنوان اوستایی اژی دهاک بر دیگر
پادشاهان بابل نیز اطالق شده است .در بابل تصور می شده
است خدایی گیاهی به نام نین گیش زیدا ،از هر شانه اش
ماری رسته است.
نام خدای ملی آشور یعنی آشّور به معنی خندان معادل نام
ّحاک است .البد معادل بابلی آشّور یعنی مردوک نیز
عربی ض
که خدای ملی شهر بابل و سمبلش اژدهایی موش هوشو بوده
َش) به شمار می آمده است .در کل به
است ،اژی دهاک (مارو
نظر می رسد مرداس و ماردوش شاهنامه در جایگاه خدایگانی
به جای مردوک ،و ضحاک شاهنامه به جای آشّور بوده باشد.
چرا لهراسپ مطابق کوروش و همچنین سپیتمه است؟
 . ۱مطابقت نام ُلهراسپ (مرد مواج و سیالبی) با کوروش
(سیالب مانند) :مطابق شاهنامه ،پادشاه بزرگی که پس از
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کیخسرو (کیاخسارو) فرمانروای ایران می گردد ،لهراسپ
است .در سانسکریت واژه َلهری به معنی موج بلند و وسیع و
َ در اوستا به معنی درهمشکننده آمده است .بنا بر
واژه سپ
َ
این ،می توان این نام شاهنامه یی را به معنی مرد موج
بلند و وسیع و سیالبی گرفت و آن آشکارا مطابق معنی نام
کوروش در معنی مرد سیالب مانند می گردد .می دانیم
آستیاگ در رؤیایش کوروش نازاده را به صورت سیالبی می
بیند که قاره آسیا را در خود غرق می کند .واقعه مرگ
لهراسپ در سمت بلخ و ارتباطش با اسارت یهود هم یادآور
کوروش است:
شهنشاه لهراسپ در شهر بلخ  -بکشتند و شد روز ما تار و
تلخ
َ
َ
بنا بر این ،نام ائوروت اسپ را که هیئت اصلی نام
َ
َئوروت
لهراسپ به شمار می آید ،می توان در اصل در هیئت ا
َ به معنی موج سیالبی تند و در هم شکننده گرفت .چون
سپ
َ
َ و
جالب است که واژۀ اورمی در سانسکریت که معادل ائورو
ائوروت اوستا به معنی تیز و تند می باشد به معنی موج
َ معادل لهراسب به همان
َ سپ
َئوروت
نیز هست .این گونه ،ا
معنی مرد موج تند و سیالبی بوده است .در واقع نام
آرامگاه کوروش موسوم به مادر سلیمان در اساس مزار
سیالومان یعنی مزار مرد سیالب مانند بوده است.
در پیوند با این ،گفتنی است دو پسر لهراسپ یعنی
ویشتاسپ (سگ وحشی ،ببر/پلنگ) فرمانروای کشور سفلی
(اورارتو) و ماد و زریر (دانای دعاهای کهن) فرمانروای
نواحی دروازه تنائیس (بین دربند قفقاز) تا دروازه
یا
خوانده
پسر
دو
مطابق
خوار)
(درواز
کاسپی
برادرخوانده کوروش یعنی مگابرن (برنده نترس) و سپیتاک
(فرد سفید و مقدس) پسران سپیتمه (داماد و ولیعهد
آستیاگ) و آمیتیس (دختر آستیاگ ،همسر بعدی کوروش)
هستند که کوروش ایشان از محل های فرمانروایی سابق
برداشته و به فرمانروای گرگان و دربیکان سمت بلخ
برگزیده بود .هرتسفلد ،سپیتاک سپیتمان بلخ را همان
زرتشت سپیتمان بلخ می داند.
در کوروشنامه گزُ
نفون کوروش دوم (=توس نوذری یعنی چشمه
توانا از خاندان حکومتی نو) نواده دختری آستیاگ
(آستیاگ اول) و خواهر زاده کیاخسارو (کیخسرو) و داماد
و سردار وی معرفی شده است که درست می نماید .چه در
واقع نام های آستیاگ (ایشتی ویکو= ثروتمند) و
َرت ایش) در معنی خواهان دارایی
َ و
فرائورت/فرورتیش (فر
بسیار مترادف بوده و به جای هم به کار می رفته اند .از
این روی است که کتسیاس به جای نام فرائورت نیز نام
آستیاگ را آورده و لذا کوروش دوم و سوم را فرد واحدی
اوستایی
عنوان
رسد
می
نظر
به
است.
پنداشته
فرائورت/فرورتیش (فرود سیاوش) یعنی سیاورشن در واقع
293

َر(ت) ایشن= خواهان ثروت گسترده بوده است که به
سیه و
سهو به دارنده اسب سیاه ترجمه شده است.
در باره کوروش یکم گفتنی است که در منابع آشوری در
حدود سال  ٦٤۹پیش از میالد از کوروش یکم یاد شده است که
فرزند خود آروکو را به گروگان نزد آشور بانیپال
فرستاده بود .گروهی با توجه به کتیبه داریوش در بیستون
که به اختصار هخامنش را جد اول کوروش نیای کوروش معرفی
نموده است ،وجود سه کوروش شجره نامه خبر هرودوت را
نمی پذیرند ولی داریوش جای دیگر در همین کتیبه بیستون
می گوید که «هشت نفر پیش از من شاه بودند و من نهمین
از خاندان هخامنش هستم» .از دید من داریوش تنها یکراست
فرمانروایان هخامنشی شجره نامه خویش بر شمرده است ،نه
مجموع دو شاخه خاندان هخامنشی پارس و انشان را که
همانا داریوش ،ویشتاسپ ،آرشام ،آریارمنه ،چیش پیش دوم،
کوروش اول ،کمبوجیه اول و چیش پیش اول و هخامنش بوده
باشد.
در باره عنوان خاندان فریدون یعنی آثویه (آسپیان،
َدهی
آسفیان) گفتنی است :آثویه (از ریشه سانسکریتی ا
یعنی محترم و نجیب) یادآور نام کمبوجیه (کامگار و دل
پذیر زندگی کننده) و نیز عنوان آرتیان پارس ها (پاک و
درستکار) است .برهان قاطع نام آثویه را به معنی نفس
کامل و نیکوکار آورده است.
َ/یرواند با سپیتمه (داماد
 . ۲مطابقت لهراسپ/اوروت اسپ
و ولیعهد آستیاگ):
َ
َ (در هیئت یروانت اسپ= دارای اسب پیر یا
َسپ
نام اوروت ا
پیری بر افکننده) با پوروشسپ (بنابر استاد پورداود
دارای اسپان پیر یا پیری برافکننده )،مترادف است:
ادامه دودمان کیانیان (جای دیگر به صورت گودرزیان
شاهنامه که افراسیاب را در کنار دریاچه چیچست دستگیر
می نمایند) در شاهنامه و کتاب های پهلوی و اوستا در
هیئت لهراسپ (ائوروت اسپ ،یرواند قصیر السلطنه خبر
موسی خورنی) همان سپیتمه جمشید داماد و ولیعهد آستیاگ
که توسط کوروش کشته شد و همسرش آمیتیس (دختر آستیاگ)
به همسری کوروش در آمد و پسرانش که همانا مگابرن
ویشتاسپ (تیگران) و زریادر سپیتاک (زرتشت سپیتمان،
گائوماته بردیه ،سپنداته ،اسفندیار) بودند که این
نوادگان دختری آستیاگ به صورت پسر خواندگان یا برادر
خواندگان کوروش سوم (فریدون) در آمدند .این پسر دوم
داماد کوروش و شوهر آتوسا دختر کوروش نیز بوده است.
اسطوره معروف زریادر (زریر برادر ویشتاسپ) و اوداتیس
دختر شاه سکاها (منظور آتوسا دختر کوروش ،هوتئوسا و
هووی اوستا) را آتنه نویسنده و تاریخ نویس یونانی سده
سوم میالدی مؤلف کتاب ضیافت سوفسطائیان به نقل از خارس
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میتیلنی ،رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران آورده
است :آن دو در خواب عاشق همدیگر می شوند و در جستجوی
همدیگر بر می آیند .سرانجام اوداتیس (= مخلوق نیک
مترادف همان هووی همسر زرتشت سپیتمان) در یکی از جشن
ها او را می بیند .خارس میتیلنی گفته است که این عشق
در آسیا مشهور است و مردم بدان میل فراوانی دارند.
چنان که در معابد و کاخ ها و حتا در خانه های خود
تصاویری از آن بر دیوارها نقش می کنند.
چرا ویشتاسپ کیانی همان مگابرن ویشتاسپ پسرخوانده یا
برادر خوانده کوروش است؟:
مطابقت نام ها :چهار نام مختلف وی یعنی مگابرن (درنده
َ سپ (سگ وحشی) تیگران
نترس) ،ویشتاسپ در هیئت ویشت
(منسوب به ببر) و کتایه (درنده) مترداف هم هستند:
ُردی و سانسکریت) و
کتایه (درنده و پاره کننده در ک
برمایه (پردانش) ،برادران کوروش در مقام همان مگابرن
(ویشتاسپ ،تیگران) و سپیتاک (زریادر ،گائوماته بردیه)
هستند .چه کتسیاس مگابرن (برنده نترس) را جایی پسر
خوانده کوروش و جای دیگر برادر (در اساس برادر خوانده
کوروش) معرفی می نماید.
معنی نام ویشتاسپ هخامنشی (ویشتا سپ) با توجه به نام
پدرش آرشام (خرس نیرومند) ٬سگ وحشی (پلنگ/ببر) است.
این معنی نام تیگران فرمانروای ارمنستان در عهد روی
کار آمدن کوروش نیز است .جالب است که خارس میتیلنی
رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران نیز ویشتاسپ کیانی
برادر زریر زریادر (دارنده سرودهای دینی کهن) را
فرمانروای سرزمین سفلی (اور آرتو= مل ک پایینی) و ماد
آورده و برادر کوچک وی زریادر/زریر را فرمانروای ماد
شرقی (از دروازه تنائیس= دربند تا در بند کاسپی=
دروازه خوار) دانسته است .این دو برادر کیانی که گسترش
دهنده آئین مزدایی به شمار رفته اند ٬در روایات تاریخی
سپنداته
و
«اوروپاست
نام های
زوج
تحت
یونانی
(گائوماته) » و «مگابرن و سپیتاک» نامیده شده اند.
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کتسیاس می گوید که کوروش این دو برادر را [از مکان های
قبلی شان] به فرمانروایی گرگان و دربیکان سمت بلخ بر
گماشت .از این جا معلوم می شود ارژا سپ (سگ جنگی/ببر)
سمت خیونان که با ویشتاسپ نوذری هخامنشی (فرمانروای
خراسان)[در آغاز قیام داریوش] نبرد کرده است .همین
ویشتاسپ کیانی بوده است .نام های تیگران و اوروپاست
(دم دراز نیرومند) و مگابرن (درنده نترس) وی نیز به
معنی ببر بوده اند .و همانطور که هرتسفلد دریافته
برادر وی سپیتاک (فرد سفید و مقدس ٬حاکم دربیکان سمت
بلخ) همان زرتشت سپیتمان است.
جالب است که نام پدر تیگران یعنی یرواند قصیرالعمر
(کوتاه سلطنت) بدین صورت خود در زبان های اوستایی و
سانسکریت به معنی دارنده پیری است و نام پدر زرتشت
سپیتمان (یا همان زریر برادر ویشتاسپ) یعنی پوروشسپ
نیز به معنی دارنده پیری برافکننده یا دارنده اسب پیر
آمده است .موسی خورنی دو نام زنانه تیگرانوهی (درنده
ماده) و زاروحی/زاروهی (ویرانگر و آسیب زن) را در
رابطه با نام تیگران (ببرُ ،
برنده ،درنده) فرمانروای
ارمنستان در عهد آژدهاک (آستیاک) می آورد که در واقع
نواده بزرگ دختری آستیاگ و پسر سپیتمه (داماد و ولیعهد
آستیاگ) بوده است.
چون این تیگران مطابق همان مگابرن ویشتاسپ (ببر) یا
همان کتایه (ُ
برنده) برادرخوانده/پسرخوانده کوروش است،
لذا نخست معلوم می گردد که داستان عاشقانه شاهنامه یی
گشتاسپ (ویشتاسپ) و کتایون دختر قیصر روم مربوط به
همین تیگران و همسرش زاروحی است .دو دیگر ،نام زاروحی
در ترکیب ایرانی و سامی آن یعنی زا روحی می توانست به
معنی زاده روح گرفته شود که این تقریبا همان معنی نام
لذا
اوستایی و سانسکریتی منیژه یعنی زاده خیال است.
َن/گیو[ن]) یا همان بیژن در معنی
َن (وی و
خود نام ویو
درنده و کشنده دشمن (= بهرام) نیز مطابق همان نام
تیگران (مگابرن ویشتاسپ) است.
به نظر می رسد داستان نبرد بیژن با گرازان اشاره به
موضوع به تصرف در آوردن تیگران ،گرجستان (ورژن) یا حتا
گرگان (سرزمین فرمانروایی او در عهد کوروش) بوده باشد.
احتمال دارد ملکه زاروحی اهل گرجستان بوده است چه موسی
خورنی تیگران را فرمانروای گرجستان و اران (=آگوانک)
نیز دانسته است.
َشت) به معنی دارای کالبد زرین و یا دانای
زرتشت (زرتو ا
َ
سرودهای دینی کهن است و هیئت زرتوشترا (زرتو اشترا) ی
نام وی هم به همین معنی دانای سرودهای کهن دینی است.
در روایات زرتشتی ،ویشتاسپ نوذری و ویشتاسپ کیانی
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مشتبه شده و یکی گردیده است .لذا لهراسپ و ویشتاسپ
کیانی و سپنداته به حلقه پادشاهان هخامنشی (نوذری)
بعدی یعنی وهومن سپنداتان (خشایارشا) ،ارتخشتر وهومن
(اردشیر درازدست) و داراب (داریوش دوم) و دارای
دارایان (داریوش سوم) پیوسته اند و در جای کوروش سوم
(یا آرشام) ،ویشتاسپ هخامنشی و داریوش یکم قرار گرفته
اند».
هخامنشیان:
در باره هخامنشیان ،کتاب ها و مقاله های پژوهشی بسیاری
نوشته شده است .از این رو ،در این جا به گونه بسیار
فشرده بر دروه آن ها درنگ می کنیم .آن چه از دید
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
شاهنشاهی هخامنشی یعنی زبان پارسی باستان است .روشن
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.
می دانیم که در دوره هخامنشی ها برخی از شاهان این
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
برای تعامل و آمیزش زبان های غربی و شرقی ایرانی فراهم
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
ایرانیان خاروی در که شمال هندوکش در بلخ و بامیان و
هری و ...پاییده بودند ،زبان شان پالوده تر ماند .اما
آنانی که به سوی غرب فالت رفتند ،مانند پارسیان ،زبان
شان در اثر آمیزش با توده های همنژاد خویش -مادها و
نیز توده های بومی مانند ایالمیان و نیز مردمان
باشندگان میانرودان و بابل و بازماندگان سومریان و
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.
از تاریخ می دانیم که پارس ها یا پرسوها -یکی از
بزرگترین تیره های ایرانی ،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 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.
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
می رود .اما بسیار دشوار است مکان یا محل موقعیت این
«ایران» را تعیین کرد که در کجا واقع است .اما می شود
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
پایتخت ایران اسطوره یی بوده است .در زیر می بینیم که
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.
پژوهشگر جوان آقای شاری در کتاب «ُ
در اوستایی در لهجه
هزارگی» در نوشته یی زیر نام «پارس تاریخی و سرزمینی»
می نویسد:
«پارس ،در اوستا ،کهن ترین متن سرزمینی و فرهنگی
ائیرینم ویجه است که حوزه هندوکش و هیرمند به نام
«اوپائیری سئن» را در بر می گیرد .به معنای فراتر از
پرش شاهین .در متن های پهلوی به گونه «اپارسن» نام
برده شده است ... .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.
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.

298

شادوران پور داوود – اوستا شناس برجسته نیز ضمن نقل
مستندات متون پهلوی ،اوپائیری سئن و اپارسن را کوه های
بامیان در مرکز افغانستان دانسته است ...« :اوپائیری
سن در اوستا و اپارسن در بندهش ،عبارت است از بخش غربی
هندوکش که دامنه های کوه بابا باشد»( .پور داوود،
فرهنگ ایران باستان 2535 ،ص)304 .
«رود هلمند از دامنه های بابا سرچشمه گرفته و به
سیستان می ریزد و بلخ رود از پارس به همدان می آید».
پور داوود در حاشیه یشت ها نیز گفته است «بلخ رود از
کوه اپارسن به بامیکان [بامیان] می آید»( .بر گرفته از
کتاب ُ
در اوستایی در لهجه هزارگی ،چاپ کابل)
به گونه یی که دیده می شود ،پارس همان ایران شهنامه
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
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 از سیستان به سوی قندهار و چمن و گستره پشتون
نشین نشین کنونی پاکستان شتافتند.
بسیاری از دانشمندان چنین می
شایان یادآوی است که
پندارند که نام «هند» برگرفته از رود سند (ایند) است
که آن را پارسیان بر این رود گذاشته بودند .در این جا
می کوشیم ریشه ها این نامگذاری را بیابیم .می توان
یا پرسوها
چنین گمان برد که آن گروه از پارسیان
(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،
رود را «سیند» می گویند که شاید اباسین  ،اباسیند شده
باشد و شکل کوتاه شده آن سیند شده باشد.
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.
بحث دیگری است که زبان آن ها با گذشت زمان با زبان های
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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شاهنشاهی هخامنشی
میالد ۲۲۰« ،سال»):

و

یا

هخامنشیان

(۵۵۰–۳۳۰

پیش

از

نقشه شماره
گستره امپراتوری هخامنشیان در  490پیش از میالد
(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.
در نقشه رود هند چونان مرز میان هند و پارس نشان داده
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
ساتراپ (استان) شاهنشاهی هخامنشی را بازتاب داده است.
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.
در ویکی پیدیا در باره هحامنشیان چنین آمده است:165
«هخامنشی ،نام دودمان پادشاهی در ایران دوره باستان
است .پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود
را به «هخامنش» میرساندند که سرکرده خاندان پاسارگاد
از خاندانهای پارسیان بودهاست .هخامنش باید حوالی
پایان سده هشتم یا ربع نخست سده هفتم پ .م .بر مسند
قدرت بوده باشد .چش پش ،پسر هخامنش در فاصله تقریبی
 ۶۷۵تا  ۶۴۰پ .م ،رهبری تیره های پارسی را به دست
گرفته بود.
هخامنشیان ،در آغاز پادشاهان بومی پارس و سپس انشان
بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو واپسین
پادشاه ماد وارد آورد و سپس گرفتن لیدیه و بابل،
پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد .از این
رو کوروش بزرگ از نوادگان (شاه انشان ،کوروش یکم،
165

 .با اندکی ویرایش و فشرده سازی.
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کمبوجیه یکم) را بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی میدانند.
به پادشاهی رسیدن پارسیها و دودمان هخامنشی یکی از
رخدادهای برجسته تاریخ باستان است .اینان دولتی ساختند
که دنیای باستان را به استثنای دو سوم یونان زیر فرمان
خود در آورد .شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری
تاریخ جهان میدانند .پذیرش و بردباری دینی از ویژگیهای
شاهنشاهی هخامنشی به شمار میرفت.
شاهنشاهی هخامنشیان به عنوان بزرگترین امپراتوری جهان
از نظر گستردگی و جمعیت نام برده شده است .بیش از ۴۹
میلیون نفر از  ۱۱۲میلیون جمعیت جهان آن زمان در این
سرزمین زندگی میکردند .در دوران هخامنشیان سی قوم
مختلف زیر لوای این امپراتوری بودند.
خاویر آلوارز -ایالم شناس برآن است که آثار و
نقشبرجستههای موجود نشان میدهد که هخامنشیان هنر خود
را در بخش معماری و نقشبرجسته از ایالمیها آموختهاند.
قلمرو هخامنشیان بسیار گسترده بود به طوری که از دره
سند در هند تا رود نیل در مصر و ناحیه بنغازی در لیبی
امروز و از رود دانوب در اروپا تا آسیای مرکزی را در
بر میگرفت .در این کشور پهناور اقوام بسیاری با آداب و
رسوم خاص خود زندگی میکردند و فرهنگ ایالتی و قومی خود
را پاس میداشتند .در حقیقت مشخصه مهم این دولت
ارجگزاری به آزادی فردی و قومی و بزرگداشت نظم و قانون
و تشویق هنرها و فرهنگ بومی و همچنین ترویج بازرگانی و
ُلد مینویسد« :تمدن بزرگی مانند تمدن
هنر بود .کارل شف
هخامنشی را نمیتوان از روی تأثیراتی که پذیرفته درک
کرد .واقع آن است که اهمیت این چنین تمدنی دقیقأ در
توانی است که او را به حل و جمع همه این اجزای مختلف
در کلیتی واحد قادر ساخته است».
شاهان هخامنشی در خالل سال و با تغییر فصل ،کوچ میکردند
و معموالً همه سال را در یک جا به سر نمیبردند بل که بر
حسب اقتضای آب و هوا هر فصلی را در یکی از پایتختهای
خود سر میکردند در فصل زمستان در بابل و شوش اقامت
داشتند و در فصل تابستان به همدان میرفتند که در دامنه
کوه الوند بود و هوایی خنک داشت .این سه شهر پایتخت
سیاسی و اداری و اقتصادی بودند ولی دو شهر دیگر هم
بودند که پایتخت آیینی هخامنشیان به شمار میرفتند یکی
پاسارگاد که در آنجا آیین و تشریفات تاجگذاری شاهان
هخامنشی برگزار میشد و دیگری پارسه که برای دیگر
تشریفات به کار میآمد .این دو شهر زادگاه و پرورشگاه و
به اصطالح گهواره پارسیان به شمار میرفت .البته ،تخت
جمشید از این دو بیشتر اهمیت داشت .به همین دلیل
اسکندر مقدونی آن را آگاهانه آتش زد تا گهواره و تکیه
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گاه دولت هخامنشی را از میان ببرد و به ایرانیان
بفهماند که دیگر دوره فرمانروایی آنان به سر آمده است.
سالشمار یا گاهشمار هخامنشیان:
در سال  ۵۵۸پیش از میالد ،پادشاهی کوروش بزرگ (کوروشدوم) در انشان (پارس) و خوزستان آغاز شد و پایتخت
هخامنشیان به شوش منتقل شد.
در سال  ۵۲۵پیش از میالد ،سپاه ایران به فرماندهیکمبوجیه دوم دومین شاه هخامنشی ،سرزمین مصر را کامالً
ضمیمه قلمرو پادشاهی این دودمان کرد.
در سال  ۴۹۰پیش از میالد ،جنگی به نام ماراتن میانایران و یونان در جایی به نام ماراتن در یونان کنونی
رخ میدهد و ارتش هخامنشی از یونان شکست میخورد .این
نبرد نخستین پیروزی یونان بر ایران در خشکی بود.
در سال  ۳۳۴پیش از میالد ،اسکندر مقدونی به آسیا حملهمیکند و سپاه هخامنشیان در تنگه داردانل شکست میخورد.
در سال  ۳۳۰پیش از میالد ،داریوش سوم کشته شده وهگمتانه فتح میشود ،همچنین تخت جمشید به وسیله اسکندر
مقدونی ویران شده و حکمرانی هخامنشیان بر ایران پایان
میپذیرد.
کشور و سرزمین:
پارسها مردمانی از اقوام آریایی هستند که نزدیک به سه
هزار سال پیش از میالد مسیح به فالت ایران آمدهاند.
پارسیان باستان از قوم آریایی پارس یا پارسواش بودند
که در سنگنوشتههای آشوری از سده نهم پیش از زادروز
مسیح ،نام آنان دیده میشود .پارسها همزمان با مادها به
بخشهای باختری ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه
ارومیه و کرمانشاهان جای گرفتند .با ناتوانی دولت
ایالم ،نفوذ خاندان پارس به خوزستان و بخشهای مرکزی فالت
ایران گسترش یافت.
برای نخستین بار در سالنامههای آشوری سلمانسر سوم در
سال  ۸۳۷پ .م ،نام خاندان «پارسوا» در جنوب و جنوب
باختری دریاچه ارومیه برده شدهاست .برخی از پژوهشگران
مانند راولینسن می پنداشتند که مردم پارسواش همان
پارسیها بودهاند .تصور میشود خاندانهای پارسی پیش از
این که از میان درههای کوههای زاگرس به سوی جنوب و
جنوب خاوری ایران بروند ،در این سرزمین ،ایست کوتاهی
نمودند و در حدود  ۷۰۰سال پیش از زادروز در بخش
پارسوماش ،روی دامنههای کوههای بختیاری در جنوب خاوری
شوش در سرزمینی که بخشی از کشور ایالم بود ،جای گرفتند.
از سنگنوشتههای آشوری چنین بر میآید که در زمان شلمنسر
( ۷۲۱–۷۱۳پ .م) تا زمان پادشاهی آسارهادون ( ۶۶۳پ .م)،
پادشاهان یا فرمانروایان پارسوا ،پیرو آشور بودهاند.
303

پس از آن در زمان فرورتیش ( ۶۵۵–۶۳۲پ .م) پادشاهی ماد
به پارس چیرگی یافت و این دولت را پیرو دولت ماد نمود.
...هرودوت میگوید :پارسها به شش خاندان شهری و دهنشین
و چهار خاندان چادرنشین بخش شدهاند .شش خاندان نخست
ماسپیان،
مارافیان،
پاسارگادیان،
از:
عبارتاند
پانتیالیان ،دروسیان و گرمانیان .چهار خاندان دومی
عبارتاند از :داییها ،مردها ،دروپیکها و ساگارتیها .از
خاندانهای نامبرده ،سه خاندان نخست بر خاندانهای دیگر،
برتری داشتهاند و دیگران پیرو آن ها بودهاند و
پاسارگادها از همه برترند.
بر اساس بنمایههای یونانی در سرزمین کمنداندازان
ساگارتی (زاکروتی ،ساگرتی) (همان استان کرمانشاه
کنونی) مادیهای ساگارتی میزیستهاند که گونه بابلی -
یونانی شده نام خود یعنی زاگرس (زاکروتی ،ساگرتی) را
به کوهستان باختر فالت ایران دادهاند .نام همین خاندان
است که در پیوند خاندانهای پارس نیز باشنده (موجود)
است و خط پیوند خونی خاندانهای ماد و پارس از سرچشمه
همین خاندان ساگارتیها (زاکروتی ،ساگرتی) است .خاندان
پارس پیش از حرکت به سوی جنوب ،دورانی دراز را در
سرزمینهای ماد میزیستند و بعدها با ناتوانی دولت ایالم،
نفوذ خاندانهای پارس به خوزستان و بخشهای مرکزی فالت
ایران گسترش یافت و رو به جنوب رفتهاند.
بر پایه نوشتههای هرودوت ،هخامنشیان از خاندان
پاسارگادیان بودهاند که در پارس جای داشتهاند و سر
دودمان آن ها هخامنش از فرزندان پرسئوس بودهاست .پس از
نابودی دولت ایالمیان به دست آشور بانیپال ،چون سرزمین
ایالم ناتوان شده بود ،پارسیها با بهره گیری از
دشمنیهای آشوریها و مادیها انزان یا انشان را گرفتند.
این رخداد تاریخی در زمان چیشپش دوم شاه انشان پارس
کیمن روی دادهاست .با توجه به بیانیه کوروش بزرگ در
بابل ،میبینیم او نسب خود را به شاه انشان پارس کیمن
میرساند و او را شاه انزان میخواند.
پس از مرگ چیشپش (شاه انشان پارس) ،کشورش میان دو پسرش
«آریارمنه» ،پادشاه پارس و کوروش که بعدها عنوان
پادشاه پارسوماش ،به او داده شد ،بخش گردید .چون در آن
زمان کشور ماد در اوج پیشرفت بود و هووخشتره در آن
فرمانروایی میکرد ،دو کشور کوچک تازه ،ناچار زیر فرمان
پیروز نینوا بودند .کمبوجیه فرزند کوروش یکم ،دو کشور
نامبرده را زیر فرمانروایی یگانه یی در آورد و پایتخت
خود را از انزان به پاسارگاد منتقل کرد .کوروش
بزرگترین پادشاه هخامنشی است.
شاهنشاهان هخامنشی:
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مهمترین سنگنوشته هخامنشی از دید تاریخی و نیز
بلندترین آن ها ،سنگنبشته بیستون بر دیواره کوه بیستون
است .سنگنوشته بیستون بسیاری از رویدادها و کارهای
داریوش یکم را در نخستین سالهای فرمانرواییاش که
سختترین سالهای پادشاهی وی نیز بود ،به گونه یی دقیق
بازگو میکند .این سنگنوشته عناصر تاریخی کافی برای
بازسازی تاریخ هخامنشیان را داراست؛ و از آن میتوان
استفادههای زیادی کرد.
به درستی که با باشندگی (وجود) فراوانی بنمایههای
میانرودانی ،مصری ،یونانی و التین نمیتوان با تکیه بر
آن ها تبارشناسی درستی از خاندان هخامنشی ،از هخامنش
تا داریوش را به دست آورد .برای همین نوشتار سنگنوشته
بیستون زمان مناسبی را در اختیار تاریخنویس میگذارد که
در آن شاه شاهان ،نوشته بلند خود را با تأیید دوباره
خویشاوندیش با خاندان شاهنشاهی پارسیان آغاز میکند و
به آرامی پیشینیان خود را نام میبرد :ویشتاسپ ،آرشام،
آریارمنه ،چیشپش و هخامنش .این تبارشناسی به شوندهای
(دالیل) گوناگون زمانهای درازی نادرست دانسته شده بود.
زیرا در این سیاهه (فهرست) نام دو نفر از شاهان
هخامنشی که پیش از داریوش فرمانروایی میکردند ،یعنی
کوروش بزرگ و کمبوجیه یکم به چشم نمیخورد .همین جریان
موجب شدهاست که مفسران سنگنوشته نسبت به نوشتارهای
سنگنوشته داریوش با شک و دو دلی نگاه کنند و او را
غاصب پادشاهی هخامنشیان بدانند که با نوشتن این
سنگنوشته تالش داشتهاست برای مشروعیت بخشیدن به پادشاهی
خود از نگاه آیندگان ،تبارنامه خود را دستکاری کند.
بر پایه نوشتههای هرودوت ،گلنوشته نبونید ،پادشاه
بابل ،بیانیه کورش بزرگ (استوانه کورش) ،کتیبه بیستون
داریوش یکم ،و سنگنوشتههای اردشیر دوم و اردشیر سوم
هخامنشی ،ترتیب شاهان این دودمان تا داریوش یکم ،چنین
بودهاست( :بایسته یادآوری است که درستی این جدول از
هخامنش تا کوروش بزرگ و نیز در شاخه فرعی جای تردید
است).
هخامنش
 .۱چیشپش یکم
. ۲کمبوجیه یکم
. ۳کورش یکم
. ۴کمبوجیه یکم
شاخه اصلی:
. ۵کوروش بزرگ (دوم)
. ۶کمبوجیه دوم (فاتح مصر)
 .۷بردیا
. ۸کوروش سوم
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. ۹کمبوجیه سوم
شاخه فرعی:
آریارمن (فرزند هخامنش)
آرشام
ویشتاسپ
داریوش بزرگ (یکم)
با بررسی کلی همه بنمایهها میتوان به این گونه نتیجه
گرفت :در یکچهارم نخست سده ششم پ .م ،چیشپش ،پسر
هخامنش فرمانروایی پارس را به پسر بزرگترش آریارامنه
داد ،در حالی که پسر کوچکترش ،کوروش یکم به فرمانروایی
انشان گماشته شد .پس از مرگ آریارامنه ،پسر وی آرشام
جایگزین وی شد ولی پس از کوروش یکم ،پسرش کمبوجیه یکم
و پس از او نیز پسر وی کوروش دوم جانشین او شد .این
رویدادها در میانه سده ششم پیش از زادروز مسیح به رخ
داد.
در این دوران ،کوروش بزرگ توانست مادها را به پیروی
خود در آورد و به افتخار و ثروت دست یابد .چندی پس،
کوروش بزرگ بخشهای بزرگی از سرزمینهای خاورمیانه را به
تصرف خود در آورد .پس از او نیز کمبوجیه راه پیروزیهای
پدرش را ادامه داد و بر گستره شاهنشاهی هخامنشی افزود.
پس از مرگ کمبوجیه ،تاج شاهنشاهی به داریوش از شاخه
فرعی هخامنشی میرسد .آنچه به دیده درست میرسد ،این است
که داریوش در زمان زندگی پدر و پدربزرگش (آرشام
پدربزرگش یا پسرش ویشتاسب ،پدر داریوش) ،و با همرایی
آن ها ،پادشاهی را به دست گرفت .چرا که در زمان ساخت
کاخ داریوش در شوش در آغاز فرمانروایی وی ،بر اساس
آگاهیهای گلنوشتههای یافته از پی ساختمانها ،این دو
زنده بودند.
کوروش بزرگ:
کمبوجیه
بردیای دروغین (گوماته مغ)
داریوش بزرگ ( ۵۲۲تا  ۴۸۶پیش از میالد)  ۳۶ -سال حکومت
خشایارشا ( ۴۸۶تا  ۴۶۶پیش از میالد)  ۲۰ -سال حکومت
اردشیر یکم ( ۴۶۶تا  ۴۲۳پیش از میالد)  ۴۳ -سال حکومت
خشایارشای دوم -چهل و پنج روز حکومت
سغدیانوس ۶ -ماه حکومت
داریوش دوم ( ۴۲۳تا  ۴۰۳پیش از میالد)  ۲۰ -سال حکومت
اردشیر دوم ( ۴۰۳تا  ۳۵۹پیش از میالد)  ۴۴ -سال حکومت
اردشیر سوم ( ۳۵۹تا  ۳۳۸پیش از میالد)  ۲۱ -سال حکومت
ارشک (شاه هخامنشی) (آرسس) ( ۳۳۸تا  ۳۳۶پیش از میالد) -
 ۲سال حکومت
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داریوش سوم ( ۳۳۶تا  ۳۳۰پیش از میالد)  ۶ -سال حکومت
پادشاهی کوروش بزرگ:
با برآمدن پسر کمبوجیه ،کوروش بزرگ ،که به حق
بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی دانسته میشود ،تحول شگرفی
رخ داد .وی در مدت نزدیک بیست سال در طی لشکرکشیهایی
ماد ،لودیا و بابل ،یعنی پادشاهیهای پرآوازه آن روز
جهان و سرزمینهای خاور پارس را فرمانبردار خویش ساخت و
گستره جغرافیایی بزرگی تقریبأ به اندازه خاورمیانه
امروزین را ،از ترکیه و سواحل مدیترانه تا مرزهای هند
و از استپهای روسیه تا اقیانوس هند ،زیر سیطره خود
درآورد.
هرودوت و کتزیاس ،افسانههای باورنکردنی یی در باره
زادن و پرورش کورش بزرگ ( ۵۹۹–۵۲۹پ .م) بازگو کردهاند.
اما آنچه از دیدگاه تاریخی پذیرفتنی است ،این است که
کورش پسر فرمانروای انشان ،کمبوجیه اول و مادر او
ماندانا ،دختر ایشتوویگو پادشاه ماد میباشد.
در سال  ۵۵۳پ .م .کوروش بزرگ ،همه پارسها را در برابر
ماد برانگیخت .در جنگ میان لشکریان کوروش و ماد ،چندی
از سپاهیان ماد به کورش پیوستند و در نتیجه سپاه ماد
شکست خورد .پس از شکست مادها ،کورش در پاسارگاد
شاهنشاهی پارس را پایهگذاری کرد ،پادشاهی او از –۵۲۹
 ۵۵۹پ .م .است .کورش بزرگ که پادشاهی ماد را به دست
آورد و برخی از استانها را به وسیله نیروی نظامی پیرو
خود ساخت ،همان سیاست کشورگشایی را که هووخشتره آغاز
نموده بود ،ادامه داد .کورش بزرگ دارای دو هدف مهم
بود :در باختر تصرف آسیای صغیر و کرانه دریای مدیترانه
و همه جادههای بزرگی که از ایران میگذشتند و به
بندرهای آن میرسیدند و از سوی خاور ،تأمین امنیت.
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در روز  ۲۹اکتبر سال  ۵۳۹پ .م .کورش بزرگ پادشاه
ایران ،بابل را شکست داد و آن سرزمین را تصرف کرد و
برای نخستین بار در تاریخ جهان فرمان داد که هر کس در
باورهای دینی خود و انجام آیین دینی خویش آزاد است ،و
بدینسان قانون سازگاری میان دینها و باورها را
پایهگذاری کرد و منشور حقوق بشر را [در همان معیار
جهان باستان] بنیاد نهاد .کورش به یهودیان دربند در
بابل ،امکان داد به سرزمین یهودیه باز گردند که شماری
از آنان به ایران کوچ کردند.
گسترش کشور و سرزمین:
پس از آن که تهاجم کیمیریهای آناتولی ،گردیوم پایتخت
فریگیه را در سال  ۶۷۶پ .م .ویران ساخت ،لیدیه مهمترین
پادشاهی منطقه بود .سارد ،پایتخت لیدیه ،در حدود هفتاد
کیلومتری کرانه غربی ترکیه قرار داشته است .کرزوس
افسانه یی بر لیدیه فرمان میراند و به سبب داشتن طال و
دادن هدیههای سخاوتمندانه به کاهنه عبادتگاه دلفی
مشهور شده بود .کرزوس پس از شنیدن پاسخ دو پهلوی دلفی
که« :کرزوس پس از گذشتن از رود هالیس یک امپراتوری
بزرگ را نابود خواهد کرد» ،تشجیع شد که به ایرانیان
حمله برد.
بیشتر ،آغاز جنگ ایران ولیدیه را در سال  ۵۴۷پ .م.
دانستهاند .در جنگی که میان کورش بزرگ و کرزوس پادشاه
لیدیه در گرفت ،کورش در «کاپادوکیه» به کرزوس پیشنهاد
کرد که پیرو پارس شود .کرزوس این پیشنهاد را نپذیرفت و
جنگ بینشان آغاز گردید .سرانجام جنگ سختی در «پتریوم»
پایتخت هیتیها روی داد ،در این نبرد نظم اسبان لیدیایی
بر اثر بوی شترهای ایرانیان از هم گسیخت .کرزوس به سمت
سارد گریخت و در آن جا بست نشست .کورش شهر را دوره کرد
و کرزوس را دستگیر نمود .لیدیه گرفته شد و به عنوان
یکی از استانهای ایران به شمار آمد .هر چند
باستانشناسان پس از هجده حفاری نتوانستند به ارگ کرزوس
دست پیدا کنند ،اما الیههای سوخته و پیکانهای مانده از
حمله ایرانیان را یافتند .کرزوس از این پس مشاور بزرگ
هخامنشیان شد .پس از گرفتن لیدی ،کورش متوجه شهرهای
یونانی شد و از آن ها نیز ،تسلیم بی اما و اگر را
خواست که یونانیان نپذیرفتند .در نتیجه شهرهای یونانی
یکی پس از دیگری گرفته شدند .رفتار کوروش با
شکستخوردگان در مردم آسیای صغیر اثر گذاشت.
کورش ،گرفتن آسیای صغیر را به پایان رساند و سپس متوجه
مرزهای خاوری شد .زرنگ ،رخج ،مرو و بلخ ،یکی پس از
دیگری در زمره استانهای تازه درآمدند .کورش از آمو گذر
کرد و به سیحون که مرز شمال خاوری کشور بود ،رسید و در
308

آن جا شهرهایی سختبنیاد ،برای جلوگیری از یورشهای مردم
آسیای مرکزی ساخت .کورش در بازگشت از مرزهای خاوری،
عملیاتی در درازای مرزهای باختری انجام داد .ناتوانی
بابل ،به خاطر بیکفایتی نبونید ،پادشاه بابل و فشارهای
مالیاتی ،کورش را متوجه آن جا کرد .بابل بدون جنگ شکست
خورد و پادشاه آن دستگیر شد .کورش در همان نخستین سال
پادشاهی خود بر بابل ،فرمانی بر اساس آزادی یهودیان از
بند و بازگشت به کشور و دوبارهسازی پرستشگاه خود در
بیتالمقدس پخش کرد .او دیگر بردگان را هم آزاد کرد ،و
به گونه یی بردهداری را از میان برداشت.
نام سرزمینهای وابسته ،در سنگنوشته یی در آرامگاه
داریوش که در نقش رستم میباشد ،به تفصیل این گونه
آمدهاست :ماد ،خووج (خوزستان) ،پرثوه (پارت) ،هریوا
(هرات) ،باختر ،سغد ،خوارزم ،زرنگ ،آراخوزیا (رخج،
افغانستان جنوبی تا قندهار) ،ثتهگوش (پنجاب) ،گنداره
(گندهارا یا کابل -پیشاور) ،هندوش (سند) ،سکاهوم ورکه
(سکاهای فراسوی آمو) ،سکاتیگره خود (سکاهای تیزخود،
فراسوی سیحون) ،بابل ،آشور ،عربستان ،مودرایه (مصر)،
ارمینه (ارمن) ،کتهپهتوک (کاپادوکیه ،بخش خاوری آسیای
صغیر) ،سپرد (سارد ،لیدیه در باختر آسیای صغیر) ،یئونه
(ایونیا ،یونانیان آسیای صغیر) ،سکایه تردریا (سکاهای
آن سوی دریا :کریمه ،دانوب) ،سکودر (مقدونیه)،
یئونهتکبرا (یونانیان سپردار :تراکیه ،تراس) ،پوتیه
(سومالی) ،کوشیا (کوش ،حبشه) ،مکیه (طرابلس باختر،
برقه) ،کرخا (کارتاژ ،قرطاجنه یا کاریه در آسیای
صغیر).
مرگ کورش بزرگ:
در اثر یورش ماساگتها که یک ایل ایرانیتبار و
نیمهبیابانگرد و تیره یی از سکاهای آن سوی رودخانه
سیردریا بودند ،به شهرهای شمال خاوری ایران ،مرزهای
شمال خاوری شاهنشاهی ایران با تهدید رو به رو شد .کورش
بزرگ ،کمبوجیه را به عنوان شاه بابل برگزید و به جنگ
رفت و در آغاز پیروزیهایی به دست آورد .تاریخنویسان
یونانی در داستانهای خود مدعی شدهاند که شهبانوی
ایرانیتبار ماساگتها ،تهمرییش او را به درون سرزمین
خود کشاند و کورش در نبردی سخت ،شکست خورد و زخم
برداشت و پس از سه روز درگذشت و اینکه پیکر وی را به
پاسارگاد آوردند و به خاک سپردند .پس از مرگ کوروش
بزرگ ،فرزند بزرگتر او کمبوجیه به شاهنشاهی رسید.
امپراتوری بزرگ هخامنشیان که بنیادگذار آن کوروش بزرگ
از نواده شاه انشان کیمن-کوروش یکم-کمبوجیه یکم بود،
در سازمان جهانی یونسکو به بزرگترین و نخستین
امپراتوری جهان طبق اسناد به ثبت رسیده است.
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البته گزُ
نفون در کتاب خود مرگ کورش را طبیعی آن هم در
پاسارگاد بیان میکند .همچنین تاریخ در باره حجم این
شورش اطالعاتی به ما نمیدهد در ضمن باید توجه داشت که
کورش در این هنگام در پیرانه سری و پاییز زندگانی بوده
و نیازی نبوده که پادشاه پیر و بزرگی چون کورش خود به
میدان جنگ برود .همان گونه که در ده سال پایانی
امپراتوری خود در هیچ جنگی حضور نداشته .پس میتوان این
احتمال را در نظر گرفت که کورش سرکوبی این شورش را به
یکی از سرداران خود سپرده باشد و خود به میدان جنگ
نرفته باشد.
پادشاهی کمبوجیه:
جانشین کوروش بزرگ -پسرش کمبوجیه بود .اگر چه کمبوجیه
فرمانروایی را در سال  ۵۳۰پ .م .آغاز کرد که سال نشستن
او بر تخت بود ،نخستین سال رسمی شاهی او مطابق با نظام
تاریخگذاری ویژه ایرانیان در بهار سال  ۵۲۹پ .م .آغاز
شد .بزرگترین دستاورد هشت سال پادشاهی او فتح مصر در
سال  ۵۲۵پ .م بود.
بر پایه یکی از داستانها ،کمبوجیه ،هنگامی که قصد
لشکرکشی به سوی مصر را داشت ،از ترس توطئه ،دستور کشتن
برادرش بردیا را داد .در راه بازگشت کمبوجیه از مصر،
یکی از موبدان دربار به نام گئومات مغ ،که به بردیا
مانند بود ،خود را به جای بردیا گذاشته و پادشاه
خواند .بر پایه یکی دیگر از داستانها ،گئومات مغ با
آگاهی از این که بردیا کیست ،وی را کشته و سپس چون
همانند بردیا بود ،به تخت پادشاهی نشست.
چگونگی مرگ کمبوجیه هنوز هم مبهم و رازآمیز است .تنها
این را میدانیم که او در تابستان سال  ۵۲۲پ .م ،.در
فاصله جون و اگوست ،درگذشته است .اما در باره مرگش
گزارشهای متفاوتی وجود دارد .بنا به کتیبه داریوش اول،
کمبوجیه «به مرگ خویش مرده است» .این خود عبارتی گنگ و
پرسش برانگیز است و روشن نیست که او به مرگ طبیعی
درگذشته یا آن که خود خویشتن را از پای درآورده است.
بنا به نوشتههای هرودوت و کتزیاس ،او تصادفی بر ران
خود زخمی زد و از آن زخم مرد.
کمبوجیه در بازگشت از مصر مرد؛ ولی برخی دلیل مرگ وی
را بیماری و برخی دیگر توطئه خویشاوندان میدانند .اما
روشن است که وی در راه بازگشت از مصر مردهاست ولی شوند
(دلیل) آن تا کنون ناگفته به جای ماندهاست .پس از مرگ
کمبوجیه کسی وارث پادشاهی هخامنشیان نبود.
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بر اساس گفته کوروش بزرگ در بستر مرگ ،بردیا را به
فرماندهی استانهای خاوری شاهنشاهی ایران گماشت.
کمبوجیه دوم ،پیش از رفتن به مصر ،از آن جا که از
احتمال شورش برادرش میترسید ،دستور کشتن بردیا را داد.
مردم از کشته شدن او آگاهی نداشتند و در سال  ۵۲۲پ .م.
کسی به نام گوماته مغ خود را به دروغ بردیا و شاه
ایران نامید .چون مردم بردیا دوست داشتند و به پادشاهی
او راضی بودند و از سویی هیچکس از راز کشتن بردیا آگاه
نبود ،دل از پادشاهی کمبوجیه برداشتند و پادشاهی بردیا
(گئوماتا) را با جان و دل پذیره شدند و این همان
خبرهایی بود که در سوریه به گوش کمبوجیه رسید و سبب
خودکشی او شد .برخی از تاریخنویسان نیز ،کشته شدن
بردیا را کار گئومات میدانند.
در نوشتارهای تاریخی ،از وی همچون بردیای دروغین یاد
شدهاست .در کتیبه بیستون نزدیک کرمانشاه ،گوماته مغ
زیر پای داریوش بزرگ نشان داده شدهاست .داریوش شاه که
از سوی کورش بزرگ به فرمانداری مصر برگزیده شده بود،
پس از دریافتن این رخداد به ایران میآید و بردیای
دروغین را از پای درآورده ،به تخت مینشیند.
کارهای گوماته مغ سبب سؤظن درباریان هخامنشی شد که
سرکرده آنان داریوش ،پسر ویشتاسب هخامنشی بود .هفت تن
از بزرگان ایران که داریوش بزرگ نیز در شمار آنان بود،
توسط یکی از زنان حرمسرای گئوماتا که دختر یکی از هفت
سردار بزرگ ایران و موفق به دیدن گوشهای بریده او شده
بود ،پرده از کارش برکشیدند و روزی به کاخ شاهی رفتند
و نقاب از چهرهاش برگرفتند و با این خیانت بزرگ ،او،
برادرش و دوستان او را که به دربار راه یافته بودند،
نابود کردند و به فرمانروایی هفتماهه او پایان
بخشیدند.
پادشاهی داریوش بزرگ:
داریوش بزرگ (داریوش یکم) ( ۴۸۶–۵۴۹پ .م) سومین پادشاه
هخامنشی (پادشاهی از  ۵۲۱تا  ۴۸۶پ .م) .فرزند ویشتاسپ
(گشتاسپ) بود .ویشتاسپ ،فرزند آرشام و آرشام پسر
آریارمنا بود.
ویشتاسپ پدر او در زمان کورش ،ساتراپ (استاندار) پارس
بود .داریوش در آغاز پادشاهی با دردسرهای بسیاری روبرو
شد .دوری کمبوجیه از ایران چهار سال به درازا کشیده
بود .گئومات مغ هفت ماه خود را به عنوان بردیا ،برادر
کمبوجیه بر تخت نشانده و بینظمی و هرج و مرج را در
کشور گسترش داده بود .در بخشهای دیگر کشور هم کسان
دیگر به دعوی این که از دودمان شاهان پیشین هستند،
پرچم استقالل برافراشته بودند .گفتاری که از زبان
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داریوش در کتیبه بیستون از این رویدادها آمده ،جالب
است و سرانجام همه به کام او پایان یافت .داریوش این
پیروزیها را در همه جا نتیجه خواست اهورامزدا میداند،
میگوید:
«هرچه کردم به هر گونه ،به خواست اهورامزدا بود .از
زمانی که شاه شدم ،نوزده جنگ کردم .به خواست اهورامزدا
لشکرشان را درهم شکستم و  ۹شاه را گرفتم ...سرزمینهایی
که شوریدند ،دروغ آنها را شوراند .زیرا به مردم دروغ
گفتند .پس از آن اهورامزدا این کسان را به دست من داد
و با آنها چنانکه میخواستم ،رفتار کردم .ای آن که پس
از این شاه خواهی بود ،با همه توان و نیرو از دروغ
بپرهیز .اگر اندیشه کنی :چه کنم تا کشور من سالم
بماند ،دروغگو را نابود کن.»...
پزشکی به نام دموکدس که در دستگاه اریتس بود و دربند
به زندان داریوش افتاده بود ،هنگامی که زخم پستان
آتوسا دختر کورش و زن داریوش را درمان میکرد ،او را
واداشت که داریوش را به لشکرکشی به سرزمین یونان ترغیب
کند .باید خاطرنشان ساخت که این پزشک ،یونانی بود و
داریوش او را از بازگشت به کشورش محروم کرده بود.
دموکدس به شهبانو گفته بود که خود او را بهعنوان
راهنمای گرفتن یونان به داریوش بشناساند و بگوید که
شاه با داشتن چنین راهنمایی ،به خوبی میتواند بر یونان
چیره شود .این پزشک یونانی خود را به همراه گروهی از
پارسیان به یونان رساند و در آن جا به خالف خواسته
داریوش ،در شهر کرتن که میهن راستین او بود ،ماند و
دیگر به ایران نیامد و گروه پارسی که برای آشنا شدن با
روزگار یونان و فراهم کردن زمینه گرفتن آن دیار رفته
بود ،بینتیجه به میهن بازگشت.
داریوش پس از فرو نشاندن شورشهای درونی و سرکوبی
شورشیان ،دستگاههای کشوری و دیوانی منظمی درست کرد که
براساس آن همه کشورها و استانهای پیرو شاهنشاهی او
بتوانند با یکدیگر و با مرکز شاهنشاهی مربوط و از
دیدگاه سازمان اداری هماهنگ باشند.
لشکرکشی داریوش به اروپا :در زمانهای گوناگون تاریخی
ایلهای آریایی سکاها در بخشهای گوناگون سرزمین پهناوری
که از ترکستان تا کناره دانوب ،در مرکز اروپا امتداد
داشت ،جای گرفته بودند .به طور کلی از دید شهرنشینی در
پایه پایینی بودهاند .هرودت در گفتار یورش داریوش به
سکاییه نوشتهاست که سکاها از جنگ با او دوری کردند و
به درون سرزمین خود پس کشیدند و چون بیابان پهناوری در
پیش پای آن ها بود ،آن قدر داریوش را بهدنبال خود
کشیدند که او از ترس پایان خوراک بر آن شد به ایران
برگردد .اما با این که در این یورش ،پیروزی شاهانه یی
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به دست نیاورد ،سکاها را برای همیشه از یورش به ایران
و آفریدن دردسر برای مردم شمال این آب و خاک باز داشت.
گرفتن هند :داریوش متوجه پنجاب و سند شد .در سال ۵۱۲
پ .م .ایرانیان از رود سند گذشتند و بخشی از سرزمین
هند را گرفتند .داریوش فرمان داد تا کشتیهایی بسازند و
از راه دریای عمان به پنجاب و سند بروند .این دو
سرزمین زرخیز و پرثروت برای ایران آن روز بسیار مهم
بود .این چیرگی پارسیان در تاریخ هند ،آغاز دوران تازه
یی گردید و سرنوشت هند را دگرگون ساخت.
داریوش جانشین خود را برگزید و هنگامی که آخرین زمینه
چینیهای خود را برای جنگ مصر و یونان میدید پس از ۳۶
سال پادشاهی درگذشت .این رویداد در سال  ۴۸۶پ .م.
بودهاست .آرامگاه داریوش یکم در چهار هزار و پانصد
متری پارسه ،در نقش رستم است .در زمان او مرزهای
سرزمینهای شاهنشاهی ایران از یک سو به چین و از سوی
دیگر به درون اروپا و افریقا میرسید.
اقتصاد هخامنشیان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ها و
کمبود آب در ایران ،بیشتر بر پایه اقتصاد تجاری بود.
سرزمین هخامنشیان چهارراه کاالهای ترانزیتی میان سه
قاره آسیا ،اروپا و افریقا بود و از این راه درآمد
دوره
در
میشد.
هخامنشی
شاهنشاهان
نصیب
سرشاری
هخامنشیان تجارت اهمیت به سزایی دشت .جنبه محلی تجارت
عبارت بود از مبادله کاال میان مردم دهنشین و کوچنشین.
ضمنأ میان ایاالت مترقی حکومت و کشورهای همسایه نیز
تجارت اشیای زینتی و همچنین منسوجات و بعضی از
فراوردههای کشاورزی ،مانند غالت و خرما رواج داشت .این
تجارت در شاهراههای بزرگی که در جهات متفاوت کشور با
یکدیگر تقاطع داشتند ،انجام میشد...
...ارتباط تنگاتنگ پارسیان باستان با کشاورزی در
تقویمشان نیز بازتاب یافته است .هنینگ به درستی پی
برده که نامهای این تقویم همه با کشاورزی مربوط اند.
البته چنین تقویم ایالمی بود و ایالمیان نیز به نوبه خود
آن را از بابلیها گرفته بودند ،اما نام ماهها پارسی
است و از ایالمی یا حتی بابلی ترجمه نشدهاند .شاید برخی
از این نامها مربوط به دوره پیش از جابه جایی و کوچ
پارسها به ایران باشد.
میدانیم که سال ،مانند امروز ،با فرا رسیدن بهار آغاز
میشد .معنی نخستین ماه پارسی هنوز مورد بحث است .پیش
تر این ماه را ،بنا به نظر یوستی ،ماه «کندن قنات»
میدانستند ،یعنی ماهی که در آن قناتها را الیروبی
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میکردند .اما احتماأل حق با امریک است که این ماه را
ماه «بذر» میداند .بعد نوبت به ماههای «بهار کامل»،
«سیرچینی»« ،پایه گرما»« ،مالیات محصول»« ،خاربندی»
(ماهی که در بیابانها خارشتر خشک برای سوخت جمعآوری
میشود)« ،هرس باغ»« ،شکار گرگ» و «تکریم اجاق» (ماهی
که در ان پارسیان با فراغ خاطر در پیرامون اجاق جمع
میشدند) میرسید .معنای اصطالح پارسی باستان برای ماه دی
با قطعیت روشن نشده است .ظاهرأ این ماه را ماه «بدنام»
مینامیدند .ماه بهمن قطعأ ماه «دهشتناک» و اسفند ماه
«شخمزنی» است.
نظام اداری شاهنشاهی هخامنشی:
نظام اداری اهنشاهی هخامنشی از کوروش بزرگ آغاز شد،
اما ساماندهی آن به بهترین وجه کار داریوش یکم بود.
هنگامی که داریوش یکم در سال  ۵۲۵پ .م .به قدرت رسید،
 ۲۳ساتراپی یا سرزمین متعلق به شاهنشاهی را ،که پارس
هم جزو آن بود از کمبوجیه به ارث برد .با این که او در
طول شهریاری خود چند ساتراپی را به آنها افزود (سند،
تراکیا ،مقدونیه ،سکاهای شمال دریای سیاه) در نبشتهای
خود ،جز پارس ،از  ۲۵و گاه  ۲۹قوم شاهنشاهی خود نام
میبرد .خشایارشا جز پارس از  ۳۱سرزمین شانشاهی نام
میبرد .به این ترتیب شمار و گستره ساتراپیها ثابت و
نامتغیر نبودند .بستگی به میل شاهنشاه داشت که دو
ساتراپی را در هم ادغام کند یا از یک ساتراپی دو تا
بسازد.
بر پارس که سرزمین اصلی شاهنشاهی بود ،خود شاه شخصأ
فرمان میراند .در رأس هر یک از دیگر سرزمینهای
شاهنشاهی یک ساتراپ قرار داشت .این واژه از یونانی به
َپای مادی بر میگردد .ساتراپها
ما رسیده است .به خشَثر
بیرون از دربار باالترین مقام را داشتند و بدون واسطه
زیر نظر شاهنشاه بودند .ساتراپها حق استفاده از ُ
مهر
شاهی را داشتند .شاهنشاهان برای آن که از وفاداری
ساتراپها خاطر جمع شوند ،مصلحت را در این میدیدند تا
آن جا که ممکن است خویشان خود را به این مقام بگمارند.
هر ساتراپی به چندین ساتراپی فرعی یا «حکمرانی» تقسیم
میشد .بنا بر کتاب استر ،در زمان خشایارشا شاهنشاهی
هخامنشی از هند تا حبشه  ۱۲۷حکمران محلی داشته است .به
این ترتیب به ساتراپی به طور متوسط چهار یا پنج
حکمرانی میرسید .برای نمونه ساتراپی سوریه عبارت بود
از حکمرانیهای آشور ،فینقیه ،سامرا ،یهودا و قبرس.
ََ
َه بود .هر
َک
تر
عنوان این حکمران به پارسی باستان فر
حکمرانی به هفت بخش تقسیم میشد که در رأس هر یک از
آنان بخشدار قرار داشت ،تحتاللفظی «یک هفتم دار».
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چند سنگنبشته هیروگلیف از وادی حمامات ،جایی که از آن
جا معماران مصری سنگهای ساختمانی مورد نیازشان را
میآوردند ،بر حسب تصادف ،سندی در اثبات فوق العاده
نظام اداری هخامنشیان در اختیار ما میگذارند .به واسطه
َهیاه
َثیاو
این سنگ نبشتهها در مییابیم که کسی به نام ا
در زمان کمبوجیه ،داریوش و خشایارشا ،یعنی  ۵۱سال،
َفت امروزی در مصر وسطا) بوده است .برادر
ُبط (ک
بخشدار ق
َ
ََ
ته از سال  ۴۷۶پ .م قائم مقام او بوده
کوچکتر او اریاور
ُبط
و سه سال بعد جانشینش شده است .او در مقام بخشدار ق
تا هفدهمین سال شهریاری اردشیر اول ( ۴۹۹پ .م ۹نیز یک
هفتم دار بوده است .یعنی دست کم  ۲۷سال آزگار.
نیروی نظامی:
ایرانیان باستان ،خاصه هخامنشیان ،در کار سپاه
دستاوردهای بزرگی داشتهاند ،وگرنه هرگز نمیتوانستند
نخستین فرمانروایی جهانی تاریخ را بر پا کنند و دو سده
آزگار از آن پاسداری نمایند.
از دستاوردهای ویژه پارسها در زمینه نظامی ،تقسیم
نیروهای رزمنده به روش ده دهی است .کوچکترین واحد،
دسته یا گروه ده نفری بود .ده دسته ،یک «واحد صد نفره»
یا گروهان را درست میکرد .ده گروهان ،یک «واحد هزار
نفره» یا هنگ را تشکیل میداد و ده هنگ نیز یک «واحد ده
هزار نفره» یا لشکر را .فرمانده گروه ده نفری ،گروه صد
نفری ،گروه هزار نفری و گروه ده هزار نفری خوانده
میشد .تقریبأ معادل گروهبان ،سروان ،سرهنگ و سرلشکر
امروزی.
از زمان کوروش بزرگ هخامنشیان صاحب سپاه ثابتی بودهاند
به نام «جاودانان» که متشکل از ده هزار نفر بوده است.
این گارد از این رو جاویدان نامیده میشد که در صورت
بیماری ،زخمی شدن و یا مرگ یکی از اعضای بی درنگ کسی
از ذخیرهها جای او را میگرفت .افراد گارد ده هزار نفری
جاویدان و هنگ گارد سواره تشکیل نخبگان سپاه هخامنشی
را میدادند .گروه هزار نفری نخست ،یعنی هنگی که
نیزههایش به انار زرین ختم می شد« ،هنگ محافظان» بود.
اینها همه پارسی بودند و بسیار مشهور و هراس انگیز.
محافظت از شاهنشاه به هنگ محافظ سپرده شده بود و از
این رو به هنگام نبرد ،درست در جلو و کنار فرمانروا
قرار میگرفتند.
به هنگام بار در دربار نیز افراد این گارد نزدیک تر از
دیگر سپاهیان به شاه میایستادند؛ چون پاسداری از شاه
وظیفه اصلی آنها بود .تنها هنگی که قبضه نیزه هایشان
زرین بود ،مجهز به سپر بودند .در عوض باید از تیر و
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کمان و ترکش صرف نظر میکردند ،اما دشنه کوتاه ایالمی
داشتند.
یونگه با تکیه بر بررسیهای یوستی و مارکوارت فرمانده
گارد هخامنشیان ،که یونانیان ( Chiliarchosپارسی باستان:
هزار َ
پتیش) مینامیدند را بزرگترین مقام شاهنشاهی
هخامنشی و همچنین ریاست کل دیوان اداری و درباری
هخامنشی دانسته است .اما والتر هینتس این دیدگاه را رد
میکند .رئیس تشریفات از نظر نظامی تقریبأ مقام یک ده
هزار پد را داشته است ،اما او زیر نظر فرمانده گارد
ویژه (هزار َ
پتیش) انجام وظیفه میکرده است .او بر بقیه
نه هزار نفر افراد گارد (با نیزههای دسته نقره یی)
فرمان میرانده است.
فرمانده هنگ محافظ شاه ،همزمان فرمانده گارد ده هزار
نفری جاویدان هم بود .احتماأل او مافوق فرمانده گارد
سوار نیز بوده است .او از قدرتمندترین شخصیتهای
شاهنشاهی به شمار میآمد و در اواخر عهد هخامنشی رسمأ
«نایب السلطنه شاه» بود و به پارسی باستان «حاکم دوم»
نامیده میشد.
هنر هخامنشی:
نخستین کانون امپراتوری هخامنشی در پاسارگاد است .آن
چه که بعدها از شوش به مجموعه معماری هخامنشی راه پیدا
کرد ،در قالب یک کاخ بزرگ بود با دیوارهای منقوش به
حیوانات اساطیری و نگهبانان ،که با خود هنر بینالملل
آن دوره را هم به ارمغان آورد .در دوره هخامنشی شاهد
ترکیب عناصر فراوانی از هنر ایرانی ،آشوری ،مصری،
یونانی و سکایی هستیم.
پارسها بر خالف یونانیان ،پیش از آن که به تندیس سازی
عالقه داشته باشند ،شیفته نگارههای مسطح بودند .ممکن
است یک علت آن از میان رفتن تندیسها و کمبود کشفیات
باشد .چون میدانیم که سپاهیان اسکندر هنگام تسخیر تخت
جمشید تندیسی از خشایارشا را بر زمین افکنده بودند.
دستاورد اصلی و بزرگ پارسها در زمینه پیکر تراشی،
نگارههای مسطح بوده است .در اینجا نیز پای میراثی
ایالمی در کار است .اما این بار نیز پارسها از روی
الگوی بیگانه هنری کامأل مستقل پدید آوردند که با دیگر
هنرها اشتباه نمیشود.
ظرفهای سیمین و زرین ایران باستان در دوره هخامنشیان
بی نظیرند .در میان ظرفهای فلزی هخامنشیان به وفور به
دستههای زینتی پر نقش و نگاری بر میخوریم به شکل قوچ
کوهی .این نماد خورنه هستند .در تصویرهای تخت جمشید به
عطردانهای رخامی ،عود سوزهای زرین ،سطل زرین کندر ،و
حولههای ظریف کتان در دست جامه دار و خواجگان شاهنشاه
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بر میخوریم .در زمان هخامنشیان حتی قالی بافی هم ارج و
قرب بسیار داشت.
موسیقی:
به گونه یی که از منابع متأخر بر میآید ،موسیقی در
پارس باستان هنری ظریف و به کمال بود ،و قواعد آن از
ُنترپوان» غربی .ظاهرأ
نظر دقت قابل قیاس است با «ک
رایجترین ساز در دربار چنگ بوده است .شواهد دیگری نیز
مبنی بر استفاده از رباب ،بربط ،تنبور ،قانون ،نی و
نیز دف و دهل موجود است .در دوره هخامنشیان به استادان
موسیقی در دربار احترام بسیار گذاشته میشد .به طوری که
اینان در میان مالزمان دربار از بلند پایگان بودند.
خوانندگان و نوازندگان به سه طبقه تقسیم میشدند .هیچ
خوانندهای نمیتوانست با نوازنده یی بخواند که در طبقه
او نبود .اگر شاهنشاه ضیافتی میداد ،در سکوتی که
نفسهای مهمانان در سینهها حبس بود ،پرده یی که شهریار
را از چشم درباریان او پنهان نگه میداشت ،کنار میرفت.
سپس رییس تشریفات که عنوان پر معنی «شادباش» را داشت،
استاد آواز را به خواندن ترانه معین ندا میداد یا از
یکی از نوازندگان دربار میخواست تا قطعه یی را که با
دقت گزیده شده است ،بنوازد.
در باره دوره هخامنشیان سه گروه منبع کتبی که
اعتبار ،حجم و نحوه بیان بسیار متفاوت است،
است .این منابع عبارت است از :سنگنبشتههای
گزارشهای کم و بیش مفصل نویسندگان یونانی و
لوحهای بی شمار گلی با متنهای کوتاه و به ویژه
دیوانی تخت جمشید به زبان ایالمی.

از نظر
در دست
شاهان،
رومی و
لوحهای

دربار هخامنشیان که صلح و رواداری را در گستره پهناوری
از جهان متمدن آن روزگار استوار کرده بود ،همچون محملی
پذیرای پیشهوران و دانشمندان از سراسر امپراتوری و
عامل تبادل فرهنگ و اندیشه به شمار میرفت.
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پول طالی هخامنشیان با نام دریک که رواج بسیاری داشت و
از یونان تا هند اعتبار داشت ،باعث رشد تبادالت اقتصادی
و در پی آن آشنایی بیشتر فرهنگ های دورافتاده با
یکدیگر میشد .در زمان داریوش یکم ،نخستین آبراهی که
دریای مدیترانه را از طریق رود نیل به دریای سرخ پیوند
میداد ،حفر شد .افزون بر کاالها ،دانش ها و فرهنگ های
خاور و باختر سوار بر کشتی ها به گوشهگوشه سواحل
امپراتوری راه مییافتند .یونانیان که دریانوردانی
زبردست بودند ،با گذر از این آبراه از فلسفه و دانش
های غنی هند باستان بسیار بهره بردند.
برافتادن شاهنشاهی هخامنشی:
نبرد ایسوس ( ۳۳۳پ .م ).نخستین نبرد مستقیم اسکندر
است با سپاه داریوش سوم .داریوش و اسکندر در نزدیکی
شهر ایسوس با یکدیگر رو به رو شدند.
شناخت تمدن ایران دوران هخامنشیان که تأثیری بنیادین
بر دورانهای پسین گذاردهاست ،برای شناخت جامع فرهنگ
ایران گریزناپذیر میباشد .از نظر نام و عنوان ،این
درست است که شاهنشاهی بزرگ ماد دورانی دراز پایید و
سپس جای خود را به شاهنشاهی هخامنشی سپرد ،ولی نکته
بسیار مهم آن که شاهنشاهی هخامنشی چیزی جز تداوم دولت
و تمدن ماد نبود .همان خاندانها و همان مردم ،روندی را
که برگزیده بودند ،با پویایی و رشد بیشتر تداوم
بخشیدند و در پهنه بسیار پهناور ،آن را تا پایه
بزرگترین شاهنشاهی شناخته شده جهان ،گسترش دادند.
زمان ماندگاری شاهنشاهی هخامنشی ۲۲۰ ،سال بود.
فرمانروایی آنان در قلمرو شاهنشاهی – به خصوص در آغاز-
موجب گسترش کشاورزی ،تأمین بازرگانی و حتا تشویق
پژوهشهای علمی و جغرافیایی نیز بودهاست .پایههای اخالقی
این شاهنشاهی نیز به ویژه در دوره کسانی مانند کورش و
داریوش بزرگ متضمن احترام به باورهای مردم پیرو و
پشتیبانی از ناتوانان در برابر نیرومندان بودهاست ،از
دیدگاه تاریخی جالب توجهاست .بیانیه نامور (معروف)
کوروش در هنگام پیروزی بر بابل را ،پژوهشگران یک نمونه
از پایههای حقوق مردم در دوران باستان برشمردهاند.
اشیاء و کتیبههای باستانی:
کتیبه داریوش بزرگ در کاخ آپادانای شوش
کتیبه سه زبانه خشایارشا در ترکیه
نقش برجسته سه سرباز کماندار سپاه جاویدان
نگاره نبرد ایسوس
سردیس سنگی آتوسا
تکوک شیر غران
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کاسه طالیی با حکاکی خط میخی
کتیبه سه زبانه خشایارشا در ترکیه
سنگنگاره پیشکشآوران تخت جمشید
ارابه طالیی چهار اسب
بازوبند طالیی بز و پرنده هما
منشور حقوق بشر کوروش
سرستون گاو دوسر کاخ آپادانا شوش
نقش برجسته آجری شیر کاخ آپادانا شوش
تکوک طالیی بز کوهی هگمتانه
نگارخانه
شاهنشاهان بزرگ این خاندان به ترتیب عبارتند از:
کورش ( ۵۳۰-۵۵۹پ .م.).
کمبوجیه ( ۵۲۲-۵۳۰پ .م.).
داریوش ( ۴۸۶-۵۲۲پ .م.).
خشایارشا ( ۴۶۵-۴۸۶پ .م.).
اردشیر اول ( ۴۲۴-۴۶۵پ .م.).
داریوش دوم ( ۴۰۵-۴۲۴پ .م.).
اردشیر دوم ( ۳۵۹-۴۰۵پ .م.).
اردشیر سوم ( ۳۳۸-۳۵۹پ .م).
داریوش سوم
یادمان های هخامنشی به زبان پارسی باستان:
سنگنبشته های پادشاهان هخامنشی به دبیره میخی هخامنشی
نوشته شده است .از این پادشاهان سلم ها (لوح ها) و
سنگنبشته هایی به جا مانده:
اریارمنه ،ارشامه ،کوروش بزرگ -داریوش بزرگ -خشیارشا -
اردشیر  -اردشیر دوم  -اردشیر سوم – بیشتر این نوشته
ها در بدنه کوه یا دیوارهای کوشک ها و ستون ها کنده
کاری شده ،همچون کوه بغستان بیستون و الوند و وان
ارمنستان و شوش و تخت جمشید و تنگه سوئز مسر(کشور مصر)
و جز این ها و نیز چند نگین و مهر که دارای نام هایی
پارسی
به چهار دبیره
است و چند کاسه و کوزه که
باستان ،ایالمی ،بابلی و نگاره یی کنده کاری شده است.
زرگون و سیمین در تخت
چند سال پیش نیز نوشتارهای
جمشید و همدان به دست آمده است .این سنگنبشته ها و سلم
به سه زبان و دبیره است :نخست به زبان
بیشتر
ها
پارسی باستان ،دو دیگر به زبان ایالمی و سه دیگر به
زبان بابلی که با زبان آشوری تنها در گویش دارای
ناهمسانی می باشند ،است .این دو زبان (دومی و سومی) که
برگردان پارسی است ،هر یک به دبیره میخی ویژه خود
نوشته شده است».
در باره دستور زبان پارسی باستان:
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دستور زبان پارسی باستان ،همچون دیگر زبان های کهن هند
و اروپایی ،بسیار پیچیده بوده است .برای نمونه جمله:
را در نظر بگیرید .ترجمه واژه
ima tya manâ kartam astiy
به واژه این جمله می شود:
«این آن چه من کردم ،است ».یا به زبان امروزی تر« ،این
کاری است که من کردم ».در این جمله kartam ،از نظر
حالت ،جنس ،و تعداد ،تابع مفعول ( )imaاست و mana
«فاعل) نیز در حالت ملکی به کار رفته است.
اما ساختار کلی جمله در پارسی باستان ،درست همانند به
ساختار جمله در پارسی امروزی (فاعل مفعول فعل) است.
شاید پرسیده شود که چرا در جمله باال چرا ترتیب فوق
َرفساخت مثال باال ،این
مراعات نشده ،در پاسخ باید گفت ،ژ
چنین است« :این است؛ من کردم» .در عبارت نخست ،فاعل
نداریم و مفعول پیش از فعل می آید و در عبارت دوم،
مفعول نداریم و فاعل پیش از فعل می آید.
به عنوان مثالی دیگر ،این جمله را در نظر بگیرید :
 manâ pusa atiیعنی «من پسر دارم ».در این جا نیز می
توانید ساختار جمله را تشخیص دهید .زبان پارسی باستان،
زبانی تصریفی بود .ویژگی های تصریفی این زبان را
کمابیش می توان در پارسی امروزی یافت؛ گرچه بیشتر آن
ها از میان رفته اند .برای نمونه  manâ kartamدر پارسی
باستان را امروزه به صورت ( man kardamمن کردم) به کار
می بریم.
زبان پارسی باستان در شاخه زبانهای ایرانی از گروه
زبانهای هندوایرانی خانواده زبانهای هندواروپایی قرار
میگیرد .این زبان ،به زبان پارسی میانه تحول یافت که
زبان ادبی و رسمی دوران ساسانیان بود و بعدها به زبان
پارسی دری یا پارسی نو تبدیل شد .این زبان از زبان
نیاایرانی(زبان ایرانی باستان) سرچشمه گرفتهاست.
پارسی باستان در کنار زبان اوستایی تنها زبانهای
ایرانی دوران کهن هستند که متن یا کتیبههایی از آنها
به جا مانده است .زبان پارسی باستان در جنوب غربی
ایران صحبت میشدهاست و قدیمیترین متنی که از آن به جای
مانده به سده ششم پیش از میالد مربوط میشود.
ریشه و پیشینه:
زبان پارسی باستان که در دوران پیش از حمله اسکندر به
ایران ،زبان دربار هخامنشی بوده ،از زبانهای ایرانی
جنوب غربی میباشد .این زبان با زبان مادی فاصله بسیار
نزدیک داشته که شاید دو گویش از یک زبان بودهاند .زبان
پارسی باستان که از زبانهای ایرانی و اروپایی به شمار
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می رود که شاید در پدیده مهاجرت آریاییان بههمراه
زبانهای مادی و اوستایی وارد فالت ایران شدهاست .این
زبان پیش از ورود به سرزمین پارس در جنوب غربی ایران،
بر اساس آن چه از کتیبه شلمانسر سوم ،پادشاه آشوری به
دست آمده در حوالی دریاچه ارومیه رایج بودهاست .در این
کتیبه که به سده نهم پیش از میالد باز میگردد ،برای
نخستین بار نام پارس در زبان آشوری به صورت پارسوا ذکر
واژه
قدیمیتر
شکل
پارسوا()pārćwa
واژه
شدهاست.
پارس( )pārsaدانسته شدهاست.
نخستین سند رسمی زبان پارسی باستان کتیبه بیستون در
حوالی کرمانشاه است که به فرمان داریوش یکم نوشته
شدهاست .داریوش که این کتیبه از زبان او نقل شده ،زبان
به کار رفته در آن را زبان آریایی معرفی میکند .از
همین روی ،احتمال این هست که زبان مادی و پارسی باستان
و نیز زبانهای خاوری ایرانی همگی زیر نام آریایی بوده
و گویشها و لهجههایی جداگانه در هر منطقه داشتهاند.
دوره آغاز تکلم به زبان پارسی باستان در میان پارسیان
مشخص نیست اما از شواهد و قرائن زبانشناختی و مقایسه
با زبانهای اوستایی و سنسکریت که همدوره زبان پارسی
باستان هستند ،چنین بهنظر میرسد که زبان پارسی باستان
مدتها پیش از دوره هخامنشیان نیز تکلم میشد و
اشتباههای نگارشی و دستوری در کتیبههای متاخر دوره
هخامنشی این حقیقت را القا میکند که پارسی باستان در
دهههای پایانی حکومت مزبور احتماالً زبانی خاموش
بودهاست .زبان پارسی باستان یکی از انگشت شمار
زبانهای هندواروپایی دوره باستان است که در زمان رواجش
مکتوب شده و اسناد مطالعه زبانی برای امروز برجای
گذاشته و از اینرو در بسیاری از پژوهشهای زبانشناختی
بهعنوان ثابت به کار میرود .زبان پارسی میانه یا پهلوی
ساسانی که زبان رسمی ایران در دوره ساسانی بوده ،از
پارسی باستان منشعب شدهاست .زبان پارسی و دیگر زبانهای
ایرانی جنوب غربی که از زیرمجموعههای زبان پهلوی
ساسانی هستند ،همگی از پارسی باستان ریشه گرفتهاند.
دگرگونی زبانی پارسی باستان:
کتیبههای سده چهارم پیش از میالدی در دوره هخامنشی که
به اردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشی مربوط میشود ،ضمن
داشتن اشکاالت و تفاوتهای فاحش با زبان پارسی به کار
رفته در کتیبههای قدیمی تر مانند بیستون ،خبر از انقالب
و دگرگونی زبان پارسی در آن دوره را میدهد که گاهی به
پارسی پیشامیانه یا پارسی باستان متاخر موسوم شدهاست.
زبان پارسی باستان در این دوره به پارسی میانه تبدیل
شد که آن زبان نیز بعدها پارسی نو را پدید آورد.
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پروفسور ژیلبر الزار -ایرانشناس نامدار فرانسوی در این
باره این چنین گفتهاست:
زبانی که امروزه بهنام پارسی نو میشناسیم و در دوران
نخستین اسالمی به پارسی دری شهره بود را میتوان به
عنوان دنباله زبان پارسی میانه ،که زبان رسمی ،دینی و
ادبی ایران ساسانی بود ،طبقهبندی کرد که خود این زبان
اخیر نیز بازمانده زبان پارسی باستان ،زبان دربار
هخامنشیان بودهاست .برخالف سایر گویشها و زبانهای
باستانی و جدید ایرانی مانند اوستایی ،پارتی ،سغدی،
کردی ،پشتو و  ،...زبان پارسی نو به دنبال پارسی میانه
در نمودار درختی زبانهای ایرانی در امتداد یکدیگر قرار
میگیرند .زبان پارسی میانه که به دنبال پارسی باستان
پدید آمد را گاهی پهلوی نیز نامیدهاند .این زبان پس از
دگرگونی گسترده زبان پارسی باستان هم در آواشناسی و هم
در ساختار و دستور زبان به صورتی سادهتر از نیای
باستانی خود شکل گرفت.
آثار به این زبان:
آثار بهجا مانده از زبان پارسی باستان به خط میخی
هخامنشی است که از سده ششم تا سده چهارم پیش از میالد
نگارش یافتهاند .البته یک نمونه کتیبه هم در نقش رستم
یافت شدهاست که به نظر میآید به زبان پارسی باستان است
و لیکن به خط آرامی نوشته شدهاست و احتمال میرود که پس
از دوره هخامنشی تحریر شده باشد .تنها چند واژه از آن
تا کنون خوانده شدهاست .کتبههای پارسی باستان بیشتر
توسط شاهان هخامنشی پرداخته شده که ضمن آن به جز
دریافت رویدادهای تاریخی؛ میتوان به باورها و عقاید
ایرانیان زمان هخامنشیان تا اندازه یی پی برد.
قدیمیترین کتیبه پارسی باستان را متعلق به داریوش یکم
میدانند .با این وجود ،برخی نیز اصالت کتیبههای منسوب
به شاهان و بزرگان پیش از داریوش ،مانند کوروش بزرگ،
آرشام و آریارمنه را پذیرفتهاند .نوشتههای به دست
رسیده از این زبان در مناطق مختلف جهان مانند ایران
(استانهای خوزستان ،بوشهر ،کرمانشاه ،پارس) ،عراق،
ترکیه ،ارمنستان ،مصر و رومانی کشف شدهاند .عمده آن ها
به صورت کتیبه ،سنگنوشته و لوح بودهاند.
رمزگشایی کتیبههای پارسی باستان:
خط پارسی باستان مدتی پس از فروپاشی دودمان هخامنشی رو
به فراموشی گذاشت و حتا آخرین نوشته یی که به پارسی
باستان انشا شده به خط آرامی است .بنا بر این ،تا
مدتها کسی نه محتوای آنان را میدانست و نه از اصالت
آنها .مدتها سپری شد تا توجه سیاحان غربی به این
نوشتههای کهن جلب شد .پیترو دالواله ایتالیایی در اوایل
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سده هفدهم مقارن با دوره صفوی تصویری از آنها ثبت
نمود .بعدها چند تن دیگر نیز دست به اقداماتی همانند
زدند اما هیچکس در پی خواندن آنان برنیامد .از اواخر
سده هجدهم تالشها برای خواندن این نوشتهها آغاز شد .این
پیگیریها که بیشتر از سوی آلمانیها دنبال میشد ،تا
مدتها نتیجه یی دربر نداشت و حتا نوشتهها را به اشتباه
متعلق به دوره اشکانی میپنداشتند .بعدها نظام خطی چپ
به راست و واژه جداکنها شناسایی شدند و تمیز میان خطوط
پارسی باستان با سایر خطهای کتیبههای چندزبانه مسلم
شد.
گئورگ گروتفند -پژوهشگر آلمانی که در آغاز سده هجدهم
میالدی تالشهای شایانی در رمزگشایی و شناخت کتیبههای
هخامنشی نمود که به بازشدن راه سایر محققان تا رسیدن
به درک کامل آن کتیبهها منجر گشت.گشایش منطقی خط پارسی
باستان در سال  ۱۸۰۲توسط گئورگ فریدریش گروتفند آلمانی
کلید خورد .این دانشمند برجسته متوجه وجود برخی واژگان
تکراری در کتیبهها شد و آنها را به درستی برابر مفهوم
شاه تشخیص داد .او که بر این باور بود که کتیبهها
متعلق به دوره هخامنشی و به زبانی نزدیک به زبان
اوستایی است این واژه را «شاه» فرض کرد و در ادامه
متوجه شد کتیبههای مورد بررسی اش از دو شاه مختلف با
دو نام مختلف است .در یکی از کتیبهها واژه مفروض بر
شاه دوبار در آغاز و در یکی تنها یکبار تکرا شده بود.
از آن جا به این نتیجه رسید که این کتیبهها توسط دو
نفر از شاهان هخامنشی نوشته شده که پدر یکی از آنها
شاه بوده و پدر دیگری نه .در ضمن دانست که نام شاهی که
ً در کتیبه دیگر پیش از دومین
پدرش شاه نبوده ،دقیقا
واژه شاه آمده .در نتیجه دریافت که شاه دومی پسر شاه
اولی بودهاست .او با مطالعه منابع یونانی به این مهم
رسید که تنها دو تن از شاهان هخامنشی پدرانی داشتند که
خود شاه بوده اما پدرانشان شاه نبودهاند .یعنی کوروش -
کمبوجیه و نیز داریوش  -خشایارشا .او با توجه به این
که نام دوشاه یا یک حرف آغاز نمیشوند ،گزینه نخست را
کنار گذاشت و با توجه به قرائتهای اوستایی ،سبک ملفوظ
نام خشایارشا ،ویشتاسپ ،داریوش ،پدر و شاه را حدس زد.
بدین ترتیب ،او توانست ارزش نوشتاری پانزده حرف را
مشخص کند .اما به دلیل اشتباهاتی که در حدس صورت ملفوظ
واژههای پارسی باستان داشت ،تنها ده مورد آن درست بود.
پس از تالشهای گروتفند که حتا نام کوروش در کتیبه مرغاب
را هم شناسایی کرده بود ،دانشمندان دانمارکی به ویژه
راسموس راسک راه او را ادامه دادند .اوژن بورنوف
فرانسوی نیز موفق شد تا اندازه زیادی از آواها را
شناسایی کرده و باتوجه به مشابهت نزدیک این زبان با
اوستایی ،حاالت صرفی آن نیز مسجل شد .بعدها شناسایی
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َدی و ایالمی
َک
کامل این زبان به درک و دریافت زبان و خط ا
که در برخی کتیبههای هخامنشی در کنار پارسی باستان
ترجمه شده بودند ،منجر شد.
الفبای پارسی باستان -دبیره میخی هخامنشی:
خطی که پارسی باستان به آن نوشته میشد ،در زمره
الفباهایی است که به خط میخی مشهورند .نوشتار پارسی
باستان تنها خط به کار رفته در زبانهای باستانی ایرانی
است که از چپ به راست نوشته میشدهاست .این خط که
احتماالً در زمان داریوش یکم (یا شاید پیش از آن) از خط
ایالمی اقتباس شده دارای  ۳۶حرف ۸ ،اندیشهنگار و  ۲گونه
واژه جداکن بوده .در خط میخی تک تک واژگان به کار رفته
در متن با خطوطی مورب از یکدیگر جدا میشدند و همچنین
برای سهولت نگارش ،هشت عالمت اندیشهنگار برای واژگان
پرکاربرد در کتیبهها مانند (شاه ،سرزمین ،کشور،
اهورامزدا) ابداع شده بود.
خط پارسی باستان هجائی است ،به این معنی که هر حرف آن
معرف یک هجا بوده که شامل یک صامت و یک مصوت میشدهاست.
برخی از حروف نیز تنها یک آوا را ثبت میکردند.
نوشتههای پارسی باستان :سنگنبشتههای هخامنشیان:
از زبان پارسی باستان نوشتههای زیادی برجای مانده که
بیشترین حجم آن را کتیبهها تشکیل میدهند .به جز
کتیبهها که همگی متعلق به شاهان و نیاکان ایشان هستند،
نوشتههایی بر روی لوح و سنگ وزنه و سکه و ظروف نیز
برجای ماندهاست .این نوشتهها اگرچه از نگاه ارزش
تاریخی و زبانشناختی معتبر هستند ،اما ارزش ادبی آنها
بسیار پایین است .با این هم ،برخی به وجود ابیات و
سرودهایی در ضمن این کتیبهها اشاره داشته و آن ها به
خصوص آغاز کتیبهها را دارای ارزش ادبی تعبیر کردهاند.
مفصل ترین کتیبه هخامنشی ،همان سنگنوشته بیستون در
استان کرمانشاه کنونی است که به دستور داریوش یکم نقر
گردیده .این کتیبه سه زبانه که به جز پارسی باستان،
َدی را نیز در کنار خود دارد،
َک
برگردانهای ایالمی و ا
بیشترین ارزش را از نگاه زبانشناسی و تاریخی به
پژوهشگران عرضه کردهاست .چرا که قدیمیترین کتیبه پارسی
باستان دانسته شده و این که یکی از قدیمیترین اسناد
زبانهای باستانی هندواروپایی است که در زمان کاربرد به
الفبایی هجایی ثبت شدهاست .ضمن این که اطالعات بسیار
زیادی از اوضاع و احوال سرزمین هخامنشیان و منش و
سیاستهای ایشان به دست داده و در نهایت کمک شایانی به
َدی و ایالمی نمودهاست .داریوش به
َک
کشف و درک زبانهای ا
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جز بیستون،
داشتهاست.

کتیبههای

دیگری

در

خوزستان

و

پارس

نیز

پس از داریوش ،شاهان دیگر به خصوص خشایارشا ،اردشیر
یکم و اردشیر دوم و همچنین داریوش دوم کتیبههایی به
پارسی باستان دارند .از کوروش کبیر و نیز برخی
پیشینیان هخامنشی مانند اریارمنه و ارشامه کتیبههای
دیگری نیز وجود دارد که احتمال میرود این کتیبهها همگی
پس از ابداع خط در زمان داریوش یکم نوشته شدهباشند.
همچنین یک کتیبه پارسی باستان هم در نقش رستم کشف شده
که به خط آرامی نوشته شدهاست .البته اظهار نظر در باره
این کتیبه منحصر به فرد ،که در زمان پس از سقوط
هخامنشیان نیز نوشته شده ،به دلیل آسیبدیدگی شدید آن
همراه با قطعیت نیست.
نمایی از دستور زبان:
در این زبان سه جنس مذکر و مؤنث و خنثی و سه شمار،
مفرد و مثنی و جمع هست و کلمه با توجه به نقش نحوی آن
صرف میشود .پارسی باستان دارای هشت حالت دستوری
بودهاست .بدین ترتیب :نهادی ،مفعولی ،وابستگی ،ندایی،
ازسویی ،ابزاری ،کنشگیری و مکانی.
آواشناسی:
پژوهشگران زبانهای باستانی پس از رمزگشایی کتیبهها،
نوعی آوانگاری برای آن ترتیب دادند تا محتوای نوشته
شده در کتیبهها را با یک الفبای التین ثبت کنند .برای
این کار آن ها با توجه به آواهای موجود در زبانهای
اوستایی و سنسکریت و نیز تغییرات آوایی به ویژه قانون
گردش اصوات در طول زمان ارزش آوایی هر یک از واژگان را
مشخص نمودند .این آواها از آن چه در آواشناسی زبان
اوستایی میبینیم ،بارها سادهتر است .از دید آواشناسی،
آواهای پارسی باستان به دو دسته واکه و همخوان تقسیم
میشوند.
واکهها در پارسی باستان:
واکهها در زبان پارسی باستان به دو دسته ساده و مرکب
تقسیم میشوند .واکههای مرکب معموالً ترکیبی از دو مصوت
کوتاه هستند که یک واحد آوایی مستقل را تشکیل میدهند.
واکههای ساده زبان پارسی باستان همانند پارسی نو است
با این تفاوت که آوای " "Oیا همان ضمه عربی در پارسی
باستان وجود نداشتهاست .واکههای ساده و مرکب به دو
دسته کوتاه و بلند نیز بخش میشوند .واکهها یا همان
حروف صدادار پارسی باستان از قرار زیر هستند:
واکههای ساده:
کوتاهa , u , i :
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بلندā , ū , ī :
واکههای مرکب:
کوتاهau , ai :
بلندāu , āi :
همخوانها در پارسی باستان:
همخوانهای پارسی باستان  ۲۱آوا را تشکیل میدهند باضافه
آوای ( )Lبرابر تلفظ حرف الم در زبان پارسی که تنها
یکبار در واژه  Labanānaبه معنی لبنان به کار رفتهاست
و به نظر میرسد چنین آوایی در زبان پارسی باستان وجود
نداشته .از میان سایر واکهها نیز برخی به زبانهای
جانشین یعنی پارسی میانه و پارسی دری نرسیدهاست مانند
آوای" "çیا سین مشدد .سایر آواها احتماالً با اندکی
تغییر بعدها وارد پارسی میانه و پارسی نو گردید.
همخوانهای پارسی باستان بهشرح زیر هستند:
معنی
به خط پارسی
نمونه واژه
همخوان تلفظ
būmi
ب
b
یوم
بومی
َ
راست
rāsta
ر
r
راست
َ
کام
kāma
 kک
کام
َ
َ
دیو
daiva
 vواو
دیو
درایَ
دریا
drāya
د
d
َ
َ
دست
دست
dasta
 tت
باج
باجی
bāji
jج
َ
َ
بست
basta
ب
b
بسته
کالهخود
َودا
خ
xaudā
خ
X
َ
َ
هم
هم
hama
ه
h
َ
َ
بزرگ
َزرک
و
vazarka
zز
َ
چرم
َرم
چـ
carma
cچ
َوشَ گوش
گـ
gauša
گ
g
َ
نیا،
نیاک
niyāka
ن
n
نیاکان
َ
َ
مردم
martiya
م
m
مرتیَ
َر پدر
پیتـ
pitar
پ
p
فرمان
َمانا
فـر
framānā
fف
تن
تنو
tanū
tت
لبنان
َنانا
َلب
Labanānā
ل
L
پوس پسر
çسین مشدد puça
َ سرخ
ثوخر
θuxra
ث
θ
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šش

šiyāti

شیاتی

شادی

ریشههای تاریخی واژگان و اشتقاق آنها:
واژگان پارسی باستان که یک زبان هندواروپایی است ،با
واژگان سایر این زبانها همریشه است .با توجه به تعلق
آن به مجموعه زبانهای هندوایرانی ،طبیعی است که ابتدا
با زبان اوستایی و مادی و سپس با زبان سنسکریت همبستگی
بیشتری داشته باشد .واژگان پارسی باستان مشتمل بر اسم،
صفت ،ضمیر ،حروف اضافه و افعال بوده که هرکدام در
جملههای مختلف ،بنا بر کاربردی که داشته ،تغییرات خاصی
مییافتهاست .اسامی با توجه در این زبان
در شکل خود
اسامی به صورت مفرد ،مثنی و جمع و دارای سه جنس مذکر،
مونث و خنثی هستند .در هریک از این حاالت ،صرف متفاوتی
برای واژه وجود دارد و این بستگی به حالت واژه در جمله
و نیز آوای پایانی آن دارد.
جنس:
همچنین در زبان پارسی باستان تمایز جنس وجود دارد .به
این صورت که همه اسامی دارای جنس هستند .جنس در این
زبان مشتمل بر مذکر ،مونث و خنثی میباشد .این مقوله در
زبان اوستایی نیز موجود بودهاست .جنس دستوری است و
منطقی نیست به این نحو که گاهی اسامی که بر جنس مونث
داللت میکنند از نظر جنس مذکرند مانند  vantaبه معنی زن
که مذکر است .تانیث از طریق شکل مذکر پرداخته میشود و
برای این آوای پایانی واژگان معموالً کشیده میشود.
همچنین صفت و موصوف باید از نظر جنس تطابق داشته باشند
و اگر موصوفی مونث باشد الزم است صفتی که برای آن به
کار رفته نیز مونث شود .سه جنس مذکر و مونث و خنثی در
اسامی به صورتهای مختلفی صرف میشوند که تمایز جنس شان
آشکار میگردد ،ضمایر نیز دارای جنس هستند اما دستگاه
فعلی و صرف آن یکی است .به این معنی که در صرف افعال
بین مونث و مذکر و خنثی هیچ تفاوتی وجود ندارد.
شمار:
شمار در زبان پارسی باستان با زبانهای میانه و نو
ایرانی متفاوت است .به این معنی که به جز دو شمار مفرد
و جمع یک شمار دیگر یعنی مثنی نیز دارد .حالت مثنی در
پارسی باستان بر دو نفر داللت میکند .شمار مثنی
شناسههای متفاوتی از جمع دارد و صرف فعل برای صیغههای
مثنی متفاوت از جمع بودهاست .صفت و موصوف از نگاه شمار
جمع و مفرد و مثنی با یکدیگر همخوانی داشتهاند .این
حالت پس از پارسی باستان به دوره میانه نرسیدهاست .این
سه حالت شمار در زبان اوستایی نیز وجود داشتهاست.
ستاک:
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هر واژه یک شکل ساده به نام ستاک دارد .ستاک در حقیقت
شکل ساده و بدون صرف و شناسه یک واژهاست که معموالً به
تنهایی به کار نمیرود .این ستاکها به آواهای متفاوتی
ختم میشدهاند .برای نمونه ،ستاک نام کوروش  kūrūو ستاک
نام داریوش  dārayavauبوده که صورت فاعلی آنها که با š
پایانی همراه است صرف نام آن ها در حالت فاعلی
بودهاست .اگر نام کوروش در جمله در جایگاه مفعول به
کار میرفته آن گاه به صورت  kūrūmپدیدار میشده .این
تغییرات اسامی با توجه به جایگاه اسم در هریک از حاالت
هشتگانه صرفی در پارسی باستان وجود داشتهاست .نحوه
تغییر کردن پایان واژهها در پارسی باستان-یا به اصطالح
دیگر صرف آنها -بستگی به ستاک یا شکل خام واژه داشته
که به چه آوایی ختم میشدهاست .هر یک از واژهها یک ستاک
اصلی داشتهاند .در صفتها که ممکن بوده مذکر ،مونث یا
خنثی باشند برای هر یک از این جنسها یک ستاک جداگانه
وجود داشتهاست.
* حالتهای دستوری :کاربرد اسم ،صفت و نیز ضمیر در جمله
همیشه در یکی از حالتهای دستوری هشتگانه :فاعلی،
مفعولی ،مفعولی له(برایی) ،اضافی ،مفعولی فیه(دری)،
ندایی ،مفعولی معه(بایی) ،مفعولی عنه (ازی) است .در
هریک از این حاالت که قرار بگیرد با توجه به جنس ،شمار
و آوایی پایانی واژه ،صرف میشده.
ā- am- aمفرد مثنی جمع مفرد مثنی جمع مفرد مثنی جمع
فاعلی ā- ā- ā- ā- ā- am- ā, -āha- ā- a-
ندایی ā- ā-
ām- amمفعولی
مفعولی معه/
aibišaibiyā- āaibišaibiyā- āمفعولی عنه
ābišābiyā- āyāahyā, -ahyaمفعولی له ahyā, -ahya-
ānām- āyāānām- āyāاضافی ānām- āyā-
āšuvāaišuvā- aiyaišuvā- aiyمفعولی فیه
uv- uš- iy- išمفرد مثنی جمع مفرد مثنی جمع مفرد مثنی جمع مفرد مثنی جمع
فاعلی un- uv- uva- ūv- uš- īn- in- iy- iya- īy- iš-
ūnuiVocative
ūn- um- iš- imمفعولی
مفعولی معه/
auv- ībišībiyā- auš- ībišībiyā- aušمفعولی عنه
ūbišūbiyā- auv- ūbišūbiyāمفعولی له auš- auš- aiš- aiš-
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īnām- īyā-

اضافی īnām- īyā-
ūnām
išuvā- auvمفعولی فیه
ušuvā- āvā-

ūnām- ūvā-

išuvā- auv-

- ūvā-

ušuvā- āvā-

افعال در زبان پارسی باستان:
فعل در زبان پارسی باستان ممکن است با پیشوند همراه
باشد .به جز پیشوند احتمالی فعل تشکیل میشود از ریشه
باستانی فعل به همراه افزونه ماده ساز و شناسه .افعال
التزامی معموالً یک نشانه التزامی نیز پیش از شناسه و پس
از ماده دارند.
ریشه فعلی :افعال در پارسی باستان و نیز اوستایی دارای
ریشه مشترکی میباشند .این ریشه به سه صورت قوی ،افزوده
و ضعیف ظاهر میشود .این ریشههای یک و گاهی دو هجایی
هرکدام داللت بر فعل خاصی دارند .در واقع ریشه جزء
مشترک تمامی واژگانیست که رویهم یک خانواده واژگانی را
تشکیل میدهند .مثالً  saokریشه همه افعالی است که مفهوم
سوختن از آنها استنباط میشود .این واژه میتواند به
صورت افزوده که همان  saokاست یا صورت ضعیف (فاقد )a
یعنی  sučیا  sukبیاید .برای برخی از وجوه و بابها از
ریشه ضعیف و برای برخی از ریشه قوی فعل استفاده میشود.
همچنین پیشوندهای مرسوم در زبان پارسی باستان میتوانند
معنای فعل را دگرگون کنند.
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ماده فعل :هر فعل در زبان پارسی باستان از یک ماده
تشکیل شده که عبارت است از ریشه فعل افزون بر هجای
ماده ساز .مادههای مضارع و التزامی شناسه ویژه دارند.
شناسه فعلی :شناسههای فعلی شامل شناسههای سه شخص در سه
حالت مفرد مثنی و جمع در حالتهای متفاوتی برای ماضی
مضارع و نیز گذرا و ناگذر هستند و از این رو شمار
شناسههای فعلی که در انتهای افعال پارسی باستان میآیند
زیاد است .بین شناسههای مونث و مذکر تفاوتی نیست.
نمونه:
فعل ماضی  barantiyبه معنی «میبرند» در پارسی باستان از
ریشه فعلی  barتشکیل شده که به همراه ماده ساز a
ً میشود  baraکه ماده فعلی مضارع گذرا است .در
مجموعا
پایان هم شناسه فعلی  ntiyبرای سوم شخص جمع نیز به آن
اضافه میشود )bar-a-ntiy( .در نتیجه فعل ساخته میشود.
ریشههای پارسی باستانی در زبان پارسی امروز:
پارسی میانه
پارسی باستانی
هند و ایرانی اولیه
معنی
پارسی نوین
ارمزد
Ormazd
Ohrmazd
*Ahuramazda
اهورا مزدا
asb
asp
aspa
*açva
اسب
اسب
 kāmکام
kām
kāma
*kāma
دهان
 divدیو
div
daiva
*daiva
نفوذ ناپذیر
دریا
daryā drayā
drayah
دریا
دست
dast
dast
dasta
دست
bāj
bāji
*bhāgī
باج
 bājباج/باژ
barādar
brādar brātar
*bhrātr-
برادر
سرزمین
 būmبوم
būm
būmi
bhūmī
مرد
 mard mardمرد
martya
*martya
māh
māh
māha
*māsa
ماه
ماه
 bahārبهار
Bahār
vāhara
*vāsara
بهار
ستون
sotūn
stūn
stūnā
stūpā
ستون
شاد
šād
šād
šiyāta
شاد
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*arta arta
ارد
*draugh-
166
دروغ»

ard

ُرد
ا

ord
drōgh

drauga

dorōgh

خط و زبان در ایران باستان:
آغاز تاریخچه خط در ایران باستان که طبق کتیبه یی که
در جنوب ایران کشف شده است ،به حدود پنج تا هفت هزار
سال پیش می رسد و برای نمونه می توان از کتیبه های
موجود در معبد سه هزار و پانصد ساله زیگورات نام برد.
ولی از آن جا که مدارک ما در این باره کامل نیست ،ما
نیز از اشاره به زبان ها وخط های پیش از هخامنشیان
خودداری نمودیم.
تاریخ ایران از زمان مادها روشن و مدون است و چکیده اش
این است که کسی به نام دیاکو بنیادگذار دودمان ماد
بود .او هگمتان یا اکباتان (همدان) را پایتخت خود قرار
َ
داد .یکی از فرمان روایان بزرگ ماد به نام ُ
َر
َخشَت
هو
حکومت آشور را برانداخت و دولت ماد را اقتدار و اهمیت
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تفضلی ،احمد« ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم» ،به
کوشش ژاله آموزگار ،چاپ سوم .تهران :سخن.۱۳۷۸ ،
ابوالقاسمی ،محسن« ،راهنمای زبان های باستانی ایران»،
(جلد دوم :دستور و واژهنامه) ،تهران ،سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).۱۳۷۶ ،
موالیی ،چنگیز« ،راهنمای زبان پارسی باستان» ،چاپ دوم.
تهران ،مهرنامگ.۱۳۸۷ ،
اشمیت ،رودیگر« ،راهنمای زبانهای ایرانی» ،جلد اول،
ترجمه رضائی باغ بیدی ،حسن ،چاپ سوم ،تهران ،ققنوس،
.۱۳۸۷
بارتلمه ،کریستین« ،تاریخچه واج های ایرانی» ،ترجمه
دکتر واهه دومانیان ،چاپ اول ،تهران ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.۱۳۸۴ ،
ابوالقاسمی ،محسن« ،تاریخ زبان پارسی» ،چاپ سوم،
تهران ،سمت.۱۳۸۰ ،
جکسون ،ویلیام« ،دستور زبان اوستایی» ،ترجمه رقیه
بهزادی ،چاپ اول ،تهران ،فرزین.۱۳۷۶ ،
ابوالقاسمی ،محسن« ،شعر در ایران پیش از اسالم» ،چاپ
دوم ،تهران ،طهوری.۱۳۸۳ ،
منصوری ،یدهللا« ،بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان پهلوی»،
چاپ اول .تهران ،سفرهنگستان زبان و ادب پارسی».۱۳۸۴ ،
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بخشید .جانشین او نیز که آستیاگ نام داشت ،مغلوب کوروش
کبیر گردید و سلسله ماد برافتاد.
کوروش بنیادگذار دودمان هخامنشیان ،مرکز حکومت خویش را
در پاسارگاد قرار داد و کشور لیدی و بابل را مسخر نمود
و مهم ترین دولت و سلطنت دنیای قدیم را تشکیل داد.
داریوش بزرگ ترین شاهنشاه هخامنشی هم ،نخست یاغیان را
سرکوب کرد و کشور ایران را از سر حد چین تا ریگزارهای
سوزان افریقا بسط داد و دولت هخامنشی را از مقتدرترین
دولت های روی زمین کرد.
از زبان مادی سند و آثار کتبی بر جای نمانده است .ولی
شکی نیست که زبان مادی با پارسی باستان خویشاوندی
نزدیک داشته است ،به طوری که پارسی ها و مادی ها زبان
یکدیگر را به خوبی می فهمیده اند.
زبان پارسی باستان:
زبان ایرانیان در زمان هخامنشیان پارسی باستان یا فرس
قدیم نامیده می شود که ریشه زبان پارسی کنونی است.
کتیبه های شاهان هخامنشی و لوح های زرین و سیمین که از
آن روزگار بر جای مانده؛ به این زبان نوشته شده است.
مجموع واژه های اصلی کتبیبه ها از چهارصد کلمه تجاوز
نمی کند و مطالب آن عبارت است از نام و شرح خاندان
شاهان ،شرح فتوحات ،ستایش یزدان ،نکوهش دروغ و ناپاکی
و سفارش به راستی و نیکو کاری .این کتیبه ها بیشتر به
چند زبان است و غیر از پارسی باستان ،به زبان های
آسوری ،ایالمی و آرامی که میان ملل دست نشانده
هخامنشیان معمول بوده ،نگاشته شده است.
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مجموع کتیبه های هخامنشی بالغ بر چهل کتیبه است و مهم
ترین آن ها در تخت جمشید ،همدان ،شوش ،نقش رستم،
بیستون ،وان و الوند ،است که کتیبه بیستون از همه مفصل
تر و مشتمل بر  ۴۲۰سطر و هیجده هزار و نهصد کلمه است
که داریوش در این کتیبه چگونگی فرونشاندن شورش های
داخلی و غلبه و تسلط به کشورهای خارجی و حدود متصرفات
خود را شرح می دهد و در پایان ،مجد و بزرگواری کشور
ایران را آرزو می کند.
خط میخی:
کتیبه های هخامنشی به خط میخی است .ایرانیان این خط را
از قوم کلده و آشور گرفتند و در آن دگرگونی هایی
آوردند و آن را به صورت الفبایی در آوردند .این خط که
از چپ به راست نوشته می شده ،دارای  ۳۶حرف بوده و در
کنده کاری و نوشتن روی سنگ و اجسام سخت به کار می رفته
است.
نخستین خط میخی که به دست آمده است ،از زمان آریار
منه و آخرین خط میخی از روزگار پادشاهی اردشیر سوم
است .این خط به سبب دشواری نگارش ،از دوران اشکانیان
رو به زوال نهاد و به تدریج منسوخ گردید.
در کتیبه ها پنج کلمه به خط میخی و به صورت پندار
نگاری باقی مانده است .پندار نگاری مرحله پس از تصویر
نگاری در تاریخچه خط را گویند که تصویر در آن کم کم
ساده شده و به صورت عالمت و نشانه در آمده است .همچنین
برای اسامی معنی نیز عالیمی ایجاد گردیده است .عالیم
ریاضی نیز که اکنون به صورت خط بین المللی در آمده از
نمونه های پندارنگاری است .این پنج کلمه عبارت است از:
اورامزدا – اهورامزدا ،خشایثیه – شاهنشاه ،دهیو –
کشور ،بغا – خدا ،بومی – بوم – سرزمین .گذشته از
سنگنبشته ها ،سکه های هخامنشی و خطوط روی برخی ظروف و
سنگ ترازو ها و نگین های بر جای مانده از آن عهد ،همه
به خط میخی و زبان پارسی باستان است.
برای شناختن زبان پارسی باستان چند جمله از بند اول
کتیبه نقش رستم با زبان پارسی باستان آورده می شود« :
بغ وزر که اورامزداهی ایمم بومیم اداهی اومام آسمانم
اداهی مرتیم اداهی شیاتیم ادامرتیهی» .ترجمه  :خدای
بزرگ است اهورا مزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان
را آفرید که شادی را برای مردم آفرید.
زبان اوستایی:
اوستا قدیمی ترین اثر از آثار آریایی است .زبان
اوستایی با سانسکریت ،زبان ادبی و کهن هندیان شباهت
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تام دارد و معلوم می شود که ایرانیان و هندیان در
روزگاری با هم زندگانی کرده و زبان مشترکی داشته اند
که ریشه زبان اوستایی و سانسکریت بوده است.
زردشت پیامبر ایران باستان که سده ها پیش از مسیح
زندگی می کرده است ،از شمال یا شمال غرب ایران
برخاسته؟ و متوجه مشرق ایران شده است و پیروانش گشتاسب
و گرشاسب در مشرق ایران بوده اند .پس زبان اوستایی در
قسمت های شرقی هم مفهوم بوده است.
اوستا دارای دو لهجه است .قسمتی که از خود زردشت است،
خیلی قدیمی و بقیه جدیدتر است .گات ها یا سرودهای
مذهبی از خود زردشت است .اوستا در قدیم  ۲۱کتاب را
شامل می شده که مردم ایران آن ها را از حفظ داشتند .در
استیالی اسکندر ،مقداری از آن از دست رفت .بالش یکم
اشکانی کوشش به گرد آوری اوستا نمود و دستور داد
اوستای پراکنده را که موبدان در حافظه داشتند ،گرد
آوری کنند .ولی اقدام اساسی برای تدوین اوستا در زمان
ارشیر بابکان انجام گرفت و عده یی از موبدان که ریاست
آن ها با تنسر ،هیربد هیربدان بود ،مامور گرد آوری
اوستا شدند .پس از اردشیر ،پسرش شاپور اول خرده اوستا
را که پراکنده بود ،گرد آوری کرد .به روزگار شاپور دوم
ساسانی در باره مراسم دینی میان زردشتیان اختالف افتاد
و به دستور شاپور ،آذر بد مهر اسپندان موبد موبدان به
کتاب اوستا مراجعه و مطالب آن را مرتب نمود.
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خط اوستایی:
خط اوستایی با احتمال زیاد در زمان ساسانیان تنظیم شده
است .در این دوره در ضمن تدوین اوستا و کتابت آن متوجه
شدند که خط پهلوی برای نوشتن تلفظ صحیح اوستا ،رسا
نیست .بنا بر این ،موبدان ،الفبایی از روی الفبای
پهلوی به وجود آوردند که بتوان تمام لغات و کلمات مقدس
و خواندن صحیح اوستا را به وسیله آن نوشت .این خط دین
دبیره نام دارد که امروزه به خط اوستایی یا دبیری دین
نیز خوانده می شود .این خط که از راست به چپ نوشته می
شود ،کامل ترین خط موجود جهان است .زیرا در الفبای
برای همه صداها نیز
اوستایی اعراب جزو حروف است و
حروف و نشانه ویژه وجود دارد .الفبای اوستایی  ۴۴حرف
دارد و جدا نوشته می شوند و چون اعراب داخل حروف است،
خواندن و نوشتن با آن بسیار ساده است .به جرات می توان
گفت که خط اوستایی یکی از کامل ترین خطوطی است که تا
کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
پیوست ها:
پیوست شماره1
دکتر محمد معین
زبان پارسی باستان و پیشینه آن:
«زبان ایرانیان دوره هخامنشی را به نام فرس باستان یا
فرس هخامنشی یا پارسی باستان می شناسیم .این زبان از
یک سو با زبان سانسکریت همان زبانی که نسک های (کتاب
های) دینی برهمنان هند بدان نوشته شده همانندی دارد و
و هر سه از یک ریشه
از سوی دیگر با زبان اوستایی
هستند .برجسته ترین نوشتارهایی که از زبان پارسی
باستان در دست است ،سنگنبشته های هخامنشی است که از
سینه کوه ها با واج
دوره کوروش بزرگ و پس از آن بر
های میخی نوشته شده است .از این سنگنبشته ها دور و بر
پنجصد واژه به زبان پارسی باستان دیده می شود.
افزون بر سنگنبشته ها ،شماری کاسه و کوزه به دست آمده
که بر آن ها نیز واژه هایی کنده شده است .پس از
هخامنشی ،سرچشمه دیگری
سنگنبشته ها و مهرهای دوره
برای آشنا شدن با واژه های پارسی باستان هست که در
ارزشمندی همتای بنمایه نخستین می باشد .ناگفته نماند
که گذشته نگاران (تاریخنویسان) یونانی برخی واژه ها را
به گونه یی بازگو نموده اند که بسیار کم دگرگون شده ،و
با نگرش به این که یونانیان واژه های پارسی باستان را
چگونه برگردان می کرده اند ،و کدام واج پارسی به کدام
واج یونانی برگردان می شد ،به آسانی می توان پی برد که
این نام ها به پارسی باستان چه بوده ،و چون نام های
گاهی چند ریشه دارد ،به این گونه که یک
ویژه (خاص)
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نام همگانی (عام) با نامی دیگر یا با کارشد (فعل) و یا
یک ویژگی (صفت) آمیخته شده ،از این گونه نام ها هم
واژه هایی به دست می آید ،برای نمونه نام سردار پارسی
را که در جنگ گرانیکوس با اسکندر نبرد کرد ،برخی از
گذشته نگاران یونانی  Spithradatesنوشته اند و چون
یونانیان س پارسی باستان را گاهی با thالفبای خود
یکسان دانسته اند و نام را با آن نوشته اند ،بیگمان
می توان گفت که این نام در پارسی باستان Spithradata
َم (معنای) داده سپهر و سپهر را به زبان
بوده ،به چ
پارسی باستان  Spithraمی نوشته اند .چنان که مهر را
 Mithraمیسره می نوشته اند .این گونه نام های ویژه که
یونانیان تا اندازه یی درست برگردان نموده اند ،و از
آن می توان واژه هایی به دست آورد ،کم نیست .و نیز
 Staspesکه یونانی شده  Sataspaپارسی
چنین است واژه
باستان می باشد و به زبان امروزی سد اسب گوییم .بنا
براین ،از دو نام گفته شده دو واژه به دست می آید که
در سنگنبشته ها نیست  Spithraکه برگردان سپهر است و Sat
که برگردان سد ( )100می باشد.
پیداست که این کار را در همه گاه نمی توان کرد زیرا
برخی نام ها به اندازه یی دگرگونی یافته که لغزش گیری
آن شدنی نیست ،و در زمان هایی هم که خود واژه را می
توان پیدا کرد ،باید دیکته واژه دگرگونیافته در زبان
یونانی هم نگرشی داشت ،زیرا نام های ایرانیان باستان
که در نوشته های گذشته نگاران یونانی دیده می شود،
به زبان های دیگر اروپایی رفته و
دگرگون شده و سپس
باز دگرش یافته است .کوته سخن آن که با نگرش به آن چه
گفته شد ،گاهی می توان در این زمینه به آماجمان دست
یابیم.
آیا پارسی باستان ،زبان گفت و شنودی(محاوره یی) دربار
و مردم دوره هخامنشی بوده یا زبانی ویژه بهره گیری
در فرمان ها و سنگنبشته ها؟ اگر چه پاسخ روشنی به این
پرسش نمی توان داد ،زنهار چون در سنگنبشته های
پادشاهان هخامنشی ،به ویژه پادشاهان واپسین آن دوره،
لغزش های دستوری یافته اند ،دانشمندان بر این باورند
که این زبان در دوره هخامنشیان هم پیر شده بود و آن
را به گونه یی همیشگی در گفتارها و پیام های کشوریشان
به کار می برده اند و چون زبان گفت و شنود و نوشتارهای
اینچنینی ساده تر بود ،همه این زبان را به خوبی نمی
دانستند ،بنا بر این ،لغزش های گفته شده برایند لغزش
دبیران دفتر خانه هاست .درستی این باور را برخی یافته
ها نمایان می کنند ،زیرا می بینیم که برخی از نام های
ویژه چنان که در سنگنبشته ها آمده با آن چه که در
نگارش امروزی آنان آورده اند ،ناهمخوانی دارد .برای
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است.
نام داریوش در سنگنبشته ها Darayavaush
نمونه
لیکن در تورات  Daryushو یونانیان آن را  Daryosنوشته
اند .ریشه شین در زبان یونانی نبود و آن را سین می
خواندند و نیز اردشیر را در سنگنبشته ها Artaxshathra
نوشته اند ،ولی کتزیاس گزشته نگاریونانی نام دو تن از
مردان درباری را  Artasirasنوشته است و اگر به جای سین،
شین بگذاریم و سین واپسین را هم که یونانی است ،نادیده
پیداست هر دو
بگیریم  Artashiraیا  Artashiraمی شود و
ساده تر از ارتخشتره و به زبان امروزی ما نزدیکتر است.
به هر روی ،برخی از زبان شناسان بر این باورند که در
در پایان آن دوره به همان
دوره هخامنشیان به ویژه
زبان پهلوی یا به زبانی که بسیار بدان نزدیک بوده ،سخن
می رانده اند و پارسی باستان چنان که در سنگنبشته ها
به کارمی رفته ،رو به نابودی بوده است .با وجود این،
نشانه های دیگر می رسانند که زبان ادبی آن روزگار همان
زبان پارسی باستان است که بدان چکامه ها ،سرودها،
فرمان ها ،رویدادها و نامه ها و ...را می گفته اند و
می نوشته اند«.
پیوست شماره 2
پارسی باستان:
زبان پادشاهان و مردم بخش هایی از ایران در دوره
هخامنشی:
«دانسته های ما در باره این زبان ،محدود به آثاری است
که به طور پراکنده در کاوش های تخت جمشید ،نقش جهان،
پاسارگاد ،ایالم ،شوش ،همدان ،وان «ارمنستان) ،و آبراه
سوئز «مصر) برجا مانده است .حتما خوانندگان می دانند
که این راهبردی ترین کانال جهان (سوئز) توسط داریوش
بزرگ ساخته شده و داستان آن نیز شایان توجه است:
«ایجاد آبراهی میان دریای سیاه و دریای مدیترانه،
سالیان درازی از آرزوهای فرعون و پدران وی در مصر بود،
اما چون دانشمندان آن روز جهان بر این باور بودند که
اختالف سطح این دو دریا آن قدر زیاد است که با ساختن
چنین آبراهی مصر به زیر آب فرو خواهد رفت ،اجرای این
طرح متوقف شده بود؛ تا آن که به دستور داریوش مهندسان
ایرانی ارتفاع این دو دریا را محاسبه کرده و اعالم می
کنند که ساخت این آبراه کامال امکان پذیر است .آبراه،
زیر نظر مهندسان ایرانی ساخته شده و داریوش بنای
یادبود این طرح را به زبان پارسی باستان و به خط میخی
در آن سرزمین به یادگار گذاشت».
زبان پارسی باستان ،همچون سایر زبان های جهان ،با
وامگیری واژگان مورد نیاز از دیگر زبان ها ،دایره
معنایی خویش را گسترده بود .برای نمونه ،دلیل محکمی
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(عقیق قرمز)،
مبنی بر پارسی بودن واژگانی چون
(ضعیف ،دونپایه) در متن
(چوب نجاری)،
های میخی باقی مانده نیست .همچنین قرضی بودن تعداد
 (پوست پف کرده) که از زباناندکی واژه همچون
آرامی گرفته شده ،بدیهی است.
پارسی باستان ،بیشترین تاثیر را از زبان مادی پذیرفته
و دلیل آن نیز آشکار است (فراموش نکنید که زبان مادی،
خود از زبان های ایرانی و پارسی است) .بنا به شهادت
تاریخ ،حفظ و پاسداری از زبان و فرهنگ قوم های مغلوب،
از ویژگی های کوروش بزرگ (نخستین پادشاه هخامنشی) بوده
و چون مادها و پارس ها هر دو ایرانی بودند و میان این
دو ارتباطی نزدیک بود ،ارتباط زبانی این دو گروه نیز
طبیعی به نظر می رسد( .حتما می دانید که ماندانا (مادر
کوروش بزرگ) نیز مادی بوده است).
دومین زبانی که تاثیر بسیاری بر پارسی باستان گذاشت،
زبان آرامی بود .این زبان ،ریشه سامی دارد و دلیل
تاثیر گذاری آن بر زبان پارسی را نیز باید در رفتار
سیاسی کوروش در پاسداری از زبان و فرهنگ ملت های مغلوب
میانرودگان «بین النهرین) دانست .کوروش این رفتار را
زمانی از خود به نمایش گذاشت که بزرگترین افتخار
پادشاهان دوران وی ،کشتار عام سران کشور مغلوب ،تحقیر
و تخریب فرهنگ کشور شکست خورده ،و جایگزینی زبان و
فرهنگ کشور خود بود.
کوروش هنگام فتح کشورهای میانرودگان دستور داد با
پادشاه پیشین به نیکویی رفتار شده و همه اسیران آزاد
شوند .برابر سنت ایرانی (مبنی بر تنفر از برده داری)
برده های آن سرزمین را آزاد نمود و حتا یهودیان را که
در بند بخت النصر (پادشاه بابل) بودند ،آزاد کرد و به
کشور خود بازگرداند و در بازسازی سرزمینشان به آن ها
کمک نمود .دستور داد که حاکمان کشورهای مغلوب ،از مردم
همان کشورها باشند و به همه سفیران ایران در این
کشورها فرمان داد که زبان آرامی بیاموزند .به عالوه عده
یی از مردم آن دیار ،این امکان را یافتند که تا مقام
دبیری دربار ایران رشد کنند .به این ترتیب ضمن
تاثیرپذیری این دو زبان از یکدیگر ،متن های بسیاری نیز
با خط و زبان آرامی در ایران برجای مانده است.
پیوست شماره :3
پیدایش خط از ایران:
صاحبنظران خط و زبان های باستانی بر آن اند كه منشاء
پیدایش خط از غرب ایران یعنی جنوب بینالنهرین و سرزمین
سومر در نیمه دوم هزاره چهارم پ.م .بوده .اّ
ما فرضیه
دیگری نیز در سالیان اخیر مطرح شد كه سیر پیدایش و
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تأثیر گذاری خط پروتو ایالمی (نیا ایالمی) را از شرق به
غرب می داند و معتقد است كه خط و نگارش تصویری ابتدا
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
كاوش های موهنجودارو شهداد ،شهر سوخته ،تپه یحیی،
تپه ملیان و تپه قزیر ،شكل گرفته است .فرضیه جدید به
تپه
با تردید می نگرد.
نظریه تك ریشه یی بودن خط
چغامیش دزفول را باید نخستین مركز در ایران دانست كه
خط و كتاب ،اول بار در آن جا ظاهر شده است .چغامیش
تپه یی است بزرگ كه در حاشیه دشت شوش و  25كیلومتری
جنوب شرقی دزفول واقع شده است .چغامیش یكی از مراكز
مهم آغاز كتابت و شهر نشینی در ایران به شمار میرود و
تعداد زیادی الواح گلی (شمارشی) و قطعات و ظروف و
كاسههای سفالی مشهور به (لبه واریخته) كه از سفالینه
از این تپه به دست
های شاخص دوره آغاز كتابت است،
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،
که از روی الفبای کردی پهلوی رونوشت شده بود بنیاد
نهادند .بیشتر از نیمی از واژه های کنونی عربی واژه
های معرب شده از گویش ها و زبان های ایرانی می باشد،
خود
و تنها بخش کمی از آن متعلق به اعراب می باشد.
واژه عرب (ارب) در اصل ارپ ،یک واژه پهلوی و به معنی
بیگانه است .سرزمین عرب پیش از اسالم در دوران قبایل
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
بود .با توضیحات واقعی دیگر ،عرب ،ارب یعنی فرزند رب،
مانند عجم ،اجم یعنی فرزند جم ،که در این گونه موارد
به اشتباه یا مغرضانه برای ایجاد دشمنی بین ملل قاره
واژه ها و گفته های هر
عجم را گنگ گفته اند.
کهن،
دوره تاریخی را باید با اندیشه و دید آن دوره بررسی
کرد ،در حقیقت اصل این اسامی از دوران قبیله یی است،
نه ساخته بورژوازی استعماری».
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پیوست شماره 4
استاد جیالنی داوری استاد زبان
دانشگاه هایدلبرگ آلمان.

و ادبیات پارسی در

در باره زبان پارسی باستان:
«هخامنشیان با اختراع الفبای میخی برای پارسی باستان
کوشیدند تاریخ خویش را به زبان مادری شان که در پارس
1
سنگنبشته های
معمول بود ،به ما به میراث بگذارند.
هخامنشیان جنبه رسمی داشت .مهمترین آن ها در سه نسخه
است به ترتیب :پارسی باستان  -ایالمی  -بابلی که در
جاهای خیلی بلند قرار دارند (بیستون ،نقش رستم)،
دسترسی به آن ها به آسانی ممکن نیست و بیشتر نمایانگر
پرستیژ و قدرت هخامنشیان بود .منظور این نبود که مردم
آن ها را بخوانند ،بل که تنها از دور نظاره کنند و به
جاه و جالل و هیبت هخامنشیان آفرین گویند 2برای این که
سایر اتباع امپراتوری از کارروایی های ایشان آگاه
شوند ،داریوش فرمان داد تا کپی این متون به سایر زبان
های معمول آن زمان نوشته و به همه جا فرستاده شود
(نگاه شود پایین به فصل سوم تحت :واژه «آریایی»).
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.
متون پارسی باستان دارای لغات و عبارات کهن است .اما
نشانه های لهجوی که حکایت از رایج بودن یک گویش به
خصوص کنند ،در آن دیده نمی شود .به همین دلیل است که
برخی از دانشمندان این زبان را یک «زبان مصنوعی» می
3
نامند که باین شکل در هیچ جاهی بدان سخن گفته نمی شد
افزون بر آن ،سنگنبشته های شاهان متاخر هخامنشی نشان
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
الخط میخی (که تمرین زیاد به کار داشت تا کسی چنین رسم
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
دیگری که در آن زمان معمول و فراگیر بود و عده زیادی
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،
ظروف سفالی و مانند آن که به همه جا منقول باشند،
نوشته شود و در عین حال زبانی باشد که در همه نقاط
امپراتوری پهناور هخامنشی به عنوان زبان اداره و
بازرگانی و زبان مراوده رسمی میان منطقه یی ( lingua
 )francaپذیرا باشد .چنین زبانی می توانست تنها زبان
آرامی ( )Aramaicباشد که پیش از هخامنشیان در خاور
نزدیک و بین النهرین زبان رایج بود و از سوی آن ها
4
همچون زبان رسمی در منطقه به رسمیت شناخته شده بود.
شاهان هخامنشی الزاما این زبان را همچون زبان اداری
خویش پذیرفتند و کاتبان زیادی را که زبان آرامی را
منحیث زبان مادری می دانستند ،در ادارت خویش گماشتند.
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
اتباع امپراتوری به نوعی خدشه دار شود.
دانشمندان این نوع زبان را که به حیث زبان اداری در
امپراتوری هخامنشی جایگزین زبان پارسی باستان شد،
«زبان آرامی امپراتوریImperial Aramaic, Reichsaramäisch, ( :
 )Araméen d'Empireمی نامند ،اصطالحی که از سوی دانشمند
آلمانی یوسف مارکوارت ) (Josef Marquartدر سال  ۱۹۲۷نخستین
بار به کار برده شد. 5
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:
 -۱از مرکز به ساتراپی ها (یعنی به استان ها؛ به زبان
پارسی باستان بدان  dahyāvaمی گفتند یعنی «کشور») :شاه
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
نامه به زبان آرامی به مقصد مطلوب فرستاده می شد .در
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.
از ساتراپی ها به مرکز امپراتوری :فرماندار منطقه
-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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مراودات از یک ساتراپی به ساتراپی دیگر هم بدین
-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
زبان محلی اش شفاهی ترجمه می شد 6.بنا بر آن ،هزاران
مترجم در ادارات امپراتوری کار می کردند .به همین
دلیل ،دانشمند فرانسوی -پاول بریان آنان را «انتقال
دهندگان موجود زبانی» توصیف نموده و در عین زمان چون
چنین طرزالعمل (یعنی نوشتن پارسی باستان با ریشه هند و
اروپایی به رسم الخط یک زبان سامی مانند آرامی)
غیرعادی است ،آن را «تناقض زبانی هخامنشی» می نامد. 7
در تورات هم بدین موضوع اشاره شده است (کتاب عزرا Esra
و کتاب استر  .)Estherاز گزارش های تورات چنین برمی آید
که از یک سو ،مراسالت رسمی به زبان آرامی صورت می گرفت
و از سوی دیگر ،مردم هر منطقه به زبان محلی خود سخن می
گفتند و برای کتابت زبان خویش الفبای خویش را داشتند. 8
نتیجه :امپراتوری هخامنشی یک دولت کثیر المله و به
اقوام مختلف در
همین ترتیب یک دولت چندزبانی بود9 .
مناطقی که زندگی می کردند ،به زبان های خودشان سخن می
گفتند و دارای یکنوع خودمختاری در چهارچوب امپراتوری
بودند ولی زبان رابط منحیث زبان رسمی زبان آرامی
بود10.
 .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،
سنگنبشته خشایارشاه در دریاچه وان در ارمنستان (اکنون
واقع در ترکیه) و نوشته هایی در چند صراحی.
داریوش در سنگنبشته بیستون (فقره  )۷۰چنین می گوید:
«داریوش شاه گوید :بنا به خواست اهورامزدا این نسخۀ
سنگی است که من دستور نوشتن آن را به زبان آریایی دادم
و آن به روی تیکر و چرم هم گرفته شد .و آن (متن
سنگنبشته) نوشته شد و پیش من خوانده شد .پس (نسخه) این
سنگنبشته را فرستادم به همه جا به اطراف .مردم درین
بخش همکاری کردند( «.نگاه شود به فهرست منابع پانویسی
شماره  ،۵۱ص .)۸۷
بنا بر این ،نتیجه گیری می کنیم که خط میخی پارسی
باستان به دستور داریوش اختراع شد و به همین دلیل
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.
این ادعا روی پژوهش های زبانشناسی استوار است و نشان
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
شد .آن ها بازسازی و پس از مقابله با هر سه زبان
خوانده شدند .درین سنگنبشته کوچک داریوش می گوید که وی
در کنار مجسمه کوروش در کاخش این سنگنبشته را نوشت.
متن آن چنین است« :داریوش شاه شاهان ،پسر ویشتاسپ،
هخامنشی .این کاخ را کوروش برای خود بنا کرد و هم این
مجسمه را ،اما سنگنبشته ننوشت .من سنگنبشته یی از خود
روی آن نگاشتم».
نگاه شود به:
 Wilhelm Brandenstein und Manfred Mayerhofer: Handbuch desAltpersischen. 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
 .1رودیگر شمیت ،همانجا ص  ۷۸به بعد.
 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
زیادی از آن ها پیش از زندانی شدن در بابل و به بردگی
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
شفاهی می توانستند به عبری سخن گویند .اما آن ها در
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.منظور انتخاب «لهجه غربی آرامی» است که هخامنشیان آن
را بر سایر لهجه های آرامی ترجیح دادند .اما پسان ها
«لهجه شرقی آرامی» رایج تر شد .به همین دلیل است که
شماری از دانشمندان معتقد اند که مثال اشکال مختلف
امالیی یک واژه آرامی در متون ایرانی ناشی از نفوذ
«لهجه شرقی آرامی» در کنار واژه معمول آرامی به لهجه
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
Pierre Briant: "Pouvoir central et polycentrisme dans l'empire
.5.
achéménide (quelques réflections et suggestions)". In: Heleen SancisiWeerdenburg (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:

« -۱و این سخن در نظر پادشاه (خشایارشاه ۴۵۶- ۴۸۵ :پ
ُوکان (یکی
م) و رییسان پسند آمد و پادشاه موافق سخن مم
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
زبان قوم خود آن را بخواند" (کتاب استر ،باب یکم ،سطر
.)۲۲-۲۱
پادشاه را در روز سیزدهم ماه اول
«پس کاتبان
-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
والیت موافق خط آن و به هر قوم موافق زبانش به اسم
ُش پادشاه (خشیارشاه )۵۴۶ - ۵۸۵ :مکتوب گردید و به
اخشُور
مهر پادشاه مختوم شد .و مکتوبات به دست چارپاران به
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همه والیت های پادشاه فرستاده شد» (کتاب استر ،باب سوم،
سطر .)۱۳-۱۲
« -۳پس در آن ساعت در روز بیست و سوم ماه سوم که ماه
سیوان باشد ،کاتبان پادشاه را احضار کردند و موافق هر
آن چه مرُ
د 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
یهودیان موافق خط و زبان ایشان» (کتاب استر ،باب نهم،
سطر .)۱۰-۹
اما یک موضوع در تورات (کتاب عزرا ،باب چهارم ،سطر- ۷
ْا
ْشست
ْتح
 )۸مبهم است :در آن جا آمده است که در ایام ار
(اردشیر ۵۲۴ – ۵۴۵ :پ م ) زیردستان از بیت المقدس به
پادشاه فارس نامه نوشتند و این نامه «به خط ارامی
نوشته شده و به زبان ارامی ترجمه شده بود» (در ارامی
چنین است :کتب ارمیت او مترجام ارمیت) .چون این جمله
اخیر مبهم است بنا بر این ،بعضی ها می پنداشتند که
نیمه دوم این جمله اضافی و تکراری ) (redundantاست .از
همین جهت این جمله به صورت های مختلف ترجمه شده است
(برای مثال« :مکتوب به زبان ارامی نوشته شده بود و
ترجمه آن ضمیمه نامه بود») .اما به نظر من ،ترجمه
پارسی تورات که من از آن استفاده می کنم ،مفهوم را
درست تر بیان می کند .در آن جا آمده است« :و مکتوب به
خط ارامی نوشته شده و معنیش به زبان ارامی بود» .به
نظرم منظور آن در تورات این است که این نامه «به زبان
و همچنان به رسم الخط ارامی» نوشته شده بود نه به کدام
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
سنگنبشته آرامگاه داریوش است .دانشمند امریکایی ریچارد
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
ʽAramaicʼ

(„The

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.ازین که چنین بود ،از نسخه بابلی سنگنبشته پارسی
باستان داریوش اول ثابت می شود:
متن بابلی چنین است :شاه کشورها با مجموع همه زبان ها
( šar mātāti ša napḫar lišānu gabbiدر متن پارسی باستان صرف:
«شاه کشورها با تمام اقوام» آمده است).
نگاه شود به مقاله استاد رودیگر شمیت :روایات در باره
زبان و نام های اشخاص پارتی در دوره اشکانیان» (فهرست
منابع ،پانوشتی شماره  ،۳۷ص ۱۶۴به بعد) .در مورد متن
پارسی باستان در آن جا پاورقی  ۳۶ص ۹۷
 8.کاتبان و مترجمان زبان آرامی در ادارات امپراتوری
معموال دو زبانه و یا حتا چند زبانه بودند .آن چه را که
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،
زبان آرامی زبان ناب و اصیل باقی ماند .زمانی که بعدها
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
صرفی و نحوی در زبان آرامی رونما گردید و رسم الخط
آرامی هم در نقاط مختلف امپراتوری از همدیگر اندکی فرق
کرد و در نتیجه چنین زبان از زبان اصیل آرامی که در
(مثال در بین النهرین و مصر) معمول بود،
ً
دیگر نقاط
تمایز پیدا کرد .به طور مثال ،اسناد آرامی کشف شده در
باختر (از زمان داریوش سوم ،سده چهارم پیش از میالد تا
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
ُسیلی و نمادهای جامد در آمدند .از همین رو است
عناصر ف
که دانشمندان بدان ها  Heterogrammو یا  Aramäogrammمی
گویند .برای روشنی و وضاحت بهتر ،ایرانیان کوشیدند تا
به واژه های آرامی صرف افعال ،ضمایر و حرف ربط زبان
(مثال  LZNHšnبرای «آن ها»،
ً
مادری خویش را بیفزایند
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برای«بودن»،
YHWWNtn′
«پادشاهان»،
برای
MLKAn
 YKTYBWNt′برای فعل ماضی «نوشت» و مانند آن).
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
بخش سوم
دوره تاریخی مکتوب (دوره گذار از عصر پ .م .به عصر
حاضر میالدی)
(برآمدن الکساندر َ
مکدونی ،برافتادن هخامنشی ها و فراهم
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
با تاریخ و زبان در سرزمین ما از راه چهره نما یا
رخنما (فیس بوک) و «پیک بر» یا «پیک رسان» ( )Emailدر
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
روسی ترجمه نموده ام .روشن است در جاهایی که نیاز
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
بررسی مساله از دیدگاه زبان شناسی ناب و علوم وابسته
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
درازای هزاره ها و سده ها به بررسی گرفته می شود.
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
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دسترس پژوهشگران گرانمایه بگذارم و بستری را هموار کنم
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
منظور ایران کنونی نه ،بل ایران بزرگ جغرافیایی و
گستره فرهنگی ایران است .شایان یادآوری است که ایران
یا
(جغرافی)
جیوگرافی
دانشمندان
همه
تعریف
در
گیتاشناسی -سرزمینی است بین میانرودان دجله و فرات در
غرب ،میانرودان آسیای میانه در شمال خاوری ،فالت تبت و
کوه های پامیر در خاور ،قفقاز ،دریاچه ارال و دریای
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.
در واقع هم نام ایران خاوری بنا به همه مدارک تاریخی
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
گردد ،در برخی از موارد که از ویکی پیدیا برداشت هایی
صورت گرفته است ،تنها به ذکر منابع بسنده کرده ایم .در
سایر موارد ،تا جای امکان سرچشمه ها را آورده ایم .در
فنی ناشی از
برخی از جاها ،متاسفانه به دلیل مشکالت
منابع و
پخش نوشته ها در فیس بوک (رخنما) ،برخی از
مآخد در زیرنویس ها به گونه اتوماتیک حذف گردیده است.
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.
به هر رو ،در بخش دوم دیدیم که گروه هایی از توده های
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
(بلخ و هرات) به غرب و جنوب پشته ایران شتافتند ،و در
آن جا در آغاز زیر سایه مادها بسر می بردند و سپس
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توانستند دولت مادها را براندازند و خود دولت بزرگی را
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
مادها و پارس ها به پیمانه های معینی از تمدنهای
باستانی آسیای باختری مانند تمدن های میانرودانی سومر،
َد ،آشور ،بابل ،حتیان ،هیتیها ،اورارتو ،منائیان
َک
ا
و...نیز لیدیه و مصر باستان تاثیر پذیرفته بودند.
همین گونه ،نوشتیم که زبان هخامنشیان پارسی (زبان
اریایی) که به گونه مفروض و مشروط «پارسی باستان»
خوانده می شود ،و به باور همه زبان شناسان بزرگ جهان،
نیای زبان کنونی پارسی دری یا پارسی نو شمرده می شود،
َدی (به
َک
به پیمانه های معینی از زبان های سومری و ا
لهجه های بابلی و آشوری) و ایالمی و اورارتویی و عبری
زبان مادی
قدیم و یونانی و ارمنی و ...و به ویژه
تاثیر پذیرفته بود.
به گفته دیاکونوف« ،منابع آشوری و بابلی چندین زبان را
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.»...
روشن است همه این زبان ها چه بر زبان مادی و چه بر
زبان پارسی باستان تاثیراتی بر جا گذاشته بودند .باز
هم به گفته دیاکونوف «زبان پارسی نو هم منحصرا
بازمانده زبان پارسی باستانی نیست و در سده های نهم و
دهم میالدی در نواحی شرقی [ایران] و بیشتر بر مبنای
لهجه های موجود پدید آمده ،و گذشته از آن در طی ادوار
مختلف قبل تاریخی خویش عناصر فراوانی از لغات زبان
مادی و بعدها به خصوص پارتی را جذب کرده (به حساب
آبایف -تا دو ثلث) .به ویژه تاثیر عظیم فرهنگی زبان
مادی یعنی زبان قومی که در آن زمان از لحاظ رشد و
تکامل باالتر بوده ،در پارسی باستانی مشهود است».
می دانیم که زبان های اوستایی و مادی هم دارای ریشه
های مشترکی اند...« .استرابون -گیتاشناس سده یکم میالدی
به همانندی زبان های مادی ها و پارسیان و باختری ها
اشاره می کند .اشاره یی هم به همانندی زبان های
سکاییان با مادی ها نیز نموده است ».شایان یادآوری است
که زبان مادی به رغم همریشه بودن با زبان پارسی
باستان« ،از لحاظ صوتی یا فونوتیک با زبان پارسی
باستان تفاوت فاحشی داشته بود و به زبان های اقوام
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آسیای میانه چون اوستایی
سکاییان نزدیک بود».

و

سپس

سغدی

و

خوارزمی

و

به هر رو« ،نزدیکی میان دو زبان اوستایی و مادی مسلم
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
ایران (سکایی) و «غرب ایران» کمتر می شود.
دیاکونوف می گوید که «حقایقی بسیاری اند که زبان
اوستایی را با گروه فرعی زبان های سکایی و آسیای میانه
یی مربوط می سازد».
چنین پنداشته می شود که گویشوران زبان مادی ،اریایی
هایی بودند که با گذشتن از قفقاز وارد پشته ایران شده
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
رهسپار گردیده بودند .از همین رو هم است که همانندی
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.
از دید دیاکونوف« ،به طور کلی تجزیه و تحلیل تطبیقی
زبان های ایرانی به استنتاج زیر منتهی می شود :زبان
های ایرانی به سه گروه فرعی تقسیم می شوند:
گروه فرعی اسکیتی سکایی -آسیای میانه یی
-1
گروه فرعی مادی -پارتی یا به اصطالح «شمال غربی»
-2
گروه فرعی جنوب غربی که عجالتا تنها نماینده
-3
باستانی معلوم و مکشوف آن -همان زبان پارسی باستانی می
باشد.
عاداتا دو گروه فرعی اخیر را متحد ساخته ،به نام «گروه
ایرانی غربی» می خوانند».
ما در بخش نخست فرض را بر این گرفتیم که زبان اوستایی،
زبان دوره های پیشدادی و کیانی در بامیان و بلخ بوده
است« .چنان که می دانیم ،بیشتر پژوهشگران شوروی پیشین
و غربی ظهور اوستا را از آسیای میانه می دانند.
باباجان غفور اف ،جکسون ،گیگر ،آلتهیم -باکتریا را؛
ترور -سغد را؛
اکادمیسین استرووا -مرغیان را؛
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تالستوف و هنینگ -خوارزم را؛
زادگاه اوستا 167می شمارند.
ولی برخی کسان هم هوادار مادی
(ماکوولسکی و هرتسفلد)».

بودن

اوستا

هستند

در بخش دوم نوشتیم که پارس یا ایران نخستین «...در
اوستا ،کهن ترین متن سرزمینی و فرهنگی ائیرینم ویجه
است که حوزه هندوکش و هیرمند به نام «اوپائیری سئن»
را در بر می گیرد .به معنای فراتر از پرش شاهین .در
متن های پهلوی به گونه «اپارسن» نام برده شده است... .
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.
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.
شادوران پور داوود – اوستا شناس برجسته نیز ضمن نقل
مستندات متون پهلوی ،اوپائیری سئن و اپارسن را کوه های
بامیان در مرکز افغانستان دانسته است ...« :اوپائیری
سن در اوستا و اپارسن در بندهش ،عبارت است از بخش غربی
هندوکش که دامنه های کوه بابا باشد»( .پور داوود،
فرهنگ ایران باستان 2535 ،ص)304 .
«رود هلمند از دامنه های بابا سرچشمه گرفته و به
سیستان می ریزد و بلخ رود از پارس به همدان می آید».
 . 167شایان یادآوری است که اوستا به چهار بخش اصلی:
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.
«اگر زبان بخش های مختلف اوستا را مبنا قرار بدهیم،
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
دوی این بخش ها -یسنا (مناجات نامه) را تشکیل می دهند.
تصور می شود تنها این بخش از اوستا پیش از استیالی
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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پور داوود در حاشیه یشت ها نیز گفته است «بلخرود از
کوه اپارسن به بامیکان [بامیان] می آید» .به گونه یی
که دیده می شود ،پارس همان ایران شهنامه 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 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
از سیستان به سوی قندهار و چمن و گستره پشتون نشین
نشین کنونی پاکستان شتافتند.
بسیاری از دانشمندان چنین می
شایان یادآوی است که
پندارند که نام «هند» برگرفته از رود سند (ایند) است
که آن را پارسیان بر این رود گذاشته بودند .در این جا
می کوشیم ریشه ها این نامگذاری را بیابیم .می توان
یا پرسوها
چنین گمان برد که آن گروه از پارسیان
(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،
رود را «سیند» می گویند که شاید اباسین  ،اباسیند شده
باشد و شکل کوتاه شده آن سیند شده باشد.
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.
بحث دیگری است که زبان آن ها با گذشت زمان با زبان های
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.
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
از سوی پژوهشگران ابراز شده است .برای مثال دیاکونوف
می نویسد« :جالب تر از همه ،این است که خود نام پارس
مادی است .در زبان پارسی باستانی می بایست به شکل
«پارثه» بر خوریم .ولی برعکس کلمه «پارت» که به زبان
اشکانی می بایست «پرسو» نامیده شود« ،پرثو» خوانده شده
و پرسو به آشوری «پارسوآ» به ناحیه دیگری می گفتند که
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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اصطالحات به کلمات ایرانی «پارس» و «پارسوا» و «پارت»
در کنار (پهلو یا جوار) خاک ماد قرار داشتند :در جنوب-
پارس و در غرب -پارت (و در شمال -ماد در میان دیگر
قبایل به نام پارسی ها هم بر می خوریم) .هر سه نام به
معنی «کنار» یا پهلو (جوار) می باشند و ماد مرکز
پارسوا و پارس به نظر می رسد .و ظاهرا «پارت« برای
قبایلی که به لهجه های جنوب غربی سخن می گفتند ،به
منزله کناری-ی بوده».
برداشت من این است که باید میان معنای «پارس» («پرس»
یا «پرسو») به عنوان یک تیره و تبار و «پارس» و «پارت»
و «پارسوآ» به معنای «کنار» و «پهلو» در زبان های مادی
و اشکانی و میانرودانی تفاوت قائل شد .همین گونه میان
«پارت ها (پارث ها یا پرثوها) به عنوان یک تیره و تبار
و پارت به معنای کنار و پهلو در زبان های مادی و
اشکانی .در غیر آن ،بسیار دشوار است از گرداب خلط مبحث
در زبان سکایی (اسکیتی)
که
بیرون آییم .طرفه این
پارت -جمع «پار» می شود .در این زبان «ت» یا «د» نشان
جمع است .همانند «ان» یا «ها» در زبان پارسی .از همین
رو ،پار= پار (مفرد) | پارت= پارها (جمع) .یعنی اگر
پارت ها را سکایی بشماریم ،خودشان خویشتن را «پارنی»
(پاری) می خوانده اند.
حال اگر به سنجش بگیریم که در برخی از زبان های
اروپایی« sاس» نشانه جمع است«( ،پارس» جمع «پار» می
شود .یعنی «پارها» یا «پاری ها») .می دانیم که در زبان
روسی هم پارن (پار +ن) به معنای مرد جوان کاربرد دارد
که نوبه خود ریشه اسکیتی داشته و در گذشته به مردان
جوان رزمنده و جنگجو اطالق می شده است .در این قرینه،
پارس و پارت هر دو جمع «پار» می شود -یعنی مردان جوان
رزمجو .این گونه ،می بینیم که یافتن سررشته واژه های
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
توده های تورانی آمده اند .زبان های پارسی و پارتی هم
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.
اصل بحث ،نگاهی می
در این جا ،پیش از پرداختن به
آرامی که همان گونه که گفتیم،
افگنیم به زبان
تاثیرات شگرفی بر زبان های مادی و پارسی باستان داشت.
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زبان آرامی زبان بین المللی جهان باستان بوده است.
در ویکی پیدیا در باره زبان آرامی چنین می خوانیم:
«زبان آرامی عضوی از زبانهای سامی است که بیش از ۳۰۰۰
اداری
زبان
آرامیها،
زبان
دارد.
پیشینه
سال
امپراتوریها و حتا کاهنان بودهاست .زبان اصلی بخش عمده
یی از کتابهای آسمانی دانیال و عزرا و زبان کتاب تلمود
است .آرامی را زبان عیسی دانستهاند و امروزه هنوز زبان
مادری اقلیتهای کوچک بسیاری است .امروزه شماری از
جوامع که بیشتر آن ها آشوری هستند ،به زبان آرامی نو
سخن میگویند .این زبان اکنون در حال انقراض شمرده
میشود .آرامی از خانواده زبانهای افرو آسیایی است و در
میان زبانهای متعدد این خانواده از زیر شاخه سامی به
شمار می رود .آرامی قسمتی از گروه زبانهای سامی
شمالغرب است که همچنین شامل زبانهای کنعانی مانند زبان
عبری میشود.
در سده دوازدهم پیش از میالد ،گویشوران زبان آرامی به
تدریج در نواحی جنوب ارمنستان تا کشورهای قسطنطنیه
(کنستانتینوپول یا استانبول در ترکیه امروزی) /پارس
(ایران امروزی)  /شام (سوریه امروزی)  /آذربایجان /
لبنان /اردن/مصر و همه کشورهای خاور میانه امروزی و
بخشی از آسیای میانه مانند افغانستان و ترکمنستان ساکن
شدند و یکی از زبانهای مهم جهان مسیحیت را به میان
ً در
آوردند .در سده چهارده پیش از میالد این زبان تقریبا
اوج خود به سر میبرد و به بسیاری از کشورهای آسیای
جنوب و جنوب شرقی مانند :هند ،مالزی ،اندونزی ،تبت و
همچنین بخشهای از افریقا و اروپای شرقی مانند:
اوکرایین ،بلغارستان ،مجارستان ،آلبانی ،مقدونیه و
یونان رسید.
از سده پانزدهم پ .م .به بعد ،چند شاخه از این زبان به
وجود آمد که شامل بود بر زبان سامی ،افرو ،زبان عبری،
زبان آسوری ،زبان کنعانی که از بین آن ها زبان عبری در
اسرائیل ،اردن ،فلسطین و مصر بسیار فراگیر شد به طوری
که امروزه نیز زبان کشور اسرائیل عبری است.
آرامی زبانی واحد و انعطافناپذیر نیست و به دسته یی از
زبانهای مرتبط اطالق میشود .تاریخ غنی ،ادبیات گسترده و
استفاده مجامع مذهبی مختلف از زبان آرامی باعث تنوع و
گوناگونی این زبان شدهاست .برخی گویشهای آرامی متقابالً
قابل فهم هستند ،در حالی که برخی دیگر این گونه
نیستند .برخی زبانهای آرامی اکنون زیر نامهای دیگری
شناخته شده اند .برای مثال آشوری به زبان آرامی شرقی
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مجامع مسیحی اطالق میشود .بسیاری از گویشها به «شرقی» و
«غربی» توصیف شدهاند که مرز میان آن ها فرات یا اندکی
غرب آن است .همچنین میتوان مرزی را میان آن دسته از
زبانهای آرامی که اکنون زبانهای زنده هستند (به نام
«نوآرامی») ،آن دسته که اکنون به عنوان زبان ادبی
استفاده میشوند و آن دسته که منقرض شده و اکنون تنها
مورد عالقه دانشمندان هستند ،قائل شد .تقسیم بندی زیر
را میتوان برای زبانها و گویشهای مختلف آرامی استفاده
کرد ،در حالی که برای این قانون استثنائاتی هم یافت
میشود« :مدرن»« ،میانه»« ،قدیم»« ،شرقی» و «غربی».
ابتداییترین الفبای آرامی بر اساس رسمالخط فینیقی
بودهاست .با گذشت زمان ،الفبای «مربعی» شکل آرامی شکل
گرفت .فلسطینیهای باستان و دیگر مردم باشنده در کنعان
این الفبا را برای نوشتن زبان خود برگزیدند .اکنون این
الفبا بیشتر به الفبای عبری شهرت دارد .این ساختار
نوشتاری در کتب مقدس آرامی و دیگر نوشتههای آرامی
یهودیان استفاده شدهاست.
دیگر ساختار نوشتاری زبان آرامی توسط جوامع مسیحی
ابداع شد :نوعی رسمالخط پیچدار که به عنوان الفبای
سوری (یکی از انواع الفبای سوری ،سرتو) معروف است.
افزون بر این سیستمهای نوشتاری ،گونههای دیگری هم از
الفبای آرامی در عهد باستان مورد استفاده گروههای
مختلف بود :برای مثال نبطیها در پترا و الفبای
پالمیرنین در پالمیرا .در زمانهای اخیر نیز تورویو
(نگاه شود به :آرامی شرقی جدید) اغلب با استفاده از
گونه تغییر کردهای از الفبای التین نوشته میشود.
تاریخچه زبان آرامی به سه دوره تقسیم شدهاست:
آرامی قدیم  ۱۱۰۰پ .م .تا سال  )۲۰۰شامل:
آرامی مقدس در کتب مقدس عبری.
آرامی مسیح.
آرامی میانه (سال  ۲۰۰تا سال  )۱۲۰۰شامل:
سوری ادبی.
آرامی تلمود ،ترگم و میدراش.
آرامی مدرن (سال  ۱۲۰۰تا کنون) شامل:
بسیاری از گویشهای رایج کنونی.
این طبقهبندی بر اساس طبقهبندی یی است که کالس بییر
استفاده میکرد.
سیزده قرن را به خود اختصاص
بخش آرامی قدیم بیش از
میدهد .این دوره زمانی طوالنی به این دلیل انتخاب
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شدهاست که همه گونههای آرامی که اکنون یکسره منقرض
ً در
شدهاند ،در آن جای میگیرند .دوره آرامی قدیم واضحا
حدود سال  ۵۰۰پ .م .به پایان میرسد ،یعنی زمانی که
آرامی باستان (زبان آرامیها) جای خود را به آرامی
پادشاهی (زبان دولتهای پادشاهی قدرتمند) میدهد.
گویشهای متعدد زبان آرامی قدیم زمانی برجسته میشوند که
یونانی به عنوان زبان قدرت در منطقه جای آرامی را
میگیرد.
آرامیباستان به زبانی که از زمان پیدایش آن تا زمانی
که به «زبان میانجی» رسمی در هالل حاصلخیز تبدیل شد،
اطالق میشود .آرامی باستان زبان رسمی و دولتی در دمشق،
حمص ،ارواد بود.
آرامی باستان نخستین:
نسخ خطی بسیاری دال بر نخستین نمونههای کاربرد از این
زبان یافت شدهاست که به سده پ .م .باز میگردد .این
نسخه بیشتر اسناد دیپلماتیک میان دولت شهرهای آرامیان
هستند .بهنظر میرسد رسمالخط آرامی در این زمان بر اساس
فینیقی باشد و در زبان نوشتار وحدت خاصی دیده میشود.
احتماالً پس از گذشت زمانی در نواحی شرقی آرام رسمالخط
کاملتری جایگزین شد تا بتواند پاسخگوی نیاز آن زمان
باشد.
شگفتی برانگیز است که سلطه پادشاه آشور ،تیگلتپیلسر
سوم در سرزمین آرام در میانه های سده هشتم باعث شد،
زبان آرامی به زبان میانجی تبدیل شود.
آرامی باستان واپسین:
از سال  ۷۰۰پ .م ،.این زبان در نقاط بسیاری پخش شد،
اما یکدستی خود را از دست داد .گویشها مختلفی در
بینالنهرین ،بابل ،فنیقیه و مصر پدیدار شد .با این حال
َدی بر روی آرامی در آشور تأثیر گذاشت و سپس بابلی
َک
ا
روی کار آمد .همان گونه که در دو پادشاه بخش ۱۸:۲۶
آمدهاست ،حزقیا ،پادشاه یهود با دیپلماتهای آشوری به
زبان آرامی سخن میگوید تا افراد عادی چیزی متوجه
نشوند .در حدود سال  ۶۰۰پ .م .پادشاه کنعان نامه خود
به فرعون پادشاه مصر را به زبان آرامی مینویسد.
کلدانی یا «آرامی کلدانی» اصطالحی عام برای آرامی مورد
استفاده در سلسله خالدی بابل بود .این اصطالح برای
اشاره به آرامی مقدس به کار میرفت که به روش متاخر
نوشته میشد .آن را نباید با زبان مدرن کلدانی «نو
آرامی» اشتباه گرفت.
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آرامی پادشاهی:
در حدود سال  ۵۰۰پ .م .بود که داریوش یکم آرامی را به
عنوان زبان رسمی نیمه غربی امپراتوری هخامنشی پارس
برگزید .اشرافزادگان بابلی هنوز از گویش محلی آرامی
شرقی برای بیشتر کارهای خود استفاده میکردند ،اما
دستور داریوش پایههای زبان آرامی را تقویت کرد و محکم
ساخت .زبان آرامی پادشاهی جدید تا حد زیادی استاندارد
شده بود .رسمالخط آن بیشتر بر پایه ریشههای تاریخی بود
تا گویشهای گفتاری .همچنین اثرات اجتناب ناپذیر زبان
پارسی باستان بر روی این زبان باعث وضوح و انعطافپذیری
آن شد .از آرامی پادشاهی گاهی به عنوان آرامی رسمی یا
آرامی مقدس یاد میشود .قرن ها پس از باژگونی دودمان
هخامنشیان (در سال  ۳۳۱پ .م) ،آرامی پادشاهی که داریوش
آن را رسمی کرد ،هنوز هم زبان رایج منطقه بود.
از واژه «آرامی هخامنشی» برای توصیف آرامی پادشاهی کار
گرفته میشود .اغلب زمان استفاده از آرامی را از ابتدای
پادشاهی داریوش (از  ۵۰۰پ .م ).تا حدود یک قرن پس از
برافتادن دودمان پادشاهی هخامنشیان در سال  ۳۳۱پ .م.
میدانند .بسیاری از اسنادی که گویای وجود این گونه از
آرامی است ،در مصر و به ویژه در الفانتین یافت شدهاند.
مشهورترین این اسناد در این میان کتاب ''Wisdom of Ahiqar
است که دربر گیرنده کلمات قصار و آموزنده میباشد و در
سبک بیشتر به کتاب مقدس ضرب المثلها شباهت داشت .آرامی
هخامنشی تا حد زیادی به دیگر گونههای آرامی شباهت دارد
و یافتن نمونههای کتبی آن بسیار سخت است .تنها با
بررسی دقیق میتوان کلمهای قرضی از زبان محلی را در آن
یافت.
آرامی پس از هخامنشیان:
فتوحات اسکندر بزرگ نتوانست به سرعت باعث تخریب
یکپارچگی زبان و ادبیات آرامیشود .مشابه همان آرامی که
در سده پنجم پیش از میالد استفاده میشد را میتوان در
اوایل سده دوم پیش از میالد پیدا کرد .سلوکیان از آغاز
پادشاهی خود استفاده از زبان یونانی را در محدوده
قلمرو خود در سوریه و بینالنهرین اجباری کردند .در قرن
سوم پ .م .بود که در مصر و سوریه آرامی جای خود را به
یونانی داد .با این حال زبان آرامی پس از هخامنشیان
توانست به رشد خود ادامه دهد و از طریق بیابان سوریه
از یهودیه به عربستان و پارت راه پیدا کند .این ادامه
استفاده از آرامی پادشاهی نشانه یی از احساسات ضد
هلنیستی بود.
آرامی مقدس زبان آرامی یی است که در چهار بخش مجزای
کتب مقدس عبری یافت میشود:
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کتاب ازرا|ازرا  ۴:۸تا  ۶:۱۸و  ۷:۱۲تا  -۲۶اسنادی از
دوره هخامنشی (سده  ۵پ.م ).در ارتباط با بازساری معبد
در اورشلیم.
کتاب دانیالدانیال  ۲:۴تا  -۷:۲۸پنج داستان ضدحکومت و
تصویری مصیبتبار.
کتاب جرمیا|جرمیا  -۱۰:۱۱یک جمله در یک متن عبری در
انتقاد از بتپرستی
پیدایش  -۳۱:۴۷ترجمه اسم محلی در عبری
آرامی مقدس یک لهجه دورگه است .بعضی متون به زبان
آرامی مقدس احتماالً پیش از سقوط دودمان هخامنشیان در
بابل و سرزمین یهود به وجود آمدهاند .در زمان سلوکیان،
تبلیغات معترضانه یهودی باعث به وجود آمدن کتاب دانیال
به زبان آرامی شد .این داستان ها شاید در آغاز به صورت
شفاهی بودهاند .این قضیه ممکن است یکی از دالیل وجود
مجموعههای گوناگونی از دانیال در یونانی  Septuagintو متن
ماسوری باشد که نشاندهنده آرامی متأثر از زبان
عبری|عبری است.
زبان آرامی هاسمونیان در زیر مجموعه پس از دوره
هخامنشیان قرار دارد که در واقع زبان رسمی هاسمونیان
یهود ( ۱۴۲–۳۷پ .م) است .این زبان بر زبان آرامی مقدس
متون قمران تأثیر گذاشت و زبان اصلی متون دینی ،غیر از
کتاب مقدس ،بود .ترجمههای کتب مقدس عبری به آرامی،
تارگوم ،در ابتدا به زبان هاسمونیان بود .هاسمونیان
همچنین در گفتارهای میشنا و توسفتا نیز آمدهاست ،با
این همه ،با توجه به شرایط و متن تغییراتی داشتهاست.
نوشتار این زبان با نوشتار زبان آرامی هخامنشی تفاوت
بسیاری دارد ،در این نوشتار به جای استفاده از صورتهای
ریشه شناختی کلمات تأکید برنوشتن کلمات به همان صورتی
است که تلفظ میشوند.
تارگوم بابلی در واقع لهجه بعدی پس از دوره هخامنشیان
است که در تارگومهای رسمی ،تارگوم انکلوس|تارگوم
انکلوس و تارگوم جناتان یافت میشود .تارگوم هاسمونی
ً در سده دوم یا سده سوم به بابل راه یافت.
اولیه حدودا
سپس آن ها با توجه به لهجه بابلی زمان تغییر یافتند و
زبان تارگوم های استاندارد به وجود آمد .این ترکیب در
واقع اساس ادبیات بابلی یهود را بوجود آورد...
...آرامی آرساکید ،زبان رسمی امپراتوری پارتیها بود؛ و
بیش از سایر لهجههای پس از هخامنشی ،رسوم داریوش یکم
را دارا بود .با این وجود در طول زمان ،این گویش از
زبان آرامی گفتاری معاصر ،گرجی و پارسی تأثیر گرفت .پس
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از تصرف پارتیان توسط ساسانیهای فارس زبان ،آرساکید
تأثیر بسیاری بر زبان رسمی جدید گذاشت.
زبان آرامی شرقی قدیم:
گویشهای ذکر شده در بخش آخر ،همگی از خانواده آرامی
پادشاهی زمان هخامنشیان هستند .با این حال ،گویشهای
مختلف منطقهیی آرامی باستان واپسین در کنار دیگر
زبانها به حیات خود به عنوان زبانهای ساده و گفتاری
ادامه دادند .شواهد اولیه حیات این گویشها را تنها
میتوان از طریق تأثیری که بر روی کلمات و اسامی
گویشهای استاندارد داشتند ،دریافت .اما در سده دوم پیش
از میالد بود که این گویشها به زبانهای نگارشی تبدیل
شدند .این گویشها همگی نشاندهنده گونه یی از زبان
آرامی هستند که هیچ گونه وابستگی به آرامی پادشاهی
نداشته و تمایزی آشکار را میان مناطق بینالنهرین ،بابل
و شرق ،سرزمین یهود ،سوریه و غرب نشان میدهد.
در شرق ،گویشهای آرامی پالمیرایی و آرامی آرساکید در
زبانهای منطقه یی ادغام شدند و زبانهایی را به وجود
آوردند که ریشه در آرامی پادشاهی و آرامی منطقه یی
داشتند .سالها بعد آرساکید به زبان نیایش در مذهب
مندایی ،زبان مندایی| تبدیل شد .هنوز هم گویش وران این
زبان در مناطقی از عراق و در خوزستان (ایران) زندگی و
به این گویش تکلم میکنند»...
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
برداشت های خود را از کتاب «تمدن های آسیا و
خاورمیانه» نوشته پرفیسور کرچی -استاد دانشگاه لنکستر
انگلستان (ترجمه خسرو قدیری ،تهران )1378،می آورم.
از تاریخ می دانیم که سومریان ،در سپیده دم تاریخ
باستان بر گستره میانرودان فرمان می راندند .سپس
َدیان پا به صحنه تاریخ گذاشتند« .اکدیان نماینده
َک
ا
نخستین موج مهاجرت عمده و شناخته شده اقوام سامی به
َدیان از سده بیست و هفتم
َک
بین النهرین متمدن بودند .ا
پیش از میالد اسکان در شمال آبادی های سومری نشین و
نفوذ به خود منطقه سومر را آغاز کردند .در حدود یا پس
از سال  2300پیش از میالد ،شاروکین (سارگن یکم) پادشاه
َد ،لوگال زاجسی سومری را شکست داد و کنفدراسیون او
َک
ا
را در امپراتوری بزرگتر خود ادغام کرد .برپایی
امپراتوری سارگنی ،ایجاد برخی تغییرات سیاسی و ساختاری
را در جامعه سومری – اکدی ایجاب کرد.
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 ....در آینده ،در زمان حاکمیت نسل پنجم ،قدرت این
خاندان تحلیل رفت و فروپاشی امپراتوری آغاز شد .توده
های همسایه مانند ایالمی ها ،لولوبی ها ،هوری ها و گوت
ها فشار خود را بر امپراتوری سارگن تشدید کردند .گوت
َدی حاکم شدند؛ در حالی که جنوب
َک
ها بر سرزمین های ا
سومری دورانی از شکوفایی فرهنگی ،موسوم به رستاخیز
(رنسانس) سومری را از سر گذراند.
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
َد بار دیگر متحد شدند .سومریان در روند
َک
سومر و ا
برپایی دوباره یک امپراتوری متحد پادشاهی در عوض سابقه
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.
 ....در آن زمان یکپارچگی سومر -اکد تکمیل شد .زبان
سومری همچنان در آیین های نیایشی به کار می رفت .افزون
بر آن ،در میان توده های همجوار به عنوان زبان مشترک
ارتباطی متداول شد.
َدی به
َک
تمدن خط میخی ،با توجه به ترکیب سومری -ا
توانایی خاصی برای جذب تازه واردان و نفوذ در میان
همسایگان دست یافت .اکثر این همسایگان خط میخی سومری-
اکدی را بدون دست بردن در آن ،فرا گرفتند .برخی دیگر
به این فکر افتادند که خط میخی را با هجاهای تازه یی
به کار برند .با وجود این ،نه تنها خط ،بل که همچنین
اندیشه های سومری -اکدی هم بسیار فراتر از گذشته ،در
راستای خاور ،شمال و غرب آغاز به گسترش کرد.
حدود دو هزار سال پیش از میالد ،عموریان سامی که پیش
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،
بیشتر فرمانروایان قلمرو سومری -اکدی از نسل عموریان
بودند .تقدیر آن بود که شهر اکدی بابل که پیش از آن،
اهمیت چندانی نداشت ،در سرزمین هامورابی برجسته ترین
فرمانروای خاندان عموریه ( 1752تا  1792پ .م ).به کانون
یکپارچگی نو بین النهرین بدل شود .در این گستره همچنان
زبان های هوری (در شمال) و هیتی رایج بود.
چند سال پس از مرگ هامورابی ،فرآیند فروپاشی و تجزیه
میانرودان زیر تاثیر فشارهای بیرونی آغاز شد .کاسی ها
از خاور ،و هوری ها از شمال دست به تهاجم زدند .این
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دوران تهاجمات بیرونی ،که به «سال های سیاه» معروف
است ،در سال  1595پیش از میالد با تاراج و نابودی شهر
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.
دوران کاسی ها در بابل اگرچه ظاهرا شاهد رویداد مهمی
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.
جنگساالران کاسی که زمام قدرت را از اریستوکراسی بابل
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
شد :بابلی ها در جنوب ،آشوری ها در شمال ،و ایالمی های
رها شده از نفوذ اکدی ها در خاور.
از حدود سال  1500تا سال  600پ .م .بین النهرین محل
برخورد امیال متضاد سه توده یاد شده بود .گاهی (برای
یک یا دو سده) این صحنه با ورود رقیبان دیگری چون
حکومت هوری های میتانی ( 1350تا  1500پ .م ).امپراتوری
جدید هیتیت ها ( 1250تا  1380پ .م ).و حکومت تازه تاسیس
اورارتو ( 730تا  830پ .م ).تغییر کرد.
از حدود سده یازدهم پ .م .موج نیرومند نوی از مهاجران
سامی -آرامی ها و کلدانی ها به این سرزمین سرازیر شد:
آرامی ها در آشور و کلدانی ها در محلی که در گذشته به
عنوان سومر و اکد و از زمان عمریان به عنوان بابل
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
در نیمه کار برپایی امپراتوری خود بود و نیروهای
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
آشوری ها در آن ابتکار عمل را در دست گرفتند ،برای
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
احترام آشوری ها بود تا ایالمی ها که تحقق تمایالت توسعه
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
بابلی ها به آشور برای به دست آوردن حمایت در برابر
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.
آشوری ها در اواخر سده هشتم پ .م .بر سراسر میانرودان
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
اوج رسیده بود ،مضمحل شدند .ملت آشور مدت کوتاهی پس از
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
محروم بودند .بیگانگانی که در آور ساکن شدند ،به لحاظ
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
میان جمعیت آرامی که خود به افزایش آن در کشور خویش
کمک کرده بودند ،حل شدند.
کامیابی امپراتوری بابل جدید که پس از سقوط آشور ظهور
کمتر از یک سده این
کرد ،دوام چندانی نداشت .در
امپراتوری در امپراتوری ایران ادغام شد که بر سراسر
سرزمینی که تمدن چند قومی خط میخی در آن شکوفا شده
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
ریاضیات و اخترشناسی بی رقیب بود و حاکمان نو بهای
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
مغلوب و بابل را (در سال  331پ .م ).فتح کردند ،نیروی
خود را متمرکز ساخت و در آغاز عصر مسحیت نابود شد.
در
سرگذشت ایرانیان برتر بس شگفتی برانگیز است.
درازای سده ششم پ .م .میانرودان ،سوریه ،و مصر بخشی
از قلمرو امپراتوری ایران ،نخستین امپراتوری جهانی به
معنای واقعی در شرق مدیترانه تبدیل شدند .با این تحول،
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
در سه جهت ،در ماورای سرزمین های منطقه شرق مدیترانه
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
یونانی -رومی منجر شد .رویارویی یی که طی سده هایی که
به دنبال آمد ،همچنان مساله اصلی در این منطقه باقی
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.
دوم سده هشتم پ .م .آشوری ها کوشیدند
...در نیمه
امپراتوری خود را به دورن سرزمین ماد توسعه بدهند.
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
نابود کردند و بابل را از صحنه دور نگه داشتند ،فرصت
آوردند مادها در اتحاد با
مناسبی برای مادها فراهم
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
ایالمی ها بودند ،خود را آزاد ساختند و پس از یک دوره
کوتاه پذیرش برتری مادها در آستانه سده ششم پ .م .به
قدرت برتر در میان قبایل ایرانی تبدیل شدند».
ِدونی ،برافتادن هخامنشی ها و فراهم
مک
(برآمدن الکساندر َ
شدن زمینه برای پدیدآیی زبان آمیزه یی پارسی میانه
خاوری نخستین)

نقشه شماره....
گستره امپراتوری الکساندر َ
مکدونی
و مسیر لشکرکشی او

نقشه شماره....
نمای دیگری از گستره امپراتوری الکساندر َ
مکدونی
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ِدونی:168
مک
الکساندر َ
اسکندر سوم مقدونیه ( ۲۰یا  ۲۱جوالی  ۳۵۶پ .م .در پال –
 ۱۰یا  ۱۱جون  ۳۲۳پ .م .در بابل) ،معروف به اسکندر
کبیر (به یونانی Ἀλἑξανδρος ὁ Μἑγας :الکساندروس هو مگاس)
و در متون زرتشتی ایران معروف به اسکندر گجستک
(ملعون) ،پادشاه مقدونیه باستان بود .او در سال  ۳۵۶پ.
م .در شهر پال زاده شد و تا سن  ۱۶سالگی زیر تعلیم
ارسطو بود .اسکندر توانست تا پیش از رسیدن به سن سی
سالگی یکی از بزرگترین امپراتوریهای دنیای باستان را
شکل دهد که از دریای یونان تا هیمالیا گسترده بود .او
در جنگها شکستناپذیر مینمود و هرگز شکست نخورد .از
اسکندر به عنوان یکی از موفقترین فرماندهان نظامی در
سرتاسر تاریخ یاد میشود.
اسکندر پس از کشته شدن پدرش -فیلیپ دوم مقدونیه ،در
سال  ۳۳۶پ.م .به جای او بر تخت پادشاهی نشست .اسکندر
کشوری نیرومند و ارتشی کارآزموده را از پدرش به ارث
میبرد .سرلشکری یونان به او رسید و او از این موهبت
برای تحقق بخشیدن به بلندپروازیهای نظامی پدرش نهایت
استفاده را برد .اسکندر با گزینش آنتیپاتر به عنوان
نایبالسلطنه خود ،برای جهانگشایی رهسپار آسیا شد.
پ .م .به آسیای صغیر زیر کنترل
او در سال ۳۳۴
هخامنشیان ،یورش برد و رشته نبردهایی را به راه انداخت
که ده سال به درازا انجامیدند .اسکندر طی سلسله
نبردهای سرنوشتسازی ،بهویژه نبردهای ایسوس و گوگامل،
اقتدار ایران در منطقه را در هم شکست .او سپس داریوش
سوم -شاهنشاه ایران ،را به زیر کشید و سرتاسر شاهنشاهی
ایران را تسخیر کرد .در آن زمان امپراتوری اسکندر
گستره یی از دریای آدریاتیک تا رود سند را در بر
میگرفت.
در سال  ۳۲۶پ .م .اسکندر در پی دستیابی به «انتهای
دنیا و دریای بزرگ بیرونی» به هند حمله کرد اما بنا بر
تقاضای سربازانش سرانجام ناگزیر شد ناکام بازگردد.
اسکندر در نظر داشت تا رشته نبردهایی را راه بیندازد
که با هجوم به عربستان آغاز میشد اما پیش از عملیکردن
این رشته نبردها در سال  ۳۲۳پ .م .در بابل درگذشت .پس
از مرگ اسکندر ،وقوع جنگ داخلی میان بازماندگانش منجر
به ازهمگسیختگی امپراتوری پهناور او و ظهور حکومتهایی
شد که توسط سرداران و وارثانش ،موسوم به دیادوخوی،
اداره میشدند.
 . 168برگرفته از ویکی پیدیا با فشرده سازی و اندکی
ویرایش.
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کشورگشاییهای اسکندر موجب بروز پراکنش فرهنگی در دنیای
آن روزها شد .او بیست شهر جدید بنیاد گذاشت که نام
اسکندر را بر خود داشتند و مشهورترین شان اسکندریه در
مصر است .اسکندر با اسکاندادن مهاجران یونانی در جای
جای متصرفات خود و به تبع آن با اشاعه فرهنگ یونانی در
شرق باعث پدیدآمدن تمدن هلنیستی نوینی شد که وجهههایی
از آن حتا در رسوم و سنت های امپراتوری روم شرقی در
میانه های سده پانزدهم میالدی نیز مشهود بودند .اسکندر
بهسرعت به قهرمانی افسانه یی در همان ریخت و هیئت آشیل
مبدل شد و در تاریخ و اساطیر فرهنگهای یونانی و
غیریونانی نقش عمده و برجسته یی را بازی کرد .او به
معیاری مبدل شد که سایر فرماندهان نظامی خود را در
قیاس با او محک میزدند .مدارس نظامی در سرتاسر جهان
همچنان تاکتیکهای نظامی او را آموزش میدهند.
اسکندر پس از تسخیر تخت جمشید ،هفت سال بر ایران حکومت
کرد .از سال  ۳۲۷تا  ۳۲۶پیش از میالد اسکندر به
هندوستان حمله میکند .در سال  ۳۲۳پیش از میالد اسکندر
به بابل باز میگردد ،و در آن جا بیمار شده و سر انجام
در سی و سه سالگی میمیرد.
سالشمار جنگهای اسکندر با هخامنشیان:
در سال  ۳۳۴پیش از میالد اسکندر به آسیا حمله میکند و
سپاه هخامنشیان در تنگه داردانل شکست میخورد.
در سال  ۳۳۳پیش از میالد در نبرد ایسوس ارتش اسکندر،
قوای هخامنشیان به فرماندهی داریوش سوم را شکست میدهد.
در سال  ۳۳۱پیش از میالد قوای هخامنشیان به وسیله
اسکندر در جنگ گوگمل در شرق موصل امروزی شکست سنگینی
متحمل میشوند.
در سال  ۳۳۰پیش از میالد داریوش سوم کشته شده و هگمتانه
فتح میشود ،همچنین تخت جمشید به وسیله اسکندر مقدونی
ویران شده و حکمرانی هخامنشیان بر ایران پایان
میپذیرد.
از سال  ۳۳۰تا  ۳۲۸پیش از میالد اسکندر به شمال خاوری و
خاور ایران حمله میکند و شماری شهر زیر نام اسکندریه،
بنا مینماید .همچنین تعدادی از ایرانیان از سوی اسکندر
به عنوان ساتراپ گماشته میشوند و برخی از فرماندهان
ایرانی در ارتش اسکندر مشغول به کار میگردند.
تسخیر شاهنشاهی ایران:
در سال  ۳۳۴ق م اسکندر با ارتشی نزدیک به  ۴۸٬۰۰۰سرباز
پیاده ۶٬۱۰۰ ،سوار و  ۱۲۰کشتی جنگی با  ۳۸٬۰۰۰خدمه از
تنگه داردانل گذشت .اسکندر با پرتاب یک نیزه به خاک
آسیا و بیان این مطلب که او آسیا را به عنوان هدیه یای
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از سوی خدایان پذیرفته است ،نیتش برای تسخیر سرتاسر
شاهنشاهی هخامنشیان را آشکار کرد .همچنین این امر
اشتیاق اسکندر به جنگ را در قیاس با ترجیح پدرش به
دیپلماسی بهخوبی نمایان میساخت .اسکندر پس از کسب
نخستین پیروزی در برابر ایرانیان در نبرد گرانیک،
تسلیم شهر سارد و خزانه آن را پذیرفت و به حرکتش در
امتداد ساحل ایونیا ادامه داد .اسکندر شهر هالیکارناس
واقع در کاریا را با موفقیت محاصره کرد و سرانجام
توانست دشمنانش ،کاپیتان ممنون رودسی و ساتراپ ایرانی
کاریا به نام اورونتوباتس ،را وادار به عقبنشینی از
راه دریا کند .اسکندر حکمرانی بر کاریا را به آدا ،که
وی را به فرزندخواندگی پذیرفته بود ،واگذار کرد.
اسکندر حرکتش را از هالیکارناس به سوی سرزمین کوهستانی
لیکیه و دشت پامفیلیه ادامه داد .او بر در دست داشتن
کنترل همه شهرهای ساحلی پافشاری میورزید تا از پهلو
گرفتن ناوگان دریایی ایرانیان جلوگیری کند .از
پامفیلیه به سوی ساحل هیچ بندر مهمی وجود نداشت لذا
اسکندر به سوی نواحی داخلی و به دور از ساحل حرکت کرد.
در حالی که از یورش بردن به ترمسوس با همه توان و به
گونه غافلگیرانه خودداری ورزید اما در آن شهر توانست
دشمنش را بهآسانی از پای درآورد .اسکندر در گردیوم-
پایتخت فریگیه باستان ،گره گوردی را که تا آن زمان
ناگشودنی مینمود گشود؛ شاهکاری که گفته میشد تنها از
دست «پادشاه آتی آسیا» بر میآید .بنا بر افسانهها،
اسکندر اعالم کرد که نحوه گشودن گره اهمیت ندارد فلذا
آن را با یک ضربه شمشیر برید.
شام:
سپاهیان اسکندر پس از سپری کردن زمستان ،در سال  ۳۳۳پ.
م .از دروازههای کیلیکیه گذشتند و در ماه نوامبر با
سپاه اصلی ایران به فرماندهی داریوش سوم ،شاهنشاه
ایران ،مصاف دادند .اسکندر در نبرد ایسوس شکست سختی را
به داریوش تحمیل کرد و داریوش بهناچار از میدان جنگ
گریخت و همسرش ،دخترانش ،مادرش ،سیسیگامبیس ،و گنجینه
افسانه یی را پشت سرش رها کرد .با گریختن داریوش از
میدان جنگ ،سپاه ایران نیز از هم پاشید .داریوش با
ارائه پیشنهاد باج  ۱۰٬۰۰۰هزار تاالنی برای آزادسازی
خانوادهاش و نیز بخشیدن همه سرزمینهایی که اسکندر تا
آن زمان به دست آورده بود ،خواستار بستن پیمان صلح شد.
اسکندر پاسخ داد از آن جا که اکنون او شاه آسیاست،
تصمیمگیری در باره تقسیمات ارضی تنها بر عهده اوست.
اسکندر برای در دست گرفتن کنترل سوریه و اکثر نواحی
ساحلی شام به لشکرکشیهایش ادامه داد .او سال بعد
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ناگزیر شد که به صور حمله کند و پس از یک محاصره طوالنی
و توانفرسا سرانجام توانست آن شهر را نیز تسخیر کند.
اسکندر مردانی را که به سن جنگ رسیده بودند ،از دم تیغ
گذراند و زنان و کودکان را نیز به بردگی فروخت.
نبرد گوگمل:
اسکندر در سال  ۳۳۱پ .م .مصر را پس از فتح ،ترک و به
گردید و در نبرد گوگمل بار
سوی بینالنهرین رهسپار
دیگر داریوش را شکست داد .داریوش بار دیگر از میدان
جنگ گریخت و اسکندر او را تا اربیل تعقیب کرد .نبرد
گوگمل آخرین و سرنوشتسازترین رویارویی میان اسکندر و
داریوش بود .داریوش از راه کوهستان به هگمتانه گریخت و
اسکندر بابل را تسخیر کرد.
پارس:
اسکندر از بابل به شوش ،که یکی از پایتختهای هخامنشیان
به شمار میآمد ،رفت و ثروت افسانه یی آن شهر را از آن
خود کرد .او بخش اعظم سپاه خود را از طریق راه شاهی به
پایتخت تشریفاتی ایرانیان ،تخت جمشید ،فرستاد و خود با
سربارانی دستچینشده از مسیر یکراست رهسپار آن شهر شد.
از آن جا که گذرگاه دربند پارس از سوی آریوبرزن و
سپاهیانش مسدود شده بود ،اسکندر ناچار شد به آن گذرگاه
یورش ببرد .اسکندر با در هم شکستن مقاومت آریوبرزن ،با
شتاب خود را به تخت جمشید رساند تا مبادا سربازان
ایرانی مستقر در آن شهر ،خزانهاش را تاراج کنند.
اسکندر با ورود به تخت جمشید به سپاهیانش اجازه داد تا
چندین روز به غارت شهر بپردازند .او پنج ماه در تخت
شرقی کاخ
جمشید پایید و در این هنگام بود که بخش
خشایارشا آتش گرفت و به دیگر جاهای شهر گسترش یافت.
دالیل مختلفی از جمله بدمستی و یا انتقام عمدی آتشسوزی
آکروپولیس در جنگ دوم یونانیان با ایرانیان را انگیزه
بروز این حادثه دانستهاند.
سقوط شاهنشاهی و شرق:
اسکندر در تعقیب داریوش در آغاز به ماد و سپس پارت
رفت .سرنوشت شاهنشاه ایران دیگر دست خودش نبود و از
سوی بسوس -ساتراپ ایرانی باختر ،دستگیر شد .با نزدیک
شدن اسکندر ،بسوس دستور داد تا شاهنشاه ایران را به
ضرب چاقو از پای درآورند و آنگاه خود را اردشیر پنجم-
جانشین داریوش ،خواند .سپس به آسیای میانه عقب کشید تا
جنگی چریکی در برابر اسکندر به راه بیندازد .اسکندر
بقایای داریوش را طی مراسمی شاهانه و شکوهمند در
نزدیکی آرامگاه نیاکانش به خاک سپرد .اسکندر همچنین
مدعی شد که داریوش در لحظه جان سپردن او را به عنوان
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جانشینش برگزیدهاست .اما معموالً تاریخنویسان مرگ داریوش
را پایان کار شاهنشاهی هخامنشیان قلمداد میکنند.
اسکندر ،بسوس را غاصب میپنداشت و عزم کرد تا او شکست
دهد .این لشکرکشی که در ابتدا به منظور شکست بسوس
انجام گرفت ،به کشورگشایی عظیم در آسیای میانه مبدل
گشت .اسکندر رشته یی از شهرهای نو تأسیس کرد که همگی
اسکندریه نامیده شدند :از جمله قندهار امروزی در
افغانستان و اسکندریه اسخاته در تاجیکستان امروزی.
اسکندر در طول این لشکرکشی از ماد ،پارت ،هریوا ،زرنگ،
رخج (جنوب و مرکز افغانستان) ،باختر (شمال و مرکز
افغانستان) ،و سکائستان گذر کرد.
اسپنتمان ،که سمتی نامعلوم در ساتراپی سغد داشت ،در
سال  ۳۲۹پ .م .به بسوس خیانت کرد و او را به بطلمیوس،
از مالزمان معتمد اسکندر ،لو داد و بسوس اعدام شد .با
وجود این ،بعدها هنگامی که اسکندر در سیردریا مشغول
رسیدگی به تاخت و تاز یک ارتش ایلیاتی سواره بود،
اسپنتمان باشندگان سغد را به شورش برانگیخت .اسکندر
سغدیان را در نبرد سیردریا شکست داد و بی درنگ به
عملیاتی در برابر اسپنتمان دست زد و در نبردی موسوم به
گابای او را شکست داد .پس از این شکست ،اسپنتمان را
افراد خودش کشتند و سپس درخواست صلح کردند.
دشواری ها و توطئهها:
در این هنگام ،اسکندر خود را به لقب «شاهنشاه» مفتخر
نموده و برخی از نمودهای پوششی و رسوم ایرانی را در
دربارش به کار گرفته بود؛ بهویژه رسم پروسکونسیس یا
بوسیدن نمادین دست یا به خاک افتادن و سجده کردن که
مقامات مافوق خود انجام میدادند.
ایرانیان در برابر
یونانیان این نوع رفتار را تنها در برابر خدایان جایز
میشمردند و بر آن بودند که اسکندر با الزامی کردن این
گونه رفتارها در برابر خود ،خود را خدا پنداشتهاست.
این امر به بهای روی بر گرداندن بسیاری از مقدونیان از
او انجامید اما مآالً اسکندر از این گونه رفتارها دست
شست.
لشکرکشی به هند:
پس از مرگ اسپنتمان و ازدواج با روشنک که به منظور
تحکیم روابط با ساتراپهای جدیدش انجام گرفت ،توجه
اسکندر به سوی نیمقاره هند معطوف شد .او رییسان قبایل
ساتراپی گنداره ،واقع در شمال پاکستان امروزی ،را دعوت
کرد که پیش او بیایند و از او اطاعت کنند .اومفیس،
فرماندار تاکسیال که قلمروش از رود سند تا جهلم گسترده
بود ،از اسکندر تبعیت کرد اما رییسان برخی از قبایل از
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جمله بخشهای آسپاسیوی و آساکنوی از کمبوجه ،حاضر به
متابعت نشدند.
در زمستان سال  ۳۲۶/۳۲۷پ.م .اسکندر خود به سوی قبائل
آسپاسیوی در دره کونار ،گوراینها در دره گورایوس ،و
آساکنوی در درههای سوات و بونیر لشکر کشید .نبردی
سهمگین بر ضد آسپاسیوی درگرفت و زوبینی شانه اسکندر را
زخمی کرد اما سرانجام آسپاسیوی شکست خورد .سپس نوبت
آساکنوی رسید که در استحکامات ماساگا ،اورا ،و آئورنوس
پناه گرفته و میجنگیدند .دژ ماساگا باالخره پس از چندین
روز نبرد خونین سقوط کرد و در کوران همین نبردها بود
که قوزک پای اسکندر بهشدت مجروح شد .بنا به گفته کوینت
کورس «اسکندر نه تنها همه باشندگان ماساگا را قتلعام
کرد ،بل که ساختمانهای را نیز به تلی از خاک مبدل
ساخت» .کشتاری همانندی در اورا روی داد .پس از
کشتارهای ماساگا و اورا ،بسیاری از آساکنیها به دژهای
آئورنوس گریختند .اسکندر به تعقیب آنان پرداخت و آن دژ
استراتژیک را پس از چهار روز نبرد خونبار تسخیر کرد.
پس از آئورنوس ،اسکندر از رود سند گذشت و در نبردی
حماسی در برابر شاهپور جنگید و پیروز شد .شاهپور بر
منطقه یی در پنجاب فرمان میراند .این نبرد در سال ۳۲۶
پ .م .روی داد و به نبرد هوداسپس موسوم گشت .اسکندر
زیر تأثیر شجاعت و دالوری شاهپور قرار گرفت و با او
پیمان اتحاد بست .او پور را به مقام ساتراپ برگماشت و
قلمروی بیش از قلمرو پیشینش بدو بخشید .انتخاب یک فرد
بومی ،او را در مدیریت و کنترل مناطقی این چنین دور از
یونان ،یاری میرساند .اسکندر دو شهر نو در دو سوی رود
جهلم تأسیس کرد؛ یکی را به افتخار اسبش که در همین
حوالی و در همین دوره زمانی مرده بود ،بوکفاال نام
نهاد .دیگری نیکایا نام داشت که در موقعیت امروزی شهر
مونگ قرار گرفته بود.
نافرمانی ارتش:
شرق قلمرو پور ،در نزدیکی رود گنگ ،امپراتوری ناندا
از ماگادها قرار گرفته بود و در ماورای آن امپراتوری
گانگاریدای از بنگال .ارتش اسکندر که از رویارویی با
سایر ارتشهای بزرگ دشمن به واهمه افتاده بود و در
نتیجه سالها نبرد رمقی برایش نمانده بود ،در گذر از
رود هوفاسیس از فرمان اسکندر سرپیچی و از رفتن به سوی
شرق خودداری کرد؛ لذا این رود کرانه شرقی فتوحات
اسکندر به شمار میآید.
...و اما مقدونیان ،نزاع با پور شجاعتشان را فرو
کشانده و پیشروی شان به هند را متوقف ساخته بود .زیرا
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که هر چه را در توان داشتند گذاشته بودند تا دشمنی را
که تنها از بیست هزار پیاده و دو هزار سوار تشکیل شده
بود ،پس زنند .آنها هنگامی که اسکندر بر گذر از رود
گنگ پافشاری کرد ،سرسختانه به مخالفت با او برخاستند.
همچنین آن طور که آنها دریافته بودند ،پهنای رود ۶۴۰۰
و ژرفای آن  ۱۸۰متر بود و سواحل آن سوی رود مملو از
مردان مسلح و مردان سوار و فیلها بود .زیرا که به آنها
گفته شده بود که شاهان گاندریتس و پرایسیای با هشتاد
هزار مرد سوار ،دویست هزار مرد پیاده ،هشت هزار ارابه،
و شش هزار پیل به انتظار آنان نشستهاند.
اسکندر کوشید تا سپاهیانش را متقاعد کند به سوی شرق
پیش روند اما سردارش ،کوینوس ،از او خواست تا تجدید
نظر کند و بازگردد .او گفت :مردان «سخت مشتاقند که
دوباره پدرد و مادران شان ،همسران شان و بچههای شان ،و
میهن شان را ببینند» .سرانجام اسکندر موافقت کرد و به
سوی جنوب و در امتداد رود سند رفت .در میانه راه ،ارتش
اسکندر قبائل مالهی (امروزه مولتان) و سایر قبائل هندی
را شکست داد.
اسکندر اکثر سپاهیانش را در معیت سردار کراتروس به
کارمانیا فرستاد و ناوگانی را به سرپرستی دریاساالر
نئارخوس مأموریت داد تا به اکتشاف سواحل خلیج فارس
بپردازند و خود مابقی سربازان را از طریق مسیر جنوبی
صعبالعبورتری که از بیابان گدروزی و مکران میگذشت ،به
ایران بازگرداند .اسکندر در سال  ۳۲۴پ .م به شوش رسید
اما مردان زیادی به دلیل عبور از بیابانهای سوزان هالک
شدند.
اواخر عمر در ایران:
پس از آن که اسکندر به هگمتانه رفت تا قسمت اعظم خزانه
ایران را بردارد ،دوست صمیمی و معشوق احتمالیاش،
هفستیون ،بر اثر بیماری یا مسمومیت درگذشت .مرگ
هفستیون ،اسکندر را در بهت فرو برد .او دستور داد تا
تل بزرگی از هیزم در بابل فراهم آورند و همچنین فرمان
سوگواری سراسری صادر کرد .اسکندر در بابل رشته یی از
لشکرکشیهای جدید را برنامهریزی کرد که با تهاجم به
عربستان آغاز میگشت اما اجل مهلت نداد و نتوانست آنها
را به تحقق برساند.
مرگ و جانشینی:
 ۱۰یا  ۱۱جون  ۳۲۳پ .م.
در کاخ بخت نصر در بابل
متفاوت نقل شدهاست .طبق
 ۱۴روز پیش از مرگش ،از

بود که اسکندر در سن  ۳۲سالگی
درگذشت .جزئیات مرگ او اندکی
ً
روایت پلوتارک ،اسکندر تقریبا
دریاساالر نئارخوس پذیرایی کرد
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و شب و روز بعد را به همراه مدیوس الریسایی به
بادهگساری گذراندند .اسکندر تب کرد و حالش وخیمتر شد
تا این که توان حرف زدن را از کف داد .سربازان معمولی
که از وضعیت سالمتی او نگران بودند ،از برابر او به صف
می گذشتند و اسکندر در سکوت مطلق برای آنها دست تکان
میداد .از دیودور نقل است که اسکندر پس از سرکشیدن
کاسه بزرگی از شراب ناب به افتخار هراکلس دچار درد شد
و پس از تحمل رنج و درد درگذشت .آریان نیز همین روایت
را به عنوان شق ثانی مطرح میکند اما پلوتارک آشکارا
منکر این روایت میشود.
تقسیم امپراتوری:
مرگ اسکندر چنان ناگهانی رخ داد که وقتی خبرش به یونان
رسید ،مردم باورش نمیکردند .اسکندر وارث مشخص یا
مشروعی نداشت؛ پسرش از روشنک ،اسکندر چهارم ،پس از مرگ
او به دنیا میآمد .بنا به گفته دیودور ،مالزمان اسکندر
در بستر مرگ از او پرسیدند که امپراتوریاش را برای چه
کسی به میراث گذاشتهاست؛ پاسخ کوتاه او «برای قویترین»
بود .آریان و پلوتارک مدعی شدهاند که اسکندر در این
زمان الل شده بود که بیان از این دارد که این داستان
ساختگی است .دیودور ،کوینت کورس ،و یوستین روایت
منطقیتری از آن چه رخ دادهاست ،نقل کردهاند :اسکندر
انگشتر مهردارش را در حضور شاهدان به پردیکاس ،از
محافظان و رهبر مالزمان سوار ،دادهاست فلذا او را به
عنوان جانشین برگزیدهاست.
پردیکاس در آغاز داعیه قدرت نداشت ،بل که حتا پیشنهاد
کرد نوزاد روشنک اگر پسر باشد ،شاه خواهد بود و خودش،
کراتروس ،لئوناتوس ،و آنتیپاتر محافظان او خواهند بود.
اما پیادهنظام تحت رهبری ملئاگر ،این پیشنهاد را
نپذیرفت زیرا که آنان در قدرت سهیم نشده بودند .در عوض
آنان از برادر ناتنی اسکندر ،فیلیپ آریدایوس ،پشتیبانی
کردند .سرانجام دو طرف مصالحه کردند و پس از تولد
ً شاه نامیده شوند،
اسکندر چهارم ،او و فیلیپ سوم مشترکا
اگرچه تنها در اسم.
با این هم ،مقدونیان بهزودی دچار نفاق و خصومت شدند.
ساتراپیهای که در تجزیه بابل توسط پردیکاس توزیع شدند
به پایگاههای قدرتی مبدل شدند که هر سردار با استفاده
از آنها برای کسب قدرت بیشتر میکوشید .پس از کشته شدن
پردیکاس در  ۳۲۱پ .م .وحدت مقدونیان از هم گسیخت و چهل
سال جنگ میان جانشینان (دیادوخوی) آغاز گشت .سپس در
جهان هلنیستی چهار بلوک پایدار قدرت پدید آمدند:
پادشاهی بطالسه در مصر ،امپراتوری سلوکیه در شرق،
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پادشاهی پرگامون در آسیای صغیر ،و مقدونیه .در این
میان اسکندر چهارم و فیلیپ سوم نیز کشته شدند.
اسکندر دو بار ازدواج کرد :با روشنک -دختر وخشارد،
نجیبزاده باختری ،منتها بدون عشق؛ و با استاتیرای دوم،
شاهدخت ایرانی و دختر داریوش سوم ،به دالیل سیاسی .او
ً دو پسر داشت :اسکندر چهارم مقدونی از روشنک و
ظاهرا
احتماالً هراکلس مقدونی از رفیقهاش ،بارسینه .او فرزند
دیگری نیز از روشنک در راه داشت اما در بابل سقط جنین
شد.
نمیشود.
محدود
فتوحاتش
به
تنها
اسکندر
میراث
لشکرکشیهای او ارتباط و تجارت را میان شرق و غرب بهشدت
افزایش داد و مناطق پهناوری از شرق در معرض تمدن و
فرهنگ یونانی قرار گرفتند .برخی از شهرهایی که او بنا
کرد ،به مراکز مهم فرهنگی مبدل شدند و بسیاری از آنها
تاکنون به حیات خود ادامه دادهاند .وقایعنگاران او
اطالعات گرانبهایی را در باره مسیرهای لشکرکشی او ثبت
کردند و همهنگام یونانیان حس کردند به دنیای عظیمتری
تعلق دارند؛ اکنون وسعت دید به فراسوی مدیترانه
میرسید.
پادشاهیهای هلنیستی:
نخستین دستاورد اسکندر انضمام قطعههای بزرگی از خاک
آسیا به قلمرو مقدونیه بود .در هنگام مرگ اسکندر،
امپراتوریاش  ۵٬۲۰۰٬۰۰۰کیلومتر مربع مساحت داشت و
بزرگترین دولت وقت به شمار میآمد .بسیاری از این مناطق
تا  ۲۰۰تا  ۳۰۰سال آینده در دستان مقدونیان و یا زیر
نفوذ فرهنگ یونانی ماندند .دولتهای جانشینی که پس از
مرگ اسکندر سر بر آوردند ،حداقل در آغاز ،قدرت غالب
منطقه بودند و از این  ۳۰۰سال بیشتر با عنوان عصر
هلنیستی یاد میشود.
مرزهای شرقی امپراتوری اسکندر حتا در زمان حیات خود او
در حال فروپاشی بود .خأل قدرتی که او در شمال غربی
نیمقاره هندوستان بر جای گذاشت ،به ظهور یکی از
انجامید.
تاریخ
در
هندی
دودمانهای
قدرتمندترین
چاندراگوپتا مائوریا با بهره گیری از خالی قدرت
پیشآمده ،بر پنجاب مسلط شد و از این پایگاه قدرت ،بر
امپراتوری ناندا تاخت و موفق به فتح آن شد.
یونانیسازی:
اصطالح «یونانیسازی» را ابتدا یوهان گوستاف درویزن برای
داللت بر گسترش زبان ،فرهنگ ،و جماعت یونانی در قلمرو
پیشین شاهنشاهی هخامنشی پس از تسخیر آن به توسط اسکندر
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به کار برد .در وقوع این صدور فرهنگی جای هیچ شکی نیست
و در شهرهای بزرگ هلنیستی ،چون اسکندریه ،انطاکیه ،و
سلوکیه ،بهخوبی مشهود است .اسکندر در پی آن بود که
رگههایی از فرهنگ یونانی را به آن ایرانی وارد کند و
کوشید فرهنگ یونانی و ایرانی را به هم بیامیزد .او
آرزو داشت تا جماعت آسیا و اروپا را همگون کند .اما
جانشینانش چنین سیاستهایی را آشکارا رد کردند .با این
هم ،در سرتاسر منطقه یونانیسازی به وقوع پیوست و
همهنگام روند مخالف و مجزای «شرقیسازی» در دول
جانشینان صورت گرفت.
ً آتنی بود .سپاهیان اسکندر
هسته فرهنگ هلنیستی اساسا
از گوشه و کنار یونان به دور هم جمع شده بودند .معاشرت
و مصاحبت آنان با یکدیگر منجر به پیدایش لهجه جدید
ً مبتنی بر گویش
«کوینه» یا «یونانی عامی» شد که عمدتا
آتیک بود .کوینه در سرتاسر جهان هلنیستی اشاعه یافت و
به عنوان زبان میانجی در آن سرزمینها به کار گرفته شد
و در نهایت نیای زبان یونانی جدید گشت .افزون بر این،
طراحی شهری ،آموزش ،حکومتداری محلی ،و جریان هنری در
عصر هلنیستی همگی در آرمانهای یونان کالسیک ریشه داشتند
و بهتدریج به اشکال کامالً نوی فرگشت یافته ،در زمره
«هلنیستی» جای گرفتند .حتی وجهههای از فرهنگ هلنیستی
در سنت ها و رسوم امپراتوری بیزانس در میانه های سده
پانزدهم میالدی مشهود است.
برخی از عجیبترین آثار یونانیسازی در هند ،در موطن
ً دیرظهور هندی-یونانی ،قابل مشاهده
پادشاهیهای نسبتا
ً
است .در آن سرزمینهای دور از اروپا ،ظاهرا فرهنگ
یونانی با آن هندی ،بهویژه بودایی ،در هم آمیختهاست.
نخستین تصویرپردازی واقعی از بودا در این زمان به
تقلید از مجسمههای یونانی آپولون شکل گرفت .برخی از
رسوم بودایی شاید زیرتأثیر دین یونان باستان قرار
گرفتهاست :مفهوم بوداس ،یادآور قهرمانان الوهی یونان
است و برخی از مناسک نیایشی مهایانه (سوزاندن عود،
اهدای گل ،گذاشتن غذا بر مذبح) همانند همین مناسک در
یونان باستان میباشند .احتماالً شاهی یونانی به نام
مناندر یکم به کیش بوداییان وارد شده و در متون بودایی
زیر نام «میلیندا» جاودانه شدهاست.
فرایند یونانیسازی به حیطه علم نیز تسری یافته بود؛ به
گونه یی که نظریات اخترشناسی یونان به هند رسیده و
ً متأثر
اخترشناسی آنان را طی سدههای نخستین میالدی عمیقا
نموده بود .به عنوان مثال ابزارهای اخترشناسی یونانی
متعلق به قرن سوم پیش از میالد در شهر یونانی-باختری
آیخانم در افغانستان امروزی پیدا شدهاست .این ابزارها
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مربوط به دوره زمانی یی بودهاند که دیدگاه یونانیان
مبنی بر کروی بودن زمین و احاطه شدن آن به وسیله
سیارات کروی در هند مورد پذیرش قرار گرفت و در فرجام
جایگزین دیدگاه دیرینه هندیان مبنی بر مسطح و دایرهوار
بودن زمین گشت».
به گونه یی که از تاریخ می دانیم ،در طی سلطه نزدیک به
دو سده یی مستقیم و چند سده یی غیر مستقیم یونانیان،
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
زبان آرمی در رسمیات است.
در این جا فشرده یادداشت ها و برداشت های خود را در
زمینه از کتاب «ایران باستان از  550پیش از میالد تا 650
پس از میالد» نوشته یوزف ویسهوفر آلمانی ،ترجمه مرتضی
ثاقب فر ،تهران 1377 ،خدمت پیشکش می کنیم:
می دانیم که پس از اسکندر ،سردارانش نتوانستند بر سر
او به توافق برسند و پادشاه واحدی را برای
جانشینی
خود برگزینند .زیرا هر یک ادعای سروری داشتند و این
گونه بر سر فرمانروایی بر گستره پهناور شاهنشاهی او
میان شان اختالف افتاد .در این گیرو دار« ،بین سال های
 312و  301پ .م .سلوکوس از پایگاه مرکزی خود در بابل
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
دادند...« .آریا (افغانستان مرکزی) و درانگیانا
(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
آنتیخوس سوم در اختیار سلوکیان بود تا این که پارتیان
آن را به چنگ آوردند ،مرگیانه (جنوب ترکمنستان به
مرکزیت بعدی «مرو») احتماال زودتر از دست شان رفت»...
« ...مراکز اولیه قدرت پارتیان منحصرا در بخش شمالی
امروزی نزدیک عشق آباد) قرار
این ایالت (ترکمنستان
داشته و در سده دوم پیش از میالد بوده است که سلوکیان
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
چندراپوپتا در آرامش بسر می بردند ،رخج غربی (با
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
اشغال کردند و نام سکا بر منطقه اخیر (سکستان /سیستان)
باقی ماند .تاریخ پارتی -سکایی -یونانی -هندی -کوشانی
بخش های جنوب خاوری امپراتوری پیشین هخامنشیان یکی از
بحث برانگیزترین موضوعات در میان پژوهندگان تاریخ
باستان است»...
فراهم شدن زمینه برای پدیدآیی زبان آمیزه یی «پارسی
میانه خاوری نخستین» :
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
ها و باشندگان مناطق خاوری و شمال خاوری پشته ایران
(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.
بحث دیگری اتحاد میان آن ها است که می توانسته است
برخاسته از نیاز دو سویه باشد.
ببینیم دیاکونوف در زمینه (در تاریخ مادها ،ص  )329چه
می نویسد:
اما این که هرئیوه
«هرئیوا ،خوارزم ،سغدیانا:
(هاریوا) دره تجن -هریرود) تابع ماد بوده ،به این دلیل
است که اگر چنین نمی بود ،کوروش دوم نمی توانست با
باختر (که به ویژه هرودت 153 ، 1-و کتیاس یاد می کنند)
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.
برتری و فرمانروایی ماد بر خوارزم (که به ضن قوی تنها
اسمی بوده -زیرا حتا در زمان مقتدر ترین شاهان هخامنشی
منابع
نیز خوارزم عمال مستقل بوده است) همین بود.
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
جا نفوذ کرده باشند .اما در باره این که این نفوذ از
طریق خوارزم صورت گرفته یا مرغیان (واحه مرو) که علی
الرسم مربوط به باختر بوده ،پاسخ این سوال دشوار است.
به گفته کتسیاس باکتریا – باختر از زمان جنگ های آشور
و ماد با کشور ماد متحد بوده و حال آن که قبال پادشاه
آن به نام اکسیارات (یا زاوروت-زرتشت؟) گویا تابع
سیمرامید -ملکه آشور بوده است»...
چیزی که در این جا بسیار مهم است ،داشتن پیوندها میان
باختریان و آشوری ها است.
در ص  331-330می خوانیم:
«...به نظر ما به احتمال قوی ،سکاییان ساتراپ نشین
پانزدهم ،همان سکاییان آسیای میانه– یعنی ساتراپ نشین
«سکا» که در کتیبه بیستون مذکور است ،می باشند که محل
آن در فهرست بین گاندار(169قندهار) 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
اگر بخواهیم معلوم کنیم ،که در
شدند ،بسیار بودند.
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
و سریکا (چین) قرار داشته .این
بین باختر– باکتریا
کاسپیان شرقی را همان نیاکان ساکنان کنونی کافرستان
(نورستان) و چترال – در جنوب جبال هندوکش و مرز
افغانستان و هندوستان – که هنوز هم زبان غیر
هندواروپایی در آن جا بافی مانده است -می دانند .تصور
این که کوهستانیان مزبور را مادی ها مطیع خویش ساخته
بودند ،دشوار است .و حتا ایشان در برابر پارسیان نیز
چندان فرمانبردار نبودند -همچنان که فاتحان بعدی نیز
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
 . 169در این جا چنین بر می آید که شاید شادروان کشاورز
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
ساخت و در آغاز باید الکساندریه (اسکندریه) بوده باشد
اسکندهار و در آینده به
که با گدشت زمان نخست به
کندهار مبدل شد.
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ندارد که از میان همه سکاییان تنها قبایلی که در اقصی
نقاط مشرق و اراضی مجاور پامیر و هندوکش می زیسته اند،
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.
ضمنا با در نظر گرفتن این که بسیاری از اقوام تابع
ماد -محتمال داوطلبانه به منظور شرکت در قلع و قمع آشور
به مادی ها ملحق شدند ،کامال ممکن است قبایلی که محل
امر همراه شده
شان بسیار دور بوده ،نیز در این
باشند».
منظور ما از آوردن این جستارها ،تنها و تنها یک چیز
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
تاثیرگزاری متقابل زبانی هم صورت می گرفته است .آن هم
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
عاریه گرفته
سازه های بسیاری را از آن زبان ها به
بودند.
 ...و اما با لشکرکشی اسکندر به ایران و بر افتادن
شاهنشاهی هخامنشی بود که دگردیسی بزرگی در زندگانی
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و به ویژه فرهنگی -تمدنی
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
این زبان ها که با رسم الخط یونانی نوشته می شد .روشن
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
گذشته از آن،
زبان و فرهنگ این خطه بر جا گذاشتند.
شمار بسیاری از باشندگان غرب پشته ایران به شمول همه
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
آورد که می شود آن را به گونه مشروط و مفروض «پارسی
میانه خاوری نخستین» خواند -زبانی که می شود آن را
مادر زبان های پارسی میانه خاوری (اشکانی و باختری)
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.
این گونه ،تحول ،انقالب یا دگردیسی شگرفی در زبان
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.
گسترده تر شدن گنجینه واژگانی باشندگان پشته
-3
ایران در اثر آمیزش با زبان های چندکانونی
ما در این باره در بخش چهارم به تفصیل روشنی خواهیم
افکند.
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