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از

کهکشان

پیشگفتار
شاید کمتر واژه هایی در جهان مانند «آریایی» و
«ترک» و «ایران» و «توران» مورد جر و بحث و
مناقشه و کنکاش قرار گرفته باشد .در این میان،
برای پی بردن به واقعیت این واژه ها ،باید
ابهام زادیی هایی صورت گیرد و از ال به الی
افسانه ها و هنگامه سازی های سیاسی و تبلیغی،
حقایق مبتنی بر داده های علمی -اکادمیک بیرون
کشیده شود .در غیر آن ،به بیراهه و کژراهه
کشانیده خواهیم شد.
دشواری کار در آن است که دایره مسایل ذیربط
بسیار گسترده است و مربوط علوم گوناگونی از
زبان شناسی و باستان شناسی و سکه شناسی گرفته
تبارشناسی و مردم شناسی و انسان شناسی و
تا
نسب شناسی (ژنیتیک) و اقلیم شناسی و یخچال
شناسی و فرهنگ شناسی و  .....می گردد ،که در
هر مورد بایسته است تا کارشناسان همان بخش
پاسخ بدهند .این در حالی است که در باره
بسیاری از موضوعات ،میان دانشمندان همنگری
وجود ندارد و هر یک دیدگاه ها و آوندها و
برداشت های خود شان را دارند.
از سوی دیگر ،پس از سده نزدهم بدین سو ،با
پدیدآیی ایدئولوژی های ناسیونالیستی تندروانه
طراز فاشیستی مانند پان آریاییسم ،پان ترکیسم،
پان عربیسم و پشتونیسم ،که از سوی صهیونیست
های انگلیسی ،آلمانی ها ،شوروی ها ،پهلوی ها،
و
آذربایجان
و
ترکیه
های
ترکیست
پان
اولتراناسیونالیست های پشتون در افغانستان
و....برای بهره برداری های سیاسی مطرح شده
اند ،کار بارها پیچیده تر گردیده است .به گونه
یی که تشخیص حقیقت و واقعیت از دروغبافی ها و
تحریف ها و گمراه کردن ها و تمیز راه از چاه و
بیراهه ها و کژراهه ها بسیار دشوار است.
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به باور راسخ من ،هنگامی که سخن از نژاد و
تیره و تبار و زبان و مذهب در میان می آید،
سزاوار است در چهارچوبی به مسایل پرداخته شود
که ارجگزاری به جایگاه باالی انسان چونان
برترین جانداران ،فراتر از همه چیزها قرار
گیرد .همین گونه ،شاینده است تا با توجه به
ارزش های واالی فرهنگی ،میهنی و ملی و آرمان
های بزرگ انسانی و با دیدگسترده ،بیزار از تنگ
نگری های رایج به این مساله بنگریم.
از سویی هم ،برای دستیابی به تفاهم ،همسویی،
نزدیکی ،سازش و همدیگرپذیری در راستای ملت
همگرایی گسترده
سازی ،در تراز سراسری ملی و
در تراز منطقه یی؛ داشتن شناخت گسترده از توده
های باشنده منطقه و آشنایی با ویژگی های
تباری ،زبانی ،آیینی ،زیستبومی و ...تیره های
باشنده در سرزمین ما و کشورهای همسایه ،ارزش
باالیی دارد .برای مثال؛ مادامی که ما ندانیم
که نیاکان پشتون های خاوری باشنده پیرامون کوه
های سلیمان ،از جمله غلزاییان ،از بازماندگان
یفتلی هایی اند که از راه کوه ها و دره های
بدخشان به سرزمین های کنونی خود کوچیده اند و
با تاجیک های باشنده شمال کشور و آسیای میانه
از یک تیره و تبار و نژاد و زبان اند و همین
گونه نیاکان پشتون های درانی از بلخ و هرات به
جنوب کوچیده و با پارسیان و ایرانیان غربی
همخون ،همریشه و همتیره و همتبار اند؛ شاید در
بسیاری از زمینه ها به بیراهه برویم.
با این همه ،با توجه به این که از اواخر سده
نزدهم و به ویژه پس از سده بیستم ،با رواج
یافتن ایدئولوژی های لگام گسیخته ناسیونالیستی
و فرازآیی اولتراناسیونالیسم (ملیت پرستی
تندرو) در بسیاری از کشورها به ویژه در کشور
ما ،از مسایل قومی و زبانی و مذهبی به سود
محافل و حلقه های حاکم و حامیان خارجی شان سوء
استفاده های ناشایست و ابزاری صورت گرفته است
(و هنوز هم می گیرد) ،بسیاری از مسایل تحریف و
چیزهای زیادی کتمان یا به «آگاهانه» باژگونه
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گردیده اند؛ هرگاه از بازگویی حقایق و افشای
بسا از ناگفته ها خودداری هم ورزیم ،جفای
بزرگی در حق همبستگی ملی ،برابری شهروندی،
دمکراسی و دادگری اجتماعی کرده ایم.
از میانه های سده بیستم بدین سو ،بازار نوشته
های گمراه کننده در باره زبان پارسی دری،
خاستگاه و پرورشگاه آن و نیز این که نام
سرزمین ما در در گذشته های دور چه بوده است و
نیز تقسیم ناروا و نابخردانه ارثیه بزرگ یگانه
و پر بار فرهنگی میان کشورهای ایریانی
(ایرانی) تبار تاجیکستان ،افغانستان و ایران،
زیر تاثیر داربست سیاست های برنامه یی،
آگاهانه و هم ناآگاهانه از سوی کسانی که یا در
زمینه مطالعات سامانمند علمی -اکادمیک نداشته
اند و یا هم دچار آشفته اندیشی بوده اند؛ گرم
بوده است و نتیجه هم از پیش روشن -به بیراهه و
کژراهه بردن خوانندگان.
دشواری کار در این است که از عهد پیدایی
امپریالیسم بدین سو ،مسایلی چون نژاد و تبار و
آیین و زبان با مسایل ابزاری سیاسی و
ایدئولوژیک و جیوپولیتیک با هم آمیخته اند-
چیزی که سردرگمی های فراوانی را به بار آورده
است .به ویژه به مسایلی از این دست ،در
بزرگترین نبرد تاریخ؛ در آستانه جنگ جهانی
دوم ،به نیروی بزرگی دامن زده شد .دو اردوگاه
در همه عرصه ها به شدت با هم درگیر بزرگترین
جهالت تاریخ بودند که به مرگ ده ها میلیون
انسان و ویرانی و نابودی نیمی از اروپا
انجامید .در عرصه ایدئولوژیک ،از یک سو نازی
ها و هیتلر با همه بوق و کرناها در دهل برتری
جویی نژادی و ادعاهای بزرگ بینانه در باره
«نژاد برتر آریایی» می درنگاندند و از سوی
دیگر صهیونیست های یهودی و دیگر اروپاییان که
با هیتلر در همه جبهه ها از جمله جنگ روانی و
تبلیغاتی درگیر نبرد بودند ،در برابر به رد
موضوع برتری جویی نژادی می پرداختند که
دردمندانه در این کار تا جایی جلو رفتند که
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بیخی منکر تیره هایی به نام آریایی شدند .این
در حالی بود که هم شواهد زبان شناسی ،هم شواهد
باستانشناسی ،هم متونی مانند اوستا ،ریگویدا و
هم مدارک مکتوب تاریخی در چین ،بین النهرین،
مدارک یهودان و اسطوره های روس ها و ارمنی ها
و نیز یافته های باستانشناسی و نسب شناسی در
آسیای میانه و ایران و هند ،همه و همه حضور
توده هایی سپیدپوست به نام آریایی ها را تایید
می کند.
در این حال ،به همان پیمانه که نظریه نژاد
برتر آریایی مردود است ،به همان پیمانه
تبلیغات افراطی صهیونیست ها بیرون از دایره
علمی است .چنانی که می دانیم ،صهیونیسم ،یک
ایدئولوژی افراطی سیاسی ابزاری است .به سخن
دیگر ،هم تبلیغات بی پایه نازیسم هیتلری در
زمینه مردود است و هم تبلیغات صهیونیسم یهودی.
چنانی که گفتیم ،تبلیغات نژادپرستانه آلمانی
ها تنها یک رخ قضیه است .از آن سوی دیگر،
صهیونیست های امریکایی ،انگلیسی و...نیز بیکار
ننشسته بودند .لشکری از دانشمندان یهودی از
پولیاکف روسی که به عنوان مهاجر در پاریس بسر
می برد تا  ......ده ها مقاله و کتاب در رد
نظریه نژاد برتر آریایی و آلمانی نوشتند و در
این راه چنان جاده افراط را پیمودند و کار را
به جایی رساندند که بیخی منکر موجودیت تیره
هایی به نام آریایی شدند و بحث آریایی را از
ریشه بی پایه و افسانه خواندند و حتا اوستا را
نیز ساختگی شمردند و توپونیمی یی با قدمت
شکوهمند تاریخی مانند ایران را نیز منکر شدند!
دردمندانه ،دامنه این جدل ،حتا پس از برافتادن
نظام نازی ها هم پایان نیافت .در میانه های
سده بیستم که جهان در اوج عصر جهالت عصیبت های
اولتراناسیونالیستی به سر می برد ،در آسیا ،به
ویژه در ایران و افغانستان هم حلقات حاکمه در
پی بهره برداری ابزاری از ایدئولوژی ناسخته
نازیسم و فاشیسم برآمدند .حتا پس از جنگ هم که
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دیگر نه آلمان نازی مانده بود و نه هیتلر،
کماکان مدت ها بر این دهل درنگانده می شد.
پسان ها چنین تبلیغ شد که گویی که آریایی ها
اصال در تاریخ وجود نداشتند و مساله آریایی
گویی ساخته و پرداخته آلمان نازی و فاشیستی
باشد! .روشن است به رغم بی پایه بودن و مردود
نظریه نژاد برتر آریایی ،تبلیغات محافل
صهیونیستی نیز از پشتوانه علمی برخوردار نبود
و نیست .چه ،آریایی ها به عنوان شاخه یی از
نژاد سپید پوست ،در چه در تاریخ اسطوره یی و
چه در تاریخ مکتوب حضور داشتند.
ناگفته پیداست که ناروایی بهره برداری ابزاری
هیتلر از مقوله آریایی ،به هیچ رو نمی تواند
توجیه کننده نفی کامل توده هایی باشد که بخش
جهان را ساخته اند .آری!
بزرگی از تاریخ
اریایی ها به عنوان تیره های سپیدپوست حضور
داشتند .از آن ها در آثار ایرانی ،هندی،
سومری ،یهودی ،در اسطوره های سالوی ،در توپونیم
هایی چون ایران ،ایرستان (اوستیا) ،ایرلند
و ...یاد شده است .آثار باستان شناسی تردید
ناپذیری دال بر حضور آن ها هست .در سنگنبشته
کارکردهای آنان
ها و یادمان های بسیاری
بازتاب یافته است .این نام بارها و بارها در
متون کهن تاریخی در معانی گوناگون بهکار رفته
است .از اوستایی و ویدی گرفته تا پارسی و
یونانی ،رومی ،آشوری و...
شگفتی برانگیز این که شماری از پان ترکیست ها
تا هنوز هم از بهره برداری ابزاری از نوشته
های بی سر و ته صهیونیست های یهودی و مسیحی
دست نکشیده ،گاه به گاه ،دست به نوشتن مقاالت
بی پایه و مایه در باره آریایی ها می یازند که
بیشتر بار تبلیغی و سیاسی دارد و با حقایق
علمی اصال سر و کار ندارد .دردمندانه شماری از
نویسندگان ما هم آگاهانه یا ناآگاهانه ،بدون
توجه به حقایق تاریخی ،بیخی منکر وجود آریایی
ها اند.
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برای مثال ،پان ترکیست ها با مطرح نمودن مسایل
بی پایه ،کوشیده اند گویا ثابت بسازند که چیزی
به نام آریایی وجود ندارد؟!!! و آن را با
موضوع سوء استفاده ابزاری هیتلر از نژاد
آریایی و این که او این نژاد را نژاد برتر می
خلط مبحث نموده اند که سراسر با
خواند،
مستندات علمی منافات دارد .یعنی به تکرار همان
چیزهایی می پردازند که صهیونیست ها نوشته اند
و هیچ وجه مشترکی با مسایل علمی ندارند .یکی
بحث های مردم شناسی ،نژادشناسی ،زبان شناسی،
باستانشناسی و ...است و دیگر بحث بهره برداری
های ابزاری سیاسی از مسایل نژادی ،تباری،
زبانی و ....این درست است که هم صهیونیست ها و
هم هیتلر از موضوع «نژادآریایی» ،سوءاستفاده
های بسیاری نمودند.
همین گونه از همین مساله آریایی ،شاه ایران و
داوود خان در افغانستان بهره برداری هایی
فراوان نمودند .اما در عین حال باید بدانیم که
یهودیانی که مخالف هیتلر بودند ،هم تا
توانستند به تبلیغات پوچ و بیهوده یی در برابر
ژرمن ها و دیگر سپیدپوستان پرداختند و یکسره
منکر موجودیت تیره های به نام آریایی شدند.
شاخه یی از
این در حالی است که آریایی ها
بزرگ
نژادسپید پوست بودند که شامل دو گروه
ایرانی و تورانی می شدند .نام ایریا و توریا
هم در اوستا و هم در سایر آثار آمده است .اگر
قبایلی به نام آریایی ها وجود نداشتند ،چرا
نام آن ها -پنجاه و اندی بار در اوستا و در
حدود  36بار در ریگویدا آمده است؟
پان ترکیسم هم یک ایدئولوژی فاشیستی ابزاری
است که از سوی وامبری -جاسوس سرشناس سازمان
اطالعات انگلیس که یک صهیونست بود ،برای اغراض
و مقاصد خاصی به میان آمد.
بهره برداری ابزاری از مسایلی چون زبان ،تبار،
نژاد ،فرهنگ و آیین تاریخچه دیرینه دارد.
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هنگامی که اسکندر ایران را گرفت ،دستور داد تا
تخت جمشید را آتش بزنند و هر آن چه را که از
تاریخ ایران باستان مانده بود ،نابود کنند.
این بود که کتاب مقدس ایرانیان را که بر پوست
جانوران نوشته شده بود ،سوختاندند .همین گونه،
هنگامی که ساسانیان روی کار آمدند ،تا
توانستند هر آن چه را که از اشکانیان مانده
بود ،نابود کردند .هنگامی هم که عرب ها بر
ایران دست یافتند ،همه آثار برجا مانده از
ایرانیان را تا جایی که توان داشتند ،نابودند
کردند .در مراحل بعدی هم شاهد چنین رفتارهایی
هستیم.
انگلیسی ها در هند ،در اثر کاوش های زبان
شناسی دریافتند که بسیاری از واژه های هندی با
واژه های اروپایی همریشه اند .برای مثال بگوان
(خدا) ی هندی همان با بوگ روسی و کلمه هایی
چون «بگ» و «بغ» و «بخ» در نامجاهای بغالن و
بغداد و بگرام و َ
بخدی (بغدی) ...همانند است.
ما -ی هندی ،با مادر پارسی و مور پشتو و مات
یا مامای روسی و مودر انگلیسی یکی است و.....
گذشته از این ها ،همانندی های فراوانی در سنت
ها و باورها و برگزاری مراسم و نام های
اروپاییان و ایرانیان و هندیان هست( .نگاه شود
به مقاله تیوری قطبی پیدایش آریاییان) .از
همین جا بود که به اندیشه زیستگاه و خاستگاه
زبانی باهمی رسیدند .پسان ها مساله تبار و
نژاد مشترک مطرح شد .انگلیسی ها کوشیدند از
همتباری و همنژادی مردمان هند و اروپا برای
استمرار استعمار هند بهره برداری ابزاری
نمایند .پسان ها آلمانی ها هم کوشیدند از عین
چیز بهره برداری ابزاری نمایند و نظریه
فاشیستی نژاد برتر یا نژاد نوردیک (شمالی)
آریایی مطرح گردید.
در مقابل ،یهودی ها که خود از شاخه دیگر نژاد
سپید پوست بودند و نیز دیگر جنوبیان مانند
فرانسوی ها و ...که خود را تحقیر شده می
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پنداشتند ،آغاز به تردید و افسانه خواندن کامل
بحث آریایی ها نمودند .یعنی به همان اندازه که
مطرح ساختن نظریه نژاد برتر آریایی مردود است،
به همان پیمانه تردید کامل آن هم مبنای علمی
ندارد.
پرسشی که مطرح می گردد ،این است که چرا
صهیونیست ها و پان ترکیست ها با این همه شور و
شیفتگی به رد کامل موجودیت آریایی ها و حتا
توپونیمی با قدمت دست کم دو هزار ساله به نام
ایران می پردازند؟ در پاسخ باید گفت که هر یک
انگیزه های خودشان را دارند.
مخالفت سرسختانه یهودان ،جنبه دیگری دارد.
برای پی بردن به این انگیزه ،گوشه یکی از
نوشته های یک دانشمند صهیونیست در زمینه را با
اندکی ویرایش می آوریم:
داکتر مالوری (ترجمه و تلخیص :سخا) می نگارد:
«کشف گروه زبانی هندواروپایی و رابطه اش با
برخی زبان های آسیایی ،این پندار را که همه
زبان های جهان منشاء عبری دارد ،یک باره و
برای همیشه از میان برداشت».
درست سر نخ مخالفت های گسترده محافل صهیونیست
را باید در همین یک جمله بازیافت .در گذشته،
صهیونیست ها با بالندگی چنین می پنداشتند که
که بر اساس افسانه توفان نوح (ع)همه نسل بشر
از تبار یهودان اند و همه زبان های جهان
خاستگاه عبری دارند و آن را چونان برتری و
باالدستی بنی اسراییل بر دیگران می پنداشتند و
خود را در جایگاه بلند قوم برتر قرار می
دادند .مگر ،دریافت های نوین علوم زبانشناسی
چنین پنداری را از ریشه برانداخت .وانگهی که
دانستند که دیگر هنگامه سازی های شان جایی را
نمی گیرد ،اشتراوس– فیلسوف آلمانی تباری
صهیونیست ،فلسفه «ملت برتر امریکا» را جانشین
«نژاد برتر آریایی» ساخت -ایدئولوژی یی که
کنون شالوده باوری جمهوریخواهان تندرو امریکا
را می سازد و شمار بسیاری از سیاستمداران
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تندرو جمهوری خواه امریکا از شاگردان او به
شمار می روند.
گفتیم که بحث آریایی ها بر خالف تبلیغات گروهی
که از مسایل آگاهی ندارند ،دستاورد هیتلر و
نازی ها نیست .این بحث از دوران استعمار
انگلیس در هند آغاز گردیده بود .من کتابی را
ترجمه نموده ام به نام «خاستگاه و پرورشگاه
تاجیک ها» که در تارنمای «کانون مطالعات و
پژوهش های افغانستان» ( )www.arianfar.comبازتاب
یافته است .کتاب در سال  1910در تاشکنت از سوی
یک دانشمند روسی نگاشته شده است -هنگامی که
هنوز از نازیسم هیتلری خبری نبود .از این رو،
آنانی که می پندارند که این نظریه را فاشیست
های نازی ساخته و بافته اند ،در اشتباه به سر
می برند .نازی ها تنها از آن سوء استفاده
ابزاری نمودند و مساله آریایی را در آغاز تنها
جنبه زبانی و پسان تر تباری داشت ،با دادن
بخشیدند .نه
جنبه نژادی به آن ،بار فاشیستی
این که آن را ابداء نموده باشند.
به هر رو ،در این جا پیش از آن که به اصل بحث
بپردازیم ،دیدگاه های داکتر مالوری را پی می
گیریم« :در براندازی نظریهء غیرقابل تقسیم
بودن نژاد بشری نه تنها استثمارگران نقش
داشتند ،بل که درین زمینه رول علم نیز برازنده
بود .در پی کشف ادبیات غنی هندوستان و ایران
از سوی غرب ،دانشمندان اروپایی درصدد برآمدند
که پل پای نیاکان مشهور مستقل خود را در
فراسوی باغ عدن یعنی آسیای میانه ،هندوستان و
ایران بیابند .اگرچه زمان این کار گذشته بود و
هندواروپایی و هندو -جرمنیک در اوایل قرن
نزدهم ابداع گردیده بود و ماکس مولرو سایر
زبانشناسان ،استفاده از آریایی را به مقصد
تعریف و تشریح هندواروپایی توصیه می کردند .با
پیدایش سفسطهء عجیبی در عرصهء زبان ،دالیل
بیشتری برای ثبوت برتریی نژاد آریایی فراهم
گردید .با توجه به تحقیقات انجام شده پیرامون
زبان های جهان ،آن ها را به رویت ساختار اصلی
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اصلی(یعنی
دستهء
چند
به
کلمات
انفلکتد،آگلوتیناتیف و انالیتیک) تقسیم کردند.
اگرچه این تقسیم بندی اساسا ،تنها صبغهء نوع
شناسی داشت ،مگر این تقسیمات را بسیاری به
مفهوم مراحل مختلف رشد و تکامل زبانی تعبیر می
کردند .زبان تک هجایی (آنالیتیک) مانند زبان
چینی را از نگاه درجه بندی در قاعده و زبان
هندواروپایی را در رأس قرار دادند .گفته می شد
که زبان های هندواروپایی یا آریایی از حیث رشد
و تکامل به آخرین مرحلهء خویش رسیده است .الکن،
حتا اگر برتری جسمی و زبانی و فرهنگی را زیر
نام آریایی جمع کنند ،باز هم به فقدان عنصر
مهم و اساسی مواجه هستند»...

واکنش پان ترکیست ها بیشتر جنبه سیاسی دارد و
در مخالفت با دولت های ایران در گذشته از سوی
شوروی پیشین و کنون از سوی غرب ،آذربایجان،
ترکیه و اسراییل و نیز اعراب به عنوان یک
پروژه تمویل می گردد و هدف دامن زدن به تنش
های تباری و زبانی در ایران را دنبال می کند.
در ایران شماری از پان ترکیست ها (که از سوی
شوروی وقت پول می گرفتند و کنون هم از سوی
دولت های آذربایجان ،ترکیه ،اسراییل ،عربستان
و امریکا حمایت و تمویل می شوند) ،به لجن
پراکنی و دروغ پردازی دست یازیدند و بیخی منکر
وجود آریایی ها ،و حتا ایران شدند و آن را
جعلی و ساخته و پرداخته هیتلر قلمداد کردند.
بزرگترین فتنه یی را که پان ترکیسم آفرید ،در
عرصه فرهنگی بود .پان ترکیست ها با جعل و
تحریف تاریخ سردرگمی های بسیاری را پدید آورده
اند .هر جند در مجامع علمی جهان کسی حرف پان
ترکیست ها را جدی نمی گیرد ،با آن هم به گونه
فزاینده یی همه روزه با نوشته های سراپا کذب و
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دروغ پان ترکیست ها بر می خوریم که برای گمراه
ساختن باشندگان کشورهای گوناگون نشر می کنند.
دولت ترکیه دالیل مختلفی برای چسپیدن به پان
ترکیسم دارد .برای نمونه با توجه به این که
در ترکیه در حدود سی میلیون کرد بود و باشد
دارند ،و از همه حقوق انسانی خود محروم هستند،
برای خاموش ساختن صدای آن ها ،ایشان را خالف
همه واقعیت های تاریخی به نام ترک های کوهی
یاد می کردند و بیخی منکر هویت کردی آنان
بودند .روشن است کسی در جهان چنین چیزی را نمی
پذیرفت تا این که در اثر مبارزات قهرمانانه
توده های کرد ،دولت ترکیه ناگزیر گردید زیر
فشار جامعه جهانی به هستی سی میلیون انسان
اعتراف نماید .اما در یک سده گذشته دولت ترکیه
با بوق و کرناهای کر کننده یی شب و روز تاریخ
را جعل کرد که در جهان توده هایی به نام
آریایی وجود ندارد و آریایی ساخته و پرداخته
اروپاییان و به ویژه هیتلر است .تا این که
مردم ترکیه در اثر پدیدآیی علوم نوینی مانند
ژنیتیک و  ...دانستند که پیوندهای بسیار
ناچیزی با تورک ها و مغولی ها دارند و خود
اروپاییدی و سپید پوست اند نه زردپوست.
از سوی دیگر ،برای پرده پوشی بر کشتار عام
ارمنی ها ،جعل تاریخ و تحریف حقایق به پیمانه
تاریخی-
سرزمین
منکر
بیخی
که
رسید
یی
جغرافیایی مانند ارمنستان شدند .این در جالی
یود که در همه نقشه های دیرین جغرافیایی
سرزمین ارمنستان دیده می شود و شماری از تاریخ
نویسان قدیم ارمن مانند موسی خورنی در همه
محافل علمی جهان نامی آشنا دارند.
با این که در علم تاریخ بیخی روشن است که
باشندگان قدیمی توران همه توده های اروپاییدی
و سپیدپوست بودند و تورک ها در اثر آمیزش
سپیدپوستان با زردپوستان در سده ششم میالدی به
میان آمدند و درست در سده ششم میالدی بود که پس
از تشکیل دولت خاقانات ترک ،به آسیای میانه
سرازیر شدند ،سخن از حضور ترک ها از هزاران
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سال پیش در این سرزمین ها و حتا قفقاز و ایران
می زنند.
این در حالی است زبان تورکی و «نژاد» تورکی در
اثر آمیزش توده های سپید پوست با زردپوستان
چینی از سه هزار سال پیش آغاز و در دوره
هونوها در حوالی دوصد سال پیش از میالد آغاز
به تشکل کرد .اما هونوها قسما زیر سیطره چین
رفتند و بقیه هم نابود شدند و از میان رفتند.
از همین رو ،حتا هونوها را هم تورک بشماریم،
نمی توان سخن از هزاران سال به میان آورد.
آن چه که روشن است،این است که هیچگونه سند و
مدرکی در دست نیست که بتواند حضور توده های
تورکی زبان را در آسیای مرکزی و پشته ایران
پیش تر از سده ششم میالدی تثبیت کند.
اگر به شهنامه فردوسی نگاهی بیفکنیم ،می بینیم
که هنگامی که تورک ها به آسیای میانه سرازیر
شدند ،در شرق ایران یفتلی ها فرمان می راندند
و در غرب ساسانیان .روشن است در آن هنگام نه
کسی به زبان تورکی سخن می کفت و نه اقوامی به
نام تورک در این سرزمین شناخته شده بودند .اگر
نه چنین است ،پس باید حتا یک سند هم که شده،
ارائه کنند .اما واقعیت این است که پان ترکیسم
تنها متکی بر شعار و فریب است و بس.
اکنون دولت ترکیه دست به ترفند دیگری زده است
و با تلفیق پان ترکیسم و پان اسالمیسم که آن هم
ساخته دست محافل فراماسونری و صهیونیستی است،
در صدد احیای امپراتوری ارتجاعی عثمانی برآمده
است و در این راستا باز هم فتنه های بزرگی به
راه انداخته و کشورهای همسایه خود چچنستان،
سوریه و عراق را به خاک و خون کشیده و تالش
دارد تا شمال کشور ما را هم به تخته خیز صدور
پان ترکیسم به آسیای میانه مبدل گرداند که
پروزه بسیار خطرناکی است.
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به هر رو ،برخورد علمی با مساله از زهرپاشی
های سیاسی تفاوت دارد .اما در جهان ده ها کتاب
و اثر متین علمی که مستند به داده های علمی
است ،وجود دارد .باید به همه چیز با قید
احتیاط برخورد کرد.
...و اما کتاب دست داشته :نویسنده ،از سال ها
بدین سو دست اندر کار مطالعه و پژوهش و کاوش
در باره مفاهیمی چون آریایی و ایران و ترک
بوده ام .در این راستا ،مقاالت و کتاب های
بسیاری را (بیشتر از منابع دست اول روسی)
مطالعه و در بسیاری از کنفرانس ها و نشست های
بین المللی در نهادهای علمی -اکادمیک جامعه
از
بسیاری
با
و
اشتراک
همسود
کشورهای
دانشمندان طراز اول این کشورها در رشته های
زبانشناسی ،تاریخ و باستان شناسی و ...آشنایی
به هم رسانده ام .همچنان توفیق داشته ام تا
مقاالت و کتاب هایی را در مسایل تاریخی از این
زبان به پارسی دری ترجمه نمایم.
هسته کتاب دست داشته و بخش اصلی آن -تازه ترین
مقاله های عامه فهم در زمینه مورد نظر است که
به قلم شماری از دانشمندان روسی و جامعه
کشورهای مستقل همسود نوشته شده و در بخش سوم
بازتاب یافته است .شماری از این مقاالت را در
گذشته در تارنمای «کانون مطالعات و پژوهش های
افغانستان» در دسترس شیفتگان تاریخ باستان
گذاشته بودم.
به هر رو،
فتح باب و
اندازی بحث
مقدمه خدمت

در بخش نخست کتاب کوشیده ایم برای
زمینه سازی برای طرح مسایل و راه
در بستری هموار ،نکاتی را به عنوان
پیش کش نماییم.

در بخش دوم مقاالتی را از ویکی پیدا هم به زبان
پارسی دری آورده ایم و هم برای مقایسه از روسی
ترجمه نموده ایم.
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در بخش چهارم (پیوست ها) مقاله هایی را که
شماری از پژوهشگران ایرانی در سال های اخیر در
زمینه مورد بحث نوشته اند ،آورده ایم .هدف از
این کار این است که خواننده بتواند نوشته های
پژوهشگران روسی را با آن چه که دانشمندان
ایرانی می نویسند ،مقایسه کنند.
در بخش پنجم (دنباله ها) دو ،نوشته را در باره
تورکی زبانان آورده ام که مطالعه آن شاید خالی
از لطف نباشد.
شایان یادآوری می دانم که در چند مورد برای
این که خواننده بتوانند در باره مسایل مطروحه
دیدگاه های متفاوت را هم مطالعه نماید ،آن چه
را که در زمینه در ویکی پیدیا آمده است ،آورده
ایم .دلیل این کار ،آن بوده است که ویکی پیدیا
کنون قابل دسترس ترین ،آسان ترین منبع برای
همه می باشد.
یادآوری چند نکته:
 در مقاالت برگرفته از ویکی پیدیا ،در برخی ازموارد غیر ضروری ،از آوردن منابع خودداری کرده
ایم .زیرا خواننده در صورت لزوم ،خود به آسانی
می تواند ،این منابع را در ویکی پیدیا ببیند.
این کار را به خاطر جلوگیری از پندیدگی بیش از
حد حجم کتاب و به مقصد صرفه جویی نموده ایم.
 در برخی از موارد ،برای یک دست ساختن ،روانساختن و نیز بهبود متون پارسی ،دست به ویرایش
برخی از لغزش های آشکار امالیی و انشایی یازیده
ایم.
 در جاهای ضروری ،صورت امالهای انگلیسی برخیاز واژه های مهم را آورده ایم .در این حال ،در
برخی از موارد ،شاید امالی انگلیسی شماری از
واژه ها در داخل قوسین () با آن چه که به زبان
پارسی دری آمده است ،همخوان نباشد .زیرا در
همچو موارد ،واژه ها را به همان شکلی نوشته
ایم که به زبان روسی تلفظ می شوند .به گونه
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مثال« :هونو»1به زبان روسی به شکل خونو ()хунну
نوشته می شود .در حالی که به زبان انگلیسی ،به
نوشته می شود .در
دو شکل  Xiongnuو Hsiung-nu
آثار ترجمه شده به زبان پارسی دری ،از زبان
های انگلیسی ،آلمانی ،فرانسوی و روسی ،این
«سیونگو»،
نو»،
«هیونگ
اشکال
به
واژه
«کیسونگنو»« ،سیونو» و «خونو» آمده است .اما
ما در این اثر ،در همه جا «هونو» نوشته ایم.
مثال دیگر :تاریخ نویس پرآوازه چین باستان-
سیما کیان ( )Sima Qianدر زبان روسی سئما تسیان
( )Сыма Цяньخوانده می شود .در چنین موارد ،ما
به پارسی دری نوشته ایم -سئما تسیان و در
انگلیسی را
برابر آن در قوسین ()Sima Qian
آورده ایم .یعنی -سئما تسیان ،روشن است با آن
چه که در داخل قوسین به انگلیسی آمدهSima ( -
 ،)Qianهمخوان نمی باشد.
همچنین روران ها ( )Rouransیا ژوان -ژوان ها
( )Juan-Juansها را به روسی ژوژان ها ( )жужаныمی
ما هم در همه جا «ژوژان ها» نوشته
گویند.
ایم.
 در جا هایی که به نوشتن تبصره و روشنی افکنیبیشتر نیاز افتاده است ،یا در متن در داخل [ ]
و یا هم در زیرنویس ها توضیحاتی داده ایم .در
این حال ،همه توضیحات گزارنده ،با حرف -گ.
نشانی شده است.
 در کتاب ،نقشه ها و تصویرهای بسیاری آوردهشده است که بسیاری از آن ها رنگی اند .چون
کتاب به شکل سیاه و سفید چاپ شده است ،برای
دیدن نقشه ها و تصویرهای رنگی ،اصل نسخه تایپ
شده کتاب را در تارنمای «کانون مطالعات و
ایم.
گذاشته
افغانستان»
های
پژوهش
www.arianfar.com

1

. Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA:
(qʰoŋ na.
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در پایان ،از همه خوانندگان گرامی خواهشمندیم
تا دیدگاه ها ،مالحظات و انتقادات خود را برای
بهبود کتاب دست داشته به ایمیل این کمترین
گسیل فرمایند تا در چاپ های آینده از آن بهره
مند گردیمAziz.arianfar@gmail.com .
بهروز و کامروا باشید.
با مهر ،عزیز آریانفر،
فرانکفورت ،بهار 2014

نکاتی پیرامون چند واژه:
هندواروپایی:
از دید من ،واژه «هندواروپایی» ،اصطالح چندان
مناسب و رسایی نیست .رساتر و سزاوارتر آن است
که «ایر و اروپایی» و یا دست کم «ایر و هند و
اروپایی) گفته شود .چون هندی ها پس از جدایی
از ایری ها ،و یافتن استاتوس مستقل تباری-
زبانی -فرهنگی ،از هسته اصلی ایرواروپایی ها
تجرید شده ،نقش بارزی در ریختیابی اتنوژنیز
اروآسیایی و خاورمیانه یی و نیز شکلگیری
تاریخ ،فرهنگ ،تمدن و پی ریزی امپراتوری های
بزرگ در اروآسیا نداشته اند .در حالی که ایری
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ها (اعم از ایرانی و تورانی) ها ،پیوسته نقش
هسته یی و کلیدی داشته اند .حال ،کاربرد
بعد زبانی و چه در ُ
هندواروپایی چه در ُ
بعد
تباری ،سردرگمی پدید می آورد و درد سر می
آفریند .از این رو ،پیشنهاد من این است که در
آینده در صورت امکان ،به جای واژه هندواروپایی
از واژه «ایرواروپایی» کار گرفته شود.
تنها در این صورت است که همه چیز به جای خودش
قرار می گیرد .کنون به گونه یی است که ایر و
ایرانی و تورانی ،همه در ذیل هند و هندی می
آید .روشن است چنین چیزی سر درگمی هایی بسیاری
می آفریند .حال اگر برعکس ،هندی ذیل ایرانی
قرار گیرد ،می توان از بسیاری از سردرگمی ها
رهید.
شایان یادآوری می دانم که اروپاییان با وضع
کردن اصطالح «هند و اروپایی» ،بیشتر پراکندگی
جغراقیایی توده هایی اروپاییدی دارای زبان های
برخاسته از یک خانواده مشترک را از هند تا
اروپا و امریکای شمالی ملحوظ داشته بودند.

آریا و آریایی:
روشن است نژادی به نام نژاد برتر آریایی وجود
نداشته و ندارد .اما مدارک ،اسناد ،شواهد و
داده ها و یافته های علمی ،گواه بر آن اند که
تیره های سپید پوست مهاجری که در ازمنه های
قدیم ،از گستره میان رودهای ولگا و دانیوب
نخست به
یعنی شمال دریاهای کسپین و سیاه،
آسیای میانه و دامنه های شمالی قفقاز و سپس به
آسیای میانه و جنوب قفقاز و سرانجام به پشته
ایران و نیمقاره هند آمدند؛ خود را ایریایی،
اریایی ،اریویی و ایری می خواندند .نام آریایی
را هم به گونه یی که دیاکونف 2گفته ،باید
 .2ا .م .دیاكونوف« :تاریخ ماد»  ،ترجمه كریم كشاورز،
انتشارات علمي و فرهنگي ،1380 ،ص  ،142سطرهاي  5تا ،9
و یادداشت هاي  12تا  17ص .)481-82
اصل کتاب به زبان روسی:
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Ite
mid=74&person=222.
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منحصر به همین گروه از تیره های سپیدپوستان-
یعنی هندی ها ،ایرانیان ،اوستی ها ،مادها و
گروه هایی از تورانیان دانست.
همین گونه ،تاریخ آریایی ها (ایریایی ها) را
هم به گفته پروفیسور گارنیک آساطوریان می توان
در این خالصه گردانید که مردمانی بودند سپید
پوست ،آمده از شمال خاوری و شمال باختری پشته
ایران به درون پشته ایران و سپس هند که با
سرازیر شدن در اواخر هزاره سوم یا نیمه نخست
هزاره دوم پیش از میالد ،تاثیر شگرفی بر هر دو
فالت بر جا گذاشتند ،دولت های بزرگی را پی
ریختند ،زبان و بافتار تباری منطقه را دگرگون
ساختند ،آیین و سنت های خودشان و فرهنگ خود را
در سرزمین های نو ،نهادینه ساختند و سپس هم در
میان مردم بومی حل شدند و به تاریخ پیوستند.
اما آثار بزرگی از خود به یادگار گذاشتند و
امروز دیگر چیزی به نام مردمان آریایی همپیوند
با سپیدپوستان اروپایی در این گستره وجود
ندارد.
آن چه مربوط به روس ها می گردد ،نیز شواهدی در
دست است که گروه هایی از آن ها نیز خود را در
گذشته های دور ایری یا اریایی می خوانده اند.
اما ،با گذشت زمان این نام بیخی به دست
فراموشی سپرده شده و ناپدید گردیده است .به
فرض اگر بتوانیم بخشی از تیره های سپیدپوست
اروپایی را دارای خاستگاه آریایی بخوانیم،
دیگر یکسان پنداشتن آن ها با ایرانیان و هندی
های کنونی درست نیست .کما این که ایرانیان و
هندیان کنونی را نمی توان با توجه به آمیزش
های فروان آن ها با سایر توده ها ،دیگر آریایی
خواند.

عصر حجر:
به گونه یی که می دانیم ،از پدیدآیی نوع انسان
نزدیک به  2.5میلیون سال می گذرد که از این
جمله  5000سال آن را عصر فلزات و سراسر آن را
عصر حجر در بر می می گیرد .دانشمندان عصر حجر
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را به دو دوره عصر حجر اولیه یا قبلی (پارینه
سنگی یا دیرینه سنگی  -پالیولیت) که از 2.5
میلیون سال پیش تا  12-10هزار سال پیش ادامه
داشت و عصر حجر بعدی تقسیم نموده اند که عصر
حجر بعدی به نوبه خود به سه دوره :میزولیت یا
میان سنگی (که از  10-12هزار سال پیش یعنی از
پایان عصر پالیولیت تا  5000سال پیش ادامه می
یابد) ،نیولیت یا نوسنگی (که از  5000سال پیش
از میالد تا  3000سال پیش از میالد ادامه داشت)
و ائنیولیت (پس از نوسنگی) که از  3-4هزار سال
پیش از میالد داوم یافت) تقسیم می کنند.
همین گونه عصر فلزات به دو دوره :عصر برونز و
عصر آهن تقسیم می شود .عصر برونز از سه هزار
سال پیش از میالد آغاز می گردد و تا آغاز هزاره
یکم پیش از میالد ادامه می یاید .عصر آهن از
سده هفتم پیش از میالد آغاز می گردد و تا به
امروز ادامه دارد که این گونه  2700را در بر
می گیرد.

آسیای میانه ،آسیای
میانه بزرگ و:...

مرکزی،

اروآسیای

به گونه سنتی منظور از آسیای میانه سرزمین
میانرودان آمو و سیر (جیجون و سیحون) است که
در گذشته تاریخی به نام ورز رود (فرا رود) یاد
می شد .همان سرزمینی که اعراب آن را به گونه
تحت الفظی ماورالنهر خواندند.

آسیای میانه ،آسیای
میانه بزرگ و:...

مرکزی،

اروآسیای

در نوشته دست داشته ،هر جایی که از سوی
نگارنده واژه «آسیای میانه» به کار رفته
تاجیکستان،
کشور
پنج
از
منظور
است،
و
قزاقستان
ترکمنستان،
ازبیکستان،
قرغیزستان است .همین گونه ،هنگامی که واژه
«آسیای مرکزی» را به کار برده ایم ،منظور
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ما از ساختار جیوپولیتیکی یی بوده است که
افزون بر کشورهای پنجگانه آسیای میانه،
افغانستان ،مغولستان ،بخش غربی چین ،تبت،
شمال خاوری ایران ،کشمیر ،بخش جنوبی روسیه،
نواحی جنوب تایگا -جنگلزارهای سیبیری،
اوتار پرادش و هاریانای هند (،)Haryana
هیماچال پرادش و پنجاب پاکستان را در بر می
گیرد.
به گونه یی که می دانیم ،در دوره پیش از
فروپاشی شوروی پیشین ،گستره ورزرود با
َلنهر) و فرارودان 3بنا به
فرارود (ماورا
برخی از مالحظات ،به نام «آسیای میانه و
قزاقستان» یاد می شد .مگر ،جغرافی دان های
باختری ،بیشتر آلمانی ها ترجیح می دادند آن
را به نام «آسیای مرکزی» بخوانند که گستره
یی فراختر از «آسیای میانه» را در بر می
گرفت .روشن است در پشت سر هر دو اصطالح،
استراتیژی های قدرت های بزرگ اروپایی پنهان
گردیده بود.
امروزه ،اصطالح «آسیای مرکزی» برای سراسر
گستره آسیای میانه و قزاقستان (و به گونه
غیر رسمی-مناطق شمال افغانستان) اطالق می
گردد .در استراتیژی نو امریکایی ها اصطالح
«آسیای مرکزی بزرگ» مطرح گردیده است که
افغانستان و پاکستان را هم در بر می گیرد
که بیشتر یک اصطالح «جیوپولیتیکی» است تا
جغرافیایی -تاریخی.

 . 3گفتنی است که میان «فرارود» و «فرارودان» باید
فرق گذاشت .فرارود -همه سرزمین های آن سوی رود
آمو  -همتاواژه همان ماورالنهر یا ورارود پیشین
است که گستره میان دو رود آمو و سیر را در بر می
گیرد .فرارودان -سر زمین های آن سوی رودخانه های
آمو و سیر (جیحون و سیحون) یعنی سرزمین های کنونی
قزاقستان،قرغیزستان و ترکستان خاوری یا همان
توران باستان و دشت قبچاق است.
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شریف خان بابایف ،در کتاب «سازمان همکاری
شانگهای» (در مقدمه در صفحه ،)6آسیای مرکزی
را بر گستره بس پهناوری اطالق نموده است که
حتا بزرگتر از خاور میانه می باشد:
«گستره «خاورمیانه» چهارچوب ارضی جهان غیر
عرب و غیر کنفوسیوس را در بر می گیرد.
گستره «آسیای مرکزی» بسیار گسترده تر از
خاور میانه است».
نخستین بار ،آسیای مرکزی
جداگانه جهان ،از سوی
دان) نامدار -الکساندر
«آسیای مرکزی» »Centrale
1844ج 4)1.مطرح گردید.

به عنوان یک منطقه
گیتاشناس (جغرافی
ُمبولد در نوشته
ه
( ،«L, Asiaبرلین

«آسیای مرکزی» از دیدگاه گستره جغرافیایی
بنا به تعریف پذیرفته شده در یونسکو ،شامل
مغولستان ،بخش غربی چین ،تبت ،شمال خاوری
ایران ،کشمیر ،افغانستان ،پاکستان ،بخش
خاوری روسیه ،نواحی جنوب تایگا -جنگلزارهای
سیبیری ،جمهوری های آسیای مرکزی [پیشین]
شوروی ،اوتار پرادش و هاریانای ()Haryana
هند ،هیماچال پرادش ،پنجاب و پاکستان می
باشد.
آ .ای .سنیسریف -تاریخدان و گیتاشناس
(جغرافیدان) برجسته روسی ،در سال ،1919
مفهوم «خاورمیانه» را وارد مدار علمی ساخت
که شامل :ترکستان روسی ،خیوه ،بخارا ،تبت،
کاشغر ،پامیر ،افغانستان ،پارس ،بلوچستان و
5
هند می گردید.
در کتاب «آسیای مرکزی :نگاهی از بیرون،
سیاست بین المللی از دیدگاه آسیای مرکزی»،
 . 4الکسیووا ،ان .ان ،ایوانوا ،ای .اس« ،.آسیای
میانه یا آسیای مرکزی؟»
?http://geo.1september. Ru/article.php
 .5سنیسریف ،آ .ای« ،.اوغانستان» ،1921 ،ص.15 .
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که به سال  2008از سوی بنیاد «فریدریش
ایبرت» به چاپ رسیده است ،در مقدمه نوشته
شده به قلم پروفیسور داکتر ولف الپینس–
هماهنگ کننده این بنیاد« ،آسیای مرکزی» با
«ترکستان باختری» منطبق انگاشته شده است:
«ترکستان غربی سرشار از گذشته تاریخی ،در
کل آن منطقه یی که ما امروز آن را «آسیای
مرکزی» می نامیم ،چندین بار موضوع آموزش
6
مفصل قرار گرفته است».
به هر رو ،هنگامی که سخن از آسیای مرکزی
است ،یک ساختار جیوپولیتیکی مد نظر است.
یعنی «آسیای مرکزی» و «آسیای میانه» همتای
هم نمی باشند .با توجه به همین مساله است
که ترجیح می دهم برای پنج کشور تاجیکستان،
و
قرغیزستان
ترکمنستان،
ازبیکستان،
قزاقستان از واژه «آسیای میانه» که یک
اصطالح جغرافیایی (گیتاشناختی) -تاریخی است،
و چونان یک سازواره از گستره اروآسیای
میانه بزرگ (دقیقا کشورهای فرا رودی یعنی
پنج جمهوری) کار بگیرم تا آسیای مرکزی.
سفارش من به اندیشمندان پارسی زبان هم همین
است که برای این پنج کشور به جای واژه
«آسیای مرکزی» از «آسیای میانه»کار بگیرند.
ارتیوم اولونیان -پژوهشگر روسی ،در مقاله
یی زیر نام «آسیای مرکزی بزرگ -پروژه
جیوپولیتیک یا ابزار سیاست خارجی؟» که در
تارنمای «روسیه در سیاست های جهانشمول» پخش
شده است ،تبصره جالبی در زمینه دارد:
های
«گستره
های
نظریه
به
آوردن
رو
جغرافیایی» در نظام روابط بین الملل ،منوط
به چند عامل است که مهمترین آن ها عبارت
اند از:
 )1لزوم تعریف پیکان سیاست خارجی کشورهای
معین؛
 .6ص.19 .
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 )2نیاز سوبژکتیوی (ذهنی) به تعیین موقعیت
مکانی کشورهای جداگانه و یا گروه هایی از
کشورها در مقیاس منطقه یی یا جهانی؛
 )3نیاز به هماهنگ سازی تغییر مراکز توزیع
قدرت جهانی با نیازهای تحقق مشی سیاست
خارجی در متن امکانات موجود سیاسی ،نظامی،
استراتیژیک و اقتصادی کشورهای مربوطه یا
متحدسازی آن ها.
در نیمه
دگرگونی
سیاسی-
اقتصادی
مناسبات

نخست سال های دهه نود سده بیستم،
های
(کانفیگوراسیون)
پیکربندی
اهمیت
دارای
مناطق
جغرافیایی
و سیاسی؛ ویژگی بارز نظام جهانی
پس از جنگ سرد ،گردید.

فروپاشی شوروی و پدیدآیی کشورهای نو مستقل
در گستره برجا مانده از شوروی پیشین ،تحول
کیفی یی را در شناخت بیرونی از مناطقی که
زمانی در گستره آن شامل بودند ،به میان
آورد که این دید نو ،به نوبه خود ،زمینه
ساز پدیدآیی مفاهیم و نظریه های نو گستره
تامین
از
ناشی
که
گردید
سیاسی
یی-
رویکردهای سیاست خارجی برخی از کشورها در
قبال تغییرات رونما شده به شکل طرح های
سامانمند و هنجارمند بودند.
ناگفته پیداست که آن چه که در باال گفتیم،
به چنین گستره مهمی چون آسیای مرکزی ربط می
گیرد .عامل شایان توجه در این زمینه،
تعبیرها و تفسیرها در باره نامگزاری این
گستره از میانه های سال های هفتاد سده
بیستم است.
«نام جا افتاده از دیدگاه تاریخی منطقه
«آسیای میانه و قزاقستان» (همخوان با سنت
های روسیه و شوروی) در شوروی پیشین در دوره
از سال های دهه  30تا اوایل سال های دهه
نود سده بیستم ،بنا به دالیل معینی رایج
بود .علت رواج یافتن چنین نامی آن بود که
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در دوره شوروی ،برخی از جمهوری ها مانند
و
ترکمنستان
تاجیکستان،
قرغیزستان،
ازبیکستان در گستره نام نهاد «منطقه
اقتصادی آسیای میانه» شامل بودند .در حالی
که قزاقستان چونان یک گستره اقتصادی
جداگانه ارزیابی می گردید.
به استقالل رسیدن این جمهوری ها ،زمینه
گسترش یافتن منطقه آسیای میانه و تغییر نام
آن به آسیای مرکزی را فراهم گردانید .در
عمل ،چنین نامگردانی یی در دیدار سران دولت
های جامعه کشورهای مستقل همسود به سال 1993
صورت گرفت.
دومین دلیل نامگردانی این بود که در
چهارچوب یک پروژه روشنگرانه بین المللی،
گستره بزرگی به نام آسیای مرکزی خوانده می
شد که جمهوری های پنجگانه هم شامل آن می
گردیدند .روشن است رهبران وقت شوروی در
چنین رویکردی هیچ چیز چندش آوری را نمی
دیدند.
گستره فرهنگی -جغرافیایی آسیای مرکزی در
تفسیر نسبتا گسترده یی که از سوی یونسکو در
کتاب شش جلدی «تاریخ تمدن آسیای مرکزی»
داده شده بود ،تعریف گردیده بود .تصمیم در
باره کار روی این پروژه در نوزدهمین اجالس
سازمان در نوامبر سال  1976در نایروبی،
گرفته شده بود .تدوین این پروژه در سال 1981
آغاز شد .از دید گستره گیتایی (جغرافیایی)،
در نسخه یونسکو ،آسیای مرکزی در برگیرنده
مغولستان ،بخشی از باختر چین ،تبت ،شمال
خاوری ایران ،کشمیر ،افغانستان ،پاکستان،
بخش خاوری روسیه در جنوب تایگا (مناطق
جنگلی) ،جمهوری های شوروی آسیای میانه،
استان های اوتار پرادش ،هاریانا و هیماچال
پرادش هند و پنجاب ،پاکستان می گردید».
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اولیانیان در بخش تبصره ها چنین خاطرنشان
ساخته است:
«کنکاش بر سر تعریف جغرافیایی آسیای مرکزی،
پیوسته با شور و پویایی در سراسر سه دهه
پایانی سده نزدهم و اوایل سده بیستم هم در
نشریات علمی روسی و هم در خارجی روان بوده
است .این کار عوامل فزونشماری داشت ،مانند:
نفوذ خارجی در منطقه ،و رقابت میان قدرت
های بزرگ بر سر تاثیرگذاری در آن
افزایش اهمیت ترانسپورتی و منابع آسیای
مرکزی از دیدگاه نظامی و اقتصادی.
جاندارترین بحث ها در زمینه ،میان جغرافی
دانان روسی و آلمانی که در پایان سده نزدهم
در این علم در جهان پیشتاز بودند ،در گرفته
بود .مجموعه پرآوازه شش جلدی «جغرافیای
جهان» که برنامه چاپ آن سر از سال  1891در
آلمان ،با ویرایش جغرافی دان نامدار-
آغاز گردیده بود،
ویلیام سیویرس ()Sievers
به روسی ترجمه شد.
یکی از مجلدهای چاپ دوم آن که «آسیا»
نامیده می شد ،به قلم خود سیرویس نوشته
شده ،در سال  1904در آلمان چاپ شده بود .این
اثر به سال  1908به زبان روسی نشر گردید.
همو همین چاپ در برگیرنده بحث بر سر تعریف
آسیای مرکزی بود -کرسانف -جغرافی دان
سرشناش روسی با او به مجادله برخاسته و به
کنکاش پرداخته بود».
داکتر سویونبایف -دانشمند قرغیزستانی ،که
با اصطالح آسیای مرکزی میانه چندان خوبی
ندارد ،ترجیح می دهد از واژه «اروآسیای
مرکزی بزرگ» کار بگیرد .بنده به نوبه خود
سال ها پیش از امروز از اصطالح «اروآسیای
میانه بزرگ» برای گستره کشورهای اکو کار
گرفته بودم.
به هر رو ،مهمترین نکته این است که باید
میان آسیای میانه و آسیای مرکزی تفاوت قابل
شد و دانست که این دو ،همتاواژه نیستند.
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آسیای میانه» یک واژه تاریخی -جغرافیایی
است .با توجه به همین ویژگی ،من ترجیح می
دهم همو از همین واژه یعنی «آسیای میانه»
ازبیکستان،
تاجیکستان،
کشور
پنج
برای
کار
قرغیزستان
و
قزاقستان
ترکمنستان،
بگیرم 7که بخشی از «اروآسیای میانه بزرگ»
اند.

)РЕДНЯЯ АЗИЯ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
/Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона/
Географический
термин,
получивший
более
определенное значение лишь со времени А.Гумбольдта
и употребляемый для обозначения внутренних частей
Азиатского материка. Принимая за среднюю параллель
Азии широту 441/2°, Гумбольдт называет Средней
Азией пространство в 5° широты к С и Ю от этой
параллели (391/2° с. ш. - 491/2° с. ш.); западная граница
Средней Азии совпадает с Каспием, но восточная
осталась такою же неопределенной как и прежде.
Рихтгофен, в своем труде о Китае, предложил новое,
значительно более точное определение. Положив в
 . 7روشن است که این موضوع بسیار یک موضوع باریک
است .چون قزاقستان یک کشور اروآسیایی است و نواحی
شمالی آن که بیشتر روس نشین اند ،در گستره
جغرافیایی قاره اروپا شامل می گردد .از این رو،
داخل ساختن آن در قاره آسیا لغزش آمیز است .با
این هم ،از سوی دیگر ،آسیای مرکزی گستره بارها
بزرگتری از را نسبت به پنج جمهوری در بر می گیرد
که شامل مغولستان ،سین کیانگ چین ،افغانستان،
مناطق شمال باختری پاکستان و خراسان ایران می
گردد.
داکتر سویونبایف -پژوهشگر قزغیزستانی ترجیح می
اصطالح «اروآسیای
دهد برای نمایش پنج کشور از
مرکزی» کار بگیرد که البته ،این هم بحث برانگیز
است .چون گستره قفقاز و ترکیه نیز شامل اروآسیای
مرکزی می گردند.
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основание научно-геологические принципы и указывая
на характерную особенность этой части Азии господство замкнутых бассейнов, высохших или
высыхающих и не имеющих стока к океану он, под
именем Центральной Азии, понимает пространство от
Тибета на Юге до Алтая на Севере, от Памира на
Западе до Хингана на Востоке. Арало-Каспийская
низменность, по Рихтгофену, принадлежит к
переходному поясу. В настоящее время все внутренние
замкнутые бассейны Азиатского материка называются
чаще всего Внутренней Азией, причем восточной части
этой огромной области, лежащей к Востоку от Памира,
придают по прежнему название Центральной Азии, а
западной, занимающей Туркестан, часть АралоКаспийской низменности и Иран - Средней Азии. В
более узком смысле под Средней Азией разумеют
Туркестанский бассейн, т. е. страну между Каспийским
морем на Западе, Памиром на Востоке, АралоИртышским водоразделом на Севере до Копет-дага и
.Гиндукуша на Юге
СРЕДНЯЯ АЗИЯ
/.Большая Советская Энциклопедия, 1975г/
Часть азиатской территории СССР от
)1
Каспийского моря на Западе до границы с Китаем
на Востоке и от Арало-Иртышского водораздела на
Севере до границы с Ираном и Афганистаном на
Юге.
До
национально-государственного
размежевания 1924-1925 территория Средней Азии
носила название Туркестана, которое затем стало
заменяться названием Средняя Азия (в отличие от
Центральной Азии); в зарубежной географической
литературе иногда понятия "Средняя Азия" и
"Центральная
Азия"
не
имеют
четкого
.разграничения
Средняя Азия - территория, включающая в себя )2
Узбекскую ССР, Киргизскую ССР, Таджикскую ССР и
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Туркменскую ССР, которые образуют Среднеазиатский
.экономический район
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
/.Большая Советская Энциклопедия, 1975г/
Природная страна в Азии, включающая пустынные
и полупустынные равнины, плоскогорья и нагорья.
Ограничена на Восток южной частью Большого
Хингана и хребта Тайханшань, на Юг - продольной
тектонической впадиной верхнего Инда и
Брахмапутры (Цангпо). На Запад и Север граница
Центральной Азии соответствует горным хребтам
Восточного Казахстана, Алтая, Западного и
Восточного Саяна, приблизительно совпадая с
государственной границей между СССР, с одной
стороны, Китаем и Монголией - с другой. Площадь
Центральной Азии по разным оценкам от 5 до 6
млн. кв.км. На территории Центральной Азии
расположены большей частью Китай и Монголия.
Население
Центральной
Азии
составляют
монгольские народы (халха и др.), китайцы,
.уйгуры, тибетцы и др
Источник - Яндекс

 هر جایی که از سوی،در نوشته دست داشته
،نگارنده واژه «آسیای میانه» به کار رفته است
،ازبیکستان
،تاجیکستان
کشورهای
از
منظور
.ترکمنستان و قرغیزستان و جنوب قزاقستان است
 هنگامی که واژه «آسیای مرکزی» را،همین گونه
 منظور ما از ساختار،به کار برده ایم
جیوپولیتیکی یی بوده است که افزون بر کشورهای
، مغولستان، افغانستان،پنجگانه آسیای میانه
، کشمیر، شمال خاوری ایران، تبت،بخش غربی چین
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تایگا-
جنوب
نواحی
روسیه،
جنوبی
بخش
جنگلزارهای سایبریا ،اوتار پرادش و هاریانای
هند ( ،)Haryanaهیماچال پرادش و پنجاب پاکستان
را در بر می گیرد.
به گونه یی که می دانیم ،در دوره پیش از
فرارود
گستره
پیشین،
شوروی
فروپاشی
8
بنا به برخی از
(ماورالنهر) و فرارودان
مالحظات ،به نام «آسیای میانه و قزاقستان» یاد
می شد .مگر ،جغرافی دان های باختری ،بیشتر
آلمانی ها ترجیح می دادند آن را به نام «آسیای
مرکزی» بخوانند که گستره یی فراختر از «آسیای
میانه» را در بر می گرفت .روشن است در پشت سر
هر دو اصطالح ،استراتیژی های قدرت های بزرگ
اروپایی پنهان گردیده بود.
امروزه ،اصطالح «آسیای مرکزی» برای سراسر گستره
آسیای میانه و قزاقستان (و به گونه غیر رسمی-
مناطق شمال افغانستان) اطالق می گردد .در
استراتیژی نو امریکایی ها اصطالح «آسیای مرکزی
بزرگ» مطرح گردیده است که افغانستان و پاکستان
را هم در بر می گیرد که بیشتر یک اصطالح
«جیوپولیتیکی» است تا جغرافیایی -تاریخی.
شریف خان بابایف ،در کتاب «سازمان همکاری
شانگهای» (در مقدمه در صفحه ،)6آسیای مرکزی را
بر گستره بس پهناوری اطالق نموده است که حتا
بزرگتر از خاور میانه می باشد:
«گستره «خاورمیانه» چهارچوب ارضی جهان غیر عرب
و غیر کنفوسیوس را در بر می گیرد .گستره

 . 8گفتنی است که میان «فرارود» و «فرارودان» باید
فرق گذاشت .فرارود -همه سرزمین های آن سوی رود آمو -
همتاواژه همان ماورالنهر یا ورارود پیشین است که
گستره میان دو رود آمو و سیر را در بر می گیرد.
فرارودان -سرزمین های آن سوی رودخانه های آمو و سیر
کنونی
های
سرزمین
یعنی
سیحون)
و
(جیحون
قزاقستان،قرغیزستان و ترکستا ن خاوری یا همان توران
باستان و دشت قبچاق است.
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«آسیای مرکزی» بسیار گسترده تر از خاور میانه
است».
نخستین بار ،آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه
جداگانه جهان ،از سوی گیتاشناس (جغرافی دان)
ُمبولد در نوشته «آسیای
نامدار -الکساندر ه
9
مرکزی» »( ،«L, Asia Centraleبرلین 1844ج )1.مطرح
گردید.
«آسیای مرکزی» از دیدگاه گستره جغرافیایی بنا
به تعریف پذیرفته شده در یونسکو ،شامل
مغولستان ،بخش غربی چین ،تبت ،شمال خاوری
ایران ،کشمیر ،افغانستان ،پاکستان ،بخش خاوری
روسیه ،نواحی جنوب تایگا -جنگلزارهای سایبریا،
جمهوری های آسیای مرکزی [پیشین] شوروی ،اوتار
پرادش و هاریانای ( )Haryanaهند ،هیماچال
پرادش ،پنجاب و پاکستان می باشد.
گیتاشناس
و
تاریخدان
سنیسریف-
آ .ای.
(جغرافیدان) برجسته روسی ،در سال  ،1919مفهوم
«خاورمیانه» را وارد مدار علمی ساخت که شامل:
ترکستان روسی ،خیوه ،بخارا ،تبت ،کاشغر،
پامیر ،افغانستان ،پارس ،بلوچستان و هند می
10
گردید.

در کتاب «آسیای مرکزی :نگاهی از بیرون ،سیاست
بین المللی از دیدگاه آسیای مرکزی» ،که به سال
 2008از سوی بنیاد «فریدریش ایبرت» به چاپ
رسیده است ،در مقدمه نوشته شده به قلم
پروفیسور داکتر ولف الپینس– هماهنگ کننده این
بنیاد« ،آسیای مرکزی» با «ترکستان غربی» منطبق
انگاشته شده است« :ترکستان غربی سرشار از
گذشته تاریخی ،در کل آن منطقه یی که ما امروز

 . 9الکسیووا ،ان .ان ،ایوانوا ،ای .اس« ،.آسیای
میانه یا آسیای مرکزی؟»
?http://geo.1september. Ru/article.php
 .10سنیسریف ،آ .ای« ،.اوغانستان» ،1921 ،ص.15 .
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آن را «آسیای مرکزی» می نامیم،
موضوع آموزش مفصل قرار گرفته است».

چندین

بار

11

به هر رو ،هنگامی که سخن از آسیای مرکزی است،
یک ساختار جیوپولیتیکی مد نظر است .یعنی
«آسیای مرکزی» و «آسیای میانه» همتای هم نمی
باشند .با توجه به همین مساله است که ترجیح می
دهم برای پنج کشور تاجیکستان ،ازبیکستان،
ترکمنستان ،قرغیزستان و قزاقستان از واژه
جغرافیایی
اصطالح
یک
که
میانه»
«آسیای
(گیتاشناختی) -تاریخی است ،و چونان یک سازواره
از گستره اروآسیای میانه بزرگ (دقیقا کشورهای
فرا رودی یعنی پنج جمهوری) کار بگیرم تا آسیای
مرکزی .سفارش من به اندیشمندان پارسی زبان هم
همین است که برای این پنج کشور به جای واژه
«آسیای مرکزی» از «آسیای میانه»کار بگیرند.
ارتیوم اولونیان -پژوهشگر روسی ،در مقاله یی
زیر نام «آسیای مرکزی بزرگ -پروژه جیوپولیتیک
یا ابزار سیاست خارجی؟» که در تارنمای «روسیه
در سیاست های جهانشمول» پخش شده است ،تبصره
جالبی در زمینه دارد:
رو آوردن به نظریه های «گستره های جغرافیایی»
در نظام روابط بین الملل ،منوط به چند عامل
است که مهمترین آن ها عبارت اند از:
 )1لزوم تعریف پیکان سیاست خارجی کشورهای
معین؛
 )2نیاز سوبژکتیوی (ذهنی) به تعیین موقعیت
مکانی کشورهای جداگانه و یا گروه هایی از
کشورها در مقیاس منطقه یی یا جهانی؛
 )3نیاز به هماهنگ سازی تغییر مراکز توزیع
قدرت جهانی با نیازهای تحقق مشی سیاست خارجی
نظامی،
سیاسی،
موجود
امکانات
متن
در
استراتیژیک و اقتصادی کشورهای مربوطه یا
متحدسازی آن ها.

 .11ص.19 .
37

در نیمه نخست سال های دهه نود سده بیستم،
دگرگونی پیکربندی (کانفیگوراسیون) های سیاسی-
جغرافیایی مناطق دارای اهمیت اقتصادی و سیاسی؛
ویژگی بارز نظام جهانی مناسبات پس از جنگ سرد،
گردید.
فروپاشی شوروی و پدیدآیی کشورهای نو مستقل در
گستره برجا مانده از شوروی پیشین ،تحول کیفی
یی را در شناخت بیرونی از مناطقی که زمانی در
گستره آن شامل بودند ،به میان آورد که این دید
نو ،به نوبه خود ،زمینه ساز پدیدآیی مفاهیم و
نظریه های نو گستره یی -سیاسی گردید که ناشی
از تامین رویکردهای سیاست خارجی برخی از
کشورها در قبال تغییرات رونما شده به شکل طرح
های سامانمند و هنجارمند بودند.
ناگفته پیداست که آن چه که در باال گفتیم ،به
چنین گستره مهمی چون آسیای مرکزی ربط می گیرد.
عامل شایان توجه در این زمینه ،تعبیرها و
تفسیرها در باره نامگزاری این گستره از میانه
های سال های هفتاد سده بیستم است.

«نام جا افتاده از دیدگاه تاریخی منطقه «آسیای
میانه و قزاقستان» (همخوان با سنت های روسیه و
شوروی) در شوروی پیشین در دوره از سال های دهه
سی تا اوایل سال های دهه نود سده بیستم ،بنا
به دالیل معینی رایج بود .علت رواج یافتن چنین
نامی آن بود که در دوره شوروی ،برخی از جمهوری
ها مانند قرغیزستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و
ازبیکستان در گستره نام نهاد «منطقه اقتصادی
آسیای میانه» شامل بودند .در حالی که قزاقستان
چونان یک گستره اقتصادی جداگانه ارزیابی می
گردید.
به استقالل رسیدن این جمهوری ها ،زمینه گسترش
یافتن منطقه آسیای میانه و تغییر نام آن به
آسیای مرکزی را فراهم گردانید .در عمل ،چنین
نامگردانی یی در دیدار سران دولت های جامعه
کشورهای مستقل همسود به سال  1993صورت گرفت.
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دومین دلیل نامگردانی این بود که در چهارچوب
یک پروژه روشنگرانه بین المللی ،گستره بزرگی
به نام آسیای مرکزی خوانده می شد که جمهوری
های پنجگانه هم شامل آن می گردیدند .روشن است
رهبران وقت شوروی در چنین رویکردی هیچ چیز
چندش آوری را نمی دیدند.
گستره فرهنگی -جغرافیایی آسیای مرکزی در تفسیر
نسبتا گسترده یی که از سوی یونسکو در کتاب شش
جلدی «تاریخ تمدن آسیای مرکزی» داده شده بود،
تعریف گردیده بود .تصمیم در باره کار روی این
پروژه در نوزدهمین اجالس سازمان در نوامبر سال
 1976در نایروبی ،گرفته شده بود .تدوین این
پروژه در سال  1981آغاز شد .از دید گستره
گیتایی (جغرافیایی) ،در نسخه یونسکو ،آسیای
مرکزی در برگیرنده مغولستان ،بخشی از باختر
کشمیر،
ایران،
خاوری
شمال
تبت،
چین،
افغانستان ،پاکستان ،بخش خاوری روسیه در جنوب
تایگا (مناطق جنگلی) ،جمهوری های شوروی آسیای
میانه ،استان های اوتار پرادش ،هاریانا و
هیماچال پرادش هند و پنجاب ،پاکستان می
گردید».
در

بخش

تبصره

ها

چنین

خاطرنشان

اولیانیان
ساخته است:
«کنکاش بر سر تعریف جغرافیایی آسیای مرکزی،
پیوسته با شور و پویایی در سراسر سه دهه
پایانی سده نزدهم و اوایل سده بیستم هم در
روان بوده
نشریات علمی روسی و هم در خارجی
است .این کار عوامل فزونشماری داشت ،مانند:
نفوذ خارجی در منطقه ،و رقابت میان قدرت های
بزرگ بر سر تاثیرگذاری در آن
افزایش اهمیت ترانسپورتی و منابع آسیای مرکزی
از دیدگاه نظامی و اقتصادی.
جاندارترین بحث ها در زمینه ،میان جغرافی
دانان روسی و آلمانی که در پایان سده نزدهم در
این علم در جهان پیشتاز بودند ،در گرفته بود.
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مجموعه
برنامه
ویرایش
()Sievers

پرآوازه شش جلدی «جغرافیای جهان» که
چاپ آن سر از سال  1891در آلمان ،با
جغرافی دان نامدار -ویلیام سیویرس
آغاز گردیده بود ،به روسی ترجمه شد.

یکی از مجلدهای چاپ دوم آن که «آسیا» نامیده
می شد ،به قلم خود سیرویس نوشته شده ،در سال
 1904در آلمان چاپ شده بود .این اثر به سال
 1908به زبان روسی نشر گردید .همو همین چاپ در
برگیرنده بحث بر سر تعریف آسیای مرکزی بود-
کرسانف -جغرافی دان سرشناش روسی با او به
مجادله برخاسته و به کنکاش پرداخته بود».

تورک ،توده های تورکی زبان یا گویشوران
(آلتایی-سایانی-
تورکی
های
زبان
بایکالی) ،گوک تورک ها یا تورک یوت ها،
ترک ها و زبان ترکی:
ترک :
واژه
بر
درنگی
یکی از سردرگم ترین و بحث برانگیز ترین واژه ها در جهان ،در کنار واژه هایی چون آریایی،
ایران ،عرب و مغول؛ ترک (تورک) است .دلیل این کار هم روش است :اروپاییان در آغاز تنها
با هون های آتیالیی آشنایی داشتن د .از همین رو ،تا سده ششم میالدی تقریبا همه باشندگان آسیای
مرکزی را به نام هون می شناختند .در این حال متفاوت از چینی ها با توده هایی چون خیون
های تورانی اوستایی و هونوها یا خونوها که در واقع نیاکان هون ها بودند ،آشنا نبودند پسان ها
هنگامی که شاهنشاهی خاقانات کبیر تورک در سده ششم میالدی با امپراتوری روم شرقی یا
بیزانس در برابر ایران ساسانی همپیمان شد ،با نام تورک آشنا شدند .این بود که که باشندگان
آسیای مرکزی را دربست به نام تورک شناختند .آن چه مربوط به روس ها می گردد ،آن ها تا
تهاجم مغول ،تنها تاتارها را می شناختند .از همین رو هم همه اقوام باشنده آسیای مرکزی را به
نام تاتار می شناختند .پس از تهاجم مغول اصطالح تاتار -مغول پدید آمد .آن گاه همه را تاتار-
مغول خواندند .این گونه واژه تورک در ادبیات روسی تقریبا یک واژه نو است که پس از پتر
کبیر و جهانگشایی های روس ها وارد ادبیات روسی گردید .عرب ها و به پیروی از آنان
ایرانیان هم در دوره پس از اسالم تقریبا همه باشندگان ماورالنهر را تورک می خواندند.
شایان یادآوری است که واژه مغول از ابداعات چنگیز خان است و پیش از او وجود نداشت .اما
مغول ها قوم بسیار قدیمی بودند که در گذشته دولت هایی به نام دونخوها ،سیان بی ها و یک
امپراتوری بزرگ و پهناور به نام روران ها یا ژواژن ها داشتند .روشن است پیش از چنگیز
خان واژه مغول در هیچ جا دیده نمی شود .این گونه ،بسیاری از دانشمندان پیش از چنگیز خان
اقوامی را که در حقیقت پروتومغولی بوده اند ،گاه تورک و گاه هم هون خوانده اند .در نتیجه
خلط مبحث به بیراهه رفته اند .این در حالی است که تورک ها و مغول ها دو قوم جداگانه با
خاستگاه ها تباری و جغرافیایی جداگانه اند .خاستگاه نیاکان مغول ها در چندین سده پیش از
میالد ،کرانه های اقیانوس آرام بود و بیشتر شا ن به ماهیگیری اشتغال داشتند .در حالی که
خاستگاه نیاکان تورکان باستان واحه توریان (تورفان) بود که در اواخر سده سوم میالدی در آن
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می زیستند و در اواخر سده چهارم میالدی متشکل بر پنجصد خانواده به رهبری سردار آشینا از
دست ستمگری های بازماندگان خونوهای جنوبی به دامنه های جنوبی کوه های آلتایی کوچیدند.
روشن است در آن هنگام ،هنوز به نام تورک یاد نمی شدند .از همن رو می توان آنان را به گونه
مفروض و مشروط می شود با عطف به گذشته تورکان آشینایی خواند .واژه تورک قدمتی بیشتر
از سده ششم میالدی ندارد.
در سده بیستم شماری از پژ وهشگران اروپایی با تکیه بر ترجمه های ناقص از آثار چین باستان
نتوانسته بودند میان خیونی ها ،هونوها یا خونوها ،هون ها ،مغوالن و تورک ها تفکیک قایل
«هونو»
شوند.
(Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: qʰoŋ na
(.به زبان روسی به شکل خونو ) (хуннуنوشته می شود .در حالی که به زبان انگلیسی ،به دو
شکل Xiongnuو  Hsiung-nuنوشته می شود .در آثار ترجمه شده به زبان پارسی دری ،از
زبان های انگلیسی ،آلمانی ،فرانسوی و روسی ،این واژه به اشکال «هیونگ نو»« ،سیونگو»،
«کیسونگنو»« ،سیونو» و «خونو» آمده است .یک مشکل دیگر که گره اضافی یی بر گره کور
ترمینولوژی سردرگم می افزود ،تلفظ دو حرف «خ» و «ه» در زبان های اروپایی و روسی
است .در زبان های اروپایی حرف «خ» ندارند .در این حال هنگام ترجمه آثار روسی هر جا که
«خ» بوده ،آن را با «ه » Hنوشته اند .برای مثال خیون را هیون و هون و برعکس روس ها
هنگام ترجمه آثار اروپایی چون  Hندارند ،هر جا که در آثار اروپایی ها واژه یی با حرف Hدیده
«گ ».
با
هم
گاه
و
اند
نوشته
«خ»
با
را
آن
اند،
از تاریخ خونوها یا هونوها و هون های آتیالیی می دانیم که این دو قوم هیچگاهی پا به آسیای
میانه و فالت ایران و هندوستان ننهاده بودند و هزاران کیلومتر دورتر می زیسته اند .اما
برعکس ،خیون های تورانی که در اوستا هم از آنان یاد شده است ،در همسایگی ایران می
زیسته اند و هپتالیان خیونی که از جمع خیون های سپید بودند ،در شرق پشته ایران یعنی در
افغانستان کنونی ،فرارودان و گستره کنونی پاکستان چند سده فرمان رانده و صاحب امپراتوری
بزرگی بودند .سردرگمی میان انبوه واژه های مغشوش گاه حتا بزرگترین کارشناسان را به
بیراهه می کشاند .برای مثال اکادمیسین بارتلد ،که بیگمان یکی از بزرگترین تورک شناسان
جهان بود ،در کتاب تاریخ ترک های آسیای میانه ،هپتالیان را از جمع هون های سفید خوانده
بود .این در حالی است که اصال چیزی به نام هون های سفید نداریم .هپتالیان از جمع خیون های
سفید تورانی بودند .در ظاهر ،بارتلد با توجه به این که متیقن شده بود که زبان هپتالیان از هون
ها تورکی زبان متفاوت است و پژوهش های ایناکی -بزرگترین دانشمند جاپانی هم چنین چیزی
را ثابت ساخته بود ،برای متمایز ساختن هپتالیان از هون ها  ،آنان را به نام هون های سفید
بود .
خوانده
در یک سخن ،خیونیان تود ه یی بودند تورانی ،هونوها یا خونوها توده یی بودند که از اثر
آمیزش های چندین سده یی خیونان و سایر تورانیان با چینی های زردپوست به میان آمده بودند.
خونوها یا هونوها در اغاز زیر فرمان یوئه شی ها یا ماهبانویان یعنی نیاکان کوشانیان بودند .اما
سر انجام توانستند به رهبری پادشاه شان -مائودون شانیو دولت ماهبانویان را در گانسوی چین
براندازند ،شاه شان کیدار را بکشند و امپراتوری بزرگی را بنا نهند .
هون های آتیالیی از بازماندگان هونوها یا خونوهای شمالی اند که پس از شکست از دست چینی
ها از راه اورال و جنوب روسیه به سوی اروپا تاختند و در سر راه با اقوام اروپاییدی باشنده
جنوب روسیه از جمله اوگر ها و ...آمیزش یافتند .از این رو چیزی به نام هون سفید اصال وجود
ندارد و اطالق هون بر هپتالیان (یفتلیان یا هیاطله) درست نمی باشد.
برخی از دانشمندان اروپایی برای تفکیک هون های آتیالیی از هونوها یا خونوها  ،هون های
آتیالیی را هون های اروپایی و خونوها یاهونوها را هون های آسیایی خوانده اند که باز هم
درست نیست .در واقع ،آنان نتوانسته بودند میان خونوها یا هونوها تفکیک قایل شوند .شماری هم
خونوها را به شکل  Xiongnuنوشته اند که بیشتر به سردرگمی می افزاید.
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همین گونه ،تورک خواندن یا مغول خواندن کوشانیان و هپتالیان هم اساسا درست نیست و ناشی
از ناآگاهی نا آ.گاهی از تاریخ باستانی آسیای مرکزی و ِسیای میانه است .من در کتاب های
خاوران ،ایران و توران در سپیده دم تاریخ و خاستگاه و پرورشگاه زبان چند کانون و گستره یی
ام .
آورده
را
هپتالیان
و
کوشانیان
تاریخ
تفصیل
به
پارسی
مطلب:
اصل
به
پردازیم
می
در سال ها اخیر ،به ویژه پس از فروپاشی شوروی ،که ایدئولوژی پان ترکیسم به گونه غیر
رسمی به ایدئولوژی بسی از کشورهای تورکی زبان قفقاز و آسیای میانه مبدل گردیده است،
اطالعات نادرستی در باره تاریخ باستانی توده های تورکی زبان از طریق پان ترکیست های
ایرانی وارد زبان پارسی شده ،از جمله واژه های جعلی و سردرگمی چون ترکتباران که در هیچ
زبان جهان دیده نمی شود و در هزار سال ادبیات ما پیشینه ندارد ،ورد زبان ها شده است .از
سویی دیگر ،سخن از تاریخ نمی دانم هفت هزار ساله یا هشت هزار ساله تورکان آذری در قفقاز
و یا تورک خواندن ه زاره ها و یا این که گویا تورهای سیهچرده اوستایی در سرزمین ما تورانی
بوده اند و تورک خواندن تورانیان و همین گونه انکار از توده هایی آریایی و مهاجرت آریاییان
که حقیقت تثبیت شده یی در علم است و انکار از خانواده بزرگ زبانی هندواروپایی و ....بر
شود .
می
آورده
زبان
به هر رو ،من در سه دهه گذشته ،تحقیقات دامنه داری در زمینه نموده ،چند اثر در چند هزار
برگ نوشته ام که بخش بیشتر آن ترجمه از منابع دست اول روسی است .شما می توانید این
کتاب ها را را در تارنمای کانون مطالعات مطالعه فرمایید .در این جا به توضیح واژه تورک می
پردازیم:
توده های تورکی زبان یا گویشوران زبان های اورالی-آلتایی-سایانی -بایکالی:
در ادبیات روسی ،کنون واژه «ترک )» (Туркو ترک ها ) (Туркиبه گونه مطلق در مورد
باشندگان تورکی زبان کشور ترکیه ) (Турцияو واژه «زبان ترکی )» (Турецкий язык
همین گونه ،تنها برای زبان ترکی استانبولی» به کار می رود .این در حالی است که سایر
باشندگان کشور ترکیه را «ترکیه یی )» (Турцыمی خوانند که درست هم است .زیرا نمی شود
برای مثال کردها یا ارمنی ها را ترک خواند .در ترکیه کنونی ،قومی به نام ترک وجود ندارد.
تازه در این کشور در حدود بیست میلیون عرب تبار و  25میلیون کرد و میلیون ها نفر نمایندگان
سایر اقوام زندگی می کنند .دولت ترکیه در یک قرن گذشته تالش های فراوانی به خرج داد تا با
جعل تاریخ ،کردها را ترک های کوهستانی معرفی نماید ،اما کسی در جهان چنین چیزی را
روشن است نمی پذیرد.
برای سایر گویشوران زبان های اورالی-آلتایی -سایانی-بایکالی یا گویشوران زبان های گروه
تورکی ) (языки тюркской группыاز واژه تورک ها /تیورک ها )(тюркиو یا واژه
توده های تورکی زبان ) (тюркоязы́чные наро́дыو گاهی هم توده های گویشور گروه
زبانی تورکی ) (наро́ды тю́ркской языко́вой гру́ппыکار گرفته می شود.
همین گونه برای گویشوران زبان های تورکی نخستین -اصطالح پروتوتورکی
) (прототюркиیا پیشینیان تورکان ،و برای نیاکان تورکان باستان اصطالح پراتورکی ها
) (пратюркиو برای تورکی زبانان باستان که در سده ششم میالدی دولت خاقانات تورک را
پی ریختند ،اصطالح «تورک یوت» ها (به چینی توکیوها) کار برده می شود .باید متوجه بود که
تورکی زبانانی که دولت خاقانات بزرگ تورک را در سده ششم میالدی برپا کردند ،با پسوند
مغولی «یوت» -تورکیوت خوانده می شدند و چون چینی ها حرف «ر» نداند ،آن را به شکل
توکیو تلفظ می کردند .آن ها همچنین به نام گوک تورک ها هم نامیده شده اند .شاید در آغاز نام
آن ها با توجه به خاستگاه توریانی (تورفانی) شان توریوت (یعنی توریانی ها یا تورفانی ها) بوده
باشد که حرف صدادار «ک» در میان تور و یوت اضافه شده باشد و سپس هم با افتادن پسوند
مغولی «یوت» به نام تورک ها شهرت یافته باشند.
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روشن است که نژادی به نام تورک وجود ندارد .همین گونه ،اتنوس (تبار) واحد تورکی و زبان
واحد تورکی هم وجود ندارد .هر چه هست ،توده ها یا اقوام تورکی زبان است .یعنی گویشوران
زبان های خانواده تورکی ،که باهم همتبار نیستند .تورکی زبان ها اقوامی اند گوناگون از
نژادهای مختلف ،که برخی از آنان آمیزه یی اند از سپیدپوستان اروپاییدی (بیشتر تورانیان) با
زردپوستان چینی و مغولی و منگولوییدهای تبتی.
از اقوام تورکی زبان آسیای میانه ،قدیمی ترین آن ها خیاکاس ها (قرغیزها با قرقیزها) اند که در
اصل از تبار دینلین های اروپاییدی بودند و پسان ها با تونگوزها ،هونوها ،ژونگارها ،چینی ها،
تبتی ها تورکان و مغول ها آمیزش یافتند .ترکمان ها (تورک نماها یا ترک مانندها یعنی کسانی
که شبیه ترک ها اند) در اثر آمیزش تورک ها با باشندگان خوارزم و پارس ها به میان آمدند که
پسان ها به پیمانه معینی با مغول ها هم مخلوط شدند .قزاق ها و ازبیک ها و ...همه اقوامی اند
که بسیار جوان پنداشته می شوند و پس از یورش مغول ها در اثر آمیزش توده های بومی ایرانی
تبار -تاجیک ها با مغول های نیمه سپیدپوست و نیمه زردپوست به میان آمدند .این در حالی است
که در خون ازبیک ها هاپلوهای تورکی Qتقریبا دیده نمی شود .تنها در میان باشندگان تاشکنت تا
 14درصد تثبیت گردیده است .از این رو تورک خواندن ازبیک ها درست نیست.
اکادمیسین پروفیسور داکتر گومیلیف (نوه دختری آنا اخموتوا یا احمدووا -سخنور نامدار تارتار)
که یکی از بزرگترین تورک شناسنان جهان و مولف نخستین کتاب جدی در زمینه «تاریخ
نویسد :
می
است،
باستان»
تورکان
« تورک های قدیم به رغم نقش عظیم شان در تاریخ بشریت ،بسیار کمشمار و اندک بودند .در
متن تاریخ جهانی ،تاریخ تورک ها توده های قدیمی و دولت ایجاد شده از سوی آن ها به این
پرسش خالصه می شود :چرا تورک ها پدید آمدند و چرا از میان رفتند و نام خود را برای
بسیاری از توده ها به میراث گذاشتند .توده هایی که هرگز از بازماندگان آن ها به شمار نمی
روند».
به گونه یی که از نوشته گومیلیف بر می آید ،تورک ها توده هایی بودند که زمانی پدید آمدند و
سپس از میان رفتند (یعنی در میان سایر توده ها ذوب شدند -درست مانند آریایی ها که از شمال
آمدند و در میان باشندگان بومی سیاهچرده پشته ایران ذوب شدند و در این حال تاثیر بزرگی بر
سرنوشت این پشته بر جا گذاشتند و نام خود را برای برخی دیگر از توده ها که بازماندگان شان
به شمار نمی روند ،به یادگار گذاشتند.
از تاریخ می دانیم که سپاه چند ده هزار نفری خاقانات کبیر تورک در نیمه های سده ششم میالدی
بر آسیای میانه بر دولت هپتالیان یورش آوردند .تازه تورک ها تنها افسران بلند پایه و دودمان
شاهی را تشکیل م ی دادند .اما بخش بزرگ سپاه را سپاهیان سایر اقوام از جمله تیلی ها (نیاکان
بودند)
اروپاییدی
و
تورانی
که
ها
اویغور
تشکیل می دادند( .تورکی زبان شدن و منگولوییدی شدن سیماهای اویغورها متاخر است ).از این
جمع ،شمار بزرگ شان در نبردهای بخارا با هپتالیان و سپس نبرد هرات از سوی سپاهیان زیر
فرمان بهرام چوبین یا بهرام چوبینه کشته شدند .این گونه ،شمار اندکی از تورکان ماندند (شاید
چند هزار) که پسان ها در میان اقیانوس بیکران توده های دیگر مانند سغدیان ،ایرانیان ،هندیان،
سالوی ها ،عرب ها ،بیزانتینی ها و بالکانی ها که شمار شان به ده ها میلیون نفر می رسید،
چون قطره یی ذوب شدند .این گونه ،دیگر سخن گفتن از قومی به نام تورک درست نیست .هر
چه هست ،توده های تورکی زبان است .برای مثال هنگامی که ترکمان های سلجوقی سرزمین
بیزانس یا روم شرقی را گرفتند و در اناتولی خالفت عثمانی را پی ریختند ،نفوس امپرتوری
ادعاهایی
گونه
هر
رسید.
می
نفر
میلیون
دوازده
به
بیزانس
پان ترکیست ها مبنی بر کوچیدن میلیون ها چادرنشین و دامدار تورک از آسیای مرکزی به
آسیای میانه و سپس به پشته ایران و اناتولی نادرست است .زیرا در عمل چنین چیزی با پیمودن
هزاران کیلومتر ممکن نبود و مستند هم نیست .گیریم که چند ده هزار بوده باند ،باز ه در برابر
43

ده ها میلیون باشنده سرزمین های متمدن قطره یی در اقیانوس است .
همان گونه که کنون دیگر چیزی به نام آریایی نداریم .عین چیز در باره تورک ها هم صدق می
کند .آمدند و رفتند .اما تاثیر بزرگی بر جا گذاشتند و کنون همان گونه که نام آریایی ها (ایریایی
ها– ایری ها) بر بسیاری از توپونیم ها و اتنونیم های باشندگان ایران مانده است ،عین چیز در
باره تورک ها هم صدق می کند).
به گفته پروفیسور داکتر لئو گومیلیف– واژه تورک کنون صرف بار زبانی دارد .طرفه این که
واژه تورک در آغاز هم تنها بار زبانی داشته است.
اکادمیسین اوسکون عثمانف-رییس انجمن تاریخ دانان قرغیزستان در کتاب «تاریخ قرغیزستان»
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 زمینه می نویسد « :واژه تورک در آغاز ،شاید بار زبانی و اجتماعی داشته بود ،تا
تباری .چون در آغاز ،تنها نمایندگان اریستوکراسی نظامی را به این نام می خواندند .اما با
گذشت زمان ،نه تنها برای طایفه یی که در راس اریستوکراسی نظامی قرار داشت ،بل که برای
همه اقوام زیر سلطه آن ها تعمیم پیدا کرد».
تورک ها در واقع بازماندگان ایل کوچک آشینا (که در آغاز پنجصد خانواده دارای خاستگاه های
تباری گوناگون) بودند که از اوخر سده سوم میالدی تا سده پنجم میالدی در گستره توریان
(تورفان) می زیستند و بیشتر دارای خاستگاه تورانی -ایرانی بودند و زیر فرمان هونوها بسر
می بردند .آن ها سپس به دامنه های جنوبی کوه های آلتای کوچیدند و به گستره زیر فرمان
ژوژان ها (نیاکان مغول ها) پناه بردند و در میانه های سده ششم میالدی با متحد ساختن قبایل
گوناگون تورانی از جمل ه تیلی ها (نیاکان اویغورها) شاهنشاهی ژوژان ها را برانداختند و
شاهنشاهی پهناور تورک ها را پی ریختند.
کلیاشتورنی -بزرگترین تورک شناس و مغول شناس جهان در کتاب «دولت ها و توده های دشت
های اروآسیایی» می نویسد « :در گستره بود و باش [ایل] آشینا سر از اواخر سده سوم تا سال
 460بیشتر باشندگان ایرانی (سغدی و تخاری) (هندواروپایی) بسر می بردند که روشن است بر
زبان و سنت های فرهنگی آشیناییان تاثیر می گذاشتند .درست در همین جا بود که اساس
پیوندهای تنگاتنگ ترکان و سغدیان گذاشته شد که تاثیرات عظیمی بر کلیت فرهنگ و دولتداری
گذاشت ».
جا
بر
باستان
تورکان
نگارد :
می
70
ص.
در
او
«در پاییز  542ژوژان ها شورش دیگر اوغوزها را سرکوب کردند .پیشوای شورشیان اوغوز
به پایتخت وی شرقی چین گریخت که در آن جا با او با مهربانی رفتار شد .این گونه ،دیگر برای
دولت وی غربی (حریف وی شرقی) اتحاد با اوغوزه ا غیر ممکن شد .این بود که وئدارای سیاه
تصمیم به گسیل سفارت نزد ترک ها گرفت .او با توجه به اطالعات در باره ارتباط جینولوژیک
(شجره یی) ایرانی دودمان پادشاهی آشینا در راس سفارت یک سغدی بخارایی را که در غرب
اقصای چین در یکی از مراکز بازرگانی جاده ابریشم زندگی می کرد ،گماشت».
بسیار حالب است که دودمان آشینا به گفته بزرگترین تورک شناس حهان دارای خاستگاه ایرانی
است.
بوده
باید دانست که در سده های سوم تا پنجم میالدی در واحه تورفان بیشتر بازماندگان قبایل یویه شی
و سایر تورانیان می زیستد .زبان یویه شی ها یا ماهبانویان که تخاریان یکی از قبایل آن بودند
سکایی ختنی تثبیت شده است که از زبان های کونتوم و از خاندان ایرانی شرقی است .
با این هم ،منابع چینی بافتار تباری ایل کوچک آشینا را متشکل گوناگون پرداز می کنند .
آ+شین+است .
بر
متشکل
آشینا
هم
ایتمولوژی
دید
از
در این جا آ نشان ه تکریم است که هم در زبان چینی و هم در زبان های ایرانی شرقی کاربرد
دارد :مانند اکا و انا در پشتو ،بابا ،کاکا و ماما در پارسی دری ،آجا و آبا و آپا در لهجه هزارگی
44

و....
تورکی
در
اتا
و
شین بسیار با شاه پارسی نزدیک است .شاه به معنای بلند و شایان و برجسته است .شاهین یعنی
بلندپرواز.
پرنده
دهد .
می
معنا
شهبانو
هم
شی
یویه
که
این
طرفه
خونوها هم پادشاه خود را شا نیو می خواندند .کوه های سایان یا شایان هم معنای کوه های بلند را
دهد .
می
اشینا را نمی توان به هیچ رو از روی ایتمولوژی زبان های تورکی تبیین کرد .
به هر رو ،تورک ها تورانیان ایرانی زبانی بوده اند که به پیمانه های گوناگون با مغوالن آمیزش
یافته بودند و زبان تورکی هم با زبان های خانواده اروپایی و به ویژه ایرانی خاوری خویشاوندی
دارد .
در باره خود زبان تورکی چند دیدگاه هست .یکی این که آشینایی ها این زبان را از هونوها یا
خونوهای جنوبی فرا گرفته بودند و با خود به دامنه های آلتای به همراه آورند .دو دیگر ،این که
آن در اغاز به یکی از زبان های ایرانی شرقی یعنی سکایی ختنی سخن می کفتند اما با آمدن به
دامنه های جنوبی آلتای ،زبان بومی آلتاییان را کع تورکی بود ،فرا گرفتند .
اما اثبات هیچ یک ار این دو فرضیه ممکن نیست .زیرا اشینایی ها با هونوها دشمنی داشتند و با
آنان همزبان نبودند و زیر ستم آنان بسر می بردند و از دست آنان به گستره دولت ژوژان ها
گریختند .
ثبوت این که زبان باشندگان آلتای تورکی بوده باشد ،هم به صورت قطعی منتفی است .زیرا بنا
اند .
بوده
اروپاییدی
آنان
ها
نشانه
همه
بر
فرضیه سومی که احتمال آن بیشتر ار دیگر فرضیه ها است ،این می باشد که پس از تشکیل
شاهنشاهی خاقانات کبیر تورک ،ضرورت ایجاد زبانی پدید آمد که برای همه  24قبیله شناخته
شده آسیای مرکزی قابل فهم باشد .یعنی یک زبان بین القومی مشترک و درباری.
این بود که کمیسیونی از خبرگان گماشته شد و زبان مشترکی را با بهره گیری از ساده ترین واژه
های رایج در دشت های پهناور آسیای مرکزی ساختند .یعنی زبان تورکی چیزی همانند زبان
اسپیرانتوی عهد باستان می باشد -یک زبان مصنوعی درباری رسمی شاهن شاهی خاقانات کبیر
تورک .بیگمان شمار بسیاری از واژه های زبان تورکی دارای ریشه ایرانی اند .مانند قرغان که
از گورگان گرفته شده ،خان که از گان گرفته شده ،قویون که از کیهان گرفته شده و......
در این حال باید برای همیشه به یاد داشت که هر گونه سخن گفتن از حضور تورک ها در پشته
ایران ،قفقاز ،بین النهرین و هندوستان و ....پیش از میانه های سده ششم میالدی هیچگونه پایه
علمی و تاریخی ندارد و افسانه سرایی است.

در جستجوی خاستگاه نیاکان آریایی
برای دریافت پاسخ های روشن به پرسش های
رنگارنگ ،و وارد شدن به بحث ،بایسته می دانیم
در آغاز ،اندکی در باره موضوع دیگری بپردازیم:
آیا اصال چیزی به نام نژاد هست یا نه؟
روشن است از دیدگاه علم ژنیتیک ،هیچ تفاوتی
میان انسان ها به عنوان یک «نوع» نیست .مگر،
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از دید علومی چون اتنوگرافی ،اتنولوژی،
دموگرافی و انتروپولوژی ...انسان ها را از روی
نشانه های رنگ پوست و ریخت سیماهای شان ،به
چهار نژاد اصلی سپید پوست ،سیاهپوست ،سرخپوست
و زردپوست رده بندی می کنند که به نوبه خود از
روی نشانه های به خصوص تر ،به تبار (اتنوس)
ها ،اقوام ،قبایل ،طوایف و تیره ها رده بندی
می شوند.
هر چه است ،چیزی به نام نژاد (راس) در جهان
پذیرفته شده است .حاال ،یکی از این نژادها هم
نژاد سفید پوست است .هستند کسانی که با دیدگاه
های اخالقی انسانگرایانه ،بیخی منکر نژاد
هستند .اما باید گفت که چنین چیزی با واقعیت
های علمی سازگاری ندارد .علومی چون اتنولوژی
شناسی)،
(مردم
دموگرافی
(تبارشناسی)،
انتروپولوژی (انسان شناسی) و نیز زبان شناسی و
باستان شناسی و ...ناگزیر اند ،انسان ها را
رده بندی نمایند و به نژاد ها ،تبارها ،قوم
ها ،قبیله ها و تیره ها و از این گذشته به
خاندان ها و  ...تقسیم نمایند و برای تفکیک
ایشان از یک دیگر ،برای هر یک نام هایی
بگذارند .در غیر آن ،اصال نمی شود چیزی را
مطالعه کرد.
حال کسی بپذیرد یا نه ،نوع انسان ها به چهار
نژاد تقسیم می شود و چنین چیزی در جهان
پذیرفته شده است .هر چند برخی هم انسان ها را
به سه و گروهی هم به هفت نژاد تقسیم می نمایند
برای مثال ،سفیدپوستان را به سه زیر گروه
مدیترانه یی ،آلپی (نوردیک یا شمالی) و هندو
اروپایی از جمله آریایی (هندوایرانی) و همین
گونه نژاد دراویدی و سینهالی را هم جدا می
نمایند.
فرهنگنامه مایر ،نژاد سیاه را به چند بخش
تقسیم کرده است :سیاهپوست ،خویخوی ،مالنزی،
نگریتو ،سیاه استرالیاییم .در این فرهنگنامه،
نژاد زرد نیز به چند شاخه تقسیم شده است:
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مغول ،چینی و
ماالیی،
تبتی،
اسکیمو.

هندوچین،
پلینزی،

جاپانی و کوریایی،
میکرونزی،
مائوری،

در این فرهنگ ،سرخپوستان امریکای جنوبی نیز
جزو زردپوستان به شمار رفته اند.
کنون بر پایه پژوهش های اخیر زبان شناسی،
نژادشناسی ،تبارشناسی ،باستانشاسی و ...گروه
مغولی را دیگر کسی از جمله نژاد زرد نمی
شمارد .نژاد زرد ،کنون تنها در چینی ها و شاخه
های دیگر آن ها خالصه می شود .دیگر ،ثابت شده
است که مغولی ها آمیزه یی اند از نژاد زرد و
سپید .آن چه مربوط به تورک ها می گردد ،ثابت
شده است که آن ها سپیدپوست های اروپاییدی
(دارای چهره های اروپایی) بوده اند که پسان ها
با زردپوستان و مغوالن آمیزش یافته اند.
برای نمونه ،قدیمی ترین قوم تورکی زبان باشنده
آسیای میانه قرغیزها (خیاکاس ها) اند .کنون
اسناد و مدارک و داده های فزونشماری در دست
است که قرغیزها که خاستگاه شان مناطق علیای
سرچشمه رود ینی سی است ،در آغاز مردمانی بوده
اند دارای موهای سرخ ،چشمان آبی و سبز و جلد
سپید به نام دینلین .روشن است پسان ها قزغیزها
با توده های چینی و تبتی و مغولی آمیزش یافته
و منگولویید (مغولی سیما) شدند.
به هر رو ،تفصیل این نکته ها را می گذاریم
برای بخش های بعدی .می کوشیم ،بر اساس داده
های علمی با ذکر ماخذ و منابع -بیشتر از آثار
روسی -به ویژه آثار دانشمندان تورکی زبان
آسیای میانه ،ثابت بسازیم که توده های ترکی
زبان ،بکگروند (بستر) و بیس (پایه) نژاد سپید
دارند.
بر پایه بینش سنتی قرون وسطایی ،سفیدپوستان را
به سه زیر گروه حامی ،سامی و یافئثی
(هندواروپایی) تقسیم می کردند و همین گونه
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نژاد دراویدی و سینهالی را هم جدا می نمایند.
حامیان ،چنان که تورات می گوید ،از حام پسر
نوح می باشند .سامی ها ،شاخه بزرگی از سفید
پوستان هستند که شامل کلدانی ها ،آشوری ها،
فینیقی ها ،بنی اسرائیل و اعراب می شوند.
مردمان هندواروپایی ،در بر گیرنده ایرانی ها،
ارمنی ها ،یونانی ها ،آلبانی ها ،ایتالیایی
ها ،ژرمن ها و سالوی ها می شوند».
البته ،همه این تقسیمات بیشتر جنبه قراردادی و
تیوریک دارد ،زیرا رنگ پوست و مو و شکل صورت
و ...بیشتر زیر تاثیر عوامل زیست بومی شکل می
گیرد.
پرسشی که از دیر باز بدین سو پیوسته مطرح بوده
است ،این است آیا نژادی به نام اریایی
(آریایی) هست ،یا نه؟ واگر چنین نژادی وجود
دارد ،آیا این نژاد ،به گونه یی که نازی ها در
زمان هیتلر ادعا داشتند ،نژاد برتر است؟ و اگر
است ،این برتری بر دیگر انسان ها در چه نهفته
است؟
پاسخی که علم به این پرسش ها می دهد چنین است
که چیزی به نام «نژاد آریایی» وجود ندارد.
انسان ها هم با یک دیگر برابر اند و هیچ نژادی
بر نژاد دیگر برتری ندارد .با این هم ،در
تاریخ مردمانی بوده اند که خود را آریایی می
خوانده اند .در این باره گواهی های فراونی چه
از دید زبان شناسی ،چه از باستانشناسی و دیگر
علوم در دست است .حال اگر بپذیریم که در گذشته
مردمانی به نام آریایی ها بوده اند ،بی درنگ
پرسش دیگری مطرح می گردد که :آیا آدم هایی که
خود را آریایی می دانسته اند ،زمانی به گستره
پشته ایران مهاجرت کرده بودند یا اصال مهاجرتی
صورت نگرفته بود؟ اگر پاسخ مثبت است ،آیا
باشندگان کنونی افغانستان و ایران و هند-
اریایی (آریایی) و از بازماندگان همان مهاجران
اند یا خیر؟
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آیا می شود سفیدپوستان اروپایی و امریکا را هم
اریایی (آریایی) بخوانیم؟ اگر نه ،آن ها چه
پیوندهایی با هندی ها و ایرانیان دارند؟
اگر ،اصال مهاجرتی صورت نگرفته است ،پس چگونه
حضور انسان خردورز سپیدپوست را در پهنه اروپا
توجیه خواهیم کرد؟ همین گونه ،چگونه می شود
شمار فراوان همریشگی های زبانی و فرهنگی-
تمدنی و سنت های همانند میان باشندگان هند و
ایران و سالوی ها و اروپاییان شمالی را توضیح
داد؟
چگونه می شود موجودیت هاپلوگروه های اروپاییدی
را در خون باشندگان افغانستان ،هند و ایران
و آسیای مرکزی توضیح داد؟
در باره مردمانی به نام آریایی ،برای نمونه در
اوستا آمده است« :ایریا فی دایهی هاوو» که در
این جا ایریا  -سرزمین و مردم ایریا معنا می
دهد .همچنین در سنگنبشته های داریوش بزرگ اریا
واژه یی است که او برای زبان و نسب خود به کار
برده است .در متون کهن یونانی هم نمونه های
بسیاری هست که دیرینه بودن هویت ایریا را به
اثبات می رساند .هرودوت در باره مادها در کتاب
«تواریخ» خود چنین نگاشته است« :مادها در قدیم
خود را اریوی می نامیدند» .دمسیوس می فرماید
که «همۀ مغان اریون هستند» و دیودوروس می
نویسد که «زرتشت اریانوی بود» .شکل نگارش و
تلفظ واژۀ ایریا در زمانه های مختلف باستان و
پسا باستان فرق می کرد .اما مفهوم همه شان از
این اصطالح یکی بود.
در سنگ نبشتۀ کعبۀ زرتشت 12که در عصر شاهنشاهی
شاپور اول به دو لهجۀ پارسی (اشکانی و ساسانی)
(آریایی) ،کسی بود که در
 . 12زرتشت پیامبر ایرانی
باره او حرف و حدیث های بسیاری گفته شده است .برخی
از دانشمندان اروپایی ،که نتوانسته اند وجود زرتشت را
باور کنند ،او را چهره افسانه یی خوانده اند .برای
نمونه ،دارمستتر (زاده  ۲۸مارچ  - ۱۸۴۹درگذشتۀ ۱۹
49

و یونانی نگاشته شده بود ،نام ایران به سه شکل
متفاوت آمده است .در بخش یونانی به جای
استفاده از اسم مکان ،نام یک تبار (اتنوس) ذکر
شده است :من شاه (دسپوت) مردم اریانون هستم.
در پارسی اشکانی و ساسانی نام سرزمین ایرانی
ها آمده است.
در پارسی اشکانی ،اصطالح اریان -شهر و در پارسی
ساسانی به گونۀ اران-شهر نوشته شده است .بنا
بر این ،اریان ،اران و ایران مترادف هستند و
به هیچ رو نباید اریان و آریان را ساختۀ
اروپایی ها دانست.
در سنگ نبشته های نقش رستم و کعبۀ زرتشت که به
دو گویش پارسی میانه (اشکانی و ساسانی) و
یونانی می باشد ،اصطالح اران و اریان به کار
رفته است است .به طور مثال در بخش پارسی
اشکانی ،کلمۀ اریان استفاده شده و در پارسی
ساسانی اصطالح اران .هر دو جمله را در زیر می
آوریم:
ardašīr šāhān šāh ērān
ardašīr šāhān šāh aryān
ارَ
دشیر -شاهن شاه اران
اکتبر  ،)۱۸۹۴دانشمند باستانشناس فرانسوی ،بر آن بود
که هرگونه تالشی برای روشن ساختن رخدادهای زندگی
زرتشت نیز همانند کوشش در راه روشن ساختن روزهای زاد
و مرگ هر شخصیت افسانه یی دیگر ،بیهوده است و
نافرجام» .بنابراین ،نظر ژان کلنز ،مبنی بر افسانه
پنداشتن زرتشت ،سخن تازه نیست که شگفتی کسی را
برانگیزد.
با این حال ،به گفتۀ یوگنی ادواردویچ برتلس (زادۀ
دسامبر  - ۱۸۹۰درگذشتۀ اکتبر  ،)۱۹۵۷خاورشناس روسی و
از برجستهترین کارشناسان ادبیات ملل آسیای مرکزی،
بیشتر اوستاشناسان غربی بر آناند که میتوان زرتشت را
همچون چهره یی تاریخی پذیرفت؛ زیرا ،زرتشتی که در
گاتاها معرفی شده است ،کامالً یک فرد واقعی است و هرگز
نمیتوان وجود واقعی او را منکر شد .چنانکه پروفسور
میلز ،اوستاشناس مشهور انگلیسی ،بر این باور بود که
«زرتشت یک شخصیت تاریخی است و در وجود او هیچگونه
تردیدی نمیتوان داشت»-.گ.
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اردشیر -شاهن شاه اریان
جمله یی را از یک متن پیش از اسالم به نام
«یادگار زریران» (نمایشنامه یی در باره جنگ
ایران و توران و در شمال خراسان) ،می آوریم:
پورست کو که هی توو؟
َچ اران هم.
..گوفت کو ارم او ه
زریر پرسید که که هستی تو؟
گفت که ایرم و از [سرزمین] ایرانم

13

 . 13در کتاب دست داشته ،در مقاله های گوناگون ده ها
آوند در زمینه آورده شده است .در این جا ما تنها به
یادآوری چند نمونه بسنده می کنیم:
«در بخش های کهن اوستا شامل :فروردین یشت ،مهریشت،
آبان یشت و  . . . .نام ایران/آریا در پنج شکل و
ترکیب آمده است .این نام ها عبارت اند از« :ایران
ََ
َئیرَ
َه)« ،سرزمین های
ئج
َه و
ین
َهی/ا
َئج
َئیرینه و
ویج» (ا
َ
َ
َ
َ
ایرانی» (ائیر ینم دخوینم)« ،خانم های ایرانی»
(خشویوی
ایرانی»
«تیرانداز
َنم)،
َئیریوشَی
(ا
َ
َ
َ
ایرانیان»
های
ها/بیشه
و«جنگل
ایشوتموائیرینم)
َ
َ
َ
َ
ََ
یه)» .واژه های «ائیرینه»« ،ائیرینم»،
َزور
(ائیره ر
«ائیریو» و «ائیره» بدون واژه های همراه آن ها به
باور پژوهشگران ،سخن از نام آریا و ایران دارد.
تابستان دو ماهه و زمستان ده ماهه که در این گفتار،
از آن یاد مي شود ،و در بخشي از نامهء پهلوي مینوي
خرد نیز از آن چنین یاد شده است « :پیتاک کو پت
ایرانویچ ده ماه ّ
دمیستان او دو ماه هامین .او اندر
هان دو ماهي تاپیستان ایچ (=نیز) دمیک سرت ،آپ سرت
َر (=گیاه) سرت» ترجمه « :پیدا است که به
او اورو
ایرانویچ ده ماه زمستان و دو ماه تابستان (است) ،و
اندر آن دو ماه تابستان نیز ،زمین سرد ،آب سرد ،و
گیاه سرد است».
 ...گفتار وندیداد و مینوي خرد ،در بارهء آب سرد و
زمین و گیاه سرد چنین است که دو ماه در تابستان نیز
زمین آن جا یخزده بود ،و آب و گیاهان ویژهء آن
سرزمین نیز یخزده بودند».
در وندیداد ،پس از بند یاد شده ،یکایک از شهرهایي که
َ که پایتختش
َو
ساخته شده است ،چنین یاد ميشود  -2 :گ
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سُغد است -3 .مرو  -4بلخ زیبا با درفش افراشته است .
 -5. .نسا ،که میان مرو و بلخ است -6 .هرات داراي
َرت (کابل)  -8اورواي پر سبزه (در
رودخانه  -7دک
قفقاز)  -9گرگان  -10هریختي -سرزمین هیتیتها در آسیاي
کوچک -11 .هتوَ
َخرم (جهرم) - 14
منت (زابل) -12 ،ري  -13چ
َ (گیالن)  -15هفت رود (بلوچستان)  -16کردستان و
َرن
و
لرستان...
دیگر یادکرد از ائیرین ،با پاژنام (درخشان) در
وندیداد ،در بند سي و نه از فرگرد نوزدهم آمده است :
«سرزمین درخشان آریا را ميستایم».
***
در مهریشت که یکي از کهنترین بخش هاي اوستاست ،از آن
جا که کیش مهر ،پیش از زرتشت و به هنگام فریدون در
جهان آریایي روان گشت .در کردهء  4بند  13چنین آمده
است:
« نخستین ایزد مینوي ،که پیش از خورشید فناناپذیر تیز
اسپ ،بر فراز کوه هرا (البرز) برآید ،نخستین کسي که
با زینت هاي زرین (=پرتوهاي مهر سپیدهدمان) آراسته از
فراز کوه زیبا سربرآورد ،از آن جا (آن مهر) بسیار
توانا همهء زیستگاههاي آریایي را بنگرد».
واژهء زیستگاه هاي آریایي ،در مهریشت به زبان اوستایي
َئیریو – شي ین» آمده است .در بند  15همین کرده ،از
«ا
ْ
َ
کشور آریایي درخشان به گونهء «خونیرث بامي» یاد شده
َن برابر است با روشن ،بخش دویم
ْو
است که بخش نخست آن خ
آن «ایر» همان آریایي است و بخش سیوم آن بامي،
درخشان است که در نام «بامیان» و نیز در واژهء
بامداد-بامداد = گاه روشنایي) روان است.
در تیریشت ،یکي از یشت هاي کهن که ستایش تیشتر -
ستارهء سپاهبد خراسان ،و برانگیزانندهء آبخیزهاي
دریاي فراخکرت (اقیانوس آرام) و راندن ابرها به هفت
کشور زمین ،و بارش باران است ،نیز چندبار از کشورهاي
آریایي یاد شده است».
+++
سر پرسی سایکس -تاریخ نویس انگلیسی در ص 127 .جلد یکم
«تاریخ ایران» با تکیه بر متن اوستا ،در باره
«ایریانم ویجوا» می نگارد« :در داستان های ویژه به
یک منزل از دست دادۀ آریانم ویجوا اشاره شده است و
چون به واسطۀ سرما مجبور به مهاجرت از آن جا شده به
سغدا و مورو (در زبان یونانی سغدیانا و مرژیانا)
رفته اند که اولی بخارا و دومی مرو حالیه خوانده می
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هادی معیری نژاد -پژوهشگر ایرانی ،می نویسد:
«در روایت های عهد عتیق ،نسل بشر از فرزندان
حضرت نوح گسترش یافته است .از سام -سپید
پوستان ،از حام -تیره پوستان و از یافث -زرد
پوستان گسترش یافته اند .این قدیمی ترین طبقه
بندی انواع بشر است که تا قرون جدید هم پایه
بسیاری از تیوری های نژادی بوده است.
در سده نوزدهم ،نژادهای جهان را بر اساس
ویژگیهای ظاهری به چهار دسته بزرگ سفیدپوست،
سیاهپوست ،زردپوست و سرخپوست بخش میکردند و
برخی نژاد سرخپوست را جزئی از نژاد زردپوست به
شود ،به واسطۀ ملخ و طوایف دشمن مجبور شدند سغد را
نیز ترک کنند و به باغدی کشور بلند رایت و بعدها بلخ
نامیده شد ،بروند ،از بلخ به نیسایا رفته اند و این
محل را با نیشاپور یکی دانسته اند ولی به عقیدۀ من
اشتباه است ،چه ناحیۀ ناسا با نسا که در مغرب عشق
آباد واقع است ،بهتر مناسبت دارد».
+++
در ص 28 .کتاب «ایران و تمدن ایرانی» تالیف کلمان
هوار -خاور شناس فرانسوی ،در باره این داستان چنین
نگاشته شده است« :خاطرۀ این کوچ ها در اوستا که به
ابهام از سرزمین گمشده سخن می گوید ،حفظ شده است.
این سرزمین ،گونۀ بهشت خاکی است که ائیرنم وئجه نام
داشت .اریایی ها در اثر سرد شدن آب و هوای مناطقی که
زندگی می کردند ،از مساکن اولیۀ خود رانده شدند و به
سغدیانا (بخارا و سمرقند) ،مرگیانا (مرو) آمدند .اما
در آن جا نیز به واسطۀ ملخ و قبایل دشمن نتوانستند
دوام بیاورند و به مناطق جنوبی تر به بلخ و سپس به
خراسان سرازیر شدند و از آن جا در سراسر فالت ایران
پراگنده گردیدند».
++++
در ریگویدا ،در سرود اندرا و اندرانی در بند  19چنین
نوشته شده است« :داسه» و «آریه» را از یک دیگر تشخیص
داده نظر کرده می رویم».
«حتا آن فرد آسمانی که برای
در سرود  129بند : 5
همراهی آمد ،ویشنو به اندرا خدائی به خدائی تر که
سازندۀ صاحب تخت و در سه جهان مردم آرین را کمک می
کند و به پرستنده سهمش را از قانون مقدس می بخشد.».
(وندیداد ،ترجمۀ هاشم رضی ،ج  ،1ص  ،193انتشارات« فکر
روز» ،چاپ یکم ،1376 ،تهران).
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شمار میآوردند .برخی از مردم شناسان نژاد
استرالیایی را نیز به عنوان چهارمین گروه (و
با احتساب سرخپوستان پنجمین گروه) ذکر کرده
بودند.
امروزه دیگر ویژگیهای ظاهری مانند رنگ پوست،
ریخت اندام ،رنگ چشم و مو و جنس مو ،سند
معتبری برای بازشناسی نژادهای گوناگون نیست،
به این دلیل که هیچگاه مرزهای قاطعی گروههای
نژادی پیش گفته را از یکدیگر جدا نمیکند.
افزون بر آن ،به رغم برخی تفاوت ها،
همانندیهای بسیاری میان افراد بشر وجود دارد،
و افراد هر یک از گروههای نژادی طبقه بندی شده
در سده نوزدهم نیز ممکن است با یکدیگر تفاوت
های زیادی داشته باشند.
نژاد سفید و سوتفاهم های نژادی:
«نژاد سفیدپوست اصطالحی بود که در سده نوزدهم و
آغاز سده بیستم کاربرد داشت ،و به مردمی گفته
میشد که در اروپا ،شمال افریقا ،خاورمیانه
و ...زندگی میکنند .باور بر این بود که منشاء
این نژادکوههای قفقاز است.
ویژگیهای ظاهری نژاد سفید طبق آن نظر اینگونه
توصیف میشد :این مردم قامت میانه تا بلند
ً دارای
ً بلند است ،عموما
دارند .صورتشان نسبتا
پیشانی تخت و چانه کشیده میباشند .رنگ پوستشان
از سفید روشن در شمال اروپا تا سفید قهوه یی
در ایران متغیر است .رنگ چشم آنان ممکن است
آبی ،سبز یا تیره رنگ باشد .رنگ مو از بور تا
مشکی متغیر است و جنس آن معموالً صاف و موجدار
است.
بخشبندی نژاد سفیدپوست در سده نوزدهم ،نژاد
سفید را به چند زیر گروه تقسیم کرد:
نژاد نوردیک
نژاد مدیترانه یی
نژاد آلپی
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نژاد نوردیک یا نژاد ژرمنی نامی بود که
مردمشناسان در نیمه نخست سده بیستم میالدی به
شاخه یی از نژاد سفید دادند .این دیدگاه
امروزه بیشتر ایدئولوژیکی دانسته میشود تا
علمی .باورمندان به این دستهبندی نژادی،
مهاجران آریایی را نیای مشترک پدری نژاد
نوردیک شمرده و دیرینگی آن را به پیرامون چهار
تا شش هزار سال پیش و جایگاهش را شمال اروپا
محاسبه کردهاند.
برپایه نژاد نوردیک ،باوری نژادپرستانه [پدید
آمده که] مردم ژرمن ،نژاد برتر شمرده میشدند.
این نظریه در پایان سده نوزدهم و آغاز سده
بیستم در اروپای غربی و امریکای شمالی
هواخواهانی داشت و مورد پشتیبانی آلمان نازی
نیز بود.
نژاد مدیترانه یی اصطالحی است که در سده نوزدهم
و آغاز سده بیستم میالدی ،به یکی از زیرگروههای
اروپاییان و به مردمانی گفته میشد که در
پیرامون دریای مدیترانه زندگی میکنند .از
ویژگی هایی که مردمشناسان برای این زیرگروه
ذکر کرده بودند ،میتوان به قامت میانه ،چشم و
موی تیره رنگ ،و پوست گندمگون (و حتا سبزه)
اشاره کرد .بیشتر مردم جنوب اروپا مانند
یونان ،اسپانیا ،پرتگال و جنوب ایتالیا و
سیسیل ،فینیقیه و شمال افریقا ،فالت ایران و
آسیای صغیر از این نژاد به شمار آمدهاند.
نژاد آلپی هم گونه یی بینابینی به شمار می رود
که در سوئیس ،اتریش  ،فرانسه و شمال ایتالیا
بودوباش دارند.
در سده نوزدهم ،توماس هاکسلی -زیست شناس
انگلیسی بر این باور بود که مردم اروپا به دو
دسته زانتوکروئید ( ،Xanthocroiسفیدپوستان زرد
موی و رنگین چشم) در شمال و مالنوکروئید
( ،Melanochroiسبزهرویان سیاه موی و سیاه چشم)
در جنوب بخش میشوند .نیز بر این باور بود که
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دسته نخست ،سفیدپوستان پاکیزه و اصیل اند و
دسته دوم از آمیزش نژادی سفیدپوستان با مغوالن
و یا آسترالیاییها پدید آمدهاند .برخی دیگر از
نظریهپردازان عقیده داشتند که مردم جنوب اروپا
با سیاهپوستان افریقایی آمیخته شدهاند.
در پایان سده نوزدهم این پندار که مردم جنوب
اروپا با نژادهای غیرسفیدپوست آمیخته شدهاند،
بسیار نیرومند شد و پیامدهای منفی گسترده یی
را به دنبال داشت .در کشورهای آلمان ،بریتانیا
و امریکا ،نژادپرستان ،که سفیدپوستان موبور و
رنگین چشم را نژاد آقا ( )Master Raceمینامیدند،
اقوام جنوب اروپا را در ردیف غیرسفیدپوستان
(که به زعم آنان پستتر از سفیدپوستان بودند)
به شمار آوردند و شایسته تحقیر دانستند .نمونه
آن دیدگاههای نازیهابود که با اعتراض متحد
دیکتاتور
موسولینی،
بنیتو
شان
ایتالیایی
فاشیست رو به رو گردید.
در سده بیستم ،ژوزف سرگی دیدگاه خود را در
کتابش به نام نژاد مدیترانه یی(چاپ  )1901بیان
کرده و بر این باور بوده است که نژاد مدیترانه
یی ریشه در افریقا دارد .نیز عقیده داشته که
مدیترانه ییها ،نوردیکها و سیاهان افریقا از
را
آن
وی
که
هستند
ریشه
و
اصل
یک
اورافریقایی( )Eurafricanنامیده و عقیده داشته که
نژاد مدیترانه یی برترین نژاد جهان و بازمانده
تمدنهای مصر ،یونان ،ایران ،روم ،کارتاژ و هند
است .مطابق دیدگاه او ،اقوام سامی مانند اعراب
و اقوام حامی مانند حبشیها و توتسیها خویشاوند
مدیترانه ییها هستند.
گمان میرود که بخشبندی اروپاییان به سه دسته
آلپی ،نوردیک و مدیترانه یی و پیش کشیدن مساله
تفاوت مدیترانه ییها با دو گروه دیگر ریشه
مذهبی داشته و تنها دستمایه یی برای ادامه
تنشهای مذهبی میان پروتستانها و کاتولیک ها
(که بیشینه آنان به ترتیب باشنده شمال و جنوب
اروپا هستند) بوده باشد.
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در سده های گذشته ،درگیری میان سه نژاد اصلی
قفقازی ،آسیایی و سیاهپوست همواره وجود داشته
که گاه شامل محرومیتهای اجتماعی ناشی از
خودستایی بوده و زمانی منجر به نسل کشیهای تحت
حمایت حکومت ها شدهاست .نژاد پرستی احساس ترس
یا نفرتی است نا به جا از یک انسان تنها به
دلیل نژاد وی .حتا زمانی که رنگ پوست مطرح
نباشد ،عوامل دیگری چون زبان ،مذهب ،ملیت،
تحصیالت ،جنسیت یا سن و سال منجر به بروز
تعصبات میگردد.
جامعه شناسان ،تاریخ نویسان و انسان شناسان
معتقدند هنگامی دو گروه با رنگ پوست و ظاهر
فیزیکی متفاوت با هم در تماس قرار میگیرند و
بر سر یک موضوع رقابت میکنند ،تبعیض نژادی با
شدت و خشونت بیشتری بروز میکند .اما جوامعی که
عاری از هر گونه درگیری نژادی هستند ،از
پتانسیل همه شهروندان خود بهره برده و به سوی
حذف این تعصبات گام میبردارند».
می دانیم که بر پایه داده های علمی ،به گمان
غالب ،رنگ پوست انسان های نخستین خردورز ،سیاه
مایل به نصواری و گندمی بوده و رنگ موهای شان
سیاه بوده است ،درست مانند باشندگان کنونی
اتیوپیا ،نه مانند دیگر سیاهان افریقایی .پسان
ها رنگ پوست (و نیز موی) انسان های کوچیده به
قاره های دیگر ،با گذشت زمان در اثر عوامل
گوناگون از جمله آمیزش با انسان های نئاندرتال
تغییر یافته و به رنگ سفید مبدل گشته است.
همین گونه سفیدپوستانی که به سوی چین و تبت
شتافته اند ،با گذشت زمان زرد پوست شده اند و
آنانی که پسان تر به قاره امریکا کوچیده اند،
با گذشت زمان سرخ پوست شده اند .تغییرات در
رخسارها ،رنگ مو و چشم ،نیز با گذشت زمان زیر
تاثیر عوامل زیستبومی صورت گرفته است.
آن چه مربوط به ایریایی ها می گردد ،باید گفت
که تثبیت این که آیا در آغاز« ،ایری» تنها نام
عمومی گروهی از انسان های سپیدپوست بوده یا
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نام زبان آن ها و یا شاید هم نام سرزمینی که
همه آن ها در آن می زیسته اند؛ امریست بسیار
دشوار .تنها چیزی که می توان گفت ،این است که
سرزمین نخستین سپیدپوستان ایریایی -جایی به
نام ایریاناویجه بوده است که اندکی پسان تر به
آن می پردازیم که از کجا گرفته شده است .سپس
این نام بر زبان و تیره این گروه از
سپیدپوستان اطالق گردیده است -ایری ها ،اری ها
یا ایرها .به سان این که امروز هم کسانی نظر
به خاستگاه شان شناسایی می شوند؛ مانند هراتی
ها ،کابلی ها ،بخاری ها و ...گروهی هم از روی
زبان شان مانند پارسی زبان ،پشتو زبان ،اردو
زبان و...
با این هم ،بیشتر دانشمندان بر آن اند ،که این
نام بیشتر جنبه زبانشناختی دارد .حال ،هرگاه
این را هم بپذیریم ،باید اذهان نماییم ،که
زبان بدون انسان و انسان بدون گستره جغرافیایی
نمی تواند وجود داشته باشد .پس به هر رو با
گروه هایی از انسان ها و گستره معین جغرافیایی
سروکار پیدا می کنیم.
برخی ها دوست ندارند ،بنا به دالیلی بحث در
باره آریایی ها را از محدوده زبانی بیرون
بکشند .با این هم باید پذیرفت که زبان بدون
گویشور نمی تواند وجود داشته باشد .از این رو
در هر حال ،سر و کار ما با گروه های انسانی
معین می گردد که به زبان های مشخصی سخن می
گویند.
ایریایی ها (نیاکان ایرانیان نخستین) ،آریایی
ها (نیکان هندی های نخستین) ،ایری ها (نیاکان
اوستی های نخستین) و اریویی ها (نیکان مادهای
سفیدپوست
نژاد
از
هایی
تیره
نخستین)،
اروآسیایی مهاجر به آسیای میانه و قفقاز بوده
اند که از راه شمال خاوری پشته ایران-دامنه
های باختری پامیر و آسیای میانه و نیز دامنه
های شمالی قفقاز به گمان بسیار در اوایل هزاره
دوم پیش از میالد به شمال و شمال باختری پشته
ایران و سپس هند آمده ،و به دالیل گوناگون ،از
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جمله داشتن خاستگاه مشترک ،همریشه بودن زبان و
فرهنگ شان؛ خود را ایریایی ،اریویی ،ایری و
اریایی و سرزمین هایی را که پسان ها به آن
مهاجرت کردند و جاگزین شدند ،به نام های
ایریانام ویجه ،اریاناورته و ایرستان خواندند.
این مردمان سپید پوست ،پس از آمدن به پشته
ایران ،با باشندگان سیاهگون بومی این سرزمین
آمیزش یافته ،و با گذشت زمان در میان آن ها حل
گردیدند .در این حال ،کاربرد آریایی بر
باشندگان کنونی هند و ایران و یکی شمردن آن ها
با برخی از تیره های سپیدپوست اروپایی زیر نام
نژاد آریایی ،آن هم به عنوان نژاد برتر ،بیخی
نادرست است.
البته ،سپیدپوستان اروپایی و امریکایی از
سپیدپوستان همنژاد شان (روس ها ،یهودیان و
اعراب) تفاوت هایی دارند .اما همچنین از
سپیدپوستان هندی و ایرانی تفاوت هایی دارند که
یکی پنداشتن آن ها درست نیست .همین گونه که
انسان های زرد پوست و انسان های سرخپوست که
نیاکان شان آمیزه یی از سپید پوستان و
زردپوستان بوده اند ،امروز دیگر از نیاکان خود
بیخی متفاوت هستند .چنانی که انسان های امروزی
سفیدپوست که خود از آمیزش سیاهان افریقایی با
نئاندرتال های سپید پوست پدید آمده اند ،به
هیچ رو با نیاکان افریقایی خود یا نئاندرتال
های سپیدپوست یکی پنداشته نمی شوند.
پرسشی که مطرح می گردد ،این است که خاستگاه
نخستین ایریایی ها یا اریایی ها که از شمال
خاوری پشته ایران (آسیای میانه) و از قفقاز به
شمال باختری پشته ایران آمدند ،کجا بوده است؟
در کتاب دست داشته ،به این پرسش های کلیدی
پاسخ داده شده است.
در ادبیات ما ،در هزاره گذشته ،چیزی به نام
آریا و آریایی دیده نشده است .دلیل آن هم بیخی
روشن است -ایریانا با گذشت زمان به ایران مبدل
59

شده و تنها همین نام ایران بوده است که
ماندگار شده است .ایران در واقع جمع ایر است.
یعنی ایر +ان (نشانه جمع).
در اواخر سده نزدهم و سده بیستم ،با توجه به
َ اریا
این که هندی ها و ایرانیان باختری ،واژه
را به شکل آریا یا حرف «آ» تلفظ می کنند،
مفاهیم یاد شده به شکل های «آریا» و «آریایی»
و «آریانا» رواج پیدا کرد .ورنه همان اریا،
اریایی و اریانا است .اما ما در این نوشته ،آن
را به شکل رایج آن -آریا و آریایی و آریانا
به کار می بریم.
در این جا بایسته است برای پی بردن به مفهوم
ایریایی یا اریایی ،در باره نوع بشر یا انسان
سخن بگوییم:
روشن است با مطرح شدن موضوع بشر یا انسان،
ناخواسته وارد یک مبحث بسیار پیچیده فلسفی می
گردیم که پرداختن به آن از حوصله نبشته دست
داشته بیرون است .با آن هم ،ناگزیر اشاره یی
توصیفی ( )Deskriptiveبه آن می نمایم:
از دیر باز دو دیدگاه در باه بشر یا انسان
مطرح بوده است :فرضیه آفرینش و نظریه پیدایش.
در این جا ،نخست فرضیه آفرینش را به بررسی می
گیریم و سپس به نظریه پیدایش می پردازیم:
ُسمانی ،بر آن اند که
باورمندان به آیین های آ
بر پایه کتاب های مقدس ،انسان نخست (حضرت
بابای آدم (ع) در سیمای موجود کامل خلق شده،
مدتی با همسرش (بی بی حوا) در بهشت برین می
زیسته و سپس به دلیل نافرمانی از فردوس به
زمین «تبعید» گردیده است .در این جا یک نکته
شایان یادآوری است و آن این که آدم هنگامی که
به زمین فرود آمد ،دیگر آن «انسان» کامل
نخستین که در بهشت می زیست ،نبود .یعنی ناگهان
از یک موجود کامل به یک موجودی که از نظر
تکامل در پایین ترین درجه تکامل قرار داشت
(بشر) ،مبدل گردید .این آدم باید از نگاه
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فلسفه تکامل ،بار دیگر از نردبان معرفت باال
برود تا دوباره به همان اصل خویش برگردد.
تنها توجیه کننده این طرز دید ،فلسفه «حرکت
جوهری» مال صدرای شیرازی است که کنون یگانه
فلسفه پذیرفته شده در میان حکمای اسالمی است که
به روشنی نشان می دهد که انسان چگونه می تواند
از پایین ترین مدراج به باالترین مدارج فراز
آید .برخی از اندیشمندان اسالمی ،این فلسفه را
از نظر اهمیت همتراز تیوری نسبیت انشتاین
ارزیابی می کنند.
شاید سروده میرفندرسکی -از حکمای اشراقی اسالمی
هم دال بر همین دیدگاه باشد که نوشته است:
چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی -صورتی
در زیر دارد آن چه در باالستی
صورت زیرین اگر با نردبان معرفت – بر رود باال
همان با اصل خود یکتاستی
هر چند ،دیدگاه های میرفندرسکی با مالصدرا
تفاوت های بنیادی دارند ،اما با این هم می شود
گفت که هر دو هوادار بحث تکامل و باال رفتن از
نردبان معرفت بوده اند.
به هر رو ،در اسالم ،باور بر این است که پیش از
انسان کنونی هم انسان های دیگری وجود داشته
اند .برای مثال در یکی از سایت های انترنتی
می خوانیم:
«از علی (ع) پرسیدند :
یا علی،آیا قبل از آدم (ابوالبشر) انسانی
وجود داشته ؟
علی (ع) پاسخ داد  :به خدا سوگند اگر این سوال
را تا روز قیامت هم از من بپرسند ،پاسخ خواهم
داد آری !
یا در روایتی دیگر آمده زمان آفرینش آدم (ع)،
فرشتگانی از جمله ابلیس به خداوند عرض کرده
اند که «خداوندا بعد از این همه اشتباه و گناه
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و خطایی که این انسان انجام داده ،باز هم
انسان خلق کردی؟»
از گفته های علی ابن ابی طالب و این روایت بر
می آید که پیش از انسان کنونی هم انسان دیگری
بوده است.
همچنین در سایت انترنتی قم در این باره چنین
آمده است:
َّ
بكَ للمالئكه
َ ر
ْ قال
َ اذ
خداوند متعال ميفرماید« :و
َ
اّ
ْ
ً قالوا أَ
ُ فیها َ
من
َل
ْع
تج
َه
َلیف
َض خ
ني جاعل في االر
ْسُ
َ َ
یسْفكُ الدماَ
ُ
ء« ]1[»...به خاطر
د فیها و
یف
بیاورید هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان گفت:
«من در روي زمین جانشیني قرار خواهم داد،
فرشتگان گفتند :پروردگارا! آیا كسي را در آن
قرار مي دهي كه فساد و خونریزي كند؟»
با توجه به آیه فوق ،این سؤال مطرح ميگردد كه
فرشتگان از كجا به این معنا پي برده و مطلع
شدند كه ذریه آدم (ع) در روي زمین فساد
ميكنند؟ در پاسخ به این پرسش ،وجوهي بیان
گردیده است كه بدان اشاره ميكنیم :
 1ـ فرشتگان این مطلب را از كلمه «في االرض»
(در روي زمین) دریافته بودند .زیرا مي دانستند
انسان از خاك و ماده آفریده ميشود و ماده به
ً مركز نزاع و
خاطر محدودیتي كه دارد ،طبعا
تزاحم است .چه اینكه جهان محدوده مادي
نميتواند طبع زیادهطلب انسانها را اشباع كند،
حتي اگر همه دنیا را به یك فرد بدهند ،باز
ً در صورتي
ممكن است میسر نشود ،این وضع مخصوصا
كه توأم با احساس مسئولیت كافي نباشد ،سبب
فساد و خونریزي ميشود]2[.
 2ـ فرشتگان این مطلب را از اقوام و موجودات
پیشین روي زمین كه در روایات نقل شده از امام
عسكري (ع) و امام سجاد (ع) و بعضي از ائمه
دیگر و در آنها به وجود انسان هاي قبل از حضرت
آدم اشاره شده است ،دریافته بودند .چون
فرشتگان آن موجودات قبل را دیده بودند كه فساد
و خونریزي مي كردهاند و لذا ميگویند :آیا باز
ميخواهي موجودي خلق كني كه فساد كند.
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مرحوم طبرسي در مجمع البیان این قول را به
اكثر مفسران نسبت ميدهد و در ذیل آن ميفرماید
 :این گفتار فرشتگان قیاس شاهد و غائب است[]3
و قیاس كردن امري باطل است .یعني موجودات
پیشین كه سوء سابقه داشتهاند به انسانهایي كه
هنوز پا به عرصه گیتي ننهادهاند ،قیاس كردن،
این باطل است .و مرحوم عالمه طباطبایي (ره) ،به
این مطلب پاسخ ميدهد كه مالئكه مسأله خونریزي و
فساد را از كالم خداي تعالي «اني جاعل في االرض
خلیفه» كه در وجه اول بیان گردید ،فهمیدند و
اگر فهم مالئكه بر این مبتني نكنیم ،كالم مالئكه
قیاسي مذموم ميشود .چون صرف اینكه در دوران
قبل موجوداتي چنین و چنان كردند ،دلیل نميشود
بر اینكه موجودي دیگر نیز آن چنان باشد]4[.
 3ـ مالئكه از طریق لوح محفوظ بر این امر كه
آدم و ذریهاش در زمین فساد و خونریزي خواهند
كرد ،اطالع یافتند]5[.
 4ـ خداوند به طور اجمال ،قبالً آینده انسان را
براي فرشتگان بیان فرموده بود و به صفت آنها
پرداخته بود و به عبارت دیگر سبب علم فرشتگان
آن بود كه خداي تعالي به بعضي از خلق آدم خبر
داد كه من در زمین خلیفتي خواهم كردن كه
فرزندان او در زمین فساد و خون به غیر
كنند]6[.
 5ـ این مطلبي كه از فرشتگان در مورد ذریه آدم
بیان گردیده است از طریق گمان و ظن بوده است و
نه به عنوان آنكه خبر دهند كه انسانها داراي
چنین خود صفت هستند]7[.
پس پنج وجه و قول را از مفسران براي پاسخ به
این سؤال بیان نمودیم و تذكر این نكته هم
ضروري است كه این تفاسیر چندان با هم منافاتي
ندارند یعني ممكن است همه این امور نسبت توجه
ً این
فرشتگان به این مطلب شده باشد[ ]8و اتفاقا
یك واقعیت بود كه آنها بیان داشتند و لذا
خداوند هم در پاسخ هرگز آن را انكار نفرمود،
بلكه اشاره كرد كه در كنار این واقعیت،
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واقعیتهاي مهمتري در باره انسان و مقام او
14
وجود داردكه فرشتگان از آن آگاه نیستند».
حال می بینیم که نظریه «پیدایش» چه می گوید:
در آغاز ،بسیاری از دانشمندان بر آن بودند که
نوع بشر به عنوان یک نوع ،همزمان در سراسر
قاره ها در جاهایی که در آن جاها شرایط فراهم
بوده است ،پیدا شده بودند .اما با گذشت زمان،
این دیدگاه دستخوش تحول گردید .کنون بسیاری از
پژوهشگران می پندارند که نوع بشر در یک جای
معین -قاره افریقا به وجود آمده و سپس با گذشت
زمان در چند مرحله به قاره های دیگر پخش
گردیده اند .با این هم ،کشفیات اخیر روس ها-
انسان دنیسف ،به نتایج شگفتی برانگیزی در این
زمینه دست یافته است که همه پنداشت های پیشین
در زمنیه را با چالش بزرگی رو به رو می
گرداند.
 . 14رویکردها:
[ ]1ـ سوره بقره ،آیه .30
[ ] 2ـ عالمه سید محمد حسین طباطبایي (ره) ،تفسیر
المیزان ،ترجمه سید محمد باقر موسوي همداني( ،قم،
انتشارات دارالعلم) ج  ،1ص  .219و نیز ناصر مكارم
شیرازي ،تفسیر نمونه ،دارالكتب االسالمیه ،1373 ،ج  ،1ص
.174
[ ] 3ـ امین االسالم ابوعلي فضل بن حسن طبرسي ،مجمع
البیان في تفسیر القرآن( ،قم ،منشورات مكتبه
المرعشي 1403 ،ق) ج  ،1ص .74
[ ] 4ـ عالمه سید محمد حسین طباطبایي (ره) ،تفسیر
المیزان ،ترجمه سید محمد باقر موسوي همداني( ،قم،
انتشارات دارالعلم) ج  ،1ص .226
[ ] 5ـ امین االسالم ابوعلي فضل بن حسن طبرسي ،تفسیر
جوامع الجامع ،ترجمه احمد امیري شادمهري( ،مشهد،
آستان قدس رضوي )1377 ،ج  ،1ص .61
[ ] 6ـ شیخ ابوالفتوح رازي ،تفسیر روح الجنات و روح
الجنان( ،انتشارات اسالمیه 1382 ،ق) ج  ،1ص .128
[ ] 7ـ امین االسالم طبرسي ،مجمع البیان في تفسیر
القرآن( ،قم ،منشورات مكتبه المرعشي 1403 ،ق) ج  ،1ص
.74
[ ]8ـ ناصر مكارم شیرازي ،تفسیر نمونه( ،تهران،
دارالكتب االسالمیه )1373 ،ج  ،1ص ».174
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در ویکی پیدیا در زمینه چنین آمده است« :علم
پالئونتولوژی (دیرین شناسی) 15،نشان می دهد که
نوع انسان اولیه مربوط گروه پستانداران بوده،
در عهد پلستوسن -دوره نئوزوییک بعدی در  1.5تا
 2میلیون پیش پیدا شده است» .داده های دیگر از
این هم پیشتر می روند .برای نمونه برخی از
دیرین شناسان بر آن اند که انسان اولیه -هومو
هابیلیس نزدیک به  2.6تا  1.8میلیون سال پیش در
اوایل پالیولیت می زیست .دو نوع دیگر انسان
های قدیمی  -هومو رودولفنسیس و هومو ارکتوس
بوده اند.
تا جایی که علم دیرین شناسی و فسیل شناسی
گواهی می دهد ،بشر نخستین در قاره افریقا در
جایی در امتداد رود نیل به میان آمده بود.

 . 15خوشبختانه نویسنده (آریانفر) ،هنگام تحصیل در
دانشکده زمین شناسی دانشگاه دولتی مسکو در رشته زمین
شناسی تاریخی ،چند سمستر درس پالئونتولوژی (دیرین
یخبندان
جیومورفولوژی،
بوتانیک،
پالیو
شناسی)،
شناسی ،پالیوجیوگرافی و ...را زیر نظر تنی چند از
سرشناس ترین و بزرگترین دانشمندان این علم فرا گرفته
بودم .از این رو ،تا جایی توان تشخیص سره از ناسره
را در این زمینه دارم.
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رود نیل ،یکی از درازترین رودهای جهان است که
از کوه های واقع در میان کشورهای زامبیا،
تانزانیا ،کنگو ،اوگاندا و رواندا سرچشمه
گرفته ،با گذار از کشورهای سودان و مصر ،به
دریای میانزمینی (مدیترانه) می ریزد .یکی از
شاخه های این رود از کوه های شمال ادیسه بابای
کشور اتیوپی سرچشمه می گیرد که در نزدیکی
خرطوم– پایتخت سودان به نیل می ریزد .به گمان
غالب درست در دره های همین رود نخستین انسان
ها پدید آمدند.
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در این جا بایست یادآور شد که نزدیک به یک
 500هزار سال پیش
میلیون سال و شاید هم
نخستین نیاکان ما که به گمان غالب ،در بخش های
علیای حوضه رود نیل و دلتای نیل پدید آمده
بودند ،و سپس در امتداد راندمان آن به سوی
دلتای نیل در مصر شتافته بودند ،به دو دسته
تقسیم شدند :بخشی در قاره افریقا ماندگار شدند
و بخشی دیگر به اروآسیا سرازیر گردیدند.
تاریخ دقیق ورود نخستین رمه ها یا گله های
انسانی به قاره اروآسیا را دشوار است تعیین
کرد .اما این انسان نماها ،انسانگونان ،انسان
وشان یا انسان سانان -انسان نئاندرتال (نام
این انسان از دره نئاندر در آلمان -جایی که
سنگواره آن یافت شده ،گرفته شده است ).تقریبا
تا  500هزار سال آزگار بر قاره آسیا فرمان می
راندند که سپس در آسیا حدود  50 -45هزار سال
پیش منقرض گردیدند .در قاره اروپا شاید تا 18
هزار سال پیش هم آخرین بقایای آن ها زنده
بودند.
پیش از نئادرتال ها ،آدم های دیرین که به نام
هومونیدها (انسان وشان ،انسان نمایان یا انسان
سانان) یاد می شدند ،در اروآسیا زندگی می
کردند .دیرین شناسان ،توانسته اند حضور این
گونه انسان های نخستین را در آسیای میانه
تثیبت کنند.
به هر رو ،در زمینه در گذشته دو فرضیه بود:
یکی این که نوع انسان با توجه به فراهم آمدن
زمینه برای نشو و نموی پستانداران عالی ،در
سراسر سیاره باید همزمان در جاهای مختلف پدید
آمده باشند ،اما بسیار کم امکان آن می رود که
نشانه هایی از وجود انسان نئاندرتال در قاره
امریکا در سرزمین هایی چون چین و ویتنام در
ازمنه های بسیار قدیم پیدا شود.
فرضیه دومی این است که نوع انسان ،نخست در یک
جا پدید آمده ،سپس به جاهای دیگر کوچیده باشد.
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سنگواره های انسان نخستین در قاره افریقا پیدا
شده است .هر چند ،شماری بر آن اند مهاجرت ها،
در ابعاد خیلی کوچک بوده و به چند صدنفر محدود
می شده است .البته ،می توان گمان زد که چنین
مهاجرت هایی با توجه به این که در زمانه های
بسیار قدیم -صدها هزار سال پیش ،به کندی و
آرامی ،بسیار آهسته و طبیعی صورت گرفته است،
تا کنون موفق به ردیابی آن نگردیده ایم .با
این هم ،می شود گمان برد که انسان های نخستین
با توجه به افزایش شمار ،برای یافتن خوراک و
کاشانه ،به جاهای بهتر کوچیده باشند.
به هر رو ،انسان نئاندرتال ،انسانی بوده ،فاقد
خردورزی با پوست سپید و موهای زرد و خرمایی و
چشمان آبی و یا سبز ،درست مانند اروپاییان
کنونی.
پیش از آن که به انسان نئاندرتال بپردازیم ،می
بینیم که انسان خردورز چه ویژگی هایی دارد:
در ویکی پیدایا در باره انسان خردورز چنین می
خوانیم:
«انسان خردمند (نام علمی )Homo sapiens :یا به
زبان عامه -انسان (یا بشر) ،یک پستاندار دوپا
از خانواده انسانسانان است .مدارک بهدستآمده
از دیانای نشاندهنده آن است که انسانهای
امروزی نزدیک به  ۲۰۰۰۰۰سال پیش از افریقا
سرچشمه گرفته اند .پلیستوسن( )Pleistoceneیکی از
دوره های زمینشناسی است که از  ۱٫۸میلیون سال
پیش تا ده هزار سال پیش را پوشش میدهد.
انقراض گروه بزرگی از پستانداران و شمار زیادی
از گونههای پرندگان از اواخر دور پلیستوسن
(حدود  ۱۰۰۰۰سال پیش) آغاز شد و تا دور
هولوسین ادامه یافت که شاید دلیل آن پایان عصر
یخبندان بودهاست .نخستین انسان تکامل یافته
(هوموساپینس) ،در پلیستوسن پدید آمد».
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باید گفت که گروهی هم اند که بیخی منکر چنین
مهاجرت هایی هستند .با این حال ،این گروه به
این پرسش که اگر مهاجرت هایی صورت نگرفته
باشد ،پس چگونه در اروپا ،آسیا ،چین و سرزمین
امریکا ،انسان های خردمند پیدا شده اند؟ پاسخی
ندارند .حال ،ما نمی خواهیم با این گروه به
مناظره بیهوده بپردازیم .بل که می کوشیم آن چه
را علم در تراز توسعه کنونی خود ارزانی می
دارد ،به بررسی بگیریم.
یافته های دیرین شناسی نشان می دهند که به
گمان بسیار ،نخستین انسان هایی خردورز در
سرزمین اتیوپیای کنونی پدید آمده بودند .سپس
رمه ها و گله های کوچک انسانی به آهستگی به
سایر جاها در سرزمین افریقا پراگنده شدند .به
گمان غالب ،رنگ پوست انسان نخستین -سیاه مایل
به نصواری یا سیاه کمرنگ بوده است .درست مانند
باشندگان کنونی اتیوپی و ایرتریا .رنگ چشمان و
موهای آنان نیز همین گونه سیاه بوده است.
یکی از مناسب ترین و بهترین جاهایی که می
و
توانست در آغاز شمار بسیار آدم ها را جا
پناه بدهد ،مسیر رود نیل و کرانه های باختری
دریای احمر و خود دلتای رود نیل بوده است که
آب فراوان و خاک پربار دارد .همانا ،همین
دلتای نیل را می توان چونان پرورشگاه و
زیستگاه نخستین انسان خردورز در آینده متمدن
پنداشت.
سپس ،می توان گمان برد که گروه هایی از این جا
به سوی
بعدتر در امتداد کرانه های مدیترانه
غرب یعنی سرزمین هایی چون لیبیای کنونی ،تونس
کنونی و الجزایر و پسان ها به سرتا سر قاره
افریقا پخش گردیده باشند .همین انسان ها ،هسته
انسان ها سیاهپوست کنونی را ساختند.
همچنین گروه هایی به سوی خاور -از راه جزیره
نمای سینا و شمال دریای احمر به سرزمین های
خوش آب و هوای اسراییل ،لبنان و سوریه کنونی-
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یعنی در امتداد کرانه های خاوری دریای
میانزمینی– مدیترانه کوچیده باشند .همین گونه
گروهی توانسته اند از شمال دریای سرخ و آبنای
باب المندب به اروآسیا راه یافته باشند .شایان
یادآوری است که در آن هنگام تراز آب های
اقیانوس می توانسته است چند ده متر پایین تر
16
از امروز بوده باشد.
جایگاه بعدی آن ها به گمان غالب ،سرزمین شاداب
و پربار بین النهرین (میانرودان) بوده است.
تصادفی هم نیست که پسان ها نخستین تمدن های
بشری همانا در همین جاها (در  3500پیش از میالد
در آشور ،کلده و بابل و در  3100پیش از میالد
در مصر پدید آمدند).
به هر رو ،می توان تا جایی با قاطعیت گفت که
همانا دلتای رود نیل و سرزمین پربار میانرودان
(بین النهرین) دو گهواره بزرگ و پرورشگاه
پهناور انسان های نخستین خردمند بوده است.
همین گونه ،می توان گمان برد که گروه هایی از
شمال
آدم ها از این جا به سوی میانرودان،
خلیج پارس و کردستان و آذربایجان کوچیده باشند
که درست در همین سرزمین کردستان و آذربایجان
بوده است که هسته نخستین انسان خردمند شکل
گرفته و گسترش یافته است و تصادفی نیست که
همین گستره را «هوم لند» یا سرزمین انسان خیز
خوانده اند.
 . 16محاسبات نشان می دهند که اگر ناگهان همه یخ های
قطبی آب شوند ،تراز آب های اقیانوس جهانی تا  14متر
باال می آید .این گونه ،اگر در گذشته نه چندان
دور،کالهک های یخی سیاره زمین دو برابر بزرگتر از
امروز بوده باشند ،تراز آب اقیانوس ها  14متر پایین
تر از اکنون بوده است .و اگر همین گونه ،گستره
یخسارهای قطبی سه برابر گستره کنونی بوده باشند،
تراز آب های اقیانوس ها  28متر پایین تر از تراز
امروزی آن بوده است و هر گاه چهار برابر بزرگتر بوده
باشد 42 ،متر و الخ ...یعنی باید بستر شمال خلیج
پارس و دریای سرخ ،زمین های قاره یی بوده باشند.
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در این حال ،می شود گمان برد که رنگ پوست
انسان های خردورز که در آغاز ،سیاه مایل به
نصواری بوده است ،در آینده ها پس از گذشت ده
ها هزار سال ،نظر به پاره یی از شرایط از
جمله ،شرایط طبیعی محیطی قاره هایی که در آن
بود و باش می نموده اند ،و نیز آمیزش با انسان
های سپیدپوست نئاندرتال ،دستخوش دگرگونی شده
باشد.
برای مثال ،در کرانه های خاوری مدیترانه ،بین
النهرین ،شمال خلیج پارس و کردستان ،پس از
گذشت ده ها هزار سال در اثر آمیزش با
نئاندرتال های سپیدپوست ،از سیاه مایل به
نصواری به رنگ گندمی مبدل شده باشد .آن گاه،
پس از چند ده هزار سال دیگر ،در گستره جنوب
روسیه ،اوکرایین و جنوب اروپا در اثر آمیزش
دوباره و سه باره با نئاندرتال های سپیدپوست و
شمار دیگر عوامل رنگ سفید به خود گرفته باشد.
همین گونه ،رنگ چشم ها هم از سیاه به نصواری و
از نصواری به سبز و آبی و رنگ موها هم از سیاه
به بور و زرد تغییر یافته باشد.
روشن است عوامل گوناگونی می توانند بر تغییر
رنگ پوست و مو و چشمان تاثیر داشته باشند -از
جمله ،نور خورشید که تابش شدید آن در مناطق
گرم ،و بر عکس ،کمبود آن در جاهای سردسیر می
تواند بر رنگ جلد تاثیر گذار باشد .آب و هوا و
پیداوار و عناصر سازنده زمین و پوشش گیاهی و
نوع غذا نیز می تواند تاثیرات معین خود را
داشته باشد.
به هر رو ،می شود گمان برد که گروه هایی از
انسان ها شاید از کردستان و آذربایجان به سوی
سرزمین سرسبز و پرآب اناتولی یا ترکیه کنونی
پخش شده و بخشی از
شتافته و در سرتاسر آن
آنان از راه داردانل و بوسفور به سرزمین
بالکان ،بلغاریا و یونان رسیده باشند .باید
گفت که چون در آن هنگام ،به دلیل فرمانروای
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عصر یخبندان ،کوه های قفقاز و آرارات ،دیوار
ستبری بوده باشد در برابر رسیدن این انسان ها
به آن سوی قفقاز .با این هم نباید منتفی دانست
که در آن هنگام ،به دلیل موجودیت یخسارهای
بزرگ قطبی که پهنای آن به مناطق شمالی آلمان
می رسیده است ،تراز آب های اقیانوس ها و
دریاها بسیار پایین تر از تراز کنونی بوده
باشد.
رسیدن آن ها از راه تنگناهای داردانل
بوسفور به بالکان هم منتفی پنداشته نمی شود.

و

به گونه یی که در تصویر دیده می شود ،بخش های
شمالی اروپا و همین گونه کانادا زیر پوشش
یخچالی بوده است .از سوی دیگر موجودیت یخچال
ها در کوه های آلپ و قفقاز و نیز در پامیر تا
هندوکش آشکارا دیده می شود.
همچنین بیخی محتمل است که گروه هایی از آنان
از راه کردستان و میانرودان و شمال خلیج پارس
به درون سرزمین ایران پخش شده و از آن جا به
خراسان و فرارودان و دامنه های آلتای کوچیده
باشند .باید همچنین متوجه بود که در آن زمان،
آب های خلیج پارس نیز در حدود  28متر پایین تر
بوده است و در بخش شمالی آن دلتای رودهایی چون
اروند ،و رودهای دجله و فرات– دلتای جزیره
نمای کنونی فاو -ده ها کیلومتر پایین تر بوده
و جای بسیار مناسبی را برای بود و باش انسان
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ها می ساخته است .پسان ها در اثر آب شدن یخ
ها ،روشن است تراز آب ها باال رفته و این
سرزمین ها زیر آب فرو رفته اند و روشن است
باشندگان از آن جا کوچیده بودند.
و اما چنین گمان برده می شود که گروه های
بزرگی از انسان های خردورز ،با گذشتن از کنار
کرانه های جنوبی دریاچه ارال از راه دشت های
قزاقستان نخست به جنوب سایبریا و سپس بعد از
چند هزار سال به سوی گستره ولگا -اوکرایین و
سپس اروپا شتافته باشند.
به هر رو ،در روند نخست مهاجرت ،شماری از
انسان ها در طی یک مقطع زمانی بسیار دراز که
چند ده هزار سال را در بر می گرفت در برخی از
بخش های قاره اروآسیا پخش شدند .آثار نخستین
شهرها در پشته ایران تا سی هزار سال پیش می
رسد .اما باید متوجه بود که این انسان ها به
هیچ رو ،انسان سفید پوست نبوده اند .آن ها آدم
هایی بوده اند با جلدهای سیاه مایل به نصواری
که می شود آن ها را سیاهگون خواند -تورها17یا
دیوها .تور همین اکنون در زبان پشتو به معنای
سیاه می باشد .تیاره در زبان پشتو به معنای
تاریکی است که به پارسی دری ،تار هم به همین
مفهوم کاربرد دارد.
پسان ها انسان خردورز سیاهگون به آسیای میانه
ره گشود -به سرزمینی واقع در میان گستره
دریاچه های بلخاش ،ارال و دریای کسپین ،درست
در همین جا بوده است که هسته بعدی یا سرزمین
 .17برخی ها تورها ( ( – )torآدم های سیاهچرده) را با
تورانیان ( ) turanیکی پنداشته و چنین نتیجه گیری کرده
اند که گویا تورانیان پیش از ایرانیان در پشته ایران
بسر می برده اند! روشن است چنین برداشتی از ریشه
نادرست می باشد .زیرا «تور» ( ) torبه معنای سیاه است.
چنان چه در زبان پشتو همین اکنون به همین معنا به
کار برده می شود .در زبان پشتو کلمه تیاره -تاریکی
معنا می دهد .تار و تیره پارسی دری نیز ریشه در همین
تور دارد.
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تشکل انسان خردورز به وجود آمده است .از این
جا ،در مراحل بعدی می توان گمان برد که به سوی
جنوب سایبریا و گستره مغولستان شتافته باشند و
پس از گذشت چندین هزارسال گروه هایی از ایشان
به اروپا رفته باشند .یعنی نخست ،در اتوپیا،
سپس در میانرودان دجله و فرات و شمال خلیج
پارس و کردستان و آذربایجان ،بعد هم در آسیای
میانه ،پس از آن در جنوب سایبریا و در فرجام
هم به جنوب اروپا در گستره میان رودهای ولگا،
ُ
دن ،دنیپر و دانیوب در شمال دریاهای کسپین و
سیاه کوچیده اند.
در این جا باید متوجه یک نکته بود -نزدیک به
ده هزار سال پیش از میالد ،عصر آخرین یخبندان
که تقریبا صد هزار سال پیش تر از آن ،آغاز
گردیده بود ،پایان یافت و با گرم شدن سیاره،
یخسارهای قطبی و کوهی از جمله پامیر که گستره
بزرگی را در بر می گرفتند ،آغاز به آب شدن و
پسروی نمودند18.از این رو ،امکان رفتن انسان

 . 18برای پی بردن بهتر به این موضوع ،نگاهی
اندازیم به عهدهای یخبندان در تاریخ نو زمین:
می بینیم که اوضاع اقلیمی سیاره زمین در  65میلیون
سال اخیر چگونه بوده است:
عهد یخبندان سینوزوییک  65میلیون سال پیش آغاز
گردید.
 34میلیون سال پیش ،پوشش یخساری انترکتیدا در نیمکره
جنوبی پدید آمد.
 25میلیون سال پیش ،این کالهک کاهش یافت که نشان از
گرم شدن سیاره در آن شمرده می شود.
 13م یلیون سال پیش ،این کالهک بار دیگر گسترش می یابد
که گواه بر سرد شده دو باره زمین می باشد.
نزدیک به  3میلیون سال پیش ،دوره یخبندان پلئیستوسین
آغاز می گردد .در این دوره چند بار به روی سیاره
پوشش های یخساری پدید می آیند و با گرم شدن ،دوباره
ناپدید می گردند .چن ین پنداشته می شود که حدود صد
هزار سال پیش ،عصر یخبدان نو آغاز گردیده ،در حدود
 12.5 -13هزار سال پیش پایان یافت .آخرین دوره سرد ،از
حدود  23هزار سال پیش آغاز و تا  12.5 -13هزار سال پیش
دوام یافت که پس از آن ،زمین رو به گرمی نهاد و از
می
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ها در بیست هزار سال پیش به شمال اروپا ،به
ویژه شمال روسیه منتفی پنداشته می شود .مگر،
در جنوب روسیه ،شمال باختری قزاقستان ،حوضه
رود ولگا ،جنوب اوکرایین و جنوب اروپا و حتا
برخی از جاهای مرکز اروپا بیخی ممکن بوده است.
نفس حضور نئاندرتال ها گواه بر آن است که
انسان ها در اروپا چندصد هزار سال پیش می
زیسته اند که روشن است با سرد شدن سیاره و
پیشروی یخسارهای قطبی به سوی جنوب گرم تر قاره
ده هزار سال پیش بدین سو  ،پیوسته رو به گرم شدن بوده
است.
عصر کنونی ،از دید زمین شناسی به نام هالوسین یاد می
شود که حدود ده هزار سال پیش آغاز گردیده است .این
دوره نسبتا گرم ارزیابی می گردد و در واقع ،یک دوره
میانه بین دوره یخبندان سینوزوییک و یخبندان آینده
است.
کنون ،پوشش های یخ ساری در شمال گرین لند در نیمکره
شمالی و در انترکتیدا (در نیمکره جنوبی) وجود دارد.
در این حال ،در نیمکره شمالی پوشش یخی گرین لند تا
 60درجه عرض البلد جنوبی (یعنی تا عرض البلد سانکت
پتر بورگ) و یخسارهای اقیانوسی تا  46-43درجه عرض
البلد (یعنی تا عرض البلد جزی ره نمای کریما) و
یحبندان دایمی تا  52-47درجه عرض البلد شمالی قرار
دارد.
در نیمکره جنوبی ،بخش قاره یی انترکتیدا با پوش
یخساری پوشیده است که دارای  2800-2500متر ضخامت است
(در برخی از نواحی خاوری انترکتیدا تا  4800متر هم
می رسد) .در این حال ،یخچال های شلفی ،تا ده درصد
گستره قاره را در بر می گیرند که باالتر از تراز
اقیانوس جهانی قرار دارند.
در دوره یخبندان سینوزوییک ،نیرومندترین دوره ،دوره
یخبندان پلئیستوسین می باشد .در این دوره ،پایین
آمدن درجه سرما به یخساری شدن اقیانوس یخبسته شمالی
و مناطق شمالی انترکتی دا و اقیانوس آرام انجامید .در
این حال ،مرزهای گستره یخی اقیانوس  1700-1500کیلومتر
بیشتر از مرزهای کنونی بود.
آخرین عهد یخچالی ،که به نام «دریاس» و« الیریود»
یاد می شد 13000 ،تا  10000سال پیش از میالد پایان
یافت.
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شتافته و تا  18هزار سال پیش در آن جا می
زیسته اند.
می توان گمان برد که انسان های خردورز سیاهگون
حوالی  34هزار سال پیش به جنوب سایبریا روسیه
رسیده ،و حدود بیست هزار سال پیش به جنوب
اوکرایین رسیده و شاید در حدود  18هزار سال
پیش به اروپای جنوبی رسیده و مدت درازی در
همسایگی نئاندرتال ها در آخرین دوره پیش از
انقراض کامل آن ها زیسته و با آنان بار دوم
آمیزش یافته بودند.
آن چه مربوط به پشته های ایران و هند می گردد،
قراینی هست که پیش از آمدن سپیدپوستان ایرانی
به پشته ایران ،هم در ایران و هم در هند ،دست
کم سی هزار سال پیش ،انسان های خردورز زندگی
داشتند و از آن ها آثاری بر جا مانده است .هیچ
سند و مدرکی در دست نیست که آن ها زرد پوست یا
سفید پوست بوده باشند .هیچ اثری هم از مهاجرت
انسان های اولیه کامال سیاهپوست به پشته ایران
و هند ،از راه بین النهرین در دست نیست .زیرا،
روشن است که رنگ پوست شان سیاه مایل به نصواری
بوده که شاید با گذشت زمان گندمی شده باشد.
درست همین ها باشندگان بومی ایران و هند بوده
اند .پسان ها ،در اواخر هزاره سوم یا نیمه
نخست هزاره دوم پیش از میالد ،گروه هایی از
سپیدپوستان به پشته های ایران و هند سرازیر
شده ،سپس با باشندگان بومی آمیزش یافته و در
19
میان آن ها حل شده اند.

 « .19ساکنان سرزمین ایران پیش از مهاجرت آریایی ها و
نژاد آنان:
در غرب سرزمین ایران مردمانی بودند موسوم به «کاس
سو» که نژاد آنان معلوم نیست .در مازندران کنونی
تیوری ها زندگی می کردند .در جنوب غربی ایالمی ها
زندگی می کردند که قبالً نیز در هزاره های گذشته نام
آنان آمده است .در جنوب ایران و کرانه های خلیج فارس
و عمان از حبشی ها و سیاهپوستان نام می بردند.
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بیشتر پژوهشگران بر آن اند که نام باشندگان داخل فالت
ایران در زمان بسیار قدیم از نژادی شکیل نبوده و
مردمانی زشت بودند و آریایی ها آن ها را دیو می
گفتند» .
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هر چه است ،پژوهش های دیرین شناسی نشان می
دهند که انسان اولیه سپید پوست ،که نئاندرتال
نام یافته است ،در گستره یی از دامنه های کوه
های پامیر در خاور تا جنوب انگلستان پهن بوده
اند.
نئاندرتال چیست؟
در ویکی پیدیا در باره انسان نئاندرتال ( Homo
20
 )neanderthalensisمی خوانیم:

Range of Homo neanderthalensis.
Eastern and northern ranges may be extended to include
and Mamotnaia in Ural Okladnikov in Altai
«گونه یی از سرده انسان بود که در اروپا و بخش
هایی از غرب آسیا ،آسیای مرکزی و شمال چین
(آلتای) بود و باش داشتند .نخستین نشانهها از
نئاندرتالهای اولیه به حدود  ۳۵۰هزار سال پیش
 .20با اندکی ویرایش و فشرده سازی.
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در اروپا بر میگردد ۱۳۰ .هزار سال پیش،
مشخصههای کامل نئاندرتالها ظاهر شدند و در ۵۰
هزار سال قبل نئاندرتالها دیگر در آسیا دیده
نشدند ،با این وجود ،نسل آن ها در اروپا تا ۳۳
تا  ۲۴هزار سال پیش منقرض نشده بود و شاید ۱۵
هزار سال پیش ،یعنی پس از مهاجرت انسان امروزی
به اروپا ،نسل این انسانهای اولیه منقرض شده
باشد.
برخی ژنها میان نئاندرتالها و انسان امروزی
مشترک است .این به آن دلیل است که نئاندرتالها
و نیاکان انسان مدرن زمانی که ابتدا آغاز به
مهاجرت از افریقا به نقاط دیگر جهان کردند ،با
یک دیگر آمیزش داشتند.
بدن نئاندرتالها برای زندگی در آب و هوای سرد
سازگاری یافته بود ،به طور مثال؛ آن ها کاسه
سر بزرگ داشتند ،کوتاه قامت اما بسیار نیرومند
بودند و دارای بینی بزرگی ،ویژگیهایی که مطلوب
آب و هوای سرد هستند .طبق تخمینها اندازه کاسه
سر آن ها و مغز شان بزرگتر از انسانهای مدرن
بودهاست ،با این وجود در این بررسیها بدن
قویتر آن ها در مقایسه با انسانهای امروزی در
میانگین،
بطور
نشدهاست.
گرفته
نظر
نئاندرتالهای مذکر دارای قد  ۱۶۵سانتیمتر ،از
نظر وزنی سنگین و به دلیل فعالیت بدنی زیاد
دارای استخوانبندی قوی بودهاند .بلندی زنهای
نئاندرتال بین  ۱۵۳تا  ۱۵۷سانتیمتر بودهاست.
در دو دهه اخیر ،باستان شناسان در باره
پسرعموهای ما ،نئاندرتالها که بیش از  ۲۰۰هزار
سال پیش در اروپا و آسیا ساکن بودند و حدود 18
هزار سال قبل به طور اسرارآمیزی ناپدید شدند،
تحقیقات زیادی کرده اند .مهمترین بخش این
تحقیقات ،شامل بررسی شباهت سبک زندگی و
رفتارهای اجتماعی نئاندرتالها با هوموساپین ها
است .اشیای باقیمانده از این انسانهای نخستین،
به خصوص زیورات شان که کاربردهای نمادین
داشته ،نشانگر فرهنگ آنها بوده ،اساسی ترین
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سند برای بررسی رفتار آنها و مقایسهاش با
از
شماری
است.
مدرن
انسانهای
رفتارهای
پژوهشگران میگویند که پیش از حضور انسان های
مدرن در اروپا ،حدود چهل هزار سال پیش،
نئاندرتالها مراسمی نمادین داشتهاند .اما برخی
از منتقدان این نظریه هم میگویند که آن ها در
دوره کوتاه رقابت با ما بوده که این چیزها را
از ما غنیمت گرفتهاند .به هرحال ،نئاندرتالها
حدود ۳۰۰قرن پیش ناپدید شدند و رازهای زیادی
از خود باقی گذاشتند .مهمترین راز البته نحوه
نابودی آن هاست .در بهار سال  ،۲۰۰۹نتایج
تحقیقاتی نشان داد که شاید یکی از مهمترین
دالیل نابودی نئاندرتالها این بوده که ما
(هوموساپینسها) آن ها را خوردهایم! اما هنوز
این مساله به طور کامل رد یا اثبات نشدهاست...
انسان امروزی یا هوموساپین ( )Homo sapiensاکنون
تنها فرمانروای زمین است اما همیشه این طور
نبودهاست .هزاران سال پیش ،گونههای دیگری از
موجودات دوپای سخنگو که خفتانهایی از پوست
جانوران به تن میکردند ،روی زمین حاکم بودند.
چند صدهزار سال پیشتر از ما یکی از این
موجودات در اروپا ظاهر و خیلی سریع در
خاورمیانه تا آسیای میانه پراکنده شد .ما
بقایای این مردمان درشت هیکل و قوی بنیه را از
میانه های قرن نوزدهم شناختهایم و طی این مدت،
به تدریج دانش بیشتری در باره آنها به دست
آوردهایم...
کل سرزمین سردسیر و یخبندان اروپا پر بود از
جانورانی که امروز تنها در بیابان های گرم و
سوزان افریقا وجود دارند :فیلها ،کرگدنها،
گوزنها ،زرافهها ،گلههای بزرگ گاوهای کوهاندار
و خر وحشی به عالوه جانوران شکارچی مانند شیر،
پلنگ ،کفتار ،خرس،گرگ و البته همین مردمان
ً پیچیده
نخستین .آن ها در واقع جوامعی نسبتا
داشتند و صدها هزار سال در بیشتر اورآسیا از
زندگی به همین شکل لذت بردند؛ اما حدود ۴۵۰۰۰
سال پیش از آسیا ناپدید شدند .حدود  ۳۸۰۰۰سال
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پیش ،موقعیت آنها در اروپا نیز رو به افول
گذاشت و  18هزار سال پیش ،آخرین جمعیتهای آن
ها برای همیشه ناپدید شدند .این مردمان را به
افتخار نخستین جایی که بقایای آن ها پیدا شد،
یعنی دره نئاندر در آلمان ،مردمان نئاندرتال
مینامیم .اکنون ما در پی فهمیدن راز انقراض
نئاندرتالها هستیم.
تا امروز سه نظریه بسیار پرطرفدار در باره
انقراض نئاندرتالها وجود داشتهاست .به جز این
سه نظریه ،فرضیاتی هم درکار بودهاند ،مانند
میان
در
انسانها
خاص
بیماریهای
شیوع
نئاندرتالها که آن ها را به سادگی از پا
درآورد؛ که هنوز مورد بررسی دقیق قرار
نگرفتهاند و نمیتوان از آن ها به عنوان
«نظریه» نام برد؛ دست کم تا زمانی که شواهدی
برای آنها پیدا نکنیم.
تغییرات شدید آب و هوایی در اروآسیا ،آن طور
که شواهد آن در الیههای یخچالی و رسوبات
ً هم زمان با
گردههای گیاهان حفظ شدهاست ،تقریبا
کم شدن نئاندرتالها رخ دادند .در برخی از
مناطق سیلهای شدید رخ دادند و برخی مناطق دیگر
پوشش جنگلی خود را از دست دادند و به بیابان
ها و سبزه زار تبدیل شدند .این اتفاقات در
دورههای کوتاه ،یعنی کمتر از  ۱۰۰سال رخ داد.
ً از این که میدیدند دنیا
مردمان آن زمان قطعا
در حال تغییر است ،میترسیدند .با تغییر وضعیت
زمین و آب و هوا ،جانوران نیز دست خوش تغییر
شدند .جانوران جنگلی مانند گوزن از میان رفتند
و ماموتهای علفزار جایشان را پر کردند .شکار
ماموت دشوارتر از گوزن است .بنا بر این ،غذا
خوردن ناگهان دشوار شد و نئاندرتالها که نیاز
بیشتری به غذا داشتند ،در برابر این تغییرات،
بسیار آسیب پذیرتر بودند .با این وجود ،کشفیات
تازه نشان میدهد که نئاندرتالها چند هزارسال
پس از این تغییرات آب و هوایی هم در مناطقی که
دست خوش تغییر شده بودند ،زندگی کرده اند،
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هرچند حدود  ۳۰هزار سال پیش جمعیت آن ها در
مجموع بسیار کمتر از  ۴۵هزار سال پیش شده بود.
انسانهای امروزی از حدود  ۸۰هزار تا  ۶۰هزار
سال پیش آغاز به خارج شدن از افریقا کردند.
خاورمیانه نخستین جایی بود که آن ها با
نئاندرتالها برخورد کردند .مردمان هنرمند ظریف
و با هوش افریقایی از آن پس با مردمانی زمخت و
بی هنر و پر زور مواجه بودند .میان آنها
جنگهای خونینی رخ میداد؛ گرچه همزیستی چند ده
هزار ساله آنها نشان میدهد که هر دو طرف به
نوعی گروه مقابل را تحمل میکردند؛ مثالً شواهدی
وجود دارد که قبایل انسانها و نئاندرتالها به
طور متناوب زمستانها و تابستانها جابه جا
میشدند و در بسیاری از مناطق هم زمان زندگی
نمیکردند .شواهد جدیدتری هم وجود دارد که نشان
میدهد انسانها ،نئاندرتالها را شکار میکردند و
میخوردند .نئاندرتالها هم بدشان نمیآمد چنین
کاری کنند .آنها حتا در برخی جاها با هم
آمیختهاند و افرادی دورگه میان هر دو گروه
پیدا شدهاند .احتماالً هر دو گروه از طرف مقابل،
21
زنان را میدزدیدند.
بررسیهای ژنتیک نشان میدهد که همه مردمان
امروزی ،گرچه از نسل همان بشر سیاهپوست
افریقایی هستند ،اما میزان اندکی ناخالصی به
جامانده از آمیزش با نئاندرتالها نیز در خون
 .21بای د متوجه یک نکته بود و آن این که انسان خردورز
سیاهگون در تصرف زنان نئاندرتال های سفیدپوست با
بهره مندی از هوش و خرد خود شانس بیشتری داشته اند.
از این رو ،می توان گفت که ربودن شمار بیشتری از
زنان سفید پوست شاید موجب آن گردیده باشد ،که تولید
مثل در میان نئاند رتال ها کاهش یافته و همین امر هم
در سرعت یافتن انقراض آن ها با منحل شدن شدن شان در
میان سیاهگون ها نقش داشته بوده .این گونه ،با آمیزش
سیاهان با سفیدپوستان ،در آغاز نسل نوی از انسان های
میتیس یا دو رگه به میان آمده که رنگ سفید پوست ،رنگ
آبی یا سبز چشمان و ر نگ زرد یا خرمایی موهای خود را
مرهون نئاندرتال ها و هوش و خرد و قدهای بلند خود را
مرهون سیاهوشان بوده اند.
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خود دارند .به هر حال ،انسانها فناوریهایی
بهتر از نئاندرتالها داشتند .آنها لباسهای خود
را با سوزنهایی از جنس استخوان میدوختند ،بنا
بر این لباسهای بهتری داشتند که آنها را گرمتر
میکرد و نیازشان به غذا را کاهش میداد .همین
بهینه بودن اوضاع فناوری ،بخت بقای بچههای
انسان هارا بیشتر میکرد .انسانها بسیار زودتر
بالغ میشدند و جمعیت فزاینده یی داشتند.
گذشته از آن ،انسانها بیش از نئاندرتال ها در
جمع آوری گیاهان و دانهها مهارت داشتند،
مهارتی که به تبار افریقایی آنها و زندگی در
قحطی و کمبود شکار باز میگشت .زنان و کودکان
انسان به جای کمک در شکار حیوانات وحشی ،به
جمع آوری میوه و دانه میپرداختند ،در حالی که
نئاندرتالها با تمام قوا روی شکار تمرکز
داشتند و کمتر به مواد غذایی گیاهی توجه
میکردند .همین فراغت زنان انسانها از شکار،
توانایی تولید مثلی آنها را هم باالتر برد .بنا
بر این ،شاید فرهنگ مردساالر نیاکان ما ،یکی از
مهمترین دالیل غلبه ما بر شرایط سخت زندگی در
هزاران سال پیش بوده باشد .به عالوه دور ماندن
زنها از شکار ،فرصت بیشتری به آنها داد تا
بتوانند شبکه غذایی پیچیده تر و متنوع تری
ایجاد کنند .همه اینها باعث برتری یافتن
انسانها بر نئاندرتالها میشد.
تا کنون شواهد کافی برای اثبات نبرد میان
نئاندرتالها و هوموسایپنس ها کشف شدهاست .نیزه
یی که در سینه یک نئاندرتال رفته و موجب مرگش
شده ،ساخت دست انسان است .به عالوه هیکل درشت
نئاندرتالها مانع میشد بتوانند به خوبی
انسانها نیزه پرت کنند ،همان طور که امروز هم
قهرمانان پرتاب نیزه ،همان سیاهپوستهای الغر و
کشیده افریقایی هستند ،نه مردان قوی هیکلی که
پس از چند هزارسال ظاهری همچون نئاندرتالها
پیدا کردهاند .شواهد دیگری هم وجود دارد که
نشان میدهد انسانها گوشت نئاندرتالها را
میخوردهاند؛ مثالً استخوان آرواره یک نئاندرتال
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که در یکی از غارهای محل سکونت انسانها کشف
شده ،نشان میدهد انسانها کله پاچه نئاندرتال
را با لذت میخوردهاند .حتا آثار گاز زدن و
کندن گوشت روی این استخوان آرواره به خوبی
مشهود است .البته خود نئاندرتالها هم کمابیش
از همنوعان خود تغذیه میکردند ،اما این رفتار
میان آن ها بسیار کمتر از انسانها رخ میداد.
انسان امروزی حدود  ۱۸۰تا  ۱۲۰هزار سال پیش به
وجود آمد و از شرق افریقا آغاز به گسترش در
بقیه زمین کرد .یک سیاهپوست الغر و قد دراز با
توانایی خوب دویدن را در نظر بگیرید .بدن این
مرد سیاهپوست موهای کمی دارد و پس از چند متر
دویدن عرق میکند .صبر می کند تا خنک شود .او
از سرزمینی خشک و گرم میآید که گاهی پیداکردن
سایه هم دشوار بوده و گاهی ناچار است ساعتها
منتظر شکار بنشیند یا ماهها در انتظار باران
به سر ببرد .بنا بر این ،وقت زیادی برای
اندیشیدن دارد و این توانایی اخیر ،یعنی
اندیشیدن به او کمک میکند که ابزارهای بهتری
برای شکار بسازد و فکری به حال روزهای کم آبی
بکند .بنا بر این ،اختراعات او شروع میشوند.
یکی از مهمترین اختراعات او ذخیره آب در پوست
تخم شتر مرغ و دفن آن زیر خاک است .آن ها از
 ۱۰۰هزار سال پیش این کار را انجام میدادند و
برای این که مالکیت خود نسبت به تخمهای پر از
آب را ثابت کنند ،روی آن ها را «نشانه گذاری»
میکردند .همین نشانه گذاری ،چند هزار سال بعد
به «نوشتن» تبدیل شد .آنها شاید به خاطر
انتظار کشیدنهای طوالنی ،به هنر هم روی آوردند
و آغاز به ساختن جواهر و تزئین بدن و لباس
هایشان از حدود  ۱۰۰هزار سال پیش کردند .روی
دیوار غارها نقاشی میکشیدند و از استخوان
جانوران نی میساختند و مینواختند .این مردمان
سیاهپوست ،نیاکان همه انسانهای امروزی هستند.
اما از چند صد هزار سال پیشتر از آنها،
موجوداتی با موهای قرمز و پوست روشن و چشمان
آبی در اروپا زندگی میکردند که هیچ مشکلی برای
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پیدا کردن آب و غذا نداشتند .این موجودات همان
نئاندرتالها بودند .آنها در بهشتی پهناور و
غنی زندگی میکردند که هر چه نیاز داشتند ،به
آنها میداد .بدنهای آنها بسیار قوی تر و
زورمندتر از انسانهای الغر افریقایی بود ،اما
شاید «فکر» آن ها به خوبی افریقاییها توسعه
پیدا نکرده بود ،چون بسیاری به آن نیاز
نداشتند!
ابزارهای آنها خوب بود ،ولی ظرافت این ابزارها
بسیار کمتر از ابزارهای انسانها بود .مردمان
پوست
از
و
داشتند
هم
زبان
نئاندرتال
شکارهایشان لباس و کفش میدوختند و البته شیوه
این کار را به نسلهای بعدی میآموختند اما طی
چند صدهزار سال ،این فناوریهای ساده ،توسعه
ً به این دلیل که
بسیار اندک پیدا کرد .دقیقا
آنها «نیاز» به توسعه فناوریهای خود نداشتند،
چیزی را انبار نمیکردند و برای یافتن آب ،هیچ
زحمتی نمیکشیدند .حتا بدنهای قوی بنیه آنها هم
کمتر از سیاهپوستهای الغر افریقایی ،آسیب
دیدگیهای جدی پیدا میکرد .البته میزان غذایی
که میخوردند هم نسبت به ما بسیار بیشتر بود.
ما به روزی  ۲۲۰۰کالری انرژی نیاز داریم ،در
حالی که نئاندرتالها دست کم دو برابر این
میزان انرژی نیاز داشتند .رشد سریع بدن و بلوغ
جنسی دیررس نشان میدهد مردم نئاندرتال برای
شکارچی شدن ،بیشتر شتاب داشتند تا برای پدر و
مادر شدن؛ شاید چون نظام اجتماعی آنها بر پایه
قبیلههای پدر ساالر بودهاست ،نه خانوادههای دو
نفره.
به هر حال آنها مردمان دیگری بودند که 18000
سال پیش منقرض شدند و هیچ کدام از نژادهای
امروزی بشر بازمانده آنها نیست .شاید درست
نباشد که آن ها را «انسان» ندانیم؛ آن ها
عموزادههای دور ما بودند که آخرین نیاکان
مشترکمان ،حدود یک میلیون سال پیش از هم
جداشده بودند و بسیاری از ویژگیهای جالب آن ها
که باعث میشود نئاندرتالها را شبیه خودمان
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تصور کنیم ،طی همین یک میلیون سال به صورت
جداگانه در هر دو گونه پیدا شد .آن ها گونه
دیگری بودند و ما گونه دیگری هستیم.
تعداد ژنوم نئاندرتال ها سه میلیارد زوج و
ً برابر ژنوم های انسان است که احتماالً ژن
تقریبا
هایی از نئاندرتال ها با ژن های انسان یکسان
ژنوم
مقایسه
که
میشود
تصور
چنین
است.
نئاندرتال با ژنوم انسان منجر به افزایش فهم
ما در مورد نئاندرتال ها و همچنین تکامل بشر و
مغز او خواهد شد.
سوانته پابو ،محقق  DNAبیش از هفتاد نوع
نئاندرتال را آزمایش کرده و به این نتیجه رسید
که تنها یک نوع از آن دارای  DNAکافی برای
نمونه برداری بودهاست DNA .اولیه متعلق به یک
تکه استخوان  ۳۸۰۰۰ساله یک استخوان ران که در
سال  ۱۹۸۰در غار ویندیجا کرواسی کشف شده ،نشان
میدهد که  DNA ٪۵٫۹۹نئاندرتالها و انسان عصر
جدید مشترک است .این باور وجود دارد که این دو
واحدی
سلف
پیش
سال
ً ۵۰۰۰۰۰
حدودا
گونه
داشتهاند .برآورد و محاسبات مربوط به طبیعت
نشان از آن دارد که این دو گونه  ۵۱۶۰۰۰سال
پیش از همدیگر منشعب شدهاند ،این در حالی است
که آثار فسیلی زمان انشعاب و متفاوت شدن این
دو گونه را به  ۴۰۰۰۰۰سال پیش نسبت میدهد.
دانشمندان امیدوارند با استفاده از سوابق DNA
از این نظریه دفاع کنند که این دو گونه با هم
آمیزش مشترک داشتهاند.
ادوارد رابین از آزمایشگاه ملی لورانس برکلی
در برکلی کالیفرنیا اظهار داشتهاست که آزمایشی
که چندی پیش روی ژنوم نئاندرتالها انجام شده،
حکایت از آن دارد که  DNAانسان و DNA
نئاندرتالها  ۵٫۹۹تا  ٪۹٫۹۹یکسان بودهاست .در
نوامبر سال  ،۲۰۰۶مقاله یی در یک ژورنال
امریکایی زیر عنوان «حوادث آکادمی علوم ملی»
منتشر شد که در آن گروهی از محققان از این
مساله خبر میدادند که نئاندرتالها و انسانها
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با یک دیگر آمیزش داشتهاند .اریک ترینکاس از
دانشگاه واشینگتن که یکی از نویسندگان این
از
«گونههایی
میگوید:
چنین
بود،
مقاله
پستانداران که بسیار با هم مرتبط هستند،
آزادانه با هم آمیزش میکنند و بچههای بارور
زیستا و جماعت نابینا به دنیا میآورند ».این
تحقیق مدعی حل و فصل مساله بحث برانگیز انقراض
این موجودات است که به باور محققان ،جمعیت های
انسانی و نئاندرتال از طریق توالد و تناسل
جنسی با هم ادغام شدهاند .اریک ترینکاس
میگوید« :انقراض از طریق شیفتگی پدیده رایجی
است».
[به هر رو ،نئاندرتال ها را انسان به معنای
خاص کلمه ،نمی شود گفت .اما سنگواره انسان
راستین که در یکی از غارهای کوه کرومانیون
فرانسه کشف شده است ،انسان کرومانیون نام
آدمیان
یا
ها
کرومانیون
است].
گرفته
عصر
در
که
بودند
مردمانی
کرومانیون،
پارینهسنگی زبرین در اروپا میزیستند .آن ها
حدود چهل هزار سال پیش -همزمان با پایان عصر
یخبندان -از افریقا به اروپا مهاجرت کردند و
با آدمیان نئاندرتال زیستگاه مشترک یافتند.
کرومانیونها در ابزارسازی و فن شکار از همقاره
ییهای نئاندرتال خود برتر بودند و مهارتهای
زبانی و فرهنگ پیشرفتهتری داشتند .گمان میرود
که مسبب اصلی نابودی نسل نئاندرتالها هم ایشان
بودهاند .آدمیان کرومانیون از نظر ظاهر و ریخت
بسیار همانند مردم امروز بودند؛ از این رو
دانشمندان ترجیح میدهند آن ها را انسان
امروزین اولیه بنامند ».هر چه بود ،انسان هایی
از نوع ما -نیاکان ما -کرومانیون ها ،چند ده
هزار سال پیش از افریقا برخاستند و در پهنه
22
اروآسیا تا شمال اروپا پهن شدند.
« .22کشف اثرات انسان ناشناخته:
دیرین شناسان اثرات انسان ناشناخته از نوع انسان های
اولیه را در آلتای کشف کردند .دانشمندان با مطالعه
ژن باقیمانده های انسانی که در غار «دنیسوف» معروف
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پیدا شده ،معلوم کردند که این انسان تا  17درصد با
ژن انسان نئاندرتال مطابقت دارد و  4درصد به نوع
ناشناخته انسان تعلق دارد.
نتیجه جنجال برانگیز باعث آن شد تا باستان شناسان
به قول معروف «عمیق تر حفر کنند» .در زمان حاضر،
تحقی قات در الیه های باستانی تر از بخش هایی که «
انسان غار دنیسوف» یافت شده است ،انجام می شود.
این یگانه یافته جنجالی نتیجه تحقیقات نیست .کشف کد
«دی .ان .آ» باقیمانده انسان های اولیه از غار
«دنیسوف» آلتای نشان داد که  6درصد ژن های مشابه در
ساکنان کنونی جنوب – شرق آسیا وجود دارد .این امر
باعث آن شد تا آکادمیسین آناتولی درویانکو ،رهبر
تحقیقات« ،انسان دنیسوف» را به نوع انسان معاصر
مربوط کند .دانشمندان همچنین موفق شدند روند تقسیم
بندی بشریت که  60-70هزار سال پیش رخ داده است را
روشن کنند.
میخائیل شونکوف باستان شناس در این باره می گوید:
بخشی از ساکنان آن به آلتای نقل مکان کردند که
بقایای «انسان دنیسوف» در آن جا به ثبت رسیده است و
بخش دیگر به جنوب – شرق مهاجرت کرده است .در اراضی
ترانزیتی در جنوب – شرق آسیا و چین ،در ژن های انسان
های حفاری شده اثرات «دنیسوف ها» یافت نشد .از سوی
دیگر این  6درصد کشف شده در نزد ساکنان معاصر جنوب –
شرق حکایت از آن می کند که «دنیسوف ها» در شکلگیری
سیمای معاصر انسان معاصر شرکت داشتند که نکته قابل
توجهی است.
افزون بر آن ،باستان شناسان در زمان کارهای باستان
شناسی در غار مجاور ،باقیمانده ه ای انسان نئاندرتال
را کشف کردند که در همان دوران «دنیسوف» ها می
زیستند .پیشتر فرض می شد که نئاندرتال ها تا این حد
دور به شرق مهاجرت نکرده اند .این ایده شکل گرفت که
هر دو گروه انسان ها در شکلگیری انسان معاصر شرکت
این را می توان باصطالح تولید مثل در میان
داشتند.
همنژادها نامید  -آمیختگی نژادها در اراضی خاص.
آخرین کارهای ما نشاندهنده آن است که «دنیسوف ها» و
نئاندرتال هایی که در غار پیدا شدند ،با هم در
ارتباط بودند .این یک نتیجه فوق العاده جالب است.
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در این حال ،همین گونه می شود گمان زد که پسان
ها در اثر گرم شدن سیاره ،یا بنا به سایر
دالیل ،از جمله زیاد شدن نفوس و کمبود مواد
غذایی ،روند وارونه و باژگونه صورت گرفته
باشد .یعنی کوچیدن ها به سوی اروآسیای گرم و
از آن جا -به سوی خاور و باختر معتدل و جنوب
خاوری و جنوب بسیار گرم صورت گرفته باشد .هر
چه است ،کنون بیشتر دانشمندان بر آن اند که
چنین مهاجرت هایی صورت گرفته و مهاجرت تیره
های سپید پوست به پشته ایران و پشته هند نیز
در شمار همین گونه مهاجرت ها است .در این جا
می شود چنین گمان زد که انسان های باشنده
اروآسیا ،دیگر به هر دلیلی که بوده ،از جمله
آمیزش با نئاندرتال های اروپایی ،سپید پوست
شده ،رنگ موها و چشمان شان تغییر خورده ،و از
نیاکان سیاه برخاسته از افریقای خود به هر رو،
متمایز بوده اند.
سپیدپوستانی که به سوی جنوب روسیه شتافته
بودند ،به دو بخش در دو سوی دریای کسپین تقسیم
شده؛ گروهی در حدود هشت تا ده هزار سال پیش به
قفقاز و سپس در حدود  3.75هزار سال پیش به شمال
باختری ایران کنونی سرازیر شدند که مادها از
همان جمله بودند و گروهی ،با دور زدن کسپین،
به سوی آسیای میانه شتافتند و در دره های
شاداب آن مسکن گزین شدند -در دشت های آسیای
میانه و دامنه های پامیر و وادی فرغانه و در
ً چنین شکلی را به خود می
اینک تصویر «بشریت» تقریبا
گیرد :چها ر دوره تکامل انسان نوع معاصر وجود داشته
است  -انسان افریقایی ،نئاندرتال اور آسیا ،دنیسوف
های آلتای و انسان شرق – ساکن اراضی معاصر چین.
تئوری سابق که گویای آن است که «انسان» از افریقا
بوده است ،دیگر تنها نظریه نیست .ایده آکادمیسین
درویانکو در باره چندمرکز ی بودن ظهور انسان که با
اطالعات دیرین شناسان و باستان شناسان روسیه تأیید
شده است ،قانع کننده تر می باشد .شایان ذکر است که
در دنیای علمی کشف باقیمانده های «دنیسوف ها» پس از
کشف «بوزون هیگز» (ذره خدا) در جای دوم قرار دارد».
(بر گرفته از سایت «افغانستان رو» با اندکی ویرایش).
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این سرزمین ها شاید هزاران سال (بین  3تا 5
هزار سال) ماندگار شده باشند و باز هم ،به علت
سرد شدن هوا یا افزایش شمار ،در حدود دو هزار
سال پیش از میالد بخشی از آن ها از آن جا به
شمال خاوری پشته ایران -به بلخ و هرات سرازیر
شده و از هرات ،گروهی از راه قندهار و هلمند
به سوی جنوب (هند) و گروه دیگر از راه سیستان
به سوی باختر پشته ایران -پارس رفته باشند که
پارس ها از آن جمله اند .در این حال،
سپیدپوستان تورانی که برخی ها آن ها را اریایی
های تورانی می خوانند ،نیز به دو گروه تقسیم
شده ،بخشی در پشته های آسیای میانه به شیوه
چادرداری و بیابانگردی پاییدند و شماری دیگر
(از جمله ساک ها یا اسکیت ها) پسان ها به پشته
ایران ،سرزمین سرازیر شده ،باز هم گروهی در
و برخی دیگر جاها ماندگار و گروهی
سیستان
23
دیگر به هند و پارس رفتند.
 . 23در این جا دیدگاه متفاوتی را برای مقایسه می
آوریم:
«نگاه کوتاه به اعماق تاریخ:
از
در دو دهه آخر سده بیستم با پیشرفت های علوم،
فیزیک و شیمی و
جمله زمین شناسی و باستان شناسی،
ژنتیک و غیره ،درک و دانش از تاریخ و پیدایش انسان،
بطور کلی د گرگون شد ،قبل از آن دانشمندان امکانات و
از حدود هفتاد هزار سال پیش با
دید محدود داشتند.
دوران سرما و کم شدن آب دریاها ،کوچ نشینی با خروج
همو ساپین اولیه ( )Homo sapiensاز قاره افریقا آغاز
شد .سپس با ورود آن ها از دو جای ایران ،تنگه هرمز
و جنوب غربی ایران ،در ایران نیز کوچ نشینی به وجود
آمد .در محل های جدید طی مدت ده تا سی هزار سال،
قبایل متعددی از این انسان ها شکارچی گرد آورنده
تشکیل گردیدند ،و مطابق ذات گردشی انسان و نیز برای
غذا به بخش های دیگری از قاره ها رفتند و پراکنده
شدند .قبایلی که از جنوب غربی ایران وارد شدند ،در
مرکز ایران تا قفقاز پخش شدند ،آن ها از کشور مصر و
صحرای سینا عبور کرده بودند ،و مدت ده هزار سال زمان
برده بود ،تا خود را به ایران برسانند .آن ها قبل
از آمدن به این مرحله کوچ ،طی مدت حدود بیست هزار
ً سفید یا گندمی شده بودند،
سال ،در شمال افریقا نسبتا
البته اصلیت آن ها از میانه کشور اتیوپی بود.
90

طی ده
انسان هایی که در فالت ایران جا خوش کردند،
و نطفه اقوام آریایی یا
هزار سال کامالً سفید شدند،
در دروغ های تاریخی می
در واقع ایرانی گذاشته شد.
که همو ساپین در اروپا سفید پوست
خواهند بگویند،
شده بود .آن ها در مناطق زاگرس و قفقاز و البرز و
دشت های سبز میان آن کوه ها ،به دالیل آب و هوای خیلی
خوب و مناسب ییالق قشالقی ،و تغذیه خیلی عالی ،انسان
های باهوش و سالم و قوی شدند ،عمر بیشتری یافتند و
متعاقب آن انباشت تجربه بیشتر و انتقال بهتر آن به
بدین ترتیب و با جمع بندی کلی،
نسل های بعد بود.
نسبت به مردمان و قبایلی که در جنوب و بیابان های
برتری
غرب یا جلگه های ماالریایی جنوب غربی بودند،
پیدا کردند .در منطقه فالت ایران ،زبان ایرانی که
پایه بخش های زیادی از زبان های اروپایی است ،و به
دروغ هند و اروپایی می گویند ریخته شد .بخش زیرین و
ابتدایی زبان از اتیوپی مرکزی بود ،و در ادامه رشد و
تکامل هر منطقه واژه ها و دستور زبان جدید یافت.
آن هایی که از باب المندب عبور کرده بودند ،در کشور
های یمن و عمان در جزیره نمای عربستان ،که آن زمان
خیلی سرسبز بود ،حدود ده هزار سال مانده ،و آثاری
از سنگ های برنده در بیابان شرق عربستان یادگار
سپس توانستند حدود شصت هزار سال پیش از
گذاشتند،
تنگه هرمز عبور کنند و به ایران بیایند ،آن ها
سیاه پوست بودند ،و اصلیت آن ها هم از اتیوپی مرکزی
این گروه ها در ادامه حرکت خود به سمت
بود.
هندوستان رفتند و حدود چهل هزار سال پیش رد پا های
خود را در شمال استرالیا یادگار گذاشتند .یعنی این
فقط در
قبایل و منشعب شدگان آن ها توانسته بودند،
مدت ده هزار سال از کناره های اقیانوس هند عبور
کنند ،و هنوز در گینه و هندوستان نمونه های قیافه و
ژنتیکی آن ها دیده می شود .آن ها در گیر با انسان
نما های هومو فلورسیلین شدند ،که حدود بیست هزار سال
پیش آخرین خانواده این گونه انسان نما را در غار
و استخوان های سوخته یی برای ما
گینه سوزاندند،
یادگار گذاشتند.
در ادامه
آن هایی که در کوهستان های قفقاز بودند،
توانستند حدود  40هزار سال پیش با
حرکت و مهاجرت،
جمجمه مرد اروپایی موزه بوخارست ،ردپا و آثاری از
این ها با انسان نماهای
خود برجای بگذارند،
نئا ندرتال در اروپا در گیر شدند ،و حدود بیست هزار
سال پیش آخرین چند نئا ندارتال را در غارهای ساحلی
جنوب اسپانیا غافل گیر کردند و کشتند ،و استخوان های
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نتیجه گیری:
آمدن سفیدپوستان ایریایی یا ایرانی به پشته
ایران ،تقریبا در نیمه نخست هزاره دوم پیش از
میالد امری است مسلم .یعنی گروهی از سفیدپوستان
بوده اند که خود را به نام ایریایی می خوانده
اند و به پشته ایران آمده بودند .در این زمینه
شواهد و مدارک بسیار -از جمله اتنونیم ها و
توپونیم و سنگنبشته هایی بسیاری است و همچنین
شواهدی در سروده های آریایی های هندی که در
آینده به آن ها خواهیم پرداخت.
می توان چنین پنداشت که:
 نوع انسان ،بنا به داده های گوناگون ،بین 1.8 -2.5میلیون سال پیش از امروز پدید آمده ،و
در مناطق گسترده یی از افریقا و اروآسیا می
زیسته است.
 به گمان غالب ،در حدود  1میلیون تا  500هزارسال پیش از امروز ،انسان وشان یا انسان سانان
در افریقا ظهور کردند و به دو دسته تقسیم
شدند .گروهی در افریقا ماندگار شدند و گروه
دیگر به اروآسیا آمدند و با گذشت زمان در
سیمای انسان سفیدپوست نئاندرتال تبارز کردند.
این نوع انسان ها در حدود  500 -400هزار سال در
بخش بزرگی از اروآسیا فرمانروایی می کردند.

قبایل
آن ها را برای امروز یادگار گذاشتند.
هموساپین که در ایران و زاگرس بودند ،رشد نموده و
وارد دوران سنگ میانه شده ،و آغاز به مهاجرت به
و به عراق و افغانستان و پاکستان و
اطراف کردند،
ترکیه امروزی و ...رفتند ،و آثاری برجا گذاشتند .آن
ها انسان هایی که در جنوب شرق ایران بودند را از بین
دالیل این مهم ممکن است به دلیل باالتر رفتن
بردند،
تمدن شان بوده باشد .با وجود شکلگیری قبایل در حدود
 50هزار سال پیش ،و دفاع از خاک و ملک در مسیر های
و نیز باال آمدن آب دریاها امکان ادامه
مهاجرت،
مهاجرت هموساپین از افریقا گرفته شد .سپس به دوران
سنگ جدید و تمدن رسیدیم»...
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 انسان های هوموسایپنس (خردورز) در آغازسیاهچرده (پسان ها ،پس از سفید شدن -
کرومانیون) ،نخست در جایی در وادی رود نیل– در
اتوپی به وجود آمده بودند (حدود  200هزار سال
پیش ،بنا بر داده های دیگر 100 ،هزار سال
پیش)،
 این انسان ها ،با گذشت زمان ،از افریقا بهگستره میانرودان (بین النهرین) و شمال خلیج
پارس و کردستان و آذربایجان کوچیده بودند
(حدود  70 – 50هزار سال پیش) که در این سرزمین
ها در اثر آمیزش با نئاندرتال ها و تاثیرات
اقلیمی ،نیمه سپیدپوست گندمی رنگ شدند .همین
انسان ها در حدود چهل هزار سال پیش از امروز،
نئاندرتال ها را در جزیره نمای عرب و پشته
ایران و آسیای میانه و آسیای صغیر منقرض
ساختند.
 سپس راهی آسیای میانه و هند و چین شدند(حدود چهل هزار سال پیش).
 آنانی که به آسیای میانه رفته بودند ،از آنجا ،به سوی جنوب سایبریا کوچیدند (حدود 34
هزار سال پیش) که در آن جا شالوده توده های
نامنهاد بوریالی یا شمالی (پروتو تورکو-
امرینیدی-اروپاییدی) را تشکیل دادند.
حدود  25هزار سال پیش (نظر به داده های
آغاز
دیگر 23 -هزار سال پیش) ،یخبندان سختی
گردید که بوریالی ها را ناگزیر به رفتن به
و باختری گرمتر ساخت .این
سرزمین های جنوبی
بود که بخشی از آن ها ،در گستره یی از دامنه
های جنوبی کوه های اورال تا سرزمین های
پیرامون دریاچه بایکال شتافتند و در آن جا تا
پیش ،با گروه هایی از نژاد
سیزده هزار سال
زرد آمیزش یافتند و دورگه شدند که برخی از
ایشان ،در همین جا پاییدند و ماندگار شدند
(پروتوتورک ها یا نیاکان تورکان) و شاخه یی از
آن ها ،به سوی امریکای شمالی رهسپار گردیدند
عصر
در
پوستان) .سرخپوستان
سرخ
(نیاکان
یخبندان از آسیا و از تنگه برینگ وارد قاره
امریکا شدند .در کرانه های کالیفرنیا جایمانده
های آتش روشن شده یی را یافته اند که بر پایه
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باستان

مربوط

شناسی

دادههای
میگردد.
 شاخه دیگر بوریالی ها (در حدود بیست هزارسال پیش) ،از گستره میان کوه های اورال و
کارپات به سوی گستره رودهای ولگاُ-
دن -دنیپر و
دانیوب (گستره شمال دریاهای کسپین و سیاه)
شتافتند و در آن جا تا  18هزار سال پیش ،آخرین
بازماندگان نئاندرتال ها را اسیمیله و منقرض
کردند و هسته نیاکان انسان های سپید پوست
اروپایی را تشکیل دادند .درست در آن جا بود که
بیخی سفیدپوست گردیدند.
 شاخه دیگری از بوریالی ها که بین  8 -23هزارسال پیش به آسیای میانه برگشته بودند و در آن
بود وباش داشتند ،نیز در هشت هزار سال پیش ،به
دلیل خشکسالی شدید در گستره قزاقستان و آسیای
میانه ،به جنوب روسیه ،به گستره میان رودهای
ولگاُ-
دن -دنیپر و دانیوب (شمال دریاهای کسپین
و سیاه) یعنی «ایریانام ویجه» رهسپار شدند.
 سرانجام شاخه یی از این ایرو هندو اروپاییها (آریایی ها) در حدود هفت هزار سال پیش ،از
جنوب اروپا به سوی آسیای میانه و دامنه های
شمالی قفقاز کوچیدند.
و در فرجام هم از دو مسیر قفقاز و آسیای
میانه ،به سوی پشته ایران و نیمقاره هند
سرازیر شدند (.حدود  3750سال پیش).
 این گونه ،خاستگاه توده های خردورز نیمهسپیدپوست (نیاکان ایروهندو آریاییان) حوضه رود
نیل در قاره افریقا در اتوپی بوده است.
 نخستین سرزمین بودوباش ایشان در اروآسیا،میانرودان دجله و فرات و شمال خلیج پارس بوده
است.
(هوم لند) کردستان و
 دومین سرزمین شانآذربایجان کنونی ایران بوده است.
 سومین سرزمین شان آسیای میانه بوده است. چهارمین سرزمین شان ،جنوب سایبریا بوده است. پنجمین سرزمین شان ،گستره آسیای میانه بودهاست.
 ششمین سرزمین شان گستره میان رودهای ولگا-ُ
دن -دنیپر و دانیوب یعنی شمال دریاهای کسپین و
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سال

پیش

سیاه بوده است که به نام ایریانام ویجه یاد می
شده است .درست در همین جا بوده که آن ها به
گونه نهایی سپیدپوست شدند.
 هفتمین سرزمین توده هایی که خود را آریاییمیانه
آسیای
هم
باز
اند،
خوانده
می
(«هوانیرات» («( )Hvaniratکشور ارابه سوارن
مهربان») ) بوده است که در میان رودخانه های
«راهه» یا «رهه» و «وهوی -داتیا» واقع بود (که
از کوه های افسانه یی (یا شاید هم واقعی؟)
«هرا» («هره» یا «هارا») سرچشمه می گرفتند و
به دریای میانی واروکاش ( )Vorukashمی ریختند)
و نیز دامنه های شمالی قفقاز .
 و سرانجام آخرین سرزمین آریایی ها -فالتایران و نیمقاره هند و نیز جنوب سایبریا و
مغولستان و ترکستان چینی بوده است.
یادداشت :باید متوجه یک نکته باریک باشیم که
در پهلوی آریایی های ایرانی ،تورانی و هندی،
گروه های دیگری از مردمان سپید پوست از گستره
واحد ایروهندواروپایی به آسیای مرکزی آمده
بودند که هر چند ،بسیار با آریایی ها (به ویژه
تورانی ها) نزدیک و خویشاوند بودند و با آن ها
زبان همانندی داشتند ،تفاوت هایی هم با آنان
داشتند و از شاخه دیگر سپیدپوستان خویشاوند
آریایی ها شمرده می شوند .در این حال ،زیستگاه
این توده ها از جمله دینلین ها (دینلینگ ها)
و -...گستره پهناوری میان ختن و گانسو و آنسوی
ُبی تا
رودهای ایرتیش (در شرق قزاقستان) و ا
گستره باختری مغولستان و سرزمین های سایبریا
جنوبی از آلتای– سایان تا کرانه های دریاچه
بایکال (گستره بودو باش نیاکان تورک ها) و
شمال چین را در بر می گرفته است ،که بی نام
است و بیشتر زیر نام آسیای مرکزی یاد شده است.
چون بیشتر مردم« ،آسیای مرکزی» و «آسیای
میانه» را یکی می پندارند ،از این رو ،آن را
در این اثر به گونه مفروض به نام «خاوران» یاد
کرده ام.
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به گونه سنتی ،گستره میان آلتای و سایان
خاستگاه و زیستگاه تورک ها شمرده می شود .اما
در واقع ،زیستگاه اصلی آن ها حوضه رود ارخون و
گستره پیرامون بایکال بوده است و آلتای -سایان
زیستگاه متاخر شان است .گستره میان کوه های
آلتای و سایان و رود ینی سی تا دریاچه بایکال
(از ایرتیش– ابی تا اورخون-بایکال) ،در عهد
باستان ،زیستگاه توده های سپیدپوست بود.

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 متقاعد
کننده و نشانه آن است که سپیده دم بشر در خاور
افریقا دمیده است .کنون که ظرفیت های پیشرفته
تسلسل یا مرتب سازی دی ان ای ( (DNAدر دسترس ما
است ،این فناوری در باره تحول و مهاجرت انسان ها
چه می گوید؟
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 خانم تیم انسان شناسی دیرین)
کاوش این ساحه پرداختند ،زیرا کارهای پیشین
به
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.
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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 ( )۴این یکی از
چندین کشفیاتی است که نظریه منشای انسان ها از
افریقا را تقویت می کند.
شکل . ۱نقشه مهاجرت انسان ها بر بنیاد مطالعات
کروموزوم  Y 1پیشرفت
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 Y
مردانه خود را اهدا می کند .در صورت یکجا شدن XX
پسر 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 - ۷۰
 ۱۴۰هزار سال پیش در افریقا زندگی داشته است.
(مایتوکندریا در سایتوپلزم سلول ها در بیرون هسته
سلول (جایی که  ۲۳جوره کروموزوم قرار دارد) واقع
است.
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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 نخ ستین 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 اس تخراج 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 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
بیرینگ بر بنیاد دی ان ای مایتوکندری.

پل

زمینی

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 مشاه ده کنیم و ببینیم که ما با هر
یک از موجودات زنده چقدر پیوند نزدیک داریم.
 .۱دکتور مارک هوم زیست شناس آموزش دیده دانشگاه
پزشکی،
جایزه
برنده
تصویرگر
هاپکینز،
جان
رادیولوژیست استفاده از فناوری عالی برای تشخیص و
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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-humanevolution-and-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:
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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
ه ا 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 .ب ا 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
متف اوت 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.
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گونه های مختلف میمون ها می توانند با همدیگر
نسلگیری نموده ،فرزندان بارور داشته باشند و به
همین ترتیب نزدیک ترین اقارب زنده ما مانند
بونوبوها و شمپانزه ها.
به باور من ،نیاند رتال 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  ۴۰یا  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.
گذشته از این ،انسان های مرموزی به نام دینیسوف
ها وج ود 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.
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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.
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 ان د 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 بود ند 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 ۵۰
هزار 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
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پراگ نده 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 شرقی و
بوده باشند ،جایی که
حتا آسیای جنوب خاوری
نسلگیری دیگری با مردمانی صورت گرفته باشد که
آن ها به گینه نو و آسترالیا رفته
فرزندان
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 ان
ای دینیسوف ها را گرفته ب اشند که با مخلوط آن ها
افزوده شده است.
ما با یک داستان بسیار پیچیده از بافت این
نسل/نسب ها مواجه هستیم که چند صد هزار سال از هم
جدا بوده اند ،اما بعدها وقتی لبریز شده و یکجا
می شوند ،با همدیگر 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 مقدا ر 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
با
دوامدار
نسلگیری
و
یافته
گسترش
اروپا
نیاندرتال ها می داشتند ،آن گاه مقدار دی ان ای
نیاند رتال 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.
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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 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 انس ان دیرین از افریقای مرکزی
یا غربی نداریم .لذا باید به خاطر داشته باشیم که
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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 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 نا شناخته 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.
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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،
زی را 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 مناق شه 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
ی ا 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.
اما آیا ژن های دیرین می تواند حد اقل مسوول بعضی
از آن ها باشد؟
د اروین 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 بگوییم ،انتخاب فرهنگی بوده
که او احتماال حد اقل در بعضی
است .من بر آنم
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 هی چ شکی وجود ندارد که انتخاب طبیعی در
این جا در کار است.
در این جا حتا
برای جلد روشن
باشد .وقتی ما
نوع موی نگاه

انتخاب جنسی از نگاه ترجیح جفتگیری
تر یا تیره تر می تواند نقش داشته
به سایر مظاهر چون چشم های شرقی یا
کنیم ،داروین شاید محق بوده و
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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 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
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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  ۱۹۸۴میلفورد ،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 ج ایی 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 ت رین 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 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
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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 ش د .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
سرما یه 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  ۱۹۸۸در ساینس ،اندیشه های خود در باره
خاستگاه افر یقایی انسان های معاصر را تدوین
نمایم.
مقاله
انتشار
با
۱۹۸۷
سال
مقاالت
مجموعه
«میتوکاندرای حوا» در «طبیعت» توسط ریبیکا کان،
مارک ستونکینگ و الن ویلسن یک حوزه آبیاری واقعی
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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 اف ریقایی 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
تب صره 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 ب ه 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
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روی مواد و پژوهش های موجز ،یک تعداد مظاهری را
یافته که معلوم می شود به مراتب اولیه تر از حتا
آن های ی باشد که ما در هومو ایریکتوس یافته ایم.
است که این موجود شاید ارایه
فرض کنونی این
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 جا وجود دارد که باعث
خاکستر در غار لیان بوا و
تولید یک الیه ستبر
سایر جاهای جزیره شده است .شاید همین انفجار چنان
و رستنی ها 6
بزرگ بوده که باعث نابودی گیاهان
جزیره و انقرا ض 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
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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.
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.
این درست است گفته شود که برای متخصصان،
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  1.8میلیون 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 استرالوپیتی کوس 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
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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 2.5
میلیون 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 آغاز می کنند،
آن ها به خوردن گوشت در یک مقیاس وسیع شروع می
کنند ،آن ها برای گرفت غذای خویش به سفر به فواصل
بیشتر با دو پا آغاز می کنند ،این می تواند باعث
تغییرات موازی مشابه -انسانی در بدن ،دست ها و
حتا مغز 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
شاید
و
بوده
داستان
این
از
بخشی
تواند
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 7
این 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
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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
اثرات کار ژنیتکی در رشته ما فوق
مهم اند.
العاده بوده و در حال رشد است .وقتی شما به ۱۹۹۷
نظر اندازید ،یک مقدار کم دی ان ای میتوکاندرا از
اسکلیت اصلی نیاندرتال یافت شده در آلمان داشتیم.
من در آن کنفرانس مطب وعاتی با سوانتی پابو بودم و
این بدون شک یک دستاورد پیشگام و غیرمنتظره بود.
سال پس می
اما هیچ کس باور نمی کرد که ما ده
توانیم در باره اکثر ژنوم یک موجود نیاندرتال
بازسازی شده سخن بگوییم .لذا پیشرفت های فنی و
محاسبوی فوق العاده بوده است.
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 معاص ر 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
سایر
یک قاره چنان بزرگ که در آن جا فرزندان
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
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بین ژنوم شمپانزه و انسان معاصر انجام بدهیم ،بل
که حال می توانیم ژنوم نی اندرتال و ژنوم دینیسوف
را عال وه 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
ساختم ان 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.
ما بطو ر 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.
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ما در بخش غربی دنیای کهن ،تکامل گونه های جدید،
هومو هایدلبرگینسیز موجود در اروپا ،آسیا و
افریقا را داریم .ما می دانیم که هایدلبرگینسیز
در دو مسیر انسان های معاصر و نیاندرتال ها تکامل
نموده است .اما حال به خاطر دینیسوف ها می دانیم
که هایدلبرگینسیز در واقع در سه مسیر رفته است،
یعنی در واقع معلوم می شود که دینیسوف ها یک شاخه
منشعب از نسب نیاندرتال 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 ک ه 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.
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:
https://www.edge.org/conversation/christopher_stringerrethinking-out-of-africa 9
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بخش دوم
برگرفته هایی از ویکی پیدا
(از افسانه ها و کژاندیشی ها و
ژادژخایی ها
پیرامون افسانه آریا و آریایی و تا
واقعیت های ایر ،ائیریانا و ایران)
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برگرفته از ویکی پیدیا

آریا
 ...در این جا نخست ترجمه آن چه را که در ویکی
پیدیا در باره آریا و آریایی به زبان روسی
آمده است ،خدمت پیشکش می نماییم .سپس ،آن چه
را که به زبان پارسی دری در زمینه آمده است،
می آوریم:
ایتمولوژی (ریشه شناسی) آریا:
ریشه نام تباری (اتنونیم) ( )ethnonimآریا
(* )-a/āri̯ aرا در سیمای هند و اروپایی آن -اریو
( )-Ar-i-oکه به گمان زیاد ،همچنین در زبان
ایرلندی باستان «اشرافی ،نجیب ،سرشناس» ()aire
«آزاده» ،و در زبان های اسکندناوی قدیم -arjōstēr
(«نجیب ترین»« ،بزرگمردترین») معنا می دهد ،می
کشانند .کلمه  ،-arjōstērالبته ،هیچگاهی به عنوان
نام تباری (اتنونیم) به کار نرفته است .مگر در
عین زمان ،در زبان های مردمان هندو ایرانی
(اریایی) افزون بر داشتن معنای «نجیب» ،دارای
بار یا مفهوم ( )connotationآشکارا تباری بوده
است که در برابر اریایی ها (ازخودگی ها یا
خودی ها) که از سوی بیگانگان احاطه شده اند،
به کار می رفته است .در هندی باستان -ان آریا
 anā́ryaدر اوستا -ان ایریا ( anairyaغیر ایریایی)
یا (اجنبی) (.(barbarian
نسخه های گوناگونی برای منشای کلمه * -AR-ī-O
ارائه گردیده است -از نسخه های جا افتاده در
محافل اکادمیک سده نزدهم گرفته تا برخی از
مشتقات فعل «کوچیدن» (یعنی کوچرو ،کوچی ،خانه
به دوش ،چادر نشین) ،و یا فعل «شخم زدن» (یعنی
«کشاورز» ،زمیندار ،دهقان).
در سال  1938پاول تیمه ( ،)Thiemeدیدگاه هایی
را ارائه داد که از سوی آی .بنوینیست به
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پیمانه گسترده مورد بازاندیشی انتقادی قرار
گرفت .او ،ایتمولوژی* -ar-i̯ -oرا چونان «مهماندار
یا مهمانواز ،مهمانپرست» و * ariهند قدیم را -
دوست و  aríرا – چونان دشمن ،بیگانه (خارجی) به
کار برد ]1[.این فرضیه با  -aryá- ←*ari̯ aبه معنای
«آقا» (بادار)« ،صاحب خانه» (میزبان) پشتیبانی
نسخه ایرانی این
می شود که مستقیما با
-а
به شکل کوتاه
اتنونیم با تلفظ حرف «ا»
مطابقت می کند .در این حال ،نسخه هند باستانی
این کلمه با تلفظ حرف «آ» کشیده ( -ā- (ā́ryaرا می
 vriddhi formکلمه  -aryáیعنی «عضو
توان چونان
اتحادیه خانه داران» aryá-تعبیر کرد که در آن،
«مهمان نوازی متقابل» تبارز می کند .با این
کلمه ،چنین مفهوم مهم ربانی و پرستیدنی چون
( ari̯ aman (aryamanهندی باستان و  airyamanاوستایی)
پیوند دارد که به سادگی «اریایی بودن» ،دوستی
خدا ،مهمان نوازی و عروسی معنا می دهد.
کلمه هندی باستان ( Aríو نیز «دشمن» درست مانند
«بیگانه») ،به گمان غالب ،همانندی هایی در
کلمه  -araزبان هیتی («رفیق»« ،دوست») و با ari
ارمنی (ارامی؟) (مردانگی) دارد .برای این
کلمه ،داکتر سمیرینی ،منبع خاور میانه یی
معنای
به
اوگاری
arj′
با:
شود
(مقایسه
(«خویشاوند») و «رفیق») را در نظر گرفته
است]2[.
در این میان ،ایلیچ -سویتیچ ( ،)Illich Svitychبا
تکیه بر روی آن که خود مورفولوژی کلمه با
ساختار هند و اروپایی سازگاری ندارد (-a
آغازین ،به جای حنجره ( )laryngealمنتظره* ,-Heو
حضور دو صوت  sonantsمتوالی) great-i.e ،آریو *ar-i̯ -o
را یکراست از زبان های سامی (با مقایسه با
کلمه دیرین یهودی «( ḥōrimسرشناس»)« ،آزاده»
کرد.
(«آزاد زاده») و  ...های دیگر استنباط
ریشه  ḥ-r-rبه معنای «آزاد ساختن» است]3[.
کاربرد واژه اریا در عهد باستان:
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(اریی /اریا)
در دوران باستان اصطالح* -a/āri̯ a
روی هم رفته یک اتنونیم «فراقبیله یی» بوده
است که در میان توده های هند و ایرانی معرفی
کننده جمعی از قبایل که میان خود با هم احساس
خویشاوندی و پیوند تباری مستقیمی می کرده اند،
بوده است.
این واژه همچنین به پیمانه گسترده در معنای
زبانی (لینگویستیک -علم فقه الغه) به کار می
رفته است .زبان آریایی -زبان مادری هندی ها و
ایرانی ها بوده است .در این میان ،شواهد
تاریخی وجود این اتنونیم یا نام تباری به زمان
پس از فروپاشی یگانگی هند و ایرانی که با گذشت
سده ها ،تنها پیچیده تر می گردیده است؛ پیوند
دارد .بنا بر این ،برای اتنونیم هندی -ایرانی،
از یک سو ،خروج توده های پیرامونی همین گونه
دارای خاستگاه آریایی ،از گستره اتنونیم آریا
که اذعان به پیوندهای خویشاوندی با ایشان در
این جوامع دیگر آغاز به رنگ باختن نموده بود،
و از سوی دیگر -فراموشی تدریجی این اتنونیم و
راندن آن از سوی خودشناختی ها و هویت های
بیشتر بومی؛ مختص می باشد]4[ .
در هند:
در ویداها:
در ادبیات ویدایی کاربرد  -āryaبه عنوان
اتنونیم مشترک قبایل آریایی پیرو آیین ودایی و
که انتونیم آن( anārya،ملحد ،بی دین ،کافر،
بومی
دشمنان-
dasyu-, dāsa
مرتد)،
بیخدا،
(اجنبی ،بیگانه)
داساmleccha -
(،)Aborigines
است ،کاربرد دارد.
آریا ،به معنای «نجیب» («پاکسرشت»« ،نیکنهاد»)
سه طائفه یا «وارنا» ی دو باره زاده شده و بار
دیگر به دنیا آمده (برهمن ها ،کشتری ها
 ،Kshatriyasو وایشی ها  ،)Vaishyasرا که در برابر
سودراها ( )Sudrasبه عنوان طائفه ها یا
«وارنا»های غیر آریایی تبار ،قرار داده می
شدند ،متحد می گردانید .آریا ،به مفهوم
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«توده»( ،خلق ،مردم) ،بیشتر به وایشی ها (یعنی
آدم های عادی) در تقابل با برهمنی ها و کشتری
ها اطالق می گردید.
در ریگویدا اتنونیم آریا 36 ،بار ،در  34سرود
آمده است .جهان آریایی در ریگویدا (ریگودا) در
گام نخست ،هفترود ( )Sapta Sindhavaḥیعنی رودخانه
های پنجاب را در بر می گیرد و پنج قبیله بزرگ:
آنو ( ،)Anuدروهویو ( ،)Druhyuیادو (،)Yadu
تورواسا  Turvaśaو پورو ( )Pūruرا پوشش می دهد.
در اعصار ویداهای پسان تر ،مرکز هندوآریایی
ها به خاور -به هاریانای کنونی منتقل می گردد-
جایی که در آن قبیله بهاراته ( )Bhārataبرجسته
می گردد ]5[ .معنای کلمه  ، -āryaهرچه بیشتر با
فرقه مذهبی ویدایی پیوند می خورد ،و مفهوم []6
«( vratyaمرتد») ها یا گمراهان -گروهی دارای
خاستگاه آریایی که از همه احکام و دستورهای
وداها پیروی نمی کنند ،پدید می آید.
در عهد سمریتی:
در آثار متاخر سانسکریت ،مفهوم آریاورته
( )-Āryāvartaکشور آریایی ها ،سرزمین آریایی ها
– قلب تمدن برهمنی ،پدید می آید .بر پایه
تعریف مانو ،آریاورته از هیمالیا تا کوه
ویندهیا ( )Vindhyaو از دریای شرق تا دریای غرب
پهن است ]7[ ،که یعنی در برگیرنده شمال هند از
وادی سند تا بنگال و به خصوص سرزمین های میان
رودهای گنگا و جمنا است.
هرگاه ،در عهد ریگویدا مرز باختری جهان
آریایی نامشخص است و شاید برخی از قبایل
آریایی برشمرده شده در این یادمان (ریگویدا)
به گمان غالب پیوندهای خویشاوندی نزدیکی با
باشندگان ایران (ایرانیان) دارند ،حاال دیگر به
عنوان هم میهنان آن ها شمرده نمی شوند و
آریایی خوانده نمی شوند.
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کاربرد واژه  -āryaدر درازای دوره حماسی به
مفهوم تباری آن (هندی نجیب دو برتلد شده)
ادامه می یابد .اگر چه مفهوم آن هر چه بیشتر
به سوی جنبه های اخالقی -مذهبی می لغزد ،از
رامایانا و مهاباراتا گرفته ،لقب آریا در گام
نخست به معنای «پارسا» یا پرهیزگار« ،شایسته»
یا سزاوار بوده ،به افراد گوناگون ،بسته به
رفتار و شیوه زندگی شان اطالق می گردد.
در بودیسم:
در ادبیات بودایی ،واژه ( )Ariya( )āryaبه معنای
«نجیب» ،پاکسرشت ،نیکوسرشت یا «مقدس» حتا
بیشتر از ادبیات هندویی به کار برده می شود.
در تعالیم یا آموزش های آیین بودایی بیشتر
از( ariyassa dhammavinayoمعبد ،نیایشگاه دارما و
وینایا  )Vinayaنام برده می شود  -چهار حقیقت
پاکیزه یا نجیب (مقدس) (« )cattāri ariyasaccāniچهار
[ ]8حقیقت آریایی» ،مسیر رودهای هشتگانه
(«( )ariyamaggaراه آریایی» ،خود بودایی ها-
« - ariyapuggalaمردم آریایی» ،و دشمنان آنان-
 anāryaیعنی غیر آریایی ها.
در برخی از متون گفته می شود که آریا دارما
( ārya dharmaآموزه های بودا) برای همگان موعظه
شده بود :برای اریاییان ،داسی ها ،دیوها Devas
) Gandharvas ،)Dasyusو اسوراها...
در جهان ایرانی:
در عهد ایران باستان:
بند اصلی :جغرافیای اوستا:
در اوستا ،نام ایریا ( )-airyaبه پیمانه
گسترده چونان خویشتن شناسی یا خودشناسی یا
هویت تباری آفرینندگان این اثر (یادمان) ،یاد
شده است .ایریانم (( ،)airyanąmبه معنای -از
ایریایی ها ،منسوب به ایریایی ها)( ،در باره
پیکان ائریهشی Erehshe؟) ،ایریا دیارگ هاوا
( airyå ،)daiŋʹhāwōبه معنای«کشورهای ایریایی ها»،
[ airyābyō pāδaēbyō]9به معنای «از سرزمین های
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ایریایی»( airyō.šayanəm ،به معنای خانه ایریایی
ها ،زندگی ایریایی ها ،بود و باش ایریایی ها)،
و...
 ...و همچنین نام پرآوازه و افسانه یی
airyanəm vaējō
ایریانم ویجو یا ایریانم ویجه
(ائران ویج) (مقایسه شود همچنین با نام کوه
« airyō.xšuθaخشنودی آریایی) .هر چند ،چندان روشن
نیست که درست چه حلقات و محافلی از مردمان
(باشندگان) را در دایره آریایی ها شامل می
ساخته اند .مهر یشت 14-13 ،در کاشانه ،آشیانه
یا میهن آریویی ها  ،Airoshayanuشش کشور را شامل
می گرداند Ishkatu :و  Pourutuدر کوه های هندوکش،
مور (مرو) و اریوا (هریوا)  -aroyuکنون هرات،
( Gava Sugdenشاید خطه سُغد ،سغدیانا) و Hvairizem
(خوارزم) .ویدیودات 1شانزده «بهترین و برگزیده
ترین کشور»ها را بر می شمارد که نخستین آن-
ایریانا ویجه است .در این حال ،اوستا این
کشورها را مستقیما آریایی نمی خواند .برخی از
مناطق هند غربی نیز در این فهرست شامل اند.
از سوی دیگر ،در اوستا پنج توده یا مردم
برشمرده می شوند :ایریایی ها ( ،)-airyaنامی که
سازندگان اوستا ،خود را به آن می نامیده اند
[(یعنی خود را ایریایی می خوانده اند)-گ ].و
توریا ،یا توریایی ها [)-tūirya( ]10که در برابر
ایریایی ها به کار برده می شود ،سایریماها
( ،)-sairimaساینی ها ( ،)-sāiniو داهو ها (-dåŋha
توده یاد شده [به
) .در این حال ،هر چهار
شمول توریایی ها یا تورانی ها-گ ].نیز توده
های ایرانی زبان (یعنی آریایی) شمرده می شوند.
از همین افاده اوستایی ،در آینده ،رویارویی
ایران (یعنی سرزمین آریایی ها) ،و توران بر می
خیزد.
در سنگنبشته ها (کتیبه ها) ی باستانی پارسی،
قرینه
سه
در
-ariya
تباری)
اتنونیم(نام
(کانتکست) به کار برده می شود:
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آریایی -نام زبان نوشته های داریوش
یکم در بیستون (پارسی باستان)،
اری ( ،)ariyaتیره آریایی(-)ariya-čiça
خاستگاه تباری داریوش (در نقش رستم)
اهورا مزدا – ایزد آریایی ها -در نسخه
ایالمی کتیبه بیستون.
برای یونانیان باستان نیز نام عمومی توده های
ایرانی روشن بود -)ἄριοι( :در باره مادها [،]11
ها
ماگ
باره
در
(-)ἄρειον
آریایی
تیره
(جادوگران) و رعایای آن ها]12[ .
از منابع یونانی همچنین صفت های آریانا
*( -aryānaایریانای اوستایی )-airyanaو آریایی:
آن برخاسته
 – Αρειανοίتوده یی که زرتشت از
است – ]13[ .آریانا (( ]14[ )ἡ'Αρειανήکشور
آریایی ها -ایران) روشن است .برای مثال؛
استرابون می نویسد« :نام آریانا در برگیرنده
بخشی از پارس و ماد و نیز باکتری ها (بلخیان)
و سغدیان در شمال می گردد ،چون آن ها تقریبا
به یک زبان با اندکی تفاوت سخن می گویند]15[.
در عهد ایران میانه:
کنیشکا -شاه کوشانی ،در کتیبه رباطک که به
زبان باکتریایی نوشته شده است ،خود ،زبان
کتیبه را آریایی ( )αριαοمی خواند]16[.
تصورات در باره آریایی ها چونان یک جامعه
تباری در دوره پارتی (دودمان اشکانی) نیز
موجود بود که در نسخه های اشکانی کتیبه های
ساسانیان ،دیده می شود که در آن شهریار،
شاهنشاه آریایی ( )šāhān šāh aryānخوانده می شود
( .)mlkyn mlkʾ ʾryʾnهر چند اطالعاتی که خود اشکانی
ها یا ارشاکیدها ( ،)Arshacidesخود را چنین
خوانده باشند ،در دست نیست.
در زبان پارسی میانه:
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اتنونیم آریایی ها با arya- > *airya- > ēr * - epiteza
)ērān ʾyrʾn
« )(ʾyrایر» تکامل می یابد .جمع آن
(ایران) یعنی سرزمین نجبا .در این میان ،به
معانی ( )connotationsتباری ،معانی دینی افزود
شده ēr ،در واقع ،همتاواژه کلمه « weh dēnپیرو
خدای (ایمان)»« ،زرتشتی» ،در برابر کلمه anēr
(غیر اریایی)« ،غیر زرتشتی» می گردد .ساسانیان
اولیه ،خود را ( )ʾyr mʾzdysn( ēr māzdēsnاریایی،
پیرو مزدا) می خواندند ]17[ .در این حال،
ساسانیان مفهوم سیاسی اتنونیم (نام تباری) را
پیش کشیده ،برای نخستین بار ایده «امپراتوری
(،)ʾryʾnḥštr
Aryānšahr
ایران» را پیش کشیدند:
( )ʾylʾnštrپارسی
پارتی یا اشکانیērānšahr ،
میانه ،و * -aryānām xšaθraپارسی باستان (پادشاهی
ایرانیان) ،با خواندن خود به نام پادشاه ایران
و انیران (پادشاه آریایی ها و غیر آریایی ها –
مفهوم پارسی میانه
šāhān-šāh Ērān ud Anērān (mlkʾn mlkʾ) ʾyrʾn w ʾnyrʾn
و مفهوم یونان باستانی .βασιλεύς βασιλέων ἀριανων
اصطالح ( Eranمجموع اریایی ها ،سرزمین ها
آریایی) به گونه گسترده در عناوین و القاب نو
مقامات ،در توپونیم ها (نامجاها) ،و در موعظه
های مذهبی و سیاسی به کار برده می شود ]18[.در
این دوره ،در انتهای دیگر جهان ایرانی زبان،
در دشت ها (استپ ها)ی جنوب و شمال روسیه،
مردمان دیگر ایرانی زبان -الن ها (* alān < Ancient
 )-Iran. *aryānaخود را آریایی می خواندند .درست
همان گونه که ایرانیان ساسانی توده های غیر
زرتشتی ایرانی از جمله الن ها را آریایی نمی
شمردند ،خود الن ها هم نام تباری باستانی
آریایی را تنها مختص خود می دانستند.
رفلکس های مدرن:
کنون دیگر هیچ یک از توده های معاصر ایران و
هند ،خود را آریایی نمی نامند و در تراز فرهنگ
سنتی در کل ،بر خاستگاه آریایی و خویشاوندی با
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همه اقوام اریایی بر شالوده میراث مشترک
آریایی اذعان ندارند .مشتقات ثانوی بر جا
مانده از این ریشه به عنوان نام های تباری ،بس
انگشت شمار اند و بسیاری از مردمان هند و
ایرانی خود را با نام های بومی با قبیله یی
خود می خوانند.
در هند:
در هند ،کاربرد کتابی («تعالیم» ،آموزه ها)ی
سانسکریتی کلمه  -āryaبه مفهوم مذهبی «پارسا»،
«بازدارنده دارما» حفظ گردیده است و گاهی هم
از این کلمه زیر تاثیر نفوذ غرب به مفهوم
ملیگرایانه آن بهره برداری می شود .برای مثال
در سال  ،1875جامعه  -Samaj āryaتاسیس شده بود.
کاربری سرزنده اتنونیم دیرین «آریا» از
نیشخند قضا ،در جنوب هند -جایی که باشندگان
دراویدی زبان (یعنی غیر آریایی زبان) بود و
باش دارند ،حفظ گردیده است -در  ، ayyaکلمه
آریا چونان کلمه ارجگذاری و احترام نسبت به
دیگران به کار برده می شود.
در جهان ایرانی:
مفهوم ساسانی ایرانشهر (« )ērānšahrپادشاهی
آریاییان» [سرزمین ایرانیان ،کشور ایرانیان-
گ ].در نام مدرن کشور ایران (به زبان پارسی:
[ )]ʔiɾɒnو به زبان تاجیکی (ائران) ادامه یافته
است .نام ایران برای کشور به گونه رسمی تنها
در  1935پذیرفته شد ]19[.پیش از آن ،این نام به
عنوان نام غیر رسمی گستره پهناور تباری-
فرهنگی («ایران بزرگ») ،به کار برده می شد که
در گام نخست در حماسه ملی ایران ،شاهنامه
فردوسی (سده دهم ترسایی) به پیمانه گسترده
بازتاب یافته بود -جایی که به شرح رویاروی های
ایران شهرنشین و توران کوچرو و بادیه نشین،
و توریای -tūirya
چونان ادامه ایریا -airya
اوستایی پرداخته می شود.
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از نام ایران ،شناسه (نام هویتی یا خودپردازی
ایران:
کشور
کنونی
باشندگان
(خودشناسی))
ایرانی [ ،)]ʔiˈɾɒniگرفته شده است .آن چه مربوط
به آریا [( )]ʔɒrjɒآریایی) می گردد ،این کلمه
یک کلمه کتابی است ،که درست چندی پیش زاده شد.
رفلکس النی (یعنی اریایی) هویتی به شکل النی
اوستی ها (اوست ها) تنها در قصه ها و حکایات
حفظ گردیده است .رفلکس گاهی متوقعه *-arya
چونان شناسه یا نام هویتی ایرونی ها -اوستین
ها (ایرها ،ایرانی ها) [ ،]20به گونه یی که
آبایف (خاورشناس نامدار قزاق) می پندارد،
دارای خاستگاه سازه یی یا الیه یی ( )Substrateاست
و به هیچ رو ،پیوندی با آریایی ها ندارد]21[.
خاستگاه:

فرهنگ های باستان شناسی مرتبط با مهاجرت مردمان هند
و ایرانی

در شکل ،گستره فرهنگ اندرونفو به رنگ سرخ،
فرهنگ مسکون باکتریایی -مرغیانی – به رنگ
نارنجی ،BAMCیازی  - yazبه رنگ پسته یی مایل
به سبز ،گندهاری (سوات) – به رنگ تمشکی ،فرهنگ
گورستانی -Hبه رنگ بنفش ،فرهنگ اخری سفال
گلی( -Copper Hoardذخیره مسی)-به رنگ آبی تیره
یا یاسمنی ،فرهنگ سفال خاکستری -به رنگ فیروزه
یی تیره برجسته نشان داده شده است.
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مطالعه زبان های آریایی باستان و فرهنگ کهن
(اوستایی و ودایی) گواه بر آن اند که آریایی
های باستانی در آغاز توده واحدی بوده اند .در
این حال ،قدمت جدایی دو شاخه اصلی آریایی
(هندی آریایی و ایرانی) به آغاز هزاره دوم پیش
از میالد می رسد .این گونه ،موجودیت پارا
آریایی ها ( praariبه روسی -پیشینیان آریایی ها)
(چونان نیاکان همه توده های هند و آریایی و
ایرانی ،از یک سو ،و یکی از شاخه های جدا شده
از جوامع هند و اروپایی -از سوی دیگر) ،را می
توان در چارچوب های زمانی هزاره های دوم و سوم
پیش از میالد تعیین کرد.
تعیین میهن نیاکان آریایی ها ،که زیر عنوان
آن معموال گستره فروپاشی جوامع آریایی را به
شاخه های نخستین درک می کنند ،پیونددهی اطالعات
اولیه در باره آریایی های تاریخی با داده های
زبان شناسی و باستان شناسی را در نظر می
گیرد ]22[.نبود شواهد مستقیم دال بر موجویت
پیشینیان آریایی ها یا آریایی های اولیه (پارا
آریایی ها  )praariدر برخی از مناطق و یکدست
نبودن شواهد غیر مستقیم در زمینه ،پژوهشگران
را ناگزیر می گرداند نظریه های متناقض مهاجرت
آریایی های ماقبل تاریخ و منشای تباری آن ها
ارائه دهند.
چشم انداز کلی پدیدارشدن آریایی ها در افق
تاریخی:
در میتانی (نزدیک به  1600سال پیش از میالد)،
در گندهارا -پنجاب (حدود  1500-1700سال پیش از
میالد)[ ،در سرزمین های-گ ].مادها و پارسیان
باستان ( 900سال پیش از میالد) ،سکاها و کیمیری
ها ( 600( )Cimmeriansپیش از میالد) ،نشان می دهد
که گستره آسیای میانه چونان مبدای مهاجرت های
آریایی ها بوده است]23[.
با آریایی های اولیه و مهاجرت های ایشان،
معموال فرهنگ اندرونفو ،مجتمع باستان شناسی
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باکتریایی (بلخی) -مرغیانه یی و فرهنگ یازی
( )Yazsرا ربط می دهند .فرهنگ گسترده اندرونفو
به سنت های روی هم رفته دامداری ،با پرورش اسب
و ارابه رانی آریایی ها پیوند داده می شود .با
این هم ،ردیابی نفوذ فرهنگ استپ ،مؤثر بر
فرهنگ مسکون جنوب آسیای میانه (فرهنگ مسکون
باکتریایی -مرغیانی (مخفف آن به زبان روسی)
( ،)BMAKدر هند و ایران غربی ،در مواعید
منطبق با مهاجرت آریایی ها به این مناطق،
دسترس نیست .در این جا ،برعکس ،تاثیر فرهنگ
مسکون باکتریایی -مرغیانه یی ،به مشاهده می
رسد.
برای گشودن گره این تناقض[ ،کارگیری-گ ].از
مدل کلتورکوگل (( )Kulturkugelبه آلمانی «گلوله
فرهنگی») پیشنهاد می گردد .چنین پنداشته می
شود که رخنه قبایل پروتوآریایی از شمال ،از
گستره فرهنگ اندرونفو به گستره فرهنگی مسکون
باکتریایی -مرغیانه یی -جایی که باشندگان بومی
مغلوب از سوی آریایی ها مورد همگون سازی
(اسیمیالسیون) قرار گرفته بودند ،در آینده آغاز
به گستره یابی و پیشروی به سوی جنوب خاوری به
هند و جنوب باختری -به میتانی (هند و آریایی و
آریایی های میتانی) نموده باشد .دومین موج
گستره جویی ،با گسترش ایرانیان به ایران
باختری و کرانه های شمالی دریای سیاه و دیگر
جاها مربوط می گردد]24[.
زبان های ایرانی حفظ شده در گستره جنوب آسیای
میانه ،نبود سازه یا سوبسترات ویژه متفاوت از
زبان های ایرانی باختری و زبان های هندی و
آریایی را به نمایش می گذارند .سوبسترات عمومی
شاخ و برگ یافته در همه زبان های هندو ایرانی،
به گمان غالب درست با فرهنگ پیش از آریایی
مسکون باکتریایی -مرغیانه یی مرتبط می گردد.
گذشته از آن ،انتقال برخی از نام های
جغرافیایی منطقه آسیای میانه جنوبی به هند به
مشاهده می رسد (نگاه شود به Harōiuua :اوستایی،
 ,-Haraxᵛaitīاوستایی،
 -Saráyuپارسی باستان،
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 -Harauvatiپارسی باستان« ،اراخوزیا» و -Sárasvatī
هند باستان و.)...
زبان های آریایی:
زبان های دیرین ترین سروده های  samhitasریگودا
و قدیمی ترین بخش های اوستا -گات ها – کهنترین
نمایندگان ثبت شده شاخه های به ترتیب هند و
آریایی و شاخه ایرانی (نیمه دوم هزاره دوم پیش
از میالد) -قرابت شایان توجه نه تنها در تراز
فونولوژی (آواشناسی ،علم دگرگونی صدا در
زبان) ،مورفولوژی (ریخت شناسی) و لکسیکون یا
تراز
در
نیز
بل
(واژگان)،
vocabulary
فرازپردازی ( )phraseologyپایدار شعری را نشان می
دهند.
برای مثال ،مقایسه شودuttānáhastanámasā РВ :
 )6.16.46ویدی و ( )nəmaŋhāustānazasta (Y. 28.1اوستا
«با دست دراز در هنگام نیایش» و یا
 )hrdāˊ mánasā (РВ1.61.2ویدی و
 )31.12اوستا «قلب و خرد».

zərədāčā manaŋhāčā (Y.

این نزدیکی ،گواه بر موجودیت «پارا» زبان یا
زبان مادری ( )mother tongueیگانه و سنت های شعری
مشترک برای نیاکان آریایی ها است .در این حال،
زمان تقسیم این زبان به دو شاخه هندی و ایرانی
را می توان اوایل هزاره دوم پیش از میالد
( 1800-2000سال پیش از میالد) تعیین نمود]25[.
زبان های َ
دردی( ،با توجه به این که در این
زبان ها کدام اثری از اعصار باستان بر جا
نمانده است) ،در گذشته ،به گونه سنتی چونان یک
زیر شاخه زبان های هندوآریایی بررسی می گردید.
اما پژوهش های اخیر نشان می دهند که نیاکان
َ
دردی ها در عهد تقسیم زبان های «پارا هند و
آریایی» و «پارا ایرانی» از این دو زبان جدا
شده بودندَ .
دردی از روی برخی از پارامترها،
موقعیت میانی بین گروه زبان های هند و آریایی
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و ایرانی را داراست .از این رو ،زبان های َ
دردی
را بایسته است به عنوان یک شاخه جداگانه از
زبان های هند و ایرانی در نظر گرفت]26[.
از دیدگاه گاهشناسی (کرونولوژی) نسبی ،مستقل
شدن جد زبان های نورستانی را باید به عهدهای
دیرین تر نسبت به فروپاشی خود زبان های هند و
ایرانی (هندواریایی) ،ایرانی و َ
دردی نسبت داد.
بنا بر این ،جدا شدن زبان های کهن نورستانی را
می شود چونان دیرین ترین رشته یا پیوند پدر و
فرزندی ( )filiationزبان پارا آریایی شمرد]27[.
فرهنگ و آیین:
فرهنگ مادی و معنوی آریایی های قدیم (هندی ها
و ایرانی ها) بر پایه گواهی های دیرین ترین
یادمان ها یا آثار ادبی هند و آریایی ها -
ویداها و ایرانیان -اوستا ،و همچنین به گواهی
های تاریخی در باره مردمان ایرانی و هندی
باستان ،داده های باستان شناسی ،داده های
سروده های حماسی پسانی مانند (مهابهاراتا،
رامایانا ،شاهنامه) و مطالعات تبارنگارانه
(اتنوگرافیک) مدرن مردمان باستانی ایرانی و
هندی ،بازپردازی و احیاء گردیده است.
فرهنگ مادی:
نیاکان آریایی های تاریخی ،مردم نیمه چادرنشین
و نیمه کوچرو بوده اند که در اقتصاد شان نقش
برجسته یی را دامداری و رمه داری می گرفت و
کشاورزی برای شان بیشتر بار فرعی داشت .جانور
اصلی خانگی شان– گاو بود (به هندی قدیم -goو
در اوستا  -) -gaoشالوده رفاه مادی ،منبع
فرآورده های غذایی و سرچشمه نیرو .همچنین
پرورش گوسفندان (در هندی قدیم  ،-paśuدر اوستا
 ،-pasuو بزها (در هندی قدیم  -ajaو در اوستا
 )-azaو نیز خران (به هندی قدیم  -kharaو در
اوستا [ )xara-)[28و همچنین اشتران (به هندی قدیم
 -uṣṭraو در اوستا  )-uštraدر میان شان رواج
داشت.
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سگ ها (در هندی قدیم  ،-śvanدر اوستا -) -span
پاسبانان و نگهداران خانه و کاشانه و نگهبانان
رمه ها بودند .آریایی ها زمین ها را با بیل و
گاو آهن ها شخم می زدند و جو(در اوستا -yava
)می کاریدند .همین گونه نوشیدنی هایی از hop
با شیر می ساختند (در هندی قدیم  ،-suraدر
اوستا .) -hura
شالوده توان رزمی آریایی ها ،اسب بود (در هندی
قدیم  ،Aśvaدر اوستا  ،) -aspaکه به ارابه سبک
و تندرو بسته می شد (در هندی قدیم  -rathaو در
اوستا  .)-raθaجنگ افزار اصلی شان هم تیر (در
و در اوستا  ،)-išuو گرز (در
هندی قدیم -iṣu
هندی قدیم -vajraو در اوستا  ) -wazraبود.
آریایی ها با آبیاری بدوی (در هندی قدیم
-yavyāو در پارسی قدیم  -yauviyāجویه) ،کندن چاه
ها (در هندی قدیم  ,-cātvālaو در اوستا ()cāt-
ُر (در هندی قدیم  -iṣṭakāو
[ ،[29ساختن خشت یا آج
در اوستا  ،-ištiiaذوب و استحصال مس و ساختن
-ayasدر اوستا
مصنوعات مسی (در هندی قدیم
 )-ayaŋhو طال (در هندی قدیم -hiranyaو در پارسی
قدیم [ -daraniyaپسان ها زرانیه یا زر-گ )].آشنا
بودند .عرصه های دیگر پویایی آن ها بافندگی،
نجاری و پزشکی بود.
ساختار اجتماعی:
شالوده جامعه آریایی را خانواده پدرساالر می
ساخت که در یک ساختمان جداگانه می زیستند( .در
هندی قدیم [ )dam-).[30سران این خانواده ها-
پدران ،بازیگران اجتماعی (در هندی قدیم -patiدر
اوستا  )-paitiبودند که زیر اقتدار آن ها ،مردم
(اعضای خانواده ،بردگان -اسیران ،زندانیان ،و
دیگر افراد وابسته) متحد می شدند و چارپایان
(در هندی قدیم  -paśuvīraو در اوستا )-pasu.wīraکه
شمار آن ها نشاندهنده ثروت خانواده ها بود.
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خانواده ها به خاندان ها و تیره ها متحد می
گردیدند (در هندی قدیم  viśو در اوستا  ،)-wīsکه
به کارهای گروهی روستایی می پرداختند (در هندی
قدیم -vr̥janaدر اوستا  .)-wərəzanaگروه های
جوامع ،قبایل را تشکیل می دادند که اغلب با هم
در اتحادیه های های شکننده و متخاصم می
پیوستند.
ساختار سه طبقه جامعه ،تثیبت شده در جوامع
کهن ایرانی و هندی باستان ،شاید تنها در حال
شکلگیری بود و عناوین اصلی برای طبقات در شاخه
های مختلف اریایی ها متفاوت می باشد .در راس
جامعه کاهنان قرار داشتند (در هندی قدیم
-ātharvanو  -hotar-, uśijو در اوستا āθrauuan-, zaotar-,
 ،)-usijکه از این میان به ویژه سخنوران
(سخنسرایان( )seers -در هندی قدیم  -r̥ṣi ،kavī-و
در اوستا  ) -kauuī-, ərəšiو نخبگان اشرافی،
قدرتمندان (در هندی قدیم  -kṣatraدر اوستا
 ،)-xšaθraمتشکل از رزمندگان -ارابه سوار (در
هندی قدیم  -ratheṣṭāو در اوستا  )-raθaēštāمتمایز
بودند .طبقه سوم ،مردم ساده یا عادی بودند که
شامل شبانان (چوپان ها) ،که در صورت نیاز،
سپاهیان شبه نظامی (در هندی قدیم  ،-senāدر
اوستا  )-haēnāرا می ساختند .جنگ ،پیوسته (هم
با قبایل همسایه آریایی ،و هم با مردمان غیر
آریایی) رخ می داد که انگیزه آن ،به چنگ آوردن
شکار (بیشتر چارپایان) و زمین های نو برای بود
و باش و چریدن چارپایان ،چونان فرم اصلی
پویایی های اجتماعی بود.
فرهنگ معنوی:
آیین پارا هند و ایرانی:
شالوده فرهنگ معنوی یی که در همه پویایی های
آریایی نفوذ داشت ،دین بود .آیین هند و ایرانی
پیرامون رسم قربانی (در هندی قدیم  ،-yajñáدر
اوستا  ،)-yasnaشکل می یافت که در روزهای جشن
یا در دیگر روزهای مهم ،از سوی کاهنان به
سفارش و هزینه عوام قربانی دهنده انجام می
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گرفت .هدف از قربانی ،حفظ نظم جهانی (در هندی
قدیم  ،-ṛtaدر اوستا  -ašaو در پارسی قدیم
( )-rta)aبود که در چرخه های کیهانی و به طور
کلی پویایی موفق جهان پدیدار می گردید که برای
آریایی ها افزایش نعم مادی را به ارمغان می
آورد.
در مراسم قربانی ،کاهنان سرودهایی را برای
خدایان می خواندند و برای آنان هدایایی برای
افزایش قدرت شان می آوردند و آنان را به کمک
ارتش های آریایی فرا می خواندند .جای باالیی در
این حال ،به آتش داده می شد (در هندی قدیم
[ agni- [31و در اوستا )-aɣniکه نقش میانجی را در
رساندن هدایا از آدم ها به خدایان بازی می
کرد.
در روند مراسم نیایش ،نوشیدنی های توهم زا یا
محرک (در هندی قدیم سوما  ،-somaدر اوستا هوما
 ،)-haomaتهیه و پخش می شد که باورمندان را به
شور و وجد می آورد .کاهنان سروده های مذهبی می
 ،-mantraدر
خواندند (در هندی قدیم منتره
اوستا  )-mąθraکه بر جهان آفرینی خدایان تاثیر
جادویی بر جا می گذاشتند و نیروی نهانی مقدس
پنهان شده در همه چیز (در هندی قدیم برهمن
 -brahmanو در اوستا  ) -brazmanرا بر می
انگیختند.
سخنسرایان سرایشگر ،مسابقاتی در زمینه بداهه
سرایی سرودهای مذهبی به راه می انداختند و
صحنه آرایی می کردند .بیشتر ،از استعارات
( )metaphorsمسابقات اسب دوانی یاری می جستند،
که در آن ها ،آریایی ها به مسابقات ارابه رانی
(ارابه دوانی) می پرداختند -به سرگرمی دلپسند
خود ،که همچنین اهمیت مذهبی داشت .مراسم سرایش
آهنگ های گوناگون نیایشی همراه با نوازش آالت
موسیقی (به خصوص عود) ،بود.
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خدایان را دیوها می نامیدند (از هندی قدیم
 ،-devaدر اوستا  )-daēuuaاز ریشه هند و اروپایی
*« -di̯ uدرخشش ،درخشیدن»« ،درخشان» .یکی دیگر از
(در هندی قدیم  ،-asuraدر
لقب های الهی*-asura
اوستا اهورا  )-ahuraبه معنای ایزد ،کردار،
آفریدگار ،پروردگار ،بود .در نظام های تاریخی
دینی آریایی ،مرزبندی ( )delimitationخدایان مختلف
در این دو گروه -دیوها و اهوراها مشاهده می
شود -در این حال ،یکی از این گروه ها به تدریج
در حال اهریمنی شدن ( )demonizedمی باشد.
خدایان اصلی آریاییان -خدای پیمان -میترا (در
 ،-Mitraدر اوستا  ،)-Miθraاندیرا
هندی قدیم
(در هندی قدیم  -indraو در اوستا  ) -iṇdraشروا
 śarvaو در
(مرتبط با رودرا ،در هندی قدیم
اوستا  ،)-sauruuaناساتیا (در هندی قدیم -Nāsatya
 ،در اوستا  ) -Nåŋhaiθyaو ...همچنین اسطوره یی
در باره جد انسان ،شناخته شده بود «دوقلوها،
پسر ویواسوانت ( »Vivacvantدر هندی قدیم ،-Yama
در اوستا  -Yimaیما یا جمشید).
مذاهب کنونی یی که از بستر ادیان آریایی پدید
آمده اند ،عبارت اند از :هندویسم ،جینیسم،
بودیسم ،ادیان کافران و کاالش های هندوکش ،و
آیین زرتشتی.
کاربرد واژه های «آریا» « /آریایی ها» در
اوایل سده نزدهم  -اوایل سده بیستم:
کلمه «آریا» در آثار پژوهشگران اروپایی در سده
نزدهم (در پیوند با تثبیت یگانگی ژنیتیک زبان
های هند و اروپایی ،شناسایی شماری از اسطوره
های مشترک هند و اروپایی ،و ،)...به گونه لغزش
همه
آمیزی چونان شناسه یا هویت و خودشناسی
هندواروپاییان باستان پذیرفته شده بود .شهرت
خاصی را این واژه در زمان آلمان نازی ،که
اندیشه پردازان (ایدئولوگ ها)ی آن ،اغلب آن را
در یک مفهوم نژادی به کار می بردند [(نژاد
برتر آرین یا آریایی)-گ ،].و حتا از نمادهای
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آریایی -صلیب شکسته را چونان نشان رسمی دولت
پذیرفتند ،پیدا نمود .ایدئولوگ های نازی بر آن
بودند که «توده های شمال» (که آن ها را همچنین
«توده های آلمانی (جرمنی) می خواندند) ،نژاد
ایده آل و پاکیزه  -آریاییان راستین اند]32[.
از اواخر سده بیستم موضوع «آریایی های
باستانی» بیشتر در سبک تاریخچه اقوام در
چهارچوب تحقیقات غیر علمی و نئوفاشیسم بررسی
می گردد]33[.
تیوری های نژادی:
نظریه نژاد آریایی از سوی آرتور دو گوبینو -
نویسنده فرانسوی مطرح گردید که سه نژاد عمده
را بر مبنای رنگ پوست (سفید ،زرد و سیاه) جدا
نمود و در این حال ،نژاد سفید را نژاد برتر
خواند .او در درون نژاد سفید ،باالترین جایگاه
را برای «آریایی ها» داد .علم مدرن ،نظریه
آریایی را به عنوان نظریه غیرعلمی رد می کند.
پی نوشت ها:
]1[. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов.
М., 1995. С. 240—242.
]2[. O. Szemerinyi. Structuralism and substratum - Indo-Europeans and
Semites in the Ancient Near East (LINGUA. International Review of
General Linguistics, v. 13: 1-29) 1977. P. 122.
*- ʔaryنگاه شود به :
]3[ . Иллич-Свитыч В. М. Древнейшие индоевропейско-семитские
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 ،четыреبه گونه شگفتی برانگیزی با  cattāriمشابهت
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[ . ]9شایان یادآوری است که به زبان پشتو کلمه یی
داریم به نام آریوب -که اسم مکان است -منطقه یی در
جنوب کابل .در کابل ،سینمایی هم بود در دهمزنگ به
نام آریوب که به نام صاحب آن -کسی از منطقه آریوب،
یاد می شد .این سینما ،در جنگ های ویرانگر سال های
دهه نود سده بیستم ویران شد– .گ.
[ . ]10شایان یادآوری است که تورانی ها (باشندگان
توران -سرزمین های آن سوی سیر دریا یا سیحون) ،همه
ایرانی تبار و ایرانی زبان بوده اند .نام های همه
شان هم دارای خاستگاه ایرانی بوده است .تنها تفاوت
ایرانیان از تورانیان شیوه زندگانی شان بوده است -
ایرانیان شهرنشین و کشاورز بوده اند و تورانیان
چادرنشین ،کوچرو و دامدار .یعنی بیابانگرد.
]11[ Геродот. История, 7.62
]12[ Евдем Родосский.
]13[Диодор Сицилийский. 1.94.2
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]15[Бактрия // БРЭ. Т.2. М.,2005. Бактра // БРЭ. Т.2. М.,2005.
N. Sims-Williams, «Further notes on the Bactrian inscription of Rabatak,
with the Appendix on the name of Kujula Kadphises and VimTatku in
Chinese». Proceedings of the Third European Conference of Iranian
Studies (Cambridge, September 1995). Part 1: Old and Middle Iranian
Studies, N. Sims-Williams, ed. Wiesbaden, pp 79-92
یادداشت گزارنده :این موضوع بسیار مهم و شایان توجه
است:
 -1در آن برهه ،زبان سغدی ها ،بلخیان یا باکتری ها،
ماد ها و پارس ها یک زبان بوده و تفاوت اندکی داشته
است .یعنی باشندگان پشته ایران به یک زبان سخن می
گفته اند با لهجه های گوناگون.
 -2باید متوجه بود که در آن برهه ،در کشور کئرپاند-
بلخ و سغد و بامیان و کابلستان -کوشانیان و در هرات
و قندهار و پارس و ماد -پارت ها یا اشکانیان فرمان
می راندند .همچنین باید گفت که خاستگاه پارت ها ،بلخ
بوده است.
با این هم ،استرابون سراسر پشته ایران را بی
-3
توجه به آن که باشندگان آن در دو کشور یا دو واحد
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سیاسی جداگانه می زیسته اند ،به نام عمومی آریانا
خوانده است.
]16[ География, 15.8
]17[ Gherardo Gnoli. ĒR, ĒR MAZDĒSN
]18[ G. Gnoli. IRANIAN IDENTITY ii. PRE-ISLAMIC PERIOD
[ . ] 19روشن است نام سرزمین ما از آوان ورد
سپیدپوستان ایریایی به این سرزمین ،تا پایان پادشاهی
دودمان های افسانه یی (اسطوره یی) پیشدادیان و
کیانیان ،به تایید اوستا «ایریانا ویجه» بوده است.
سپس ،در دوره مادها (میدی ها) ،ماد شده است .در
میانه های فرمانروایی دوره هخامنشیان ،به پارس تغییر
یافته و در دوره ساسانیان به ایرانشهر و سپس به
ایران مبدل شده است .یونانیان در آغاز ،بخش های
میانی آن را و سپس تقریبا سراسر آن را «اریانا»
خواندند .در دوره پارت ها یا اشکانیان ،در بخش شمال
خاوری و خاوری سرزمین ایران ،دولتی به نام کیرپاند
تشکیل گردیده بود که در آن دودمان کوشانی فرمان می
راندند.
پس از افتادن ایران به دست عرب ها ،نام ایران برای
دوصد سال بیخی رخت بربست .تنها با روی کار آمدن دولت
های بومی در خراسان (ایران خاوری) مانند صفاریان و
طاهریان ،آهسته آهسته رستاخیز آن آغاز شد و در دوره
اطالق گردید و دیگر
سامانیان بر گستره دولت سامانی
بر گستره باختری آن اطالق نمی گردید .در دوره
غزنویان ،این نام بار دیگر بر سرتاسر پشته اطالق می
گردید.
نام ایران در دوره ایل خانیان ،به دالیل سیاسی بار
دیگر کاربرد گسترده یی یافت و بر سرتاسر پشته اطالق
گردید .در دوره های بعدی نیز کاربرد داشت .برای
مثال ،در دوره های صفویان و نادر افشار .در بخش
خاوری پشته ایران ،این نام تا دوره امیر دوست محمد
خان رایج بوده است.
[ . ]20اوستی ها ،خود را ایرونی و نام کشور خود را
ایرستان می خوانند.
]21[ В. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского
языка, Т. 1, стр. 576
]22[ Арии // БРЭ. Т.2. М.,2005.
]23[ Оранский И. М. Иранские языки. М., 1963, стр 33-37
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]27[ Эдельман Д. И. Нуристанские языки / Дардские
и нуристанские языки. Серия «Языки мира». М., стр. 99
 همین اکنون هم خر را خره می، در زبان پشتو. ] 28[
.گ-.گویند
 جالب است که در زبان روسی همین اکنون دو واژه. ] 29[
، به معنای فرورفتگیкотловина کتالوینا
به نام های
 به معنای گود رفتگی یا خندقкотлован گودال حوض نما و
.وجود دارد
 به زبان روسی همین اکنون هم ساختمان را دوم. ]30[
.می گویند
-.) می گویندогонь(  در زبان روسی آتش را اگون. ]31[
.گ
]32[ Widney, Joseph P. Race Life of the Aryan Peoples New York: Funk
& Wagnalls. 1907 In Two Volumes: Volume One--The Old World Volume
Two--The New World ISBN B000859S6O
]33[ Станислав Дмитриевский. Куда идут мастера фолк-хистори?
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آریایی

: ایرانی باستانی،āˊrya ریا- آ:آریا (سانسکریت
: اوستایی،ariya َرییا
 ا: پارسی باستانی،arya َریا
ا
] نامی است که به مهاجران1[ ،))airiia( َیرییا
ا
 م به.هندواروپایی زبان که در طول هزاره دوم پ
 داده،فالت ایران و نیمقاره هند کوچ کرده بودند
 صورت اضافی جمع این واژه به صورت.شده است
.«آریانام» منشای نام کشور ایران است

. با اندکی ویرایش.24
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در دورههای گذشته چنین پنداشته میشد که
سناسکریت نیای همه زبان های هندواروپایی و
هندوستان میهن اصلی اقوامی بوده است که به این
زبان سخن می گفتهاند .از این رو ،نام آریایی
را بر همه این اقوام اطالق گردید .بعدها با
نادرست دانستن این نظریه ،این اصطالح متروک شد.
با ظهور فاشیسم ،این اصطالح در آلمان برای مدتی
معمول گردید و با اطالق آن بر اقوام ژرمنی ،به
آن رنگ نژادپرستانه زده شد .اکنون اصطالح
آریایی تنها برای اقوام هند و ایرانی که
خویشتن را خود به این نام میخواندند ،به کار
میرود.
در  ۱۸۵۸م .آدولف پیکتت مدعی شد که این کلمه
با نام سرزمین ایرلند در ارتباط است .او
همچنین « ،aireآزاده» ،خواه از طبقه اشراف و
خواه از مردمان عادی و  aircachاز «طبقه اشراف» و
«رهبر» در زبان ایرلندی را با آریه مربوط
دانست ،اما میان این کلمات و واژه آریایی
پیوندی وجود ندارد.
ریشهشناسی:
در زبان اوستایی ،در فرگرد یکم وندیداد اوستا
َئجو ) (Airiianəm vaēǰōگستره
َئیرییانم و
به صورت ا
آریایی ها آمده و در یشت سیزدهم از مهریشت
َئیریو
(دهمین یشت از یشتهای اوستا) به صورت ا
خانمان های آریایی
شایانا )(Airyō šayana
صورت
به
میانه
فارسی
در
آمدهاست.
ارانشَهر ) (Ērānshahrو در فارسی نو به صورت ایران
مسکن
است .در سانسکریت ،آریاورته )(Āryāvarta
آریایی ها ،سرزمینی باستانی در شمال هند
بودهاست.
اوستا:
در اوستا ،شش جا کلمه آریا به کار رفته است.
«جایگاه آریاییها ( airyō. šayanaیشت  ،)۱۰٫۱۴در
بردارنده شش نام که چهارتا آن ها شناخته شده
است : iškatəm pourutəmča mourum hārōyum gaomča suγδəm
xᵛāirizəmča “Iskata, Pouruta, Margu, Haraiva, Gava-Sugda,
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َیریو خشوثه (یشت  )۸٫۶در ایران
Hvārazm.کوه ا
شرقی است : yaθa tiγriš mainya-asǡ yim aŋhaṱ ərəxšō xšviwi.išuš
xšviwi.išvatəmō airyanąm airyō.xsuθaṱ hača garōiṱ xᵛ anvantəm
= " avi gairīmمثل تیر نوک تیزی که کماندار ارخشَ
(آرش) پرتاب کرد ،تیر تندرو ،تندروترین
َنت.
َنو
َیریو خشوثه به کوه خو
آریاییها ،از کوه ا
که
)۱۵٫۳۲
یشت
،razurā
َزورا،
(ر
جنگل
َوو
َوی هئوسر
vīspe.aire.razurayaنامیده شد ،جایی که ک
( ،)Kavi Haosravōوایو ( )Vāyuرا کشت .نام چهارم
َیرَ
َئیجو  ،(airyanəm vaēǰōپهلوی زرتشتی:
ینم و
ا
ایرانویچ) بارها در متون به کار برده شده و در
متون سغدی مانوی و پارتی تورفانی به صورت
َریان ویجن ) (ʾryʾn wyžnآمده است .در یونانی،
ا
َریویی
هرودوت ( )۷٫۶۲اظهار میدارد که مادیها ا
) (Arioiنامیده میشدند .استفاده یونانیان از Areia
التین  Ariaبرای پارسی باستان ،هریوه ،هریوه
بلوچی ،ارمنی هریو به احتمال زیاد باعث
سردرگمی بود.
یَ
َی رَ
ه  ariya-در گاهان دیده نمی شود و تنها
واژه ا
در بخشهایی که با نام اوستای متاخر نامیده شده
است ،به ویژه در یشتها ظاهر می شود .در گاهان
َی ریََ
من ( )airyaman-بر میخوریم که
تنها به ا
معادل آریامان ( )ayamánودائی است که همچنین در
َه ایشو  aryəmā išyōکه در
َی ریم
ابتدای دعای معروف ا
َن مطلوب» طلب شده است ،دیده می شود.
آن «ایریم
مهاجران
از
گروهی
زبان
آغازین
آریایی
هندواروپایی بود که در حدود هزاره سوم پ .م از
همنژادان خویش جدا شدند و در دشتهای آسیای
میانه رحل افکندند .در گذشتههای بسیار دور
آریایی زبان ها تماسهایی با بالت ها ،داکیه
یی-میسیه ییها و افوام فینو-اوگری داشتند.
ایرانویج:
َرَ
(airyana
َه
َئیج
َ و
ین
ایرانویج (اوستایی :ا
) ]۹[،waējahپارسی میانه :ایرانویج)]۱۰[ ، (ērānwēz
َئیجه )]۱۱[ ،(airyana waējah
سغدی مانوی :آریانا و
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پارتی :آریانویجن) ، ]۱۲[ (ʾryʾnwyjnبر اساس
اوستا (فرگرد  )۱ایرانیان باستان خاستگاه خود
َیرَ
َ مینامیدند که به معنی «گستره
َیج
ینم و
را ا
آریاییان» یا «سرزمین رودهای آریایی ،چشمههای
آریایی» است ]۱۳[.این واژه بعدها در متون
شد (ēr) .به
پهلوی تبدیل به ایرانویج )(ērānwēz
معنای «آزاده ،شریف و اصیل» است .بنا بر
اوستا ،نخستین مسکن اقوام آریایی است ]۱۴[.در
باره محل ایرانویج اختالف نظر وجود دارد .برخی
ً اسطوره یی دانستهاند .برخی
آن را سرزمین صرفا
نیز پیشنهادهایی برای جایگاه جغرافیایی آن
ارائه کردهاند .محلهای پیشنهادی از خوارزم بر
ساحل دریاچه ارال در شمال ازبیکستان تا
آذربایجان ،یا تا جنوب یا شمال غرب افغانستان
ُگلسانگ محل ایرانویج را
ً ف
گسترده است .اخیرا
شمال سرزمین باستانی سُغد ،در شمال رود سیحون
دانسته ،اما بر پایه پژوهش ویتسل ،جایگاه
ایرانویج ارتفاعات مرکزی افغانستان بوده است.
در وندیداد  ،۱بند  ۳و  ۴آمده است :بهترین
ناحیه یی که اورمزد آفرید ،ایرانویج است .اما
پتیاره آن زمستان دیوآفریده دهماهه و انواع
مار پردار و بیپر است .خوشی این ناحیه به حدی
است که اورمزد میگوید اگر سرزمینهای دیگر را
نمیآفرید ،مردم به ایرانویج میرفتند و جایی
برای سکونت باقی نمی ماند .در اساطیر ایرانی
زمین به هفت پاره یا اقلیم بخش شد .اقلیم
َس نام دارد که به اندازه آن شش
میانی خونیر
َس قرار
اقلیم دیگر است .ایرانویج در خونیر
دارد .اورمزد در ایرانویج چیزهای زیادی را
آفرید .رودهای وه دائیتی ،داراجه ،گاو ایوداد
یا یکتا آفریده ،گیومرث ،کوههای البرز و
َد در
اوسندام و راس و پل افسان های چینو
آنجاست .نخستین جانورانی که دو گاو نر و ماده
بودند و همه انواع گیاهان در ایرانویج آفریده
َس است به
شدند .ایرانویج امنترین جای خونیر
َرد در آنجا ساخته شده است .سرور
َمک
َرج
طوری که و
ایرانویج یکی از بیمرگان ،یعنی ونجدبیش ،است.
زردشت در ایرانویج ظهور کرد.
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طبق روایات متاخر ،ایرانویج در آذربایجان است.
میگویند خورشیده به اندازه ایرانویج است .در
باورهای ایرانی ،ایرانویج -آرمانشهر ایرانیان
است .در مینوی خرد ،مشخصات این آرمانشهر چنین
آمده است...« :و پیداست که اورمزد ایرانویج را
از دیگر جایهای و روستاها بهتر آفرید و نیکیاش
این است که زندگی مردم در آن جا سیصد سال است
و زندگی گاوان و گوسفندان صد و پنجاه سال و
درد و بیماری کم دارند و دروغ نمیگویند و شیون
و مویه نمیکنند و دیو آز به تن آنان کمتر مسلط
است و ده مرد از نانی که میخورند سیر میشوند و
به هر چهل سال از زنی و مردی فرزندی زاده شود
و قانونشان بهی و دینشان پوریوتکشی است و چون
بمیرند ،پارسایند و رد (سرور) آنان گوبدشاه
است و از ایزادن سرور و پادشاهشان سروش است».
هفت کشور:
به پندار آریاییها ،جهان به هفت بخش (به
پهلوی ،: kišvar-در سنسکریت )dvīpa -تقسیم میشد و
رشته کوهی پیرامون آن را فرا گرفته بود .منطقه
مسکونی عالم ،یعنی جایگاه آریاییها که در آن
ََ
َیجه (ایرانویچ) و نزد
ینه و
َیر
نزد ایرانیان ا
َرته نام داشت ،در سرزمین میانی
هندیان آریا و
قرار داشت .آنان معتقد بودند که کوهی پس بلند
در میان این سرزمین قرار دارد.
در آغاز آفرینش مادی ،تیشتر بارانی انگیخت و
آب سراسر زمین را گرفت .سپس زمین به هفت قسمت
َس )(xwaēniraøa
تقسیم شد .بخشی میانی ،کشور خونیر
در میان است و ایرانویچ (ایرانویژ) ،سرزمین
َس قرار دارد .از میان
ایرانیان ،در کشور خونیر
َس از همگی بزرگتر و به
این هفت کشور ،خونیر
تنهایی برابر شش کشور دیگر است .در شرق کشور
ارزه ) ، (arəzahīدر غرب کشور سوه ) ،(sawahīدر شمال
دو کشور وروجرش ) (wouru.jarštīو وروبرش ) (wouru.barštīو
در جنوب دو کشور فرددفش ) (fradadafšuو ویددفش
)(widadafšuپدید میآیند .طبق بندهشن ،حدود هر یک
از این هفت کشور به شرح زیر است« :از آن جا که
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خورشید به روز مهست برآید تا به روز که برآید،
َه است ،از آن جا که به روز که
َرز
شرق ،کشور ا
برآید تا به روز که نشود ناحیه نیمروز است،
دَ
دفش و ویَ
دَ
ََ
دفش است .از آن جا که به روز
کشور فر
که در شود تا به روز مهست در شود ،غرب ،کشور
َه است .از آن جا که به روز مهست برآید تا به
سَو
روز مهست در شود ،شمال ،کشور وروَ
برشن و
وروجرشن است .چون خورشید برآید بر کشور ارزه و
فرددفش و ویددفش و نیمی از خونیرس تابد .چون
به آن سوی تیرگ در شود ،بر کشور سوه و وروبرشن
َس تابد؛ هنگامی
و وروجرشن و نیمی دیگر از خونیر
که این جا روز است ،آن جا شب است ،زیرا به سبب
کوه تیرگ است که شب پیدا شود .از کشور به کشور
جز به اجازه ایزدان و ورجاوندی نشاید رفت.
َس دریا
چنین گوید که میان ارزه و خونیر
است]۱۸[».
پیش از مادها:
آریاییها را به نام زبان فرضی مشترک باستانی
آنان -هند و ایرانی مینامند .زبان ،دین و
ساختار اجتماعی جامعه آنان در دورههای پس از
مهاجرت حاکی از آن است که این اقوام در ابتدا
قوم واحدی بودند .جدا شدن آریاییها از دیگر
قبایل دامدار و اسکان نیافته هند و اروپایی
باید پس از آغاز پراکنده شدن جمعی این قومها
در نیمه دوم هزاره چهارم پ .م .رخ داده باشد.
مهاجرت اقوام هندو اروپایی که در فاصله هزاره
 ۵تا  ۳پ .م در استپ های جنوب روسیه زندگی
میکردند ،شاید به سبب افزایش جمعیت ،ثروت (به
ویژه احشام) ،اختراع گردونه و ارابه جنگی و
استفاده از اسپ برای سواری بود .این قومها با
فرهنگ کورگان که از هزارههای  ۵تا  ۳پ .م .در
استپ های شمال دریای سیاه گسترش داشت ،مربوط
اند .هندواروپاییها در جهات مختلف حرکت کردند
و از هند تا ایرلند مسکن گرفتند .در طول هزاره
 ۳تا اوایل هزاره  ۲پ .م .گروه هندو ایرانی یا
آریایی که شاخهای از قوم هندو آریایی بود،
ً استپ های
شاید در آسیای مرکزی ،یعنی حدودا
ایران شرقی در سُغد ،خوارزم و بلخ باستان و
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مناطق مجاور آن ها همچنان به زندگی مشترک خود
ادامه میداد.
باستانشناسان شوروی بیشتر قوم هندوایرانی را
در کهنترین دورآن های آن با فرهنگ اندرونوفوفو
که آثار آن در قزاقستان و جنوب سایبریا یافت
شده است ،مربوط میکنند .این فرهنگ به هزاره ۲
پ .م .تعلق دارد و با فرهنگ کورگان مربوط است.
سرانجام هند و ایرانیان نیز در حدود  ۲۰۰۰پ.
م .در جستجوی سرزمینهای تازه با چراگاههای
بهتر و دام های بیتشر و شاید به سبب
خشکسالیهایی که به طور ادواری استپ های فصل
مشترک اروپا-آسیا را که مسکن آن ها بود ،تهدید
میکرد ،به تدریج از هم جدا شدند و با حرکتی
پردامنه از سمت شرق دریای کسپین و آسیای
میانه ،یا از غرب از سوی قفقاز ،یا شاید از هر
دو جهت از موطن مشترکشان به سوی فالت ایران
حرکت کردند .در این زمان با پراکنده شدن هند و
ایرانیان در منطقه یی گسترده و نیز به سبب
سستی روابط اقتصادی میان آن ها که روابط را کم
کرد ،تفاوت میان زبان های ایرانی و هندی
باستان که هر دو از گویش مختلف زبان
هندواروپایی آغازین سرچشمه گرفته بودند و در
دروه آریایی تحول مشترک آن ها برای ادغام کامل
آن دو کافی نبود ،به تدریج شدت گرفت]۱۹[.
مانند دیگر جابه جایی و هجوم قومهای اسکان
نیافته ،شاید در ابتدا گروههای کوچک پیشرو
آریایی به مناطق تازه نفوذ میکردند .گروههای
کوچک بیشتر در اقوام بومی مستحیل میشدند ،اما
با رسیدن پیاپی گروههای بزرگتر در دوره یی به
نسبت طوالنی و تفوق آنان بر اقوام بومی یا
متحدشدن شان با آن ها ،عنصر قومی و زبانی
آریایی در این منطقه برتری می یافت .آریاییها
گاه صلحجویانه و گاه با جنگ و خونریزی
سرزمینهای تازه را به چنگ میآوردند]۲۰[.
زبان گروهی از آریاییها را که پسانتر سراسر
نیمقاره هند را فتح کردند ،به اعتبار زبان
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مشترکشان ،هندوآریایی مینامند .این ها در حدود
 ۲۰۰۰پ .م از میهن اصلی خود حرکت کردند و سپس
از ایران شرقی به شمال افغانستان نفوذ کرده،
پس از آن با گذر از کوههای هندوکش میان ۱۷۰۰
تا  ۱۳۰۰پ .م به منطقه پنجاب وارد شدند و
اقوام بومی را شکست دادند و کمکم به سمت جنوب
پیش رفتند .از لوحههای یافت شده به خط میخی در
ً در همین زمان،
آسیای صغیر بر میآید که تقریبا
ً
یعنی در حدود سده  ۱۷پ .م ،گروههای نسبتا
کوچکی از جنگاوران و چابک سواران آریایی
(هندوآریایی متقدم) پیش از دیگر آریاییها از
ایران گذشته و از طریق کوههای صعب العبور
زاگرس به آسیای غربی نفوذ کرده بودند .این
آریاییها را بدین سبب پیش هندوآریایی مینامند
که آن ها پیش از مهاجرت هندوآریاییها به هند،
از آن ها جدا شده بودند ،اما به سوی هند نرفته
بودند .این ها از نظر زبانی به همان گروه از
قبایل آریایی تعلق داشتند .این جنگاوران و
چابک سواران به زودی رهبری سیاسی و نظامی
اقوام غیرآریایی هوری و کاسی را در آسیای غربی
به دست گرفتند.
امپراتوری میتانی هم که در حدود  ۱۴۵۰پ .م .پا
گرفت و سراسر بخش علیای بینالنهرین را شامل
بود ،با رهبری آریاییها تشکیل یافت .دولت
میتانی ،قدرت بسیاری کسب کرد و حتا دیرزمانی
بر آشور هم تسلط داشت ،اما در  ۱۳۷۰پ .م .به
شوپیلولیوَ
میان
از
هیتی
پادشاه
مه،
دست
رفت]۲۲[.
در اسناد بایگانی هیتی در بغازکوی که در آسیای
َ
العمارنه از
صغیر یافت شده و نیز در نامههای
مصر علیا برخی نامهای خاص آریایی از جمله
َرَ
َرَ
َرَ
و
َه»
تشوور
«ا
َنیه»،
تم
«ا
و
َمه»
تت
«ا
َرداَ
ته» دیده می شود .در باغاز کوی کتابی
«شوو
در باره سوارکاری هم یافت شده که شخصی کیکولی
نام از دولت میتانی آن را تالیف کرده است .در
این کتاب اصطالحات مسابقه اسب دوانی و اعداد،
همه صورت پیش هندوآریایی دارند.
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َزه ،پادشاه
سند مهم دیگر ،پیمان نامه کورتیو
میتانی و شوپیلولیومه ،پادشاه هیتی است که در
همانجا یافت شده است .در این پیمان نامه،
کورتیوزه به میتره-ورونه ،ایندره و خدایان
توامان ناستیه ،سوگند یا میکنند .نام این
خدایان هم بیانگر پیش هندو آریایی بودن زبان
این اسناد است .پیش هندو آریاییهای میتانی،
چون از نظر جمعیت منطقه درصد کمتری را تشکیل
میدادند و تنها در میان طبقات حاکم حضور
داشتند ،با سقوط دولت میتانی به زودی در اقوام
بومی مستحیل شدند و تاثیر عمیق فرهنگی و زبانی
درازمدتی در آسیای صغیر بر جای نگذاشتند.
بعد از هندوآریایهای پیشین ،قبایل ایرانی که
هر یک به گویش خاص خود از زبان مشترک فرضی
ایرانی باستان سخن میگفتند ،از میهن اصلی خود
در آسیای میانه به صورت موجهای پیاپی به سوی
فالت ایران رهسپار شدند .در حدود  ۱۱۰۰پ .م.
نخستین گروه از اینان به سرزمینهای شرقی ایران
رسیدند که هند و آریاییها و پیش هند و
آریاییها پیشتر از آن گذر کرده بودند .به نظر
میرسد که نخستین قبایل ایرانی که در آخر هزاره
دوم پ .م در جهت غرب ایران شتافتند ،کسانی
بودند که زبان آن ها به شاخه غربی زبان های
ایرانی باستان منسوب است ،یعنی اجداد مادها،
پارسها و سپس پارتها]۲۵[.
برای نخستین بار در سالنامه آشوری سال های
 ۸۳۶-۸۳۵پ .م .متعلق به دوره شلمانزر سوم از
حمله به قلمرو َ
َش میان دریاچه ارومیه و
پرسوا
دشت همدان و حمله به سرزمین َ
َیها در جنوب
مت
شرقی آن سخن رفته است .در این سالنامه از
مطالب
شود.
می
یاد
دیرتر
کمی
پارتیها
سالنامههای بعدی بیانگر ادامه حرکت پارسها به
سمت جنوب شرقی و بازایستادن مادها از حرکت در
منطقه همدان امروزی است]۲۶[.
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در سنگنبشته یی از سارگن دوم (سل  ۷۲۲-۷۰۵پ.
م ).از دیوکو ،حکمران ماد که شاید همان دیوکس
هرودوت است ،نام برده است .در عهد تیگالت پیلسر
سوم (۷۵۴-۷۲۲پ .م ).سرزمین پارس باید جایی در
منطقه مرکزی زاگرس بوده است]۲۷[.
در عهد سناخریب ( ۶۹۱پ .م ،).مادها  -متحد
ایالمیان -جایگاهشان در نزدیکی کوههای بختیاری
بود .در  ۶۳۹پ .م .آشوربانیپال پادشاهی ایالم
را از میان برداشت و به جنگ کوروش اول شتافت
که بر انشان و َ
َش یعنی تل ملیالن حکم می
پرسوا
راند .این بدان معناست که در این دوره پارسیها
ً به سرزمینی که بعدها به نام آنان
تقریبا
خوانده شد ،رسیده بودند .سمت این جا به جاییها
گواه بر حرکت پارسیها از شمال غربی به جنوب
غربی است و شاید بتوان شاهدی بر آن باشد که
سیر مهاجرت نخستین آنان از سوی غرب دریای خزر،
یعنی از گذرگاههای قفقاز بوده است]۲۸[.
پس از ایرانیان متکلم به زبان های شاخه غربی
ایرانی باستان ،یعنی مادها ،پارس ها و پارت
ها ،ایرانیهای شرقی زبان ،مهاجرت خود را آغاز
کردند .برخی از این ها در منطقه میان ایالت
مرو باستان و ایالت بلخ باستان ،رخج و
بلوچستان اسکان یافته بودند ،اما بیشتر قبایل
سکاها،
از
گروهی
جمله
از
شرقی
ایرانی
(اسکیتها ،الن ها ،ماساگتها) ،خوارزمیان و
سغدیان در منطقه جنوب شرقی اروپا و آسیای
میانه باقیماندند ،برخی از بازماندگان آن ها
مانند اوستیها در قفقاز و یغناییها و پامیریها
در تاجیکستان هنوز در آسیای مرکزی به زبان های
ایرانی خاوری سخن میگویند.
جامعه و اقتصاد:
فرهنگ آریاییها هنگامی که به سرزمینهای ایران
و هند رسیدند ،مانند دوره زندگی مشترک اقوام
هندواروپایی ،هنوز در مرحله شبانی  -روستایی
بود .بررسی واژگان این زبان ها برخی اطالعات را
در باره زندگی آنان فراهم میآورد .اینان
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دامدارانی بودند که با کشاورزی هم آشنایی
داشتند و غالتی چون جو و گندم میکاشتند و از آن
ها آرد تهیه میکردند .آنان برای شخم زدن گاوها
را به یوغ (اوستاییَ :
یوگ( ،به هم بستن)،
سنسکریت :یوگا) میبستند.
اقوام هند و اروپایی از حدود هزاره سوم پ .م.
فلزات ،نقره ،مس و طال را میشناختند .گاری دو
چرخ دست کم از اوایل هزاره سوم پ .م .در فرهنگ
گورگان شناخته شده بود ،اما دلیلی در دست نیست
که از اسب برای کشیدن آن ها استفاده می شده
ً گاو برای این کار استفاده می
است .ظاهرا
کردهاند .بهره بردن از گردونه جنگی که پیش تر
در بینالنهرین به کار گرفته میشد ،در ایران
آغاز شد .اسب و گردونه جنگی برای جنگجویان
بود .جز اسب ،سگ ،گاو ،خوک ،گوسفند و بز نیز
اهلی شده بودند ،اما در جامعه آریایی هم مانند
دیگر جوامع هند و اروپایی ،گاو از ارزش بیشتری
برخوردار بود .نظم اقتصادی جامعه آریایی بر
اقتصاد شبانی ،یعنی تملک دام ،به ویژه گاو
متکی بود و شواهد زبانی نیز حاکی از اهمیت
دامپروری در دوره هند و اروپایی است.
برای آریاییها گاو معیار ثروت و اساس مناسبات
داد و ستد بود .چون گاو تامین کنند غذا ،شیر و
فرآوردههای شیر برای نوشیدن بود .از پوست گاو،
لباس و رو انداز و بندهای چرمی ،از استخوان آن
ابزار و از سرگین آن سوخت تهیه میشد .افزون بر
این ها ،ادرار گاو به عنوان مادهای پلشت زدا
مورد استفاده قرار میگرفت .جامعه آریایی هنوز
با اقتصاد پولی آشنا نبود و در ریگ ودا و
اوستا هیچ اشاره یی به مناسبت داد و ستد پولی
دیده نمی شود]۳۲[.
سن بلوغ در میان آریاییها  ۱۵سال بود .در این
سن همه افراد بالغ با بستن کمربندی به جرگه
بالغان در میآمدند .در این جامعه مانند جامعه
هندواروپایی کوچکترین واحد اجتماعی خانواده
بزرگ پدرساالر بود که افراد چندین نسل را که
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ارتباط خونی از طریق پدر ،آنان را به هم
میپیوست ،در زیر یک سقف گرد میآوردند .خانه
ساالر این خانوار را اداره میکرد .چندین خانوار
بزرگ خویشاوند که در یک ایل گرد هم میآمدند،
یک تیره به وجود میآوردند .جامعه آریایی به سه
طبقه تقسیم میشد .این نظام که میراث نظام طبقه
بندی اجتماعی هند و اروپایی بود ،روحانیون،
جنگجویان و مردمان عادی را از هم جدا و آنان
را در سلسله مراتبی با همین ترتیب طبقه بندی
میکرد .روحانیون در راس این نظام قرار داشتند
ً از طبقه جنگجویان
و پادشاهان ،که ظاهرا
برگزیده میشدند ،از جنگجویان و مردمان عادی
برتر بودند .مقام آنان موروثی بود .آموزش برای
کسب مقام روحانیت در  ۵تا  ۷سالگی آغاز میشد.
در دوره هند و ایرانی روحانیان برهمنی ،در
َوَ
َن
َو
َن یا آثور
َو
تر و در اوستای نو آثر
گاهان ز
خوانده شده است .روحانیان آریایی به محل معین
یا خدمت خدای خاصی وابسته نبودند و مراسم
پرستش و قربانی را صرف نظر از مقام و رتبه و
نقش هر یک از خدایان ،بنابر ضرورت برای هر
جا
به
میشد،
الزم
که
خدایان
از
کدام
میآوردند]۳۳[.
مهمترین گروه روحانیون آریایی زوتر نامیده
میشدند .کار آن ها نثار فدیههای مایع (که در
َور نامیده می شود)
سنت ایرانی متاخر زوهر یا ز
َن نامیده
َرو
به آب و آتش بود .گروهی دیگر آته
میشدند .برخی بر آن اند که نام این گروه با
کلمه «آتش» مربوط است و کار آنان رسیدگی به
آتش آیینی بوده است .دو گروه دیگر از روحانیون
َوی و اوسیگ وظایفی داشتند که
آریایی ،یعنی ک
مشخص نیست.
ً شاعر ،جادوگر و حافظان رازهای
گروه نخست ظاهرا
جاودانگی بودند .در هند ،کویها شاعر و پیشگو
بودند .در ایران شرقی ،کویها ،در دوره پیش از
زرتشت و در عهد خود او ،در قدرت دنیوی به سهمی
بزرگ دست یافته بودند و پادشاهها یا ساالرها
تیرهها به شمار میرفتند .در عهد زرتشت با وی
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سخت دشمنی میورزیدند .در ایران غربی نشانی از
کویها دیده نمی شود .در یشتها از هشت تن کوی
نام برده شده است که بی گمان فرمانروایان محلی
سلسله واقعی هستند .در باره اوسیگها اطالعات ما
از این هم کمتر است .لینکلن بر آن است که
وظبقه خاص این ها یاری رساندن به جنگجویان در
به دست آوردن غنایم بیشتر ،به ویژه گاو ،به
ً
صورت شبیخون زدن به همسایگانشان بود .تقریبا
در بیشتر مواردی که در ریگ ودا از اوسیک ها
نام برده شده است ،موضوع همراهی آن ها با
جنگجویانی است که در طلب غنیمت به جنگ
ً همیشه به معنی
میشتافتند .و این غنیمت ،تقریبا
گاو بوده است تا بدان جا که در سنسکریت کلمه
gavistطلب گاو به معنای جنگ به کار میرود .این
یاری رساندن به شکل اجرای آیینهای خشونتبار
َوَ
مه (هوم) و
همراه با نوشیدن نوشابه سکرآور ه
قربانی های خونین و برانگیختن جنگجو برای جنگ
َه (خشم) نامیده میشد .شاید
َیشم
بود .این حالت ،ا
َ
علت آن که زرتشت از کویها به بدی یاد میکند،
همین همراهی آنان با جنگجویان تشنه جنگ باشد
زیرا در اوستا تنها یک بار در یسنا ( )۲۰:۴۴از
ََ
پن و
َر
آنان نام برده شده است و گفته می شود گ
اوسیک گاو را به دست خشم می سپارند .خشم نیز
همان صورت شخصیت یافته حس کشتار خواهی
جنگجویان بود]۳۴[.
دومین گروه در جامعه آریایی ،جنگجویان بودند.
در میان این ها گروههایی از جنگجوهای جوان به
مرَ
نام َ
ً به معنی «مردان جوان» سازمان
یه ،لفظا
یافته بود .فعالیتهای آنان چندان روشن نیست،
ً پذیرفته شدن در این گروهها برای
اما ظاهرا
داوطلبان جوان مستلزم مراسم رازآموزی و تشرف
بوده است .در این مراسم ،آنان با هیوالیی
دروغین روبرو میشدند .این جنگجویان میکوشیدند
با خوردن گوشت توان مبارزه پیدا کننند و با
نوشیدن هوم به حالت خشم برسند .در این حالت
تهیج خود را تجسم گرگ ،یعنی جانوری میپنداشتند
که بیش از هر عاملی برای گلههای دام در استپها
خطر به همراه دارد و حتی نام ورکه (گرگ) را بر
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خود اطالق میکردند .پنداشته میشد که این گرگها
برای جامعه خودی زیان بار نیستند ،بلکه تنها
به جوامع بیگانه آزار می رسانند .حمالت آن ها
جنبه آیینی و مقدس داشت .زیرا برای موفقیت
بایستی مراسم آیینی خاص اجرا میشد که همان
گونه که پیش تر گفته شد .بر عهده اوسیگها بود.
در این مراسم هوم نثار میشد .و نوع خاصی از
ً با خشونت فراوان همراه
مراسم قربانی ،که ظاهرا
بود ،برگذار میشد و سرودهایی در ستایش خدای
جنگ برخوانده میشد .گروه سوم اجتماعی ،یعنی
مردمان عادی نگه داری از دامها و شبانی و
رسیدگی به چراگاهها و کشت و کار و صنعتگری را
بر عهده داشتند .این ها هم از نظر موقعیت
اجتماعی و هم از نگاه رفاه مادی نسبت به دو
گروه دیگر در تراز پایینتری قرار داشتد .بعدها
ً پیشه وران
گروه چهارمی به نام هوئیتی که ظاهرا
را در بر میگرفت ،به این سه گروه اضافه شد،
اما در دوره آریایی پیشه وران هم از طبقه سوم
به شمار می رفتند .در عهد ودایی گروه چهارم
اجتماعی که به سه گروه قبلی اضافه شد ،یعنی
شودره تنها در برگیرنده بومیان غیر هندو
آریایی بود که از همه حقوق محروم بودند.
جهان بینی و دین آریایی های باستان:
بخشهای کهن تر اوستا چون گاهان زرتشت و هفت
هات کهن نمیتوانند به دوره یی متاخرتر از
ابتدای هزاره  ۱پ .م .متعلق باشند و زمان
گردآوری سرودهای ودایی میان ۱۳۰۰تا ۸۰۰پ .م.
است.
در برخی از موارد کاربرد کلمات و عبارات در
اوستا و وداها چنان است که ثابت می کند این
نوع کاربرد از دوره آریایی به میراث مانده
است]۳۷[.
َشه) به عنوان نظم جهانی
برای آریایی ها رته (ا
و راستی و حقیقت و نیز عامل حفظ این نظم یکی
از مفاهیم مهم دینی به شمار می رفت .تضاد و
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مخالفت میان رته و دروغ در این جهان بینی نقش
اساسی بازی می کرد.
اقوام هندواروپایی در دوره زندگی مشترک خود
بیشتر خدایان طبیعت را می پرستیدند .هرودوت
خدای آسمان را نزد پارسیان زئوس می نامد .برخی
از محققان از جمله نیبرگ ،بر آن هستند که
هرودوت این نام را بر اهورامزدا نهاده است .به
نظر می رسد که در این جا منظور هرودوت ،که به
احتمال بسیار نه دین رسمی هخامنشیان بلکه مذهب
توده مردم را بیان می کند ،همان خدای «آسمان-
پدر» است و به سبب نام او که با نام
زئوس،آسمان-پدر یونانی شباهت دارد،آن دو را
یکی دانسته است .از سوی دیگر ،به گفته هرودوت،
سکاها خدای آسمان را پاپایوس ،به معنی پدر می
نامیدند و او را همسر آپیا یا زمین می
تردید
بی
نیز
سکایان
پاپایوس
دانستند.
بازمانده از «آسمان-پدر» دوره هند-اروپایی است
که در ریگ ودا دیائوس نامیده می شود .وی در آن
جا با عنوان دیائوس-پیتر (آسمان-پدر) همراه با
پرَ
تهیوی ماتر (زمین-مادر) برشمرده می شود.
شخصیت این خدا در ریگ ودا بسیار رنگ باخته است
و در نهایت خدایان متاخر و در راس آن ها
َسوره را
ایندره ،خدای جنگ ،او و دیگر خدایان ا
از قدرت خلع می کنند .در اوستا از این خدای
کهن «آسمان-پدر» اثری نیست ،اما در یک مورد در
یشت ها کلمه  ،dyaošبه معنی «آسمان» به کار
رفته است ،که می تواند نشانه یی از وجود چنین
خدایی در زمان های بسیار دور در ایران باستان
باشد]۳۹[.
از مقایسهها چنین بر می آید که این خدا به یک
خدای عاطل استحاله یافته ،و به تدریج در مجمع
خدایان آریایی در وداها و دین ایران باستان از
منزلت پیشین افتاده است ،اما فراموش نمی شود.
در اوستا هنوز آسمان به عنوان یکی از وجوه
َن ،همراه با زمین ،باد و دیگر
َسم
طبیعت با نام ا
خدایان پرستش می شد .به جز آسمان ،آریایی های
باستان زمین ،آب ،آتش ،خورشید و ماه را می
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پرستیدند .در وداها خدایی مستقل به نام ماه
َنَ
دره
وجود ندارد ،اما از اتهروه ودا به بعد ،چ
به عنوان ماه پرستش می شد .آریایی ها دو خدای
باد را نیز می پرستیدند .یکی به نام واته ،و
َیو .ویو خدایی بود با شخصیتی سخت
دیگری و
دوگانه که در وداها گاه همراه با ایندره حامی
طبقه جنگجویان شمرده می شود .وی در جهان وسطا،
یعنی میان آسمان و زمین جای داشت و در ایران
ً به دنبال تعمیم نظام ثنوی شخصیت وی به دو
بعدا
نیمه نیک و پلید تقسیم شد .هرودوت نیز در بیان
مذهب پارسیان از همین خدایان نام می برد و می
گوید که پارسیان برای آنان قربانی می کرده
اند]۴۰[.
سومه ،آتش و آب از مهمترین خدایان آریایی ها
به شمار می رفتند .اما بی تردید مهمترین
خدایان آریایی ها -که اهمیت آن ها در مجمع
خدایان آریایی برتر از خدایان طبیعت و خدایان
ً تجسم اندیشه های انتزاعی
آیینی بود -غالبا
الوهیت و تشخص یافته بودند که نسل جوانتری در
میان خدایان به شمار می روند .میتره (اوستایی:
میثره ،یعنی پیمان) که نامش در ردیف اول
خدایان در پیمان نامه کورتیوزه ،پادشاه میتانی
و شوپیلولیومه ،پادشاه هیتی در نیمه هزاره سده
َرونه آمده است .ایزد پیمان و
دوم پ.م .یا و
تشخص همان مفهومی است که نامش بیان می کند .در
این پیمان نامه و نیز در وداها نام میتره در
ترکیب دوگانه یی با ورونه ذکر می شود .ترکیب
دوگانه میثره-اهوره در یشتها و میثه بگه در
سنگ نبشته های هخامنشی نیز می تواند بازتاب
این همبستگی کهن باشد .ورونه ،یار میثره نیز
بی گمان تشخص اندیشه ای انتزاعی ،شاید سخن
راست بوده است .این نام باید در ایرانی باستان
به صورت ورونه منعکس می شد ،اما در سنت ایرانی
از آن هیچ اثری نمانده است .بسیاری از جمله
زنر بر آن اند که ورونه یا خدایی با همین
کارکرد ،اما شاید با نامی دیگر ،یا حتا زوج
«میتره-ورونه» نمونه اصلی و نخستین اهوره
مزدا ،خدای بزگ دین زرتشتی بوده است .جالب
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توجه است که آب ها در وداها همسران ورونه یا
ورونانی و در یسن  38:3و دیگر جاه ها اهورانی
نامیده شده اند .این خود می تواند بیانگر
ارتباط میان اهوره مزدا و ورونه باشد]۴۱[.
َرَ
َن از همکاران نزدیک میتره و ورونه آریایی
یم
ا
و در هند از جمله آدیتیه ها بود .در اوستا او
از خدایان محبوب به شمار می رود و حتا در نماز
َیریما ایشیو در یسن از وی یاد شده
معروف گاهی ا
است .او نگهبان بستگی های قبایل آریایی با هم
به شمار می رفت .خدایی با نام بهگه در وداها
از جمله آدیتیه ها به شمار می رود .در وجود
25
خدایی با این نام در سنت ایرانی تردید است.
هنینگ بر اساس تعبیری از یک اصطالح سغدی به
وجود خدایی به نام َ
بگه در ایران نیز قائل شده
است .کسانی چون دوشن گیمن از وی پیروی می
کنند ،اما این نظریه به ویژه از سوی دیتز به
شدت رد شده است .به هر رویَ ،
بگه در اوستا و
کتیبه های فارسی باستان همیشه به معنای عام
«خدا» و گاه شاید برای اطالق به خدای برتر به
کار رفته است .نیز در باره ایزد جنگ و پیروزی
نزد آریایی ها توافق وجود ندارد .ایزد جنگ و
َنه (بهرام) نام دارد و
َغ
پیروزی در ایران ورثر
از همکاران نزدیک میثره (مهر) به شمار می رود.
میثره خود بسیاری از خصوصیات خدای جنگ را
داراست ،اما این نقش برای او کامالً ثانوی بوده
است و از خصوصیات اصیل و کهن وی نیست .از این
رو ،او خود نمیتواند خدای جنگ و پیروزی بوده
باشد]۴۲[.
« .25بگ» (خدا) در زبان های ایرانی باستان در
نامجاهایی چون بگرام (در شمال کابل) و بگرامی (در
جنوب کابل) دیده می شود .در پهلوی این کلمه به شکل
«بخ» آمده است – در بخدی و نیز «بغ» که در نامجاهای
بغالن و بغداد بازتاب یافته است .در زبان روسی این
واژه به شکل بوگ همین اکنون هم کاربرد دارد.کلمه بیگ
که در زبان های تورکی به شکل بیک (صاحب) (درست آن
بیگ است) کاربرد دارد ،هم از همین «بگ» گرفته شده
است .تورکی زبانان این واژه را از سغدیان وام گرفته
اند- .آریانفر.
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در هند خدای بالمنازع جنگ ایندره اژدهاکش است
که همتای او ایندره در اوستا از دیوهای مهم و
رقیب متخاصم اشه به شمار می رود .بنونیست و
رنو در تحقیقی در این باره ،به این نتیجه
َگهنه نام
رسیدند که ایزد پیروزی آریایی ورثر
داشته است .این دو بر آن اند که در ایران
وضعیت اصلی آریایی این خدا حفظ شد ،اما در هند
این خدا و پهلوانی به نام ایندره در هم آمیخته
و در نتیجه ایندره با جذب خصوصیات وی به خدای
جنگ تبدیل شد .کسانی چون بویس و تیمه مدافع
این نظریه اند .اگرچه اعتقاد به عکس آن ،یعنی
وجود ایزد جنگی به نام ایندره در دوره آریایی
نیز از سوی کسانی چون دوشن گیمن ،لینکلن و
موله در برابر این نظریه پذیره شده است]۴۳[.
با توجه به آن که در نزد آریایی ها میتانی نیز
ایندره در کنار ورونه ،میتره و ناستیه ها ذکر
می شود و بر اساس تعبیر دومزیل در آن جا خدای
جنگجویان است ،نظر اخیر جذابیت بیشتری دارد و
می توان پذیرفت که ایزد جنگ آریایی ها ،یعنی
ایندره ،مهمترین و فعال ترین خدای ریگ ودا
بوده است و در ایران با تنزل وی به مرتبه
دیوی ،یکی از صفات وی ،یعنی مقاومت شکنی به
مرتبه الوهیت رسیده است .از دیگر ایزدان مشترک
َپام نپات ،خدای آب را
دوره آریایی می توان ا
نام برد .برخی او را نوعی آتش نهفته در آب ها
و شاید تجلی آذرخش در ابر باران زا دانسته
اند]۴۴[.
به جز این ها می توان از ایزدی یاد کرد که
«پیام بشری» یا «دارای کالم مردانه» نامیده می
شود .این ایزد که در اوستا َ
نیریوسَنگهه نام
دارد ،بی تردید همتای نرام شمشه در وداهاست که
هم لقب اگنی و هم از خدایان مستقل بود و دودی
را که از آتش و فدیه های نثار شده گوشت و چربی
حیوان قربانی شده یا چوب های خوشبو ،به سوی
آسمان روان می شد ،پیام رسان آدمیان به پیشگاه
خدایان می پنداشتند]۴۵[.
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ایزد بانوی
َناهیتا نام
ا
َتی
َهو
َر
اسم ه
َتی
َسو
هندی سَر
زمین و ایزد
َ
پرندی و در
ایزد بانوان

َردوی سورا
آب ها که در اوستا ا
دارد و شاید نامش عنوان رودی به
بوده است ،معادل رود-ایزد بانوی
َمتی ،ایزد بانوی محشور با
َر
است .ا
بانوی فراوانی و نعمت که در اوستا
َمدهی نامیده می شود ،از
وداها پور
مهم آریایی بودند]۴۶[.

سَروه (اوستایی saurva :از دیوان؛ سنسکریت شروه
( )śarvaنام دیگر رودره ،الگوی اصلی خدای وحشت
آفرین شیوه/شیوا در دوره های بعد) بازمانده
االهه مرگ  kolvoدر دوره هندوراوپایی به شمار می
رفت]۴۷[.
آریایی ها به وجود خدایی آفریننده به نام
َر (در اوستایی غیر گاهانی، Øwōrəštar
َرشت
ثو
سنسکریت )tvașțŗکه نقش وی معادل گوش َ
تشَن است،
معتقد بودند .چنان که دو مزیل در آثار متعدد
خود نشان داده است که ساختار مجمع خدایان هند
و اروپایی ،و نیز آریایی ،بازتاب اوضاع و
احوال و ساختار اجتماعی همان جوامع بوده است.
از این رو ،خدایان هم مانند افراد جامعه به سه
گروه تقسیم می شدند :گروه نخست خدایان دینیار
و شهریار ،گروه دوم خدایان رزمیار و جنگجو و
شهریار ،گروه سوم خدایان باروری و رفاه مادی و
تندرستی را در بر می گرفت .میتره و ورونه و
نیز همکاران آنان خدایان طبقه نخستین بودند.
میتره خدای عدالت و حکمت ،و ورونه خدای قدرت و
حکومت بود .ایندره و همکارانش خدایان طبقه
َشوین نیز
جنگجو و دوناستیه  -که در وداها ا
نامیده می شوند  -خدایان طبقه سوم محسوب می
شدند .این تقسیم بندی با اختصاص نمادین رنگ ها
(سفید به طبقه نخست ،یعنی روحانیون ،سرخ به
جنگجویان ،و آبی یا کبود به طبقه سوم یا
مردمان عادی) بیان می شد .تعمیم این تقسیم
بندی تا بدان جا بود که حتا برای درمان سه
پزشکی داشتند :روحانیون به طریق معنوی چون دعا
و مراسم آیینی ،افراد طبقه جنگجو با جراحی و
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کشاورزان و شبانان باب داروهای گیاهی خود را
مداوا می کردند]۴۸[.
از دوره یی نامعلوم خدایان آریایی به دو گروه
َهوره = سرور ،فرمانروا) و
َسوره (اوستایی ا
ا
َ
دیوه (=درخشنده) تقسیم شده بودند .اسوره ها
خدایان فرمانروای جهان زیرین و آسمان شب
بودند .این خدایان دارای نیرویی جادویی و
اسرارآمیز به نام مایا (قس :اوستایی = hūmāyā
دارای مایای نیک ،از القاب اهوره مزدا) بودند
و قدرت خود را از طریق آن بر هستی اعمال می
کردند .پاسداری از رته و امور اخالقی چون پیمان
ها ،سوگند ،راستی و نظم در حیطه وظایف آنان
بود .میتره و ورونه و همکارانشان در راس این
گروه قرار داشتند .در ریگ ودا عنوان اسوره
ً بر همه خدایان ،حتی ایندره ،سردسته
تقریبا
دوهها که در اصل پسر قدرت مند ترین دیوهها
َرَ
َن و دیگر همکاران میتره و
یم
بود ،دیائوس ،ا
ورونه اطالق می شود .اما از کتاب دهم ریگ ودا
به بعد ،این کلمه معنایی منفی می یابد و کم کم
عنوان خاص دیوان و عناصر پلیدی می شود .البته
این تغییر تنها به معنای کلمه منحصر بود و
اسوره های کهن چون میتره ،ورونه ،اریمن و
دیائوس کمابیش چون خدایان پرستش می شدند]۴۹[.
در ایران اهوره نام خدای بزگ دین زرتشتی ،یعنی
اهوره دانا یا اهوره مزدا ،و همچنین لقب میثره
و اپام نپات است .نیز آناهیتا پیرو قانون
اهورایی نامیده شده و ورثرغنه و ایزد زمین،
اهوره آفریده لقب دارند .زرتشت در گاهان در
چندین مورد از اهوره به صورت جمع یاد میکند.
دیوهها خدایان طبقه جنجگویان مردمان عادی و
خدایان آسمان و روز بودند و آیین های افراط
آمیز و خشونت بار و قربانیهای خونین برای آنان
بیشتر در میان جنگجویان ،و شاید مردمان عادی
گسترش داشته است .دیوهها به امور اخالقی توجهی
نداشتند و بیشتر به جنگ و جنگاوری عالقه نشان
میدادند .ایندره که در راس دیوها قرار داشت،
در ریگ ودا حتا به عنوان محل رته ظاهر می شود.
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در وداها دوه به معنای کلی «خدا» به کار رفته
است ،اما اغلب صفت ایندره و همکاران رزمجوی
اوست .روشن است که زمانی در ایران هم دیو به
معنای عام «خدا» بوده است]۵۰[.
در گاهان عبارت  daēvāiščā mašyāišĉāبه مفهوم کهن
«با خدایان و مردمان» به کار رفته است .اما در
نتیجه اصالحات زرتشت یا شاید حتا تاکید او بر
گرایشی که از قدیم در این جهت داشت ،این کلمه
برابر اهوره معنایی منفی پیدا کرد و در نهایت
برای اطالق به دیوان به کار رفت .در وداها این
دو گروه خدایان با هم همزیستی داشتند و از هر
دو گروه موازات هم طلب حاجت میشد ،ولی این
همزیستی به هیچ وجه مسالمت آمی نبود]۵۱[.
آریاییها بت و شمایل نمیپرستیدند و به اقتضای
شیوه زندگی اسکان نیافته ،برای خدایان خود
پرستشگاه نمیساختند .صفه یی که مراسم آیینی بر
آن برپا میشد ،سطح صاف شده پاک و تقدیس یافته
در فضای آزاد بود .تقدیم قربانی به خدایان و
نثار فدیه به آب و آتش مهمترین مشغلههای دینی
آریاییها بوده است .آنان بر آن بودند که اجرای
صحیح مراسم قربانی برای تمامی جامعه سالمت و
روحانیون
تنها
میآورد.
همراه
به
رفاه
میتوانستند این مراسم را انجام دهند و شاهان و
جنگجویان برای تقدیم قربانیهای خود باید
روحانیان را به خدمت میگرفتند .در ازای این
کار باید پاداشی به روحانیون میپرداختند.
آریاییها تنها حیوانات اهلی ،یعنی گاو و اسب و
بز و گوسفند را مناسب قربانی کردن میدانستند.
از این میان ،اسب از همه مهم تر بود و در
مراسم به تخت نشستن پادشاهان قربانی میشد .گاو
مهمترین حیوانی قربانی برای موارد معمولی بود.
ولی گاه بز و گوسفند را که ارزش کمتری داشتند،
جایگزین آن میکردند .قربانی انسان هم در میان
آریاییها مانند بقیه اقوام هندوآریایی مرسوم
بود .در هند قربانی انسان را پوروشَه مِدهه
مینامیدند.
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در ایران باستان هم مواردی از قربانی انسان
گزارش شده است .از جمله بر اساس روایت ضعیفی
که هرودوت نقل میکند ،آمستریس ،همسر خشایارشا
در پیری به عنوان سپاسگزاری برای خدایی که در
زیرزمین جای دارد ۱۴ ،پسر بچه از خاندان های
اشراف را زنده به گور کرد .نیز به گزارش
هرودوت ،وقتی سپاه خشیارشا در هنگام لشکرکشی
به یونان به استروُ
من رسید ،در محلی که نامش به
معنای «نه راه» است ۹ ،پسر و  ۹دختر بچه که در
آن جا زاده شده بودند را به خاک سپردند .این
گزارش هرودوت که میگوید زنده به گور کردن ،رسم
پارسیان است ،جای تردید دارد .با این همه،
شاید قربانی کردن انسان برای خدای جنگ و دیگر
خدایان در میان سکاها معمول بوده است .با رواج
دین زرتشتی در ایران و اعتقاد به آزار نرساندن
َهیمسه) در دورههای بعد
به موجودات زنده (ا
ودایی این آیین منسوخ شد]۵۲[.
در هنگام قربانی کردن حیوانات ،زیر پای آن ها
و پیرامون محوطه برگزاری آیین سبزههای تازه
میگستردند (اوستایی  :harəsmanسنسکریت ) :bahrisو
روحانی حاضر در مراسم دسته یی از این سبزهها
ً نماد جهان گیاهی بود ،در دست
را که ظاهرا
میگرفت .پس از قربانی کردن حیوان و گاه پختن
گوشت ،آن را تکهتکه کرده ،روی سبزهها میچیدند.
این مراسم که با دعا و ستایش خدایان همراه بود
و َ
ینگه (اوستایی ،yasna :سنسکریت )yajna :نامیده
میشد .بعدها ،هم در ایران و هم در هند این
کلمه که در اصل تنها به معنای مراسم قربانی
بود ،معنای پرستش نیز پیدا کرد]۵۳[.
سومه در مراسم آیینی آریاییها نقش مهمی داشت.
امروزه زرتشتیان آن را هوم مینامند و جای
گیاهی که در آن دوره برای تهیه نوشیدنی سومه
ً خواص سکرآور یا
به کار میرفت و عصاره آن قطعا
خلسه آفرین داشت ،گیاه افدرا را به کار
ً گیاه اصلی پس از مهاجرت از مسکن
میبرند .ظاهرا
نخستین آریاییها ،دیگر در دسترس آن ها نبود و
ناچار شدند تا گیاهان دیگری جایگزین آن کنند.
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این گیاه هم قربانی بود و هم خدایی که نیایش
میشد و قسمتی از حیوان قربانی شده در َ
یگنه را
به او تقدیم میکردند]۵۴[.
پنداشته میشد که سرمه درمانگر ،توان افزا،
دورکننده خشک سالی و نگهبان گلهها است .آن را
در هاونی می سابند و پس از مخلوط کردن با
چیزهای دیگر (آب ،شیر) ،هم روحانیون و هم
حاضران در مراسم از آن مینوشند]۵۵[.
در دوره آریایی نخستین ،انسان ها منو و نمه
بودهاند .منو که در هندواروپایی به معنی «مرد،
انسان» است در سنت ایرانی به چند فرد مختلف
تبدیل شده و نقش نخستین وی مبهم است .در اوستا
از فردی به نام َ
منوش چیثره (از نژاد منو) نام
َیریاوه است .اما در بندهش
برده شده که پسر ا
موبدان پارس از نسل منوچهر شمرده شدهاند .در
َنت و برادر نمه است .بر اساس
َسو
هند منو پسر ویو
ریگ ودا ،او نخستین کسی است که قربانی بر پا
حتا
و
آریاییها
که
نیست
بعید
میدارد،
هندواروپاییها وی را یکی از نمونههای نخستین
انسان و پیش نمونه روحانیون می دانستهاند]۵۶[.
انسان نخستین دیگر ،نمه (اوستایی :ییمه
َنت است .تغییرات بعدی
َسو
«جمشید») نیز پسر ویو
در دو سنت ایرانی و 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
میدهد .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 .لینکلن
یمی (پهلوی :ج
بر این عقیده است که َ
یمه ،نخستین شاه و پیش
نمونه شاهان به دست برادرشَ ،
منو پیش نمونه
روحانیون قربانی شد و از این قربانی جهانزاده
شد .او این اسطوره را متعلق به هندواروپایی می
داند .وی همچنین یکی دیگر از پیش نمونههای
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نخستین انسان را َ
تریته می داند که از قهرمانان
ً به معنی
پرآوازه عهد آریایی بود .نام وی لفظا
«سومین» است .او در هند قهرمانی است اژدهاکش و
کسی است که سومه مقدس را می فشارد و مینوشد.
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]۵۷[.
مادها:
در عهد سناخریب ( ۶۹۱پ .م) مادها (متحد
ایالمیها) جایگاهشان در نزدیکی کوههای بختیاری
بود ،در  ۶۳۹پ .م آشوربانیپال متحد پادشاهی
ایالم را از میان برداشت و به جنگ کوروش اول
شتافت که بر انشان و َ
َش ،یعنی تل ملیان
پرسوا
حکم می راند .این بدین معناست که در این دوره
ً به سرزمینی که پسان ها به نام
پارسیها تقریبا
آنان خوانده شد ،رسیده بودند .سمت این جابه
جاییها حاکی از حرکت پارسیها از شمال غربی به
جنوب غربی است و شاید بتواند شاهدی بر آن باشد
که سیر مهاجرت نخستین آنان از سوی غرب دریای
خزر ،یعنی از گذرگاههای قفقاز بوده است.
هخامنشیان:
یَ
َرَ
ه نام
کتیبههای هخامنشی به سه شکل مختلف از ا
بردهاند :نخست ،به عنوان زبان نسخه پارسی
باستان کتیبه داریوش در بیستون ،دوم به عنوان
نسبنامه داریوش در نقش رستم و شوش و سوم برای
تعریف اهورامزدا در نسخه ایالمی بیستون]۶۳[.
در حالت اول ،به احتمال زیاد داریوش میگوید که
َرَ
َ  aryaداشته است:
یه
او نسخه دیگری را به زبان ا
«این متن که نوشتهام به آریایی نوشته شده
بود ».که در آن  aryāمطابق با  har-ri-ya-maنسخه
ایالمی است]۶۴[.
در حالت دوم ،داریوش و خشایارشا پس از آن که
هر دو خود را یک هخامنشی ،یک پارسی پسر پارسی
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معرفی میکنند ،اظهار میدارند که آریایی تخمه
آریایی هستند]۶۵[.
در حالت سوم ،در متن ایالمی مطابق با بند چهارم
متن فارسی باستان ،اهورامزدا چنین معرفی می
شود ) : (na-ap har- ri-ya-na-umخدای آریاییها»]۶۶[.
داریوش واژه «آریایی» را برای خود به عنوان
درجه یی از طبقه اجتماعی به کار میبرد« :من
( ،)...پسر ویشتاسپه هخامنشی ،پارسی ،پسر
پارسی ،آریایی ،از تیره آریایی هستم» .پس حوزه
معانی این واژه از حوزه «پارس» پا فراتر
میگذارد و در نتیجه باید اقوام دیگر مثل ما را
نیز شامل شود .روایت ایالمی کتیبه بیستون
اهورامزدا را «خدای آریاییها» مینامد .سرانجام
در بند  ۷۰همان کتیبه واژه  ariyāرا برای زبان
پارسی باستان به کار میبرد ،بدون آن که آن را
از دیگر زبان های ایرانی متمایز کند]۶۷[.
گلنبشتههای بابلی:
برخی اسناد بابلی عهد هخامنشی به اصطالحar-ú-ma-
a-aاشاره میکنند .این نام بومی اشاره به
باشندگان کشور آریا یا آریه (پارسی باستان-
 ،harāivaاوستایی ،harōiva-ایالمی ،harrima -کتیبه
است.
یونانی)areia-
هخامنشی،a-ri-e-mu-
بابلی
نویسندگان یونانی آن ها را آریهای یا آریویی
میخواندند .هریئوه در شرق پارت ،در منطقه هرات
افغانستان ،زمانی از شهرهای هخامنشیان بود.
هرودوت میگوید آریهییها مسلح به شمشیر مادی
بودند و جامه بلخی میپوشیدند .وی میافزاید
آریه ییها ،پارتیها ،خوارزمیها و سغدیها تشکیل
دهنده شانزدهمین شهر امپراتوری پارس بودند.
آریهییها در نقوش برجسته تخت جمشید با شمشیر
مادی تصویر شدهاند.
ساسانیان:
نوشتار اصلی :ایرانشهر (ساسانیان)
پژوهشهای باستان شناسی:
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با مطالعه بازمانده استخوان ها و بررسی
جمجمههای اقوام مهاجر ،آنان را دارای جمجمه
گرد یا قصیرالراس دانستهاند .نمونههایی از این
نوع جمجمهها در تپه سبلک کاشان دوران «الف» و
«ب» و گوی تپه ،دوران «د» مربوط به هزاره دوم
پ .م .در نزدیکی دریاچه ارومیه و شاه تپه در
 ۱۳کیلومتری غرب گرگان یافت شده است .اقوام
بومی دارای جمجمههای مستطیل الراس بودند که در
هزاره چهارم و سوم پ .م .و حتا در اواخر هزاره
دوم در ایران در اکثریت بودند ،تا این که در
هزاره اول پ .م .صاحبهای جمجمههای قصیرالراس
جایگزین آن ها شدند]۶۹[.
خاستگاه:
بسیاری از باستان شناسان شوروی پیشین بر آن
اند که خاستگاه هندوایرانیها (آریاییها)،
وابسته به فرهنگ اندرونوفو ،واقع در شرق دریای
کسپین و پیرامون دریاچه ارال بوده است ،اما
هنوز به طور یقین نمیتوان این فرضیه را
پذیرفت]۷۰[.
انگیزههای مهاجرت:
با حفاریهایی که در نیمه دوم سده  ۲۰م در
ایران ،افغانستان و پاکستان صورت گرفته ،به
نظر میرسد که تمدن پیچیده یی از عصر مفرغ در
جنوب آسیای میانه وجود داشته است .بررسی آثار
تپههای باستانی این مناطق و مقایسه آن ها با
یک دیگر ،حاکی از یک حوزه فرهنگی گسترده است.
مقایسه آثار متعلق به بوم تپه در دره شمالی
اترک ،مربوط به دوران پایانی مرحله نوسنگی،
مفرغ و آهن در شمال استان خراسان با آثار جنوب
ترکمنستان ،دشت دره گز ایران ،در جنوب قره تپه
و تپه نمازگاه در حدود  ۶کیلومتری غرب دهکده
ُپت داغ ،آثار جنوب شرقی
کاهکا ،در دامنه ک
دریای کسپین ،منطقه ترکمان صحرا و تپه سیلک با
تپه حصار که تمدن اخیر از دوران نوسنگی در
تمامی ناحیه کوهستانی تاجیکستان جنوبی پراکنده
بود ،ارتباط فرهنگی این مناطق را به وضوح
آشکار میسازد .تجارت در خالل هزاره  ۳پ .ک نیز
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وسیله مهمی در ایجاد ارتباط فرهنگی خاور نزدیک
و جنوب آسیا و منطقه بینالنهرین به شمار می
رفته است .در اوایل هزاره  ۲پ .م .این
ارتباطات گسسته شد و در پی آن یک سلسله
مهاجرتها و تغییرات کلی فرهنگی پدید آمد]۷۱[.
برای آغاز این مهاجرتها ،انگیزههای بسیاری چون
افزایش جمعیت ،تهاجم اقوام بدوی ،تغییرات
اقلیمی ،زیست محیطی و تغییر مسیرهای تجارتی
یاد شده است .از سوی دیگر به گفته بیسبون،
انگیزه مهاجرت و کاهش جمعیت منطقه را باید در
میان عوامل اجتماعی جستجو کرد که یانگ نیز آن
را میپذیرد .نظریه هلوپینا این است که با
افزایش جمعیت و تراکم آن در محوطه شبیه به
زیست گاههای شهرنشینی آغازین چون تپه نمازگاه
با فرهنگ دامداری و کشاورزی ،آلتین تپه و الغ
در
موجود
های
سازمان
ناکارآمدی
و
تپه
خودگردانی جامعه ،برخوردهایی را میان ساکنان
آن ها موجب گردید .بدین سان ،بخشی کوچکی از
جمعیت ساکن در منطقه باقیماند و بسیاری دیگر
به سرزمینهای تازه هجوم آوردند]۷۲[.
سفال خاکستری رنگ:
این نوع سفال ها متمایل به سیاه هستند .ظروفی
که بیشتر با چرخ کوزهگری ساخته شده ،جالی خاصی
دارند و در ساخت آن ها از اسلوب و روش پیشرفته
یی در کورهها و میزان حرارت بهره جستهاند.
یانگ در  ۱۹۶۷ ،۱۹۶۵ ،۱۹۶۳م .در باره سفال
خاکستری ایران این نوع سفال را به دو دسته
عمده شرقی و غربی تقسیم کرد و احتمال داد که
سفال خاکستری جدید عصر آهن  Iدر غرب ایران و
دره سلدوز از سفال های خاکستری رنگ عصر برنز
قدیم تپه حصار و گرگان ،شامل تورنگ تپه و شاه
تپه منشا گرفته باشد .به گمان وی این اقتباس
میتواند نشان دهند حرکت واقعی مردم از شرق به
غرب در عرض شمال قالت ایران به سبب از میان
رفتن زیستگاههای آن ها در دشت گرگان و سقوط
نمازگاه  Vدر ترکستان باشد .دایسون ،حفار تپه
حسنلو در  ۸۵کیلومتری جنوب ارومیه ،با توجه به
170

ارتباط معماری دور  V , IVو پیوستگی این دو سبک
معماری با یکدیگر اعالم داشت که میان این سنت و
معماری عصر برنز قدیم شمال شرقی-غربی ایران به
ویژه تپه حصار ارتباطی وجود ندارد و بدین سان
ارتباط شرقی-غربی یعنی شمال شرقی ایران و عصر
آهن غرب ایران را مردود دانست]۷۳[.
به هر روی ،در آغاز هزاره دوم پ .م ،در
بینالنهرین و غرب ایران ،فرهنگ سفال منقوش با
تغییرات بومی به پیشرفت خود ادامه داد.
فرهنگهای تپه گودین ، IIIتپه حسنلو  VIو دین خوان
تپه  IVبه این دوره در غرب ایران نسبت داده
شدهاند ،اما در نیمه دوم هزاره پ .م ،.شاید
نخست به کندی و سپس با شتاب بیشتر ،فرهنگ سفال
خاکستری و خاکستری متمایل به سیاه سراسر غرب و
شمال شرقی ایران را فرا گرفت .باستان شناسان
پیدایش یک فرهنگ تازه بزرگ و شاید ورود مردم
جدیدی به داخل فالت ایران و ناحیه زاگرس را
منتفی ندانستهاند .با آن که محل کشف سفال
خاکستری رنگ ،کوهستان ها دانسته شده و تا به
حال نیز از گورستان های قیطریه ،پشند و چندار
ً در پیشوای رامین
در اطراف تهران و نیز اخیرا
این آثار یافت شده است .با کاوشهای تازه و
فرودگاه
احداث
محل
در
پشاپویه،
منطقه
بینالمللی جنوب تهران ،سفالیههای خاکستری در
کتار آثار معماری همان دوره به دست آمده است.
از این رو با این حفاریهای جدید ،آرای برخی از
باستان شناسان که مردم دارای فرهنگ سفال
ً
خاکستری را از مردم کوچ نشین و دامدار و ظاهرا
بدون آشنایی به معماری قلمداد می کردهاند،
مورد تردید قرار گرفته است]۷۴[.
سنت خاکسپاری:
پیش از گسترش فرهنگ سفال خاکستری ،مردهها ار
در زیر کف محلهای مسکونی دفن میکردند .در سیلک
الف ،جنازه به صورت جمع شده (جنینی شکل) در کف
اتاق و همراه با لوازم آرایش مانند آیینههای
مسی و جواهر به خاک سپرده میشد .طی هزاره دوم
و یکم پ .م دگرگونی شایان توجهی در محوطه
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باستانی ایران رخ داد که به نوبه خود حاکی از
حضور قومی جدید به جای قوم کهن است]۷۵[.
این دگرگونی را میتوان در سیلک ب مشاهده کرد،
شکل گورها با توجه به تنوع نژادی اقوام مهاجر
و تدریجی بودن مهاجرت متفاوت است .گورها شامل
حفرهای بیضی شکل بوده که در زمین ایجاد
میکردند .جدار برخی از آن ها ،همچون گورهایی
که در لرستان کشف شده ،از سنگ و در حسنلو از
سنگ و خشت بود .مرده بر پهلوی راست یا چپ و
گاه به صورت جمع شده (جنینی شکل) دفن میشد .به
نظر میرسد که صورت مرده ،به سمت تابش آفتاب
برگردانیده شده است .محتویات گورها را زینت
آالت ،اسلحه ،سپر ،پیکانی که از جنس مفرغ و آهن
ساخته میشد و ظروفی برای غذای مرده به رنگهای
مختلف یا یک رنگ (خاکستری – سیاه ،قرمز یا
خرمایی کم رنگ) تشکیل میداد .روی گور را با
کنده و شاخههای درختان می پوشانیدند و بر روی
آن توده یی از خاک میانباشتند .و با الواح
سنگی یا گلی پخته و به صورت شیروانی میساختند.
نمونههایی از این نوع آرامگاه ها را میتوان در
گورستان قیطریه تهران مشاهده کرد .از دیگر
انواع گورها میتوان از نوع «گورگانی» یاد کرد.
در این گورها بقایای جسد انسان و اسکلت های
اسب و لوازم مربوط به آن در کنار هم کشف شده
است]۷۶[.
گورهایی از این قبیل در آسیای میانه و گورستان
چنگیزخان و اویگارک ،در دلتای سیحون و محوطه
باستانی تیان شان مرکزی و پالمیر و در تپه
حسنلو یافت شده است که به نظر میرسد مربوط به
سکاها و کیمریها باشد]۷۷[.
مسیرهای مهاجرت:
با توجه به مدارک باستان شناسی ،به نظر میرسد
که نخست هندواروپاییها به دو دسته تقسیم و
رهسپار غرب و جنوب شرقی شدند .گروههایی که به
سوی غرب رفتند ،قبایل اروپایی نام گرفتند و
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گروههایی که در جهت جنوب شرقی حرکت کردند،
هندوایرانی آغازین خواهنده شدند]۷۸[.
دسته یی از همین گروه شرقی از بلخ به سوی غرب
و نواحی شمالی ایران و جنوب دریای کسپین نفوذ
کردند و در همین زمان دولتهای گوتی ،لولویی،
کاسی و نیز هوری ،منطقه غرب را در فرمانروایی
داشتند]۷۹[.
در تپه حصار دامغان (هزاره سوم پ .م ).سنت
سفالگری بدون هیچ تغییری ادامه داشت .اما در
زیستگاههای جدید از مقدار ظروف گلی سابق کاسته
شده و جای آن را ظروف سیاهرنگ یا خاکستری رنگ
متمایل به سیاه گرفت .در تهاجم به سیلک الف در
پایان عهد سوم نیز که باعث متروک شدن آن
گردید ،سفال منقوش منسوخ و سفال قرمز و
خاکستری جایگزین آن شد .به گفته حفار سیلک،
این فرهنگ بر سیلک تحمیل شده و با توجه به
شباهتی که این ظروف با ظروف پیداشده در شوش
مربوط به اواخر سده چهارم پ .م .دارد ،شناخت
این اقالم را با کندوکاو در آثار به دست آمده
از تپه سیلک ب میسر می داند]۸۰[.
بر اثر مهاجرت هایی که در هزاره پ .م .صورت
گرفت ،دگرگونیهای بسیاری در ایران پدید آمد که
بعدها به تشکیل امپراتوریهای بزرگی منجر شد.
حرکت اقوام هند و ایرانی همزمان یا واقعه مهم،
یعنی به کارگیری روزافزون آهن و استفاده از
اسب تندرو بوده است]۸۱[.
مهاجرتهای این دوره را به دو دسته شرقی و غربی
تقسیم میکنند:
دسته شرقی که با گذشتن از رودخانه سیحون و
جیحون به سمت جنوب حرکت کردند و با پشت سر
گذاشتن باختر از کوههای هندوکش گذشتند و شاید
در نواحی شرقی و فالت ایران ساکن شدند.
دسته غربی نیز از طریق کوههای قفقاز وارد فالت
ایران شدند و در شمال غرب و نواخی مرکزی آن
173

سکنا گزیدند .از مادها و پارسها نخستین بار در
اسناد آشوری مربوط به شلمنصر سوم و در  ۸۴۶پ.
مَ
پرسوا و َ
م .با عنوان َ
دی نام برده می شودو این
هنگام در حنوب دولت ایالم در بینالنهرین دولت
َشور و در حوالی دریاچه وان دولت اورارتو وجود
آ
داشت که به نوبه خود مانع هرگونه پیشرفت این
اقوام تازه رسیده به سمت غرب میشد .به دنبال
استقرار دسته غربی ،اقوام سگرتی در ناحیه شرقی
پ ً
تر تا نزدیک تبریز امروزی ،قوم َ
رثو در اطراف
َرَ
ییو در جنوب خراسان در
در بندهای خزر و قوم ه
ناحیه هرات مستقر شدند ۸۴۶]۸۲[.پ .م .با عنوان
مَ
پرسوا و َ
َ
دی نام برده می شود و این هنگام در
َ
حنوب دولت ایالم در بینالنهرین دولت آشور و در
حوالی دریاچه وان دولت اورارتو وجود داشت که
به نوبه خود مانع هرگونه پیشرفت این اقوام
تازه رسیده به سمت غرب میشد .به دنبال استقرار
دسته غربی ،اقوام سگرتی در ناحیه شرقی تر تا
پ ً
نزدیک تبریز امروزی ،قوم َ
رثو در اطراف در
َرَ
ییو در جنوب خراسان در
بندهای خزر و قوم ه
ناحیه هرات مستقر شدند]۸۲[.
مادها:
در اسناد آشوری و لشگرکشیهای تیگلت پیلسر سوم
(حک  ۷۴۵-۷۲۷پ .م ).از کشور مادهای نیرومند که
تا کوه بیکنی (دماوند) ادامه داشت ،یاد می
شود .مادها در جنوب شرقی دریاچه ارومیه تا
نزدیکی همدان مستقر شدند .آثار مادها را
میتوان به طور مثال در تپههای باستانی گوناگون
بررسی کرد :گودین تپه ،در  ۱۲کیلومتری جنوب
شرقی کنگاور ،باباجان تپه پشتکوه لرستان در
الیههای مربوط به سده  ۸پ .م ،.نوشیجان تپه در
نزدیکی مراغه ،زریوه کردستان که سفال های آن
با دوره آهن  ۳در جنوب ایران ،به خصوص زندان
سلیمان در نیمه اول سده  ۷پ .م ارتباط دارند و
همچنین تپههای هگمتانه همدان و سیبک ب کاشان.
افزون بر این ،گور دخمههای صخره یی فقرگاه در
جنوب دریاچه ارومیه ،دکان داوود نزدیک سرپل
ذهاب و قیزقاپان که منسوب به اقوام مادی است.
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از نظر مراسم آیینی سنت خاک سپاری حائز اهمیت
است]۸۳[.
پارسها:
معروف ترین و بزرگترین قوم آریایی که به خاطر
فتوحات وکوروش بزرگ معروف هستند .همچنین
اکثریت جمعیت ایران کنونی را نیز این قوم
تشکیل میدهد .این ها در بخش غربی دریاچه
ارومیه اسکان یافتند .اگرچه در باره چگونگی و
مسیر حرکت پارسیان از غرب دریاچه ارومیه تا
سرزمین فارس کنونی مباحثات بسیاری وجود دارد،
اما شواهد بی شمار در باره مهاجرت پارسیان از
حدود دریاچه ارومیه به فارس امکان این ادعا را
فراهم میسازد]۸۴[.
به گفته گیرشمن ،اقامت پارسیان در غرب دریاچه
ارومیه دیری نپایید و مهاجرت آنان بر اثر فشار
آشوریها یا اورارتوییها صورت گرفته است .در هر
صورتی ،پارسها به هر طریقی که به ناحیه فارس
وارد شده باشند ،با مردم سرزمینهای مسکون در
مسیر حرکت خود مواجه بودند و در طی این مسیر،
فرهنگ و قومیت آن ها با بومیان این مناطق درهم
آمیخت .کاوشهای باستان شناسی مسجد سلیمان
(مربوط به  ۵۰۰پ .م ).و ایجاد دهکدههای پارسی
در اطراف شوش با یک قرن قدمت بیشتر گواه بر
اختالط فرهنگی این اقوام و مسیر مهاجرت
است]۸۵[.
یانگ با توجه به مدارک موجود ،فرضیه سوم
َ
گروه پارسیان را ارائه میدهد.
َش یا سه
پرسوا
گروه اول در شمال غربی ،گروه دوم در ایالم و
آخرین گروه در فارس میزیستند .و استراناخ با
توجه به شواد و مدارک باستان شناسی َ
َ و
پرسوا
َ
پرسوا را نام های دیگری برای ایالت قدیمی ایالم
یعنی انشانف تپه ملیان امروزی در  ۱۶کیلومتری
مرودشت دانسته است .به نظر میرسد که اسکیتیها
دیرتر از دیگر گروههای نام برده ایرانی به
منطقه زاگرس و غرب ایران وارد شده باشند .نفوذ
سکاها در ناحیه شمال غربی و زاگرس باعث اخالالتی
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در نظم سیاسی فرمانروایان آشوری شد .به هر
روی ،منابع آشوری جهات اصلی مهاجرت آریاییها
به ناحیه غربی ایران را از جهت شرق به غرب ذکر
کردهاند که شاید تاریخ آن در اواخر هزاره دوم
پ .م .بوده است]۸۶[.
زبانشناسی در برابر نژادشناسی:
این واقعیت که مفاهیم «آریایی» (به عنوان صفت)
و «آریاییها» (به عنوان اسم خاص) در ایدئولوژی
ناسیونال سوسیالیستی عمالً مترادف با «غیریهودی»
و «غیریهودیها» مورد استفاده قرار میگرفت ،با
ً استفاده بی
توجه به قتلعام یهودیان ،قطعا
مالحظه و سرسری از این واژهها را در مناطق
آلمانی زبان در آینده دور و نزدیک بدنام و با
مشکل روبرو کرد .حال آن که این واژهها ،تا
زمانی که نازیها موجب بدنامی آن ها نشده
بودند ،تاریخچه طوالنی از تحول معانی را پشت سر
داشتند که وجه مشخص آن از سویی تحولی چند
مرحله یی در جهت موارد کاربردی روزافزون
گسترده تر و متنوع تر آن ها بود و از سوی دیگر
و همزمان با آن موجب عامیانه تر شدن فزاینده
معانی و کاسته شدن روزافزون دفت و بار علمی
معانی آن ها شد]۸۷[.
سرآغاز این روند ،ورود مفهوم یا واژه هندی
َریه یا واژه ایرانی آریا به زبان هندواروپایی
ا
بود که به زودی برای نامگذاری زبان های
خویشاوند در مناطق هندواروپایی مورد استفاده
قرار گرفت ]۸۸[.اما آبراهام ه .آنکتیل دوپرون
فرانسوی که گویا نخستین بار این واژه را به
ً مشخص کردن
کار برده بود ،منظورش از آن صرفا
اقوام بود:
این نویسنده (هرودوت) به دو قوم موسوم به
«آریها» یا «آرینها» اشاره میکند ،اولی ...
قوم همسایه سُغدیان بوده است و در مورد دومی
مینویسد« :در گذشته مادها را به طور کلی با
نام «آرینها» یا «آریها» میشناختند» .هرودوت
از سویی به ما میآموزد که در روزگاران کهن به
می
ایرانی،
اقوام
یعنی
آرینها،
مادها،
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گفتهاند؛ و از سویی دیگر دیودوروس سیسیلی
مینویسد زرتشت مرید ایزد نیکی ،قانون گذار
آریاییها بوده است .پس چگونه میتوانیم از این
ویژگیها نپذیریم که این زرتشت همان زرتشت مردی
اورمزد (اهورامزدا) و قانون گذار مادها و مردم
ایران (آریایی :یونانی آریانویی :آریان ها ،یا
آریها) بوده است]۸۹[.
یوهان فردریش کلویکر مقاله آکتیل دوپرون را به
آلمانی ترجمه کرد و بدین ترتیب برای نخستین
بار ،واژه «آریاییها» به ادبیات مناطق آلمانی
زبان راه یافت .آرنولت هرمان لودویگ ههرن نیز
از واژه «آریاییها» به عنوان مفهومی در جهت
مشخص کردن یک قوم استفاده کرده است .یوهان
گونلیپ روده نیز با استناد به سه مولف باال این
مفهوم را به همین معنا به کار برده است .و
سرانجام این که فردریش کرویتزر نیز این واژه
استفاده کرد]۹۰[.
از طریق فردریش فون اشلگ دستخوش
در عین حال تعیین کننده ترین گسترش
زیرا وی به دالیل زبان شناختی نظریه
اقوام ژرمنی با ایرانیان را مطرح

این واژه
نخستین و
معنا شد،
خویشاوندی
کرد:
اما برای نام آریاییها خویشاوند دیگری نیز
وجود دارد که بیش از همه به خود ما مربوط می
شود .چون این همان ریشه هند  ariاست که بی شک با
ژرمنیها زنده و شناختنی است ...تعجب نکنید اگر
اضافه کنم که این نظریه از مدتها پیش برای من
به یک حدس تاریخی تبدیل شده که در تائید آن
شواهد بسیاری یافتهام .شواهدی که نشان میدهند
نیاکان ژرمنی ما زمانی که نوز در آسیا
ً با نام آریایی شناخته
میزیستند ،در آنجا عمدتا
میشدند ...که در صورت آن افسانه و باور
باستانی که آلمانیها یا به عبارت دیگر اقوام
ُت را خویشاوند پارسیان و ایرانیان می
ژرمن و گ
داند ،یکباره صورت دیگری به خود میگیرد و سرنخ
و مبنای تاریخی معینی کسب میکند]۹۱[.
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کریستین السن -استاد سوئدی رشته هندی شناسی
دانشگاه بن ،از اشلگل نیز پا فراتر گزارد .از
سویی پیشنهاد کرد برای نامیدن اعضای خانواده
رفته،
هم
روی
امروزه
که
هایی
زبان
«هندواروپایی» یا «هندوژرمنی» نامیده میشوند،
از صفت «آریایی» استفاده شود ،و از سوی دیگر
معتقد بود که واژه «آریاییها» را که مشخص
کننده قوم (آریایی) است ،باید به مجموعه «قوم
آغازین» تسری داد:
دانشمندان برای این زبان ها نامهای گوناگون
ابداع کردهاند که همگی یا مانند «یافتیک» و
مثل
یا
و
هستند
غیرتاریخی
«قفقازی»
«هندوژرمنی» تلفظ آن ها به دلیل ترکیبی بودن
دشوار است ...از جایی که نام مشترک قومی که از
یک مرکز واحد تا مسافتهای غیرقابل تصور در
سراسر جهان چنان گسترش یافته که شاخههای زبان
ً سراسر اروپا را به طور کامل
آن امروزه تقریبا
پوشانده ،در امریکا زبان فرمانروایان را از آن
خود کرده و در میهن اصلی اش آسیا نیز هنوز
بخشی از زیباترین سرزمینها را در اختیار دارد
و حتا در آسترالیا و افریقا هم ریشه دوانده
است و جهانگشاییهای جدیدی را نیز مژده
میدهد ...از آن جا که این نام اکنون دیگر یافت
نشدنی و غیرقابل اثبات است ،من پیشنهاد میکنم
برای نامیدن آن همان اسمی انتخاب کنیم که توسط
تیرهها و طوایف زیادی از این قوم به راستی به
کار رفته و مورد استفاده قرار گرفته بود.
هندیان و ایرانیان باستان خود را به همین نام،
یعنی آریایی میشناختند ،نامی که در میان
و
بالیدنی
همچون
نیز
جنگاور
آلمانیهای
افتخارآمیز مطرح بوده است]۹۲[.
دانش زبان شناختی در ادامه نتوانست روی یک
قاعده زبانی مشترک به توافق برسد .در حالی که
برداشت چند نفری (مانند السن که از آغاز این
نظر را داشت) از این مفهوم ،زبان تمام اعضای
خانواده زبان های هندوژرمنی بود ،عده دیگر آن
را مفهم هندوایرانی و نیز گروهی دیگر آن را
تنها مترادف مفهوم ایرانی تلقی کردند .خود السن
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هم بعدها از کاربرد سفت آریایی به معنای جامع
ً از مفهوم
عقب نشینی کرد و از آن پس عموما
هندوژرمنی استفاده میکرد .اما تاثیر اندیشههای
اولیه او به دو معنا همچنان ادامه یافت« :ریشه
لغوی آریا را در بسیاری از واژهها و نامهایی
که طنینی مشابه دارند ،کشف و اثبات کنند ».و
ً در قالب اعتقاد به فرضیه وجود یک «قوم
ثانیا
آغازین» آریایی یا هندوژرمنی با فرهنگی در سطح
باال و مشخصات ویژه ظاهری و شخصیتی]۹۳[.
پس به زودی اقوام دارای زبان آریایی یا
هندوژرمنی در فرهنگ علم زبانشناسی آن سالها به
عنوان نژاد معرفی شدند .هر چند الزم به ذکر است
که این رویداد بیشتر مربوط به کشورهای
غیرآلمانی بود .پنداشتهای این گونه پژوهندگان
از بهشت باستانی آریایی و فضایل شاخصی که
آریاییها را تا امروز از دیگران متمایز
میسازد ،به ایجاد نوعی اسطوره آریایی انجامید
که شالوده یی شد برای نظریههای بعدی و به
دیگران امکان داد آن را گسترش دهند اما پس از
آن که انبوهی از پریشان ترین انواع نظریههای
نژادشناختی معیارهای متمایزکننده یی را که در
اصل ریشه در زبانشناسی داشتند ،از دیدگان
زیستشناسی نژادی تحت شعاع قرار دادند و آن ها
را نیز تیره و پریشان کردند ]۹۴[.پژوهندگانی
چون موللر وظیفه خود دانستند در برابر این
گرایش به پا خیزند .موللر در یک سخنرانی در
دانشگاه استراسبورگ چنین گفت:
بسیاری این واقعیت را به سادگی فراموش میکنند
که اگر ما در باره خانواده آریاییها یا سامیها
سخن میگوییم ،معیار تمایز و تقسیم بندی ما
ً زبانشناختی است .وجود زبان های سامی و
صرفا
آریایی امری مسلم است .اما غیر علمی است اگر
 ...از نژاد آریایی ،خون آریایی یا جمجمه
آریایی سخن بگوییم و سپس بکوشیم تا بر مبنای
بندیهای
تقسیم
شناختی،
زبان
معیارهای
نژادشناسانه انجام دهیم ...هر چه در تفاوت و
و
زبانشناسی
یعنی
رشته
دو
این
تفکیک
نژادشناسی ،بگوییم کم گفتهایم ...هنگامی که
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این دو رشته متفاوت تقسیم بندی اقوام و زبان
ها را مستقالً و جدا از هم به سرانجام رساندند
(تازه آنگاه) وقت آن است که نتایج با هم
سنجیده شوند .اما حتی در آن زمان هم نمیتوان
از یک زبان دولکوسفال سخن گفت ،همان طور که
سخن گفتن از یک جمجمه آریایی نیز بی معنا
است]۹۵[.
در آن سال ها در محافل علمی زبانشناسی آلمان
استفاده از واژه «آریایی» به معنای اعم (یعنی
ً به طور کل
مترادف با واژه «هندوژرمنی») تقریبا
از مد افتاد بود و نیز استفاده از مفهوم نژاد
آریایی بر اساس معیارهای پژوهشهای انسان
شناختی آن سال ها هم با مخالفت روبرو بود .اما
کاربرد واژه آریایی به مفهوم «هندوایرانی» آن
همچنان رواج داشت .ولی با توجه به محبوبیت
ً تذکر با پانویسی به
استفاده از این واژه غالبا
آن میافزودند تا نشان دهند واژه مورد نظر تنها
به این معنای خاص برای مصارف علمی قابل قبول
است .در دوران ناسیونال سیوسیالیسم ،هنگامی که
واژه آریایی نه تنها به مفهوم آلمانی یا دارای
خون آلمانی ،بل که حتا به مفهوم غیر یهودی
رواج و محبوبیت یافت ]۹۶[.برای مثال زیگرت
نوشت:
البته اصالً معلوم نیست که آیا هنوز میتوان
اصطالح آریایی به مفهوم خون آلمانی و نژادهای
خویشاوندی را کنار گذاشت و منسوخ کرد یا نه
 ...بنابراین لزوم این که پژوهشگران علوم دقیق
در پژوهشهای خود به استثنای واژه ترکیبی و
روشن هندواروپایی و نیز معادل قرار دادن دو
مفهوم آریایی و هندوایرانی به طور کلی از
کاربرد واژه آرایی چشم بپوشند ،بسیار اهمیت
دارد]۹۷[.
اما در مورد آموزگار زیگرت یعنی ووست چنین
مینماید که او بر خالف آنچه در ظاهر وانمود
میکرد از تعبیر نادرستی که توسط بخشی از افکار
و رسانههای جمعی ناسیونال سوسیالیستی از مفهوم
آریایی نشر و تبلیغ میشد ،چندان هم ناراضی و
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نگران نبود .نامگذاری یکی از سمینارها به اسم
«سمینار فرهنگشناسی و زبانشناسی آریایی» (و نه
سمینار در باره فرهنگ و زبان هندوایرانی یا
مشابه آن) به خوبی نشان میدهد که تصورات و
معنای نادرست اما مثبتی که در آن سال ها هنگام
شنیدن و خواندن واژه آریایی در ذهن تداعی
میشد ،شایسته و مطلوب تلقی میگردد ]۹۸[.این
امر در مورد نحوه استفاده درست از مفهوم
آریایی و آریاییها نیز صدق میکند .او از سویی
بر تفکیک و تمایز دقیق میان دو واژه آریایی و
هندوژرمنی تاکید میورزد:
ً
پیش از هر چیز باید قویا و قاطعانه مشخص کرد
که به هیچ وجه نمی توان واژه آریایی را با
واژه هندوژرمنی برابر دانست ،یعنی به عبارت
دیگر نمی توان مجموعه اقوامی را که به زبان
های هندوژرمنی تکلم می کنند و اقشار فرهنگساز
اجتماع آن ها بیشتر به نژاد شمالی تعلق دارند،
به این اسم نامید.
اما از سوی دیگر به همانندی های میان آریایی
ها و آلمانی ها در شیوه تفکر ،در احساس و عمل
پای می فشرد و به روابط خویشاوندی موروثی میان
آلمانی ها و آریایی ها اشاره می کرد .این
اظهارات ،صرف نظر از درستی یا نادرستی شان ،از
یک سو نشان می دهند که برای روست مفهوم
هندوژرمنی (و نیز آریایی) به عنوان موضوعی
ذاتی و شخصیتی ،به یک واژه دارای بار معنایی و
ً همانند واژه
موضع فکری و ایدئولوژیک ،دقیقا
نژاد تبدیل شده بود و از سوی دیگر نمایانگر آن
است که از دید او این دو صفت «آریایی» و
«آلمانی» گرچه دو مفهوم یکسان نیستند ،اما به
هر حال پیوند و نزدیکی شان مهمتر از جداسازی و
تفکیک دقیق واژه شناختی میان آن هاست.
اگر به ادبیات تاریخ باستان نگاری در قاصله
میان سال های  ۱۸۵۰تا  ۱۹۰۰نگاهی بیندازیم ،در
برخورد با این مفاهیم همان دشواری هایی را
مشاهده می کنیم که دانش زبان شناسی آن دوره
نیز با آن ها روبرو بود :به عنوان مثال،
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کارلفون بونزن ( )۱۸۵۷و منتقد و مفسر آثار او
یعنی آلفرد فون اشمیت ( )۱۸۵۸به رغم اختالف نظر
در بسیاری از موضوعات و با وجود نتیجه گیری
های تاریخی یی که امروزه به نظر ما عجیب و
غریب می رسند ،هر دوی آن ها این دو واژه را به
معنای هندوایرانی و هندوایرانیان به کار برده
اند .همین نکته در مورد مارکس دونکر هگلی مسلک
نیز صدق می کند( )۱۸۷۷-۱۸۷۵دونکر پژوهش مفصل
خود در باره هندی ها و ایرانیان (شرقی) را با
عنوان «آریایی های ساحل سند و گنگ» و «آریایی
های ایران خاوری» معرفی کرده است .ضمن این که
برای نامیدن اقوام و مللی که دارای زبان
خویشاوند مورد بحث در این جا بوده اند ،از
واژه هندواروپایی استفاده کرده است.
ارنست کورتیوس بر خالف پژوهندگان نامبرده ،در
نوشته های عمومی و مقدماتی خود در باره تاریخ
یونان چنین نوشته است:
بدین سان دانش زبان شناسی قادر به تکمیل قدیمی
ترین دوره های زندگی بشر است و می تواند چنان
تبارنامه از اقوام و ملل تدوین کند که در سایر
روایات هیچ اثری از آن نمانده است .زبان
یونانی هم از این طریق یکی از زبان های
خویشاوند هندوژرمنی و قوم یونانی به عنوان
شاخه یی از آن قوم آغازین کهن شناخته شده ،که
زمانی در فالت آسیا اسکان داشته و نیای باستانی
هندیان ،ایرانیان ،سلت ها ،یونانیان ،ایتالی
ها ،ژرمن ها ،لت ها و اسالوها بوده است.
منابع:
بیانی ،شیرین .تاریخ ایران باستان ( :)۲از
ورود آریاییها به ایران تا پایان هخامنشیان.
چاپ هفتم .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها .۱۳۹۰ ،شابک -۹۶۴-۹۷۸
.۸-۶۹۸-۴۵۹
داندامایف ،محمد ا .ایرانیان در بابل هخامنشی.
ترجمه محمود جعفری دهقی .تهران :انتشارات
ققنوس .۱۳۹۱ ،شابک .۹-۹۸۲-۳۱۱-۹۶۴-۹۷۸
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نژاد آریایی

26

آریایی ( Aryanبا تلفظ  /ɛərɪənˈ/در زبان
انگلیسی) کلمه یی است مشتق شده از واژه  āryaکه
در زبان سانسکریت معنی نجیب می دهد .در
نوشتههای آکادمیک سال های اخیر آریایی عموما
با اصطالحات هندو-ایرانی و هندو-اروپایی جاگزین
شده است.
در شرق ،آریایی صرفا مفهومی زبان شناسی بود
برای مشخص کردن زبان های ایرانی و هندی-
آریایی ،اما همین واژه در غرب ،در ترکیب نژاد
آریایی به نژادی اطالق شد که که به یکی از زبان
های هندواروپایی سخن میگفتند ،اما در اواخر
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مفهوم نژاد
پرستانه این اصطالح پر رنگتر شد و در نهایت در
قالب نژاد برتر ایدئولوژی آلمان نازی نمود
پیدا کرد .نازیها معتقد بودند که نژاد نوردیک
( )Nordic raceخالصترین گونه یک گله انسانی اولیه
به نام هندو-اروپایی-آغازین ()Proto-Indo-Europeans
است.
ریشه لغوی:
واژه آریا برای نخستین بار در سده ششم پیش از
میالد در کتیبه بیستون داریوش یکم استفاده شده
است ،که اشاره به زبان نگارش متن (آریایی)
دارد.

 . 26در این جا منایع و ماخذ را نیاورده ایم .در صورت
نیاز می توانید به ویکی پیدیا مراجعه کنید-.آریانفر.
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کلمه انگلیسی  Aryanاز لغت سانسکریتی  āryaبه
معنای نجیب و در مفهوم پرستندگان خدای ودی
ایندرا ،مشتق شده است .البته واژه  Ariānaبه
عنوان معادل کلمه التینی – Ariānusقسمت شرقی
امپراتوری ایران -برای مدتی طوالنی در زبان
انگلیسی استفاده شده است .در زبان ارمنی واژه
های ( )արի ariو ( )այր ayrبه ترتیب «شجاع» و
«انسان» معنی می دهند ،که بنابر نظر بعضی
محققان با تئوری یونانی-آریایی ()Graeco-Aryan
منشأ مردمان هندو-اروپایی تطبیق میکند .در
انگلیسی محاوره یی کلمه آریایی ،در مطابقت با
تحریف واژه در آلمان نازی ،به افرادی اطالق می
شود که موهای بور و چشمان آبی دارند .این گونه
از کاربرد واژگان آریایی در اواخر سده نزدهم و
اوایل سده بیستم گسترش یافت .مثالی از کتابهای
پر فروشی که این گونه استعمال لغوی را جا
انداختند« ،طرحی از تاریخ» ()The Outline of History
نوشته ولز است .ولز توضیح داد چگونه ،در حالی
که آشوری ها با بابلی ها ،سوری ها و مصریان در
جنگ بودند ،مردمان آریایی «روش های تمدن را
یاد میگرفتند» ،و بدین گونه بود که دست آخر
همه جهان باستان را زیر سلطه در آوردند.
در ویرایش  ۱۹۴۴اتلس جهانی ،راند مکنالی نژاد
آریایی به عنوان یکی از نژادهای دهگانه بشری
نمایانده می شود .استفاده از کلمه «آریایی» به
عنوان مترادف «هندو-اروپایی» یا «هندو-ایرانی»
در محافل سیاسی امروزی نادرست شمرده می شود.
واژه آریایی در نوشتههای ایرانی:
واژه آریا در نوشتههای ایرانی ،بر خالف
نوشتههای سانسکریتی ،از زمان باستان همواره یک
پس زمینه «قومی» داشته است .کلمه  airyaهمواره
به معنی ایران یا ایرانی ،و کلمه  anairyaبه
معنی غیرایرانی استفاده شدهاند (جفت واژه
متضاد ایران-انیران ) .بدین ترتیب ،نام ایران
به معنی «سرزمین آریایی ها» از زمان ساسانیان
مورد به کار رفته است .اوستا  airya/airyanرا در
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عبارت هایی مانند  airyāfiبه معنی «سرزمین ها و
مردم ایران» استفاده کرده است .اصطالح آریا یا
آریایی در سنگ نوشتههای قدیمی ایران در سه
زمینه متفاوت به کار رفته اند:
به عنوان زبانی که کتیبه داریوش بزرگ در
بیستون به آن نوشته شده است.
به عنوان زمینه قومی داریوش بزرگ و خشایارشا
در نوشتههای نقش رستم ،شوش و پرسپولیس.
در تعریف اهورا مزدا ،خدای مردم آریایی ،در
نسخه ایالمی کتیبه بیستون برای مثال ،در کتیبه
شوش داریوش و خشایارشا خود را چنین توصیف
میکنند« ،یک هخامنشی ،یک پارسی پسر یک پری و
یک آریایی ،از نسل آریایی» .هر چند داریوش
زبان خود را آریایی نامید ،محققان امروزی آن
را به نام پارسی باستان میشناسند چرا که جّ
د
زبان فارسی کنونی است.
منابع یونانی گفتههای داریوش را تایید میکنند.
هرودوت در اشارات تاریخی خود در رابطه با
مادها مینویسد« ،همه این مادها را در قدیم
آریایی مینامیدند».
در منابع ارمنی ،پارت ها ،مادها و پارسها یکجا
آریایی نامیده میشوند .استرابو ( ،)Straboدر
کتاب جغرافی خود ،یکی بودن مادها ،پارس ها،
باختریها و سغدی ها را یادآوری میکند.
در کتیبه سه زبانه یی که به دستور شاپور نوشته
شده ،آماده است« ،من پادشاه آریاییها هستم».
در دوره بعد از اسالم استفاده از اصطالح آریایی
(ایران) را در نوشته حمزه اصفهانی ،تاریخنگار
قرن دهم ،می توان به وضوح دید« ،آریاییها که
پارس نیز نامیده میشوند ،در میان این ملک قرار
دارند.»...
همه این ها بر این نکته داللت درد که در گذشته
نام ایران توصیفی بود از مردمانی که خود را به
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گروه قومی خاص با زبان و خدای مشترک منتسب می
کردند.
واژه آریایی در نوشته های التین:
کلمه آریانوس ( )Arianusمنطقه شرقی امرتوری
ایران ،آریانا ،را مشخص میکرد .در ،۱۶۰۱
فیلمون هلند ( )Philemon Hollandواژه  Arianesرا در
ترجمه آریانوس به انگلیسی به مفهوم باشندگان
آریانا به کار برد .این نخستین باری بود که
واژه آریایی ( )Arianدر زبان انگلیسی به کار می
رفت .در  ۱۸۴۴جیمز کولس پریکارد ( James Cowles
 )Prichardهندیها و ایرانیان را آریایی نامید،
با این فرض اشتباه که آن ها خود از کلمه آریا
برای اشاره به خودشان استفاده میکنند.
واژه آریایی در زبان های اروپایی:
واژه آریایی در السنه اروپایی به معنی زبان
های هندواروپایی ،و نهایت ،در مفهوم سخنگویان
این زبان ها به کار رفته است .در قرن نوزدهم،
زبان یکی از ویژگیهای نژادی به شمار میآمد .در
نتیجه ،سخنگویان به زبان های هندواروپایی نژاد
آریایی نام گرفتند و بدین نحو از سخنگویان به
زبان های سامی تفکیک شدند .در اواخر قرن
نوزدهم ،مبحث نژاد آریایی به مبحث «برتری
نژادی مردم شمال اروپا ( »)Nordicوصل شد .این
ایدهآل «نژاد برتر» نطفهای شد بر برنامه
«آریایی سازی» آلمان نازی و به تالش برای حذف
یهودیها منتهی شد .پس از آغاز جنگ جهانی دوم
تاکنون ،کلمه «آریایی» با تئوریهای نژادی و
جنایات آلمان نازی عجین گشته است.
«آریایی» و انسان شناسی قرن نوزدهم:
Meyers
(
آلمانی
کتاب
چهارم
ویرایش
 )Konversationslexikonدر سال های  ۱۸۹۰-۱۸۸۵ترکیب
نژاد قفقازی (آریایی ها ،سامیها و حامی ها) را
با رنگ های آبی سبز مشخص کرده است.
در مباحث انسان شناسی سده نوزدهم« ،نژاد
آریایی» زیر شاخه یی از «نژاد قفقازی» تعریف
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می شد که به زبان های هندواروپایی سخن می
زدند ،و در زمانه های متاخر در سرزمین های زیر
ساکن بودهاند :شمال هند ،شرق هند ،نپال،
ایران،
اروپا،
بنگالدش،
ملداوی،
سریالنکا،
ارمنستان ،تاجیکستان ،انگلو-امریکا ،کبک ،جنوب
امریکای جنوبی ،افریقای جنوبی ،آسترالیا و
نیوزیلند ،پاکستان ،افغانستان ،و بخش آسیایی
روسیه .بدینترتیب ،در قرن نوزدهم و اوایل قرن
بیستم کلمه «آریایی» به معنی «سخنگویان اولیه
زبان های هندواروپایی و اعقاب آن ها» بود.
در قرن نوزدهم ،زبان شناسان فرض کرده بودند که
عمر باالی یک زبان ،نشان برتری آن است .آنگاه،
با این فرض که سانسکریت قدیمترین زبان های
هندواروپایی است ،و با این فرض اشتباه که کلمه
ایرلندی ' Eireبا واژه  āryaیکی است ،در ۱۸۳۷
آدولف پیکتت ( )Adolphe Pictetاین فکر را جا
انداخت که واژه «آریایی» قابل تعمیم به همه
زبان های هندواروپایی است.
در پی این بحث زبانشناسی ،در دهه  ۱۸۵۰جوزف
آرتور دو گوبینو()Joseph Arthur de Gobineau) (1816-1882
فرانسوی فرض کرد که «آریایی» با فرهنگ ماقبل
تاریخی هندو-اروپایی یکی است .او ،که در ایران
ُنت دو گوبینو» مشهور است ،در دوران
به «ک
«امپراتوری دوم فرانسه» (( )1870-1852معاصر
ناپلئون سوم) «گوبینو به عنوان دیپلمات به چند
کشور خارجی سفر کرد و از قضا مدتی را هم در
ایران گذراند .در همه مدت فعالیت سیاسی خود،
«گوبینو تالش می کرد تا راه و رسم آریستوکراتیک
و «نژادگی» دوران پیش از انقالب را در فرانسه
زنده کند و انقالب و جمهوری یی که در پی آورده
بود را نفی کند.
در راستای همین هدف بود که کتاب معروفش
«جستاری در نابرابری نژادهای بشری» ()1855-1853
را به رشته نگارش درآورد .چنان که مایکل بیدیس
در کتابش «پدر ایدئولوژی نژادپرستانه :افکار
اجتماعی و سیاسی کنت گوبینو» می گوید ،در نامه
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یی به کنت آنتون فون پروکش-اوستن در ،1856
«گوبینو اعتراف می کند که این کتاب را «برای
تسکین نفرتم از دموکراسی و اسلحه آن یعنی
ُق
ُر
انقالب به نگارش درآورده ام ،و در آن به ط
مختلف نشان داده ام که انقالب و دموکراسی از
کجا آغاز می شوند و به کجا ختم خواهند شد».
«گوبینو ،افزون بر این ،معتقد به وجود سه نژاد
سفید ،زرد و سیاه بود ،و می پنداشت هر چیز
دیگر از حرامزادگی ( )miscegenationپدید می آید و
فساد بر انگیز است .او آریاییهای شمال اروپا
را نژاد برتر به شمار آورد چرا که خلوص نژادی
را حفظ کرده بودند .بر عکس ،اهالی جنوب و شرق
اروپا ،شمال افریقا ،خاور میانه ،ایران ،هند،
و آسیای میانه همگی به علت اختالط نژادی کمتر
ایدهآل بودند.
در سال های دهه  ۱۸۸۰شماری از زبانشناسان و
باستانشناسان استدالل کردند که آریاییها در
جایی از اروپا نشات گرفتند .در  ۱۸۸۶کارل پنکا
( )Karl Penkaاین ایده را مطرح کرد که آریاییها
در اسکاندیناوی ظاهر شدند و توماس هنری هاکسلی
( )Thomas Henry Huxleyزیست شناس با او موافقت
کرده کلمه  Xanthochroiرا برای اشاره به
اروپاییهای سفید چهره ابداع نمود .تئوری نژاد
نوردیک در  ۱۸۸۸بعد از چاپ کتاب «نژاد آریایی»
چارلز موریس ( )Charles Morrisامریکایی مقبولیت
بیشتری پیدا کرد .واشه ده لپوژ ( Vacher de
 )Lapougeفرانسوی در کتاب آریایی (،)L'Aryen
استدالل کردکه برتری نژادآریایی می تواند با
استفاده از شاخصهای بیولوژیکی ،ماند فرم سر،
مشخص شود.
واشه از طرح ایده نژادی دو هدف داشت؛ انهدام
اتحادیههای صنفی و ممانعت از اعتراضات کارگری
با این استدالل که انسان ها در انواع مختلف و
برای انجام وظایف خاص خلق شده اند .ماکس مولر
( ،)Max Müllerاغلب ،به عنوان نخستین نویسنده یی
شناخته می شود که در سال  ۱۸۶۱آریایی را در
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مفهوم نژادی وارد زبان انگلیسی کرد .البته،
مولر بعدها خطر مخلوط کردن مفاهیم زبان شناسی
و انسان شناسی را گوشزد کرد .مولر ،در واقع،
به گسترش انسان شناسی نژادی زیر تاثیر دیدگاه
های آرتور دو گوبینو واکنش نشان می داد ،که بر
واالیی شاخه هندو-اروپایی نسل بشری تاکید
میکرد.
در این میان ،در هند ،دولت استعماری بریتانیا
با پیش کشیدن ایده نژاد برتر آریایی در راستای
حفظ سیستم طبقاتی سؤ استفاده میکرد .تفسیر
انگلیسیها نوعی تفکیک اجتماعی را بر اساس طبقه
بندی کاستهای اشرافی به مثابه آریایی و
کاستهای پایین در رده «غیر آریایی» شامل می
شد .این برداشت انگلیسیها را با برهمنها
همتراز میکرد .نتیجه آن که تاریخ هند ،در تضاد
با ملی گرائی ،بر اساس نژاد گرایی باز تفسیر
شده و راه را برای ظهور نظریه مهاجرت آریاییها
به هند هموار کرد.
در میانههای قرن نوزدهم ،عموما اعتقاد بر آن
بود که آریاییها از استپ های جنوب غربی روسیه
بر خاسته اند .اما ،در اواخر قرن نوزدهم
تئوریهای جدیدتری مبدأ آریاییها را در آلمان
باستان یا اسکاندیناوی قرار دادند .مبلغ اصلی
نظریه مبدأ آلمان گستاف کسیننا ()Gustaf Kossinna
باستانشناس بود ،که نظریه او در اوایل قرن
بیستم در محیطهای روشنفکری و میان عامه مقبول
افتاد.
فلسفه رمزی (:)Occultism
جنبش تئوسفی ( ،)Theosophical movementکه توسط
مادام بالواتسکی ( )Madame Blavatskyو هنری اوکلوت
( )Henry Olcottدر آخر قرن نوزدهم ایجاد شد ،از
فرهنگ هند ،احتماال جنبش آریا-سماج (،)Arya Samaj
الهام گرفته بود .بالواتسکی استدالل کرد که
بشریت از یک سری نژادهای ریشه یی نشات گرفته
است .او نژاد آریایی را بدین سان توصیف کرد:
«نژاد آریایی  ...از یک ریشه است .. ،که گفته
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می شود  1.8میلیون سال پیش ،شاید هم  ۸۵۰۰۰۰سال
پیش ،در زمان غرق شدن قاره بزرگ آتالنتیس
میزیسته است ».او ،همچنین ،ادعا کرد که
مردمانی غیر-آریایی نیز وجود دارند که از
آریاییها پست ترند.
او اغلب فرهنگ آریایی را با فرهنگ سامی مقایسه
می کرد ،تا ثابت کند که سامیها شاخه یی از
آریاییها بودند که در طی زمان از نظر روحی پست
شدند ولی از نظر مادی جلو رفتند .او ،برعالوه،
بیان کرد که بعضی مردم فرهنگ نیمه-حیوانی
دارند .به رغم این ،مریدان بالواتسکی ادعا
میکنند که افکار او به ایدههای نژادی و
فاشیستی مربوط نمی شود ،بل که هدف او برادری
جهانی بود .مشکل آن جاست که بالواتسکی در
نوشتههایش نژاد فیزیکی را با مشخصات روحی
مخلوط میکند و روزی را مژده می دهد که با
سربلند کردن «نژاد برتر» «انحراف طبیعت» تصحیح
خواهد شد .تئوسفیستها ادعا میکنند که حدود
 ۳۰۰۰۰سال پیش جهودها در سرزمین یمن از ریشه
نژاد آریایی جدا شدند .آن ها ،نخست به سومالی
و بعد به مصر مهاجرت کرده و تا زمان موسی آن
جا ساکن بودند.
گویدو فون لیست ( )Guido von Listبرخی از عقاید
بالواتسکی را با ایدههای فاشیستی و نژاد
پرستانه مخلوط کرده و یک سیستم فکری به نام
آریوسوفی ( )Ariosophyبه وجود آورد .در این
سیستم اعتقاد بر آن است که مردم آلمان از مردم
دیگر برترند .چرا که آلمان ها و نژاد نوردیک
آخرین گروهی هستند که از نژاد آریایی نشأت
گرفته اند .چنین دیدی از نژادهای انسانی منجر
به ایدئولوژی نازیها شد.
مهاجرت هند و-اروپایی:
مدل های مهاجرت هندو-اروپایی سناریوهای مختلف
مهاجرت ماقبل تاریخ هندو-اروپاییان اولیه به
مناطق استقرار در شمال غربی نیمقاره هند و از
آن جا به شمال هند را بررسی میکنند .ادعای
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مهاجرت هندواروپاییان بیشتر مبنا در مالحظات
زبان شناختی قرار دارد .همه مباحث مهاجرت
تاریخی نژاد هندواروپایی ،امروزه ،بحث برانگیز
است .نشانه هایی که دال بر مهاجرت گسترده
باشند ،در مطالعه اسکلت ها یافت نشده است.
آریایی گرائی:
نازیسم:
ایدئولوژی نازیسم بر مبنای
بنا شده است .برداشت نازیها
اساس نوشتههای آرتور ده
 )Gobineauو هوستن استوارت
 )Stewart Chamberlainمیباشد.

برتری نژاد آریایی
از نژاد آریایی بر
گوبینو ( Arthur de
چمبرلین ( Houston

تئوریسین نازی هانس گونتر ()Hans F. K. Günther
نژاد آریایی در اروپا را به پنج گره طبقه بندی
کرد :نژاد نوردیک ،مدیترانه یی ،دینریک( Dinaric
 ،)raceآلپی ،و بالتیک شرقی .از نظر گونتر
نوردیکها در میان این پنج گروه باالترین مقام
را داشتند .او آلمانی ها را ترکیبی از هر پنج
گروه در نظر گرفت ،اما از برجسته تر بودن جنبه
نوردیک در آلمانیها تاکید کرد .گونتر ،زیر
شاخهها را از حسب ظواهر فیزیکی و روانشناختی
مشخص کرده ،جزییاتی در باره رنگ مو ،چشم،
چهره ،و ساختار صورت ارائه داد .آدولف هیتلر
از کتاب گونتر الهام گرفت .او در سال  ۱۹۳۲در
دپارتمان
در
گونتر
تدریس
آغاز
مراسم
باستانشناسی دانشگاه ینا شرکت کرد.
برداشت هیتلر از نژاد برتر آریایی آشکارا
اکثریت سالوها را از دایره این نژاد بیرون
میگذشت ،چرا که آن ها را مخلوط شده با نژاد
جهود و نژادهای شرقی میدانست .البته ،در مورد
اقلیتی از سالوها ،که فکر می شد از بازماندگان
مهاجران آلمانی هستند ،استثنا وجود داشت.
هیتلر سالوها را «جمعیتی برده به دنیا آمده
میپنداشت که نیاز به ارباب دارند» .او سالوها
ً تنبل و
را «خانواده خرگوشی» خطاب کرد که ذاتا
بینظم هستند .جوزف گوبلز ،وزیر تبلیغات نازیها
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رسانهها را ناگزیر کرده بود تا از سالوها به
عنوان جانورانی نام ببرند که ،مانند موجی از
فضوالت ،از توندرای سایبریا آمده بودند.
نئونازیسم:
از زمان شکست نظامی آلمان نازی در سال ،۱۹۴۵
نئونازیها تعریفی از نژاد آریایی داده اند که
همه مردم اروپای غربی را شامل می شود .بسیاری
از نئونازیها به دنبال برقراری یک حکومت خود
کامه طبق الگوی آلمان نازی هستند ،که «امپریوم
غربی» نام خواهد داشت .انتظار بر آن است که
این حکومت با ترکیب زراد خانه هسته یی چهار
دولت آریایی بتواند دنیا را تحت انقیاد در
آورد .کشور مورد ذکر توسط یک رهبر پیشوا-گون،
که به عنوان ویندکس ( )Vindexشناخته می شود،
اداره خواهد شد و همه سرزمینهای مسکون توسط
آریائیان را در بر میگیرد .تنها ،آریائیان
شهروندی کامل این کشور را خوهند داشت».

اسکیت ها (سکایی ها یا ساک ها)
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
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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.
سنگنبشته هخامنشی بیستون ،از چهار دسته سکا
یاد کردهاست:
سکا َ
َدرایه/داها ()Dahā (= Sakā paradraya)/Dahae
پر
(سکاهای آن سوی دریا :کریمه ،دانوب)
سکا تیگرهخوده/ماساژتها ()Sakā tigraxaudā/Massagetae
(سکاهای تیزخود ،سکاهای ماورای سیردریا)
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Sakā
سکاهای

(
هئومهورگه/امیرجیانها
سکا
( )haumavargā/Amyrgiansسکاهای هومنوش،
ماورای آمو)
َ سوغوَ
سکا َ
دم (( )Sakā para Sugudamسکاهای آن سوی
پر
سغد)
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 اروپایی
ُتث( )Secolotesمینامیدند .همین کلمه
ُل
خود را سک
در زبانهای اروپایی به سیت ( )Scytheتبدیل
شدهاست .در زبان عربی هم تاریخدانان و
جغرافیدانان دوران 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
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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 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
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کشیدند ،و برای قطع درختان از
تبرهای مفرغی استفاده می کردند.

ابزار

و

و

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.
کتاب

چهارم

در

مورد

این

مردمان

هرودوت در
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) 27گذشته 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 .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

 . 27در این جا به اشتباه جیحون نوشته اند .منظور رود
ارس است ،نه آمو-.گ.
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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
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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 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 قبایل کوچرو یا نیمه کوچرو یودند.
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الن ها گروهی از 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 (Sirakoi
و 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 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
َریه در
شمار میآوردند و کلمه ایرانی باستان ا
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نام «الن» که بازماندگان آنان در سدههای میانه
در جلگههای جنوب روسیه و شمال قفقاز بر خود
َن» که نام یکی از دو گویش
َیر
اطالق میکردند و «ا
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» (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 اروپایی 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.
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روی هم رفته ،گستره فرهنگ اندرونوفو را
زیستگاه سکایی های آسیایی می شمارند .فرهنگ
)Андроновская культура
روسی:
(به
اندرونوفو
مجموعه 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
سینتاشتا-
فرهنگ
بدین
یافتشد.
شدهبودند-
پتروفکا هم میگویند.
برجسته
وابسته
خردهفرهنگ
چهار
اندرونوفو
داشتهاست که به سوی جنوب و خاور گسترده شده
بودند:
کوههای
جنوب
در
سینتاشتا-پتروفکا-آرکائیم
اورال و شمال قزاقستان کنونی ،این فرهنگ میان
سالهای  ۲۲۰۰تا  ۱۶۰۰پیش 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
به نام «سو»
ملتی بود که چینیان آن ها را
(( )Sseuتلفظ قدیم آن  Sseukبوده است) یاد کرده
و هندی ها آن ملت را به نام
اند .پارس ها
«شاکا» یا «چاکا» و یونانیان آن ها را به نام
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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 صحرانوردی که در شمال غربی
مرغزاران (استپ ها) می زیستند .پس از تفحص ها
و تجسس هایی که لودرس به عمل آورد ،می توان
گفت که زبان آن ها زبان «چاکا» طبق اسناد خطی
متعددی که به دست آمده ،و از آغاز قرون وسطی
است ،زبانی است یا لهجه 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 ،ابیها ،اپاسیاکی ها ،دیبیکی ها ،داک ها ،و قبایل
دیگر بودند .این اتحادیه را منابع باستانی
و منابع
پارسی ،به نام ساک های «تیگراخودا»
قدیم یونانی -به نام «اورتوکاریبات ها» می
خواندند که به معنای دارندگان کاله های نوک تیز
می باشد .ساک های شامل این اتحادیه ،در گستره
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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 تادامنه های کوه های پامیر و آلتای و دره فرغانه
بود .پارس ها این ساک ها را به نام هاوماورگا
می خواندند-».گ.

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.

یادداشتی در باره زبان های ایرانی خاروی تخاری
و 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
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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 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
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-atarآذر
 -carmaچرم
 -Gausaگوش
28
 -Haptaهفت».
به هر رو ،می دانیم که خصلت زبان تخاری کنتم
( )centumاست و خصلت زبان ایرانی ستم (.)Satem
تفاوت 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 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»
َبـ
واژه آلمانی  Uberو انگلیسی  Overهمانند «ا
َر» پهلوی همگی یک شکل و
َپـ
فارسی و در واقع «ا
یک فرم هستند .اما آشکار است که از Upairi
اوستایی 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
ُبان ترکی
گویند  . Gah/Gal,اگر نیک بنگریم ،ز
آذربایجان در واقع ،یک زبان ایرانی است با
اندکی واژه های تورکی.
 . 28همانندی این واژه ها با واژه های پارسی دری
کنونی ،شایان توجه است– .گ.
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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 یعنی سکَ-سونو یا همان (- Saxon
فرزند 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».
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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=UTF
8&field-author=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:
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http://asyanik.arredemo.org/274/dictionary-of-khotan-saka-pdfdownload
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 واژه های این زبان،
کمترین تردیدی در ایرانی بودن سکایی ها بر جا
نمی گذارد.
به ضمایر تعریف در این زبان دقت کنید:
)se (masc.), sá (fem.), te (neut.) - this (IE *so, *sá, *tod - this
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
های
همتاواژه
«مساله
نام
زیر
آر.
ل.
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 культурноисторическое
единство.
Материалы
I
Всесоюзной
археологической конференции. Кемерово, 1980. С. 120
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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 مختلف باشنده در گستره
بزرگ «اسکیتیای کبیر»« ،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 (*skol) ،را 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
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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 رایج بوده است .زمانی که یونانیان آغاز
به تماس با اسکیت ها نمودند (و از همین جا
برخاسته است) .در
کلمه یونانی قدیم Σκύθαι
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:
[« ]2چون 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 ()Borysthenes
بود (البته ،من چنین چیزی را به رغم تاکید
ایشان ،باور نمی کنم) تارگیتای که چنین تباری
داشت ،پدر سه پسر بود :لیپوکسای (،)Lipoksai
ارپوکسای ( )Arpoksaiو جوانترین آن ها -کوالکسای
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(....)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 ()Geryon
(گیریون 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
 Eriefمی
کردند( ،این جزیره را یونانی به نام
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،
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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].
یک داستان سومی هم هست (که من بیشتر از
همه به آن اعتماد 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 ارس29،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 بودند ،اما سرانجام پیشنهاد پادشاه
30
چیرگی یافت...

َس(در ترکی آذربایجانی:آراز و  - Arazدر زبان
َر
« .29ا
ً 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).
 . 30چون 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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 ...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.
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 ،6 .جلد چهارم تاریخ) دودمان حاکم
اسکیت ها که او در دیگر جاها آن را با بیان
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 ΣκύÞαι βασιλητοιتوضیح می دهد ،یعنی «اسکیت های
شاهی»؛ < از  * Paradātaایرانی (یعنی کسی که در
در راس امور گماشته شده است)
چهارچوب قانون
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)31برخاسته بودند [8 [ ]7[ ]6
] [ . ] 9
تشکیل دولت:
آغاز تاریخ (تا جایی پذیرفته شده از سوی
علمی) اسکیت ها ،سده هشتم پیش از میالد
بازگشت نیروهای اصلی اسکیت ها به شمال
سیاه -جایی که پیش از آن ،سده ها کیمیری
آن (در برخی از منابع ،هومری ها )Homers
می راندند؛ شمرده می شود.

مجامع
–زمان
دریای
ها بر
فرمان

 .31به گونه یی که می دانیم ،ریسمانداران -نیاکان
ایرانیان باستان بوده اند که از ائیریانا ویجه به
آسیای میانه و پشته ا یران کوچیده بودند .این گونه،
بر اساس این دیدگاه ،سکایی ها با ایرانیان همریشه
وهمتبار اند-.گ.
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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
( ،)Ishkuzرا برپا 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.
اصلی اسکیت ها  -جلگه میان دانیوب
سرزمین
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[.
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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
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
تاکساکیس
و
()Scopas
اسکوپاس
(،)Idanfirs
( .)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
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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 مهمی در مبارزه
میان خزرها ،رومی های شرقی و اعراب بازی می
کردند و بیشتر از بیزانتینی ها پشتیبانی می
کردند .سر از سده دهم ،پس از تضعیف خزرها و
اعراب ،شکوفایی آالنیا 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 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
32
خاوری دارای خاستگاه اسکیتی -سارماتی اند.
توده های اسکیتی:
 . 32در 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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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.
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
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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 Ptolemy
سرزمین اسکیتیای آسیایی از آن سوی میوتیدی
و
روسیه
بین
در
آزوف
(دریای
()Maeotis
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 ( ،)Belurtagهیمالیا،
بیشتر تیان شان (در قزاقستان).
گذشتگان ،رودخانه های اسکیتیای آسیایی را می
شناختند :به جز از ( Raولگا) و اوکس (-)Ochs
سیردریا) – پاروپامیز (( )Paropamisشاید رود
ُبی؟) ،دائیک (()Daikiکنون -اورال) و ...را .در
ا
باره دریاچه ارال ،گذشتگان تنها تصورات مبهمی
داشتند :به گفته استرابون ،رودخانه ایکسرت
(( )Iaksartآمو دریا ) به دریای کسپین می ریخت.
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افسانه های اسکیتی:
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[ :
تابیتی(( )Tabithaهستیا در اسطوره های یونانی)،
پاپیوس(()Papayosزئوس) ،اپی ( )APIیا گایا،
آپولو ( ،)Oytosirارگیمپاسا ()Argimpasaآفرودیت
اورانیا ( Fagimasad ،Uraniaپسیدون -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
223

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 [ .
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
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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 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) .
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اوروسی ،دستیابی و سلطه اسکیت ها بر اروپا و
 1500سال پیش از
آسیا را به دوره پیش تر از
نینا مربوط می دانست که در سال  3553قبل از
میالد می افتد .او تسلسل جنگ ها را مرتب نمود.
پیروزی پیروزی پادشاه آشور -نینا بر اسکیت ها
ُم می
او پیشتر از  1300سال قبل از تاسیس از ر
پنداشت ( 2053سال پیش از میالد)] .[39ویزوسیس
مصری ( )Vesozisبا اسکیت ها پیشتر از  480سال قبل
ُم جنگیده بود ( 1233سال پیش از
از تاسیس ر
میالد) [ .] 40
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 675پیش از میالد که  Esarhaddonبا وی رزمیده بود
[48].
پارتوتا ( -)Partatuaپادشاه اسکیت ها در حوالیسال 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 براینخستین بار سرشماری نفوس را انجام داد[50].
مادی-شاه اسکیتی در نیمه دوم سده هفتم پیش ازمیالد ،پسر پروتوپی که از مادها  28سال آزگار
باج می ستاند[51].
ایدانفیرس -پادشاه اسکیت ها ،که با شاه پارسحوالی  512/514پیش از میالد
ها -داریوش در
جنگیده بود.
تاکساکیس( -)Taksakisیکی از پادشاهان ،معاصرایدانفیرس که در هنگام جنگ های اسکیت ها با
پارس ها بر سپاهیان گیلونی ها ( )Gelonsو
بودینی ها ( )Budinsفرمان می راند[53].
معاصران
از
یکی
(- )Skopasis
اسکوپایسسایدانفیرس ،که در 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
که

دودمان ها و سرشناسانی
شناخته شده اند:
مارساگیت -شاید برادر ایدانفیرس227

از

سایر

منابع

ارگوت -هرودوت از او نامی نبرده است.در
اسکیتی
دودمان
فرضی
سارماک-نمایندهکه تاریخ آن در
بوسفور ،که از روی یک سکه
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،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 که می دانیم ،این
هاپلوها ویژه توده های 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:
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«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 ()volynyan
بودوباش دارند .و اولوچ ها ( )Ulichو 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
ا
کییف ماند .و با خود شمار بسیاری از وایکینگ
ها و سالوها و چودها ( )Tschudو کریوچی ها
( )Krivichyو میری ها ( )Meyrueisو دریولی ها
و
و پولیان ها و سیویرلیان ها
()drevlyan
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».
گاهنامه نویسان روسی سده هفدهم ،توده های قرون
وسطایی دولت روس را ادامه اسکیتیای کبیر می
شمردند( .نگاه شود به کتاب« :گفته هایی در
باره سالوی ها و روس و شهر سلووینسک»)
توده های اسکیتی باستان عبارت اند از:
اگافیرس ها (،)Agathirs
بوروسکی ها (،)Borusci
گیلوها ( ،)Geloنئورها) ، neuritis (nerveاریماسپ ها
( ،)arimaspفیساگیت ها ( ،)Thissagetsایرکس ها
( ،)iyrksبودینی ها ( ،)Boudinمیالنخیلین ها
( ،)Melankhlensگیت ها ( ،)getaاواهات ها یا
لیپوکسی ها) ،avhaty (Lipoksaiکاتیارها یا ارپوکسی
ها ) ،katiary (Arpoksaiتراسپی ها )،Traspie (Arpoksai
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 ایسیدون ها،paralaty (koloksai, chipping) پراالت ها
،)Tauris(  تاوری ها، سارمات ها،)Issedones(
ها
اندروفاگی
،)Argippeans(
ها
ارگیپی
. ساک ها و ماساگیت ها،)Androthags(
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برگرفته هایی از کتاب« :از اسکیتا تا
هند -آریایی های قدیم :افسانه ها و
33
تاریخ»
پدیده های قطبی ،آریایی ها ،اسکیت
ها ،سارمات ها و...
بونگارد-لوین

34

و ادوین گرانتوفسکی

35

 . 33این کتاب یکی از بهترین و وزین ترین کتاب هایی
است که تا کنون در باره آریایی ها ،ایرانی ها و هندی
ها به رشته نگار ش در آمده است .نویسندگان کتاب از
بزرگترین و بنام ترین هندشناسان و ایران شناسان جهان
اند .کتاب دست داشته بر پایه صدها کتاب و مقاله و
داده های علمی -اکادمیک ،آثار موزه ها و کتیبه های
باستانی هند و ایران و آسیای میانه و روسیه و با به
کارگیری از پیچیده ترین رو ش های علمی در باره موضوع
مورد نظر نگاشته شده است و به رغم آن که از چاپ آن
بیش از سه دهه آزگار می گذرد ،بی تردید یکی از سنگین
ترین آثار در زمینه است.
در این جا تنها برگردان بیست صفحه آغاز و بخش اخیر
کتاب خدمت پیشکش گردیده است-.گ.
 .34اکادمیسین بونگارد -لو ین فقید ،از هند شناسان و
خاورشناسان برجسته روسیه و جهان (درگذشته  2008در
فرانسه) کارمند برجسته پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه
علوم روسیه ،رییس « شعبه تاریخ آسیای جنوبی» انستیتوت
کشورهای آسیا و افریقای دانشگاه دولتی مسکو ،رییس
«مرکز پژوهش های هندشناسی و بوداشناسی» دانشگاه
دولتی مسکو ،راهنمای علمی « مرکز پژوهش های مقایسه یی
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تمدن های کهن» پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم روسیه،
سر دبیر مجله «پیام تاریخ باستان» و نیز صدر هیات
تحریر مجله « یادمان های مکتوب خاور زمین»؛ مولف آثار
فراوان در باره تاریخ باستان هند و خاور زمین ،عضو
های هنر ،تاریخ و ادبیات کشورهای
افتخاری اکادمی
فرانسه ،سویس و ایتالیا بود.
کتاب وزین « از اسکیتیا تا هند :آریایی های قدیم-
اسطوره ها و تاریخ» که ایشان یکجا با داکتر ادوین
گرانتوفسکی نوشته بودند ،شهکار بی نظیری در زمینه
تاریخ باستان است که چند بار با جمعا در هشتاد هزار
نسخه به چاپ رسیده است .ما در این جا به ترجمه تنها
چند مقاله از این کتاب ارزشمند بسنده کردیم.
امیدوارم در آینده بتوانم کل کتاب را ترجمه و به
دسترس شیفتگان تاریخ سرزمین ما بگذارم-.گ.
 .35ادوین گرانتوفسکی ( )Grantovskyفقید -دانشمند ایران
ش ناس و اسکیت شناس روسی لتوانی االصل ،به سال  1954از
دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی مسکو فارغ و از سال 1955
تا پایان عمر خود در  1995در پژوهشکده خاورشناسی
پژوهشگاه علوم روسیه در مسکو کار می کرد .او رییس
شعبه «تاریخ خاور باستان» این پژوهشکده سر از 1969
بود.
آثار او در زمینه هندشناسی و ایران شناسی و اسکیت
شناسی ،نمونه بارز تجزیه و تحلیل جامع منابع مکتوب،
شناسی
مکان
و
(انوماستیک)
شناسی
نام
دانش
(توپونیمیک) ،داده های زبانی ،باستان شناسی و تبار
نگاری است.
گرانتوفسکی متخصص تاریخ اقوام باستانی ایران (به
ویژه مادها ،پارس ها و سکاها) و تمدن های آن ها بود.
تحقیقات او استوار بر مطالعه پیگیر کتیبه های اکدی و
اورارتی و متون ایرانی دوره های مختلف و منابع کالسیک
و همچنین داده های باستان شناسی ،مردم نگاری و فرهنگ
عامه بود.
او بیش از صد مقاله منتشر کرده بود .در نخستین رساله
خود ،وی به بررسی تاریخ اقوام ایرانی غرب آسیا در
میانه های سده نهم -نیمه دوم سده هشتم پیش از میالد
پرداخت .گرانتوفسکی ،در این کتاب و در یک سری از
مقاالت ،ثابت ساخت که اقوام ایرانی در آغاز هزاره یکم
پیش از میالد در گستره پشته ایران پراکنده شده بودند
238

 اکثریت جمعیت را. م.و دیگر در نیمه دوم سده هشتم پ
 هر چند هم.در بسیاری از نواحی غربی ایران می ساختند
 اورارت و مان، آشور،به لحاظ سیاسی وابسته به ایالم
.بودند
 که پس،کتاب «ایران و ایرانیان پیش از هخامنشیان» او
 به مسایل میهن نیایی ایرانیان و،از مرگش چاپ شد
تاریخ آن ها از فروپاشی جامعه واحد هندوایرانی پیش
 او در این.از امپراتوری هخامنشی اختصاص یافته است
 به بازنگری تقویم ها و گاهشماری های مرسوم،اثر
 منشای سنت های یونانی را بازنگری،مادها پرداخته
 و به ارزیابی مزایا و معایب آن ها می پردازد،نموده
 که،و وابستگی هرودوت را از برخی از پیشینیانش
اطالعات متناقض آن ها به سادگی در روایات او شامل
. نشان می دهد،ساخته شده بودند
:آثار
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 این. منظور از مهابهاراتا و رامایانا است. 36
 دایره المعارف تمام-«منظومه های» سترگ هند باستان
 غنی ترین منبع دانش در،عیار تاریخ و فرهنگ هند
 اخالقیات و، علم،حکمت، اسطوره ها، مذهب،عرصه فلسفه
.سنت های توده های هندی است
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شویم ،با اطالعات بس دلپذیر اما در نگاه نخست
شگفتی برانگیز و باورنکردنی یی بر خواهیم
خورد .در این آثار ،پدیده هایی شرح داده شده
اند که ویژه مناطق ارکتیکی اند و برای هند
بیخی غیر عادی و مختص نواحی آسیای جنوبی نمی
باشند – مانند پنداشت ها در باره ستاره ثابت
قطبی ،در باره شب های سرد و درازی که شش ماه
به درازا می کشند و روزهای درازی که نیم سال
آزگار طول می کشند.
راویان عهد قدیم و داستانسرایان در باره کشوری
می سرودند که در آن آفتاب تنها سال یک بار
طلوع می کند -جایی که شش ماه شب و شش ماه روز
است.
آواز خوانان حماسه سرا ،بارها از پرنده مقدس
گارودا ( )Garudaنام می بردند که پیش از آن که
بر سر بال های خود زاهد گوشه نشین ( )hermitرا
که در جستجوی هفتصد اسپ سفید ماهتابی بود ،به
همراه بیاورد ،به او در باره چهار کشور جهان
از جمله هم در باره کشوری که در شمال واقع است
و در آن «هفت ریشی» (هفت خردمند) الهه
اروندهاتی ( )Arundhatiو سواتی (که پیوسته
پیرامون ستاره قطبی محکم شده در آسمان (دهروا)
چرخ می زنند) ،بسر می برند؛ حکایت نموده بود.
در این جا:
هفت ریشی -هفت ستاره بزرگ ،پیکره سپهری
کوکبه ،گردایه ،خوشه،
(صورت فلکی constellation
برج ،کانون ستاره یی) خرس بزرگ (دب اکبر)،
(ریشی ها -خردمندان ،axetil ،پدران مقدس،
خدایانی که در آسمان بسر می برند)؛
اروندهاتی -پیکره سپهری یا کانون ستاره یی
ُرسی ،خداوند کرسی یا
یا ذاتالک
کاسیوپیا
کاسیوپیا (به انگلیسی،Cassiopeia :

یادداشت گزارنده :ودا ها یا ویداها ،چهار پخش است:
ریگ ودا ،ساما ودا (نیاش ها و مناجات) ،یاجور ودا
(دعاهای دینی) ،آتهارا ودا (سحر و افسون)-.گ.
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سواتی -ستاره روشن در پیکره سپهری گاوران
( )constellation Bootesیا پیکره سپهری (صورت فلکی
یا کانون ستاره یی) برساو وش (.)Perseus
دیدن این ستارگان ،بر فراز افق (در باالی سر)
تنها در مناطق شمالی ممکن است .در مناطق شمالی
تر از  56-55درجه عرض البلدهای شمالی ،آن هم
در زمستان در جریان یک شب کانون های ستاره یی
یا پیکره های سپهری یاد شده بی آن که پشت افق
بروند .گو این که ستاره قطبی را می توان مرکز
آن پنداشت.
کسانی که در هند بوده اند ،می دانند که تنها
در نواحی شمال آن کشور ،کانون ستاره یی دب
اکبر را می توان بسیار پایین بر فراز افق دید.
در جنوب هند ،این پیکره سپهری اصال پشت افق
پنهان می گردد و دیده نمی شود .در این میان،
در متون مقدس کهن هند ،بارها گفته می شود که
«دب اکبر خوشنما در باالی آسمان قرار دارد».
مطابق سروده های حماسی -در جایی که در آن
آفریدگار کبیر -برهما دهروا -ستاره قطبی را
محکم نمود و در مرکز جهان و آسمان ها قرار
دارد» .چنین پدیده یی ،به گونه یی که روشن
است ،تنها ویژه نواحی شمالی قطبی (در قطب
شمال ،ستاره قطبی مستقیما در اوج ایستاده
است).
«در آن جا ،در کشور افسانه یی شمال ،جایی که
بر فراز آسمان این پیکره سپهری دیده می شود،
ده اپسراس( )apsarascزندگی می کنند که زادگان
رنگین کمان اند .اسپراس ها -آبنماهای درخشانی
اند و این ده که زادگان رنگین کمان اند ،با
رنگ های دل آویز می توانند به گونه شاعرانه
درخشش شمالی باشند».
آفرینندگان روایات هندی ،در باره «آب های
دربند» در باره آب هایی که اشکال قشنگ به خود
گرفته و فرو نمی ریزند» ،یاد آور می شوند .این
ها شاید آب های یخبسته باشند .در مهاباراتا در
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باره این آب های یخبسته درست ،هنگام شرح و وصف
کشوری سخن به میان می آید که در آن آفتاب برای
شش ماه طلوع می کند.

میهن ارکتیکایی در ویداها:
این چنین آوندهای ادبیات هندی ،شماری از
دانشمندان را به آن نتیجه رساندند که میهن
نخستین هندی ها گویا در آن سوی مدار قطبی قرار
داشته بود .گاهی موقعیت این «میهن» بیشتر دقیق
تر معین می گردید -در کرانه های دریای سرد
سفید یا در سایبریا و...شماری از سر های بیش
از حد پر شور ،این میهن را حتا در خود مرکز
قطب شمال جا می دادند.
یکی از اصلی ترین بانیان «تیوری قطبی» پیدایش
هندی ها ،بال گنگادهار تیالک ( -،)1920-1856رجل
سیاسی سرشناس هند بود .به سال  ،1893در بمبی،
کتاب او به نام «اوریون» (صورت فلکی یا پیکره
سپهری «جبار») به چاپ رسید و پس از ده سال،
مونوگرافی مفصل او« -میهن ارکتیکی در ویداها».
تالیک در بسیاری از آثار خود ،به فرهنگ هند،
از جمله قدیمی ترین مراحل تاریخ کشور پرداخت.
او که مخالف سرسخت و دو آتشه سلطه انگلیس در
هند بود ،و در برابر مواضع تاریخنگاری
مستعمراتی انگلیس (که به ارثیه فرهنگی هند به
دیده تحقیر می نگریست) می نوشت و می کوشید
بومی بودن و خود ویژه بودن تمدن قدیم هند را
اثبات نماید.
آثار تالیک و پیروان او ،دارای اهمیت بزرگی
برای باروری و شکوفایی خودشناسی ملی خلق هند و
ترقی علم در هندوستان بودند .همراه با آن ،در
آثار آن سال ها ،شمار فراوان بزرگنمایی ها ،بی
دقتی ها ،لغزش ها و مواضعی جا داشتند که کنون
در پرتو با دستاوردهای علوم معاصر بایسته است
از آن ها بگذریم.
اکنون از زمان چاپ کتاب بالیک زیر نام «میهن
ارکتیکی در ویدا ها» هشتاد سال آزگار گذشته
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است .اما تا همین اکنون هم در میان دانشمندان
هندی ،تیوری خاستگاه ارکتیکایی هندی ها،
مدافعان سرسخت و پیروان آتشینی دارد .حتا در
کنگره های جدی علمی ،کنون هم بارها اظهاراتی
شنیده می شود دال بر این که نیاکان هندی ها
از گستره قطبی به این سرزمین آمده بودند.
تالیک با مطرح ساختن تیوری ارکتیکایی ،بر
شماری از برداشت های دانشمندان علوم طبیعی
معاصر خود (زمین شناسان ،دیرین شناسان،
اقلیمی و
اخترشناسان) مبنی بر این که اوضاع
طبیعی پیکره های قاره ها در جریان اعصار مختلف
تاریخ زمین دستخوش دگردیسی های بنیادی گردیده
اند ،تکیه داشت .مطابق این دیدگاه ها ،در دوره
های پیش از یخبندان و بین یخبندان ها ،اقلیم
نواحی ارکتیکایی ،گرم بود و مساعد برای نموی
جهان دیگر گیاهان و رستنی ها و جانوران ،و نیز
برای انسان و توسعه تمدن آن .در این حال،
تالیک از تیوری ُ
مد روز آن روزگار -،تیوری
پروفیسور اورین امریکایی در باره میهن نخستین
انسان در گستره ارکتیکا الهام می گرفت.
تالیک ،از همین منظر ،داده های ادبیات هندی
قدیم را تجزیه و تحلیل می کرد .در گام نخست،
ویدا ها -قدیمی ترین اثر مقدس هندی ها را .بر
اساس ویدادها ،او می خواست ثابت بسازد که
نیاکان هندی ها در دوره های پیش از یخبندان و
بین یخبندان ها ،در نواحی ارکتیکایی بسر می
بردند و سپس تقریبا ده -هشت هزار سال پیش (او
آخرین دوره یخبندان را همانا همین  10-8هزار
سال پیش تخمین می زد) ،زیر تاثیر سرما ،به سوی
جنوب به راه افتادند .این برداشت ها ،بیش از
نیم قرن پیش انجام گرفته بودند.
آیا کنون هم می توان بر چنین دیدگاه ها پا
فشرد؟ آیا همین گونه ،بایسته است به تیوری
تالیک ،کنون ،هنگامی که علوم طبیعی و دقیق،
مواد دیگری را در دست دارند ،و تاریخ های
دیگری را مطرح می سازند ،برخورد کرد؟
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سخن بر سر این نیست که دوره های پیش از
یخبندان و میان یخبندانی به کدام زمان مربوط
می گردیدند ،چگونه تغییرات اوضاع اقلیمی را در
این یا آن جای کره زمین درک کرد؟ چگونه از
دیدگاه دانش امروزی اطالعات هندی ها را در باره
وضعیت و حرکت ستاره ها در سپیده دم تاریخ آن
ها ارزیابی کرد؟
این ها ،پرسش هایی اند که به آن ها هم علوم
طبیعی و هم علوم دقیق پاسخ های گوناگون می
دهند .مهم ترین چیز -برداشت هایی اند که به آن
ها چنین علومی چون تاریخ ،باستان شناسی ،زبان
می
تاریخی
اتنوگرافی
یی،
مقایسه
شناسی
پردازند .البته ،در این جا هم چیزهایی بسیاری
هنوز گنگ مانده اند ،فرضی اند و متناقض.
به کمک حقایق علمی ،می توان در باره عرصه های
مشخص بودوباش آغازین نیاکان هندی ها ،در باره
زمان های تشکل و مهاجرت آنان به گونه جدی به
کنکاش پرداخت .اما بیخی روشن است که کنون سخن
می تواند نه بر سر نواحی قطبی و نه چنین زمانه
های بسیار دور مانند دوره های یخبندان باشد.
در روزگار ما ،بسیاری از آن داده ها و نیز
آثار ویدایی و حماسی هند (که تالیک آن ها را
چونان آوندهای مستقیم بودوباش هندی ها در
ارکتیکا ارزیابی می کرد) ،به گونه دیگری درک
می گردند.

افسانه و واقعیت:
هر چه هست ،در آثار ادبیات قدیم هندی چنین
اشاره هایی هست که دشوار است آن ها را به گونه
دیگری ارزیابی کنیم جز آن که بازتابی بوده
باشند از پنداشت ها در باره مناطق ارکتیکایی.
برای مثال ،اطالعات یاد شده در باره شب ها و
روزهای قطبی.
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به ویژه ،چگونه می توان موجودیت این تصورات را
نه تنها در تفاسیر نجومی و دیگر تاویل های
علمی که می توانستند به گونه مشروط چونان
تراوش های فکری دانشمندان آن برهه و نیز در
یادمان های بارها دیرین تر هندی باشند ،درک
کرد و توضیح داد .تنها به چند تا از اطالعات
منابع هندی رو می آوریم :باهاسکارا آچاری-
قرون وسطایی هند ،در اثر نجومی خود
دانشمند
نوشت که در نواحی قطب شمال« ،نیم سال روز و
نیم سال دیگر ،پیوسته شب است» .در اثر نجومی
قدیمی تر از این«-سوریا -سیدهانتا» اطالع داده
می شود که در این نواحی «خدایان آفتاب را پس
از یک طلوع در جریان نیم دوران دوره یی آن می
بینند».
داده های همانندی هم در دیگر آثار علمی و متون
مذهبی دوره های قدیم و قرون وسطایی بازتاب
یافته است.
جالب است که این اطالعات به گونه مفصل در بخش
ویژه اثر بنیادی «هند» [تحقیق مال اللهند]
نوشته اندیشمند کبیر آسیای میانه– پور ورجاوند
خوارزم -بیرونی ( )1048-973بررسی گردیده اند.
بیرونی با شیفتگی و کنجکاوی به علوم مختلف
دلچسبی می گرفت .از خامه او آثار بسیاری
تراویده اند -در عرصه های ریاضی ،تاریخ،
جغرافی ،کانی شناسی ،فیزیک ،اخترشناسی و...که
آمیزه یی از دستاوردهای معاصر او بودند.
بیرونی که در دامان سنت های اسالمی و تعالیم
همان وقت پرورش یافته و بار آمده بود ،همراه
با آن ،دلچسبی فراوانی به فرهنگ های بیگانه
نشان می داد .به ویژه به فرهنگ هند .بیرونی
زبان سانسکرت را آموخت و پیگیرانه با بسیاری
از آثار مذهبی -فلسفی و علمی هند آشنا شد و با
پاندیت ها هندی -دانایان سنت های فرهنگی هند،
به مناظره و گفت و شنود می پرداخت.
اثر دایره المعارفی بیرونی در باره هند –
تحقیق ماللهند در عمل دانشمندان خاور نزدیک و
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میانه را با دستاوردهای برجسته تمدن هندی که
پور بزرگ خوارزم به آن ارج عمیق قائل بود،
آشنا ساخت.
شناخت بیرونی ،از منابع هندی شگفتی برانگیر
اند .او بارها از «برهما سیدهانتا» -اثر
برهماگوپتا (زیینده اوایل سده هفتم میالدی -از
بزرگترین ریاضی دانان هند قدیم) ،نقل قول می
کند .بیرونی گفته های این دانشمند را در باره
فرشتگانی می آورد که در جایی بسر می برند که
گویا شش ماه روز و شب های شان هم شش ماه است.
بیرونی همچنین برش هایی از اثر اخترشناس هند
قدیم -آریابهاتا (سده پنجم) را نیز نقل قول می
کند که طبق آن ،این سرزمین -پادشاهی فرشتگان
«در گستره سرد واقع است»« .شمال تر از هرجای
زمین» .هم براهماگوپتا و هم آریابهاتا می
توانستند از تیوری کروی بودن زمین الهام
بگیرند و منطقه مورد نظر را که در آن روز و شب
شش ماه طول می کشد ،در ناحیه قطب شمال جا
بدهند.
اما علمای هوادار اندیشه مسطح بودن زمین هم در
باره همان سرزمین های شمالی مطالبی می نوشتند.
هر چه بود ،هم اطالعات برهماگوپتا و هم
آریابهاتا در باره پدیده هایی که ما می توانیم
آن ها را «شب های قطبی» و «روزهای قطبی»
بنامیم ،در گام نخست ،چونان ره آورد پندارهای
پا گرفته و ریشه دار در ادبیات هند در باره
کشوری واقع در شمال اقصاء ،ارزیابی می گردند.
تصادفی نیست که هر دو دانشمند ،آن سرزمین را
به نام «سرزمین فرشتگان» یاد می کنند و در متن
داوری های خود کلمه «گویا» یا «گو این که» را
می افزایند .این به گمان غالب ،مفهوم سنتی یا
نماد پذیرفته شده یی است که بیرونی به آن بذل
توجه نموده بود.
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در فصل «در باره انواع مختلف شباروز و در باره
روزها و شب ها» ،او تصورات هندی ها را در باره
«شبانه روزهای انسانی» (که متشکل بر روزها و
شب های عادی اند) ،در باره «شباروزهای نیاکان»
و «شباروزهای دیوها» (شباروزهای خدایان) که یک
سال آزگار ادامه می یابد و متشکل است بر روزها
و شب ها که هر کدام نیم سال خورشیدی به درازا
می کشند ،می آورد .آریابهاتا و دیگر دانشمندان
هندی هم در باره « شبانروزهای خدایان» نوشته
اند.
بهاسکارا -آچاری ،با سخن گفتن از سرزمین
شمالی« -جایی که نیم سال روز دوامدار و نیم
سال شب دومدار» است ،چنین روزهایی را «روزهای
خدایان» می نامد .او می گوید که در آن جا
موجودات مقدس آفتاب را در جریان شش ماه می
بینند ،هنگامی که خورشید در حوالی جو شمالی می
چرخد ،از این رو ،مسیر خورشید در این دوره به
نام «اوتارایانا» یاد می شود -یعنی «راه
شمالی».
در برخی از منابع هندی به عنوان همتاواژه
(راه
«دیوایانا»
واژه
از
«اوتاررایانا»
خدایان) کار گرفته می شود .این تصور به زمانه
های بارها پیشتر تا عصر شکوفایی ریاضیدانان و
اخترشناسان هندی سر می کشد.
افزون بر این ها ،اطالعات همانند را می توان در
دیرین ترین یادمان های ادبیات هند  -مجموعه
سروده های مقدس «ریگویدا» یافت که دست کم هزار
بایسته
سال پیش از میالد تدوین شده بودند.
است ،البته ،که بار این متون مذهبی را در نظر
گرفت .آن ها هدف بیخی مشخصی دارند -نیایش به
درگاه خدایان ،ستایش از آنان و فراخواندن آنان
به کمک برای دست آورن نعم معینی :دارایی،
تندرستی ،در امان ماندن از شر دشمنان .افزون
بر این ها ،مفهوم بسیاری از پاره های سروده
های ریگویدا تا همین اکنون هم به کلی روشن
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نشده اند .دانشمندان در درک بسیاری از سروده
ها در کل اختالف نظر دارند.
و ما نمی توانیم با اطمینان تایید نماییم که
چه وقت در ریگویدا در باره پایان دوره تاریکی
و آغاز «راه خدایان» (دیوانایا) یعنی زمان های
روشن سخن رانده می شود .یا نزدیک شدن یا فرا
رسیدن «راه های خدایان» یا دمیدن سپیده ،مگر
در این جا سخن بر سر همانا آن «راه خدایان»
است ،هنگامی که خورشید در جریان نیم سال غروب
نمی کند.
اما عین مفاهیم ،در ادبیات از نظر زمانی متاخر
تر نسبت یه ویدایی دیده می شود -برهمنها،
ارانیاکها ،اوپانیشادها ،که قدمت آن ها تا
میانه های هزاره یکم پیش از میالد می رسد .در
این آثار ،ما اطالعات بیشتر معین تری را می
یابیم - :این «راه خدایان» ،شب« -راه نیاکان»،
«هنگامی که خورشید به سوی شمال می چرخد ،در جو
شمالی قرار می گیرد ،در میان خدایان ،هنگامی
که به سوی جنوب می چرخد ،و در جو جنوبی قرار
می گیرد -در میان نیاکان»؛ «راه خدایان»
(دیویانا) ،یا «راه شمال» (اوتارایانا) ،از
اعتدال بهاری آغاز می گردد .و دیگر نشانه های
بیشتر مشخص تر« :سال– یک روز خدایان است» که
متشکل است بر روز و شب .این که زیر چنین
تعریفی چه چیزی درک می شود؟ از قطعه زیر دیده
می شود «قوانین مانو» « :شب و روز خدایان -یک
سال به درازا می کشد که به دو بخش تقسیم می
شود :روز -دوره حرکت خورشید به سوی شمال است و
شب – دوره حرکت خورشید به سوی جنوب».
«قوانین مانو»  -مجموعه یی از موازین اخالقی-
حقوقی بودند که در سده دوم پیش از میالد ،تدوین
گردیده بودند .هدف از این قوانین -،به گونه
دقیق ،انتظام بخشیدن به زندگانی خصوصی و
اجتماعی هندیان بود .با این هم ،در این اثر هم
این گواهی دلچسب ،مشاهده می شود.
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اطالعات همانندی را همچنین در چکامه های حماسی
می یابیم ،اما در این جا ،این اطالعات ،بخش
جدایی ناپذیر داستان های افسانه یی در باره
قهرمانان ،حوادث و کشورها اند .این هم یکی از
حکایات در باره کشور افسانه یی در شمال
دوردست ،جایی که «خورشید در آن به سوی تاریکی
می رود و از آن جا می برآید .طلوع و غروب
خورشید پرتوفشان ،راندن تاریکی از سوی آن،
شوالیه های فرزانه که شب و روز برای شان برابر
با یک سال بود».
در این کشور ،جایی که قهرمانان مهاباراتا بسر
می بردند ،می توان دید که دب اکبر چگونه بر
فراز بام آسمان می برآید («هفت ریشی (خردورز)
37
ربانی به ریاست واسیشتها»)
چگونه این پیکره سپهری (صورت فلکی) همراه با
دیگر کانون های ستاره یی پیرامون ستاره قطبی
محکم شده در آسمان می چرخند .این هم حکایت
دیگری در باره همان کشور اسرارآمیز :در این
جا« ،نیم سال آفتاب زرافشان می برآید» و آب
های ایستاده ،اشکال گوهرهای قشنگ را به خود می
گیرند».
این گونه ،در برابر ما نه اطالعات تصادفی و
پراکنده ،بل که سنت محکم و پایای روایات و
دایره معینی از پنداشت ها قرا دارند .اما نمی
توان متوجه نشد که برای آفرینندگان متون مقدس،
برای قصه پردازان حماسه ها در هند ،این تصورات
دارای پشتوانه و پیشینه واقعی نبوده اند .این
تصورات در برابر ما به عنوان عناصر اسطوره
برآمد می کنند و یا دیگر نمادهای افسانه یی و
سوژه ها مرتبط اند.
نمادهای قطبی بیشتر در پیوند با حکایات در
باره خدایان قهرمانان افسانه یی و جاودانگی
آنان آورده می شوند.
واسیشتها -خردمند کبیر -،ریشی ،که به نام او
.37
هندی های قدیم ،یکی از ستاره های اصلی دب اکبر را
نامیده بودند.
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بی مهابا یک پرسش مطرح می گردد :آیا این
«پنداشت های قطبی» زاییده و آفریده تخیالت
مولفان آن نبوده اند -درست مانند خدایان
پرسناژ های افسانه یی و زندگی در آن سوی
دیاران دیگر؟ آیا محک ها و معیارهایی اند که
اجازه بدهند در افسانه ها ،مطالب راستین را از
مطالب خیالی و آن چه را که گفته می شود ،از
ممکنات تفکیک کرد؟
در این جا ،در برابر ما مساله جالب و پیچیده
یی قرار دارد که با آن پژوهشگران چنین به کثرت
بر می خورند -مساله مناسبات افسانه ها و
واقعیات ،حکایات و حقایق.

آریایی ها:
پیش از آن که به محتوای اسطوره ها بپردازیم،
بایسته است به فاکت های تاریخی رو بیاوریم.
علم ثابت ساخته است که در تشکل توده های کنونی
هندی ،نقش بزرگی را قبایلی که زمانی به هند
آمده و خود را آریایی می خواندند ،بازی نموده
بودند .این قبایل ،با پخش شدن در گستره شمالی
هند ،با باشندگان بومی آمیزش یافتند و آنان را
اسیمیله کردند .به زبان و لهجه همین آریایی ها
بود که سروده های ویدایی ،مهابهاراتا و
رامایانا و شمار بسیار دیگر از آثار ادبیات
کهن هند تدوین یافتند.
زبان ها و لهجه های این قبایل آریایی ،شالوده
چنین زبان های معاصر هند ،پاکستان ،بنگله دیش
بنگالی،
اردو،
هندی،
مانند
سریالنکا،
و
سینگالی ،مرهته یی ،گجراتی ،سیندهی و ....را
می سازند.
این زبان ها همره با زبان های ایرانی ،شاخه
هندوایرانی گروه زبان های هندواروپایی را می
سازند .این گروه -یکی از پرشاخ و برگ ترین
خاندان های زبانی جهان است که زبان های سالوی،
ژرمنی ،رومنی ،لیتوانی ،و التویایی ،یونانی
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باستان و شمار دیگر از زبان های زنده و مرده
را در بر می گیرد .در این زبان ها ،همین اکنون
38
هم همانندی های بسیار وجود دارد.
روشن است این زبان ها در اعصار قدیم (هنگامی
که قبایلی که به زبان های هندواروپایی سخن می
گفتند ،در همسایگی بالفصل با یک دیگر زندگی می
کردند و به باور برخی از دانشمندان -گروه
یگانه قبایل دارای زبان واحد را می ساختند) از
این هم بیشتر با هم نزدیک بودند.
خویشاوندی نزدیک زبان های هندواروپایی هنوز در
نیمه نخست سده نزدهم هنگامی که مبانی رشته
درخشان علم زبان شناسی– زبان شناسی مقایسه یی
 . 38یکی از بهترین آثار تح لیلی که به بررسی همانندی
ها و وجوه اشتراک و افتراق زبان های گروه ایرانی و
سالوی پرداخته است ،کتاب « زبان های ایرانی و سالوی -
مناسبات تاریخی» نوشته داکتر ائدلمان است که به سال
 2002از سوی پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم روسیه
به کمک بنگاه انتشارات ادبیات خ اور به چاپ رسیده
است:
Д. Эдельман, Иранские и славянские языки : Исторические отношения
, M., 2002.
ترجمه این کتاب به زبان پارسی بسیار ضروری است .اما
بهتر است یک زبان شناس آن را به پارسی دری برگرداند.
امیدوارم کسی از زبان شناسان تاجیکستانی روزی این
کار ار زنده را انجام دهد .متن روسی کتاب را می توان
در انترنت خواند.
https://www.google.de/#q=иранские+и+славянские+языки
شایان یادآوری است که در پهلوی ارثیه عمومی
هندواروپایی ،در زبان و فرهنگ توده های سالوی و
هندواورپایی ،رشته کاملی چنین همانندی ها دیده می
شود ک ه پیوندهای متقابل این توده ها را در درازای
اعصار مختلف بازتاب می دهند :دوره تماس های نیاکان
سالوی ها و هندوایرانی ها («عهد آریایی») ،دوره تماس
ها با ایرانیان در کل ،و سر انجام ،زمان تماس های
سالوی ها با قبایل اسکیتی -سارماتی – النی .هر یک از
این دوره ها ،در مواد زبانی بازتاب یافته اند:
تشابهات زبانی سالوی -آریایی ،همانندی های سالوی -
ایرانی و سر انجام ،موازی ها میان زبان های سالویک و
اوستی -وارث لهجه های اسکیتی-سارماتی– .گ.
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هندواروپایی ریخته شد ،به اثبات رسیده بود.
اسلوب تدوین شده جدی علمی از سوی این دبستان،
امکان داد بسیاری از قانونمندی ها در توسعه
زبان های جداگانه در مراحل مختلف تاریخ آن ها
و سیستم مناسبات متقابل نمایندگان خانواده
بزرگ زبان های هندواروپایی با یک دیگر ر ا
تثبیت نمود .با بهره گیری از روش مقایسه یی-
تاریخی ،دانشمندان برای مثال تثبیت نمودند که
چگونه برخی از کلمه های در گذشته ناآشنا در
شماری از زبان های مرده و یا کمتر ناشناخته،
تلفظ می شده اند.
درستی این نتیجه گیری های تیوریک (نظری)،
بارها به گونه غیر مستقیم با کاوش های باستان
شناسی تایید گردیدند که به علم ،متون نو حاوی
این کلمه ها را اهدا کردند .متد مقایسه یی
تاریخی امکان داد چنین زبان هایی مدت ها پیش
نابود شده و فراموش شده چون زبان هیتی ها را
کشف و درک کرد که در هزاره دوم پیش از میالد،
در آسیای صغیر رواج داشت و هیتی ها با آن با
فراعنه مصر به مبادله نامه ها و عقد سازشنامه
ها می پرداختند و یا زبان تخاری ها را با متون
کشف
آن که در میان ماسه های آسیای میانه
شدند ،یا زبان باکتریایی (باختری) که یادمان
های آن تنها در سال های اخیر کشف شدند و با آن
در مناطق جنوب خاوری آسیای میانه و افغانستان
در عصر شاهنشاهی کوشانیان (که در آغاز عصر
میالدی ،زمین های پهناوری را در هند و آسیای
میانه زیر فرمان داشتند) سخن گفته می شد.
نتیجه گیری های زبان شناسی مقایسه یی -تاریخی
در باره خویشاوندی و تناسبات زبان های توده
های هندواروپایی ،یک رشته کامل مسایل تاریخ
بسیار قدیم این توده ها را ،خاستگاه آن ها را،
شیوه بودوباش ،ساختار اجتماعی -سیاسی ،جوامع و
فرهنگ شان را پیش کشیدند .جای مرکزی را در این
میان ،مساله جا و زمان بودوباش باهمی توده های
هندواروپایی ،یعنی میهن نخستین شان می گیرد.
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بدون نتیجه گیری های کم و بیش معین در این
موضوع ،حل نهایی چه مسایل یاد شده و چه شمار
بسیاری مسایل مهم علمی ناممکن است .نه تنها
نیز
بل
شناسان،
زبان
و
دانان
تاریخ
باستانشناسان (در گام نخست آنانی که دلچسب
ترین یادمان های برخی از فرهنگ های کهن را در
گستره شوروی – خاستگاه و زیستگاه بسیاری از
توده های هندواروپایی ،تحقیق می کنند) ،در
انتظار پاسخ به پرسش مطرح شده اند.
قبایل آریایی آمده به هند ،از لحاظ زبانی و
فرهنگی به ویژه به قبایل گروه ایرانی نزدیک
بودند .هم هندی ها و هم ایرانی ها در سپیده دم
تاریخ خود ،یک ایزد را می پرستیدند -میترا را
که نسبت به آدم ها مهربان بود و ایندیرای
آذرخش افکن را که حامی رزمندگان دلیر بود.
آن ها سرودهای مذهبی همانندی را می خواندند.
افسانه ها و اسطوره های همانندی را سینه به
سینه حفظ نموده بودند .داستان های مشابهی را
در باره قهرمانان دوست داشتنی حماسی خود می
شنیدند .در مراسم و جشن ها ،کاهنان شان سومای
نشه آور – باده مقدس خدایان و جاودانگان را
تهیه می کردند .بهترین رزم آوران آن ها سوار
بر ارابه های جنگی سبک ،دشمنان را در نبردها
و در ایام صلح ،جشن ها و
در هم می کوبیدند
آیین های شادمانی بر پا می داشتند.
ساختار اجتماعی این قبایل به گونه شگفتی
برانگیزی با هم مشابه بودند -تقسیمات اجتماعی
به سرشناسان جنگی ،کاهنان و ...داشتن هنجارهای
حقوقی همانند .هر یک از گروه های یاد شده ،با
رنگ معینی مشخص می شدند (کاهنان جامه های سپید
داشتند و فرماندهان نظامی -جامه های سرخ)...
هندی ها و ایرانیان ،جهان را سه طبقه یی می
و
پنداشتند -آسمان ،زمین و الیه میان زمین
آسمان .متون مقدس ویدایی در میان هندی ها و
متون مقدس اوستایی -در میان ایرانیان ،از دید
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زبانی ،نمادهای اسطوره یی و بسیاری دیگر از
سوژه ها ،بسیار به هم نزدیک اند.
هم قبایل هندی و هم قبایل ایرانی ،خود را
آریایی می خواندند و کشور خود را کشور آریایی
ها می نامیدند .جا دارد یادآور شویم که تعمیم
دادن واژه «آریا» و «آریایی ها» در ادبیات
روسی برای همه توده های هندواروپایی ،بر
شالوده و پشتوانه علمی استوار نیست .تنها
کاربرد مستدل این واژه ها برای تشخص قبایل و
توده های هندوایرانی مدلل و موجه است -چنانی
که آن ها در ادبیات علمی به همین نام یاد می
شوند.
کلمه های آریایی و آریا به عنوان نام های
خودی ،به گونه معین تنها در زبان های
هندوایرانی دیده می شوند .آفرینندگان ویداها و
سروده های حماسی هندی ،تدوین کنندگان اوستا و
مولفان سنگ نبشنه های کهن پارسی ،خود را به
همین نام آریایی می خواندند .نام های بسیاری
از قبایل و مناطق ایران و هند ریشه در کلمه
آریا دارند .بخش مرکزی هند ،وادی مقدس کنگا در
عهد باستان آریاورته (کشور آریایی ها) خوانده
می شد .نام ایران نیز برگرفته از همین آریا
است.
همه مشترکات برشمرده ،میراث آن عهد کهنی اند،
که نیاکان قبایل هندی و ایرانی در کنار یک
دیگر در حدود گستره واحدی می زیستند .این
نتیجه گیری – مساله یی که در علم از سوی همه
پذیرفته شده است ،برخاسته از واقعیات تاریخی
«وحدت هندو ایرانی» اند .اما این که میهن
نخستین آریایی ها در کجا واقع بود - ،مساله یی
است که تا کنون حل نشده است و جر و بحث های
این مساله به گونه
گرمی را برانگیخته است.
بالفصل مرتبط است به مساله عمومی منشای نیاکان
توده های هندواروپایی در کل .اما حل این مساله
هم هنوز می تواند صرف به صورت عمومی مطرح شود.
255

مقایسه داده های زبان های مختلف هندواروپایی
امکان می دهند به اندازه معینی جهان گیاهی-
رستنی و جانوری ،اوضاع اقلیمی و لندشافت
مناطقی که در آن نیاکان توده های هندواروپایی
می توانستند در دوره بودوباش مشترک شان ،زندگی
کنند ،را احیاء کرد .این مواد و مدارک وادار
می سازند هم مناطق همجوار با آن را و نیز
نواحی گرم آسیای جنوبی و دریای میانزمینی
(مدیترانه ) را کنار گذاشت.
بایسته است همین گونه ،چنین مناطق گسترش توده
های هندواروپایی را در دوره تاریخی – از قبایل
سلت بریتانیا و .....گرفته تا آریایی های هند
در نظر گرفت .اما با این هم ،این گونه داده
های زبان شناسی مقایسه یی و باستان شناسی
اجازه نمی دهند دقیقا دریافت که میهن نخستین
هندواروپاییان در کجا واقع بوده است .این میهن
را هم در اروپای مرکزی ،هم در بالکانات و هم
در شمال دریای سیاه ،هم در استپ های جنوب
روسیه و پیشتر در خاور -در قزاقستان و آسیای
میانه می جویند .هر کدام از این تیوری ها،
هواداران سرسخت خود را دارند با آوند های خود
شان و دالیل خود شان.
عهد یگانگی هندواروپایی سر به زمانه های بسیار
دور می کشد .پسان تر ،بعد از فروپاشی این
یگانگی ،گروه های محتلف قبایل هندواروپایی در
سرزمین های بس پهناوری پراکنده شدند و سر از
نو ،کنکاش هایی در باره آن صورت می گیرد که چه
وقت و در چه سرزمین هایی ،تشکل نیاکان توده
های آریایی جدا شده از وحدت هندواروپایی صورت
گرفته بود.
میهن نخستین آریایی ها را همین گونه ،در مناطق
بس گوناگونی جا می دهند – از مناطق سفالی رود
و
دانیوب و اروپای خاوری گرفته تا آلتای
مرزهای هند.

256

تیوری خاستگاه آسیای میانه یی آریایی ها به
ویژه معروف است .هواداران فزونشمار این تیوری
می پندارند که همو آسیای میانه جای تشکل قبایل
آریایی ،کانون تمدن آن ها و فرهنگ معنوی شان
و حماسه های شان بود.
در هندوستان حتا عقیده یی هست در باره آن که
هند دیرین ترین منطقه بودوباش آریایی ها بوده
است .اما چنین چیزی آشکارا با داده های علمی،
از جمله در باره گسترش قبایل هندو اروپایی که
جمع آن ها برخاسته بودند ،در
آریایی ها از
تناقض است .ایران را هم نمی توان میهن آریایی
ها شمرد .در هزاره دوم پیش از میالد ،در گستره
ایران کنونی ،باشندگان دارای خاستگاه های
تباری ،بیخی دیگری بودوباش داشتند .تنها پسان
ها به این جا قبایلی پدیدآمدند،که به زبان ها
و لهجه های ایرانی سخن می گفتند و خود را
آریایی می خواندند .و لیکن ،این که قبایل
آریایی از کجا و از کدام راه ها به ایران آمده
بودند ،تا کنون به پیمانه بسنده روشن نیست.
کنون ،به گروه توده های ایرانی -پارس ها،
ها ،کردها ،اوست ها و شماری از توده
تاجیک
های دیگر ،تعلق دارند .اما در زمانه های قدیم،
گستره بودوباش قبایل ایرانی بارها پهناورتر از
امروز بود .این گستره ،ساحه یی را از شمال
دریای سیاه تا ترکستان خاوری در بر می گرفت.

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.
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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
محافل گسترده
میان کارشناسان و هم در میان
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.
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
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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
هم،
اشیای عتیقه در آن جا گرم شد .با این
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 شد که چنین برآمد که بسیاری از اشیاء
دارای انالوگ های بیخی دیگری برآمدند – در
جهان اسکیت ها و برخی از آنان از روی سیمای
کلی خود تقریبا نقاشی ها و ویژگی های گورگان
های اسکیتی اوکرایین و قفقاز شمالی را تکرار
39
می کنند.
 . 39برای 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:
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«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 ا ستحكاماتي 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
َس ق
«
ایران 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
ّق شد که رابطه اش را با پادشاه سکاها -
حکومتش موف
ّ
پروتوثیس ،به اتحاد متقابل تبدیل کند .هووخشتره
ّز به نیزه و
ارتشش را به دو بخش پیادهنظام مجه
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
ّز
بهنام آنان سکزی یا ساکز خواندند که اکنون به سق
معروف است».
«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
ایوانمانند به نظر میرسد مرکز حکومت و امنگاه
برای حاکم وقت بودهاست.
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فاصله
حاشیه
میالدی
اشراف
قسمتی
منطقه

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
ً 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
بهدست آمده ،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
ّاحی ،بزرگنمایی ،و ساخته
برجسته آبیدر سنندج طر
شدهاست .گردنبند طال و سر عقاب طالئی از دیگر نمونههای
ّه زیویه هستند که از ارزش زیادی
اشیاء کشفشده تپ
برخوردارند.
ُرد ،غالف ها ى مفرغى و بشقاب هاى
وقتى روستاییان ك
نقشدار كهنسال را از دل طبیعت پیدا مى كردند ،هیچ
نمى دانستند كه در واقع گنجینه یى گمشده از تبارى
افسانه ی ى 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
ً توسط روستاییان در نزدیك
وسیله كشف تصادفى كه اخیرا
شهر سقز ،در جنوب دریاچه ارومیه به عمل آمده ،مجسم
شده است ».سر برآوردن گنجینه ی ى 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 ی ى 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 آفرید ند و هنگامه به پا مى كردند ،مى ریختند
و مى پاشیدند و مى گریختند-».گ.
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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
و دیگر
پادشاه اسکیتی -پارتوت بدهد .مادها
قبایل غربی هم در وابستگی از اسکیت ها قرار
گرفتند.
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
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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.
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
پیدایش سبک جانوری را
به راستی،
یا هم
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بایسته است در گام نخست با حضور اسکیت ها در
آسیای مقدم مرتبط دانست؟
در هر صورت ،این یک فاکت است که در جنوب خاوری
اروپا ،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.
قبایل جنوب خاوری اروپا و کرانه
درست همین
های شمالی دریای سیاه ،خود را به نام اسکیت ها
می خواندند (مردم آسیای صغیر هم ایشان را به
همین نام می شناختند) .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 .داریوش یکم،
تالش های
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:
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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 که
شاخه هندوایرانی
زبان اسکیت ها متعلق به
خانواده 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 (-1913
 )1848انجام 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.
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مطالعه انوماستیک (ریشه یابی نام های کسان و
نامجاها) اسکیتی -سارماتی همچنین در سال های
دهه های پسین پیروزمندانه ادامه یافت .شمار
نام هایی که به گونه موثق دارای ریشه های
ُن پژوهش
ایرانی اند ،به پیمانه بسیاری به یم
های دانشمند آلمانی -فاسمیر ،خاورشناس مجار-
هارماتی و پیش از همه -ایران شناس گرجی -آبایف
که معانی یک رشته کامل نام های اسکیتی نامفهوم
افزایش یافتند .نتایج
در گذشته را کشف کرد،
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
کردند .تا عصر حاضر ،چنین
تجزیه و تحلیل
رودهایی چون ُ
دن ،دنیپر و دنیستر ،دارای نام
هایی اند که با جهان قدیم اسکیت 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 گونه ،شکل
پر» (َ
دن َ
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
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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.
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 «پونت اکسینی» می
خواندند .این نام ،از نام اخشَیانا یا اخشینا
گرفته شده است .چون در زبان یونانی حرف «ش»
نیست ،از این رو« ،ش» به «س» تبدیل شده است.
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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»40می
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 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 ها
َ الن ،درست
معروف بودند (فراموش نشود که نام
مانند نام خودی اوست ها در اثر حماسی شان-
 .40اخشین -شهری است در پارس که یاقوت حموی هم به
آن اشاره کرده است– .گ.
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«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،
ازبیک ها ،ترکمان ها و قزاق ها
پولوفی ها،
آمیزش یافتند.
در عهد باستان در این استپ ها اساسا قبایل
در آن هنگام،
ایرانی زبان بسر می بردند.
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
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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 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
َوند و شامگاهان
و در نیم روز می در
می کنند
میوه های درختان را 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».
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بی مهابا تقریبا به گونه دقیق ،برشی از فصل
که
نخست «قوانین مانو»ی هندی در باره کشوری
در آن ،سال 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؟
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.
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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
و در
که در هنگام اعتدال بهاری می برآید
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 های نادان
اند که چنین یاوه سرایی می کنند» .خود 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 کهن را با تالش به خاطر توضیح دادن آن
ها تکرار می 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.
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این گونه ،هم در جهان یونان باستان و هم در
هند ،پدیدآیی این گونه سوژه ها را نمی توان
زاییده و ره آورد ترواش های خیالی ناب انگاشت.
اما چگونه می توان منشای این حکایات و روایات
را توضیح داد؟ که آیا ابداعات تخیلی یا روایات
بوده اند؟ آیا این ها کدامین مبنای راستین
داشته بودند یا نه؟ تالش می ورزیم پیگیری
به ما
نماییم که در کدام پیوند در منابع
رسیده ،روایات در باره پدیده های ارکتیکی
مناطق آن ور کشور اسکیتیا حکایت می شوند .با
آن که کشور اسکیتیا بسیار دور از دایره قطبی
واقع بود ،اما هر چه بود ،بارها نسبت به هند،
نزدیک تر به آن بود .شاید در این جا ،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.
سرکرده
قهرمان،
و
کبیر
خردمند
بهیشما-
کاوراوها ،با حکایت در باره کشوری در شمال به
یودهیشهیر می گوید« :دامنه های شمالی کوه های
مئرو 41،کرانه دریای شیری را می سازد.»...
در پوران ها -مجموعه قصه ها در باره خدایان،
.41
پادشاهان و قهرمانان -بارها در باره آن گزارش داده
می شود که برای باشن دگان 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-
پیوسته روز است» .این کوه بزرگ ،در شمال اقصی قرار
دارد.
273

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
قبایل
شود.
می
گفته
سخن
هند،
حماسی
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 زرینآفرینش جهان (کیرتا-یوگی) می باشند.

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 چکا دهای مئرو می درخشند،
خود می
آب های یخبسته اشکال بسیار زیبایی به
گیرند» .در 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.
ا ی .کلیالنووا و ب .ل .سمیرنف) و ترجمه روسی ریگویدا
(ت .ی .ئلیزارینکوا) .
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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 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.
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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
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
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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
می
هندوایرانی،
های
توده
نیاکان
اذهان
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،
اروپا،
خاوری
جنوب
سایبریا،
قزاقستان،
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 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
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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 های
ُبی ،ایرتیش ،ایشیم و توبول در جهت مخالف
ا
مطلوب یعنی به سوی شمال جاری اند و سرچشمه های
آن ها نه در شمال ،بل در جنوب و جنوب خاوری
قرار دارند.
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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 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.

بوگارد -لوین و ادوین گرانتوفسکی

آریایی های قدیم ،میهن نخستین و
مسیرهای پراکندگی
نتیجه گیری های به دست آمده بر مبنای مدارک
اسطوره شناسی (متولوژی) آریایی را بایسته است
با مواد دیگری که علم معاصر در باره تاریخ
قدیم توده های هند و ایرانی در دسترس دارد،
آزمود و با اندیشه های موجود در باره میهن
نخستین و مهاجرت های قبایل آریایی مقایسه کرد.
روشن است ،این کار ،کاری است دشوار و چند ُ
بعدی
که مستلزم روشنی اندازی بر شمار فراوان مسایل
279

بس گوناگون است که در علم پاسخ های نایکسان و
چه بسا که متناقض داشته اند .مساله نامنهاد
«آریایی» در بر گیرنده مسایل پیدایش و پخش شدن
قبایل هند و ایرانی (اریایی) از زمان بریدن یا
جداشدن شان از هسته وحدت قبیله یی هندواروپایی
تا گسترش در کشورهایی که در آن ها در دوره
تاریخی به سر می برده اند ،است.
تدوین چنین چیزی ،بر پایه پژوهش پیرامون مواد
رنگارنگ ،مبتنی و تابع نتیجه گیری هایی می
ها)،
(لنگویست
زبانشناسان
که
باشد
باستانشناسان ،تاریخدانان و ....به آن می
رسند .در گام نخست ،این مدارک دارای بار
زبانشناسیک اند -در باره صنف بندی ،همریشگی و
همرشتگی و خویشاوندی ژینیولوژیک ،و گستره های
پیوندهای زبان های آریایی -هم با دیگر زبان
های هندواروپایی و هم میان خود این زبان ها؛
در باره تماس های زبان های هندواروپایی هم
میان خود؛ و هم با زبان های سایر خانواده های
زبانی (به عنوان مثال؛ فنلندی -اوگوری) ،سر از
اعصار هندوایرانی ،یا دراویدی و موندی که برای
دوره آمدن آریایی ها به هند ،مختص می باشند.
این ها داده هایی اند احیا شونده همچنین به
یاری زبانشناسی در باره جهان جانداران و رستنی
ها ،شرایط طبیعی و اقلیمی (که در آن ها
هندوایرانی ها و آریایی ها می زیستند) ،مواد
در باره نام های قدیمی و حتا معاصر جغرافیایی
به ویژه در زمینه هایدرونومی .داده های مقایسه
یی تاریخی -زبانشناسیک در باره اقتصاد ،زیست و
ساختارهای
خصوصیات
آریایی،
قبایل
فرهنگ
اجتماعی و سیاسی آن ها سر از عصر جدایی شان از
دیگر هندو اروپایی ها بسیار مهم اند.
اطالعات در باره قبایل هندوایرانی در سپیده دم
تاریخ نوشتاری (مکتوب) شان منابع ارزشمندی
اند .البته ،همچنین مواد باستانشناسی اهمیت
بزرگی دارند .هر چند در این جا ،درست مانند
رشته های دیگر علوم ،دیدگاه های دانشمندان
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بیشتر نه تنها با هم همخوانی ندارند ،بل نیز
از ریشه از یک دیگر متفاوت اند.
طی یک سده و نیم اخیر« ،علم در باره اعصار
قدیم یا باستانی هندواروپایی ها» به شگوفایی
رسیده و آگاهی های فراوانی انباشته شده است که
به راستی مواد ارزشمندی اند .دانشمندان به
نتیجه گیری های اصوال مهمی در باره فرهنگ توده
های هندواروپایی دست یافته اند .پژوهش های
نخستین»
«میهن
باره
در
بنیادی
فراوان
هندواروپایی ها» ،پیدایش و مهاجرت قبایل
گوناگون هندواروپایی و توده ها چاپ شده است.
با این هم ،مساله عمومی گستره نخستین خاستگاه
و بنگاه و پخش هندواروپاییان ،از جمله آریایی
ها هنوز بسیار دور از حل خود اند .این امر
بیشتر به آن بر می گردد که به رغم حرفه یی
بودن باالی کارهای مشخص ،این کارها بیشتر از یک
نارسایی کلی رنج می برند -برخوردهای یک جانبه
با کاربرد مواد و مدارک زبان شناسان ،حتا
بزرگترین شان در عرصه زبانشناسی هندواروپایی.
هنگام حل مسایل پیدایش و پخش هندواروپایی ها و
آریایی ها طبق معمول ،به مواد باستانشناسی
تماس نمی گیرند ،یا با برخی از جستارها به
نتیجه گیری های کلی باستان شاسان که با آرایه
های زبانشناسیک خود آن ها همخوانی دارند،
بسنده می نمایند.
منظره همانندی در میان باستان شناسان هم به
چشم می خورد :باستان شناسان با اتکاء به نتیجه
گیری های علم خود ،در بهترین مورد ،از برخی از
از تیوری های زبانشناسیک یاد می کنند .اما به
بررسی فاکت هایی که در شالوده این تیوری ها
قرار دارند ،توجه نمی کنند.
به هر رو ،تنها ،برخورد همه جانبه و بررسی
مجموع داده های علوم مختلف ،آن تهداب (زیربنا)
را می سازد که بر شالوده آن اکنون می توان
نتیجه گیری های مطمئنی را در باره «مساله
آریایی» بنا کرد .چند ُ
بعدی بودن خود مساله هم
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نیازمند همین گونه برخورد متدولوژیک می باشد.
البته ،نقش پیشگام در این جا به داده های
زبانشناسیک و داده های مقایسه یی تاریخی-
زبانشناسیک داده می شود .درست زبانشناسان خود
فاکت خویشاوندی نزدیک زبان های هندواروپایی را
که در گستره های پهناوری از ایرلند تا هند
حضور دارند ،تثبیت نمودند .چیزی که مستلزم
توجهات و توضیحات علمی این پدیده بود.
نتیجه گیری های زبان شناسان خود مساله پیدایش
زبان های هندوایرانی و گویندگان به این زبان
ها را نیز مطرح ساختند .گذشته از آن ،بدون
مواد علم زبان شناسی تنها از روی داده های ناب
و...
انتروپولوژیک
باستانشناسیک،
تاریخی،
قبایل شمال هندوستان و پشته ایران در نیمه
نخست هزاره یکم پیش از میالد -زمان چیرگی و
برتری زبان های هندوایرانی وایرانی در آن جا-
نه تنها با هندواروپاییان اروپایی ،بل همچنین
روشن است میان خود هم خویشاوند شناخته نمی
شدند.
با تثبیت خویشاوندی قبایل هندوایرانی و درجه
نزدیکی آنان در میان گروه آریایی ها در کل،
مواد مقایسه یی تاریخی -زبانشناسیک اجازه می
دهند خطوط مشخص فرهنگ مادی و معنوی سیمای
اقتصادی ،زیست و ساختار اجتماعی قبایل آریایی
را مشخص گردانید .همچنین قرار دادن برخی از
تقویمی
ترتب
در
تصورات
و
واقعیات
این
(کرونولوژیک) سر از دوره وحدت هندواروپایی
نیاکان آریایی ها ،سپس در «عهد ناب آریایی» و
سر انجام در طی تاریخ بعدی آن ها تا پدیدآیی
شان در پشته ایران و نیقاره هند ،ممکن پنداشته
می شود.
دردمندانه ،بیشترینه زبان
ساختن نتیجه گیری های خود
مسیرهای پخش قبایل آریایی،
اقتصادی و اجتماعی موجود در
در گستره های سر راه قبایل
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شناسان با مستدل
در باره زمان و
معموال تفاوت های
اعصار مورد نظر را
هندوایرانی که آن

ها «ناگزیر» در مسیر شان به سوی هند و ایران
از آن ها بگذرند ،در سنجش نمی گیرند» (آن هم
در حالی که «مهاجرت های آریایی» در آرایه های
مختلف زبانشناسیک ،دامنه سترگ زمانی را از
هزاره چهارم تا اواخر هزاره دوم پیش از میالد
در بر می گیرد) .با این هم ،در گستره هایی از
مناطق اروپا -جایی که میهن هندواروپاییان را
جا می دهند ،تا ایران و هند– جایی که بخشی از
قبایل آریایی رخنه نمودند ،فرهنگ های باستان
شناسی یی را کشف و مطالعه نموده اند که پژوهش
آن ها اجازه می دهند توسعه روندهای اقتصادی-
زیستی ،اجتماعی -اقتصادی و دیگر روندهای
تاریخی -فرهنگی را به گونه کامل تصور کرد.
به روی نقشه باستان شناسی هر چه کمتر -لکه های
سفید ساحوی و تقویمی -کرونولوژیک دیده می شود،
زیرا شمار بسیار یادمان های نو کشف شده است.
داده ها در باره فرهنگ های دیگر معلوم و زمان
های آن ها گسترش می یابد و دقیق تر می گردد.
تردیدی نیست که نقش باستان شناسان در تدوین
«مساله آریایی» به گونه تدریجی افزایش خواهد
یافت ،مگر به گونه یی که پیشتر خاطرنشان
ساختیم ،تنها در صورت پیونددهی مشخص مواد
باستانشناسیک ،با نتیجه گیری های تاریخی-
زبانشناسیک [است که می توان به دستاوردهای
امیدبخش و مستدل علمی دل بست-گ.].
در گستره های یادشده ،کنون بسیاری از فرهنگ
های باستانشاسیک دوره انولیت و برونز روشن
اند .اما به دشوار بتوان در میان آن ها چنان
فرهنگی را نام برد که از سوی دانشمندان با
قبایل هندوایرانی ربط داده نشده باشد .به
عنوان مثال؛ چنین فرهنگ هایی همدوره که همزمان
به هیچ رو نمی توانستند به قبایل هندوایرانی
پیوند داشته باشند ،با فرهنگ های آریایی ها یک
چیز پنداشته می شوند.
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موجودیت فرضیه های مختلف یا متضاد ،در باره یک
مساله بحث انگیز و جنجالی به خودی خود ،روشن
است بیخی مجاز است .اما بخشی از این فرضیه ها،
هرگاه نه اکثریت شان با ثبویته های تاریخی-
زبانشناسیک همراه نیستند ،که بتوانند توضیح
دهند که چرا این یا آن فرهنگ می بایستی یا می
تواند با قبایل هندوایرانی به نحوی بخیه زده
شوند؟
با پیوند زدن برخی از فرهنگ های «ماقبل
تاریخی» به آریایی ها ،باستان شناسان بیشتر بر
آن تمسک می جویند که در عهد تاریخی در همین
گستره ها باشندگان گروه های زبانی هندوایرانی
بود وباش داشته اند .مگر چنین رفتاری ،هیچگاهی
نمی تواند آوند جدی یی به شمار رود :هرگاه
مقارن با اوایل عصر تاریخی ،قبایل دارای زبان
های هندی و ایرانی از ریزشگاه های پایینی رود
دونای (دانیوب) در اوپا تا وادی رود گنگا و از
مرزهای تایگا 42تا دریای عرب پهن بودند؛ در
دوره های پیش تر از آن ،این قبایل طبیعی است
می توانستند تنها در بخشی از این ساحه بزیند
(در دوره های پیش تر ،شاید در بیرون از گستره
آن) .برای ثابت ساختن جایگاه زیست قدیم تر
آریایی ها در مناطق گستره یاد شده ،دانشمندان
بیشتر دست به دامان روش گذشته نگری یا
پسمنظرنگری (رئتروسپکتوی) می شوند:
پذیرفتن سنت های فرهنگی از زمانه های دیرین
تر ،هنگامی که در این نواحی با حضور باشندگان
گروه های هند و ایرانی تثبیت گردیده است ،تا
اعصار بس دورتر ،لغایت تا انولیت و حتا پیشتر
از آن ،ترصد می گردد .به راستی ،پذیرایی معین
معین
نشانگرهای
شمول
(به
ها»
«فرهنگ
تبارشناسیک») اکثر به چشم می خورد .اما ،این
فاکت ها تنها نشان می دهند که چنین پذیرفتن می
توانست همچنین در صورت پدیدآیی یک تبار نو و
حتا در صورت تعویض کامل تعلقیت تباری -زبانی
باشندگان حفظ گردد.
 . 42جنگلزارهای گسترده و بسیار پهناور شمال روسیه-.
گ.
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هرگاه باستان شناسان با این گونه روش های پس
منظرنگرانه ،می کوشند بومی بودن قبایل آریایی
را در برخی از نواحی مدلل سازند ،آن گاه برای
ثابت ساختن پیشروی آریایی ها به دیگر نواحی،
داده ها در باره پدیدآیی یا گسترش خطوط نو
فرهنگ مادی را به کار می بندند :پیرایش یا نقش
و نگار کاری ظروف سیرامیک ،جنگ افزار و...مگر
چنین پدیده هایی ،حتا اگر بر پدیدآیی تبارهای
نو و مهاجرت های نو هم داللت نمایند ،می
توانستند در همان ساحات مدت ها قبل ،پیش از
رخنه یابی آریایی ها رخ بدهند و رخ هم می
دادند .افزون بر آن ،هیچ مبنایی در دست نیست
که حتمی ویژگی های یادشده فرهنگ مادی را همانا
به قبایل هندوآریایی متعلق بدانیم .مصنوعات
مشخص یا گسترش اشکال آن ها تنها آن گاه می
توانند در نظر گرفته شوند که خود این مصنوعات
برای ساحات مقتضی و اعصار را بتوان به گونه
موثق درست با قبایل آریایی یا مستقیما با
تاثیر آنان پیوند داد .مگر این گونه داده ها
را دانشمندان ،هنوز متاسفانه بسیار به ندرت در
دسترس ندارند.
در نبود معیارهای موثق تر باستانشناسیک (در
حال حاضر) ،سودمند است مساله را به صورت عمومی
و کلی حل نماییم و دریافت ما در گام نخست چنین
باشد که داده های فرهنگ باستان شناسی از دید
خصوصیات زیستی ،اقتصادی ،اجتماعی و ....خود،
به گواهی های تاریخی -زبانشناسانه در باره
فرهنگ آریایی یا گروه های جداگانه آن ها در
اعصار مورد نظر همخوانی دارد ،یا نه؟
چنین مساله یی در سیمای کلی آن همین اکنون
بیخی قابل حل است .با پیشگیری چنین روشی،
البته ،نمی توان با وثوق کامل فرهنگ مشخص
باستان شناسیک را درست با آریایی ها یکی شمرد.
اما می توان به پیمانه شایان توجهی محدوده
گسترش فرهنگ های باستان شناختی را که دارندگان
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آن می توانستند قبایلی از گروه
باشند ،تنگ تر (مشخص تر) ساخت.

هندوایرانی

هرگاه مبنایی به دست آریم که تایید نماید که
قبایل هندوایرانی در اعصار معین در ساحات مشخص
حضور نداشته اند ،آن گاه می توان ویرایش های
مهم گستره یی و کرونولوژیک را در نتیجه گیری
اسکان
ها (برداشت) های زبانشناسان در باره
مجدد (پراگندگی) آریایی ها انجام داد.
بررسی مساله در باره پیدایش و مهاجرت آریایی
ها و گروه های جداگانه آن ها نمی تواند به
تحقیق مواد در باره مناطق جداگانه و اعصار
جداگانه محدود بماند و باید داده ها در باره
مساله را در کل -از زمان جداشدن آریایی ها از
وحدت هندواروپایی تا رخنه آن ها به ایران و
هند را به سنجش بگیرد .به چنین برخوردی ،بار
مجتمعی «مساله آریایی» نیز تاکید می ورزد.
نخستین پرسش از مجموعه مسایل مرتبط با تاریخ
قدیم آریایی -محل موقعیت (لوکالیزاسیون) گستره
وحدت هندواروپایی مقارن با زمان فروپاشی و
پراگندگی آن می باشد .معموال چنین می پندارند
که قبایل هندواروپایی در آن هنگام در گستره
اروپا از بالکان تا مناطق شمالی یا شمال
باختری دریای سیاه و اروپای مرکزی بودوباش
داشتند( .برخی از دانشمندان ،به عنوان مثال،
گ .هیرت ،ف .اشپیخت ،و دیگران به این گستره،
نواحی شمالی تر تا کرانه های دریای بالتیک را
شامل می سازند .مگر ،چنین دیدگاه هایی کنون
پیروان کمتری دارد) .این گستره ،روی هم رفته،
زون لس (درختزار) است و از دیدگاه طبیعی با
اقلیمی معتدل و گوارا و دارای زمستان های دراز
و نسبتا سرد.
پسان تر به باور برخی از پژوهشگران (به گونه
های
گروه
از
برخی
اشپیخت)،
ف.
مثال؛
هندواورپایی ها و در گام نخست آریایی ها به
نواحی شرقی تر بیشتر دشتی واقع در شمال دریای
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سیاه ،قفقاز و دریای کسپین کوچیدند (او .شردار
و پیروان او) ،می پندارند که این نواحی دشتی
در دوره های بسیار قدیم در گستره گسترش نخستین
زبان ها و قبایل هندواروپایی شامل می شدند.
در مناطق یاد شده جنوب خاوری اروپا ،آریایی
ها هنوز به حفظ پیوندها با دیگر گروه های
هندواروپایی ادامه می دادند و سپس به گونه یی
که بسیاری از دانشمندان می پندارند ،نیاکان
قبایل هند و ایرانی بیشتر به سوی خاور پیش
رفتند :به آسیای میانه ،به نزدیکی ایران و
هند .مگر ،کارشناسان زمان این روند مهاجرتی را
به گونه های متفاوت گمان می زنند.
به باور برخی از دانشمندان ،قبایل آریایی در
آسیای میانه و نواحی پیرامون آن ،هنوز در سه
هزار سال پیش از میالد حضور داشتند (و .براند
اشتاین ،ای .ام .دیاکونف ،ائدمایر ،و .پیزانی
و )...به باور دیگران -حرکت آریایی ها از
کرانه های شمالی دریای سیاه به خاور به زمان
نزدیک به  2000سال پیش از میالد – نیمه نخست و
حتا میانه های هزاره دوم پیش از میالد مرتبط می
گردد (ت .بارو ،ف .اشپیخت و.)...
بیشترینه دانشمندان با داشتن دیدگاه های
متفاوت در زمینه تعیین زمان [مهاجرت-گ ].می
پندارند که نیاکان همه توده های هندوایرانی به
خاور رفته ،و هنوز تا پیش از تقسیم به شاخه
های هند و ایرانی ،در آسیای میانه و نواحی
پیرامون آن بسر می بردند .مگر ،همچنین دیدگاهی
ابراز گردیده است مبنی بر این که این جدایی
هنوز در حدود اروپای جنوب خاوری آغاز گردیده
بود( .آر .هاوشیلد) و سر انجام دیدگاهی هم هست
در باره آن که قبایل هندوایرانی با آن که از
جنوب خاوری اروپا به سوی خاور پخش گردیده
بودند ،هیچگاهی به گونه کامل گستره آن را ترک
نگفته ،بودند؛ بخشی از قبایل آریایی به زندگی
در این جا ،لغایت تا عهد پدیدآیی سکایی ها یا
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اسکیت ها ادامه دادند (و .ای .آبایف ،ای آ.
گرانتوفسکی).
داده های معاصر هندواروپایی شناسی ،سخن از
توسعه قدیم تر زمینداری و دامداری و اقتصادیات
و سنت های زیستی مرتبط با آن ،ترانسپورت ارابه
یی ،آشنایی با ذوب فلزات و ....و نیز پیشرفت
چشمگیر مناسبات اجتماعی در میان نیاکان
هندواروپایی ها بر زبان می آورند.
در قبایل هندواروپایی ،به شمول نیاکان آریایی
ها ،دیگر روند دیفرنسینشن (تفکیک ،تفریق یا
تفاضل) اجتماعی بسیار پیش رفته بود :در میان
آن ها مناسبات دارایی بس توسعه یافته و سنت
های روشن موازین حقوقی موجود بود .در راس
قبایل ،پیشوایان و رهبران قرار داشتند که از
امتیازات مهم قدرت برخوردار بودند .دیگر مدارج
در میان اعضای متساوی الحقوق آزاد جامعه به
مشاهده می رسید (سرشناسان نظامی ،کاهنان ،سران
جماعات ،...گروه های دیگر باشندگان هم بودند-
اعضای غیر متساوی الحقوق ،تابعان (بردگان)،
برخی انواع دیگر پیشه وران حرفه یی هم پدیدار
شده بودند ،مبادله اشیاء و بازرگانی توسعه
یافته بود.
نزد
در
اجتماعی
مناسبات
تصویر
این
«هندواروپایی ها» طی دهه های اخیر به برکت
کارهای ای .بنوینیست ،ژ .دیومیزیل و بسیاری
دیگر از پژوهشگران ،زبان شناسان ،اسطوره
شناسان (متولوژیست) ها و تاریخدانان به پیمانه
چشمگیری بیشتر واقعی تر و دقیق تر گردیده است.
کشفیات باستانشناسیک دهه های اخیر به پیمانه
زیادی زمان پیدایش و گسترش اقتصادیات زمینداری
– دامداری (رمه داری) را در آن مناطق اروپا-
جایی که معموال میهن نخستین اریایی ها را در آن
جا می دهند ،به زمانه های دیرین کشانیده است.
این مواد نو ،متاسفانه نه همواره از سوی
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تاریخدانان و زبان شناسان به سنجش گرفته می
شوند.
با تعیین محل و جای میهن هندواروپاییان (از
جمله آریاییان) در اروپا ،گاهی جامعه آنان را
چونان جامعه به بارها بدوی تر نسبت به آن چه
که در واقع بوده است ،می نمایانند .با داوری
از روی داده های معاصر تاریخی -زبانشناسیک و
ویژگی بیشتر توسعه یافته ساختارهای اجتماعی،
تنها برای آن بخشی از آریایی ها که به سوی
فرهنگ های دیرین خاور -به سوی جنوب آسیای
و ...حرکت نمودند ،شناخته
میانه ،فالت ایران
می شود (چنین است دیدگاه ای .م .دیاکونوف -
کارشناس سرشناس در زمینه تاریخ ،فرهنگ و زبان
خاور قدیم) .یا برعکس ،به تاسی از تز تراز بس
اجتماعی
و
اقتصادی
مناسبات
باالی
هندواروپاییان ،میهن نخستین آن ها را در آسیای
باختری جا می دهند -در نزدیکی کانون های اصلی
تمدن خاور باستان (تیوری در باره میهن نخستین
هندواروپاییان در این منطقه از سوی زبان
شناسان بزرگ – ت .و .گام کریلیدزه ،و و.
ایوانف) تدوین گردیده است.
این دیدگاه ،همچنین بر داده های زبانشناسیک در
باره پیوندهای زبان های هندواروپایی با چنین
زبان هایی چون سامی ،کارتوبلی و ...مستدل می
گردد .مگر ،نفس داشتن چنین پیوندهای زبانی ،به
هیچ رو با محل موقعیت سنتی میهن در عصر پیش از
فروپاشی وحدت زبانی و قبیله یی هندواروپاییان
در تعارض نمی باشد.
چنین پیوندهایی ،به گونه یی که بارها از سوی
هندواروپا شناسان (به گونه مثال؛ از سوی او.
شرادر) خاطرنشان ساخته شده است ،جستجوی
«خاستگاه» دیرین تری را منتفی نمی شمارند.
بیخی مجاز است که گروه های تباری -زبانی یی به
اروپا رخنه نموده بودند که یکجا با قبایل بومی
در شکلگیری «هندواروپایی های» آینده و زبان
های آن ها پرداخته بودند .اما عمده ترین چیز-
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های
زبان
پیوندهای
باره
در
ها
داده
هندواروپایی با زبان های سامی ،اوگرو -فینی و
زبانی
سنخیت
مانند
درست
ها
زبان
دیگر
هندواروپایی جداگانه با این زبان ها به خصوص
در مقایسه با مجموعه پیوندهای بی تردید سیستمی
میان خود خانواده هندو اروپایی است.
برخی از همانندی های ساختاری یا عناصر مشترک
جداگانه «گنجینه واژگانی» می توانسته اند به
زمان های قدیم تر -پیش از عصر یگانگی
هندواروپایی سر بکشند .هرگاه از فرضیه همریشگی
و خویشاوندی «همخاندان بودن» گروه های زبانی
گسترده در افریقای مرکزی تا شمال خاوری آسیا
(کارهای و .م .ایلیچ -سوتیچ و دیگران) پیروی
نماییم ،پیوندهای این زبان ها باید به زمانه
های بسیارکهن ،شاید به پالیولیت بعدی (وبه
گونه یی که می پندارند از دید ساحوی به -شمال
خاوری افریقا و آسیای قدامی) یعنی به دوره
بسیار پیش چندین هزار سال از عهد هندواروپایی
ربط بگیرند .روشن است که طی این دوره بسیار
دور و دراز (متمادی) ،می توانسته است تماس
هایی میان «نیاکان» زبان های هندواروپایی و
برخی دیگر از زبان ها برپا گردد.
برپایی اقتصادیات تولید کننده در اروپا (در
آغاز در بالکان) که با همکاری و شاید هم نیز
با رخنه گروهی از باشندگان از آسیای قدامی
انجام شده باشد ،تاثیرات همانندی نیز می
توانستند در آینده داشته باشند .مگر در کل ،در
بالکان ،در مناطق همسایه کرانه های شمال دریای
سیاه و اروپای مرکزی میان هزاره های چهارم،
سوم و دوم پیش از میالد ،فرهنگ ها مستقالنه
توسعه می یافتند .این امر به پیشرفت های
چشمگیری در زمینداری و دامداری (رمه داری)،
فلزکاری و دیگر عرصه های تولید و در نتیجه هم
چنین در مناسبات اجتماعی انجامید ،با آن که در
این جا ،روشن است ،به تراز باالی همچون تمدن
های کهن آسیای قدامی دست نیافتند.
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در کل ،فرهنگ های نخستین تاریخی خاور نزدیک و
میانه ،نظر به بسیاری از نشانگرهای اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی ،با فرهنگ های یادشده
اروپایی و جوامع هندواروپایی که از روی داده
های تاریخی -زبانشناسیک ،بازسازی شده اند،
مطابقت ندارند.
جا دادن نیاکان هندواروپایی ها در خاور
قدامی ،دیگر به این دلیل شاینده نیست که میهن
نخستین آن ها بی تردید منطقه واحد گسترده
منشای زبانی -تباری (اتنوژنیز و گلوتوژنیز) را
می ساخت .گذشته از آن ،در مناطقی از نواحی
شرقی آسیای صغیر ،سوریه و فلسطین تا غرب ایران
(به شمول ماورای قفقاز ،کوهستان های ارمنستان
و طبعا میانرودان یا بین النهرین) باشندگان
بومی متعلق به گروه های زبانی غیر هندواروپایی
بوده اند .چنین چیزی از روی گواهی های مشخص
منابع سنگنبشته یی (کتیبه یی)  3تا  1هزار سال
پیش از میالد بسیار به خوبی آشکار است .همچنین
نتایج پژوهش های معاصر در باره پیوندهای
تباری -زبانشناسیک دیرینه گروه های غیر
هندواروپایی در حدود منطقه یاد شده در همین
باره گواهی می دهند:
در باره پیوندهای زبان های هوریتی یا خوری و
اورارتی با زبان های قفقاز خاوری (ناخی-
داغستانی) ،زبان خاتی اولیه -در شمال خاوری
آسیای صغیر -با زبان های شمال باختری قفقازی،
ایالمی -با زبان های دراویدی اولیه (نقش بزرگی
را در تدوین این مسایل دیاکونوف بازی کرده
است) ،نمایندگان خانواده زبانی هندواروپایی
رخنه نموده به این منطقه ،متعلق به «شاخه های»
جداشده بوده ،و در این جا مدت ها پسان تر از
عهد هندواروپایی پدیدار گردیده بودند.
این گونه« ،هندواروپایی های» اصلی شناخته شده
نظر به منابع دست داشته ،در این مناطق-
ایرانیان باختری و ارمنی ها -که جای باشندگان
قدیمی را دیگر در دوره تاریخی می گیرند (متعلق
به هندواروپایی ها و باشندگان قدیم ترین
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بومیان خاور پشته ایران ،جنوب آسیای میانه،
وادی های ایران نبودند) و تنها در برخی از
نواحی آسیای صغیر شاید بسیار پیشتر ،گروه های
جداگانه قبایل هندواروپایی بودوباش داشتند.
مگر این نواحی به گستره هندواروپایی اروپا هم
مرز بودند.
عهد ریختیابی ،توسعه و فروپاشی هسته یگانه
هندواروپایی بس دراز بوده است .به تدریج در
میان قبایلی که این مجتمع را تشکیل می دادند،
گروه هایی شکل می گرفتند که پیشینیان خانواده
سرشناس زبانی اصلی تاریخی را می ساختند .در
میان آن ها نیاکان آریایی (هندوایرانی) نیز در
آن دوره حضور داشتند .آن ها هنوز به حفظ تماس
هایی تنگاتنگ با قبایل هندواروپایی ادامه می
دادند.
بر پایه داده های زبانشناسیک ،دانشمندان می
پندارند که تنگاتنگ ترین پیوندهای آریایی های
نخستین با یونانیان نخستین و ارمنی های نخستین
(و .پورسیگ ،و .گیورگیف ،آر .بیروی ،ت.
الیزارینکو و )...بود و یا پیوندها با نیاکان
سالوی ها و بالتی ها (ک .تسایس ،آ .کوئن،گ.
هیرت ،آ .مئی ،گ .آرنتس ،ت .بارو و .)...این
پیوندهای زبانی ،بی تردید ،تماس های راستین را
بازتاب می دهند .هر چند ،می توانند به دوره
های مختلف تاریخی تعلق داشته باشند .این چنین
داده ها ،امکان می دهند خاستگاه آریایی ها را
در خاور گستره هندواروپایی به گمان اغلب ،در
نواحی نزدیک به شمال دریای سیاه و قفقاز
دانست .در این باره ،ترصدات اصوال مهم در باره
تفاوت های اقتصادی و اکولوژیک تثبیت شده برای
دیگر
اکثریت
و
سو،
یک
از
ها
آریایی
هندواروپایی ها از سوی دیگر ،گواهی می دهند:
های
زبان
بیشتر
بخش
های
داده
هرگاه
هندواروپایی بر حفظ سنت های «درختزاری» گواهی
می دهند و نبود «گسست» در ادامه این سنت ها در
مقایسه با شرایط اعصار مشترک هندواروپایی،
آریایی ها انحراف چشمگیری از چنین زمینه
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اکولوژیک (و در نتیجه اقتصادی) داشته اند.
نتیجه گیری ها در باره شرایط گوناگون طبیعی و
اقتصادی برای گروه های مختلف هندواروپایی که
به گفته شرادر «تباین درختزار و دشت» را در
نظر دارند ،باید بر زون تماس ها در مناطق
شمالی دریای سیاه نشاندهی نمایند .چون درست در
آن جا مرز میان گستره های درختزاری و دشتی می
گذشت.
در زبان های آریایی ،ترمینولوژی مرتبط با
دامداری (رمه داری) دارای خاستگاه هندواروپایی
به گونه گسترده ارائه گردیده است و همراه با
آن ،داده های زبان های آریایی و دیگر زبان های
هندواروپایی گواه بر تفاوت های چشمگیر در سنت
های زمینداری اند.
نبود آن واژه های زمینداری که برای زبان های
های
زبان
در
اند،
مشترک
هندواروپایی
هندوایرانی را دانشمندان چونان آوند برای مدلل
ساختن این که نیاکان آریایی ها گو این که
گستره هندواروپایی را هنوز پیش از پدیدآیی و
یا توسعه گستره زمینداری ،ترک گفته بودند ،می
آورند( .و .گریگوریف ،و .برانداشتاین و.)...
یافته است:
فاکت های یادشده توجیه دیگری هم
آریایی ها واژه های زمینداری را در هنگام
اسکان مجدد خود از دست داده بودند ،اما نیاکان
هندواروپایی ها به شمول آریایی ها ،هم به
دامداری و هم به زمینداری می پرداختند (گ.
هیرت ،و .ویوست و )...به راستی هم ،داده های
تازه تاریخی -باستانشناسانه نشان می دهند که
دامداری در مراحل اولیه اقتصادیات تولیدی
همراه با زمینداری توسعه یافته بود.
آن چه مربوط می گردد به زبان های آریایی ،در
این زبان ها چنین کلمه هایی دارای خاستگاه
هندواروپایی چون نام هایی برخی از نشانه ها
(مقایسه گردد برای مثال با :کلمه های آریایی
( ..... ،(Yava-, Xe Ttck, euaو  ...حفظ گردیدند.
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در زبان آریایی ردپای زیستایی دارای ریشه
مشترک هندواروپایی کشف گردیده است مانند:
«کشت»« ،چکش» (به گونه دیگر ،نسبت به بسیاری
از زبان های هندواروپایی ،مگر سنخیت یافته با
زبان های یونانی و ارمنی) ،در این زبان ها
برخی دیگر از واژه های هندواروپایی مرتبط با
زمینداری (کارهای آ .مئی ،ای .بنوینیست ،پ.
تیم ،ت .بارو و )...کشف گردیده است.
هر چه است ،در مقایسه با آریایی ها ،بیشترینه
دیگر زبان های هندواروپایی به راستی پیوندهای
بیشتر تنگاتنگ تر در عرصه ترمینولوژی زمینداری
دارند .مگر ،این به آن معنا نیست که آریایی ها
با گذشت زمان ،بیخی سنت های دیرین زمینداری را
از دست داده بودند .افزون بر آن ،ترمینولوژی
ویژه آریایی هم برای هندی و هم برای ایرانی
مشترک است که گواه بر توسعه زمینداری در میان
خود آریایی ها می باشد .مگر ،نزد آن ها اهمیت
بود.
گرفته
دامداری
تردید
بی
را
خاصی
ترمینولوژی فزونشمار پر شاخ و برگ سراسری
آریایی که نشانگر توسعه باالی دامداری ،شیوه ها
و روش های پیشیرد اقتصادیات دامداری ،خصوصیات
فرآورده های آن و ....اند ،در این باره گواهی
می دهد.
بازسازی مقایسه یی تاریخی -زبانشناسیک بر
مبنای مطالعه یادمان های دیرین ترین ادبیات
هندوایرانی نشان می دهد که تعداد رمه ها ،منبع
اصلی ثروت ،غنا و شکار در برخوردهای میان
قبیله یی بوده است .در این حال ،به چارپایان
شاخدار بزرگ -گاوها ،غژگاوها ،و ...ارجحیت
به ویژه بایسته است اهمیت اسپ
داده می شد.
داری را خاطرنشان ساخت که در میان آریایی ها
توسعه گسترده یافته بود و در تصورات اسطوره یی
و سروده های شاعرانه آثار مذهبی– تباری بازتاب
گسترده یافته بود.
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پنداشت های کهن در علم ،در باره بود و باش
نیاکان آریایی ها در فروپاشی هسته یگانه
هندواروپایی در مناطق شمال دریای سیاه و
قفقاز ،با مواد نو به دست آمده باستانشناسیک
از کرانه های شمالی دریای سیاه و مناطق همسایه
آن که مربوط چهار تا سه هزار سال پیش از میالد
است ،سازگار ساخته می شود.
های
فرهنگ
دارندگان
میان
در
دامداری
یامنایی(گودالی یا حفریه یی) ،کاتاکومبی(دخمه
یی یا مغاره یی) ،پالتاوکینی و ...این گستره
نقش ویژه یی را بازی می کرد .با این هم،
دامداری دوشادوش زمینداری پیش برده می شد.
پیشرفت چشمگیر همین گونه در دیگر رشته های
تولید از جمله ذوب فلزات و نیز در مناسبات
اجتماعی به مشاهده می رسد .داده های نو باستان
شناسان در باره اسپ داری و گسترش دیرین ترین
(در چهار هزار سال پیش) در مناطق شمال دریای
سیاه و نیز در میان دیگر قبایل هندواروپایی؛
بس دلپذیر اند که به گونه یی که روشن است ،نقش
بس بزرگی را در زندگی آریایی ها و دیگر قبایل
هندواروپایی بازی می کردند.
در آثار علمی در باره آریایی ها ،بیشتر کوچیان
را به نام «نومادها» ( – )nomadsکوچروان،
عشایر؛ می خوانند .اما این تعریف محرز نیست.
نفس فاکت اسکان گسترده آریایی ها در سرزمین
های پهناور هنوز بر اقتصادیات کوچروی و شیوه
زیست کوچروی داللت نمی کند .هندو آریایی ها
مانند سلت ها ،سالوی ها و ژرمن ها که همچنین در
گستره های پهناور پراکنده شده بودند؛ اسپ ها و
چارپایان شاخدار بزرگ را به عنوان ترانسپورت
به کار می بردند .این کار هرچند ،پویایی آن ها
را باال می برد ،اما آن ها را هنوز کوچرو
نساخته بود .آریایی ها ،شبانان (دامدارن)
زمیندار بودند که در اسکان دراز مدت می زیستند
و یا شیوه زندگانی نیمه کوچرو داشتند.
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گفتنی است که داده های مقایسه یی تاریخی -زبان
شناسانه در باره هندوایرانی ها تقریبا آن
اقتصادیات و شیوه زیست را پرداز می نمایند که
مواد باستان شناسی فرهنگ های دشتی هزاره های
شوم و دوم پیش از میالد (هر دو گروه داده ها
نشان می دهند علی الخصوص که وزن مخصوص
چارپایان شاخدار بزرگ در ترکیب پاده ها ،قبایل
هندوایرانی در دوره یادشده به پیمانه چشمگیر
«کوچروی» بیشتر بود.
نسبت به عهد پسانتر
همراه با آن ،نمی توان اعتراف نکرد که
اقتصادیات چوپانی -زمینداری و شیوه زندگانی
قبایل آریایی به پراکندگی گسترده آن ها در
پهنه های وسیع مساعدت می کردند.
مقارن با اوایل عهد تاریخی ،قبایل این گروه
تباری (قبایل آریایی) در گستره های پهناوری
پخش شده بودند :در کرانه های شمالی دریای
سیاه ،دشت های اروآسیایی ،در آسیای میانه ،در
ایران و شمال هندوستان .
در عهد یگانگی آریایی و مراحل آغازین پراگندگی
قبایل هندوایرانی ،آن ها نمی توانستند در چنین
پهنه های گسترده یی پخش شده باشند .خود این
گستره ها از دید تیپ اقتصادی -فرهنگی و
اجتماعی خود یکسان نبوده اند .در این جا ،دو
زون بزرگ آشکارا جدا می شود:
مناطق فرهنگ های دشت های شمالی تر
مناطق شامل در ترکیب گستره زمینداری قدیم خاور
نزدیک و میانه و در برگیرنده پشته ایران ،جنوب
آسیای میانه و شمال باختری هندوستان.
در این گستره ،هنوز سر از آغاز هزاره های پنجم
و چهارم پیش از میالد فرهنگ های مسکونی و
زمینداری گسترش یافتند ،که تکامل درونی آن ها
به گونه قانونمند به پدیدآیی مراکز شهرهای
نخستین در هزاره های چهارم و سوم انجامیده و
سپس تمدن های شهری به گونه مثال تمدن هاراپ در
وادی رود سند هنوز در سده های نخست هزاره دوم
پیش از میالد در شگوفایی به سر می برد.
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پسان تر در مناطق شمال باختری هندوستان« -ریگ
ویدا» و در گستره افغانستان ،آسیای میانه و
ایران خاوری« -اوستا» پدید آمد .افق جغرافیایی
دیرین ترین این یادمان های ادبی هندوآریایی ها
و ایرانیان ،به باور برخی از پژوهشگران گویا
نتیجه گیری در باره بود وباش قدیم آریایی ها
را در آسیای میانه ،در خاور ایران و یا حتا در
هند تایید می کند.
باستان شناسان هم در بسا از موارد ،با متعلق
دانستن این یا آن نشانگرهای فرهنگ های معین
باستان شناسیک (در گام نخست نوع سرامیک)43به
قبایل هندوایرانی ،قبایل آریایی را در خاور
ایران و مناطق همسایه آن در هزاره سوم و اوایل
هزاره دوم پیش از میالد و گاهی هم قبل از آن جا
می دهند و به برآیند ها (نتیجه گیری) هایی
همانندی می رسند.
برای مثال ،قبایل ایرانی را که از نگاه تاریخی
در اوایل هزاره یکم پیش از میالد در غرب ایران
می زیسته اند ،بیشتر با دارندگان فرهنگ
نامهناد سرامیک «خاکستری» رواج داشته در آن
هنگام در این گستره یکی می پندارند .خاستگاه
این قبایل را از خاوری ترین بخش های ایران می
پندارند و از همین رو بر آن اند که قبایل
ایرانی از آن جا برخاسته اند .با توجه به آن
که سرامیک خاکستری (فرهنگ حصار -گرگان) در
شمال خاوری ایران در سه هزار سال پیش از میالد
رواج داشت ،و شاید هم پیش تر از آن ،گمان می
برندکه در آن جا ایرانیان و یا گروه های دیگر

 .43سفالینه ها :مواد (معموالً جامد)ی که بخش عمده
سازنده آن ها غیرفلزی و غیرآلی باشد ،سرامیک گفته
میشود .این تعریف نهتنها سفالینهها ،پرسالن (چینی)،
دیرگدازها ،محصوالت رسی سازه یی ،سایندهها ،سیمان و
شیشه را در بر میگیرد ،بلکه شامل آهنرباهای سرامیکی،
لعابها ،فروالکتریکها ،شیشه-سرامیکها ،سوختهای هسته
یی و  ...نیز میشود– .گ.
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آریایی در همان دوره به سر می برده اند (ت.
کایلیر یانگ ،ژ .دئیی ،آر .گریشمن و.)...
همچنان دیدگاهی هست در باره پیوندهای آریایی
ها با فرهنگ سرامیک های نقش و نگار شده
(منقوش) جنوب آسیای میانه و نواحی همسایه پشته
ایران (فرهنگ های تیپ آناو – مانازگ و)...
هواداران این دیدگاه بر آن اند که آریایی ها
از آن جا به دیگر نواحی ایران و در جهت هند به
راه افتاده بودند (و .م .ماسون ،ای .ان.
خلوپین و .)...هرگاه چنین باشد ،پس بایسته است
اعتراف نمود که قبایل آریایی در مناطق جنوبی
آسیای میانه و نواحی همسایه آن در پشته ایران
در سه هزار سال پیش از میالد و حتا پیش تر از
آن حضور داشتند و در این جا با فرهنگ های
اسکانی -زمینداری اولیه شهری مرتبط بودند.
با این هم ،هواداران کانسپت یاد شده ،بیشتر
امکان بود و باش گروه های آریایی را در نواحی
شمالی تر هم -در گستره دشت ها (استپ ها) ممکن
می شمارند .مگر ،چنین توجیهاتی ناگزیر پیوند
بسیار قدیم یا گروه های گوناگون بومی قبایل
آریایی را با دو گستره بیخی مختلف تاریخی-
فرهنگی فرض می نمایند .مگر حدس و گمان ها در
باره آن که گروه های مختلف قبایل هندو ایرانی
در اوضاع مختلف تاریخی -فرهنگی و اقتصادی
زندگی می کردند ،برای دوره یی که تشکل خصوصیات
زبانی مشترک آریایی آن خطوط اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی که بی تردید برای هند و ایرانی ها در
کل ،یعنی عهد وحدت آریایی ،روان بود؛ هم مجاز
نیست.
«هندوایرانیان» -هم نیاکان آریایی های هندی و
هم نیاکان قبایل گروه ایرانی ،تیپ واحد
فرهنگی-اقتصادی و اجتماعی عمیق و حتا پرشاخ و
برگ و تشابه در زیست ،اقتصاد ،عادات ،ساختار
اجتماعی ،فرهنگ ،مذهب و ...داشتند .چنین چیزی
به پیمانه بسنده آشکار است و نیازی به استدالل
ویژه ندارد .در موجودیت هسته واحد هندوایرانی
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(«آریایی») چونان کمپلکس واقعی تباری -فرهنگی
که بر مبنای پیوندهای سریع و توسعه عمومی
گستره معین و واحد ،مناسبات اقتصادی فرهنگی
پدید آمده بود ،نیز تردیدی نیست.
از این جا به نوبه خود بر می آید که آریایی ها
از نظر پیدایش خود می توانستند تنها با یکی از
دو گستره همزمان مگر مختلف النوع از نظر سیمای
عمومی فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی -یا تمدن های
کهن زمینداری جنوب آسیای میانه و پشته ایران و
یا فرهنگ های دشتی (استپی) شمالی ،پیوند داشته
باشند.
بدون بستگی از نتیجه گیری ها در باره تثبیت
نخستین
میهن
یا
خاستگاه
موقعیت
محل
جداشدن
زمان
باره
در
ها،
هندواروپایی
هندوایرانی ها از این خاستگاه و مسیرهای
پراکندگی آن ها داده های موثق و مطمئنی در دست
است که بر بود و باش هندوایرانی ها در زون
استپی شمالی گواهی می دهند .با داوری از روی
مواد منابع تاریخی و واژه شناسی یا علم الغت
(اونوماستیک )onomastics -مقارن با اوایل «عهد
اسکیتی-سارماتی)
دوره
تا
(هنوز
تاریخی»
باشندگان ایرانی زبان در شمال کرانه های دریای
سیاه حضور داشتند .این اطالعات ما را به دست کم
مقارن با اواخر عهد برونز ،در نزدیکی مرزهای
هزاره های دوم و یکم پیش از میالد ،هنگامی که
بخشی از قبایل ایرانی هنوز در استپ های
اروپایی بود و باش داشتند ،رهنمونی می کنند.
در باره دوره دیرین تر ،داده های مقایسه یی
زبان شناسیک در باره پیوندهای زبان های آریایی
فزونشمار و منظم گستره یی (که زبان های مشترک
هندواروپایی نیستند) با شماری از زبان های
هندواروپایی اروپا ،در باره پیوندهای گستره یی
زبان های ایرانی در کل (مگر ،دیگر بدون
هندواروپایی) با «زبان های اروپایی» و سر
انجام ،تنها برخی از زبان های ایرانی؛ گواهی
می دهند.
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گویش های فزونشمار تثبیت شده از روی مواد زبان
اروپایی»
«میانی
های
زبان
با
«اوستی»
(پیشینیان زبان های سلتی ،التین ،ژرمنی،
بالتیکی و )...به ویژه شاخص اند که به گونه
معین ،علی الخصوص به تماس ها در حوالی هزاره
دوم پیش از میالد گواهی می دهند (کارهای و .ای.
آبایف) .این داده ها به گونه کرونولوژیک به
گواهی های «عصر تاریخی» می پیوندند که امکان
می دهند در باره حضور باشندگان ایرانی زبان در
اروپای جنوب خاوری در اواخر هزاره دوم و اوایل
هزاره یکم پیش از میالد ،سخن بگوییم .در کل،
مواد زبان شناسیک یادشده نشان می دهند که
قبایل دارای شناسه هندو ایرانی ،بخش اروپایی
گستره دشتی (زون استپی) را بیخی ترک نگفته
بودند و به تدریج از آن جا در گروه های
جداگانه رفته بودند.
های
زبان
پیوندهای
باره
در
ها
گواهی
هندوایرانی با زبان های فلندی –اوگوری نیز به
همین گونه نتیجه گیری می رسانند .در این زبان
ها هم همانندی هایی بسیاری با زبان های
هندوایرانی از جمله همانندی های معین مشترک
آریایی و دارای بار ایرانی کشف شده است.
داده های آواشناسی (فونیتیک) تاریخی امکان می
دهند با اطمینان و وثوق از تنه مشترک این
تعامالت ،شاخه ها (گروه هایی) از واژه ها را
جدا کرد که درست از زبان های ایرانی گرفته شده
اند که در آن ها دیگر یک رشته دگرگونی های
مختص صدایی قابل مقایسه با «وضعیت مشترک
آریایی» رخ داده است .تماس های یاد شده زبانی
مشترک آریایی و سپس و عهد ایرانی به گمان غالب
در مرزهای زون درختزاری از حوضه رود ولگا تا
ارال صورت گرفته بودند .این گونه ،همه آوندها
در دست است تایید نماییم که در جریان دوره
متمادی ،قبایل هندوآریایی در دشت های اروپایی
و دشت های آسیای مجاور آن ها می زیستند .چون
تا اعصار فروپاشی وحدت سراسری آریایی ،آن ها
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در شرایط یکسان فرهنگی -اقتصادی می زیستند و
زبان های هندوایرانی به گونه معین در آن هنگام
در زون دشتی گسترش داشتند ،از این رو نتیجه
گیری در باره بود و باش قبایل در این اعصار
درست در همین نواحی ناگزیر است.
چنین نتیجه گیری یی با نتیجه گیری ها در باره
سرچشمه های مشترک آریایی تصورات اسطوره یی
بیخی همخوانی دارد« .سایکل شمالی» متولوژی
مشترک آریایی گواه بر آن است که هندوایرانی ها
در عهد وحدت مشترک آریایی در نواحی دشتی جنوب
خاوری اروپا تا حوضه رود ولگا و دامنه های کوه
های اورال بود و باش داشتند .از این جا ،قبایل
هندوایرانی به تدریج به سوی خاور و به سوی
جنوب لغایت تا مرزهای هند با پراکنده شدن در
گستره های پهناور قزاقستان و آسیای میانه،
شاید به ایران [باختری-گ ].و آسیای قدامی
گسترش یافتند .همچنین شاید از راه قفقاز رخنه
نموده باشند.
پرسشی که مطرح می گردد ،این است که مراحل
مختلف روند پراکنده شدن قبایل آریایی را از
خاستگاه و میهن اصلی نخستین «دشتی» (استپی) آن
ها به کدام زمان می توان مربوط دانست؟
دیرین ترین یادمان های نوشتاری هندی ها و
ایرانیان رسیده به ما -ریگ ویدا و اوستا-
مربوط اواخر هزاره دوم -نیمه نخست هزاره یکم
پیش از میالد می باشند .با توجه به نزدیکی بزرگ
زبانی این دو متن ،بنیاد واژگانی آن ،ساختار
دستوری آن ها ،شیوه های شعرپردازی شان ،سیمای
سنتی آن و ...پژوهشگران معموال آن ها را با
فروپاشی وحدت هندوایرانی -مقارن با اوایل
هزاره دوم پیش از میالد یا در حدود  2000سال
پیش تا  1500سال مربوط می دانند.....
دیرین ترین گواهی ها در باره زبان های
هندوایرانی ،گروهی از واژه ها ،شمار فراوان
نام ها (آدم ها و برخی از خدایان) ،واژه های
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اجتماعی -فرهنگی (در گام نخست ،مرتبط با اسپ
داری ،و کارهای ارابه رانی) دارای خاستگاه
آریایی ،که در متون خاورمیانه یی از میانه های
هزاره دوم پیش از میالد ضبط گردیده اند ،می
باشند.
این «گنجینه واژگانی» به زبان کدامین گروه
آریایی متعلق بود که در آسیای قدامی در حدود
ربع دوم هزاره دوم پیش از میالد پدیدار گردیده
بود( .با داوری از روی داده های دست داشته،
منابع مکتوب از آسیای قدامی از اعصار دیرین تر
رخدادهای مرتبط با رخنه آریایی ها ،پس از سده
های هشتم -اوایل سده هفتم پیش از میالد صورت
گرفتند).
این گنجینه از دید کرونولوژیک وضعیت دیرین
ترین را ،نسبت به آن هایی که زبان ریگ ویدا
ارائه می نماید ،بازتاب می دهد .پژوهشگران به
گونه های مختلف جای دیالکت آریان (لهجه) آسیای
قدامی را در سیستم عمومی زبان های هند و
ایرانی تعیین می نمایند.
کنون ،بخش بزرگ دانشمندان بر آن اند که این
لهجه به قبایلی متعلق بود که رشته های
خویشاوندی نزدیکی با نیاکان آریاییان هندی
داشتند (نه ایرانی) .مگر ،دالیل وزنین تر برای
چنین نتیجه گیری یی به گمان غالب در حقایق
دارای بار فرهنگی -تاریخی که به نزدیکی معین
آریایی های آسیای قدامی و آریایی های هندی
تاکید دارند ،خالصه می گردد .همین گونه،
برشمردن خدایان بازتاب یافته در منابع (میترا،
ورنا ،ایندیرا ،ناساتی) ویژه سنت های دیرین
هندی است( .در حالی که خدای برتر ویدی -ورنا
در سنت های ایرانی شناخته ناشده است) .داده
های موثق زبان شناسیک در باره متعلق دانستن
لهجه آریایی آسیای قدامی به مرحله ناب توسعه
هندوآریایی وجود ندارد( .برخی از کلمه های
شناخته شده در زبان های هندواریایی تنها نشانه
های تفاوت های لهجه یی اند) .از این رو ،می
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توان گمان زد که در برابر ما یکی از لهجه های
زبان هندو ایرانی در دوره نهایی موجودیت وحدت
زبانی آریایی قرار دارد.
مساله زمان فروپاشی وحدت آریایی را نیز می
توان در روشنی داده های باستان شناسیک بررسی
کرد .این امکان که مواد باستان شناسیک را با
گستره هایی محتمل بود و باش قبایل هندوایرانی
در عهد مشترک آریایی ،با مدارک در باره آن
خصوصیات اقتصادی آن ها و ساختار اجتماعی که در
سنت های هندی و ایرانی بازتاب یافته اند ،یعنی
به عهد آریایی سر می کشند ،مقایسه کرد .یکی از
این «واقعیات» مشترک هندوآریایی -ارابه جنگی
اسپی است که با آن در سنت های هندوایرانی
نهادهای گذاشته شده در شالوده بسیاری از
تصورات عمومی اجتماعی -سیاسی و اسطوره یی
نمادهای زبان مذهبی -شعری و ...به گونه
تنگاتنگ پیوند دارند.
برخی از دانشمندان می پندارند که از همه قبیله
های آریایی ،تنها نیاکان ویدایی ها و آن بخشی
از ایرانیان («اوستایی») که در نواحی تمدن های
توسعه یافته جنوب آسیای میانه و پشته ایران،
پراکنده شده بودند ،به تراز باالتر اجتماعی
رسیده بودند .در این حال ،این دانشمندان می
پندارند که آریاییان پیشین ارابه را نمی
شناختند (ارابه جنگی اسپدار ،به باور آنان در
آسیای قدامی یا در نواحی کوهی پیرامون آن
اختراع گردید) و با آن هنوز پس از رخنه به این
نواحی آشنا شدند .مگر ،با آن که هواداران این
گونه باورها تایید می نمایند که هنوز تا
پدیدآیی اریایی ها در آسیای قدامی ،اسپ خانگی
و ارابه (و پیش تر از آن ترانسپورت ارابه یی)،
در آن جا شناخته شده بود این چنین طرح مساله
مدلل ُ
محق نیست :حتا در سپیده دم تاریخ
دستاوردهای گوناگون اقتصادی و فنی پدید آمده
در یک ناحیه تاریخی– جغرافیایی نسبتا به سرعت
در مناطق همجوار پخش می گردید( ،هرگاه البته،
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در آن جا زمینه ها و نیاز اجتماعی -اقتصادی
موجود بود).
شاید ،ترانسپورت ارابه یی در اورپا و در دشت
های اروآسیایی ،زیر تاثیرات آمده از آسیای
قدامی گسترش یافتند .مگر ،این کار طی سده های
متمادی پیش از اوایل هزاره دوم پیش از میالد
صورت گرفت( ،در این باره همچنین داده های
مقایسه یی علم هندواروپایی شناسی و نیز مواد
باستان شناسیک گواهی می دهند) .کنون ،نیک روشن
است که مقارن با اواخر هزاره چهارم پیش از
میالد ،هرگاه نه پیش تر از آن ،ترانسپورت ارابه
یی در بالکان ،در حوضه رود دونای (دانیوب) ،در
مناطق مقارن با شمال باختری و شمال دریای سیاه
کاربرد داشت .در نواحی دشتی کرانه های دریای
سیاه و باالتر از آن در خاور تا دشت های حوضه
ولگا -اورال کاربرد ترانسپورت ارابه یی با
مواد باستان شناسیک برای هزاره های چهارم -سوم
پیش از میالد به اثبات رسیده است (هنگام حفریات
یادمان های فرهنگ یامنایی برای مثال بازمانده
های چرخ های دستی و ارابه های چوبی سیخدار کشف
گردیدند که چنین بر می آید که توسط غژگاوها
کشیده می شدند).
اسپ داری و اسپ پروری ،با داوری از روی
گواهی های باستانشناسیک در نواحی یادشده
ُدامی
اروپایی مدت ها پیشتر نسبت به آسیای ق
گسترش یافته بود .این رشته ،چنین بر می آید به
گمان غالب کال برای نخستین بار در نواحی نزدیک
به شمال دریای سیاه و نواحی همسایه آن -جایی
که استخوان ها در روستاهایی با قدمت  5-4هزار
سال پیش از میالد کشف گردیده اند ،پدید آمد :در
برخی از یادمان های کرانه های شمالی دریای
سیاه متعلق به هزاره های چهارم و سوم پیش از
میالد ،در میان استخوان های یافت شده چارپایان
خانگی بیش از نیمی از آن ها مربوط اسپ ها
بودند (مواد باستان شناسیک در باره گسترش
ترانسپورت ارابه یی و اسپ داری در این نواحی
پیدایش
مساله
با
پیوند
در
قدیم
دنیای
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هندواروپاییان و آریاییان در سال های اخیر به
تفصیل از سوی بانو ای .ای .کوزمینا-باستان
شناس نامدار بررسی گردیده اند).
در پهلوی توسعه ترانسپورت و اسپ داری در جاهای
یادشده اروپا ،شرایطی هم بود که به پدیدار شدن
ارابه های جنگی -ذوب فلزات (به پیمانه کافی
توسعه یافته) ،انواع جداگانه پیشه های حرفه
یی ،تفاضالت اجتماعی و ...مساعدت می کرد.
در خاور میانه کاربرد گسترده ارابه ها برای
مقاصد جنگی و توسعه سریع اسپ داری تنها اندکی
پیش از میانه های هزاره دوم پیش از میالد ،آغاز
گردید .از این زمان ،در منابع نوشتاری آسیای
قدامی ،نقش چشمگیر دسته های جنگاوران و رزم
آوران ارابه سوار بازتاب یافته است که گواه به
تغییر ماهوی سیستم امور نظامی و فناوری جنگی
اند .از روی منابع دست داشته هزاره های هشتم-
اوایل هزاره هفتم پیش از میالد می توان گفت که
در آن برهه ،این گونه تغییرات هنوز رخ نداده
بودند و اسپ خانگی با آن که مقارن با آن زمان،
شناخته شده بود ،با آن هم اسپ داری نقش بارزی
بازی نمی کرد (شایان یادآوری است که در
«قوانین هاموراپی» هنگام یادآوری از انواع
گوناگون چارپایان ،از اسپ بیخی یاد نمی شود،
اما به عوض پسان تر در بابل در زمان کاسیتی ها
خوب معرفی می گردد).
با داوری از روی نتایج حفریات در گستره های
پهناور آسیای قدامی تا هندوستان ،دیده می شود
که از اسپ ،در اقتصاد و امور جنگی ،لغایت تا
سده های نخست هزاره دوم پیش از میالد ،بیخی کار
گرفته نمی شد و یا اهمیت چندان ماهوی نداشت.
جهش ماهوی در توسعه اسپ داری در خاور نزدیک با
پدیدآیی و بود و باش شماری از قبایل در آن جا
(از جمله در گام نخست نیز اریایی ها) و توده
هایی که با آن ها تماس داشتند (مانند کاسی ها،
گروه خوری ها و )...پیوند می گیرد .داده های
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انکارناپذیر در باره رخنه واژگان (لکسیکون)
آریایی و ترمینولوژی ویژه مرتبط با اسپ داری
در زبان های بومی قدیم توده های آسیای قدامی
نشان می دهند که آریایی ها مهارت هایی در
گذشته ناآشنای اسپ داری ،کاربرد ارابه رانی،
پرورش اسپ ها و هنر اسپ داری را با خود آورده
بودند.
از سوی دیگر ،مواد معاصر باستان شناسی گواهی
می دهند که گسترش اسپ پروری و ساختن افسار
برای اسپ ها نزدیک به میانه های هزاره دوم در
خاور میانه با سنت های مقتضی که در برخی از
مناطق اروپا رواج داشتند ،پیوند داشتند .اما
در این جا برای ما نه نتیجه گیری در باره
«ارجحیت» ،بل نفس فاکت که ارابه اسپی پیشتر از
آن ،در همان هنگام در مناطق اروپایی به کار می
رفت ،مهم است .درست در جاهایی که می شود آن ها
را محل بودو باش قبایل هندوآریایی در عهد
مشترک آریایی دانست.
نمی توان هم چنین دیدگاه یادشده در باره آن را
پذیرفت که خصوصیات ساختار اجتماعی -اقتصادی
احیاء شده و بازآرایی شده بر پایه مواد «ویدا»
و «اوستا» تنها برای توده های «ویدایی» و
«اوستایی» مختص بودند .توده های «اوستایی» به
شاخه ایرانی آریایی ها متعلق بودند و یکجا با
دیگر ایرانیان که در پی عهد هندوایرانی ،عهد
مشترک ایرانی را از سر گذرانیدند ،در پهلوی
دگرگونی های زبانی ،هم چنین نوآوری های
گوناگون اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی -ایدئولوژیک،
مذهبی و ....را به همراه داشتند .خود اوستا،
همین گونه سنت ها را که نسبت به سنت های مشترک
آریایی بیشتر متاخر اند ،بازتاب می دهد.
از این رو ،ویژگی های دارای منشای مشترک (به
شمول استیالی ارابه های جنگی) ترصد شده هنگام
مقایسه داده های «ویدا» و «اوستا» ،بایستی
برای ایرانیان نیز در کل مختص بوده باشند و به
راستی هم ،عناصر همان ساختار اجتماعی و بازتاب
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دهنده ایدئولوژی آن همچنین به گونه مستقیم در
دیگر قبایل و توده های ایرانی زبان برای مثال،
در قبایل شاخه اسکیتی که زمان درازی در دشت ها
نشو و نمو می یافتند (داده های مولفان عهد
ُنوماستک (واژه شناسی) اسکیتی ،سارماتی،
عیتق ،ا
زبان اوستی و حماسه نارتوی) در میان ایرانیان
باختری؛ به مشاهده می رسد.
در باره ایرانیان باختری (در پهلوی گزارش های
مولفان عهد عتیق و سنگنبشته های پارسی قدیم
ُنوماستکی (علم الغوی)
هخامنشی) کنون فند غنی ا
و لکسیکونی (واژگانی) ایرانی از «سنت های
فرعی» در دسترس است .برای مثال ،متون ایالمی
چندی پیش به چاپ رسیده از پرسپولیس بر پایه
مواد گسترده تایید نمودند که زبان پارسی قدیم
واژگان گوناگون مذهبی -ایدئولوژیکی ،اجتماعی،
نظامی و( ...که در عهد هندو ایرانی و عهد
مشترک ایرانی تثبیت گردیده بودند) ،داشت .به
این همچنین گواهی های تازه سنت های آریایی در
باره کاربرد ارابه :داده های متمم در باره
زندگانی خود نام آن ،یا برای مثال ،واژه
«راتایشتار» (ارابه سوار یا کسی که بر سر
ارابه ایستاده است -یعنی راننده ارابه) [شاید
را (راه) +تایش؟ +تار (دار)«( -راننده»-
«راهدار»)-گ( ].در اوستا ،راننده های ارابه
نظامی
کاست
اعضای
شاخه
ترین
رایج
ها،
آن-
هندی
همتاواژه
بود.
اریستوکراسی
راتهئشتهار -گاهی در برشمردن همان کاست-
ورناها به جای »کشاتری» معمولی تر به مشاهده
می رسد) متعلق می باشد .ارابه با نام آریایی
آن همچنین برای نیاکان قبایل اسکیت-سامارت-
اوست ،شناخته شده بود.
این گونه ،ساختار اجتماعی بازسازی شده از روی
داده های ویدا و اوستا ،به شمول نقش سرشناسان
رزمجوی ارابه سوار ،باید مربوط به دوره مشترک
آریایی گردد .آن چه مربوط می گردد به پنداشت
ها در باره پدیدآیی این ساختار صرف در میان
بخشی از قبایل اریایی در جنوب آسیای میانه و
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پشته ایران ،باید گفت که چنین پنداشت ها بر
پایه ثبوتیه های مشخص استوار نیست ،بل بر
باورهای مبتنی است که این تراز تاجایی باالی
مناسبات اجتماعی ،می توانست تنها در شرایط
فرهنگ های گسترده زمینداری خاور به دست آید.
مگر ،دقیقا فرهنگ های دیرین زمینداری نظر به
سیمای اجتماعی و اقتصادی -فرهنگی خود نمی
توانند به تیپ عمومی و خطوط جداگانه جامعه،
اقتصاد و زیستایی قبایل هندو ایرانی مطابقت
داشته باشند .برعکس ،درست فرهنگ های دشتی هم
در ُ
بعد اقتصادی -زیستایی و هم از روی
نشاندهنده های اجتماعی ،بیخی هم با ویژگی
مشترک و هم با ویژگی های خصوصی این جامعه
«آریایی» همخوانی دارند .این نتیجه گیری ها در
روشنی پژوهش های تازه باستانشناسیک بیشتر
آشکار می گردد.
بار دیگر ،به عنوان مثال ،ارابه را می گیریم:
مواد باستان شناسیکی که مقارن با سال های دهه
شصت سده بیستم شناخته شدند (کارهای ک .ف.
سمیرنف) امکان دادند گمان زد که در حوضه رود
ولگا و نواحی همسایه ارابه اسپ دار مقارن با
میانه های هزاره دوم پیش از میالد و شاید هم
پیش تر از آن ،به کار می رفت .مواد باستان
شناسیک کشف شده بعدی ثبوتیه های آشکاری را
ارائه دادند در باره موجودیت ارابه ها در همان
زمان در مناطق کرانه های شمالی دریای سیاه تا
دشت های حوضه ولگا-اورال (نقاشی های ارابه های
گاری دار و چرخدار در ظروف کمپلکس های زیر
آوار مانده مدفون در گستره های یاد شده).
دلچسپی ویژه یی را نتایج کاوش های گروه
باستانشناسی به رهبری و .ف .گینینگ -باستان
شناس شوروی بر می انگیزد -حفریات گورستان سین
تشت در ماورای اورال جنوبی (در کنار منطقه
مسکونی بزرگ عهد برونز ،واقع در کرانه های رود
سین تشت در منطقه چلیاب (چلیابینسک).
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اسباب و ابزارهای یافت شده در آن جا ،اشیای
مدفون در باره موجودیت کیش آتش پرستی ،قربانی
نمودن جانوران خانگی ،در گام نخست اسپ ها و
شاخداران بزرگ (گاوها ،غژگاوها ،آهوان )....
گواهی می دهند( .چنین خصوصیات تشریفات را و.
و .گینینگ با تصورات باوری و پراتیک کیش پرستی
هندوایرانی ها مقایسه می نماید).
در گورستان مردان رزمنده ،جنگ افزارهای فلزی
(نیزه ها ،تبرها ،کاردها و )....و همچنین
بقایای ارابه های برجامانده ،کشف گردیده است.
رد پای برجسته ارابه ها با تیرها ،یادمان های
همانندی از نگاه فرهنگی در نزدیکی منطقه
اورسک -اورنبورگ (گورستان نوواکومان) و برخی
دیگر از نواحی همسایه کشف گردیده اند .قدمت
این مجتمعات به سده های هفدهم و شانزدهم پیش
از میالد می رسد.
موجودیت ارابه نه تنها به خودی خود مهم است،
بل به معنای وجود سرشناسان رزمی ،پیشه وری
پیشرفته (یا برخی از رشته های آن از جمله ذوب
فلزات) است و به همین ترتیب ،گواه بر حضور
استادان حرفه یی پیشه ور می باشد .همه این
فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی از روی داده های
سنت های هندوایرانی (ارابه جنگی ،اشرافیت
نظامی با رهبران قبایل از محیط آن ،پیشه وران،
از جمله نجاران ،سازندگان ارابه ها و ذوب
فلزات) و از روی مواد باستان شناسیک از زون
های دشتی از کرانه های دریای سیاه تا دامنه
های اورال تثبیت می گردند.
بسیاری از یادمان ها و ماندگارهای حفر شده ،بر
نابرابری اجتماعی به ویژه بر جایگاه باالی
گورستان ها در جامعه قبیله یی داللت می نمایند.
ساخته های فلزی ،ساخته های ریختگری ،سندان های
مدفون ،کارگاه ها و ...در باره حضور فلزکاران،
گواهی می دهند .در باره حضور نجاران یا
چرخسازان (استادان ارابه ساز) ،خود نفس فاکت
ساختن ارابه سوار بر چرخ ها سخن می گویند.
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گواهی های برشمرده ،آن تراز توسعه اجتماعی را
در نظر دارند که بیخی با خصلت جامعه آریایی
منطبق می باشد که از روی داده های مقایسه یی
هندوایرانی احیاء می گردد .در برخی از موارد،
مواد باستان شناسی فرهنگ های دشتی ،مستقیما بر
توسعه چنین پدیده های اجتماعی -اقتصادی که
برای سنت های واحد هندوایرانی داللت می کنند؛
بازسازی می گردند .این سنت ها آشکارا هم در
تصورات مشترک برای هندوآریایی ها و هم ایرانی
ها در باره ارابه جنگی که سوار بر آن می
رفتند ،و می جنگیدند ،خدایان ،پادشاهان و
جنگجویان سرشناس ،بازتاب یافته است.
هرگاه به خود اجازه بدهیم که اندکی از فاکت
های واقعی بازتاب یافته عقب نشینی نماییم ،و
به خیالپردازی های دلفریب دست بیازیم ،آن گاه
آرامگاه های ثروتمند با دو اسپ و عناصر افسار
از حوضه رود ولگا یا گورهای جنگاوران ارابه
سوار از گورستان سین دشت را می توان به
آرامگاه های آن پیشوایان و قهرمانانی متعلق
دانست که پویایی های شان در بازگفته های حماسی
کهن آریایی های هندوایرانی بازتاب یافته اند.
خصوصیات برشمرده فرهنگ مادی و مناسبات اجتماعی
به مشاهده رسیده از روی مواد باستان شناسیک از
دشت های اروآسیایی و نواحی همسایه آن در غرب،
چونان برآیند توسعه پیگیر اقتصادی و اجتماعی
تبارز می کنند .این روندها ،که مدت ها پیش تا
هزاره دوم میالدی آغاز گردیده بودند ،با تعامالت
ذات البینی باشندگان مناطق یاد شده رخ دادند.
در دوره موجودیت بی چون و چرای (در این جا)
ارابه ،تماس های پویای در گستره ها -از دشت
های اروپای شرقی گرفته تا حوضه رود دونای در
جنوب بالکان (در این باره فاکت های بس مختلف
از جمله اشکال همانند پرزه ها (قطعات یدکی)
افسار اسپ ها گواهی می دهند) صورت می گرفت.
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مواد باستان شناسیک را می توان با داده های
زبان شناسیک که بر پیوندهای گستره یی ادامه
یابنده لهجه ها یا زبان های نیاکان آریایی ها
و برخی از دیگر قبایل هندواروپایی به شمول
یونانیان تایید دارند ،مقایسه کرد( .دیگر پس
از فروپاشی هسته واحد هندواروپایی) .به این
گونه داده های زبان شناسیک و داده های مقایسه
یی تاریخی -فرهنگی همچنان آن هایی تعلق دارند
که با سنت های اسپ داری ،استیالی ارابه و پرورش
اسپ ها که با تصورات اسطوره یی و ایدئولوژیک
این قبایل خوب انطباق می یابند ،مرتبط اند.
این گونه فاکت ها ،آوندهای متممی اند به سود
اندیشه در باره ادامه تماس های آریایی ها با
«هندواروپاییان اروپایی» تا نیمه نخست هزاره
دوم پیش از میالد .به هر رو ،تردیدی نیست که
سنت های ارابه یی و نهادهای مربوطه اجتماعی–
اقتصادی آریایی ها در عهد مشترک آریایی وجود
داشتند .چون آریایی ها در این عهد در زون دشتی
بود و باش داشتند ،زمان پدیدآیی ارابه جنگی در
آن جا برای آغاز مهاجرت آریایی ها انگیزه
 terminns post quemمی داد.
این اندیشه اجازه می دهد همچنین در باره زمانه
های مطلق سخن گفت :گواهی در باره ارابه و
اشکال قدیمی مزمور (بخشی از مجموعه افسار) از
مناطقی از اورال و ولگا تا بالکان می توانند
باشد ،حاال در حدود ربع دومی هزاره دوم پیش از
میالد تعیین زمان می شوند .چنین تعیین قدمت ،با
دیگر داده های تاریخی -زبان شناسیک در باره
فروپاشی وحدت آریایی (تقریبا نیمه نخست هزاره
دوم پیش از میالد) بیخی مطابقت دارد .این گونه
می توان گمان زد که قبایل آریایی زون دشتی را
در ربع نخست -اوایل ربع دوم هزاره دوم پیش از
میالد هنوز ترک نگفته بودند و در نتیجه ،هنوز
نمی توانستند در جنوب آسیای میانه ،پشته ایران
و آسیای قدامی حضور داشته باشند.
توسعه اجتماعی و اقتصادی قبایل آریایی و
استیالی ارابه جنگی از سوی آنان ،به پراکندگی
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سریع قبایل هندوایرانی در بیرون از گستره
«میهن» پیشین شان مساعدت نمود .با مراحل
نخستین این روند روشن است رخنه گروه های
جداگانه آریایی به شمال آسیای قدامی که منجر
به «آریایی سازی «باشندگان بومی آن دیار
نگردید ،ربط دارد .برعکس ،خود «آریایی های
آسیای قدامی» با بومیان در گام نخست باشندگان
هوریتی همگون شدند (هرچند ،به آنان برخی از
آموزه های فرهنگی -اقتصادی خود را واگذار
نمودند ،از جمله آموزه های مرتبط با اسپ داری
و امور ارابه رانی را) به تاسی از آن چه که
گفته شد« ،آریاییان آسیای قدامی یا صغیر» را
به دشوار بتوان به عنوان نیاکان آریاییان هند
شمرد .کما این که هیچ گواهی مشخصی دال بر حضور
هندوآریایی ها بر سر راه رسیدن از آسیای قدامی
به هندوستان کشف نشده است ،چنانی که فاکت های
واقعی تاثیر فرهنگی یا زبانی «آسیای قدامی» در
دیرین ترین یادمان های مکتوب هند دیده نمی شود
در کل ،مساله پیدایش آریایی های آسیای قدامی
کماکان در هاله یی از ابهام مانده است .می
توان گمان برد که این ها گروه های جداگانه
قبایل بوده اند که از شمال رخنه نموده بودند
از راه قفقاز و دشت های اروپای خاوری .دیدگاه
های دیگری هم در این زمینه اند :آریایی ها به
آسیای قدامی از خاور ،با گذشتن از آسیای میانه
و ایران رسیده بودند .با این هم ،این که
پراکندگی و اسکان قبایل هندوآریایی را در
آسیای میانه و در پشته ایران به کدام زمان،
متعلق دانست -مساله یی است که مستلزم بررسی
ویژه بدون وابستگی از تثبیت راه های حرکت
آریایی ها درآسیای قدامی؛ می باشد .در پهلوی
آوندهای آورده شده که بر پایه آن ها قبایل
آریایی می بایستی در زون دشتی شمالی ،هنوز در
سده های نخستین هزاره دوم پیش از میالد بود و
باش داشته بودند ،برای حل این مساله ،می توان
بر اساس داده های دیگری هم برخورد کرد.
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مناطق پشته ایران در حدود گستره زمینداری
دیرین شامل می شدند .تقریبا سر از هزاره ششم
پیش از میالد ،این مناطق شامل جنوب آسیای میانه
(یادمان های نوع جیتون و سپس اناو-نامازگ).
اما بر بخش های باقی مانده آسیای میانه و سپس
به سوی شمال در درازای چندین هزاره فرهنگ های
شکارچیان ،ماهیگیران و جمع کنندگان (هنوز در
هزاره های چهارم و سوم پیش از میالد ،این گونه
فرهنگ ها تا نواحی درختزاری اورال و دامنه های
خاوری و جنوبی آن پهن بودند) گسترده بودند.
روشن است که از دیدگاه تراز توسعه ،دارندگان
این فرهنگ ها را به هیچ رو نمی توان با آریایی
ها و یا حتا با نیاکان دیرین تر هندو اروپایی
شان که دیگر به اقتصاد زمینداری – دامداری
اشتغال داشتند و با ذوب فلزات و ....خوب آشنا
بودند ،منطبق دانست.
در این میان ،در آسیای میانه فرهنگ های
نئولیتی شکارچیان و گردآورندگان (مانند فرهنگ
های کیلتیمیناری در کرانه های دریاچه ارال) تا
اواخر هزاره سوم پیش از میالد موجود بودند.
یعنی حرکت آریایی ها به این ساحات آسیای میانه
به سوی جنوب می توانست تنها در دوره های بعد
تر بگذرد.
در خود گستره زمینداری -جنوب اقصای آسیای
میانه ،پشته ایران ،شمال باختری هندوستان-
دوره یاد شده (هزاره سوم– اوایل هزاره دوم پیش
از میالد) ،توسعه آتیه فرهنگ های بومی مسکونی-
زمینداری ضبط گردیده است که به تمدن های شهری
نخستین و شهری رشد یافته بود .روند نه تنها
وادی رود سند را (تمدن هاراپی) ،پشته ایران
(موندیگک ،شهر سوخته ،تپه یحیی و ،)...بل نیز
نواحی در شمال پهنای گستره زمینداری را (تپه
حصار ،یادمان گرگان در جنوب خاوری کرانه های
کسپین ،مناطق نشیمنی نوع اناو -نامارگ در جنوب
ترکمنستان) در بر گرفته بود.
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فرهنگ های یاد شده ،به ویژه دارای خطوط زیر
اند:
اقتصاد توسعه یافته زمینداری ،مبتنی بر آبیاری
مصنوعی؛
بازرگانی گسترده که بسیاری از مراکز این گستره
را به هم پیوند می زد؛
پیشه های چندین رشته یی به شمول تولیدات کوزه
گری ،تولید انبوه ظروف در حلقه کوزه
مناطق نشیمنی پهناور و مراکز بزرگ نوع شهری،
مجتمع های اداری-اقتصادی «کاخی» و «نیایشگاهی»
(معبدها)؛
پدیدآیی خط.
از روی این معیارها ،یادمان های زون زمینداری
نمی توانستند به قبایل آریایی (که در آن برهه
نماینده تیپ کامال دیگر اقتصادی -فرهنگی
بودند) ،تعلق داشته باشند .از سوی دیگر،
سرنوشت های مشترک تاریخی ،نزدیکی شایان توجه
فرهنگی نواحی جداگانه گستره زمینداری که می
تواند گواه بر خویشاوندی تباری -زبانی،
خصوصیات فرهنگ های مادی و روحی ،به شمول
بدائیه ها و نوشته ها باشد ،امکان می دهند این
زون را چونان گستره گسترش باشندگان قدیمی غیر
ایرانی شمرد (چندی پیش ،و .م .ماسون سخنرانی
یی کرد و دیدگاه مستدل خویش را در باره متعلق
بودن آن به گروه های زبانی ایالمی و هندی قدیم
با در نظر داشت مواد نو باستان شناسیک از جنوب
آسیای میانه بیان داشت) .این ،همچنین مبنایی
را برای تدقیق تعیین زمان به دست ما می دهد:
آریایی ها در سده های نخست هزاره دوم پیش از
میالد هنوز به پهنه «گستره زمینداری» رخنه
ننموده بودند.
تقریبا سر از ربع دوم هزاره دوم پیش از میالد
بسیاری از مراکز قدیم پرتو شهری و شهری در
پشته ایران ،جنوب آسیای میانه ،در هندوستان رو
به افت و افول می نهند و بخشی از آنان یا کال
بیخی نابود می شوند یا میدان زیستاری مسکونی
آنان کاهش می یابد؛ برخی از نواحی تهی از
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باشند شده ،بیابانی می
فرهنگ به مشاهده می رسد.

شوند.

نژندی

عمومی

چنین می نماید که می توان این فاکتورها را به
گونه مستقیم با پدیدآیی قبایل آریایی در ساحات
یاد شده ربط داد .بسیاری از دانشمندان بر همین
باور اند .مگر ،مبنای مشخصی برای چنین نتیجه
گیری وجود ندارد .غروب این تمدن های زمینداری
مستلزم توضیح دیگری است :در شالوده آن ،به
گمان غالب ،علل دارای بار دورنی قرار دارد.
افت و افول مراکز قدیمی زمینداری ،بارها پیشتر
از پدیدآیی ممکنه آریایی ها به این جا آغاز
گردید و به تدریج در طی چندین سده رخ داد.
مراحل این روند بر اساس نمونه مسکون شدن نواحی
مختلف و مراکز بزرگ مدت ها پیش تا متروک شدن
کامل آن ها (به گونه مثال؛ در گرگان ،در تورنگ
تپه ،بر اساس نتایج حفریات باستان شناس نامدار
فرانسوی ژ .دئیی) ترصد می گردد.
نقش معینی را در روند رخ داده می توانستند
تغییر اقلیم ،نابود شدن درختزارها و بی آب شدن
(خشکیدن) زمین ،شوره زار شدن و فرسایش خاک (و
به راستی هم ،داده ها در باره تاثیر چنین
عوامل بر توسعه نواحی جداگانه پشته ایران و
جنوب آسیای میانه کشف گردیده است) بازی
نمایند ،با این هم ،در کل پدیده های یاد شده
بایستی در گام نخست علل و دالیل مجموعی اقتصادی
و اجتماعی را توضیح دهند.
در جریان چندین هزاره ،در پشته ایران درست
همانند دو رود بین النهرین یا میانرودان و در
جنوب باختری ایران (ایالم) شمار مناطق نشیمنی
افزایش یافت و مراکز جداگانه بزرگ و توسعه و
شرایط گوارا و مساعد و مناسب برای توسعه تفاضل
اجتماعی ،پیشه وری ،روابط داد و ستد فراهم
گردید .مگر ،هرگاه در وادی های رودخانه یی
بزرگ دورود و ایالم اشکال توسعه یافته کشاورزی
رونما گردیدند ،در پشته ایران مرز مرحله معین
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شرایط طبیعی دیگر نمی توانستند با نیروهای
مولد موجود در کشاورزی ترقی آتیه اجتماعی و
رشد باشندگان در مراکز زمینداری و پیرامون آن
را تامین نمایند .چنین چیزی ناگزیر به بحران
اقتصادی و اجتماعی انجامید.
تهی شدن و بیابانی شدن نواحی پیشین شگوفان
زمینداری با استیالی گستره های نو و پدیدار شدن
مناطق نشیمنی زمینداری که سنت های دیرین را
حفظ نموده بودند (در جنوب باختری ترکمنستان،
جنوب ازبیکستان و شمال افغانستان و )...همراهی
می شد.
به راستی هم ،نظر به داده های باستان شناسیک،
پیشرفت چشمگیر باشندگان زمیندار -دامدار :از
شمال خاوری ایران و جنوب باختری آسیای میانه
از بلوچستان تا وادی رود سند ،از وادی سند در
خاور و جنوب (تا گجرات و دیکان) و ...مشاهده
می رسد .برخوردهای هم رخ می دادند (رد پای این
نبردها در برخی از مناطق نشیمنی شمال خاوری
ایران ،در بلوچستان ،وادی سند و...کشف شده
اند).
مهاجرت ،جنگ ها و دیگر عوامل اوضاع سیاسی
جدید ،همچنین روابط سنتی بازرگانی را بر هم
زدند که به همین پیمانه نقش مهمی را در زندگی
مراکز «پیش از شهری» میان دو رود و رود سند
بازی می نمودند .مگر ،همه این روندهای مرتبط
با بحران درونی تمدن های پیش از شهری و شهری،
پیامد پدیدار شدن آریایی ها نبودند ،با آن که
البته ،می توانستند تا جایی به گسترش قبایل
آریایی در گستره های یادشده در زمان های بعدی
(پس از ربع نخست هزاره دوم پیش از میالد)
مساعدت نمایند .مگر ،آیا کدامین معیارهای مشخص
قانع کننده هستند که امکان بدهند در باره
مراحل مشخص پراکندگی همانا قبایل هندوایرانی
در گستره های یادشده سخن گفت؟
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آری! چنین معیارهایی هستند .مگر ،برای این
زمان ،دیگر نه در باره «آریایی ها»ی عهد وحدت
هندوایرانی (که پیش از میانه های هزاره دوم
پیش از میالد فروپاشیده بود) ،بل در باره قبایل
خاص گروه های هندوایرانی و ایرانی که حرکت شان
نه همزمان و نه از عین راه ها صورت گرفته بود،
می تواند سخن به میان بیاید.
منابع نوشتاری (مکتوب) آشکارا به برآمدن
هندوآریایی ها و ایرانیان به شمال هند ،آسیای
میانه ،به پشته ایران در نیمه نخست هزاره یکم
پیش از میالد گواهی می دهند .مقارن این زمان،
این قبایل و اقوام راه دشوار توسعه تاریخی را
در شرایط نو با وارد شدن به تماس های تنگاتنگ
با باشندگان بومی از سر گذرانیده بودند (پشت
سر گذاشته بودند) ،روندهای همه جانبه تاثیرات
متقابل رخ می دادند؛ سنت های «آریایی» با سنت
های گوناگون تباری-فرهنگی بومی آمیزش پیچیده
یی می یافتند .قبایل هندوآریایی و ایرانی
باشندگان بومی را (با فراگرفتن بسیاری از
دستاوردهای فرهنگ اقتصادی و ذوب فلزات از
آنان) اسیمیله می نمودند.
با این همه ،هم هندوآریایی ها و هم ایرانی ها،
به گونه یی که داده های ویدایی و اوستایی و
مواد منابع نوشتاری در باره ایرانیان باختری
نشان می دهند ،در این دوره هم بسیاری از خطوط
ارثیه مشترک تباری -فرهنگی را نگه داشته
بودند .حفظ سرسختانهء (در جریان زمان مدید)
خصوصیات فرهنگ اجتماعی ،مناسبات خانوادگی و
حقوقی ،سنت های زیستاری ،فرهنگ معنوی و مذهب،
وزن مخصوص قابل توجه ارثیه گذشته آریایی را در
نظر دارد (که متشکل بود بر نه گروه های
جداگانه پیشوایان و جنگاوران ،بل کلکتیف های
مستقل پویای قبیله یی) و نیز امکان می دهد
تفاوت معینی را میان باشندگان «آریایی» و بومی
خاطرنشان شد .چنین تفاوت هایی را می توان
همچنین در عصری ترصد کرد که هنگامی که نخستین
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گواهی های منابع نوشتاری در باره آریایی های
هندوایرانی پدیدار می گردند.
کهن ترین داده های بیگانه در باره قبایل
ایرانی در باختر ایران مربوط می گردد به سده
های نهم و هفتم پیش از میالد ،که متفاوت از
ویدا و اوستا ،تاریخ های دقیق را ارائه می
دهند .سخن بر سر سنگ نبشته های شاهان آسوری و
های
لشکرکشی
به
دست
که
است
اورارتی
جهانگشایانه به خاک ایران یازیده بودند .این
منابع به رغم داشتن اطالعات یک جانبه تا جایی
پیگیرانه در باره برخی از مناطق ایران در دوره
مورد نظر اطالع می دهند .در این آثار ،نام های
جغرافیایی و بسیاری از نام های اشخاص دارای
منشای ایرانی یادآوری می گردد.
داده های انوماستیک نقش بزرگ و گاهی تعیین
کننده را هنگام حل مساله در باره مسیرها و
زمان های رخنه قبایل ایرانی به قلمرو ایران
بازی می نمایند .این داده ها در مجموع ،بار
دیگر گواهی های متون سنگنبشته یی سده های نهم
و هفتم پ .م .امکان می دهند در باره گسترش و
وزن مخصوص باشندگان ایرانی زبان در مناطق
مختلف جهان ایرانی در این عهد ،در باره تعامل
«مهاجران» ایرانی با باشندگان بومی ،در باره
تراز سیاسی و توسعه اجتماعی ایرانیان و
«بومیان» و ...داوری کرد...
مواد یاد شده اونوماستیکی بارها از سوی
پژوهشگران به کار برده شده اند .مگر ،این کار
آن ها را به نتایج بس متفاوتی رهنمون شده است.
برای مثال؛ بیشتر گمان می زدند که تا سده هفتم
پ .م ،.عنصر ایرانی زبان در میان باشندگان
ایران باختری بس ناچیز بوده است و نام های
ایرانی سر از اواخر سده نهم پ .م .تنها در
نواحی بیشتر خاوری آن (در ماد) ضبط می گردند و
شمار آنان از نیمه دوم سده هشتم پ .م .آهسته
آهسته در باختر ماد افزایش می یابد و در عین
زمان هنوز انگشت شمار اند .مطابق این دیدگاه،
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در ایران باختری باشندگان ایرانی زبان تنها پس
از ایجاد دولت ماد چیرگی یافتند .مواد
انوماستیک متون آسوری به گونه مقتضی چونان
گواهی های مستقیم پیشروی قبایل ایرانی از خاور
به باختر ایران توجیه و تفسیر می گردیدند.
(ای .مایر ،جورج کامرون ،هیوبرگ ،ای .علی اف،
گ .آ .میلیکی شویلی ،ای .م .دیاکونوف و...می
پندارند که قبایل ایرانی از سوی آسیای میانه
به ایران آمدند).
شماری از دانشمندان می پنداشتند که انوماستیک
ایرانی برای نخستین بار (هنوز در سده نزدهم)
درست در شمال باختری ایران بازتاب یافته است.
مگر ،به باور آنان ،نام های غیر ایرانی در آن
جا چیرگی داشتند هم در همان زمان و هم پسان
تر ،چون گروه های اندکشمار مهاجران ایرانی
زبان به سرعت به خاور و جنوب ایران پیش رفتند
(گ .هیوزینگ ،ف .کینگ ،بر پایه دیدگاه آنان،
نیاکان قبایل ایران باختری از طریق قفقاز آمده
بودند).
مگر کنون همه مبانی در دست است تایید نماییم
که در سده های نهم و هشتم پیش از میالد،
باشندگان ایرانی زبان دیگر به پیمانه گسترده
در گستره ایران باختری پهن شده بودند و در
برخی از نواحی آن اکثریت را می ساختند.
(راستش ،چنین ناحیه هایی با نواحی چیرگی
باشندگان بومی قدیمی متناوب بود) .هم چنین
شایان یادآوری است که نام های ایرانی مطمئنا
همچنین در شمال باختری اقصی ایران هنوز در سده
نهم پیش از میالد ،از زمان پدیدآیی نخستین
اطالعات سنگ نبشته های آسوری و اورارتی در باره
این مناطق بازتاب یافته اند .این گونه ،مواد
منابع آسوری ،نمی توانند دال بر اسکان تدریجی
قبایل ایرانی در خاور و باختر ایران در درازای
سده های نهم و اوایل سده هفتم پیش از میالد
باشند.
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با این هم ،صرف نظر از آن که قبایل ایرانی از
کدام جا آمده بودند ،گسترش آنان در باختر
ایران ،نه پسان تر از سده های دهم و نهم پیش
از میالد آغاز گردیده بود( .داده های مقتضی
منابع خط میخی سده های نهم و هفتم پیش از میالد
به گونه مفصل در کارهای ای .آ .گرانتوفسکی
بررسی گردیده اند .همچنین با دیدگاه در باره
گسترش وسیع باشندگان ایرانی زبان در ایران
باختری ای .علی یف همنوا است که ترجیح می دهد
بر تیوری رخنه ایرانیان باختری از طریق قفقاز
پا بفشارد و نیز ای .م .دیاکونوف که بر آن است
که آن ها از آسیای میانه آمده بودند).
افزون بر منابع نوشتاری (مکتوب) ،همچنین مواد
باستان شناسیک به حل مساله منشای قبایل ایران
باختری ،به کار بسته می شوند .اما در این جا
نیز دیدگاه های دانشمندان از ریشه از هم تفاوت
دارند .شماری از باستان شناسان بر آن اند که
قبایل ایران باختری از دشت های اروپایی از راه
قفقاز به راه افتاده بودند (چنین دیدگاهی برای
نخستین بار به گونه مفصل از سوی یکی از
بزرگترین کارشناسان در زمینه باستان شناسی
ایران -آر .گیرشمن استدالل گردید و سپس از سوی
شمار دیگری از کارشناسان در زمینه باستان
شناسی ایران و ماورای قفقاز تدوین گردید).
دیگران به این باور اند که قبایل ایرانی از
خاور به سوی باختر ایران پخش گردیدند .در این
اواخر دیدگاه (در گذشته ارائه شده و به تفصیل
بررسی شده در سال های دهه شصت سده بیستم از
سوی ت .کالیر یانگ) در باره گسترش وسیع سرامیک
«خاکستری» سر از سده های اخیر هزاره دوم پیش
از میالد در ایران باختری در نتیجه مهاجرت
نیاکان قبایل ایران باختری از شمال خاوری
هواداران بیشتری یافته است.
در ادبیات باستان شناسی ،سرامیک «خاکستری» یا
«خاکستری -سیاه» و یا هم «سیاه» کشف شده در
مناطق مختلف پشته ایران و نواحی پیرامون آن را
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بیشتر همچنین با پخش نه تنها قبایل باختری
ایران ،بل نیز دیگر قبایل ایرانی و هندوآریایی
پیوند می دهند .سرامیک «خاکستری» که به هزاره
های سوم و دوم پیش از میالد مرتبط دانسته می
شود ،در سال های دهه  30سده بیستم در شمال
خاوری ایران هنگام حفریات در روستاهای گرگان
(تورنگ شاه تپه) و در نزدیکی دامغان (حصار)
کشف گردیده بود .چون در عهد «پیش از تاریخی»،
هندو اروپاییان هنوز در ایران به سر نمی بردند
و در آن جا بیشتر سرامیک نقاشی شده گسترش
داشت؛ از این رو ،تعویض سرامیک نقاشی شده در
شمال خاوری کشور به سرامیک خاکستری ساده (یک
رنگ) بهانه یی برای برخی از پژوهشگران به دست
داد تا پدیدآیی این نوع سرامیک را به
هندواروپاییان یا هندوایرانیان نسبت بدهند.
برای مدلل ساختن چنین نتیجه گیری یی بر مواد
در باره گسترش عناصر سرامیک «خاکستری» در برخی
از مناطق – جایی که پسانتر ،در عهد تاریخی
قبایل گروه های هند و ایرانی بود و باش
داشتند ،تکیه می زنند .برای مثال؛ در راهیابی
این سرامیک به مناطق خاوری پشته ایران و در
مرزهای آن گواهی پیشروی آریایی ها و یا همانا
نیاکان هندواریایی ها را به خصوص به شمال-
باختری پاکستان به آن جا از نواحی حصار -گرگان
را می بینند (نواحی سوات ،نظر به مواد نیمه
هزاره دوم-اوایل هزاره یکم پیش از میالد).
پدیدآیی سرامیک «خاکستری» در مناطق نشیمنی
اواخر هزاره سوم پیش
ترکمنستان جنوبی سر از
از میالد هنوز در دوره چیرگی «ظروف نقاشی شده»
(عهد نامازگ چهارم) ،را برخی از دانشمندان
همچنین چونان نشانه پیشروی قبایل آریایی از
منطقه گسترش فرهنگ گرگان-حصار ارزیابی می
نمایند .بر این مبنا ،آن ها ،می پندارند که
مهاجران با باشندگان بومی دامنه های کوه های
کوپت داغ اسیمیله شده بودند .از جایی که آن ها
دیگر اریایی شده بودند ،به سوی جنوب آسیای
میانه و شمال افغانستان پراکنده گردیدند.
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در شمال باختری ایران و در نواحی
قدامی ،سرامیک خاکستری به مقدار
های نخست -میانه های هزاره دوم
کشف گردیده است .و چنین چیزی
منابع نوشتاری در باره آریایی ها
است ،مقایسه گردیده است.

همسایه آسیای
کم در یادمان
پیش از میالد
با داده های
در خاورمیانه

سر از سده های چهاردهم– سیزدهم پیش از میالد،
«سرامیک خاکستری» به گونه «انبوه» بسیاری از
نواحی شمال باختری ایران را فرا می گیرد که
چونان پیامد گسترش قبایل ایرانی از شمال خاوری
ایران در آن جا ارزیابی می گردد.
هرگاه این گونه ،دیدگاه های یاد شده را انطباق
دهیم یا مستقیم از برخی از آن ها پیروی
نماییم ،آن گاه چنین بر می آید ،که قبایل
هندوایرانی در پشته ایران و یا بخش شمالی آن،
دقیقا در شاهرگ بزرگی جریان می یابد که گلوگاه
باریک آن به گرگان و نواحی پیرامون آن محدود
می گردید .با این هم ،به رغم خودنمایی آرایش
ظاهری این چنین ارزیابی ها ،پذیرفتن آن ها (به
خاطر داشتن بار هم متضاد و متناقض ،هم
متدولوژیک و هم حقیقی آن ها) ممکن شمرده نمی
شود.
با این ارزیابی ها ،خود داده ها در باره دیرین
ترین کمپلکس های «سرامیک خاکستری» در شمال
خاوری ایران ،اوضاع و زمان پدیدآیی آن همخوانی
ندارند .با داوری از روی تعیین زمان بندی های
معاصر و نتایج اوضاع جدید حفریات در تپه اصلی
گرگان -تورنگ (ژ .دئیی) می توان گفت که سرامیک
خاکستری در این نواحی در درازای سراسر هزاره
سوم پیش از میالد حتا پیشتر از آن ،موجود بود.
پس کشیدن زمان های سرامیک خاکستری گرگان تا
سده های اخیر هزاره چهارم پیش از میالد که از
سوی برخی از باستان شناسان چونان آوند برای
یا
ها
آریایی
انگاشتن»
تر
«قدیمی
«هندواروپایی» در این نواحی ،به کار گرفته شده
است ،تنها آشکار تر نشان می دهد که پدیدآیی
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سرامیک خاکستری به هیچ رو نمی تواند با
هندوایرانیان مرتبط باشد .هندو ایرانیان حتا
هرگاه دیرین ترین تاریخ ها از تاریخ های
پیشنهادشده برای جدا شدن آریایی ها از دیگر
هندواروپاییان را پیگیری نماییم ،نمی توانستند
مقارن آن زمان به گرگان رسیده باشند.
در اواخر هزاره های چهارم-اوایل هزاره دوم پیش
از میالد ،حصار و گرگان با منطقه مسکونی پر
نفوس بزرگ آن عهد ،نمونه یی را در باره فرهنگ
زمینداری با خطوط «شهرهای نخستین» به دست می
دهد در حالی که برای قبایل هندوایرانی در دوره
پیش از فروپاشی وحدت آریایی (نه پیش تر از
اوایل هزاره دوم پیش از میالد) به گونه یی که
گفتیم ،تیپ بیخی دیگر اقتصادی -فرهنگی داشتند.
سرامیک خاکستری ساخته شده از گل کوزه یی،
نمونه دارای کیفیت باالی پیشه وری حرفه یی بود.
در این میان ،مقارن با اواخر هزاره های چهارم-
دقیق تر (برای
اوایل هزاره سوم ،اریایی ها-
آن زمان) ،نیاکان آنان نمی توانستند ظروف
ساخته شده از گل کوزه یی را با خود بیاورند.
چون آن را بسیار پسانتر هم نمی ساختند( .در
پایین در باره آن که آریایی های هند و آن
ایرانیانی که در کشورهای جنوبی پدیدار شدند،
چه وقت کوزه گری حرفه یی را فرا گرفتند ،درنگ
می نماییم .مگر ،این سنت ها بی تردید نه هندو
ایرانی و نه مشترک ایرانی بودند).
به هر رو ،پدیدآیی سرامیک «خاکستری» در حصار و
گرگان را نباید با آمدن کدامین تبار نو دیگر
پیوند زد .تعویض سرامیک منقوش به سرامیک ساده
خاکستری به تدریج در جریان سده های متمادی
بدون تغییر دیگر عناصر فرهنگ یا با تکامل
داده بود .نوآوری در سرامیک
پیگیرانه آن رخ
در کنار تغییر استیل ،سلیقه های زیبایی
شناسیکُ« ،
مد» ها و  ...می توانستند همچنین به
و منافع
دالیل تولیدی ،فراهم شدن امکانات نو
حرفه یی رخ داده باشند.
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برای هزاره های سوم و دوم پیش از میالد ،سرامیک
«خاکستری» در مقادیر بزرگ یا کمتر در نواحی
مختلف پشته ایران و کشورهای همسایه بازتاب
یافته است .باشندگان بخشی از این نواحی در
به
شان
«نوشتاری»
مکتوب
تاریخ
اوایل
هندوایرانیان تعلق نداشتند .در نواحی دیگر،
مقارن با آن زمان ،قبایل گروه هندوایرانی
شناخته شده اند که به هر رو مبنایی را در دست
نمی دهد که زمان و جهت مهاجرت آن ها را در
بستگی از پدیدآیی سرامیک «خاکستری» تثبیت
نمود.
وضع با تیوری یاد شده در باره پیدایش ایرانیان
باختری که در واقع شالوده همه کانسپت ها در
باره تعلق آریایی سرامیک خاکستری اند ،از همین
قرار است .تیوری یاد شده برخاسته از آن است که
هنگامی که در سده نهم پیش از میالد باشندگان
برای نخستین بار در منابع
ایرانی زبان
نوشتاری شمال باختری ایران بازتاب یافته اند،
در آن جا سرامیک خاکستری کاربرد داشته است که
دیگر در ثلث (یک سوم) آخری هزاره دوم پیش از
میالد گسترش وسیعی داشت .فرهنگ مادی این دوره،
به شمول سرامیک خاکستری با شمال خاوری ایران
مرتبط می گردد و از همین رو ،گمانه می زنند که
ایرانیان از آن جا به سوی جاهای دیگر به راه
افتاده بودند.
هرگاه حتا خاستگاه خاوری سرامیک خاکستری را
بپذیریم ،با آن هم ،این هرگز به معنای آمدن
ایرانیان از شمال خاوری ایران نخواهد بود و
تنها گواه بر گسترش این فن و سنت های پیشه وری
سرامیکی از آن جا می باشد .گذشته از آن،
خصوصیات همانند کمپلکس سرامیک یا عناصر دیگر
فرهنگ مادی در شمال باختری یا شمال خاوری
ایران بیش از حد مشترک است برای آن که از
پیوند مستقیم ژنیتیک آن ها سخن بگوییم .با آن
هم ،چنین گسستگی و ناپیوستگی کرونولوژیک میان
اواخر فرهنگ «حصار عصر سوم» و اوایل عهد
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«سرامیک خاکستری» در شمال باختری ایران متناقض
است .سرامیک خاکستری در شمال باختری ایران
هنوز در نیمه نخست هزاره دوم پیش از میالد رواج
داشت .از این رو ،گسترش بیشتر آن در سده های
پسین هزاره دوم را می توان با توسعه بومی صنعت
سرامیک در شمال باختری ایران توضیح داد .در
این جا ،درست مانند دیگر مناطق ،سرامیک نقش و
نگار دار (منقوش) زیر تاثیر عوامل گوناگون به
شمول منافع حرفه یی پیشه کوزه گری (سرامیک
خاکستری مربوط به یکی از انواع کیفی فرآورده
های آن می گردید) ،از رواج افتاده بود.
بسیاری از خصوصیات فرهنگ باستان شناسیک شمال
باختری ایران سده های اخیر هزاره دوم – اوایل
هزاره یکم پیش از میالد (ویژگی های مراسم
خاکسپاری (گور کردن) ،شیوه های ساختمانی و
بنایی و ...و نیز سنت های خود تولید سرامیک)
از خصوصیات ویژه فرهنگ حصار -گرگان متفاوت اند
و ریشه های بومی دارند و یا هم همانندی هایی
دارند با فرهنگ های نواحی همسایه جنوبی آسیای
قدامی ،قفقاز جنوبی و...
بدون بستگی از سرچشمه های فرهنگ سرامیک
خاکستری شمال باختری ایران ،دارندگان آن به یک
گروه تباری -زبانی واحد تعلق داشتند .این به
گونه بالفصل با داده های منابع میخی اوایل
هزاره یکم پیش از میالد تایید می گردد -زمان
رواج گسترده سرامیک خاکستری .در آن برهه ،در
نواحی شمال باختری ایران هنوز گروه های تباری
یی به سر می بردند که ریشه قدیمی بومی داشتند
(از جمله لولوب ها ،کوتی ها ،هوری ها و.)...
درست به همین دلیل ،تثبیت فرهنگ سرامیک
خاکستری شمال باختری ایران را هم نباید به
گسترش یک تبار پیوند داد .آن هم تبار ایرانی.
هرگاه پدیدآیی جماعت مورد نظر «فرهنگی-
سرامیکی» نتیجه آمدن قبایل ایرانی می بود،
باید آن ها در شمال باختری ایران سر از گسترش
کمپلکس های سرامیک خاکستری (یعنی نه پسانتر از
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سده های نهم-هشتم پیش از میالد) چیرگی می
داشتند .مواد متون میخی امکان نمی دهند در
باره پخش گسترده قبایل ایرانی زبان در ان جا
پیش تر از سد های نهم و دهم پیش از میالد سخن
گفت.
اطالعات در باره این قبایل سر از سده های نهم
پیش از میالد در منابع آسوری و اوراری پدید می
آیند .این در حالی است که همین متون (که مربوط
به سده های نهم وهشتم پیش از میالد اند) ،گواهی
می دهند که در بسیاری از نواحی ایران باختری
گروه های قدیمی تباری– زبانی بود و باش داشته
اند.
روند جاگزین شدن ایرانیان (که به این سرزمین
ها در سده های نهم و هشتم پیش از میالد رخنه
نموده بودند) ،به جای باشندگان بومی ،دیگر در
روشنی داده های منابع نوشتاری در سده هایی
هفتم و هشتم پیش از میالد نمی توانست آغاز
گردیده باشد .اطالعات دست داشته متون میخی سده
های هفتم -اوایل سده های یازدهم پیش از میالد
برای برخی از مناطق در غرب ایران نیز حاوی
تنها داده هایی در باره گروه زبان قدیمی اند.
بنا بر این ،یادمان های باستانشناسیک در شمال
باختری ایران سده های اخیر هزاره دوم پیش از
میالد باید در گام نخست بازگو کننده فرهنگ
باشندگان بومی باشند.
پژوهش های حاوی داده های منابع مکتوب تاریخی-
جغرافیایی و انوماستیکی اجازه می دهند همچنین
نتیجه گیری های مهم دارای بار اجتماعی-
اقتصادی (که به گونه بالفصل متعلق به مساله
مورد بررسی اند) ،را انجام داد.
هنگامی که در سده نهم پیش از میالد اطالعات سنگ
نبشته های آسوری و اوراری در باره شمال باختری
ایران پدید آمدند ،در برخی از نواحی آن تشکیالت
دولتی نما با مراکز «شهری» موجود بودند .این
واحدهای نمایان سیاسی و مراکز اقتصادی (همه یا
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تقریبا همه در سده نهم ،بیشتر در سده های هشتم
و قسما در سده هفتم) متعلق به همو باشندگان
بومی بودند .چون این گونه «شهرها» همچنین
مراکز اصلی تولیدات پیشه وری و هم نوع محصوالت
پیشه وری حرفه یی آن ها به شمول کوزه گری
بودند ،می بایستی عمدتا با سنت های باشندگان
بومی تعیین گردند.
با این می توان تایید نمود که سرامیک خاکستری
در ایران نه ره آورد هندواروپایی ها بود ،بل
که پیش تر از آمدن ایرانیان (که این فن را
همراه با بسا از خصوصیات دیگر فرهنگ مادی از
بومیان فرا گرفتند) ،رایج بود .در عین حال،
چنین نشانده های فرهنگ مادی نیز هستند که
گسترش آن ها به گونه بیشتر معین می تواند به
قبایل ایرانی ربط داشته باشد .به گونه مثال؛
نقش آن ها در توسعه باغداری و روش های نو
اسپداری .روشن است که در باره آن علی الخصوص
رخنه ترمینولوژی مربوطه ایرانی در زبان های
بومی آسیای قدامی از سده های نخستین هزاره یکم
پیش از میالد گواهی می دهد .از این رو ،عناصر
فرهنگی متعلق به امور اسپ داری ،......
سوارکاری ،برخی از انواع جنگ افزار و ...می
توانند به حضور تبار ایرانی و تاثیر آن نشان
بدهند .درست همین چیزها در فرهنگ گرگان-حصار
دیده نمی شدند.
قبایل ایرانی زبان ،چنین بر می آید که در ربع
اخیر هزاره دوم -اوایل هزاره نخست پیش از میالد
در ایران آغاز به پیشروی کردند .این قبایل ،در
مراحل نخستین پراکندگی خود نواحی و وادی های
جداگانه یی را استیال نموده بودند و یا در برخی
از مناطق پهناور پهن شده بودند -جایی که وضع
سیاسی برقرار شده به آنان امکان می داد اسکان
یابند.
ایری ها ،به گمان غالب ،قسما مردمان بومی را
زیر فرمان خود درآوردند و آنان را اسیمیله
نمودند .نام های قبایل ایرانی که از آن ها در
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منابع سده های نهم و هشتم پیش از میالد یاد شده
بیشتر از زبان باشندگان چنین جاهایی
است،
هایی
نام
این
معموال
گیرند:
می
منشاء
فرمانروایان واحدهای سیاسی کوچک و یا بسیار
کوچک اند .بیگمان نمی توان در باره آن گفت که
ایرانیان الیه فوقانی باشندگان را می ساختند.
گویشوران زبان های ایرانی فرماندهان ساختارهای
رزمی بودند مانند سربازان جویای نام و ثروت که
به خدمت فرمانروایان بومی در آمدند و به تدریج
قدرت را در این یا آن گوشه ایران به دست
گرفتند«( .مهاجران» ایرانی در آثار ف .کینگ،
جورج کامیرون و نیوبرگ چنین پرداز می گردند).
پیشروی قبایل ایرانی در ایران دارای بار
استیالگرانه نبود و با گرفتن قدرت در گستره های
پهناور همراهی نمی گردید .برعکس ،باشندگان
ایرانی زبان بس پرشمار در سده نهم -اوایل سده
هفتم پیش از میالد بیشتر در بستگی از تشکیالت
سیاسی ایجاد شده از سوی باشندگان قدیمی بومی
هم در گستره ایران (مان ،ایالم ،ایلیپ؟ و )...و
نیز در کشورهای همسایه (آسور ،اورار و)...
بودند .این گونه ،نگرفتن حاکمیت سیاسی بومی،
به
ایرانی،
قبایل
نمایندگان
سوی
از
ایرانیزاسیون زبانی و فرهنگی گستره های
پهناوری انجامید .تنها در آن مناطق -جایی که
در قلمروهای چشمگیر عنصر تباری ایرانی ،باالدست
گردیده بود ،تشکیالت سیاسی بزرگی را که در راس
آن نمایندگان قبایل بزرگ ایرانی قرار داشتند،
به میان آوردند (مانند پادشاهی مادها).
عللی که زمینه گسترش وسیع عنصر تباری -زبانی
ایرانی را فراهم آورد ،هنوز هم به پیمانه
بسنده روشن نگردیده است .مگر ،به برخی از
عوامل می توان همین اکنون هم نشاندهی کرد (آن
هم در حالی که این عوامل به مساله گسترش
آریایی ها به هند هم پذیرا اند).
نخست ،ایرانیزاسیون شماری از مناطق با توجه به
کثرت باشندگان ایرانی زبان آمدگی نسبت به آن
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چه که گمان زده می شد؛ رخ داده بود (آن هم در
حالی که این باشندگان نه از گروه های جداگانه
پیشوایان یا رزمندگان ،بل که همانا از گروه
های قبیله یی ناقل به شمول الیه های گوناگون
باشندگان متشکل بودند).
دو دیگر ،این که مقارن با زمان پدیدآیی قبایل
ایرانی در سرزمین ایران ،این قبایل ،سنت های
بس توسعه یافته خود شان را در ساختار فرهنگی-
اقتصادی و سیاسی -اجتماعی داشتند.
سر انجام ،ایرانیزاسیون باشندگان بومی در بخش
های گوناگون ایران ،می توانست به خود پراکندگی
قبایل ایرانی که هنوز از دیدگاه زبان ،فرهنگ،
و دیگر سنت ها به یک دیگر بسیار نزدیک بودند،
در یک گستره پهناور مساعدت نماید که نواحی
مختلف آن با گوناگونی بیشتر تباری و زبانی
مشخص می گردیدند .با این هم ،جدا از باورهای
برخی از دانشمندان ،درست نخواهد بود اتنوژنیز
(منشای تباری) قبایل و توده های ایران باختری
را به گسترش زبان ایرانی با حفظ ویژگی های
تباری عمده مختص برای باشندگان بومی ،پیوند
دهیم.
روندهای شکلگیری توده های ایرانی از دیدگاه
خصلت و نتایج خود به پیمانه چشمگیری بیشتر
پیچیده بوده است .ایرانیزاسیون برخی از ساحات،
از دید ظاهری در بسا از موارد بیشتراز روی
گسترش گفتار ایرانی تثبیت می گردد که با
دگرگونی های ریشه یی بسیاری دیگر از خصوصیات
تباری همراهی می گردید .این همچنین ربط می
گیرد به ساختار اجتماعی ،نهادهای سیاسی مذهب
و...
مدت ها ،پیش از آمیزش عناصر بومی و عناصر آمده
از بیرون ،باشندگان بومی به پیمانه بسیار به
پیروی از سنت های خود (که سرنوشت های گذشته
تاریخی شان را تعیین می نمودند) ،ادامه می
دادند.
329

از روی منابع دست داشته تاریخی سده های نخست
هزاره یکم پیش از میالد ،آشکارا می توان تفاوت
ها میان باشندگان ایرانی زبان و گروه های
تباری بومی قدیمی را ترصد نمود .برای مثال؛
درست باشندگان بومی با داوری از روی داده های
متون آسوری سده های نهم و هشتم ،مراکز «شهری»
با کاخ ها و نیایشگاه ها و تولیدات مختلف پیشه
وری و سنت های توسعه یافته زمینداری مسکون به
شمول باغداری و انگورپروری (تاکداری) و...
داشتند .ایرانیان در ایران باختری در اوایل
هزاره یکم پیش از میالد اسکان مجدد شان تا این
هنگام ،هنوز این «هنرها» را فرا نگرفته بودند.
این وضعیت را باید هنگام بررسی مساله زمان
گسترش قبایل ایرانی زبان در آسیای میانه و در
خاور پشته ایران در سنجش داشت.
اطالعات در باره این ساحات در منابع دارای
تاریخ های دقیق ،سر از سده ششم پیش از میالد
پدیدار می گردند .با آن که مقارن با آن زمان و
قبل بر آن ،می توان داده های اوستا را به عهد
تدوین بخش های دیرین آن در قلمرو آسیای میانه،
افغانستان و ایران خاوری که دیگر در آن
باشندگان ایرانی زبان ،بود و باش داشتند،
متعلق بدانیم .با این هم ،اوستا به این پرسش
که قبایل ایرانی چه وقت به مناطق یاد شده آمده
بودند ،پاسخ نمی دهد .از این رو ،برای حل آن،
از مواد باستان شناسیک کار می گیرند.
به گونه یی که پیشتر گفتیم ،در هزاره سوم-
اوایل هزاره دوم پیش از میالد در جنوب آسیای
میانه و پشته ایران ،فرهنگ های مسکونی-
زمینداری نوع شهری گسترش یافتند .پسان تر در
نیمه نخست هزاره دوم پیش از میالد در پهلوی افت
شماری از مراکز قدیم «شهری» و بیابانی شدن
برخی از نواحی از سوی زمینداران استیالی مناطق
جدید آسیای میانه رخ می دهد -در جنوب خاوری
ترکمنستان و جنوب ازبیکستان .در میان یادمان
های این زمان ،مواد پیگیرانه پژوهش شده از سوی
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آ .عسکر اف -باستان شناس ازبیک در سپالی تپه (
شاید سفالی تپه) از دلچسبی ویژه یی برخوردار
است .از روی دوره بندی باستان شناسیک ،یادمان
های تحقیق شده متعلق به دوره گذار (انتقالی)
نامازگ سده های پنجم -ششم و به خود عهد نامازگ
سده ششم اند که در برگیرنده زمانی تا اواخر
هزاره دوم پیش از میالد می باشد .کمپلکس های
همانندی را در شمال افغانستان باستان شناسان
شوروی -و .ای .سریاندی (یادمان نوع دشلی) کشف
نموده اند.
باشندگان همه این نواحی با هم نزدیکی فرهنگی و
نیز چنین بر می آید همچنین یگانگی تباری
دارند .بسیاری از خصوصیات اقتصادی-فرهنگی به
پیروی از سنت های مراکز دیرین زمینداری مناطق
غربی تر جنوب آسیای میانه و شمال خاوری ایران
ادامه می دهند که علی الخصوص در مهارت های
پایدار زمینداری آبیاری ،فنون ساختمانی ،تولید
سرامیک ،تهیه ظروف گلی و کوزه گری پدیدار می
گردد و به کلی گمانه زنی ها در باره پیوندهای
بالفصل باشندگان نواحی یاد شده با باشندگان
قدیم زمیندار پشته ایران و جنوب آسیای میانه
را (که به گونه یی که خاطرنشان ساختیم ،آریایی
نبودند) در هزاره دوم پیش از میالد مستدل می
نماید.
دیگر حدا قل به همین دلیل دشوار است با اندیشه
ها و دیدگاه ها در باره آن موافقت کرد که
یادمان های آسیای میانه یی مانند نامازگ ششم و
کمپلکس های نزدیک به آن (از نظر فرهنگی) در
شمال افغانستان آن زمان متعلق به قبایل
هندوایرانی بوده باشند .آفرینندگان این یادمان
های باستان شناسیک را در روشنی داده ها در
فرهنگی
اقتصادی-
های
سنت
تکامل
باره
هندوآریایی ها و ایرانیان ،سر از دوره مشترک
آریایی تا آغاز اعصار ویدایی و اوستایی هم نمی
توان آریایی شمرد.
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هند و ایرانیان دوره آریایی را چونان شبانان
زمیندار می پندارند -قبایل رمه دار (دامدار)
که دست اندر کار زمینداری و .....بوده اند.
نوع اقتصاد نزدیک به آنان از سوی ایرانیان در
عهد مشترک ایرانی فرا گرفته شده بود که در سنت
های «اوستایی» بازتاب یافته است .به پیمانه
عهد
بسیار همچنین هندوآریایی ها مقارن با
ویدایی خصوصیات آن را حفظ نموده بودند.
مقایسه داده های اوستا و ریگویدا با «وضعیت
هندوایرانی» احیا شونده ،خط تکاملی یی را
ترسیم می نمایند که بر روی آن بسیاری از نشانه
های تمدن پروتوشهری (شهرهای اولیه) از جمله
سنت های ساختمان های کاخ های بلند یا معابد
(مانند کمپلکس های نوع داشلی) جا ندارند.
سپالی تپه (شاید سفالی تپه -گ ).و برخی دیگر
از یادمان های زمینداری در جنوب ازبیکستان و
ترکمنستان آن برهه ،نظر به نشاندهنده های
اقتصادی یا دیگر نشاندهنده ها چنین بر می آید
که همچنین نمی توانستند به قبایل دارای
خاستگاه هندوایرانی تعلق داشته باشند .به
ویژه ،بیشترین مواد باستان شناسیک -سرامیک
اند .ظروف آن عهد از منطقه مسکونی نوع نازماگ
ششم سپالی تپه ،داش لی و ...اساسا از گل کوزه
یی تهیه شده است .قبایل هندوایرانی نه تنها از
این گونه ظروف در عصر مشترک آریایی (به گونه
یی که داده های مقایسه یی تاریخی-زبان شناسیک
گواهی می دهند) ،کار نمی گرفتند ،بل که به
گونه یی که روشن است ،زمان درازی پسان ها هم
آن را تهیه نمی کردند.
از جمع قبایل ایرانی ،با گذشت زمان تنها آن
هایی آغاز به به کارگیری از ظروف کوزه یی
کردند که در نواحی زمینداری آسیای میانه و
پشته ایران سکنی گزیده بودند .مگر ،آنانی که
به زندگی در دشت های شمالی هنوز در هزاره یکم
پیش از میالد ادامه می دادند ،بیشتر (و ادامه
می دادند به تهیه) ظروف اندود گچ و سمنت (یا
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این که هم چنین کوزه های وارداتی را به کار می
بردند به گونه مثال اسکیت های ثروتمند از
صراحی های گرانبهای یونانی آب می آشامیدند) را
استفاده می کردند .اما هنوز در آن برهه ،ظروف
ساخته شده از گل کوزه یی را ،با آن که برای
مقاصد روزمره به کار می بردند ،از نظر منشای
شان« -بیگانه» می شمرند که برای خدایان
پسندیده نبودند و از این رو ،برای مراسم آیینی
می بایستی ظروف ساخته شده «دستی» به کار می
رفت .این گونه ،به ظروف «خودی» (که نیاکان هم
استفاده می کردند) ،متفاوت از ظروف
از آن
ساخته شده از گل کوزه یی (که «بیگانه» پنداشته
می شد) ،بیشتر ارج می گذاشتند.
و .راو -هند شناس پر آوازه آلمانی ،که به گونه
خاص در زمینه داده های متون ویدایی در باره
تولیدات کوزه گری پژوهش کرده است ،به این
نتیجه رسیده است که آریایی ها برای نخستین بار
با گل کوزه گری تنها پس از آمدن شان ،از
باشندگان بومی هند آشنا شدند .این گونه ،نظر
به یک رشته کامل خصوصیات فرهنگ مسکونی-
زمینداری جنوب آسیای میانه و مناطق همسایه
پشته ایران میان ربع دوم -اواخر هزاره دوم پیش
از میالد (عهد نامازگ ششم) با تیپ اقتصادی،
و فرهنگی که برای قبایل هندوایرانی
اجتماعی
آن زمان بازآرایی می گردد ،مطابقت ندارد.
عهد بعدی «باستان شناسی» در تاریخ آسیای میانه
و مناطق همجوار با آن در جنوب (نزدیک به سده
های دهم -هفتم پیش از میالد) ،عهد «اشغالگری
های وحشیانه» بوده است .با پذیرفتن چنین نامی،
پژوهشگران می پنداشتند که یادمان های آن با
قبایل نو «وحشی» در این گستره مرتبط اند .اما
در این اواخر ،برخی از دانشمندان با تاکید
نمودن به جانشینی و پذیرفتن برخی از خصوصیات
فرهنگ مادی این عهد از دوره های پیشین در رد
مگر چنین پذیرفتن
چنین تعریفی بر می خیزند.
ها و جانشینی ها بیخی می توانست هنگام تعویض
تباری رخ دهد (چنانی چه ،چنین چیزی برای مثال
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در ایران باختری هنگام سکنی گزینی قبایل
ایرانی زبان رخ داد) و حفظ گردد .در عوض ،به
پیمانه شاینده داده های مشخص سازنده گسست
آشکار با سنت های فرهنگ های پیشین نوع آناو-
نامازگ بارزتر اند .در یادمان های «عهد
اشغالگرای وحشیانه» علی الخصوص سرامیک نو،
اندود گچ و سمنت گسترش وسیع یافته بود.
خود تفاوت ها در سیما و ریختیابی نقش و
نگارهای ظروف نه تنها و نه چندان به آن اندازه
به ویژه مختص اند که بازتاب پدیده های مهم
اقتصادی و اجتماعی در تولید کوزه یی .باشندگان
قدیمی زمیندار ،ظروف نقش و نگار دار نمی
ساختند  :لغایت تا اواخر هزاره دوم پیش از
میالد (و دیگر چند سده پیش تر از آن) در مناطق
مسکونی محلی به پیمانه گسترده سرامیک تهیه شده
از گل کوزه ساخت کوزه گران حرفه یی رواج داشت،
که هم چنین گواه بر بر تقسیم توسعه یافته کار
و مبادالت است.
برعکس ،قبایل هندوایرانی ظروف گچی -سمنتی را
به کار می بردند و ترکیب پیشه های جداشده از
زمینداری بیشتر به فلزکاری و نجاری و ارابه
سازی محدود بود .به گونه مثال ،در ریگویدا در
باره «نجار» آمده است -کسی که «چرخ ارابه را
تیز می کند» مگر در باره کوزه گران در جامعه
هندواریایی آن برهه داده هایی دیده نمی شود و
چنین چیزی تصادفی نه بل قانونمند است که با
چونی و چندی پیشه های «آریایی» که بیخی با
مواد باستان شناسیک در باره تولید پیشه وری
قبایل «دشتی» همخوانی دارند ،مطابقت می کند.
با داوری از روی اطالعات منابع نوشتاری در
جاهای یادمان های «عهد اشغالگری های وحشیانه»
پیداست است که در آن هنگام دیگر می بایستی
باشندگان ایرانی زبان در آن جاها گسترش یافته
باشند .به آن عهد ،در نتیجه ،هم چنین سرامیک
گچ و سمنتی این یادمان ها تعلق داشته اند .این
فاکت همچنین ناگزیر می سازد گمان زد که
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ایرانیان در این نواحی برای نخستین بار در
«عهد اشغالگری های وحشیانه» آغاز به چیرگی
نموده بودند .در درازای عهد پیشتر از آن-
نامازگ ششم مناطق مسکونی زمینداری در اشغال
گروه های بومی یی بود که بیشتر در آن دوره
استقالل تباری خود را حفظ نموده بودند ،تنها
پسان تر ،در مرحله ابتدایی «عهد اشغالگری های
«وحشیانه» (تقریبا مقارن با اوایل هزاره یکم
پیش از میالد) در برخی از نواحی ،اسیمیالسیون
باشندگان بومی از سوی ایرانی زبانان و ایجاد
تیپ نو تباری فرهنگی (که برای آن طبیعی است می
بایستی زمان رخنه گروه های قبایل ایرانی به آن
جا ،مقدم تر بوده باشد) ،به پایان رسیدند.
مواد باستان شناسیک دست داشته امکان می دهند
مراحل جداگانه این روند را ترصد نمود .در
نوارهای شمالی گستره زمینداری در حدود آن حتا
در اواخر عهد مامازگ ششم سرامیک دشتی به
مشاهده می رسد .موجودیت آن ،چنین بر می آید که
گواه بر پدیدآیی باشندگان نو باشد .افزون
برآن ،در همین نواحی گورستان هایی کشف گردیده
است که مربوط خود دشت نشینان اند و ظروفی
ساخته شده از سرامیک گچی-سمنتی.
با درنظر داشت آن فاکت که قبایل ایرانی قرار
گرفته در منطقه گسترش فرهنگ های دیرین خاور،
بسیاری از خصوصیات فرهنگ مادی بومی را به سرعت
فرا گرفتند ،به دشوار بتوان در انتظار ثبوتیه
های مستدل تر باستان شناسیک رخنه تبار نو بود.
پیشروی های مستند شده این مواد باستان شناسیک
را بایسته است تقریبا به ربع آخر هزاره دوم
متعلق دانست (یا گسترده تر ،به سده اخیر-
هزاره دوم -اوایل هزاره سوم پیش از میالد).
آرامگاه های قبایل رمه دار (دامدار) و شبان
پیشه جنوب شرقی آسیای میانه کشف شده در نواحی
جنوب تاجیکستان (کارهای ب .آ .لیتونسکی ،آ .م.
ماندلشتام) نیز به سده های اخیر هزاره دوم پیش
از میالد متعلق اند .این قبایل ،دیگر متحمل
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تاثیر گذاری فرهنگی معین باشندگان زمیندار
گردیده و یا با آن ها در تماس های بازرگانی یا
سایر تماس ها بوده اند.
فرهنگ های قبایل شبان آسیای میانه با فرهنگ
های نزدیک با آن ها از نظر زبانی ،در شمال
از
برخی
است.
شده
کشف
پاکستان
باختری
دانشمندان می پندارند که در این خطوط مشترک
خصوصیات ایدئولوژی ،خاکسپاری و دیگر رسم و
رواج های خاص آریایی ویدایی بازتاب یافته اند.
مبنا برای این چنین نمایه های مشخص تباری هنوز
به اندازه کافی بسنده نیست .مگر ،داده های
بیشتر عمومی تر تاریخی -زبان شناسیک امکان این
را که گورستان های یاد شده را نیاکان گروه های
«ویدایی» یا دیگر گروه های اریایی برجا گذاشته
باشند ،مجاز می شمارند.
در هر صورت ،پیشروی (مستندساخته شده با داده
های باستان شناختی از نواحی مختلف آسیای
میانه) قبایل «دشت نورد» از شمال به جنوب ،در
حدود نیمه دوم هزاره دوم -اوایل هزاره یکم پیش
از میالد ،چنین برمی آید که گسترش و پخش تدریجی
گروه های مختلف هندوایرانی را (به شمول نیاکان
آن ایرانیان که در نیمه نخست هزاره یکم پیش از
میالد در نواحی شرقی پشته ایران و در جنوب
آسیای میانه می زیستند) بازتاب می دهد .با آن
چه که گفته شد ،همچنین داده ها در باره زمان
پخش و گسترش هندوآریایی ها در شمال هندوستان و
در باره تیپ اقتصادی -فرهنگی آن ها در آن دوره
همخوانی دارند.
به رغم ،مطالعه درازمدت جنبه های مختلف «مساله
آریایی» از سوی هندشناسان و کشفیات اخیر
باستان شناسان هندی و پاکستانی که برای درک
روندهای صورت گرفته تاریخی -فرهنگی یی که میان
هزاره های سوم-یکم پیش از میالد در شمال
هندوستان ،رخ داده بودند ،دارای اهمیت بزرگ
اند؛ بسیاری از مسایل اصوال مهم تاریخ تباری
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هند قدیم آن عهد هنوز هم حل ناشده مانده اند و
نیازمند مطالعات و بررسی های بیشتر اند.
شمار بزرگ یادمان های نوشتاری (از ریگویدا
گرفته تا )...در دسترس هندشناسان قرار دارد که
امکان می دهند خطوط و خصوصیات اصلی فرهنگ مادی
و معنوی هند وآریایی ها را در دوره پراگندگی
آن ها در قلمرو هند شمالی پرداز نمایند .اما
انطباق دقیق این داده ها با مواد باستان
شناسیک به پیمانه زیادی هنوز پرابلماتیک اند.
تا کشف شهرهای دارنده فرهنگ هاراپ در وادی رود
سند ،بسیاری از دانشمندان می پنداشتند که درست
آریایی ها برای نخستین بار فرهنگ و تمدن واالیی
را به هند آورده بودند .مگر ،مطالعات سامانمند
فرهنگ هاراپ پس از حفریات شگفتی برانگیز از
سوی باستان شناسان هندی -آ .سهنی و آر .بنیرجی
آشکارا تایید نمودند که یادمان های تیپیک
هاراپی بسیار دورتر از وادی رود سند در قلمرو
گسترده یی از نواحی بلوچستان در کرانه های
دریای عرب تا مناطق علیای رود گنگ و از کشمیر
و نواحی شمال خاوری افغانستان تا گجرات گسترش
داشتند.
تمدن هاراپی مدت ها پیش تا پدیدار شدن ممکنه
آریایی ها در این مناطق شگوفایی داشت و با آن
که کماکان تا کنون برخی از دانشمندان هندی به
ارزیابی هند چونان میهن نخستین هندوآریایی ها
ادامه می دهند ،دیدگاه در باره ریشه آریایی
تمدن هاراپی را نمی توان پذیرفت .این دیدگاه
مغایر همه داده های دست داشته تاریخی ،باستان
شناسیک زبان شناسیک ،در باره فرهنگ هاراپ و
فرهنگ قبایل هندوآریایی در دوره دیرین اسکان
آن ها در سرزمین شمال هندوستان است.
فرهنگ های آریایی و هاراپی ،نوع های اصوال
مختلف ارگانیسم های اجتماعی -فرهنگی بودند:
هاراپ تمدن شهری بود همانند با تمدن های دیرین
خاورمیانه و نزدیک هزاره های سوم-دوم پیش از
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میالد ،در حالی که جوامع هندوآریایی در دوره
گسترش شان در هند در پلکان بسیار پایین تر
توسعه قرار داشتند .و عبارت بودند از نوع
متفاوت دیگری اقتصادی -فرهنگی و از بسیاری از
از دیدگاه ها همانند بودند با ساختار اجتماعی
قبایل ایرانی عهد «اوستا».
کنون با اطمینان می توان در باره تعلق
ها
دراویدی
به
هاراپی
فرهنگ
باشندگان
(«پروتودراویدی ها» یا نیاکان دراویدی ها) سخن
گفت .بسیاری از زبان شناسان نامدار (ت .بارو،
م .ائیتمو ،و.س .بوروبییف - ،دسیاتفسکی و)...
بر مبنای مطالعه نقشه تباری -زبانی هند قدیم و
داده های زبانی زمانه های پسان تر ،به این
نتیجه رسیده اند.
در این اواخر ،شمار هر چه بیشتر هواداران را
زبان
نزدیکی
باره
در
دیدگاه
چنین
هم
پروتودراویدی ها ([پیشنهادشده از سوی –گ].
دیاکونوف ،د .و .ماک -الیم و )...با زبان
ایالمی به خود جلب می نماید که نه تنها مهر
تایید بر نتیجه گیری در باره دراویدی زبان
بودن باشندگان وادی سند ،و نیز نواحی همسایه
پشته ایران ،می زند ،بل هم چنین آوندهای
بیشتری به سود دیدگاه در باره پیوندهای تمدن
هاراپی با تمدن های دیرین خاور میانه پدیدار
می گردند .حتا همین اکنون هم مردمان دراویدی
زبان براهویی هنوز هم در نواحی جنوبی تر وادی
سند در (پاکستان ،افغانستان ،خاور ایران) بود
و باش دارند.
به پنداشت برخی از پژوهشگران ،مناطق واقع در
غرب و شمال باختری وادی سند ،همچنان میهن و
خاستگاه نخستین سایر باشندگان دارویدی شمرده
گلوتوکرونولوژی
می شوند .بر پایه محاسبات
(( )glottochronologyمبحث مطالعه سیر تکامل زبان
های مختلف یا تقویم شناسی سیر تکاملی زبان های
مختلف) ،دراویدی شناسان فروپاشی جوامع دراویدی
نخستین را به هزاره چهارم پیش از میالد متعلق
338

می دانند .هنگامی که گسترش قبایل این گروه به
سوی جنوب و جنوب خاوری آغاز گردید .جدا شدن
نیاکان براهوی ها به گونه مشروط در مرزهای
هزاره های چهارم و سوم پیش از میالد و یا حتا
پیش تر از آن تعیین تاریخ می شود؛ سپس از تنه
اصلی هم چنین نیاکان دیگر توده های معاصر
دراویدی جدا شدند.
هرگاه این فرض را بپذیریم ،آن گاه ،در وادی
رود سند گروه های پروتودراویدی ها هنوز می
بایستی در میانه های هزاره سوم پیش از میالد
حضور می داشتند (این با زمان بندی پذیرفته شده
عام فرهنگ های ماقبل هاراپی و هاراپی قدیم این
منطقه) مطابقت دارد.
دراویدی ها با رفتن بیشتر به سوی جنوب ،مقارن
با میانه های میانه های هزاره دوم پیش از میالد
در هند مرکزی و در اواخر این هزاره در دکن
پدیدار گردیدند( .چنین نتیجه گیری یی با داده
های معاصر در باره فرهنگ های هاراپی بعدی این
نواحی پیوند زده می شود) .افزون بر آن ،در
نتیجه مطالعه سنگ نبشته های هاراپی با کاربرد
برنامه های ویژه کامپیوتری از سوی یو .و.
کنوروزف و دیگران؛ آ .پارپاال و ...دانشمندان
فنلندی؛ ای .مهادیوان -دانشمند هندی؛ جدا از
یک دیگر ،به این نتیجه رسیدند که زبان این
متون پروتودراویدی بوده است.
اما نتیجه گیری در باره شالوده غیر آریایی
تمدن هاراپی به این پرسش پاسخ نمی دهد که
قبایل آریایی چه وقت و از چه راه هایی به هند
آمده بودند .در پهلوی یادمان عهد شگوفایی
مراکز هاراپی ،حفریات بعدها -فرهنگ های پس از
هاراپی را نیز که در برخی از موارد از فرهنگ
تیپیک هاراپی متفاوت اند ،بر مال ساختند.
تیوری م .اویلئرا -باستان شناس بزرگ انگلیسی
که می پندارد که تمدن هاراپی زیر فشار شدید
قبایل ویدی برافتاده بود ،شهرت ویژه یی یافته
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است .او دیدگاه خود را با کشفیات چند گروه
اسکلت ها در موهنجو دره (حفریات ای .مک کی) و
داده های ریگویدا در باره برخوردها و نبردهای
هندوآریایی ها با باشندگان بومی مستدل ساخت.
همچنین یادمان های مختلف دوره پس از هاراپی را
با آریایی ها ربط می دهند :فرهنگ های جهوکر،
جهانگیر( ،گورستان ن ).در وادی سند (آر.
هاینه -هلدرن ،س .پیگوت ،س .ک .دیک شیت و،)...
فرهنگ باناس در راجستان (د .پ .اگره وال) و
حتا فرهنگ های ائنیولیتی هند مرکزی و دکن
شمالی (سانکالی) را .مگر ،این گونه یک چیز
شمردن ها را نمی توان پذیرفت .آن ها مبتنی اند
بر همانندی های انگشت شمار یا تصادفی عناصر
جداگانه فرهنگ مادی (اشکال سرامیک ،اشیای فلزی
و )...از هند هزاره دوم پیش از میالد و نواحی
غربی تر -ایران ،آسیا قدامی ،تروی؟ و...
اما مهم ترین چیز این است که این گونه فرضیات
با مواد دست داشته منابع ویدایی در باره مرحله
قبلی حضور هندوآریایی ها در هند ،داده های
زبان شناسی تاریخی و همه مجموعه گواهی های
باستان شناسی در تعارض اند .فرهنگ های هاراپی
بعدی و پس از هاراپی وادی سند ،راجستان و هند
مرکزی را نمی توان در روشنی هم داده های
باستان شناسیک و نیز موقعیت جغرافیایی به
قبایل ویدایی متعلق بدانیم.
آنالیز کاربنی الیه های بعدی در شهرهای هاراپی
وادی رود سند و فرهنگ های هاراپی بعدی این
ناحیه را در سده های هشتم -شانزدهم پیش از
میالد ،فرهنگ باناس راجستان  1200-2000پیش از
میالد و ائنولیت هند مرکزیرا 1100 – 1700 -پیش
از میالد تعیین تاریخ می نماید.
آن چه مربوط می گردد به ریگ ویدا ،بیشتر
پژوهشگران می پندارند که در مرزهای هزاره های
دوم و یکم پیش از میالد (سده های دوازدهم -دهم
پیش از میالد) تدوین گردیده بود .گستره
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جغرافیایی تدوین سرودهای ویدایی به گونه دیگر
بوده است .هنوز در سال های دهه 30-20
هندشناسان بر اساس داده های ریگویدا منطقه
ممکنه گسترش آریایی های عهد تشکل سرودها در یک
مجتمع واحد -شمال خاوری پنجاب را ترسیم کردند.
به سود دیدگاه در باره تعلق داشتن ریگ ویدا به
پنجاب ،نام های گستره های آبی و جغرافیایی که
در متن دیده می شوند ،گواهی می دهند .پنجاب
عبارت است از مرکز «جغرافیای ریگ ویدا» .رود
اصلی آن  -سر آس واتی شمرده می شود .آفریشگران
ریگ ویدا در باره سند و رود های پنجاب می
دانستند و آن را می شناختند.
دلچسپ است که [در ریگویدا-گ ].با نام رودهای
گنگا و جمنا بسیار کم بر می خوریم (جمنا سه
بار و گنگ – تنها یک بار یادآوری می شود  ،آن
هم پسان تر در مندال دهم .هندوآریایی های عهد
ریگ ویدا همیالیا را بسیار خوب می شناختند.
مگر ،در باره توده های ویندهیا هنوز چیزی نمی
دانستند.
همین گونه ،یکی از آوندهای اصلی هواداران
دیدگاه مبنی بر سرکوب مراکز هاراپی وادی رود
سند از سوی آریایی ها هم رنگ باخته است.
دانشمند امریکایی گ .ف .دیلس با مطالعه مفصل
استراتیگرافی (طبقات) مناطق مسکونی موهنجو دره
به این نتیجه رسید که اسکلت هایی که در باره
آن ها ای .مک کی و ام .اوئلر نوشته بودند،
متعلق به الیه های مختلف اند و به این ترتیب به
دوره های گوناگون در زندگی شهر و نه تنها به
الیه فوقانی به گونه یی که قبال می پنداشتند و
این گونه با «اکورد نهایی» در تاریخ موهنجو
دره ،ارتباط ندارند.
کنون دیگر دیدگاه م .اوئلر که هندوآریایی ها
را چونان آفرینندگان «فرهنگ گورستان ن ».در
هاراپ می پنداشت ،نیز نامدلل جلوه می کند.
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سانکالیا -باستان شناس پرآوازه هندی ،چندی پیش
به گونه قانع کننده نشان داد که باشندگان
مرتبط با «فرهنگ گورستان ن ».از دیدگاه
مناسبات تباری و فرهنگی به پیمانه بسیار اندکی
از هاراپی ها فرق می شدند .این گونه ،هیچ کدام
از فرهنگ های معروف پس از هاراپی حوضه رود سند
هند غربی و مرکزی را محق نیست با هند وآریایی
ها ربط داد ،دست کم با قبایل هندوآریایی
آفریننده ریگویدا.
[پرسشی که مطرح می گردد ،این است که پس-گ].
کدامین فرهنگ باستان شناسیک هندوستان شمالی
عهد پس از هاراپی را می توان به هندوآریایی ها
ربط داد؟ برای دادن پاسخ به این پرسش ،بایسته
است در گام نخست بر داده های منابع ویدایی
تکیه زد که امکان می دهند خطوط فرهنگ های مادی
و معنوی قبایل هندوآریایی را که در عهد سرایش
سرودهای ریگویدا در نواحی پنجاب و ساحات
همجوار آن بود و باش داشتند ،احیا کرد.
باستان شناس پرآوازه هندی -ب .ب .لعل (با توجه
به دو شرط الزم که بایسته است در برابر فرهنگ
های
کرد-چهارچوب
مطرح
شناسیک
باستان
کرونولوژیک (تقویمی) قابل انطباق با قبایل
هندوآریایی و گستره جغرافیایی)؛ ایده یی را
بیان داشت در باره پیوندهای قبایل ویدایی با
«فرهنگ سرامیک خاکستری منقوش» .این دیدگاه
کنون هم یکی از پذیراترین دیدگاه ها به شمار
می رود.
در مجموع ،مواد باستان شناسیک مرتبط با «فرهنگ
سرامیک خاکستری منقوش» می توانند با گواهی های
نوشتاری قدیمی در باره هندوآریایی ها مطابقت
نمایند :هرگاه مرحله نخست ،که یادمان های آن
بیشتر به پنجاب شرقی و هاریانا متعلق است ،می
تواند به گونه مشروط با عهد ریگویدا منطبق
گردد؛ آن گاه مرحله دومی از نظر پهنا و گسترش–
با داده های سروده های ویدایی دوره پس از
ریگویدایی (سامهیت بعدی ،برهمنی ،ارانیاک و
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اوپانیشاد که متعلق اند به نیمه نخست -میانه
های هزاره یکم پیش از میالد) همخوانی دارند.
با داوری از روی مواد «ریگویدا» ،هندوآریایی
ها هنوز در آن دوره در پیوند تنگاتنگ تعاملی
با باشندگان بومی دارای منشای پیش از آریایی
برخوردهای
بودند .در سروده ها در باره
آریاییان با قبایلی که سخنان زشت و ناروا و
دشنام و ناسزا بر زبان می آورند و خدایان
راستین (یعنی خدایان آریایی) را نیایش و ستایش
و پرستش نمی کنند و رسم و رواج و مراسم شگفتی
برانگیز دارند ،یاد آوری می شود.
داده های زبان شناسی اجازه می دهند روند تعامل
هندوآریایی ها را با تبارهای پیش از آریایی-
پروتو موندها و پروتودراویدی ها (آثار ت.
بارو ،م .ائمئنو ،ف .کیئپر ،م .مایرهوفر ،ی.
گوندی) رصد کرد .در ریگویدا چند کلمه با ریشه
آشکارا موندی (گسترده تر-آستروآسیایی) دیده می
شود .آن ها به نام های رستنی ها و جانداران،
عرصه فرهنگ معنوی و مادی تعلق دارند .برای
مثال؛ بر اساس دیدگاه گوندی بیخی امکان دارد
که ریشه شناسی پروتوموندی کلمه «بالباچه» در
ریگ ویدا بوده باشد .این نام کاالی ویژه یی است
که به در مراسم گوناگون کار می رفت (در باره
آن هم چنین در «اتهاروا ویدا»« ،یاجور ویدا» و
متون متاخرتر) اطالع داده می شود.
آیین ها در زندگی قبایل «ریگویدایی» به آن
پیمانه نقش مهمی را باز می نمودند که هیچ چیز
شگفتی برانگیزی در تعامل هندوآریایی برخی از
(و نام های آن ها) که گویا
رستنی های بومی
نیروی جادویی می بخشیدند ،نمی باشد .به ویژه
بایسته است از کلمه «المگاالم» -شخم زدن (این
کلمه ،به پنداشت زبان شناسان معروف دارای
منشای موندی است) یادآوری نماییم .این کلمه در
ریگویدا یادآوری شده است و سپس بیشتر در متون
متاخر تر ویدایی سر از «اتهرواویدا» به چشم می
خورد.
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فراگرفتن این واژه مهم اقتصادی از سوی
هندوآریایی ها از مواضع مشترک تاریخی -فرهنگی
قابل توضیح است .قبایل ویدایی با پروتوموندی
ها (که پیشه اصلی شان زمینداری بود) در دوره
آغاز گذار هندواریایی به استیالی وادی ها
رودخانه ،در تماس بودند .از نظر باستان شناسی،
با فرهنگ «مس چادر و سرامیک زرد» که در وادی
رود گنگ گسترش یافته بود ،فرهنگ پروتوموندی
ربط می گیرد .در برخی از مناطق مسکونی ،الیه
این فرهنگ ،زیر الیه «فرهنگ سرامیک منقوش
خاکستری» واقع است.
با این هم ،گستره نخستین تماس های دیرین قبایل
«ریگویدایی» با پروتوموندی ها بیخی روشن
نگردیده است :سروده های ریگویدا به گونه یی که
پیشتر گفتیم ،در پنجاب شرقی تشکل یافتند -جایی
که هنوز مناطق مسکونی «فرهنگ چادرهای مسی یا
مس چادری و سرامیک زرد» کشف نگردیده است ،مگر
بایسته است در نظر داشت که در «ریگویدا» از
جمنا و گنگا یاد آوری می شود (شایان یادآوری
است که کلمه «گنگا» به باور برخی از پژوهشگران
دارای منشای آستروآسیایی است).
افزون بر این ،پژوهش های نو باستان شناسیک در
سوات نشان دادند که در این ناحیه در هزاره دوم
پیش از میالد سرامیک زرد پدیدار می گردد که با
سرامیک «فرهنگ چادرهای مسی» همانند است و
مناطق مسکونی دارندگان این فرهنگ در مناطق
علیای رود گنگا کشف گردیده است .آفرینندگان
این فرهنگ ائنیولیتی (با آن که تنها در برخی
از مواقع) به مناطق پنجاب و حتا به نواحی
دورتر از آن رسیده بودند( .حرکت پروتو موندها
از مناطق شرقی به سوی غرب و شمال ،به سوی
مناطق علیای گنگا و جمنا در حفریات منطقه
مسکونی «فرهنگ چادرهای مسی و سرامیک رزد» دیده
می شود).
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می توان این گونه گمان زد که فراگیری کلمه
های زبان موندی از سوی قبایل ریگویدایی در
دوره نخستین تماس های میان هندوآریایی با
پروتوموندی ها -در مناطق علیای گنگا وجمنا و
یا حتا در نواحی جنوب شرقی پنجاب صورت گرفته
بود.
بایسته است به ویژه همچنین در باره دیدگاه ف.
ب .کئیپر -دانای بزرگ زبان های موندی یادآور
شویم :مقارن با زمان آمدن آریایی ها ،منطقه
زبانی پروتومونوی تا وادی رود سند گسترش داشت.
گواهی تماس های قدیمی هندوآریایی ها با قبایل
گروه موندی می تواند نام -شامباری -حریف اصلی
ایندیرا در ریگویدا باشد .چنین می پندارند که
این نام «موندی» است (م .مایرهوفر ،ت .بارو و
ف .ب .کئیپر).
درست مانند عهد «ریگویدا» ،تاثیر کمرنگ زیرالیه
یا سوبسترات موندی همچنین در دوره سمهیت و
برهمن رصد می شود .برخی از کلمات دارای ریشه
موندی همچنین در «اتهاروا ویدا» به چشم می
خورد .این واژه ها به گویش روزمره و نام های
رستنی ها متعلق اند« :اودوم باره» که در مراسم
مذهبی کاربرد داشت (و هم چنین طلسم ها و
یادآوری می گردد).
وردهایی از اودوم باره
«باجه» که گویا اوراح خبیثه را می راند.
تصادفی نیست که در «اتهاروا ویدا» -نوعی کتاب
دسیسه ها و ساحری ها ،که تنگاتنگ با توده های
دارای مناسک جادویی مرتبط اند ،کلمه ها و واژه
های دارای بار مراسمی به مشاهده می رسند که
بازتاب دهنده زیرالیه های موندی می باشند.
«اتهاروا ویدا» و به ویژه برهمن ها و
اوپانیشادها از نظر زمانی بارها جوانتر از
ریگویدا اند و در مناطق شرقی تر هند تشکل
یافته اند .شاید کلمه های پروتوموندی در این
متون ویدی در نتیجه تماس های قبایل ویدی با
اسکان
دوره
در
(پروتوموندها)
موندها
هندوآریایی ها در وادی گنگا و استیالی آن ها در
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مناطق خاوری (به گمان غالب در مرحله نهایی
«فرهنگ سرامیک خاکستری منقوش» یعنی تا سده های
ششم -پنجم پیش از میالد) شامل ساخته شدند.
به باور گ .هاریسون – کارشناس نامدار زبان های
هندوستان ،در قدیم ها زون بودوباش قبایل موندی
بارها گسترده تر بود -آن ها در مناطق حومه
هیمالیا ،در دره های گنگا و جمنا و هند مرکزی
می زیستند .این نتیجه گیری با داده های باستان
های
تماس
ممکنه
گستره
باره
در
شناسی
هندوآریایی ها با پروتوموندی ها نه تنها در
دوره ویدی ،بل نیز در عهدهای بعدی خوب پیوند
می خورد .بخش بزرگ تعامالت موندی ها در متون
سانسکریت اواخر هزاره یکم پیش از میالد (یعنی
دیگر در دوره گسترش «فرهنگ سرامیک براق یا
جالدار سیاه شمالی») نه تنها در هند خاوری بل
نیز در هند مرکزی بازتاب یافته است.
خصلت این تعامالت برجسته است :هم در ازمنه های
قبلی تر ،سانسکریت معموال از بابت واژه های
جداگانه اقتصادی و معیشتی نام های رستنی های
بومی و جانداران (انتی لوپ ،موش خرما ،فوفل،
نای ،پنبه ).... ،پربارتر می شد .این داده های
زبان شناسیک که دال بر فزایندگی تاثیر زیرالیه
موندی بر سانسکرت در نیمه دوم هزاره یکم پیش
از میالد است ،با مواد نوشتاری سانسکریت که بر
مناسبات هندوآریایی ها با قبایل بومی هند
خاوری (درگام نخست ،داده های ادبیات سوتر،
شاستر و حماسه ها) گواه اند ،بسیار خوب
همخوانی دارند.
تاثیر زیرالیه یا سوبسترات دراویدی بر زبان های
آریایی هندی بیشتر از این سنگین بوده است.
پژوهشگران کار بسیاری در پیش رو دارند تا زون
های مختلفی را از هم جدا نمایند و درجه این
تاثیر را در دوره های مختلف سنجش نمایند .کنون
گرایش موجود در نزد برخی از دانشمندان دراویدی
شناس مبنی بر بزرگنمایی تراز تاثیر گذاری زبان
دراویدی بر سانسکرت مورد نقد دادگرانه یی قرار
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می گیرد :بسیاری از کلمات که گاهی بی چون وچرا
برگرفته شده از دراویدی از سوی زبان سانسکرت
شمرده می شدند ،کنون بر پایه مواد مقایسه یی
هندواروپایی چنین پنداشته می شود که ریشه های
دیگری دارند .با این هم ،دیگر در ریگویدا چند
کلمه دیده می شود که می توان آن ها را دراویدی
پنداشت :مانند «اولوک هاال» (دسته هاون)،
«کوندا» -گلدان« ،مایورا» (طاووس) و...
شمار اندک کلمه های دراویدی به عاریه گرفته
شده از ریگویدا را منطقی است با خصلت این متن
مقدس توضیح داد که مولفان آن با دقت و جدیت
تام مصوونیت و دست ناخوردگی آن را حفظ نموده
بودند و هم چنین مرحله نامنهاد پیش از هندی در
تاریخ آریایی ها را در سروده ها بازتاب داده
بودند .با آن هم ،کنون به یاری حفریات تازه
باستان شناسان هندی ،پیوند بالفصل «فرهنگ
سرامیک خاکستری منقوش» که به گونه مشروط با
هندوآریایی ها متعلق پنداشته می شود ،با
باشندگان قدیمی تر هاراپی در پنجاب خاوری و
هاریانا (حفریات ج .پ .جوشی) تثبیت گردیده
است .تعامالت هندوآریایی ها با باشندگان
دراویدی زبان در این دوره چنین بر می آید که
متداوم نبوده است و نخستین تماس ها به
همگونسازی یا همسانسازی (اسیمیالسیون) پویا
نینجامیده بود.
پیداست که شمار اندک کلمه های دراویدی در
عهدهای ساهیت و برهمن بعدی «استیال» گردیده
بود .بخش بیشتر کلمه هایی که از زبان دراویدی
به عاریه گرفته شده است ،در مرحله ابتدایی
دوره کالسیک در سانسکریت پدیدار گردیده است و
برای نخستین بار در آثار پایننی (سده های
پنجم-ششم پیش از میالد) پاتانجالی (سده دوم پیش
از میالد) در حماسه و در آثار سوتر ....بازتاب
یافته اند .متون پالی گواه بر آن اند که روند
سوی
از
دراویدی
های
کلمه
گیری
عاریه
هندوآریایی ها که بسیار سریع در دوره کدگذاری
نوشتارها به پالی (در سده های چهارم -دوم پیش
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از میالد) جریان یافت مگر در ادبیات سانسکریت
بعدی شمار نوآوری های دراویدی یگر بسیار کم
است.
ت .بارو دادگرانه خاطرنشان ساخت که دوره
تاثیرپذیری پویا از زبان های دراویدی مقارن با
اوایل عهد ما (میالد مسیح) پایان یافت .این
بدان معنا است که همانا در نیمه دوم هزاره یکم
پیش از میالد تماس های هندوآریایی – دراویدی
بسیار تنگاتنگ بوده است .از دید باستان شناسی،
این امر با عهد «فرهنگ سرامیک براق سیاه
شمالی» رایج نه تنها در وادی رود گنگا ،بل نیز
در هند خاوری ،باختری و مرکزی همخوانی دارد.
آشنایی با الیه اصلی دراویدی در سانسکریت نشان
می دهد که هندوآریایی ها ،درست مانند در دوره
بیشتر قبلی تر از دراویدی ها در گام نخست آن
واژه ها را عاریه گرفته بودند که با فون
(جانداران) و فلور (گیاهان و رستنی ها) کمتر
آشنا برای شان در سرزمین های تازه یی که به آن
آمده بودند و نیز واژه های دارای بار اقتصادی
و معیشتی پیوند داشتند.
ی .گوندا خاطرنشان ساخت که نام های برخی از
رودخانه ها و کوه ها که در متون ویدایی و حتا
متون بعدی تر دیده می شود ،با آن که به شکل
سانسکریتی شده آمده اند ،از دید منشایی خود
دراویدی اند و آستروآسیایی.
طبیعی است که تعامالت هندوآریایی ها با دراویدی
ها ،همین گونه هم با مومندی ها به پرغنا شدن
زبانی سانسکریت نینجامیده ،بل که در آن بازتاب
می یافت که از باشندگان بومی برخی از عناصر
فرهنگ مادی و معنوی آنان را فرا گرفتند .این
گونه ،مواد زبان شناسیک این امکان را می دهند
که چهارچوب های زمانی تاثیرات زیرالیه های بومی
را بر زبان سانسکریت پرداز کرد -روندی را که
در توسعه خود چند مرحله را سپری کرد.
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در تاریخ تماس های هندوآریایی -دراویدی و
هندوآریایی -موندی بایسته است دوره های ویدی
قبلی و ویدی بعدی را و نیز عهد مرزهای
کرونولوژیک (تقویمی) را که پایان عهد دراویدی
بعدی و زمان تشکل سانسکریت کالسیک بودند را جدا
کرد.
بیشترین تاثیر سنت های بومی (نظر به داده های
زبان شناسیک) از نظر کرنولوژیک مربوط به نیمه
دوم هزاره یکم پیش از میالد می گردد .دوره های
قبلی و نیز دوره های پس از این دوره با خصلت
به بارها کمتر دارای شدت چنین تعامالتی یادآور
می گردند .چنین چیزی می تواند به پیمانه کامل
پس از آن توضیح گردد که مکانیسم تعامالت فرهنگ
های هندوآریایی و پیش از آریایی هند شمالی
بیشتر حجیم کشف گردد و به گونه عناصر غیر
آریایی آن مفصل تجزیه و تحلیل گردد .با این
همه ،حتا همین اکنون هم می توان برخی از
تصورات کلی را بازگو کرد.
در گام نخست ،بایسته است بار دیگر ویژگی
«ریگویدا» را چونان متنی پیوند خورده با کیشی
که در چهارچوب بسیار جدی فیکس شده به میراث
رسیده است و مورد استیفاهای آزاد و بیگانه از
این کیس قرار نگرفته است ،خاطرنشان ساخت .این
ویژگی یکی از سامهیت ها است .با آن که شاید هم
نه به آن پیمانه به شکل برجسته مختص به همه
تنها
شاید
(استثناء
بود
ویدایی
ادبیات
«اتهارواویدا» « -ویدای طلسم شده باشد ،که
متفاوت از دیگر سه سامهیت که مرتبط با طلسم
سوما اند ،به طلسم خانگی عیار اند و جوانب
مختلف زندگانی روزمره هندی های قدیم را در بر
می گیرد).
برای دوره قبلی ،متون ویدی -یگانه منابع
(نوشتاری) است که در دسترس دانشمندان
شاید بار فونکسیانالی این منابع زیر
چگونگی واقعی تماس های راستین ساختارهای
(مهاجران)
ها
«آمدگی»
فرهنگی
و
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مکتوب
است.
سایه
تباری
یعنی

هندوآریایی ها با «بومی ها» را از دید ما
بیرون گذاشته باشد .کتاب های حماسی آثار استور
(خمدتا – هرمیا -سوترا) ،متون دستوری و علمی
(در گام نخست در زمینه طبی) و نیز آثار پالی
بودایی ،بحث دیگری است.
به رغم خصوصیات ،هر کدام از این ژانرها دارای
بار به پیمانه چشمگیر «باز» اند و در مقایسه
با متون ویدی ،نه به آن پیمانه جدی ارتدکسال
اند و طیف گسترده یی پویایی های انسانی را در
بر می گیرند.
ادبیات بودایی از دید سمت و سوی خود نسبت به
مجمع های ویدایی و برهمنی بیشتر مردمی بودند.
مخاطبان آن ها هم متفاوت بودند .همین گونه
بایسته است تقریبا عدم کامل تاثیرات زیر الیه
یا سوبسترات را در متون زبان های قدیمی ایرانی
رسیده به ما توضیح داد -که یادمان های آن روی
هم رفته بارها از نگاه حجم و مواد زبانی نسبت
به ادبیات ویدایی کمتر است  -در کتاب مقدس
ایرانیان -اوستا و در سنگ نبشته های پارس
باستانی هخامنشی به پیمانه بسیار هم چنین از
موازین معین آیینی -باوری و سنت های زبانی
پیروی می کردند.
در پارسی باستان ،برای مثال ،تنها واژه های
انگشت شمار عاریه گرفته شده از دیگر زبان ها-
معلوم است .مانند «دیپی» نوشته ،متن (از زبان
ایالمی) و َ
مشکا (مشک) قایق چرمی (از زبان های
سامی) .در این میان ،پارس ها دیگر زمان درازی
با باشندگان قدیمی ایرانی و باشندگان آسیای
قدامی در تماس بودند و از فرهنگ دیرین ایالمی
تاثیرات فرهنگی بزرگی پذیرفته بودند و زمان
زیادی در وابستگی سیاسی ایالم قرار داشتند.
هرگاه سروده های قدیمی ایرانی غربی و ترانه
های حماسی(که در باره موجودیت آن ها هم چنین
داده های منابع عهد عتیق گواهی می دهند) ،به
ما می رسیدند ،بی تردید به پیمانه بسیاری
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همانند با سروده های اویستایی و ویدایی می
بودند و نیز شاید چنین کلمه هایی چون »دیپی»
را (این کلمه در عهد هخامنشی از راه ایران به
زبان های هندی راه یافته و به شکل های «دیپی»
و «لیپی» به کار می رفت) یادآور نمی شدند.
در توضیح ناهمگونی روند تعامالت (مناسبات
متقابل) زبانی و در ُ
بعد گسترده تر تباری-
فرهنگی هندوآریایی ها و باشندگان بومی ،به
دشوار شاید بتوان تنها به کمک ویژگی های
یادمان های ادبیات کهن هندی بسنده کرد.
بر آنیم که با در نظرداشت این وضع به راستی
مهم ،بایسته است به وضعیت مشخص و معین تاریخی
(شامل تماس های نسبتا پیچیده هندوآریایی ها و
اعصار مختلف
توده های غیر آریایی که در
کرونولوژیک با هم در تعامل بودند ،و در ساحات
مختلف – جایی که نقش زیر الیه نمی توانست یکسان
باشد و نیز در مراحل مختلف توسعه اجتماعی-
سیاسی و فرهنگی خود باشندگان هند وآریایی)
توجه نمود.
در دوره پدیدار شدن آریایی ها در هند ،در دوره
ابتدایی گسترش شان در این سرزمین ،تالقی قبایل
ریگویدی با باشندگان بومی و بیگانگی آن ها از
یک دیگر و خصومت میان شان ،یک امر طبیعی
پنداشته می شود« .مانع بی اعتمادی» به تجرید و
انزوا مساعدت می نمود و هر گاه هم تماس هایی
برپا می گردید ،این تماس ها بیشتر در عرصه
برخوردهای رزمی و یا در عرصه مبادالت اقتصادی
رخ می دادند .چنین وضعی ،چنین بر می آید بیشتر
در درازای دوره نسبتا درازی حفظ گردید .هنگامی
که اریایی ها با پیش رفتن در اعماق هند،
سرزمین های نو را گرفتند و به تدریج به شیوه
دیگری زندگانی رو آوردند.
با گذشت زمان ،ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه
ویدایی دگرگون گردید (به ویژه هرگاه در نظر
بگیریم که هندوآریایی ها با قبایل بومی و
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طایفه های دارای ساختارهای مختلف اجتماعی بر
می خوردند) .دگرگونی های چشمگیری همچنین در
فرهنگ هندواریایی پدید آمد و تماس های منظم
تری با باشندگان بومی برپا گردید .در این دوره
هندوآریایی ها بسیاری از آیین ها و کیش های
بومی را فراگرفتند و آموختند .جامعه فرهنگی
مشترک هند به وجود آمد (هنوز تنها در گستره
هند شمالی) .در وادی گنگا نخستین سامانه های
دولتی تشکیل گردید .سیستم طبقه یی و طایفه یی
بر شالوده ویدایسم ،برهمنیسم -هندویسم با
برگرفتن از باورهای گروه های تباری مختلف بومی
ریخت یافت .مگر ،حتا در همین دوره هم بیشترین
تماس های تنگاتنگ هندوآریایی ها و قبایل بومی،
این قبایل کماکان به حفظ ویژگی های تباری-
فرهنگی خود ادامه دادند .با این هم ،در کل
تعامل فرهنگ ها که در اوضاع دو زبانی بودن هم
رخ می دادند ،در تماس های روزانه الیه های
گسترده باشندگان بس محسوس بودند با آن که این
روند در متون رسیده به ما بازتاب بایسته نیافت
است.
باشندگان پیش از آریایی هندوستان متشکل بودند
بر چند قبیله دراویدی و موندی .می توان به
گونه مثال هم چنین در باره نمایندگان گروه های
زبانی تبتی -برمه یی( ،با آن که رد پاهای
آشکار تاثیرات این لهجه ها بر هندوآریایی هنوز
کشف نشده است) ،یادآور شد .پژوهش های زبان
شناسان و انسان شناسان (انتروپولوژیست ها) بر
موجودیت پیوندهای دیرین توده های تبتی -برمه
یی ،گواهی می دهند .مگر مساله در باره زمان
هند بسیار پیچیده است و
پدیدآیی آن ها در
هنوز حل جامع نیافته است .با این هم ،به باور
برخی از دانشمندان ،هم چنین برخی از قبایل که
در ویداها از آنان یادآوری گردیده است (از
جمله قبایلی که بیشتر در نواحی دامنه های کوه
های هیمالیا در خاور هند بود و باش داشتند)،
به این گروه متعلق بودند.
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بایسته است هم چنین خاطرنشان ساخت که تعامل
فرهنگ های بومی پیش از آریایی با فرهنگ های
هندوآریایی ها ،روند غنامندسازی متقابل و
مبادله ارزش های فرهنگی بود که به باالروی
فرهنگ مادی سازه های مختلف تباری سنتزی مساعدت
کرد که قرار بود بعدها صورت گیرد .بر این
روند ،مواد باستان شناسیک گواه اند .مگر این
روند به ویژه روشن از روی داده های زبان
شناسیک ترصد می گردد .با داوری از روی گویش
دراویدی ،دیگر بسیار قبل (در عهد
های زبان
ویدایی و در مرحله نخست دوره پس از ویدایی) در
زبان های دراویدی کلمه های هندوآریایی رخنه می
نمایند که بازتاب دهنده تاثیر هندوآریایی بر
تبار دراویدی زبان اند( .واژه های مرتبط با
مبادی فناوری ،از جمله برای نشان دادن
ترانسپورت ارابه یی ،ابزارهای فلزی و .)...با
این هم ،به رغم تاثیر آشکار سوبسترات ها یا
زیر الیه های جداگانه ،هنگام ارزیابی تاریخ
تباری و فرهنگی هند شمالی در هزاره یکم پیش از
در گام نخست بایسته است به تاسی از
میالد،
توسعه سنت های خود باشندگان هندوآریایی داوری
و در این جا مواد ادبیات ویدایی و
کرد.
باستان شناسی («فرهنگ سرامیک خاکستری منقوش»)
اهمیت ویژه یی می گیرد.
از روی مواد ادبیات ویدایی می توان ،علی
الخصوص راه های اسکان قبایل هندوآریایی ها را
در وادی گنگا در نزدیکی کوهسال و ویده -چیزی
که با مراحل گسترش دارندگان «فرهنگ سرامیک
خاکستری منقوش» خوب همخوانی دارد ،تعیین نمود.
با داوری از روی گواهی های سامهیت های بعدی،
برهمن و اوپانیشاد؛ قبایل ویدی یا ویدایی در
سراسر وادی گنگا و پنجاب به تدریج گسترش
یافتند و به پیمانه بسیار ،اهمیت قبلی خود را
در تاریخ آیین قبایل (مولفان «شاتاپاتها» و
«آیتاریا» برهمن حتا اهمال آشکاری را نسبت به
باشندگان غرب بیان می دارند) از دست دادند.
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داده های ادبیات ویدایی در باره سیمای اقتصادی
– فرهنگی و توسعه قبایل هندوآریایی هم چنین
بیخی با مواد «فرهنگ سرامیک خاکستری منقوش» در
دو مرحله یادآوری شده معیشتی آن قابل انطباق
اند .درست مانند آریایی های عهد «ریگویدا»،
دارندگان این فرهنگ هنوز فلز را نمی شناختند و
از ابزارهای مسین کار می گرفتند .آن ها رمه
دار بودند و زمیندار و در کلبه ها و زاغه های
گرد و نیمه گرد ساخته شده استوار بر ستون های
نای و چوب و دارای بام یا چخت (سقف) کاه گلی
می زیستند .در این کلبه های کوچک  10-7نفر
زندگی می کردند.
یافته های ابزارهای ساده کشاورزی مانند چرخ و
ترکیب غالت و حبوبات ،گواه بر خصلت زمینداری
اند که هنوز دارای آن اهمیت در اقتصاد ،چنانی
که پسان ها گردید ،نبودند .در باره نقش
دامداری ،یافته های شمار بسیار استخوان های
گاوها ،گوسفندان و بزها گواهی می دهند .اهمیت
چشمگیری را در زندگی این قبایل اسپ داشت که به
عنوان ترانسپورت به کار برده می شد .چرخ ها که
گاوها و شاید اسپ ها (در هنگام
به آن ها
حفریات ارابه های بازیچه و مدل های قرمز مایل
به قهوه یی یافت شده) را می بستند ،رواج بسیار
داشت.
برخی از داده ها بر موجودیت کیش های آتش
پرستی ،اسپ داری و پرنده پروری نشان می دهند.
سرامیک ساخته شده از گل کوزه گری به کار برده
می شدند .مگر بخشی از ظروف به شکل دستی تهیه
می شد .در آغاز سرامیک منقوش نبود .سپس درصدی
ظروف منقوش افزایش می یابد( .گفتنی است که این
تغییرات ،ناگهانی پدیدار نگردیده بود و پس از
تعامالت دراز فرهنگی با قبایل بومی رخ داده
بودند).
حفریات اجازه می دهند توسعه معین فرهنگ را در
چهارچوب مرحله قبلی که به ویژه آشکارا در
تغییر فنون ساختمانی بازتاب یافته است ترصد
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کرد .خانه های گلی ،جای کلبه های ساخته شده از
چوب های نای را می گیرند و پس از آن ،به
ُر یا خشت (اما نه خشت پخته مانند
کارگیری آج
عهد هاراپ ،بل که خشت خام) آغاز می گردد .اما
ابعاد ساختمان ها اندک می ماند .بزرگترین
ساختمان گلی یا خانه گلی (کشف شده تا کنون)
متشکل است بر سیزده اتاق کوچک و دهلیز و شاید
رهایشگاه پیشوای کدام قبیله بوده باشد .طبیعی
است که در آن زمان ،نمی تواند سخن بر سر
کدامین کاخ های بزرگ باشد -جایی که بر پایه
توضیحات و پردازهای آثار حماسی باستانی هندی،
پادشاهان و قهرمانان می زیستند -پرسوناژ
«مهابهاراتا» ،که رخدادهای آن (یا شالوده آن
ها) را بسیاری از پژوهشگران متعلق به نزدیک به
هزار سال پیش از میالد می پندارند.
این توضیحات زیبا و رنگین -ره آورد خیاالت
شاعرانه سرایشگران و سخنوران قدیم است که
بازتاب دهنده واقعیات اعصار بعدتر اند -هنگامی
که ورزیون های حماسه های هند باستان رسیده به
ما تشکل یافتند .رهبران و سرشناسان سپاهیان
هندوآریایی در مرزهای هزاره های یکم -دوم پیش
از میالد (و حتا پسان تر از آن) در شرایط بسیار
نزدیک به اوضاع معیشت نیاکان دور خود در عهد
«هندوایرانی» (هنگامی که دیگر برخی از سوژه
های حماسی که بعدها در سرزمین هند تکامل
یافتند و در «مهابهاراتا» داخل شدند) ،زندگی
می کردند.
فرهنگ سرامیک منقوش خاکستری» در مرحله دوم
توسعه خود ،با ادامه دادن به سنت های ماقبل
خود برخی از کیفیات خطوط نو را با گذار به
کاربرد آهن (که دیگر برای مولفان متون بعدی
ویدایی آشنا بود) فرا می گیرد.
با گذار به کاربرد متون بعدی ویدایی (دیگر
آشنا برای مولفان) ،حرکت سریع در گستره های نو
و مبدل پذیر و مبدل ساختن گستره های درختزارها
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به نواحی یی که برای زمینداری و دامداری مناسب
باشند ،امکان پذیر گردید.
خطوط اقتصادی و معیشتی مرحله دوم «فرهنگ
سرامیک خاکستری منقوش» بسیار به خوبی با داده
های ادبیات بعدی ویدایی (آخرین فرهنگی که مورد
بررسی قرار گرفته است ،به گونه یی که قبال
گفتیم ،اساسا در آن همان مناطقی کشف شده است
که آثار ویدایی بعدی در آن شکل گرفته بودند)
منطبق می گردد.
در مقایسه با دوره قبلی ،زمینداری به تراز
بیشتر باالتر می رسد .با این که هنوز هم دارای
بار محدود می باشد .در مناطق مسکونی این دوره،
در کنار جو ،گندم ،برنج هم (که در عهد بعدی
ویدایی دیگر شناخته شده بود) به چشم می خورد.
برنج برای نخستین بار در «اتهاراویدا» یاد می
شود .هندوآریایی ها با برنج ،به گمان غالب زیر
تاثیر باشندگان بومی آشنا شدند .همراه با آن،
مواد هم باستان شناسیک و هم منابع نوشتاری بر
اهمیت بزرگ دامداری تاکید می دارند .نقش ویژه
اسپ داری کماکان برجسته می باشد .ترقی و
پیشرفت نه معینی هم چنین در ساختمان به مشاهده
می رسد .ساختمان های مستحکم تر و استوار تر
برپا می گردد .محراب ها و کشتارگاه ها ساخته
می شود (شاید زیر تاثیر نمایندگان هاراپ) .از
خشت (آجر) به پیمانه گستره کار گرفته می شود.
مگر با داوری از روی مواد باستان شناسی ،و
گواهی های ادبیات ویدایی بعدی ،خشت های پخته
و
هنوز کاربرد نداشته است .اندازه های کوچک
تیپ این خشت ها بیشتر به خصلت موقت معیشت تا
این که به سنت های دیرپای زمینداری – مسکونی
نشان می دهند .در این دوره ساختمان های بزرگ
نوع کاخ ها کشف نگردیده است.
پیشه وری هنوز به رشته بندی باال نرسیده است.
بازرگانی هم توسعه گسترده نیافته است .اوزان
تثیبت شده برای ترازوها هنوز به گونه یی که در
هاراپ بوده است ،دیده نمی شود).
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جامعه هندوآریایی به رغم توسعه تدریجی خود در
عهد ویدایی و تاثیر سنت های باشندگان پیش از
آریایی ،حتا در مرحله دوم «فرهنگ سرامیک
خاکستری منقوش» دارندگان آن به تراز شهرنشین
شدن نرسیده بودند و تنها در اواخر دوره مورد
نظر در باره مرحله آغازین شهرنشینی می توان
سخن گفت (خود کلمه نگره (نگاره) -شهر ،منطقه
شهری ،برای نخستین بار در اران یاک به مشاهده
می رسد .به باور زبان شناسان ،این کلمه دارای
منشای دراویدی است .نگاره یا نگره را می شود
با کلمه تامیلی «ناکار»  -نکر - ،شهر ،کاخ،
معبد مقایسه نمود) تا این زمان هندوآریایی ها
هنوز مجتمع های معبدی و یا کدامین ساختمان های
آیینی نداشتند.
در مجموع داده ها در باره توسعه مدید اقتصادی
عهد «فرهنگ سرامیک خاکستری
و اجتماعی در
منقوش» آشکارا نشان می دهد که دارندگان آن در
آغاز این عصر از نگاه شیوه زندگی و تیپ عمومی
اقتصادی -فرهنگی به شدت هم از مردم فرهنگ
هاراپی و هم از فرهنگ های مسکون زمینداری
دیرین پشته ایران و جنوب آسیای میانه متفاوت
بودند .بدون بستگی از مواد باستان شناسی در
باره همان تفاوت کیفی هم چنان آثار ویدایی از
ریگویداگرفته تا ...گواهی می دهند.
انطباق و مقایسه دو گروه منابع -یادمان های
واژه شناسی و باستان شناسی -هنوز آشکارا تر
نشان می دهند که نهادهای اجتماعی -سیاسی و
تصورات باوری آریایی های ویدایی در کدام شرایط
اقتصادی و فرهنگی تشکل یافتند .این امر به
ویژه برای عهد «ریگویدا» مهم است – یکی از
منابع اصلی که بر مبنای آن خصوصیات اجتماعی-
سیاسی سازمان ها و فرهنگ های نه تنها
هندوایرانی ها را بل که در کل هندواروپاییان
را بازسازی می کنند.
الگو یا مدل بدین گونه احیا شده گسترش نخستین
قبایل آریایی در هند ،با مدارک در باره قبایل
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آریایی ایران خاوری و آسیای میانه (بر پایه
داده های اوستایی کمرنگ تر از داده های
ویدایی) و ایران باختری (بر پایه مدارک
پراکنده ،اما دارای با تاریخ های دقیق منابع
بیگانه) قابل انطباق اند .برای هر یک از سه
گروه یادشده قبایل هندوایرانی (ایرانی ،آسیای
میانه یی و هندی) منظره همانندی پرداز می
گردد :آریایی های ایران ،هند و آسیای میانه با
تکامل یافتن در اوضاع مختلف تاریخی ،و با وارد
تعامل شدن با ارگانیسم های مختلف تباری-
فرهنگی ،و با فراگرفتن عناصر این یا آن فرهنگ
مادی یا معنوی از باشندگان بومی؛ تیپ یکرنگ و
همانند اجتماعی و اقتصادی -فرهنگی را نگه
داشتند که ارثیه مشترک تکامل عهدهای پیشین آن
ها شمرده می شود .چنین چیزی امکان می دهد
ویژگی های قبایل هند و ایرانی را مقارن با
زمان گسترش شان در سرزمین های یادشده (در حول
و حوش نیمه دئوم هزاره دوم -اوایل هزاره یکم
پیش از میالد) بیشتر مشخص و معین برجسته ساخت.
ممیزات عمومی اقتصاد ،زیستار فرهنگ اجتماعی و
نیز ایدئولوژی آن ها ،به دوره بودوباش مشترک
نیاکان ایرانیان آسیای میانه و ایران و آریایی
های هند؛ بیرون از گستره تمدن های مسکون
زمینداری دیرین -در گستره دشتی شمالی (دست کم
تا سده های نخستین هزاره دوم پیش از میالد) سر
می زند .قبایل دیگر گروه آریایی [تورانی ها یا
اسکیت ها-گ ].به زندگی در دشت ها ادامه دادند.
پسان ها ،در گستره دشتی ،فرهنگ «بسته» اسکیتی
[چادرنشینی ،دامداری و کوچروی-گ ].شکل گرفت.
قبایل دیگر هندوایرانی نقش بزرگی را در پی
ریزی تمدن های سترگ آسیای میانه ،ایران وهند
بازی نمودند .با این هم ،همه آن ها در میراث
فرهنگی خود ،تا مدت ها خصوصیات شکل گرفته در
عهد آریایی ها – در دوره آمدن شان در منطقه
دشتی را ،نگه داشتند .همچنین پنداشت های دارای
خاستگاه یگانه آیینی -اساطیری و نیز انگیزه
های حماسی به آن دوره تعلق دارند .همین گونه،
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آن سوژه های اسکیتی ،ایرانی و هندی که در کتاب
دست داشته به بررسی گرفته شده اند ،شالوده
مشترک دارند.

داکتر اسکندر بایارف

میهن نخستین و ریشه های
هندواروپایی ها ،فینی ها و اگورها و
44
تورک ها
از مقاله های
 . 44در کتاب دست داشته ،هشت مقاله
که در سایت «دشت زویران» به زبان
داکت ر بایارف را
روسی نشر شده است ،ترجمه و آورده ایم .اصل مقاالت را
می توانید به زبان روسی مطالعه فرمایید:
https://sites.google.com/site/destesaviran/system/app/pages/sitemap/hierarc
hy
داکتر اسکندر بایار (الکساندر بویارف) -پژوهشگر
تاتاری ،نویسنده کتاب پر ارزش « تاریخ اسرار آمیز
تاتارستان»  ،از دانشمندان نواندیش و پر تالشی اند که
کوشیده اند با شالوده شکنی و هنجارشکنی ،با دید
نوینی ،بیرون از تنگ نگری های تباری ،زبانی و آیینی
به تاریخ بنگرند .در سال های اخیر ،پس از آن که
دانشمندان چینی و جاپانی شرح و تفسیرهای تازه یی بر
کتاب  24جلدی تاریخ چین باستان (ائرشی سی شی) نوشتند
و علم نسب شناسی (ژنیتیک) به شگوفایی رسید و پژوهش
های تازه زبانشناسیک ،سکه شناسیک ،انسانشناسیک و ده
ها علم دیگر دامنه یافت ،و دستاوردهای کاوش های
باستانشاسیک در دسترس عامه مردم قرار گرفت ،دست به
کار شد و در تارنمای وزین «دشت زویران» ده ها مقاله
گرانسنگ نوشت.
داکتر بایار ،باری با وراندازی (مقایسه) هاپلوگروه
های تاتارها و ایرانیا ن دید که درصدی هاپلو گروه Q
(شاخصه تورکان) در میان تاتارها تنها دو درصد و در
میان ایرانیان چهار درصد است .هاپلوگروه ( Oشاخصه
چینی ها) در میان تاتارها اصال دیده نمی شود .در حالی
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که در میان ایرانیان دو درصد است .همین گونه هاپلو C
(مغولی) در میان تاتارها دو درصد و در میان ایرانیان
سه درصد است .برعکس ،هاپلوی ( R1aشاخصه ایر و
هندواروپاییان یا ایرانیان) در میان تاتارها دو
برابر ایرانیان است.
این وراندازی (مقایسه) جالب ،او را به این اندیشه وا
داشت که تاتارها ایرانی تر از ایرانیان اند! .همین
بود که دست به یک رشت ه پژوهش های ارزنده برای ریشه
یابی هویت اصیل ایرانی تاتارها یازید که نادرست تورک
خوانده می شوند .او بر پایه تحلیل های زبانشاسیک و
فقه الغه دریافت که واژه تاتارستان متشکل بر سه
سازواره تات +ار +استان است یعنی کشور مردمان تات.
او با چاپ کتاب وزین «تاریخ اسرار آمیز تاتارها»،
نسخه رسمی دولتی تاریخ تاتارها نوشته اسحاقف و
اسماعیلف را به چالش کشید.
روشن است «آر» یا «ار» به معنای مرد است که در
آلمانی هم به شکل آقا  Herrو در انگلیسی به شکل سوم
شخص (ضمیر مذکر مفرد)«-ای» به کار می رود ،چونان
پسوند در نام های تباری بس یاری از توده ها بازتاب
ی افته است :مانند چونگار (چونگ+ار) ها ،بلغار (بلغ+
ار) ها؛ افشار (افش +ار) ها یا افشین ها از اصال از
َرنی) بودند؛
َ النی (ا
گستره تاجیکستان برخاسته بودند و
(آو+ار) ها؛ اوگرها یا اوگار (اوگ +ار) ها یا
مجارها؛ سابیر (ساب+ی +ار) ها و...
او همچنین دریافت که به گفته محمود کاشغری ،تاتارها
در آغاز زبان دیگری داشته اند و در پهلوی تورکی به
آن زبان سخن می گفته اند .داکتر بایار پس از پژوهش
های دراز مدت توانست دریابد که آن زبان ،از زبان های
ایرانی خاوری بوده است.
شایان یادآور آوری است که این نه تنها داکتر بایار
شمار بسیار از دانشمندان باشقیری،
تاتاری ،بل که
قرغیزی و ...اند که از راه پژوهش های علمی متوجه شده
اند که خاستگاه ایرانی دارند و نادرست تورک خوانده
می شوند .حاال حتا در ترکیه هم متوجه شده اند که
باشندگان کشور ترکیه دارندگان تنها  10-2درصد هاپلوی
تورکی اند و چه از دید تباری و چه از دید فرهنگی
بیشتر ایرانی اند تا تورکی .سخنرانی اخیر اکادمیسین
یاسین اوکتای -از دانشمندان خبره ترکی که آشکارا
در ترکیه « چیزی به نام ترک وجود
داشت که
اعالم
ندارد»  ،به خودی خود ،گواه بر نکته های بسیار است.
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پدیده یی به نام «تورک»:
در دوران باستان ،یونانیان یکی از برج ها
(صورت های فلکی یا کانون های ستاره یی) را که
جایگاه مهمی در آسمان دارد ،ارکتوس (-)Arktos
«خرس» (دب اکبر و دب اصغر) نام دادند .شگفتی
آور این که پسان ها معلوم شد ،که برج «دب
اکبر» را بسیاری از توده ها به همین نام «خرس»
می شناخته اند ،که دور ترین آن ها بومیان
امریکایی اند .این واقعیت ،مدت بس درازی همگان
را در یک سر درگمی فرو برده بود .درک چنین
چیزی دشوار بود ،که چگونه هم یونانیان و هم
سرخپوستان امریکایی (دو توده بیخی از هم
بیگانه و دور افتاده و جدا) ،با این که از هم
هزاران کیلومتر دور افتاده اند ،این کانون
ستاره یی را به یک نام بخوانند؟.
شاید نیازی نباشد تا همه فرضیه های مربوط به
میهن نیاکان هندواروپایی ها را که فهرست بس
درازی را در بر می گیرد ،و در مراجع علمی طی
دو صد سال اخیر بارها آمده است ،برشماریم.
بسنده است تا تنها بر دو فرضیه اخیر که به
دلیل نوآوری علمی و اینترنت از سوی محافل علمی
به رسمیت شناخته شده و پذیرفته شده اند ،درنگ
نماییم.
به باور آ .کلیسف ( )A. Klesovدارندگان گروه
یا
()haplogroup
هاپلوگروه
یا
پیوستگی
هاپلوتیپ ( R1دقیق تر )R1a -به هندواروپاییان
پیوند دارند .شگفتی برانگیز این که به دالیل
نامعلومی دارندگان سازواره دیگر این گروه-
یعنی دارندگان  R1bنادیده گرفته می شوند و آنان
می
«تورکی»
که
بل
هندواروپایی،
نه
را
خوانند؟! .این نوع هندواروپایی ها یعنی
(برای دیدن و شنیدن سخنان داکتر اوکتای در یوتوب ،به
لینک زیر بروید):
AK Partili Yasin Aktay Türk Diye Bir Irk Yok
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دارندگان  R1bاز نوع دیگر که به عنوانR1
شناخته می شود ،جدا گردید که حدود  25هزار سال
پیش در جایی در جنوب سایبریا پدید آمد.
پدر بزرگ آن ها -دارندگان هاپلوگروه ،P 45برای
بومیان امریکا و جنوب و برخی از توده های
جنوبی سایبریا ،مشترک است که یکی از آن ها
گرایش به خانواده زبانی اورالی و برخی دیگر به
خانواده زبانی آلتایی دارند.
بانو آ .نظروا نیز دیدگاه همانندی دارد-46
«توده های اروپایی و فینی ها و اوگرها ریشه
های مشترکی دارند که سر به گذشته آسیا می
زنند ،در آن زمان که نیاکان سرخپوستان
امریکایی نیز در آن جا زندگی می کردند».
برداشت های بانو نظروا ممکن است تا اندازه یی
عجیب و غریب بنماید .سخن بر سر این است که اگر
و
ها
هندواروپایی
نیاکان
خویشاوندی
در
سرخپوستان امریکایی و بودوباش آن ها در یک
گستره از نظر  DNAژنیولوژی (شجره نامه) شکی
نباشد ،مساله فینی ها و اوگرها به این سادگی
نیست .بر پایه  DNAنخستین دارندگان هاپلوتیپ
های  Qو « Rفرزندان» یک «پدر» -هاپلوگروه نوعP
اند که ،بر اساس آن باید ایشان را به نام
مشترک «پروتو :تورکی -امرینیدی -هندوآریایی»
خواند([ .منظور از امرینیدی ،در این جا-
بومیان امریکایی است-.گ]).

 .45جالب است که تا همین اکنون هم بومیان آن سرزمین
که خاستگاه شان از آن جا است ،برای
ها و آنانی
مثال ،یهودیان اشکنازی پاراگروه پی ( )paragruppa P
دارند.
 .46آ .ف .نظروا« ،نزدیکی ژنتیکی جمعیت های فینی-
اوگوری ( ،)Finno Ugricسالوی و ژرمن بر پایه انتروپوژنیز
(.)anthropogenetics
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تاریخ تخمینی پدیدآیی نوع  Pبه گونه یی که
پسانتر خواهیم دید ،از نظر زمانی ،با پدیدآیی
فرهنگ بالنده فینی ها و اوگرها در جنوب
سایبریا پالیولیت بعدی -حدود  34هزار سال پیش
در جنوب سایبریا مطابقت می کند.
دارنده هاپلوتیپ N
بیشتر فینی ها و اوگرها
اند ،یعنی ،از لحاظ ژنتیکی با هاپلوتیپ ( Oچینی
ها) قرابت دارند .در گذشته های دور (نزدیک به
پانزده هزار -بیست هزار سال پیش) آن ها با
چینی ها در یک قلمرو مشترک ،در جایی در جنوب
خاوری آسیا می زیستند .اما به احتمال زیاد ،در
مرحله نهایی دوره پلیستوسن به شمال ،به استپ
های هول آرکتیک ( )Holarcticاورآسیا ،کوچیدند.
یعنی ،از نظر زمانی ،هنگامی آمدند که دیگر
جامعه باری واحد «پروتو تورکی -امرینیدی-
هندواروپاییدی» ()protoTyurko- Amerinid- Indoeuropoid
به شاخه های جداگانه دیگر تشکل یافته پروتو
هندواروپایی ( ،R1نزدیک به  30-25هزار سال پیش)
و پروتو تورکی -امرینیدی (و  -Qنزدیک به بیست
47
هزار سال پیش) فروپاشیده بودند.
شاید آن ها( -حامالن هاپلوتیپ  )Nاجداد
امرینیدی ها را به کوچیدن به اعماق سایبریا
خاوری وادار ساخته بودند و همسایگان نیاکان
هندواروپایی ها گردیدند .با این برداشت ها،
یافته های ژنتیک و داده های زبانی نیز مغایرت
ندارند .به پنداشت ن .اندره یف (48)Andreevمیان
 .47این امکان هست که توده های اورالی نما یا
اورالوییدی ها ( )uraloidبه شمال در مراحل نهایی فرهنگ
دیرینه سنگی بعدی جنوب سیبیری ،هنگامی که از نیاکان
(شانزده هزار و پنجصد سال
هندواروپایی ها ،نوع R1b
(سیزده هزار سال پیش) جدا گردیدند؛
پیش) و R1a
کوچیده باشند.
 .48اندره یف (« ،)Andreevزبان های هندواروپایی
قدیمی» ،انتشارات «ناوئکا» (علم) ،سان پتربورگ.1984،
به باور نویسنده ،زبان بورئالی یک زبان ساده بود،
تنها در حدود  230کلمه داشت که مفاهیم اساسی را می
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زبان های هندواروپایی دیرین ،فینی -اوگری
دیرین و تورکی دیرین؛ در عهد باستانی زبان
بر
شناسی ،نزدیک ترین پیوندها دیده می شود.
این اساس ،اندره یف همه این زبان ها را در زیر
نام یک خاندان (خانواده بزرگ یا ،)macrofamily
درآورد که آن را زبان «بورئالی» ()boreal
های
داده
پایه
بر
داد.
نام
(شمالی)
زبانشناسیک ،میهن این زبان سرزمینی بود
کوهستانی ،با زمستان های سرد و تابستان های
گرم و خشک ،فاقد رودخانه های بزرگ ،و شیوه
زندگانی باشندگان آن ،بیخی ویژه بود .نظر به
مقیاس زمانی باستان شناسی ،این جامعه می
توانست تا پایان پارینه سنگی (در برشگاه
پلیستوسن و هولوسن) به موجودیتش ادامه بدهد.
راستش ،اندره یف نتوانست در بحث تعیین گستره
خاستگاه و میهن نخستین هندو اروپایی ها از چنگ
اندیشه های اروپاسنتریک یا اروپایی محور خود
را برهاند و حامالن فرهنگ های بورئالی را در
گستره پهناوری جا داد .او ،نیاکان هندواروپایی
ها را در کارپات و نیاکان توده های فینی-
اوگوری را در اورال ،و نیاکان توده های تورکی
را در آلتای جا داد .با این هم ،مانعی نمی
بینیم دیدگاه او را ویرایش کنیم و به عوض
کارپات -اورال ،آلتای -سایان را جاگزین سازیم.
تازه ،و .ناپولسکیخ ( )Napolskikhنیز میهن پدران
فینی ها -اوگرها را در دوره نوسنگی ،همین جا،
یعنی شمال کوه های آلتای و خاور ینی سئی می
پندارد.

رساند .بخش هایی از جمله ها در آن وجود نداشت .دستور
زبان آن نیز بسیار ساده بود .برای بیان مفاهیم نو،
متوسل به روی هم گذاشتن کلمات شناخته شده می شدند.
نبود بخش های جمله ها گواه بر آن اند که در آن زمان
«افعال» را درک نمی کردند -چیزی که سازگار با تکنیک
نقاشی پارینه سنگی می باشد .سیماهای جانداران در
نقاشی های آن ها از دید زیبایی شناسی بسیار جالب اند
تقریبا هیچ
( این در حالی است که تصاویر انسان ها
دیده نمی شود).
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با توجه به منشای مشترک پدران فینی ها و
اوگرها و یوکاگیری ها (( )Yukagirsگویشوران
خانواده قدیمی زبان های اورالی -یوکاگیری) و
حضور آن ها در دوره نوسنگی ،در جایی ،در
پیرامون دریاچه بایکال ،تا رانده شدن شان از
سوی دارندگان فرهنگ «گالزکوفی» ( )glazkovیعنی
قبایل تونگوزی) -)Tungusمنچژوری از این جا ،می
توان به گونه بیخی مدلل پنداشت که در گذشته آن
ها در زمین های میان دریاچه بایکال و کوه های
آلتای بسر می بردند.
روشن است در همان جا ،در کنار آن ها ،اما جنوب
تر یا جنوب باختری تر ،نیاکان هندواروپایی ها
بسر می برده اند .زیرا بنا به داده های
زبانشناسیک ،نزدیک ترین پیوندها را در خانواده
زبان های بورئالی ،پدران هندواروپاییان و
پدران فینی ها و اوگری ها داشتند .آشکار است،
پدران تورکی ها و امرینیدی ها (بومیان
امریکایی) (دارندگان هاپلو تیپ  )Qمقارن این
زمان می بایستی در یک فاصله دورتر از پروتو
هندواروپایی ها در شرق بودوباش داشته می
بودند.
اگر چنین است ،پس پاسخ این پرسش که جامعه
بوریالی در کجا می توانسته است واقع باشد؟ و
چه فرهنگی را می توان با آن مرتبط دانست؟
دشوار نیست .به جامعه بوریالی ،به گونه یی که
پیشتر نشاندهی شد ،در جنوب سایبریا تنها یک
فرهنگ می تواند مطابقت داشته باشد -فرهنگ
پارینه سنگی قبلی آلتایی و گستره پیرامون
بایکال (ما آن را فرهنگ بورئالی یا شمالی می
خوانیم) ،که برای نیاکان تورکی ها ،نیاکان
امرینیدیی ها (بومیان امریکایی) و نیاکان
هندواروپایی ها (که با هم پیوندهای خویشاوندی
خونی دارند) و پدران فینی ها -اوگری های
آینده ،مشترک بود.
زمان پدیدآیی فرهنگ بوریالی (نظر به ایستگاه
سی صغیر در آلتای) -حدود  34هزار سال پیش ،و
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زمان پایان تکامل آن  -حدود یازده هزار سال
پیش بوده است (نظر به ایستگاه نوواسیلیف-
تاشتک  ،(Novoseleov- Tashtykیعنی آغاز آن از نظر
زمانی با پایان پارینه سنگی میانه و اوایل
دیرینه سنگی بعدی و پایان آن با اواخر عهد
پلیستوسن (با جانوران شگفتی آور سرشار آن و
گرم شدن سراسری جهانی) مطابقت می کند.
چنین بر می آید که در این دوره ،که نزدیک به
 23هزار سال به درازا کشید ،در درون فرهنگ
بورئالی(شمالی) نیاکان هندواروپاییان ،تورک ها
و امرینیدی ها (بومیان امریکایی) تشکل یافتند
و در مرحله نهایی ،دارندگان هاپلوتیپ Nبه آن
ها پیوستند که از جمع آنان در درون گستره
دارندگان فرهنگ بورئالی (شمالی) ،که مقارن آن
برهه به شماری از توده های بومی فروپاشیده
بود ،تیر پشت یا ستون فقرات توده های فینی-
اوگری تشکل یافت.
در پایین شمه تسلسل تقسیم و ژنیولوژی نوادگان
هاپلو گروه پی  Pارائه می گردد:
 -Pزمان پدیدآیی 34 -هزار سال پیش -نیاکان
مشترک تورکی ها ،امرینیدی ها ،هندواروپایی ها،
 – Rزمان پدیدآیی–  34-20هزار سال پیش (بنا به
داده های دیگر 35-30 -هزار سال پیش) -نیاکان
هندواروپایی ها
زمان پدیدآیی 30 – 25 -هزار سال،
- R1
پیشینیان هندواروپایی ها
 - Qزمان پدیدآیی 20 -هزار سال پیش (بنا به داده
های دیگر 20-15 -هزار سال پیش  -نیاکان تورکی ها
و امرینیدی ها (بومیان امریکایی)
 - R2زمان پدیدآیی 35 -10 -هزار سال پیش (در
49
آسیای میانه ،ایستگاه سمرقند)
 . 49ایستگاه سمرقند ،به گم ان بسیار ،در نتیجه کوچروی
بخش هایی از دارندگان فرهنگ بورئالی به جنوب ،نزدیک
به  20هزار سال پیش ،ایجاد گردید .مواد به دست آمده
از اچینسک (سیبیری جنوبی) نسبت به مواد به دست آمده
از سایت های سیم بورست و مالت -بسیار نو تر اند و
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 - R1bزمان پدیدآیی 16.5 -هزار سال« -گول ها»
(«سلت ها)
 - R1aزمان پدیدآیی 13 -هزار سال پیش (بنا به
مدارک دیگر 15-10 -هزار سال پیش)« -اری ها»
به گونه یی که می بینیم ،همه نوع ها در گستره
فرهنگ بورئالی پدید آمده اند .چنین بر می آید
که (هر چند هم نه موثق ،بل که بر پایه گمانه
زنی) ،برای آن ها در حدود فرهنگ بورئالی فرهنگ
های زیر مطابقت می کند:
پیشینیان
جنوبی)-
(آلتای
کوکاریفو
فرهنگ
هندواروپایی ها
فرهنگ مالت ها و بوریتی ها (پیرامون بایکال)-
نیاکان تورکی ها و امرینیدی ها
فرهنگ افونتووا (در ینی سی) -این فرهنگ ،به
گمان غالب ،فرهنگ گویشوران آینده زبان های
پدربزرگان فینی ها -اوگرها ،اما از دید
ژنیتیکی ،پیشینیان تورکی ها -امرینیدی ها،
یعنی دارندگان هالپو گروه  Qبود .سیلکوپ ها و
کیت ها -از نوادگان آن ها اند.
برداشت اخیر شاید شگفتی بر انگیز بنماید ،اما
به گونه یی که پسانتر خواهیم دید ،بیخی مدلل
است.
در همین جا ،ظاهرا ،یعنی به شمال از گستره
پیشینیان هندواروپایی ها در آینده حامالن
هاپلوتیپ  Nاورالوییدها ) (uraloidکه زیستگاه شان
همچنین پیرامون آنگارا را در بر می گرفت،
اسکان گزیدند .شاید آن ها از شرق از مسیر
شمالی راه پیموده بودند .بدیهی است ،تنها آن
ها می توانستند وحدت نیاکان تورکی ها و
امرینیدی ها ( )prototyurkoamerindsرا بشکنانند و
نیاکان سرخپوست ها را وادار به کوچیدن به شمال
گردانند .روشن است که افزایش بیش از حد نفوس،
وضعیت میانی را در میان سمرقند و مالت -بوریت می
گیرند که شاید بر تاریخ پدیدآیی دارندگان هالپوگروه
آر 2-را آسیای میانه ،در هند و ترکستان خاوری روشنی
بیفگنند.
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در اوضاع کمبود منابع ،همواره به درگیری ها و
راندن برخی از سوی دیگران می انجامد.
فرهنگ دیوکتای ( )dyuktayدر یاکوت ) - (Yakutiaجد
فرهنگ های امریکایی ،در حدود  14هزار سال پیش
پدید آمد .بیخی امکان دارد که این رویداد
تاریخی با ظهور اورالوییدی ها ( )uraloidsپیوند
داشته باشد .از آن زمان به بعد ،پدربزرگان
فینی ها -اوگری ها ،همسایگان پدربزرگان
هندواروپاییان گردیدند .از همین جا ،همگرایی
عمیق در دیرین ترین بخش های زبان های دو نوع
های عمیقا بیگانه میان هم بر می خیزد .این جا
باید روشن شود :این توده ها از رشته مردان با
هم قرابتی نداشتند .در حالی که از رشته زنان
می تواند کار متفاوت باشد.
پیداست که اورالوییدی ها با آمدن به شمال ،می
بایستی به گونه یی با شکارچیان از دایره فرهنگ
های بورئالی سازگار می شدند تا تجربه ها و
دستاوردهای ارزشمند آن ها را در عرصه فناوری
ها به دست می آوردند و فرا می گرفتند.
تاریخ آگنده و سرشار از نمونه هایی است که در
آن بیگانگان از راه رسیده ،نخست اعتماد بومیان
را به دست آورده اند و دستاوردهای آنان را فرا
گرفته اند و سپس از شر آموزگاران ساده دل شان،
خود را رهایی بخشیده اند .درک این که چرا آن
ها دست به چنین رفتارهایی می یازیده اند،
دشوار نیست.
ناگفته هویداست که نگاه مردان همواره به یک
دیگر ،نه تنها به عنوان رقیبان و حریفان ،که
خصمانه است 50،در حالی که نگاه آنان به زنان
 .50اما این کل داستان نیست  .در دوران باستان ،برخی
از آدم ها ،آدم های دیگر را شکار می کردند و می
خوردند .همان گونه که می دانیم ،انسان های نخستین -
آدمخوار بودند (یعنی از این راه ،کمبود مواد خوراکی
را جبران می کردند) و سرخپوستان امریکایی و گول ها
[و نیز برخی از قبایل افریقایی-گ ].این سنت را
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مهرورزانه است .ظاهرا ،بر پایه داده های بانو
نظرووا ،از همین رو ،اروپایی ها و فینی ها –
اوگوری ها ریشه های مشترک دارند.
راستش ،نمی توان نسخه دیگری از تحول اوضاع را
هم رد کرد .نیاکان اورالوییدها (،)uraloids
زبان ،آداب و رسوم ،اسطوره ها ،و فناوری ها را
نه به آن پیمانه از هندواروپایی ها که از
همسایگان و بستگان شمالی خود -حامالن هاپلوتیپ
Qفرا گرفته بودند ،که بی تردید مشترکات
فراوانی با پیشینیان هندواروپایی ها داشتند.
چون در همان جا ،اما اندکی شمال تر بودوباش
داشتند -دارندگان فرهنگ افونتوفی ).(Afontovo
بازماندگان آنان -ساموییدی ها  Samoyedsیا
سیلکوپ ها ) (Selkupsو توده های دیگر هنوز در آن
مناطق زندگی می کنند ،اما به زبان های خانواده
اورالی سخن می گویند ،که منشای آنان را
اشتباها با اورالوییدی ها پیوند می دهند.
اگر چنین است ،این امر توضیح می دهد که چرا
این
پدربزرگان تورکی ها -حامالن هالپوگروه Q
سرزمین ها به زبان بیگانه فینی-اوگری سخن می
گویند؟ این زبان خود آن ها است که با زبان های
نیاکان هندواروپایی خویشاند است و زمانی نزدیک
ترین زبان برای آن ها بوده است ،اما زبانی است
که آن را از تازه واردان اورالوییدی فراگرفته
بودند – تیره هایی که پس از آمدن به این جا،
در درختزارهای شمال اورآسیا به تیره های مسلط
مبدل گردیدند.
فرهنگ بورئالی (شمالی) که بسیار همانند فرهنگ
(که
است
اروپا
بعدی
سنگی
پارینه
های
بنیادگذاران آن ها به گونه یی که روشن است،
نئوانتروپ ها ( )neanthropinesیا کرومانیون ها
تقریبا تا همین چندی پیش نگه داشته بودند .بنابراین،
هیچ چیز شگفتی برانگیزی در آن نیست که افراد تیره
های مختلف ،بیشتر از زندگی در نزدیکی یکدیگر پرهیز
می کردند.
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در این سرزمین ها به طور
شناخته شده اند)،
ناگهانی از راه رسیده بود.
تقویمی
دید
از
بورئالی
فرهنگ
اگرچه،
(کرونولوژیک) و نظر به مراحل تکاملی آن ،با
فرهنگ شناخته شده کوستینوفی( )kostenovو دیگر
فرهنگ های اروپایی مطابقت دارد ،اما به هیچ رو
برخاسته از آن ها نمی باشد .بدیهی است ،هر دوی
آن ها برخاسته از یک گستره سرزمینی اند .اما
جایی که این گستره در آن واقع بوده است ،تا
کنون ناشناخته مانده است .به باور کلیسف
( -)Klesovجایی در جنوب ،شاید در آسیای میانه
باشد .اما در آن جا ،چنین مجتمع یی از نشانه
ها مانند فرهنگ پارینه سنگی اروپایی وجود
ندارد.
با
(شمالی)
بورئالی
فرهنگ
مشترک
منشای
شکارچیان اروپایی ،گویای نوع واحد نژادی
آفرینندگان آن می باشد .اما یافته های
انتروپولوژیک (انسان شناسیک) بسیار اندک اند.
تنها دو مورد .آن هم ،یکی از آن ها درهم شکسته
و دیگری از هم پاشیده است که نمی توان آن ها
را بازسازی نمود .یکی از یافته ها ،قطعه یی از
بخش جلویی جمجمه است که بینی کوتاهی دارد و در
یک غار در کوه افونتووا (( )Afontovaدر
کراسنویارسک) پیدا شده است و سیمای مغولی
دارد .نمونه های دیگری تا کنون پیدا نشده است.
در باره سیمای مغولی باشندگان دارای فرهنگ
بورئالی می توان از روی فیگورهای کوچک زنان
داروی کرد .آن ها ،متفاوت از مجسمه های
اروپایی ،دارای چهره های مدل سازی شده اند و
تیپ مغول را به خاطر می آورند .اما ،با این
حال ،همه چیز به این سادگی بسیار آسان و یکسان
نیست .
باشندگان باستانی دوره های میانسنگی و نوسنگی
پیرامون دریاچه بایکال و آلتای -سایان ،در
مقایسه با دیگر مناطق سایبریا خاوری میل
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آشکاری به سوی چهره های اروپاییدی ها یا
قفقازی نماها ( )Caucasoidداشته اند و در این
رابطه ،کمتر از باشندگان کنونی فرق می شدند.
سرخپوستان باستان ،نظر به تصویرهای نقاشی شده
به روی تخته های برجسته ،دارای برخی از نشانه
های اروپاییدی :بینی های بزرگ ،بیشتر نوع
قفقازی ،چشم های همانند با کرومانیون ها
بودند.
...و منگولوییدها (مغولی نماها:)Mongoloids -
صاف بودن سطح چشم (اما نه در حد مغولی نماهای
واقعی) ،استخوان های گونه باال ،موهای مستقیم
سیاه و سفید ،هر چند مواج هم وجود دارد.
شاید ،نشانه های اروپاییدی از نیاکان نوع  Pو
دیگر نشانه ها در شرق سایبریا به ارث گرفته
شده باشد .بنابراین ،داوری قطعی از روی یافته
های انگشت شمار و تندیس های زنان و سیمای
منگولوییدی سازندگان آن دشوار است .این نوع
نژادی می توانست به همه باشندگان فرهنگ
بورئالی ربطی نداشته باشد.
به احتمال زیاد ،درست مانند اروپا ،باشندگان
پارینه سنگی بعدی جنوب سایبریا از دیدگاه
نژادی همگون نبوده اند .در ایتالیا ،در میان
کرومانیون ها ( ،)CRO-Magnonآدم های دارای
سیماهای سیاهپوست نما یا نیگرویید ()Negroid
گریمالدی ( )grimaldiyحضور داشتند .عین چیز ،در
سونگیری()Sunghiri
و
()Kostenkakh
کوستینکاخ
(روسیه) صدق می کند– کرومانیون ها و دو نوع
نژادی دیگر را ،که آن ها را به اکواتولایر ها یا
استوایی ها (سیاهپوست نماها  )Negroidمرتبط می
51
دانند.
 .51این چندان درست نیست« .استوایی» های کوستینکاخ از
«استوایی» های سونگیر به همان پیمانه فرق می شوند که
سفیدپوستان م عاصر از ویدویدی ها ( . )veddoidyیکی – با
نوع آسیای مقدمی بینی ،با چهره به شدت برفلد ،و
دیگری -با چهره کلفت و کوتاه ،کم رو ،با سیمای نسبتا
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تاریخ نوادگان فرهنگ بورئالی:
نخست می پردازیم به هندواروپایی ها :روشن است،
ناپدید شدن فرهنگ بورئالی (شمالی) با به پایان
رسیدن دوره پلیستوسن ربط داشته است .مرگ و میر
گروهی جانوران ،توده های شکارچی را متوجه
چارپایان بزرگ گله یی ساخت و در نتیجه در یک
موقعیت دشوار قرار داد .چنین بر می آید که
درست در همان زمان ،به دنبال جانوران در حال
عقب نشینی ،مهاجرت نیاکان هندواروپایی ها و
فینی ها و اوگرها به غرب آغاز گردید .پیشینیان
فینی ها و اوگرها -از راه لندشافت های
پیشینیان
و
شان
برای
آشنا
درختزاری
هندواروپایی ها  -از راه دشت ها رهسپار
گردیدند52.مسیرها و ایستگاه های آن ها برای ما
روشن نیست .تنها شناخته شده است که در جنوب
سایبریا آن ها در تیم های بزرگ به گونه گروهی
به شکار جانوران بزرگ گله یی می پرداختند که
نیاز به سازماندهی باالی شکار داشت .چنین چیزی
در دوره میانسنگی نمی توانست عملی باشد .می
توان گمان برد که آن ها در گستره استپ های غرب
اورآسیا پراکنده شده بودند .چنین می پندارند
که در پایان عهد میانسنگی ،نزدیک به  5-6هزار
سال پیش ،هندواورپایی ها در استپ های اروپای
خاوری پدیدار شدند.
و .ایوانف در یکی از آخرین سخنرانی های خود،
زمان جدایی زبان های هندواروپایی را از یک
بدنه «مادر» به هزاره هفتم پیش از میالد مرتبط
دانست .یعنی ،مقارن با آن زمان ،هنگامی که پس
از فرهنگ بورئالی (شمالی) ،فرهنگ پیشینیان
هندواروپایی با عناصر تولید کننده اقتصاد،
منحنی ،که چیزی همانند با ویدویدی های معاصر جنوب
هند را به خاطر می آورد.
 .52برخی از تیره های باستانی فرهنگ بورئالی–
و  – Qبه دنبال هم
دارندگان هاپلوگروه های R1b1b1
قبیله یی های خود نشتافتند .از این تیره ها – یکی
هزاره های افغانستان بودند .اما آن ها خود را
هم،
از فرزندان چنگیز خان مغول می دانند.
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ریخت یافت و سپس دستخوش فروپاشی گردید که به
جدا شدن گروه اناتولی از آن انجامید .در این
دوره ،آن ها به گونه یی که گمان می برند ،در
کرانه های باختری دریای کسپین زندگی می
53
کردند.
 .53نخست ،از جامعه زبان ی هندواروپایی اناتولی ها
(  ) Anatoliansجدا شدند که از نظر زمانی ،حدود هفت هزار
سال پیش از میالد بود .در این هنگام ،بین میانسنگی و
نوسنگی لکسیکون (سامانه واژگانی) پایه زبان های
آناتولیک -زبان های هندواروپایی بود ،اما این پایه
کوچک بود ،و اناتولی ها وامگیری بیشتری از زبان های
اکد ی و هوری یا هورینی ( ) Hurrianمی کردند .همین گونه
وامواژه هایی از زبان سومری هم داشتند که بیشتر از
راه نوشتاری پذیر فته می شد .پسان ها ،همراه با فرا
گیری ارابه رانی و اسب پروری ،برخی از کلمه های
آریایی نیز پذیرفته شدند .اما با این هم ،در معرض
نفوذ واژگان هوری قرار داشت.
[یادداشت گزارنده  :در ویکی پیدیا در باره زبان هوری
چنین آمده است« :زبان هوری نامی قراردادی است که به
زبان هوریها -که در ( ۲۳۰۰پیش از میالد) به میانرودان
اندر شدند و تا ( ۱۰۰۰پیش از میالد) ناپدید شدند-
گفته میشود .هوری زبان پادشاهی میتانی در شمال
میانرودان بود .انگاشته میشود که خاستگاه این زبان
زیستگاه های هوریان در شمال سوریه ،شمال عراق و جنوب
شرقی ترکیه کنونی بوده باشد.
این زبان یک زبان پیوندی است که همراه با زبان
اورارتویی خانواده زبانی هورواورارتویی را میسازند.
زبان ارمنی از این خانواده وامواژههای بسیاری دارد
که نشان از ارتباط زبانی دیرپای این زبان با هوری و
هورواورارتویی دارد .برخی پژوهشگران بر این باورند
که هوری همانندی هایی با زبانهای شمال شرقی قفقاز
دارد و بنابراین این زبان را در خانواده زبانهای
آالرودی جامیدهند.
هوری ها خط میخی اکدی را نزدیک به  ۲۰۰۰پیش از میالد
برای نوشتن زبان شان پذیرفتند .نوشتههای هوری
یافتشده تاکنون اندک اند .هوری ها همچنین گرایش به
سود بردن از خط نمادین سومری داشتند که تلفظ هوری آن
واژگان امروز آشکار نیست .از این رو ،آگاهی از زبان
هوری هنوز کامل نیست.
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نوشتههای به زبان هوری تاکنون در خاتوشا ،اوگاریت و
شاپینووا یافت شدهاند .یکی از بلندترین نامههای
عمارنه نامه یی است که توشراتتا پادشاه میتانی به
آمنهوتپ سوم فرعون مصر باستان نوشته است .کهنترین
نشانه از موسیقی در نوشتههای هوری یافته شده در
اوگاریت دیده شده است]».
َرف اسم ها مطابق دستور زبان
از نگاه دستور زبان ،ص
یونانی می باشد ،در برخی از جاها ،تصریف فعل.
همانندی هایی با زبان های ایتالیک وجود دارد .روی هم
هیتی -
زبان
گرامر
کل،
در
اما
اندک،
رفته،
هندواروپایی نیست .بنابراین ،به توضیحات قدیمی که
چگونه چنین چیزی اتفاق می افتد (از دست دادن و
وامگیری) بایسته است ،پنداشت نوی را افزود -دستور
زبان ،به شکلی که ما آن را از روی زبان های سلتیک و
زبان های هندوایرانی می دانیم ،می توانست در هیتی
موجود نباشد.
روشن است که مانند همه چیز در جهان ،زبان ها تکامل
می یابند ،یعنی از ساده به پیچیده پیش می روند .همین
گونه ،در زبان هیتی هم مرحله معینی از توسعه بازتاب
می یابد.
در عهد بورئالی (پارینه سنگی فوقانی) ،فند واژگانی
کوچک بود ،بخش هایی از جمله ها وجود نداشت .در اوایل
دوره قبلی پیشینیان هندواروپایی ها (میانسنگی) ،زبان
احتماال پیچیده تر می گردد .این واقعیت را که آغاز به
شناسایی افعال نموده بودند ،می توان در نقاشی های
روی تخته سنگ ها دید .این نقاشی ها تنها در دوران
میانسنگی پدید آمده بودند.حدود  7-9هزار سال پیش از
میالد .سپس ،نزدیک به هزاره های  4-5پیش از میالد زبان
هندواروپایی (دیگر ،جدا از زبان آناتولی ها) شکل
نهایی خود را گرفت .چنین چیزی به گونه یی که می
پندارند ،زیر تاثیر همسایگان سپید پوست آمده از قفقاز
رخ داد .احتماال در این دوره ،نیاکان هندواروپایی ها
در کرانه های باختری دریای کسپین زندگی می کردند.
هیتی ها در نیاش های خود ،از خورشید برخاسته از آن
ور دریا یاد می کردند .سیمای هیتی ها را می توان از
روی تصاویر مصری داوری کرد .برخی از آن ها تیپ های
آسیا ی قدامی رابه خاطر می آورند و برخی دیگر –
اروپاییدی ها را .جالب توجه است ،که در یکی از
تصویرها ،سر تراشیده شده دیده می شود که از آن یک
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در نواحی شمالی تر از آن ها «سلت» ها و
«آریایی» ها – بستگان شان ،می زیستند .احتماال
نوادگان حامالن هاپلوگروه  R1aبرای زندگی منطقه
رود دنیپر– دونتسک (حوضه رود ُ
دن  )Donetsرا
برگزیده بودند .دارندگان هاپلوگروه - R1b1b2
منطقه حوضه رود ولگا را .با این هم ،آن ها با
یک دیگر در تماس نزدیک بودند .این گمانه زنی
بر پایه جامع بودن نام تباری( )ethnonimو اختالف
نژادی استوار است 54.هر دو ،اروپاییدی های
قدیمی ( )paleoevropeoidبودند .اما برخی از آن ها
را که پذیرفته شده است با آریایی ها ربط داد،
چهره های پهن ،و برخی دیگر از ایشان« ،سلت» ها

رشته از گیسوان سرازیر اند .درست مانند آریایی های
هند.
فرهنگ های حوزه ماریوپل :فرهنگ های استوگوفی
.54
میانه و خوالینی ( :) Khvalynsنام های تباری گال (آل)،
هلن (الن -ارن) ،هرمان یا اریامن ( )aryamannو آریا
( ،All-Arانتقال صدای «ل» به «ر») با هم همخوانی
دارند ،اما از نظر گویش ها از هم فرق می شوند ،که
شاید نشان دهنده دوگانگی فرهنگی آن ها باشد .چنین می
پندارند که فرهنگ دایره ماریوپول ،ریشه در میانسنگی
داشته باشد .گورستان واسیلیفکا شماره سه ()Vasilevka
(میانسنگی) را نیای فرهنگ های پسانی نوسنگی می
پندارند .باید بگوییم که کسانی که در این گورستان
از دید تیپولوژیک (نوع شناختی) با هم
آرمیده اند،
همانند اند (هم در آن جا و هم در این جا -اروپاییدی
های قدیم  (paleoevropeoid -اند ،اما تفاوت های شایان
توجهی دارند.
باشندگان بیشتر قدیمی تر (بومی) بس پهن چهره و نیز
کوتاه چهره بودند ،اورتوگناتی)  ،)ortognantبا سرهای
بلند ،در حالی که تازه واردان -باریک رو تر ،با
چرده
(سیاه
چشمگیر
آشکارا
prognathismآلوئوالر
نیگروییدی (  ) Negroidیا دارای نشانه استوایی) با صورت
های بیشتر منحنی و بینی باریک .در آینده آن ها به
جاهای دیگری کوچیدند .باشندگان قدیمی دارای ویژگی
های مشروط بومی بودند ،اما چیزهایی از خود را منتقل
نموده بودند.
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و «گال ها یا گول ها» دارای چهره های پهن
متوسط بودند».
در جایی (در این جا) ،آن ها قبایل دامدار و
شبان آسیایی قدامی بر خوردند ،که حدود 9-7
هزار سال پیش با پویایی در استپ های اورآسیا
پخش شدند .آن ها ،در مسیر شمال حدود سده پنجم
پیش از میالد ،به اورال جنوبی (به احتمال
نوسنگی
اوایل
های
فرهنگ
منشاء
بسیار،
های
نشانه
با
()Bashkortostan
باشقیرتوستان
کشاورزی و دامداری با آن ها پیوند دارند) و در
مسیر خاور به حوضه رود تریم و شمال باختری چین
رسیدند.
نیاکان بسیاری از هندواروپایی ها ،نه تنها
آداب و رسوم فرهنگی و اقتصادی ،بل که چیزهایی
بسیاری را از آنان فراگرفتند .به ویژه،
دستاوردهای قبایل خاور نزدیک در زبان از جمله
در زمینه تصریف کلمه ها (.)Ablaut
آن چه که پسانتر رخ داد ،روشن است .به گفته
آ .خوخلف -انتروپولوژست (انسان شناس) نامدار
ساماریی« ،میانچهرگان» (آدم های دارای چهره
های کمتر پهن) بر «پهن چهرگان یا پهن سیمایان»
(آدم های دارای چهره های پر بر و پهن) به
پیروزی نهایی دست یافتند .هر چه بود ،درست در
همین هنگام ،قبایل آریایی و اناتولی به سوی
غرب شتافتند (انتهای هزاره پنجم پیش از میالد).
یورش آن ها آغازی گردید برای غروب «اروپای
قدیم» و برپایی اروپای نو بر ویرانه های آن.
آنالیز  DNAدارندگان فرهنگ اوالوی (( )Eulauحدود
 R1aو
 2600سال پیش از میالد) گواه بر موجویت
نبود کامل  R1bدر میان آن ها می باشد.
تقریبا در همین هنگام ،در دشت های خاور
قزاقستان ،قبایلی پدیدار شدند که از نظر
ژنتیکی نزدیک به دارندگان فرهنگ اندورنفی ها
بودند .به باور کالین ،این ها شاید ایرانیان
بوده باشند .چندی پسان تر از آن ها ،دارندگان
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فرهنگ افانسیفی به جنوب سایبریا کوچیدند .استپ
های اروپای خاوری چنین می نماید که به گونه
بالمنازع در دسترس «سلت» ها – نیاکان قبایل گال
(گول) و قبایل ایتالیک قرار گرفت .پس از گذشت
چند هزاره ،در میانه های هزاره سوم پیش از
میالد ،به دنبال آریایی ها ،گول ها و ایتالی
ها به سوی غرب رهسپار گردیدند55.آن ها سرکوب
فرهنگ های کشاورزی اروپای قدیم را تکمیل و
نوادگان «آریایی ها» را به شمال و دوباره به
دشت ها راندند .در اروپا ،از آن ها آلمانی ها،
اسکاندیناوی ها ،اسالوها ،و در استپ های
اورآسیا – دخمه یی ها یا کاتاکومب ها
(( )catacombniksآریایی ها) و ریسماندان یا
طنابداران زاده شدند .این رویدادها چونان
چرخشی در سرنوشت اروپا گردید.
از این زمان به بعد ،اروپا به گونه کامل
هندواروپایی گردید .بنابراین ،می توان گفت که
56
اروپا سومین میهن تاریخی آن ها بوده است.
بدیهی است ،این رویدادهای دراماتیک نمی
توانستند در ذهن مردم بازتاب نیابند و پایین
آمدن به ما از طریق افسانه ها در باره سده های
زرین و برنزی در تاریخ اروپا رسیده اند.
فینی ها و اوگری ها  :پس از خروج پیشینیان
هندواروپاییان ،پیشینیان تورک ها به جنوب
 .55مانند همی شه همه آن ها نمی توانستند بروند .شماری
ماندگار گردیدند .بازماندگان آنان را می توان در
باشقیرتستان ،ترکمنستان ،و در میان اویغورها یافت.
شاید آن ها برخاسته از توده های قدیمی کوچی که به
نام پاسیان ها یاد می شوند ،باشند .پیچینیگی ها از
بازماندگان سده های میانه آنان می باشند.
و
(ایر
هندواروپاییان
نخستین
میهن
. 56
هندواروپاییان) ،باختر پشته ایران (میانرودان و
دلتای رودخانه های دجله ،فرات و اروند در شمال خلیج
پارس و سپس هم هوملند دامنه های جنوبی قفقاز
(آذربایجان ،ارمنستان و کردستان ایران) ) بوده است
که از آن جا ا ز راه آسیای میانه به میهن بعدی  -دشت
های پهناور اروآسیا در جنوب سیبیری کوچیده بودند- .
گ.
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کوچیدند و آسیای مرکزی را گرفتند و فینی ها و
اگورها گستره های درختزاران را گرفتند و
بستگان ایشان – یوکاگیری ها ( –)Yukagirsسرزمین
های پیرامون بایکال را.
از لحاظ ژنتیکی آن ها بازماندگان انسان های
دارای هاپلوگروه  Qو  Nاند .شگفتی برانگیز نیست
که در طی زندگانی باهمی ،آن ها مشترکات
فراوانی به دست آورده بودند .احتماال چهره های
مغولی بازماندگان پروتو تورک و -امرینیدی ها
(( )prototyurkoamerindsدارندگان هاپلوگروه  )Qاز
اورالیدی ها ) ،(uraloidو چهره های اورپاییدی یا
قفقازی نما در اورالیدی ها یعنی هاپلوگروه )(N
از پروتوتورک و امرینیدی ها ()prototyurkoamerind
بود .اما زبان و آداب و رسوم ایشان میراث
باستانی فرهنگ های بورئالی(شمالی) بود .علی
آفرینش ،که در آن
الخصوص اسطوره یا افسانه
نقش اصلی را اردک (مرغابی) دارد .چنین افسانه
هایی در میان تاتارها ،آلتایی ها ،فینی ها و
اوگری ها و بومیان امریکایی هست.
شالوده فرهنگی مشترک نمی توانست در زبان های
شان بازتاب نیابد .با همه اختالفات ،پیشینیان
تورک ها و پیشینیان فینی ها و اوگرها چیزهای
مشترکی را نگه داشتند که پسان ها زبانشناسان
را در برابر بن بست قرار داد .زبان های آن ها
را زمانی در یک خانواده متحد نموده بودند ،اما
پسان ها «از هم جدا و طبقه بندی نمودند».
بدیهی است ،انزوای گستره یی ،تماس های تاریخی
با همسایگان و شیوه زندگی ،زبان های زمانی
نزدیک را از هم جدا نمودند.
بازماندگان پیشینیان فینی ها و اگورها ،در
دوره نوسنگی (گرم ترین دوره) در سراسر سایبریا
باختری پراکنده شدند .و گرچه به زبان های
نزدیک به همی سخن می گفتند ،دارای فرهنگ های
همانندی بودند .اما حامالن هاپلوگروه های  Nو Q
جدا و دور از هم زندگی می کردند .در نتیجه،
ساموییدی ها ( )Samoyedsنه چندان دور ،فراتر از
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مکان هایی که در آن ها نیاکان شان (حامالن
هاپلوتیپ )Qزندگی می کردند ،نرفتند .آن ها بخش
های شرقی و غربی آن را اشغال کردند و بخش غربی
رسید -انسان های دارای
آن به اوگرها
هاپلوگروه .N
روشن است کوچیدن و اسکان یافتن در جایی ،به
معنای گرفتن جای دیگران است .این که چگونه آن
ها این کار را انجام می دادند؟ دیگر چونان یک
راز مانده است .از زمان های قدیم ،سایبریا
باختری زیر تاثیر جمعیت مدیترانه آسیای قدامی
بود .هنگامی که فرزندان فرهنگ بورئالی در استپ
های هول ارکتیکی( )Holarcticجنوب سایبریا می
زیستند ،در سرزمین های خاوری اورال شکارچیان
که از نگاه ژنتیکی همانند به جمعیت پیرامون
دریای خزر بودند ،به سر می بردند.
عین چیز در دوره میانسنگی (سده های دوازدهم-
هشتم  XII – VIIIپیش از میالد) و در دوره نوسنگی
(سده های هفتم -پنجم  VII -Vپیش از میالد) تکرار
گردید .ظاهرا ،همان مردم در دوره نوسنگی سیمای
مدیترانه یی جمعیت منطقه پیرامون بایکال را
آوردند ،که بانو نظروا آشکارا در دیندوگرام
( )dendogrammخود ثبت نموده است.
هر چه که بوده باشد ،هاپلوگروه های مردانه
همسان با باشندگان آسیای صغیر (به استثنای
هاپلوتیپ ،)Iدر سایبریا تقریبا دیده نمی شود،
اما هاپلوگروه های زنانه آشکارا به چشم می
خورد .چنین بر می آید که تنها در آن هنگام
پیشینیان اوگری ها و فینی ها و پیشینیان
تورکان ،همراه با پیشرفت در زمینه فناوری
(میکرولیت (ریزسنگی) و ماکرولیت (بزرگسنگی)،
توانستند از نوآوری های آن ها در زمینه زبان
وام هایی بگیرند.
به ویژه ،پیشینیان تورکان ،شیوه التیام زخم
(آگلوتیناسیون  )agglutinationرا از ایالمودراویدی
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ها ( )elamodravidsفرا گرفتند .هر چه بوده باشد،
یافته های زبان شناسان ،ساده و آشکار اند:
«نحو (سینتکس) باستانی زبان های فینی ها و
اوگری ها [دیکشنری دانشنامه های زبانی] نحو
نوع زبان های تورکی بوده است و این ویژگی های
زبان های اوبی
کهن را تا همین اکنون
رود اوبی) -
علیای
(باشندگان سرزمین های
اوگری و زبان های ماری و ادمورتی نگه داشته
اند.
نبود این گونه دستور زبان در میان گویشوران
زبان های هندواروپایی ،نشان می دهد که در این
دوره (دوره  neolithنیولیت یا نوسنگی) گویندگان
به این زبان ها ،با حامالن زبان های
ایالمودراویدی تماس نداشتند ،یعنی در جایی در
خاور اروپا ،نزدیک به مکان هایی که در آن زبان
های قفقاز شکل گرفتند ،بسر می بردند.
در آینده ،فینی ها و اوگوری ها تقریبا در سه
هزار سال پیش از میالد به سوی غرب شتافتند .آن
ها با خود به دشت های روسیه ،سیمای منگولوییدی
یا مغولی نما و مهارت های زندگی در شرایط سخت
شمال را به ارمغان آوردند .در آن زمان ،زمین
های میانرودان ولگا -اوکس در اشغال ولوسوفی ها
( -)volosovsفرزندان آسیای صغیر باستان (و یا
قفقاز شمالی) بود -آدم هایی با چهره های بلند
(دراز رخ) با نشانه های آشکارا نمایان
اروپاییدی اما با سازواره های اورالوییدی.
هجوم های بعدی از سوی قبایل هندواروپایی
پیشتاز اروپای مرکزی -دارندگان فرهنگ های
(«ریسمانداران»،
طنابی
یا
ریسمانی
«طنابداران) :فاتیانوفی ها (( )fatyanovsنیاکان
احتمالی ُ
تخاری ها) ،اباشیفی ها ( )abashevsو
سروبنیکی ها (( )srubniksایرانیان)؛ منظره تباری
Ugric
را پیچیده تر ساخت و تاریخ مردم اوگری
را زیر سایه برد.
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در
ایرانیان
و
ها
تخاری
شدن
«پراکنده
درختزارهای حوضه رود ولگا می توانست سیمای
تباری اروپای خاوری را دگرگون سازد که می
توانست یا تخاری زبانی یا ایرانی زبانی باشد،
اما همسایه ها درگیر نبردهای خونینی گردیدند.
قبایل دارای گرایش های تجاوزگرانه آمده از آن
سوی اورال -یعنی سیام-تروبینی ها ()t urbins
(احتماال چودها) که در باره پویایی های شان در
تیره و
اروپای خاوری و سایبریا خاطره های
تاری برجا مانده است ،پا به کارزار نبرد بر سر
57
جا در زیر آسمان کبود و آفتاب نارنجی ،شدند.
روشن است که آباشفی ها با آن ها سازش نمودند و
در لشکرکشی های شان در پیکار بر سر گستره های
نفوذ مشارکت ورزیدند .در نتیجه ،سروبنیکی ها و
فاتیانوفی ها ( )fatyanovsبه صالح خود دانستند تا
با بیگانگان مهاجم درگیر نشوند .آن ها به دشت
های تهی از باشنده در آن هنگام کوچیدند .نتیجه
این رویدادها پدیدآیی زبان ایرانی در آسیای
قدامی ،و زبان تخاری در آسیای مرکزی گردید.
در سر انجام ،در این گرداب حوادث ،اوگرها
پیروز میدان به در آمدند .آن ها به نوعی
درختزارهای برجامانده از هندواروپایی ها را
 . 57چنین بر می آید که سیام -تروبنی ها -چودها (
 (Chudبوده اند -اقوام بومی آسیای قدامی برخاسته از
ترکستان خاوری .سیمای آنان همانند به مدیترانه یی ها
بود .اما با اورالوی یدی ها سازش یافتند (و یا این که
آن ها را در ترکیب خود گنجانیدند) و فرزندان ایشان
در سیبیری-کیت ها اند .اما از نظر ژنتیکی ،از
بازماندگان پروتوتورکوامریندی ها ( )prototyurkoamerinds
اند .اما به هیچ رو ،سفیدپوست نه.
روشن است که آن ها زبان و آداب و رسوم گروه های آدم
های مرجع آمده از دوردست های ناشناخته را فراگرفته
بودند .کیت های اصیل به غرب رفتند .هاپلوگروه J
آسیای قدامی در شمال باختری شرق اروپا ،گواه بر حضور
آن ها در اروپا است (که مرکز آن در دریاچه چود Peipsi
است) و توپونیم (نام گیتایی) والدای ( )Valdaiبه گونه
دقیقا شگفتی برانگیزی یادآور آلتای است.
381

گرفتند و در آغاز درختزارهای حوضه رود ولگا ،و
پس از آن – درختزارهای حوضه رود ُ
دن علیا را
همگونسازی
کار،
این
کردند .نتیجه
تسخیر
هندواروپایی های برجا پاییده بود .این گونه،
بر شالوده تبارهای فروریخته و ازهم پاشیده
تخاری -ایرانی ،جامعه تباری نو اوگری ها-
فنلندی ها شکل گرفت.
تغییر زبان بر نام های تیره یی باستان تاثیری
نگذاشت .این نام ها ،نام های ویژه یی
برجا
بودند .شاید بایسته باشد ریشه های برخی از آن
ها را در خاور دریای میانزمینی (مدیترانه)
جستجو کرد.
پرسشی مطرح می گردد مبنی بر این که آیا نام
های تباری ویتاچی-یاتیچی ( )vyatichi–Jaticاز انت
( )enetهای مرموز (که برخی از آن ها بالت های (
(Baltsحومه مسکو اند و برخی دیگر در اودمورت بسر
می برند) به خاور اروپا ره نگشوده است؟ شاید
این ها از فاتیانفی ها ( )fatyanovباشند .به
احتمال بسیار زیاد ،نام رودخانه های ویاتکا
( )Vyatkaویتلوگا ( ،)Vetlugaوتیاک ( )Votyakو
اودمورت (اود +مورت /مرت /مرد - ،واژه ایرانی)
نیز از آن ها بر جامانده است .این نام تباری در
فهرست قبایل آریایی در وداها دیده می شود ،و
همچنین از نام تباری تخارهای راستین -یوئه شی
ها (یاتی ها )yatii -بازسازی می شود .و به گونه
یی که شگفتی برانگیز نیست ،در میان خزرها از
آن یاد می شود -تات -اوتیاک ها (.)Tat - Utyak
در مرحله آخر مهاجرت بزرگ توده ها به زمین های
قبایل تازه ایجاد شده فنالندی های خاور اروپا،
سارمات های کوچی و پس از آن در سده های میانه-
کومان ها (« )Cumanاسکان یافتند» ،اما تعویض
زبان رخ نداد .نام های خانوادگی شیریمیتی ها
(شیریمیتیف) 58،کوربات ها (کورباتف) ،اردات ها
 .58به روسی -شیریمیتیو (- )Sheremetevکنون بزرگترین
مجتمع فرودگاهی مسکو ،مشتمل بر سه ترمینال ،که در
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(ارداتف) و ...که در میان موردوی ها فراوان
دیده می شود،کوروپن (اف)،در اودمورتی ،کلیبان
(اف) در میان روس ها و  ...همه و همه ریشه در
تیره های کهن ایرانی شان دارد که زمانی در
استپ های اورآسیا فرمان می راندند ،مگر پسان
ها به غرب رفتند.
برخی از آن ها در جنگل های پیرامون کوه های
اورال و مردوفستان یا مردویا ( )Mordoviaپنهان
شدند .بسیار محتمل است که آن ها آفرینندگان
پادشاهی افسانه یی ارسنی (سردارنشین ریازان)
بوده باشند و از آن ها در مردوفستان
کومی
خودگردان
جمهوری
و
()Mordovians
این
باشد.
مانده
ارث
به
هاپلوگروه R1b
هاپلوگروه در خون بسیاری از همسایگان در میان
باشقیرها و ترکمن ها و نیز فرزندان سارماتی ها
فراوان دیده می شود .بنابراین ،باید پذیرفت که
فنلندی های خاوری ،که خود را از نگاه زبانی با
اوگرهای آن سوی اورال همریشه می پندارند ،در
اصل با آن ها پیوند مستقیم ندارند.
بازماندگان
از
ها
آن
موارد،
بیشتر
در
فاتیانوفی ها ( ،)fatyanovایرانی ها ،و به میزان
کمتر اورالی ها اند .در میان آن ها فرزندان
تورک ها هم دیده می شوند -کومان ها (. (Kuman
نام های خانوداگی کولکومانف ( )Kolkomanovو
کومانیایف ( )Kumanyaevاز همین نام کومان ها
گرفته شده است.
در یک نگاه بزرگتر ،تقریبا همه آن ها به جز
از بالکانی های مدیترانه یی ،حامالن هاپلوتیپ
های  I ، Eو - Jفرزندان قبایل بورئالی (شمالی)
جنوب سایبریا اند و به استثنای اورالوییدی های
دارای هاپلوگروه - Nهمه از تیره های دارای
فرهنگ بورئالی اند.
منطقه شیریمیتوا واقع است-.گ (به پنداشت لئو گومیلیف
( ،)Gumilevیکی از مردوی ها  Mordoviaاست) [برگرفته از
همان مرد ایرانی-گ.].
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تورک ها و پدیده تورک:
پیشینیان تورکی ها ،در مسیر جنوب خاوری ،با
قبایل تونگوزی ( -)Tungusمنچوری ،بر خوردند و
تغییر سیما یافتند .نمادهای منگولوییدی (مغولی
نما) را از آن ها گرفتند .اما خود هم چیزهای
بسیاری به آن ها دادند.
مدت ها دانشمندان برای مغوالن در تاریخ و فرهنگ
آسیای مرکزی نقش پیشتازی قایل بودند ،اما به
گونه یی که پسان ها روشن گردید -بیخی بیهوده.
آن ها نه به آن پیمانه از نوادگان شکارچیان و
گله داران که از بازماندگان ماهیگیران اقیانوس
آرام بودند و در آسیای مرکزی در جستجوی ماهیان
سرگردان و آواره روزگار بسر می رساندند.
پیشینیان تورکی ها ،در حدود  3تا  5هزار سال
پیش از میالد ،در حوضه رود تاریم و در شمال
باختری چین ،با اقوام آسیای قدامی که در
کپت داغ،
جستجوی چراگاه در امتداد پشته های
پامیر -تین شان سکنی گزیده بودند ،برخوردند.
پیشینیان تورکی ها درست مانند هندواروپایی ها
از آنان چیزهای بسیار سودمندی را فراگرفتند.
به ویژه ،مهارت های دامپروری و ویژگی های
بیانی آنان را.
درست پس از یک هزار سال ،هندواروپایی ها -توده
پیشینیان تورکی ها در
های همتیره و همتبار
استپ های جنوب سایبریا و آسیای مرکزی ،پدیدار
شدند .این دیدار ،نقطه عطفی گردید برای آنان
که بر همه جنبه های زندگی آینده تمدن تورکی
تاثیرگذار واقع شد .از نگاه اهمیت ،این دیدار
همه چیز را تحت الشعاع قرار داد و زیر سایه
برد ،اما به دالیلی نامعلومی در باره ارزش آن
به گونه شرم آوری لب فرومی بندند.
نخستین قربانی تهاجم هندواروپاییان -گله داران
آسیای قدامی (قفقازی) از کار برآمدند .برخی از
آن ها به شمال کوچیدند ،اما در آن جا ماندگار
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نشدند و نپاییدند .چنین بر می آید که با آن ها
می شود منشای پدیده اسرار آمیز و مرموز
سایبریا چون سایمایی ها و توربینی ها (Seima-
 )Turbinsرا پیوند زد .این پدیده فرافرهنگی
(ترانسکلتوری  )transculturalاست .در کنار مردم
خاورمیانه،
یی
مدیترانه
سیماهای
دارای
اورالوییدی ها هم بودوباش داشتند .فرزندان
مدیترانه یی های خاورمیانه یی به احتمال زیاد
در چود  – Chudمردم مرموز شمال باختری اروپا
اند.
از توده های هندواروپایی ،بیشترین نفوذ را در
شکلگیری تمدن تورکی ،کاراسوکی ها ( )karasuksو
ایرانی ها داشتند .از جمع ایرانیان -به احتمال
زیاد تورانیان .آن ها به استپ های آسیای
مرکزی ،شیوه زندگانی کوچروی و سوارکاری و
ایدئولوژی نظامیگری سپاهیان و رزمجویان را به
59
ارمغان آوردند.
تورانی ها ،به گونه یی که روشن است ،دشمنان
ایرانیان بوده اند .اوستا سرشار از صحنه های
پیکارهای خونین میان آن ها است .در باره این
که تورانیان در کجا می زیسته اند و سرزمین آن
ها کجا بوده است ،چندین دیدگاه هست ،اما تنها
یکی از این دیدگاه ها سزاوار توجه می باشد:
توران در خاور چاچ (شاش– تاشکنت) و سمرقند
 .59ساینا ،تورا ،خیانه ( ،)hyaunaسایریمه (، )sayrima
داهه (  - )dahaقبایل تورانی برشمرده در اوستا اند.
از ساینا – سایان ،از تورها – در آینده -توران به
میان آمد.
ارژن ( « -)Argenچشمه مقدس» با بهار مقدس» ،کلمه یی
است از زبان های هندو ایرانی.
(خیانی ها یا خیونی ها) احتماال
از خیانه( )hyauna
توده های خونوها یا هونوها پدید آمدند [که در سده
دوم پیش از میالد -سده نخست میالدی ،امپراتوری بزرگ
دشت نشینان را در میانه های آسیا پی ریزی کردند و
نام تباری هون ها از ایشان برخاسته است-.گ( ].خونوها
 ،(Xiongnuکه با توجه به ویژگی زبان
یا هونوها-
چینی ،آن را چونان سیونو تلفظ می کنند.
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واقع بود ،یعنی در ترکستان خاوری (ختن-
کاشغر) .از همین جا بود که تورانیان در مرزهای
هزاره های دوم -یکم پیش از میالد ،آغاز به
جهانگشایی نمودند.
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) 60از 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 ()karasuks
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
60

. Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed
)IPA: qʰoŋ naː
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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 ماندگار شدند-
بازماندگان ایشان تیلیوتی ها و تیلینگیتی ها
اند .شمار دیگر ،بنا به گزارش چینی ها به خاور
شتافتند .بسیار احتمال می رود که نام تباری آن
ها بوریات بوده باشد که یادآور بهارت آریایی
61
است.
دیگران با متحدان خود به جنوب کوچیدند .به
مرزهای چین .در پیکارهای سخت در برابر دولت
های پادشاهی چین ،در آغاز پیروزی با آن ها
بود ،مگر در سرانجام جنگ را 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 (،)Ephtalits
ابدالی ها [(پشتون ها)-گ ،62].اویغورها ،اوسون
 . 61در میان مغول ها واژه هایی هست چون باتئر
(بهادر) ،بایار و آرات (میزبان) .این واژه ها بیخی
یادآو ر 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.
 . 62شایان یادآوری است که به گونه سنتی چنین پذیرفته
شده است که پشتون های غلزایی با یفتلی ها (هپتالیان)
پرسَ ،
و پشتون های ابدالی با پارسیان (پارسَ :
پرسو،
َ
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 ،یفت لی ها را باشندگان بومی پامیر و
بدخشان می پندارند .کاوش های باستانشاسی اخیر ،درست
همین دیدگاه را تایید می کنند-گ.
387

ها ( ،)Usunsدی ها (بای دی ها ( ،(Beidaافری دی
ها (افریدی ها 63،تیلیوی ها ( ،)Teleutsبلغارها،
قرغیزها ،و گورجای ( )gurdzharyهای همپیوند با
آنان ،و همچنین آن تیره های از خونوها که ریشه
64
های «آریایی» داشتند؛ اند.
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

 . 63افریدی های پشتوزبان کنون در گستره مرزی پاکستان
و افغانستان در منطقه پشتون نشین زندگی می کنند-.گ.
 .64همه آن ها -تیلیوتی ها ( ،)Teleutsتیلینی ها
( ،)Telengitsاویغورهای (کوچی) ،پشتون ها (نوادگان
یفتلی ها  )Ephtalitesبیشتر دارنده هاپلوگروه آریایی R1a
اند .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).
که مربوط به تیلیوتی ها ( )Teleutsمی گردد،
آن چه
نام تباری شان از دو سازه ریخت یافته است :تیلی+
یوت ،که در این جا – )ut( ،نشانه جمع است[ .شاید از
مغول ی گرفته شده باشد .چون در زبان مغولی «یوت»
در زبان اوستیای ،در
نشانه جمع است-گ . ].عین چیز
مصداق پیدا می کند .برای
باره بازماندگان الن ها
مقایسه :آس +یوت و برس+یوت.
ژ .وینویکف -پژوهشگر توده های کوچی ایرانی ،نام
گورجاری (gurdzhar
تباری قرغیزها را با قبایل سکایی
یا  ) 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.
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چنین
دارد.

چیزهایی

65

در

تاریخ

نمونه

های

بسیاری

روشن نیست که آیا هندواروپاییان در سیمای
نوادگان و بازماندگان پروتوتورک و امرینیدی ها
( )prototyurkoamerindsهمریشگان خود را می دیدند،
یا نه؟ اما بدیهی است که آن ها را نمی راندند.
انسان شناسان (انتروپولوژیست ها) در میان
محافل اشرافی موارد فراوان برپایی پیوندهای
خویشاوندی را خاطر نشان می سازند .عین چیز را
آزمایش  DNAتایید می کند .تجزیه و تحلیل های
میتوکندری ( )Mitochondrial analysisمومیایی های
نشاندهنده
،Ukok
پالتوی
با
پازیریک
سایت
ساموییدی ها -خویشاوندان قدیمی هندواروپایی ها
بود.
روشن نیست ،چرا چنین چیزی همگان را شگفتی زده
ساخت؟ اگر چه ممکن بود ،به آسانی ،امکان آن را
حدس زد .درست مانند ترکیب مغولی نما (هاپلوتیپ
 )Cدر ترکیب روس ها و تاتارها ،که برخی از
کارشناسان ژنتیک روسیه («به روشنی چشم خود،
خوشبختانه!») پیدا نکردند .برای بار نخست،
سازواره مغولی نما Mongoloid admixture comprising
در بافتار کوچی ها در آسیای مرکزی در پیوندگاه
فرهنگ های هندواروپایی و آسیای مرکزی (فرهنگ
های پیشینیان تورکی ها) ظاهر گردیده بود.
در سال های مهاجرت های بزرگ توده ها ،کوچیان
عصر سارمات بعدی که پذیرفته شده است آن ها را
را
بنامند ،این سازواره
سارماتی های خاوری
به دشت های آسیا و اروپای خاوری به همراه
 .65چنین نمونه هایی در تاریخ بسیار است .برای مثال،
نورمانی ها در فرانسه که زبان فرانسوی را پذیرفتند.
از واژگان آن را حفظ کردند .دلیل تفاوت
اما شماری
فرانسه در همین است.
گویش نورمانی از گویش اصلی
همین گونه در زبان چوواشی (که می پندارند ،میراث دار
زبان هون ها باشد) ،و دیگر زبان های تورکی عین مساله
ا ست .در همه این زبان ها ،واژه هایی بسیاری از زبان
های ایرانی وام گرفته شده است.
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آوردند66.آمار نشان می دهد که از هر صد
نفرکوچی ،سه نفر آن ها و ده تن دیگر که دورگه
بودند ،سیمای مغولی نما داشتند .سپس به آنان
دیگران افزود گردیدند :یعنی ،کوچی های موج اول
ایرانی زبان ،کوچی های آمیزش یافته با
آریاییان ،قبایل آسیای مرکزی .آن ها فرزندان
آن تیره های تورانی (یاد شده) بودند که آداب و
رسوم دیرین آریایی مانند پوشیدن کاکل به سر و
سازواره های مغولی نما را از تیره های دیرین
پیشینیان تورک ها با خود به دشت های اروپای
خاوری به ارمغان آوردند .اما ،با این حال ،بنا
به برخی دالیل گنگی در روسیه پیدایش نشانه های
مغولی نما را با مغوالن حامل هاپلوتیپ  Cپیوند
می زنند که کنون در استپ های خاور اروآسیا
بسیار دیده می شود .اما باید گفت که در گذشته
مغوالن از سایر توده های باشنده آسیای مرکزی
هیچ تفاوتی نداشتند .آن ها تنها گوشه یی را در
بخش شرقی آن اشغال کرده بودند .در استپ های
مغولستان ،از جمله استپ های داخلی آن که دیگر
در چین کنونی است ،پیشینیان تورک ها بودوباش
داشتند -حامالن هاپلوتیپ ( Qو کمتر.)N
چیرگی یافتن هون ها در آینده ،که نقش غالبی را
در میان قبایل کوچی یافتند ،و گستره جویی آن
ها به سمت غرب در محیط قبایل کوچی دیرین ایران
باستان و در پی آن ها -بلغارها ،آوارها و تورک
ها ،نقشه تباری استپ های اورآسیا را از ریشه
دگرگون گردانید .آن ها مانند رومیان ،قادر به
ایجاد یک دنیای نوی گردیدند اما در یک دوره به
گونه شگفتی آور کوتاه به مقیاس های تاریخی.
کنون ،بازماندگان پیشینیان تورک ها در دشت های
آسیای مرکزی بسیار کمیاب و اندکشمار اند .اما
می توان آن ها را در آسیای میانه (در گستره
پیرامون دریاچه ارال) ،در اروپا (در میان
اشکنازی ها [ی یهودی-گ ،].اوکرایینی ها ،مجاری
 . 66نوادگان و بازماندگان تیره های داهایی (ماساگیت
ها) و سایریمی های یادشده در اوستا.
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ها ،تاتارها ،اسلواکی ها و )...و در خاور
نزدیک در میان نوادگان سلجوقی ها (در ایران و
ترکیه) یافت .این سرزمین ها ،میهن دوم آن ها
است .با این رویدادهای تاریخی ،پدیدآیی زبان
تورکی ،که در سده های میانه ،زبان غالب گستره
ارتباط
زبان
اورآسیا:
های
دشت
پهناور
میانتباری ،دیپلماسی و بازرگانی شده بود،
پیوند دارد .گفتیم بازرگانی ،چون که پیش از
کشفیات بزرگ جغرافیایی ،تجارت قاره یی رونق
داشت ،که در آن نقش پیشتاز را کوچیان اورآسیا
داشتند.
تاخت و تازهای مغول ها ،سازه منگولوییدی را در
بافتار تباری باشندگان منطقه افزایش داد .اما
بسیار کم در تمدن تورکی سده های میانه بازتاب
یافت .این تمدن توانست در برابر یورش مغوالن
بییستد.
شگفتی برانگیز ترین چیز در این داستان ،آن است
که نوادگان پیشینیان تورکان (حامالن هاپلوتیپ
های  Qو  )Nدر ژنیولوژی توده های تورکی معاصر،
بخش بسیار کوچکی دارند (کمتر از یک دهم) ،و در
برخی از آن ها بیخی دیده نمی شود .اگر قزاق ها
را بگیریم ،بیش از نیمی از آن ها  -حامالن ژن
های مغولی اند و شمار کمی از ایشان ،فرزندان
تیره های دارای فرهنگ های بورئالی (شمالی) می
باشند .این در حالی است که در آلتای ،در میان
قرغیزها و تاتارها – تیره های هندواروپایی
بیشتر می باشند.
َشکنازی و باشقیری ها
در این مجموعه ،یهودیان ا
َ
استثناء نیستند .در میان اشکنازی ها ،در
مقایسه با سایر حامالن هاپلوگروه  ،Qاندکی
هاپلوگروه  Nدیده می شود و شگفتی آور ترین چیز
این که در میان آن ها حامالن هاپلوگروه * Pهم
است ،هاپلوگروهی که برای بازماندگان تیره های
بورئالی ،هاپلوگروه نیایی شمرده می شود .با
این هم ،ریشه های هندواروپایی چیرگی دارند.
سیماهایی آن ها گواه بر این واقعیت است که از
391

اعماق آسیا برخاسته اند (و یا این که در آن جا
مدت های درازی زیسته اند) :نخستین چیزی که به
چشم می خورد  -ویژگی های سیما و جذابیت چهره
های ملیح شان ( )gracile facial featuresاست -چیزی که
ویژه سفیدپوستان قفقازی و در کل اروپاییان نمی
باشد.
آن چه مربوط به باشقیری ها می گردد ،بخش بزرگ
و چشمگیری از آنان– بازماندگان هندواروپاییان
اند .تیره های به اصطالح سلتی ،که بنا به برخی
دالیل ناشناخته به تورک ها نسبت داده می شوند.
روشن است که نیاکان باشقیری ها در اواخر عهد
عتیق در حوضه رود سیردریا (سیحون) زندگی می
کردند .سیماهای اروپایی داشتند و به نام
پاسیانی ها ( )pasianیاد می شدند .آن ها همچنین
کنگویی خوانده می شدند .الن ها و پچینیگی ها
از همین تبار اند .باشقیری ها توده هایی اند
تورکی زبان .مگر ،به این زبان با لهجه خاصی
مانند خارجیان سخن می گویند.
داکتر اسکندر بایارف

آریایی ها و ایرانی ها:
میهن نخستین و مهاجرت هند و اروپایی
های قدیم به دشت های اورآسیا
(در دوره های نئولیت (نوسنگی) و برنز
پیشین)
در مرز سده های  V -IVپیش از میالد قبایل دشت
نورد اروپای خاوری به جنبش درآمدند .نخست
استوگ های میانه (آریایی ها) آغاز به فتح
سرزمین های نو نمودند .زیر ضربات آن ها فرهنگ
های بسیار پیشرفته انئولیتی ( )Eneolithicبر
افتادند و فرهنگ های تازه تری آغاز به
ریختیابی کردند .این گونه ،دوران آرام به
پایان رسید .کار صلح آمیز به گذشته پیوست.
تاراج ها و خشونت تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر
زندگی نو گردید.
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در خاطره توده های بالکانی ،گذشته شکوهمند
چونان عصر طالیی ماند و زمان خشونت های تازه
زیر نام دوره «مسین» فرا رسید .فاتحان بر فراز
تپه ها ساکن شدند تا بتوانند شهرستان های
پیرامون شان را اداره کنند .آن ها مانند
خدایان المپیک در جشن ها و خوشگزرانی زندگی به
سر می بردند ،که بیشتر شکار و آرمیدن در کنار
ماهرویان بود.
پس از آن ها در سده چهارم پیش از میالد ،قبایل
باشنده میانه های رود ولگا حامل گروه خونی R1b
به حرکت آمدند .یادمان های فرهنگ آن ها در این
منطقه ناپدید شدند و به جای آن فرهنگ های بومی
پدید آمدند .بنا به داده های دانشمندان علم
ژنتیک (از جمله آ .کولیسف) ،بازماندگان
هوالینی ها به سوی باختر شتافتند.
ظهور انسان های دارنده هاپلوتیپ  R1bدر دشت
دانیوب ،باعث مهاجرت زنجیره یی مردم باشنده آن
گردید .به ویژه دارندگان ژن آریایی -آلمانی ها
(و احتماال نیاکان سالوها) به سمت شمال عقب
نشینی کردند .دیگران دوباره به استپ ها
گریختند .پس از آن ،اناتولی ها ،تخارها و توده
های دیگر به حرکت درآمدند .قبایلی که بر سر
راه آن ها بودند ،یا سرکوب گردیدند یا
گریختند.
برخی از آن ها -رپین ها ( -)repinنیاکان
افاناسیفی ها ،در گذشته در حوضه رود ُ
دن زندگی
می کردند ،اما زیر فشار همسایگان تجاوزکار به
خاور رفتند و در هزاره سوم در جنوب سایبریا
پدیدار شدند .بخش دیگر آن ها آریایی ها بودند.
نظر به همه نشانه ها آن ها از اروپا بودند (از
نوادگان گوت های میانه ،که فرزندان اروپایی آن
ها -آلمانی ها ،اسکاندیناوی ها و اسالوها
بودند) ،اما ناگزیر به گریز به غرب بودند.
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این گونه ،در حوالی  3300 - 3400سال پیش از
میالد در استپ های اروپای خاوری ،فرهنگ
(شمال
()novosvobodnenskaya
نووسووبودنسکایا
میخاییلوفسکایا
نیژنی
و
قفقاز)
باختری
(( )nizhnemihaylovskayaدر حوضه رود دنیپر) پدید
آمدند .همسایگان آن ها نیاکان ادی ها (فرهنگ
مایاکوپ 3500 – 3700 -سال پیش از میالد) بودند.
آن ها در آن زمان استپ های قفقاز شمالی را
اشغال و آرامگاه های گورگانی («قرغانی») (تپه
یی) ساختند .سنتی که در آینده آن را قبایل
استپی ایرانی نگه داشتند و تبدیل به فرهنگ های
دشتی هند و اروپایی گردید.
گستره استپ را مردم فرهنگ یامایی [(گودالی-
یاما به زبان روسی -گودال)-گ ].اشغال کردند
(در  3200 - 3800سال پیش از میالد) ،که در
بهترین سال ها از اورال جنوبی تا دانوب پهن می
شالوده زیستار آن ها فرهنگ رپین
شدند .در
خوالینسکایا یا
محلی بود ،اما همچنین فرهنگ
خوالینی ( )Khvalynskayaکه از آن در واقع فرهنگ
رپین سر برآورده بود .سیمای ظاهری آن ها
اروپایی نما (اروپایید) همانند به جمعیت استپی
قبلی بود ،یعنی دارای چهره های پهن و نیز چهره
های باریک بودند .از لحاظ ژنتیکی ،شاید حامل
هاپلوتیپ های  R1bو  R1aبودند.
تهاجم سلت ها وضعیت پیچیده تباری -زبانی در
منطقه اروپای مرکزی را نیز دگرگون ساخت« .مرکز
گرانش» زبان های هندواروپایی در نهایت به
میانه های اروپا نقل مکان کرد .به تیره های
قدیمی هندو اروپایی دشت دانیوب ،تیره های نوی
افزود شدند که وجود آن ها در زبان ها بازتاب
یافتند .خط ژنتیکی ارمنی ها و یونانیان بیشتر
«سلتی» ،و زبان های شان دارای ریشه آریایی
است .زبان های سلتیک ،ایتالیک ،اناتولیک و
تخاری چیزی مشترک دارند که آن ها را متمایز از
زبان های آریایی می گرداند.
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«مرکز گرانش» هندواروپایی ها
مختصات جغرافیایی  20و  40درجه است.

در

محدوده

این گونه ،در اروپا ،کانون نو اتنوژنیز یا
زایش تباری ( )ethnogenyهندواروپایی به میان می
آید ،که مسیر آینده تاریخ را رقم می زند .از
تازه واردان پهن سیما و نیمه پهن سیمای دیرین
اروپایی نما ( )paleoevropeoidovمدیترانه یی ها یا
میانزمینی ها ( )Mediterraneansمنطقه بالکان-
کارپات فرهنگ ها و گونه های جدید نژادی تشکل
یافتند67.یکی از آن ها که از بسیاری جهات
 .67فرهنگ «تبرهای رزمی» (این فرهنگ را همچنین به نام
و دارندگان آن را به
سرامیک ریسماندار یا طنابدار
نام ریسمانی ها یا ریسمانداران (طنابداران) می
نامند) شناسه نیاکان آلمانی ها ،بالت ها و سالوها می
باشد .این نام از سنت گذاشتن تبرهای رزمی در گورها
بر گرفته شده است .از دید انتروپولوژی (انسان
شناسی) ،دارندگان این فرهنگ ،همگون نبودند .در میان
آن ها ار وپایی نماهای دیرین (پالیو اروپاییدها)،
و مدیترانه یی
شمالیان (نوردیک ها) ،آسیامقدمی ها
ها چیرگی داشتند .آن ها در اوایل هزاره دوم پیش از
میالد به جنبش درآمدند .علل راه افتادن آن ها روشن
می توان گمان برد که ناشی از رفتارهای
نیست.
تجاوزکارانه سلت ها بوده با شد .ردپاهای آن ها به شکل
هاپلوگروه  R1bبه گونه آشکار در باشندگان آلمان و
اسکندناویا دیده می شود.
چنین بر می آید که هندوآریایی ها (سندی ها) و ادی ها
(دارندگان فرهنگ کاتاکومبی یا گورستان های دخمه یی)
راه دارندگان فرهنگ ریسمانی را به سوی نوار دشتی
بسته بودند و به همین خاطر برخی از آن ها– ُ
تخارها
مسیر شمالی را برگزیدند و قبایل ایرانی -اباشی ها و
سروبنی ها – آغاز به حرکت به سوی خاور از راه مصوون
دشتی -درختزاری نمودند.
نخست اباشی ها به راه افتادند .در پی آنان ،سروبنی
فزونشمار
ها ردپای شان را پی گرفتند .زیستگاه های
آنان از رود دنیپر تا توبال پهن بود و در برخی از جا
ها به درودست ها تا اوک و ولگا می رسید .سیمای اباشی
ها و سروبنی ها ویژه خودشان بوده است .انسان شناسان
تمایل دارند این سیما را مدیترانه یی بخوانند ،به
این دلیل که به گونه شایان توجهی از سیمای اروپایی
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هر دو
نماهای دیرین( )paleoevropeoidمتفاوت می باشد.
روی باریک بودند ،اما در آن ها ویژگی های گونه یی
اروپایی نماهای دیرین برجسته و نمایان دیده می شد.
در خاور ،اباشی ها صفات جمعیت حوضه رود کامی یعنی
اورالی نما را
ویژگی های راستین
( )uraloidگرفتند و سروبنی ها-
مدیترانه یی ها را.
در موزه شهر المیتفسک تاتارستان ،اسکلتی است که عمر
آن  2000سال پیش از میالد تخمین زده می شود .چهره آن
باریک و به شدت نیمرخی (منحنی) است .اما چنین چهره
یی برای مدیترانه یی ها مختص نمی باشد .زاویه
برآمدگی بینی آن نسبت به روی چهره (بیش از  30درجه
از نظر ظاهری ،سروبنی ها به گودالی ها
است).
(یامایی ها) همخوانی ندارند .اما اسکیت ها را که در
تاریخ پرآوازه اند ،به یاد می آورند.
سروبنی ها ،نژادی بودند مدیترانه یی .در ترکیب قبایل
سروبنی حوضه رود دنپر و ولگا ،مهاجرانی از آسیای
مقدم (قف قاز؟) دیده می شدند .منشای آنان را با قبایل
کور و اراکی (ارسی؟ ) مربوط می دانند .سروبنی ها
دارای چهره های باریک ،بلند ،دارای مدارهای بلند و
ویژگی های ظریف سیما بودند -در یک سخن ،گونه
«هاراتسیال» یا باریک اندام ( -الغر) آسیای میانه یی.
اباشی ها هم دارای
دراز و باریک و به
باشندگان حوضه کامی
انسان این نوع ،از
بزرگ نبود و چشمانش
ریز چهره).

همین ویژگی ها بودند :چهره های
شدت منحنی .در خاور آن ها صفات
یعنی اورالی نماها را گرفتند.
چهره صافی داشته است .بینی آن
کوچک بود( .در کل ،الغر اندام و

همسایگی تخارها ،ابا شی ها و سروبنی ها در اروپای
خاوری آگنده از درگیری های خونین بود .اباشی ها تخاری
ها را راندند ،اما ناگزیر بودند از دست سروبنی ها در
جستجوی پناهگاه باشند .اند این بود که به استپ های
خاوری ولگا رهسپار شدند تا شامل دایره دشت نشینان
باختر قزاقستان (سین دشتی ها ) ،)Sintashtاالکولی ها و
پتروفی ها) گردند.
شاید فهرست قبایل تورانی :خیونی ،دانی ،ساریرمی
( ،)sayrimaساینی ،و داهی ( )dahزیر چتر نام اباشی ها
شناخته شوند .به گونه غیر مستقیم در این باره می
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همانند به گونه مدیترانه یی (دارای چهره باریک
و دراز و سر بلند) ،ولی نه یکسان با آن بود،
شامل بخشی از جمعیت اروپای خاوری باستانی:
دخمه نشینان (مغاره نشینان) یا کته کومبی
( )catacombsهای (هندوآریایی ها) ،ایرانیان
غربی -سروبنی ها ( )srubniها و اباشی ها ()abashe
و فاتیانفوی ها (ُ( -)fatyanov
تخارها) گردیدند.
هندوآریایی ها در روند مهاجرت به شرق دشت ها
(استپ ها) را برگزیدند و سروبنی ها ( )srubniو
اباشی ها دشت ها و درختزارها را .تخاری ها در
دشت ها برای خود جا نیافتند و این بود که به
سوی کمربند درختزارها شتافتند .چنین می
پندارند که سروبنی ها -نیاکان مادها و پارس ها
بوده اند.
توان از روی اتنونیم ها (  ) ethnonymsیا نام های تباری
و برخی از جزئیات
داه ها و دکیانی ها ()Dacians
تبارنگارانه (اتنوگرافیک) مانند کاله های منحنی هون
( )Phrygianرا به یاد می
ها که کاله های فریگی ها
آورد ،داوری کرد.
چنین بر می آید که سروبنی ها به خاطر رهایی از شر
همسایگان پر شر و شور خود از خانه های اسکانی هند و
آریایی رفتند .آن ها نخست به خاور میانه (یا آسیای
میانه) و سپس به هند کوچیدند .بخش کوچکی از این مردم
کیمیریی در منطقه
به زندگی در کرانه آسیایی بسفر
سندیکا (( )Sindikaدر جزیره نمای تامان) ادامه دادند.
این ها سیندی ها بودند که تا اواخر دوران عتیق یا
باستان در این جا زندگی می کردند .پس از آن ها،
سروبنی های کرانه های دریای سیاه ،که نام شان از نظر
صدا مانند مادها و پارس است ،به خاورمیانه کوچیدند.
در تاربخ آن ها ،به عنوان سازندگان امپراتوری های
جهان در آمدند :امپراتوری مادها و پارس ها.
پارسیان ،در یکی از لشکرکشی ها به شرق ،به هند
رسیدند ،جایی که با سیندهو (سیندو)ی ( )Sindhuبرای شان
آشنا برخوردند .آن ها از این نام به آسانی هندوستان
ساختند و کوه هایی را که آریایی های اوستایی را از
هند و آریایی ها جدا می کرد ،و به همین گونه در
هند باقی ماندند« ،هندوکش»
حافظه کوهنشین های
نامیدند( .از هندو+کش).
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در شمال -فرهنگ فاتیانوفی( )Fatyanovoکه به دو
گروه ولگای علیا و باالنف فروپاشید .در حوضه
پیرامون رود دنیپر -فرهنگ دنیپر میانه به میان
آمد ،که در نتیجه آمیزش یامنی ها (گودالی ها)
و ریسمانی ها (شنورویکی ها – [شنور به زبان
روسی -سیم ،طناب یا ریسمان را گویند-گ)] پدید
آمده بود.
در جنوب  -فرهنگ کته کومبی یا فرهنگ گورستان
های دخمه یی (آریایی) و پالتاوی.
بنا به دالیلی ،یامه یی ها (گودالی ها)
نتوانستند فشار ریسمانی ها (شنورویکی ها) را
برتابند و همراه با آن ها تیپ قدیمی
انتروپولوژیک (انسان شناسانه) اروپایی نابود
گردید و جای آن را قبایل هندوآریایی و ایرانی
غربی گرفتند.
روشن است تاریخ با این روندها به پایان نرسید.
در دشت های میانی و خاوری قزاقستان دارندگان
فرهنگ اندرونوفو ،دقیق تر فئودروفی ها ()Fedorov
پدید آمدند که از بسیاری از جهات همانند به
قبایل قدیمی گودالی (یامایی) بودند -اروپایی
نماهای پهن سیما و سر دراز .آن ها نخستین
کسانی نبودند که از این جا سر بر می آوردند.
در درازای یک هزار سال پیش از این ها در
سایبریا جنوبی قبایل دارای فرهنگ افاناسیف
اسکان یافته بودند .برخی از آن ها پهن سیما
بودند و از لحاظ ژنیتیکی با رپنی ها ()repin
پیوند داشتند (باشندگان دارای فرهنگ استوگی
میانی ائنیولیتی) و برخی دیگر دارای سیماهای
نیمه پهن سیما که چهره های خوالی(نیکان گول ها
و سلت ها؟) را به خاطر می آوردند .خاستگاه
تباری دارندگان فرهنگ فئودورفی چندان روشن
نیست .شناخته شده است که آن ها چشمان آبی و
موهای بور داشتند و حامل ژن  R1aآریایی بودند
(بر پایه مواد هیات اعزامی علمی (اکسپدیشن
علمی) فرانسه).
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اگر چه آن ها در استپ های برناول ،نووسیبیرسک
و شرق قزاقستان در سده هفدهم پیش از میالد
پدیدار شدند و در آن جا تا سده دوازدهم پیش از
میالد می زیستند ،اما در ظاهر از جمعیت قبلی
عصر نوسنگی شرق قزاقستان متفاوت نبودند .از
دید شیوه زندگانی ،این دامداران -شبانان
مسکون ،برای زندگی خود سیل ُ
برهای رودخانه ها
برگزیدند.
افزایش جمعیت و محدودیت منابع باعث شد که بخشی
از مردم به درختزارهای سایبریا غربی بکوچند-
جایی که از آن ها فرهنگ کشتمندی و کشتکاری
اندرونویدی ( )andronoidبه یادگار مانده است که
از فرهنگ دشتی بر خاسته بود .فرهنگ نامنهاد
««ردپاهای گمشده یا از دست رفته».
چنین پنداشته می شود که قبایل جنوب شرقی پس از
دیگر اقوام آریایی به هند رفتند .قبایلی که در
دشت ها ماندند ،زندگی کوچروی (چادرنشینی و
دامداری) را برگزیدند .ظاهرا ،به عنوان بخشی
از دیگر قبایل ایرانی در فتح اراضی شرق
ترکستان با راندن تخاری ها از آن جا به استپ
های جنوب سایبریا اشتراک ورزیدند .آن ها از
همان زمان ،وارد دایره قبایل آسیای مرکزی
گردیدند.
آسیای میانه و ترکستان خاوری:
بر پایه یک افسانه اتنوژنیتیک ( ،)ethnogeneticاز
اسطوره های برجامانده هند و آریایی ،ایرانیان
باستان فرزندان آسورها اند و هندوآریایی های
باستان ،فرزندان دیوها .ایرانیان برادر بزرگتر
آن ها اند ،اما در این حال دوست آن ها نیستند.
در سده سیزدهم پیش از میالد ،هنگامی که ریگ
ویدا تدوین می گردید ،هندوآریایی ها سرزمین
های پنجاب و آریایی های اوستایی سرزمین های
جنوب آسیای میانه و شمال افغانستان کنونی را
اشغال کردند .اما شاید دشمنی میان آن ها به
اعماق قرن ها سر بکشد -در آن دوره ،زمانی که
399

آن ها یکجا در گستره واحد ایرانی (در شمال
افغانستان) می زیستند .به پنداشت ایرانیان،
میهن نخستین آن ها «هوانیرات» («( )Hvaniratکشور
ارابه سوارن مهربان») در میان رودخانه های
«راهه» یا «رهه» و «وهوی -داتیا» واقع بود که
از کوه های افسانه یی (یا شاید هم واقعی؟)
«هرا» («هره» یا «هارا») سرچشمه می گرفتند و
به دریای میانی واروکاش ( )Vorukashمی ریختند.
روشن است محل رودخانه ها و کوه های اوستایی را
می توان تعیین کرد« .رهه» یا «راهه» (و یا هم
وهوی-
«رس»« -راس») – رود ولگا است و رود
داتیا هم آمو ،که در آن هنگام از بستر پیشین
اوزبوی( )Uzboiبه دریای کسپین یعنی دریای
واروکاش( )Vorukashمی ریخت.
نام کوه های جهانی است ،که سرچشمه
هرا-
از جمله
رودخانه های بزرگ و کوچک می باشد،
افزون بر ولگا و آمو ،هژده رود دیگر .رشته کوه
های قفقاز و اورال و پامیر و تیان شان ،که در
(میهن
پیرامون دشت های هوانیرات ()Hvanirat
پندار
به
اند.
برافراشته
سر
ایرانیان)
ایرانیان باستان ،هوانیرات می توانسته است در
میان آن ها واقع بوده باشد .بر پایه به داده
های باستان شناسی– این گستره فرهنگ واریانت
غربی فرهنگ اندرونوفو است -جوامعی که چونان
فرهنگ های پتروفی و آالکولی سده های پانزدهم-
سیزدهم پیش از میالد) شناخته شده است.
در این دوره ،هندوآریایی ها استپ های آستانه
قفقاز شمالی (فرهنگ کاتاکومبی یا فرهنگ
گورستان های دخمه یی) ،را گرفتند .سرزمین های
شرق قزاقستان ،جنوب سایبریا و آسیای میانه به
احتمال زیاد در این هنگام در قلمرو نیاکان
َ
دردی ها و کافری ها (پسان ها نورستانی ها)
بود .آن ها را همچنین در میان آریایی ها به
شمار می آورند ،زیرا زبان های شان شباهت هایی
هم با زبان های ایرانی و هم با زبان های
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آریایی دارد .زبان آن ها -زبان
68
میانه یی میتانی است.

آریایی شرق

قبایل آریایی یی را که در شمار َ
دردی -کافری می
پندارند ،بسیار پیش در جنوب آسیای میانه
پدیدار گردیده بودند -زمانی در حوالی پایان
هزاره سوم پیش از میالد .این دوره زمانی است که
به نام عصر «اشغالگری های وحشیانه» یاد گردیده
است.
این عصر با ویرانی فرهنگ های پروتوشهری (شهری
نما) باستانی و ریختیابی کشورهای نو نامنهاد،
مانند «مارگوش» ( )Margushکه در آن ها سنت های
کهن و نو آمیخته و در هم تنیده می شدند ،به
پایان رسید .همین گونه صفات نژادی هم دچار
دگردیسی هایی گردید .مانند فرهنگ گورستان های
سپالی( 69.)Sapalliبیخی مطابق با سنت های بومی با
کاربرد سنت های پادبوینا؟-کاتاکومبی (گورستان
های دخمه یی) و با سنت های تازه وارد با
کاربرد فرهنگ آتش70.آرایش سیمای نژادی انسان
های به خاک سپرده شده در این گورستان ها گاهی
اندرونوفو (دشلی -بزی ) است .اما بیشتر
71
مدیترانه خاوری می باشد.
 .68چنین بر می آید که دردی ها و کافری ها نخستین
توده هایی بودند که به گستره افغانستان و هند ساکن
شدند .اما با امواج تهاجمات بعدی بلعیده شدند .از پی
آنان ،قبایل دارای فرهنگ اندرونوفویی جوامعی که
چونان فئودرفی ها معروف هستند( ،بهاراتی ها ؟) به
هند سرازیر شدند و تنها از پی آن ها هندوآریایی هایی
که به نام سیندهو معروف اند ،پدیدار گردیدند.
 .69فرهنگ های بیشکینتی ،وخشی ،داشلی و...
 . 70سنت های ساختن گورستان های ویژه پس از نبردها و
گورستان های دخمه یی در آینده در میان کوچروان
ایرانی زبان ترکستان خاوری چیرگی می یابد.
 .71نوع نژادی با چهره بسیار بلند (دراز رخ) و پهن که
چهره پندیده و تغییر شکل یافته ( )hypermorphicمدیترانه
یی خاوری هم نامیده می شود ،ویژه جمعیت های دامداری
بود که گورستان های ُ
تلخار قبلی در جنوب تاجیکستان
(فرهنگ بیشکنتی  )Bishkentتپه های قره المات -سای (- sai
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زمانی ،در جنوب سایبریا ،مومیایی های پیدا شده
در تاریم ،جهان علم را لرزاندند و پرسش های
فراوانی را در برابر پژوهشگران گذاشتند .اما
کنون ،به یاری آنالیز  DNAژن شناسی همه شک و
تردیدها نسبت تعلق آن ها به دایره قبایل
آریایی (ایرانی) زدوده شده اند .در همان زمان
در شمال ،در گرهگاه استپ ها و دشت ها-
درختزارها چوپان های آسیای قدامی ظاهر شدند.
این گونه ،در حوضه رودخانه اوبی و کوه های
آلتایی فرهنگ های کروتوفی ( ،)Krotovساموسی،
قره کولی و درخشان ترین آن ها -اوکونفی پدید
آمدند .چیز مشترکی که آن ها را به هم پیوند می
دهد ،سازه یا بستر (سوبسترات) نژادی دریای
مدیترانه یی (میانزمینی) ،است که شبیه به آن
چه است که باشندگان اولیه تولخار از خود بر جا
گذاشته بودند.
این یک تیپ پهن سیما ،اما نه به گونه مطلق
دراز رو و بلند چهره بود که نام علمی آن ،نوع
نژادی دگرگونشده ( )hypermorphicمدیترانه خاوری
است .منطقه خاستگاه و تیپ تباری دارندگان آن
به گونه موثق ناشناخته شده است .شماری آن را -
قفقاز ،ماورای قفقاز (قفقاز جنوبی) و حتا
مناطق استپی آستان قفقاز (شمالی) می پندارند
و آن را با جامعه دارای فرهنگ گورستان های
دخمه یی مرتبط می دانند.
اما یک توضیح دیگر هم می تواند وجود داشته
باشد دال بر این که این شاید یک مهاجرت اجباری
از مناطق ترکستان خاوری بوده است .در گورستان
های آن جا نخست این که کاسه های سر (جمجمه

 ) Karaelematدر حومه خاوری دریای کسپین و....از آن ان
بر جا مانده است .با دویدن به جلو ،باید گفت که چنین
نوع نژادی را دامداران باستانی آلتای سایان (اوکونی
ها ( (okunevtsyو ساموسایی ها ) ) )samustsyداشتند و آن
را کوچروان پازیریک به ارث بردند.
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های) اندکشماری پیدا شده است 72که خاستگاه
جنوبی آن ها را نشان می دهد .دو دیگر ،این که
داده های باستانشاسی به پدیدار شدن فرهنگ مادی
قبایل اندرونوفو در این سرزمین ها تاکید می
ورزند .نخستین مومیایی های تخاری نیز به همین
زمان ارتباط دارند .درست مانند گزارش های چینی
ها از پدیدارشدن اهریمن ها یا «دیوهای سرخ مو»
در مرزهای شان.
در منطقه تووا (سایبریا جنوبی روسیه) گورستانی
کشف شده است به نام آیمرلیگ ( )Aymyrlygکه
مربوط عصر برونز است .نوع نژادی انسان های
مدفون در آن مربوط فرهنگ اکونیفی ()Okunev
اپومورفی ( )hypermorphicمدیترانه یی می باشد.
ریشه های آن در فرهنگ های آسیای قدامی ،و شاید
هم در ماورای قفقاز (قفقاز جنوبی) باشد.
به تقدیر سرنوشت ،ساموسایی ها بدون زنان خود
آمدند .چنین بر می آید که آنان ،همسران شان را
به هند و اروپایی ها بخشیده بودند .آن ها
نتوانستند با افاناسی ها سازش نمایند .اما با
ظهور اندرونوفو ها با آنان همسرنوشت گردیدند.
آن ها نوع نژادی اندرونوفو را با سازواره های
میانزمینی (مدیترانه یی) کامل گردانیدند.

ترکستان خاوری را قبایل دارای فرهنگ
 .72استپ های
چمورچک (( ) chemurchekربع دوم هزاره سوم -اوایل هزاره
دوم پیش از میالد) اشغال نموده بودند .در ظاهر آن ها
مدیترانه یی بودند.
ویژگی های فرهنگ مادی آن ها را با فرهنگ های ساموسی-
سایمی و اوکونی ( )Okunevskayaپیوند می دهد .همسایگان
و کاراسوکی ها
آن ها -افاناسی ها ()afanasevtsy
( )karasuktsyبودند .نام فرهنگ چمورچک ( )Chemurchekاز
گورستان چمورچک در بخش چینی آلتای مغولی گرفته شده
است.
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داکتر اسکندر بایارف

آریایی ها یا تورک ها؟
سارمات های خاوی:
سارمات ها ( )Sauromats ،Sarmatiansی خاوری ،تیره
های نام آشنایی اند :کوشانی ها (تخاری ها و
 Tochariansو  ،)Yuehکنگویی ها
یوئه شی ها-
73
( ،)kangyuysآسیانی ها ( ،)asiansالن ها ( ،)Alansو
شاید هم جمعیت کوچی دارنده فرهنگ پازیریک .آن
ها از ژرفای آسیا برخاسته بودند :دشت های
خاوری قزاقستان ،آسیای مرکزی و کشور ختن .اما
این دشت ها می تواند میهن ایشان بوده باشد.
نظر به همه نشانه ها ،آن ها فرزندان آسیای
میانه ،دشت های اورال جنوبی و کرانه های دریای
خزر می باشند .کشورهایی که در گذشته آن ها را
اوستای ایرانیان به نام هوانیرات ( )Hvanirataو
سپس هم ارییانه ویجه می نامید .چنین بر می آید
که هیچ کسی به خویشاوندی آن ها با آریایی های
اوستایی و از طریق آن ها -با آریایی های
ریگودایی تردید نداشته باشد ،اما در برخی از
آداب و رسوم خود ،آن ها از ریشه از آریایی ها
متفاوت بودند ،مگر ،با گول ها نزدیک .همه آن
ها کشته های دشمنان خود را سر بریده و با
سرفرازی با سرهای بریده آنان گردن های اسب های
خود را می آراستند .سنتی ناشناخته برای قبایل
آریایی ،و نیز ایرانیان غربی (مادها و پارس
ها).
آداب و رسوم سلت ها و سارمات ها (بل نیز اسکیت
های در گذشته آسیایی) که در آن سوی رود
رودخانه ُ
دن ( )Tanaisمی زیستند ،بسیار جالب
اند .زنان آنان بسیار دلیر بودند و در پیکارها
می رزمیدند که از همین رو ،یونانیان آن ها را
«آمازونی گک ها» می خواندند.
 . 73شایان یادآوری است که نام
آسیان ها گرفته شده است-.گ.
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قاره آسیا از همین

دیودورس ( )Diodorusسیسیلی -تاریخ نویس یونانی،
در باره آداب و رسوم سلت ها می نویسد:
«رزمندگان سلتیک با کشتن دشمنان ،سرهای آنان
را می بریدند و در گردن های اسبان خود می
آویختند و با آوردن آن ها به خانه ،بر سر
دروازه های شان میخ می زدند .آن ها سرهای
بریده دشمنان شکست خورده خود را در روغن سدر
نگه می داشتند ...و برخی از آنان می بالیدند
که این سرها را حاضر نیستند به کسی بدهند .حتا
اگر به مقدار وزن های شان طال هم بدهند»...
شاید ،در پیدایش سرمات ها (از جمله سرمات های
خاروی) رمز و رازهایی نهان باشد .از روی آداب
و رسوم ایشان می توان برداشت کرد که به پیمانه
برابری فرزندان آریایی ها و قبایل گالیک می
آبایی
سرزمین
که
جایی
در
و
باشند
هندواروپاییان بوده است (هند و ایرانی ها و
نیاکان ایتالیک ها و سلت ها )،) )protoitalocelts
باید در همان جا سرزمین آبایی سارماتی ها و
ریشه های کهن فرهنگ های آنان را هم جست.
چه ساده؟! اما دانشمندان طی صدها کنکاش علمی،
در باره این که سرزمین نیایی هند و اروپایی ها
در کجا واقع شده است ،کدامین فرهنگ (یا فرهنگ
های) باستان شناسیک را می توان به آن ها
اختصاص داد و آریایی ها -سرشناس ترین فرزندان
آن ها (هندواروپاییان) در کجا زندگی می کرده
اند ،نتوانسته اند به اجماع دست بیابند.
چندین فرضیه در زمینه هست ،اما همه این فرضیه
مورد اختالف اند .بر پایه یکی اظهارات بکر؛
«دانش ما در باره هندواروپایی ها تنها برای
انکار هر گونه راه حل ساده این مساله بسنده
است .».خوب ما همه این فرضیه ها را فهرست نمی
کینم .باستان شناسان ،زبان شناسان و انسان
شناسان به ره آوردهای برجسته یی در بازسازی
گذشته هندوآریاییان دست یافته اند .اما در
زمینه کجایی میهن نیایی ایشان به بن بست
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برخورده اند .شاید ،در همین نکته،
امکانات این علوم متبارز گردیده باشد.

محدودیت

اما زمان در جا نمی زند و از پویایی باز نمی
ایستد .آن چه را که این علم و این پژوهشگر نمی
تواند کشف کند ،آن علم دیگر و آن پژوهشگر دیگر
می کوشد دریابد .به یاری علم نو ژنیتیک (علم
االنساب یا نسب شناسی) ،ژنیالوژیست ها (شجره
شناسان) با انجام آنالیزهای  DNAرمز و راز
«کتاب زندگی» را پیشاروی ما می گذارند .راستش،
تا کنون بدون «نام و نشان» .شاید به این پرسش
که «کی ،چه کسی است؟» به زودی به پاسخ داده
شود.
 ...و اکنون در این جا ،نگاهی می افکنیم به
سرزمین نیایی و تاریخ باستان هندوآروپایی ها
از دیدگاه ژنتیک .آ .کلیسف ( -)A. Klesovدانشمند
منشای
باره
در
را
خود
دیدگاه
سرشناس،
هندواروپایی ها از منظر نوی ابراز داشته است.
او ،مانند م .گومبیتاس ( ،)M. Gumbitasقاطعانه
از نظریه هایی که منشای هندواروپاییان را به
اروپا گره می زنند ،چشم می پوشد.
اگر م .گومبیتاس ریشه های نخستین هندواروپایی
های قدیم را در میان دارندگان فرهنگ های
نوسنگی کوه های اورال -حوضه رود ولگا و استپ
های دنیپر -دونتسک می دید ،آ .کلیسُف ()A. Klesov
مراحل نخستین تاریخ آنان را ،که قدمت آن سر به
دوران پارینه سنگی می کشد ،در اعماق آسیا جا
داد .دقیق تر ،در جنوب سایبریا (در گستره
دامنه های کوه های آلتای ،سایان و گستره
پیرامون دریاچه بایکال.)...
دالیل؟
هاپلوگروه یا گروه پیوستگی نوع  ،haplogroup Rکه
کلیسف با دارندگان آن ،هندواروپاییان را پیوند
می زند ،دارای ریشه های مشترکی با دارندگان
هاپلوگروه  Qاند .ای .زاخاروف پیشنهاد کرد تا
دارندگان ژن کیو را «پروتو تورک و امرینیدی»
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ترین
برجسته
بنامند.
()prototyurkoamerinds
بازماندگان آن ها سرخپوستان امریکایی اند ،اما
آن ها در اصل برخاسته از جنوب سایبریا اند .در
(یا در نزدیکی آن) تا همین اکنون،
این جا،
خویشاوندان شان زندگی می کنند :تووایی ها،
بوریاتی ها ،ساموییدی ها ،کیت ها.
پیداست ،که آن ها همه منطقا باید در گذشته در
جایی در کنار هم زیسته باشند .به راستی هم ،در
پایان پارینه سنگی در منطقه دریاچه بایکال،
گروهی از شکارچیان دارای فرهنگی پیشرفته
پدیدار شدند .پیش از این ،بر آن بودند که آن
ها می توانسته اند نیاکان توده های تورکی،
مغولی و ساموییدی ( )Samoyedsو دیگر توده های
باشنده سایبریا باشند .با این هم ،با توجه به
داده های ژنتیک و گمانه زنی درخشان پروفیسور
کریم اولین (( )Karimullinدر این باره نگاه شود
به :پایین) ،این ها می توانسته اند نیاکان
هندواروپایی ها و تورکوامرینیدی ها بوده
باشند .منطقی تر نیاکان «تورکو -امرینیدو-
هندواروپایی ها» .بنا به همه نشانه ها ،آن ها
از غرب آمده بودند .شاید از آسیای میانه و به
گمان بسیار دارای سیماهای اروپاییدی بوده اند
و با خود صنعت سنگ مناسبی را به همراه آورده
بودند .آن ها برای سال های سال خط توسعه فرهنگ
عصر حجر این منطقه را رقم زدند .اما بنا به
شرایط تاریخی ،سرنوشت آن ها در آینده از هم
جدا گردید و هر گونه تماس با یک دیگر (میان
خود را) از دست دادند .با این هم ،چیزهایی را
که نشانگر داشتن خاستگاه مشترک شان بود ،نگه
داشتند .به عنوان نمونه ،یونانی ها و آریایی
ها خاطره هایی مبهمی را از سرزمین آبایی دیرین
شان ،که در جایی در شمال ،در ) 74(Hyperboreaقرار
داشت ،به یاد داشتند.

 .74نگاه شود به یادداشت پیوست مقاله.
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بس دلپذیر است که نتیجه گیری های کلیسف با
نتیجه گیری های آ .نظروا 75همخوانی پیدا می
کنند« :باشندگان آلتای دارای هاپلوگروه DNA
میتوکندلایر اند -چیزی که در باشندگان کنونی
اروپا و نیز سرخپوستان امریکایی هم دیده می
شود» .این بدان معنا است که آلتاییان ،اروپایی
ها و بومیان امریکایی از نگاه ژنتیکی با هم
نزدیک اند و چنین خویشاوندی یی را می توان
تنها با یک دلیل توضیح داد -داشتن خاستگاه
مشترک و ریشه داشتن در یک «جامعه آسیایی باستان
ساکن در جنوب سایبریا در عهد پارینه سنگی».
بانو نظروا از روی جایگاه پروتئین ها ،آنزیم
فاصله ژنتیکی  55جمعیت
ها و گروه های خونی،
انسانی را محاسبه نمود که در میان آن ها افزون
بر توده های اروپایی ،شماری از توده های
آسیایی هم بودند .دستاوردهای کامل پژوهش های
او را می توان در اینترنت خواند.
از این پژوهش ها بر می آید که توده های مرکز
درخت ژنیولوژیک («شجره نامه») یعنی :ادمورتی
ها ،ننی ها ( ،)Nenesاوستیی ها ،ایرانیان ،کومی
ها ،چوواشی ها ،یونانی ها ،روس ها ،لهستانی
ها ،بلغاری ها ،اسکاتلندی ها ،صربی ها ،آلمانی
ها ،اوکرایینی ها ،کروات ها ،چک ها ،مجاری ها،
سوئدی ها ،استونی ها و بالروسی ها دارای منشاء
مشترک اند .همه آن ها بر روی یک شاخه درخت
(شجره) نشسته اند .در حالی که کنون فرسنگ ها
دور از هم زندگی می کنند .این یگانگی می تواند
تنها یک توضیح داشته باشد .همه آن ها باری در
کنار هم ،به گمان بسیار در آسیا می زیسته اند.
در این جا بایسته است به یک نکته باریک توجه
داشته باشیم :به روی همین شاخه ،اما جدا از
اقوام های یاد شده ،عرب ها  +ایتالیایی ها،

 . 75آ .ف .نظروا « ،نزدیکی ژنیتیک باشندگان فین و
های
داده
پایه
بر
آلمانی
و
سالوی
اوگری،
انتروپوژنیتیک».
408

ایوینکی ها ( 76)Evenkiو تاتارها +
اشکنازی ،نشسته اند که خوشه های
نامرتبط با اروپایی ها را می سازند.

یهودیان
جداگانه

اگر موضوع عرب ها و ایتالیایی ها کم و بیش
روشن است (از روی مهاجرت ها در عصر مفرغ
ُنز) و در سال های امپراتوری روم) ،بستگی
(بر
نزدیک آن ها با ایوینکی ها که در آن سوی دنیا
زندگی می کنند ،و نیز خویشاوندی تاتارها با
َشکنازی موجب بی اعتمادی به پژوهش های
یهودیان ا
بانو نظروا گردید .نه تنها شایعات ،بل نیز
دانشمندان تاتاری ،پیدایش تاتارها را با آسیای
مرکزی گره می زنند و حتا با مغوالن ،که با
جمعیت بومی قاره آسیا ارتباطی نداشتند.
تاریخچه فشرده نوع R
کلیسف): 77

(بر پایه پنداشت های آ.

 .76ایونیکی ها مردمانی اند که به زبان های تونگوزو-
منچوری سخن می گویند .این زبان ها همه اعضای یک
خانوا ده مشترک زبان های خویشاوند با هم خاندان بزرگ
آلتایی در سیبیری (به شمول خاور دور) ،مغولستان و
شمال چین اند .زبان های تونگوزی -منچوری در بر
گیرنده زبان های زیر اند :منچوری ،نانایی ،نیگیدالی،
اوروچی ،اوروکسی ،سولونی ،اولچیف چژورچژینی (که
اکنون یکزبان مرده به شمار می رود) ،ایوینیکی،
ایوینی و...
The Tungusic languages /tʊŋˈɡuːsɨk/ (also known as Manchu-Tungus,
Tungus) form a language family spoken in Eastern Siberia and Manchuria
by Tungusic peoples. Many Tungusic languages are endangered, and the
long-term future of the family is uncertain. Traditionally, linguists
considered Tungusic to be part of the Altaic language family along with the
Turkic and Mongolic language families; more recent proposals are that it
belongs to Macro-Altaic, the latter including Japanese and Korean as well,
or, on the other hand, that Altaic is not a genetic group, but a Sprachbund.
 .77آ .کلیسف « ،خاستگاه سالوی ها و هندواروپاییان
کجاست؟ آنالیز دی .ان .ای به این پرسش ،پاسخ می
دهد»:
http://www.novgorod.ru/read/information/history/clauses/ethnography/klyo
sov.
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 .1حدود  25هزارسال پیش ،محل بودوباش دارندگان
هاپلوگروه آر -.در جنوب سایبریا (شایان یاد
آوری می دانیم که آخرین عصر یخبندان  23هزار
سال پیش آغاز و  13.5هزار سال پیش به پایان
رسید) بود.
 .2در حدود  20هزار سال پیش -جدا شدن نوع - R1a
(پیشینیان هندواروپاییان) و شتافتن آن به سوی
اروپا .زمان پدیدارشدن در اروپا 12000 -سال
پیش ،یعنی پس از دوره یخبندان.
 .3نزدیک به  16هزار سال پیش-پدیدار شدن نوع
این
دارندگان
تورکان).
(پیشینیان
R1b
هاپلوگروه در آسیا ماندگار شده بودند.
 .4نزدیک به  10هزار سال پیش از میالد
(میانسنگی ،دوره بعد از یخبندان) .نوع  R1aبه
بالکان می کوچد ،و پس از آن ،دیگر مناطق اروپا
را می گیرد .این گونه ،هندواروپاییان دو میهن
داشتند :در زمان های قدیم (پارینه سنگی) در
آسیا بودند ،و در میانسنگی -نوسنگی (در حدود
ده هزار سال پیش از میالد) ،به اروپا کوچیدند.
طبیعی است که شک و تردیدهایی پدید می آیند .در
این جا ،آوندهای کلیسف را مبنی بر میهن
سایبریا هندواروپاییان کنار می گذاریم و شواهد
دیگری را که موید این دیدگاه اند ،می آوریم:
ژنتیکی
بستگان
سایبریا،
جنوب
در
نخست،
78
از این رو،
امرینیدی ها زندگی می کنند.
باید زبان های شان با یک دیگر ،همخوانی داشته
باشد .استاد کریم اولین ( )A. Karimullinروشن است
تصوری در باره پیوندهای ژنیتیکی این دو نداشت،
اما به همانندی کلمات زبان های تورکی ها و
http://www.lulu.com/items/volume_67/8049000/8049755/2/print/8049755.
pdf
 . 78م .دیرینکو ،ب .مالیارچوک « ،منشای باشندگان بومی
ای.آ .زاخارف « منشای آسیای مرکزی
امریکا» و نیز
نیاکان نخستین امریکایی ها».
http://www.evolbiol.ru/zaharov_indians.htm
http://www.evolbiol.ru/index.html
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مایاها و دیگر امریکایی ها توجه کرد .اما
آوندهای او هر چند در چارچوب روش های دقیق
زبانی متناسب از کار نبرآمدند ،با این هم توجه
جامعه علمی را به خود جلب کردند و هر چند ،با
شک و تردیدها ،مگر ،به هر حال پذیرفته شدند.
اما زندگی برحق بودن دیدگاه های او را ثابت
ساخت.
دوم .هرگاه زبان امرینیدی ها ( )Amerindianو
پیشینیان تورکی ها پیوندهای دوری را حفظ کرده
پیشینیان
های
زبان
باره
در
پس
بودند،
هندواروپایی ها پیشینیان تورکی ها چه می توان
گفت؟
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 ،Rو
 Qدر اواخر عهد پارینه سنگی در کنار هم می
زیسته اند و به یک زبان سخن می گفته اند که
زبان بورئالی (شمالی) نام
آندره یف آن را
79
داد.
«زبان های پیشین کهن هند و
 .79ن .اندره یف،
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
های یادشده در چهارچوب یک زبان آبایی یگانه
بورئالی(شمالی) که ریشه در دوران اواخر پارینه سنگی
دارد ،دوران توسعه بس دور و درازی را سپری نموده
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بودند .فروپاش ی 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
ذخیره
مربوط به اشیاء (اسما) را بازتاب می دادند.
واژگانی این زبان بسیار کوچک بود و شامل  230کلمه می
شد .برای مثال ،در بافتار واژه های روسی «تئمه»
( -)тьмаتاریکی« ،تیومنی» ( -)темныйتاریک« ،تومان»
َک» (( -)мракدلتنگی) ،زاتمنیات
( -)туманمه« ،مر
( -)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 ( ()прилагательные - )adjectives )attributes
هنوز آگاه نبودند .تنها نوع کلمه سازی -هسته ریزی
بود مانند کلمه «پاراوز» ( » )«паровозبه معنای
لوکوموتیف.
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 ،بادر دست گرفتن مرکز کارپات .حامالن شاخه اورالی زبان
بورئالی در میان آن ها قرار گرفتند.یعنی بین دنیپر و
اورال.
پیشینیان
که
جایی
زبانی،
های
داده
به
بنا
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 دامپروری و کشاورزی آراسته گردید.
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چارپایان-
از
هندواروپاییان
نیاکان
غژگاو،گوسفند ،بز و اسب را می شناختند.

گاو،

این زبان ها ،سیمای کم و بیش مدرن را در جایی حدود
 10-7هزار 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
غار ها ،آشکارا تحرک آغاز به خودنمایی می نماید.
تصاویر واقعگرایی 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.
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
و
ها
امرینیدی
و
ها
تورک
پروتو
خویشاوندی
هندواروپایی ها است.
پدیدآیی ) R1 (M173در ترکیب توده های اقیانوسیه و
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
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اما از دیدگاه ژنتیک پیشینیان اورالی ها بیشتر
حامل هاپلوگروه  Nاند و از این منظر ،نه با
هندواروپایی ها و نه با تورکی ها و امرینیدی
های
هاپلوگروه
حامالن
(-)tyurkoamerinds
ها
خویشاوند  Rو  Qپیوندی ندارند .حامالن هاپلوگروه
( Nاورالوییدی ها) -کسانی بوده اند که از جای
دیگری به جنوب سایبریا آمده بودند.
میهن آن ها -سرزمین جنوب چین بود .بنا به
پیش،
سال
هزار
15-20
به
نزدیک
دالیلی،
بازماندگان ایشان به جنوب سایبریا کوچیده
بودند .سرازیر شدن «بیگانگان» در گستره نیاکان
تورکی ها و امریندی ها و هندواروپایی ها
پیامدهای بس پردامنه یی در بر داشت .نیاکان
امرینیدی ها چنین بر می آید که زیر فشار تازه
واردان دیگر اورالوییدی ناگزیر ترک خانه های
خود گردیدند .آن ها به دوردست ها به سوی خاور
و شمال خاوری سایبریا کوچیدند وانگهی سرنوشت
ایشان را به سرزمین امریکا برد80.پیشینیان
توانستند
بسیار،
گمان
به
هندواروپاییان
پایداری نمایند و از پس فشار اورالوییدی ها
برآیند و سر از این زمان ،چندین هزاره در
همسایگی همدیگر می زیستند .درست همین همسایگی
می تواند پیوندهای نزدیک فرهنگی و زبانی
پیشینیان هندواورپاییان و پیشینیان اورالوییدی
ها را توضیح بدهد.
اگر چنین است ،پس قابل درک می شود که چرا
پیشینیان تورکی ها که در واقع خویشاوندان
پیشینیان هندواروپاییان بودند ،از دید زبانی

 . 80شایان یادآوری است که در عصر یخبندان ،گستره کالهک
یخی قطبی بسیار پهن بود و آالسکا با روسیه با آبنای
ی خی (یخنا) ی بزرگی با هم پیوست بود .نیاکان بومیان
امریکایی درست با گذشتن از همین «یخنا» به سرزمین
امریکا رفته بودند .عین چیز را می توان در باره
جاپان گفت-.گ.
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از آن ها متفاوت می باشند .دست سرنوشت در آن
81
برهه آنان را از متن به حاشیه کشانید.
نیایی
میهن
که
بود
آن
بر
یف،
اندره
هندواروپاییان در اروپا واقع بود ،دقیق تر در
دامنه های کارپات .به باور او ،در شرق آن ها
تا دامنه های غربی کوه های اورال ،پیشینیان
اورالی ها می زیستند .نیاکان آلتایی ها را او
در سرزمین هایی میان دامنه های خاوری کوه های
اورال و دامنه های کوه های آلتای جا داد .او
بر پایه فاکت های محیط زیست بازسازی شده بر
پیشینیان
زبانی،
های
داده
شالوده
هندواروپاییان را در گستره اروپا جا داد .میهن
آن ها ،یک سرزمین کوهستانی ،دارای آب و هوای
قاره یی ،عاری از رودخانه های بزرگ بود که
پیشه باشندگان آن اسب پروری و گاوداری بود،که
ریشه در دوره میانسنگی داشت .شایان یادآوری
است که سرزمین و آب و هوای سایبریا جنوبی از
سردتر از آن
کارپات تفاوت اندکی دارد .تنها
است.
سوم .سرخپوستان مایا :از روی نقاشی های برجسته
بازمانده از آن ها ،ایشان دارای برخی از نشانه
های اروپاییدی ها (سفیدپوستان) بوده اند .بینی
های بزرگ ،چهره های متناسب و کاسه های چشم
همانند به کرومانیون ها ( )CRO-Magnonو نیز
سیماهای منگولوییدی -پهن بودن آشکار روهای شان
(اما کمتر از منگولوییدی های راستین) ،کشیدگی
چشم ها و برجستگی استخوان های گونه ها .شاید
 . 81یعنی در واقع ،نیاکان تورکی زبانان ،بخشی از
نیاکان سپید پوست هندواروپاییان بوده اند که در اثر
هم سایگی با اورالوییدی های دارای خاستگاه چینی و
آمیزش با آنان ،زبان اصلی شان که با زبان نیاکان
هندواروپایی ها ،از یک ریشه بود ،دستخوش دگرگونی
گردید .همین گونه از دید تباری هم با پذیرفتن برخی
از سازه های اورالوییدی ،چهره های منگولوییدی پیدا
همان
ها
تورکی
نیاکان
سخن،
یک
در
نمودند.
سپیدپوستانی اند که به پیمانه معینی با زردپوستان
چینی آمیزش یافته بودند-.گ.
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به دلیل پیوندها با منگولوییدی ها ،که نیز به
قاره امریکا راه یافته بودند .آن چه مربوط به
اروپاییدی ها می گردد ،این گونه چهره ها ناشی
از ارثیه نوع های  Rو  Qاست که تاثیرات آن ها
همچنین در سیمای برخی از توده های باشنده
سایبریا خاوری (چوکچه ها  ،Chukchiیوکاگیری
ها Yukagirsو )...احساس می شود.
بیشتر از این ،از دید ما ارائه تاریخ کهن
هندواروپاییان از سوی کلیسف ،سر در گم می شود.
به باور وی ،نوع  -R1aهندواروپاییان اند .در
حالی که  R1bدیگر هندواروپایی شمرده نمی شودند
و از لحاظ ویژگی های شان ،انتساب ( )attributionآن
ها به هندواروپاییان راحت نیست 82.در آن دوره،
هنگامی که نوع  R1aدیگر در اروپا می زیست( ،در
حدود ده هزار سال پیش) دارندگان هاپلوگروه R1b
در آسیا بودند .دقیقتر میان اورال ،قفقاز و
آسیای میانه ،که میهن اصلی ایشان بود.
فرهنگ های گورستان های تپه یی (گورگانی)
و
سامارا،
میانه،
ولگای
(گستره
خوالینی( )Khvalynskayaو یامن قدیم (( )yamnayaو
به گونه یی که شگفتی برانگیز نیست ،فرهنگ
«پیروایا کورگانایا» («تپه نخستین»)) – همه
فرهنگ نوع  R1bاست که از نگاه تباری تورکی
بودند .در همین جا ،در استپ های میانه ولگا
دارندگان ( R1b1نزدیک به  6000سال پیش) گونه
های اروپایی R1b1b2را گرفتند و به همین شمایل
به اروپا آمدند.
ارزش دارد ،روی برخی از آوندها که کلیسف را بر
آن داشتند تا به این پندار برسد ،درنگ نماییم:
بسیار قدیمی تر از نوع
 نوع آسیاییR1bاروپایی است.

 . 82بنا بر همین دلیل ،برخی از پژوهشگران ایشان را
تورکی می خوانند-.گ.
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 این هاپلوگروه در میان توده های تورکی وقفقازی فراوان دیده می شود.
 باسکی ها ،باشندگان آسیایی از کار برآمدند وآن ها بودند که به اروپا زبان اگلوتیناتیو یا
یا
پیوندی
(( )agglutinativeزبان
التصاقی
83
چسبانشی) را که همانند زبان های قفقازی و
84
تورکی است ،با خود به همراه آوردند.
« .83زبان پیوندی ،چسبانشی یا التصاقی زبانی است که
به طور گسترده از التصاق (به معنای چسباندن) کار می
گیرند :بیشتر واژگان از چسباندن تکواژه ها به یک
دیگر ساخته شدهاند .این عبارت نخستین بار از سوی
ویلهلم فون هامبولت در  ۱۸۳۶برای طبقه بندی زبان ها
از دیدگاه تکواژشناسی ارائه گردید .در یک زبان
پیوندی (یا التصاقی) ،نمایهها جداگانه ،از دسته بندی
های مرتبط ،یک به یک به پایه لغت افزوده میشود-».گ.
« زبان هاي آگلوتیناتیو (التصاقي) در جهان فراوان اند
ولي این امر ،به این معنا نیست که هر زبان ملتصقي،
تو رکي باشد .مثال زبان هاي قهوه ی ي پوستان آسترالیا
و زبان بانتو ) (bantuو ) (Swahiliسیاهپوستان افریقا و زبان
هاي سرخ پوستان ا مریکا و زبان هاي دراویدیان هند و
زبان براهویي در شرق ایران و زبان هاي قفقازي مانند
چچني و الزي و گرجستاني و اورارتو و هوریاني و زبان
باسک در اسپانیا و زبان هندواروپایي تخاري و تا حدي
زبان هندواروپایي آلماني همگي آگلوتیناتیو مي باشند.
ولي با زبان تو ركي همریشه نیستند و اصال ارتباطي با
توركي ندارند .همچنین در گروه زبان هاي آلتاییك (كه
زبان توركي زیر مجموعه آن است) مي شود از زبان هاي
منچوري و ژاپني ...نام برد كه آن ها هم آگلوتیناتیو
هستند ولي تو ركي نیستند .همان طور كه زبان انگلیسي
و عربي هر دو تحلیلي ) (analyticمي باشند ولي در دو
خانواده مختلف زباني قرار گرفته اند و منشا دیگري به
شمار نمی روند.
 ergativeبه حالتي گفته مي شود كه در آن مفعول فعل
متعدي مي تواند بدون تغییر در معنا در نقش فاعل فعل
الزم به كار گرفته شود .براي مثال در زبان انگلیسي،
و  The door openedبه
فعل  openدر دو جمله I opened the door
ترتیب در قالب فاعلي و مفعولي آمده است بدون آن كه
ما با استفاده از قانون هاي دستوري و فعل كمكي was
بخواهیم در آن تغییري ایجاد كنیم.
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اما باید گفت كه چیزي به نام اقوام التصاقي زبان
نداریم .همان گونه که چیزي به نام اقوام ارگاتیو
زبان نداریم .زبان ترکي براي نمونه یک زبان اسپلیت -
ارگاتیو نیست (برخالف زبان هاي سومري ،کردي ،تالشي،
لهجه هاي پارسي یزد و کرمان و فارس ،پشتو) .اما زبان
هاي سومري و اورارتویي و هوریان و غیره همه زبان هاي
اسپلیت-ارگاتیو هستند( .بر گرفته از انترنت ،نوشته
داکتر دوست زاده)-گ.
 .84خاستگاه زبان باسک ها تا کنون به درستی روشن
نیست .گاه آن را به خاندان زبانی بزرگ چین و قفقازی
پیوند می دهند و می گنجانند ،که شامل زبان های
های
زبان
و
چینی
تبتی،
سئی،
ینی
قفقازی،
بوروشاسی( )Burushasiاست  ،گاه هم آن را زبان تجرید شده
پیوندی
یا
چسپانشی
یا
التصاقی
نوع
(الگولیتیناتیو  ) agglutinativeمی پندارند .به گمان غالب،
آن ها این زبان را از حامالن هاپلوگروه  - Jسازندگان
فرهنگ «مادلین» فرا گرفته بودند .منشای مدیترانه
خاوری آن ها تردیدی بر نمی انگیزد.
زمان درازی ،باسک ها را دیرین ترین باشندگان اروپا
می شناختند .اما بررسی های تازه نشان داد که آن ها
مهاجر بوده اند .نیاکان ایشان ،حامالن هاپلوگروه R1b
 370± 3625سال پیش به جزیزه نمای پرینیه
نزدیک به
وارد شده بودند .به این معنا که در مقیاس تاریخی
بیخی به تازگی .ب ه پندار کلیسف ،آن ها از جانب
قفقاز ،از راه خاورمیانه و شمال قفقاز .بنا به داده
های دیگر ،نیاکان ایشان ،گول ها (گال ها) برخاسته از
جنوب فرانسه بوده اند.
کلیسف برآن است که نیاکان باسک ها از راه خاورمیانه
و شمال افریقا گذر نموده بودند « .چون ،هاپلوگروه
دارد که همین
 R1b1b2در تونس تقریبا هم ان عمری را
هاپلوگروه در میان یهودیان خاور میانه دارند و حتا
قدیمی تر».
اگر چنین است ،پس بازماندگان اروپایی و افریقایی
حامالن هاپلوگروه  R1bباید همزمان به غرب کوچیده
باشند .دقیق تر ،به گونه یی که کالین بسیار به جا
زیبا داشته است ،در یک سیل یا موج مهاجرتی .اگر چنین
باشد ،این پرسش مطرح می گردد که به کدام اتنوس
(تبار) یا به کدام اتنوس ها می توان آنان را متعلق
دانست؟
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در طی این دوره (نزدیک به  18سده پیش از میالد) در
خاورمیانه رزمندگان ارابه سوار :کاسیت های میتانی (
 )mittaniyts kassitesو هیکسوسی ها (« )Hyksosقهرمانانه» می
تاختند.
روشن است که میتانی ها ( )mittaniytsو کاسیت ها ()kassits
اصال از قفقاز اند .میتانی ها زمانی دولت خود را در
سرزمین های کشورهای امروزی سوریه و لبنان برپا کرده
بودند .در باره کاسیت ها روشن است که در شمال بابل
می زیسته اند -در رشته کوه های زاگرس .و پس از یورش
های ویرانگرانه هیتی ها به بابل ،در اوایل سده 16
پیش از میالد ،در آن جا قدرت را به دست گرفتند .میتانی
ها به زبان هوری ( )Hurrianسخن می گفتند .اما پادشاهان
شان نام های آریایی داشتند و در کنار دیگر خدایان،
خدای آریایی ها را پرستش می کردند.
در باره زبان کاسیت ها هیچ چیز ی روشن نیست .تنها می
دانیم که نام های شماری از شاهان آنان ،یادآور نام
های آریایی ها اند و به احتمال زیاد آن ها درست
مانند میتانی ها ،هور ی اند با سازواره های بافتاری
تیره های آریایی .منشای تباری هیکسوسی ها تا کنون در
پرده یی از ابهام و رمز وراز مانده است .اما با توجه
به این که آن ها مانند همسایگان خود -میتانی ها
ارابه سوار بودند ،و به پرورش اسب ها می پرداختند و
به ماجراآفرینی و ستیزه جویی گرایش داشتند ،می توان
گمان برد که خاستگاه نخس تین ایشان استپ ها بوده
باشد .اما با این حال ،به گونه فزاینده با عناصر
آن ها قادر به دست گرفتن
بومی آمیزش یافته بودند.
قدرت در مصر بودند ،اما نتوانستند در این جا
ایستادگی نمایند و بپایند و ماندگار شوند .این بود
که به غرب رفتند .به لیبی ،و فراتر از آن به بیابان
های افریقا (صحرا).
کلیسف داده های جالبی در باره منشای آسیای باسک ها
می آورد« .بررسی های اخیر نشان داده است که  ٪92باسک
ها دارای ژن دارای پایداری الکتوزی (شکیبایی و
بردباری)  Т-13910اند:
) (Enattah et al, 2007; Anagnostou et al, 2009که یا در باختر
سال پیش ) (Anthony, 2007ظاهر شده
پرتگال در 6600-4800
بود و یا در قفقاز و یا هم در شمال قفقاز بین  5تا 12
هزار سال پیش.
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انواع شایان توجهی موتاسیون (جهش) این ژن همین گونه
در آسیا شناخته شده است -در دامنه های خاوری کوه های
اورال ،و نیز در آسیای میانه .این بار دیگر نشان می
دهد که باسک های معاصر ،فرزندان مهاجران در ترکیب
اند و به اسپانیا و فرانسه در 5000-3600
جنس R1b1b2
سال پیش از آسیا و قفقاز کوچیده بودند .افزون بر
این ،مطالعه  DNAباستانی بقایای مانده در اروپا نشان
می دهند که ژن  T-13910در آن ها پیشتر از  7800-7000سال
پیش مشاهده نمی شود».
در این جا بایسته است چیز هایی را در پیوند با زبان
دقیق تر روشن بسازیم:
نخست .زبان نمی تواند مشعل راهنما باشد و از روی آن
همیشه نمی توان در باره منشای یک توده داوری نمود.
از تاریخ اتنوس ها (تبارها) شناخته شده است که تغییر
زیان بیشتر قاعده است تا استثناء .این بدان معنا است
که زبانی که باسک های معاصر بدان سخن می گویند ،می
تواند زبان اصلی شان نباشد.
دوم .آیا می توان زبان تورکی باستان را به خانواده
زبان های قفقازی متعلق دانست؟ زبان شناسان می
توانندکلمه های مشترکی میان زبان های قفقازی خاوری و
زبان های تورکی باستان بیایند .اما بر خویشاوندی
ژنتیک ی گویشوران زبان های قفقازی خاوری و گویشوران
زبان های تورکی باستانی با به رسمیت شناختن تنها
پیوندهای تیپولوژیک (گونه شناخت ی) میان این توده ها
(یعنی چنان پیوندهایی که در روند برپایی تماس ها و
ارتباطات میان تبارهای همسایه پدید می آیند)؛ مهر
تایید نمی گذارند.
ساده تر ،سخن درست بگوییم ،آن ها تنها با هم همسایه
بودند ،نه بیشتر از آن .همین چیز در باره کیت ها هم
مصداق پیدا می کند .منشای آن ها همه پژوهشگران را به
بن بست رسانده بود .زیرا زبان شان قفقازی و سیمای
شان بومی است .در این جا پیش روی ما بحث وامگیری
فرهنگ و زبان از دامداران پیش تاز آسیای قدامی مطرح
است .تنها چیزی که می توان یم به آن باورمند باشیم،
این است که نیاکان باسک ها سفر خود را از استپ های
اورآسیا آغاز کردند و از نوادگان دارندگان فرهنگ تپه
یی (قرغانی) ،یعنی ارابه داران (  )charioteersبودند.
شایان یادآوری است که فرهنگ ارابه سواری همپا با
پراکندگی هندواروپاییان از دشت های نواحی اورال
جنوبی و کرانه های دریای سیاه ،به «چهار دانگ گیتی»
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در دورترین نقاط جهان ( )Oecumeneپخش گردید .در خاور،
آن ها در صخره های کوه های تیان شان و آلتای حک شده
اند .در نیمکره باختری -در صحرا (بیابان شمال
افریقا) ،در جزیره نمای اسکاندیناوی و اسپانیا -در
یک سخن در همه جا رد پای خود را بر جای گذاشته اند.
ارابه ،در آن دوره ،بسیار ُ
مد شده بود و همه ساخته
های دست بشر را زیر سایه برده بود.
ناگفته هویداست که هنرمندان در نقاشی های شان ،عصر
نو را بازتاب می دادند -عصر سواران دوران را .این
«مرسدس» های دوران باستان [و نیز تانک ها-گ ].در گام
نخست ،نمادهای بالندگی بودند و رزمندگان از آن کار
می گرفتند.در این دوره ،رزمندگان ارابه سوار در «اوج
کامرانی» بسر می بردند و به دورترین سرزمین ها و
پادشاهی ها رسیده بودند .در جنوب به میانرودان (بین
النهرین) و مصر ،که از آن جا به شمال افریقا تاختند.
وجود سفال های سین تشت ( )Sintashtaدر مرز با مصر ( (Tell-
 ،Nagilaبه خاکسپاری سرشناسان هیکسوس ها با اسب های
شان و نیز کاربرد واژگان ارابه سواری هند و ایرانی
در مصر امکان می دهند که در باره مشارکت سپاهیان
آریایی (یا هندواروپایی) در یورش های هیکسوس ها سخن
گفت.
این امکان هست که با آن ها ،با فرزندان آسیایی نوع
 R1bمنشای گارومانت های ( (garomantsاسرارآمیز و مرموز
که بازماندگان ایشان در میان بربرها دیده می شوند) و
گاونچو( )Guanchesهای از آن هم مرموزتر پیوند داشته
باشند .در ژن پول های ( )gene poolبربرها و گاونچوها،
شمرده می شود که دارای
باالترین ژن ،هاپلوگروه E
منشاء شمال افریقایی است .اما ژن های دیگری هم وجود
دارند.
یکی ژن آسیای غریی است J -که شاید از عرب ها گرفته
باشند .اما یک ژن دیگر هم هست که ویژه باشندگان بومی
نیست و منشای آشکارا شمالی دارد ..این ژن -هاپلوگروه
اطالعات ژنتیکی ،حامالن آن زمانی
 R1bاست که بنا به
از رشته مادری با سامی ها پیوند داشته اند.
بدیهی است ،این حامالن این ژن می توانستند در حوضه
میانی رود ولگا در اورال جنوبی بسر برند .بر پایه
داده های انسان شناس ی(انتروپولوژی) در میان بربرها
انسان شناسیک (انتروپولوژیک) میانزمینی
نوع های
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بنا بر سنجش ها و برآوردهای کلیسف ،دارندگان
هاپلوگروه  R1b1b2سر از آغاز هزاره چهارم پیش از
(مدیترانه یی) نامتعارف برای مدیترانه یی ها ،مگر
نزدیک به اروپایی نماهای شمالی دیده می شود .اگر همه
داده ها را روی هم بگذاریم ،ناخودآگاه به ذهن چنین
می آید که آن ها می توانستند فرزندان هیکسوس های
تاریخی  -رزمندگان ارابه سوار باشند.
این ارابه سواران رزمجو ،به سان جهانگشایان ماجراجو
و هنگامه ساز ،برای گشودن کشورهای نو به راه
افتادند .خاورمیانه را زیر پا گذاشتند ،سراسر بیابان
بزرگ افریقا (صحرا) را زیر و رو کردند و از خود
تصویر هایی بر روی صخره ها برجا گذاشتند -با نقوش
ارابه ها و قرغان (تپه)های شان .در رابطه با پیوندهای
آن ها با هندواروپاییان ،می توان از روی ساختار
اجتماعی طوارق ،که جوامع سه طبقه آریایی را به خاطر
می آورد ،داوری کرد.
گوانچی ها ،منشای اسرارآمیز و پر از رمز و رازی
اسپانیایی ها ،در سده
دارند .بر پایه گزارش های
پانزدهم ،در تنریف (جزایر قناری) آدم های بلندباال،
سپید پوست ،با موهای سرخ و چشمان آبی و سبز بودوباش
داشتند .انسان شناسان تمایل داشتند در سیمای آن ها
ویژگی های انسان کرومانیون ،یعنی باشندگان دیرین
اروپا را ببینند ،که باری (در اواخر عصر حجر) همچنین
در شمال افریقا بودوباش داشتند .مگر ،پسان ها انسان
های نژاد مدیترانه یی جایگزین آنان شدند .حتا در
باره همانن دی سیمای اسکیت ها با گوانچی ها سخن می
گفتند .با داروی از روی این که در میان برخی از آن
ها حامالن هاپلوگروه اورآسیایی  R1aهستند ،و برخی از
ویژگی های فرهنگ گوانچی ها با فرهنگ های مصری پیوند
دارند (فناوری مومیایی کردن ،ساختن اهرام ،و ،)...می
توانیم مشارکت اتنوژنیز هیکسوس ها را در بافتار آن ها
گمان بزنیم.
جالب است که گوانچی ها در تنریف تقریبا در حول و
حوش عصر حجر (که و یژگی های انحطاط ( )degradationشان
مختص جمعیت های کوچک بود) زندگی می کردند ،اما از
خود رسم الخط پتروگلیپس ) (petroglyphsداشتند ،که بر روی
صخره ه ا حکاکی می کردند که گواه بر آشنایی ایشان با
تمدن های پیشرفته می باشد .اگر چنین است ،ادعا
همانندی چهره های گوانچی ها با اسکیت ها مدلل می
گردد.
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میالد به سوی غرب رهسپار شدنده بودند .یک شاخه
از آن ها از راه خاورمیانه به شمال افریقا رفت
و به پیرنه رسید .شاخه دیگر ،از راه اناتولی
به دشت های دانوب رسید.
«پیدا کردن میهن» ،یعنی اروپا در دوره بین
 2200و  1200پیش از میالد صورت گرفت و با درگیری
های خونین به همراه بود .هندواروپاییان-
دارندگان هاپلوگروه  R1aکه پیشتر به اروپا
آمده بودند ،ناگزیر گردیدند از «میهن» خود
بکوچند .این بود که برخی به شمال (به آلمان،
اسکاندیناوی) ،و برخی دیگر(آریایی ها) به دشت
ها کوچیدند.
کلیسف بر علل مهاجرت های بزرگ و دراماتیک درنگ
نمی نماید .اما پویایی (دینامیک) متناقض حرکت
ارائه می
متقابل حامالن نوع های  R1aو  R1bرا
دهد .برخی از آن ها ،چنین بر می آید که با درک
ضرورت مهاجرت ،از باختر به خاور کوچیدند
(آریایی ها) .در حالی که برخی دیگر -مسیر
مخالف را پیش گرفتند و به مکان های جابه جایی
آینده رهسپار گردیدند.
در این جا این پرسش مطرح می گردد ،که مهاجران
تازه وارد به اروپا با خود چه زبانی را از
آسیا به همراه آوردند؟ کلیسف به این پرسش پاسخ
می دهد  -زبان پروتوتورکی ها را .و این وضعیت
الخ تا اسکان مجدد اروپا از سوی حامالن نوع R1a
یعنی هندواروپاییان از مسیر اروپای خاوری پا
بر جا مانده بود[ .یعنی تا آمدن هندواروپاییان
از خاور اروپا به این جا ،حامالن هاپلوگروه
 -R1bپیشینیان تورکی ها و زبان شان فرمانفرما
بود-.گ .].به گونه یی که می بینیم ،منظره
اسکان اروپا ،از سوی کلیسف متناقض پرداز می
گردد که با اصول بنیادی باستان شناسی و زبان
شناسی همخوانی ندارد و در یک سخن سر در گم و
مبهم به نظر می رسد.
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تردید برانگیز است که تاریخدانان و زبان
شناسان بپذیرند که حامالن ژن «سلتیک» را به
تورک ها متعلق بدانیم .چیزهای بسیاری است که
همه هندواروپایی ها را به هم نزدیک می سازند.
به ویژه گول ها (گال ها) و آریایی ها را .به
عنوان مثال ،نام های تباری آریا –گول ،ویلز-
ولز و هرمن (آریامان) هلنی ها (یونانیان
باستان) .آن ها به گونه شگفتی بر انگیزی با هم
همانند می باشند .آیین های مشترک هندواروپایی،
به پیمانه برابری در میان همه شان تثبیت شده
اند و در این جا نمی توان از هیچ گونه وامگیری
از دیگران سخن بر زبان راند .روشن است تغییر
زبان و آداب و رسوم همه بازماندگان سلت ها به
یک بارگی ،شگفتی برانگیز و باورنکردی به نظر
می آسد.
نگاهی نقدگونه گذرایی می افگنیم به آوندهای
کلیسف در باره ریشه های تورکی داندگان
هاپلوگروه : R1b
از یک سو ،به رسمیت شناختن فرهنگ های تپه یی
(گورستان های قرغانی) منطقه ولگا (پریبیلی،
سامارایی ،خوالی) چونان فرهنگ «سلتیک» به گونه
یی که پسانترخواهیم دید ،منطقی است ،اما متعلق
دانستن این فرهنگ ها به توده های تورکی در
وضعت کنونی علوم ،تردید برانگیز می باشد .زیرا
اتنوس ها
تغییر زبان ،به گواهی تاریخ
(تبارها) قاعده است تا این که استثناء باشد.
در این جا ،تاریخ تباری توده ها را از فهرست
کلیسف می آوریم:
(درصدی R1bدر توده های گوناگون)
توده های کوچی :
باشقیری ها 47 -درصد
تاتارها 9-6 -درصد
مجارها 20-13 :درصد
ترکمان ها 37 -درصد
قزاق ها –  6درصد
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چواش ها 12 -درصد
توده های زمیندار:
خانتی ها 19 -درصد
کومی ها 16 -درصد
مردوی ها 13 -درصد
اومروت ها 9 -درصد
ماری ها 5 -درصد
روس ها 5 -درصد
ازبیک ها 10 -درصد
اویغورها 19-8 -درصد
تورکمان ها :به احتمال زیاد حامالن هاپلوگروه
مردمان
از
ها
تورکمان
میان
در
R1b
کلیتیمیناری( )kelteminartsاند که زبان شان تا
کنون ناشناخته مانده است .چرنیتسف ()Tchernetsov
بر آن است که زبان کلیتیمیناری ها از گروه
فینی -اوگری  Finno-Ugricبوده است .اما به گمان
بسیار در پرتو فرضیه کلیسف و داده های باستان
شناسی ،می توان گفت زبان آن ها چیزی همانند
زبان های هندواروپایی بوده باشد .در باره این
که آن ها به چه زبانی سخن می گفته اند ،کنون
نمی توان چیزی گفت .اما می توان کم ،و بیش با
اطمینان با توجه به پیوندهای شان با خواولینی
فرض کرد که می توانسته اند به
ها ()hvavlynts
پیشینیان
های
زبان
های
گویش
از
یکی
هندواروپایی ها سخن می بگویند .شاید به زبان
سلتیک .در دوران باستان ،آن ها زبان و آداب و
رسوم کوچی های ایرانی زبان را را پذیرفتند،
یعنی با ایرانیان آمیزش یافتند و بیخی همگون
شدند .در تاریخ آن ها با نام های ماساگیت ها
Massagets
یا ماساگوت ها (گوت های بزرگ)
)(Masgutsو نیز به نام دهی ها یا داهی ها و نیز
دهه ها ( )dahiوارد شده اند.
سرشناس ترین نمایندگان ایشان -پاری ها ،پارن
ها یا پارنی ها اند که با شکست دادن و درهم
کوبیدن پادشاهی یونانی -مقدونی ،سلوکی ها،
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امپراتوری خود شان را به میان آوردند که در
تاریخ به عنوان پارت ها (اشکانیان) ثبت گردیده
است .خود آن ها خود را پهلوی ها یا پهلوان ها
می خواندند و زبان پاری ها یا پارنی ها -یکی
از زبان های شمال خاوری ایرانی بود .چنین چیزی
به گونه مکتوب تایید شده است .بازماندگان
ایشان را می توان در میان ایرانیان آذری و
ارمنی ،ترک ها (باشندگان کشور ترکیه) و ترکمن
ها یافت.
نام خانوادگی اردوغان -نخست وزیر ترکیه ،به
خودی خود ،گویای چیزهای بسیاری است .این نام
شده
گرفته
اشکانی
()Artakan
ارتکان
از
85
است .برخی از واژه های زبان اشکانی شماری از
گویش های معاصر اوکرایین را به خاطر می آورند.
برای مثال« ،اسبور» ( )сборگردآوری باج را
آانان اوسبور « »usborمی گویند.
بازماندگان اشکانیان در سده های میانه تورکی
زبان شدند .دلیل تغییر زبان آن ها -حاکمیت
فرمانروایان دارای زبان های گونه گون بر آنان
بوده است .چند زبان ایرانی( :پارنی بومی ،زبان
های توده های النی ،ابدالی ها (پشتو) ،خیونی
ها (بلغارها؟)) و اوغوزی تورکی.
خانتی ها و مجارها:
می دانیم که در سال های اوج شکوهندگی پادشاهی
هخامنشیان ،قبایل سرکش سکایی از استپ های
آسیای میانه (و جنوب دریای کسپین) به دیگر
سرزمین ها کوچیده بودند .همین گونه می دانیم
که ریشه های سه توده نامدار را با سکایی ها
پیوند می زنند :سارماتی های جنوب اورال،
سارگات های سایبریا غربی (( )Sargatsنیاکان
مجارها) و یوئه شی های ترکستان خاوری را.
 . 85چنین بر می آید که ارتکان پسانتر به اردوگان و در
سرانجام هم به اردوغان تغییر یافته باشد .روشن است
تغییر تلفظ د به ت و ک به گ و سپس هم به غ امری بس
رایج بوده است-.گ.
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هرگاه از روی مجارها -بازماندگان سارگات ها،
داوری نماییم ،چنین می شود که تنها مردان جنگی
به سایبریا کوچیده بودند -دارندگان هاپلوگروه
 R1b1b2و  . J2این گونه،آن ها زنان شان را به
خود به همراه نبرده بودند86.شاید مطابق قانون
نامنهاد زور [(«قانون جنگل»).-گ] ،زیرا قدرت
بزرگی بر گستره سایبریا باختری در دست آن ها
افتاده بود .آن ها در این سرزمین ها همراه با
باجگیری ،به «آراستن حرمسراهای شان» هم می
پرداختند [و (دوشیزگان و بانوان دشت نشینان را
به همخوابگی می ربودند)-گ .].درست مانند همه
کوچی ها در همه زمانه ها.
زبان مجاری آن ها نمی تواند گواه بر مبدای
اوغری (اوگریک  )Ugricشان باشد .درست همان گونه
که زبان فرانسوی نورمان های فرانسه و انگلستان
نمی تواند بر خاستگاه فرانسوی آنان داللت
نماید .انسان های دارای خاستگاه اسکندیناوی در
نورماندی به زبان فرانسه و در سیسیلی به زبان
ایتالیایی سخن می گویند.
باشقیرها (که خود را باشقورت می خوانند) در
گذشته ،درست مانند پچنگ ها یا پیچینیگ ها (نام
و الن ها (که
باستانی پاسیان ها ()pasians
اوستی ها بالکارها از بازماندگان شان اند) ،به
اتحادیه قبیله یی کنگویی آسیای میانه پیوند
داشتند .بنا به همه نشانه ها ،آن ها در گذشته
به زبان ایرانی سخن می گفته اند که ردپای آن
تا همین اکنون آشکارا در زبان باشقیری ها دیده
می شود .در سال های پایانی مهاجرت های بزرگ
توده ها ،زیر تاثیر هون ها و اوغوزها زبان شان

 . 86مردمان جهان باستان نیک می دانستند که بی مهری ها
و دشواری های توانفرسای راهپیمایی های دور و دراز،
آن هم در دشت ها و کوهساران را ،تنها مردان تنومند و
نیرومند می توانند برتابند .زنان و کودکان و مردان
ناتوان دیر یا زود از پا می افتادند .از این رو،
تنها سپاهیان جوان و سوارکاران تندپا دست به چنین
جهانپیمایی ها می یازیدند-.گ.
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تغییر یافت و چهره های شان منگولوییدی (مغولی
نما) شد .اما به میزان کمتری نسبت به قزاق ها.
خویشاوندان باشقیری ها -بالکاری ها و الن های
باشنده گستره رودهای ُ
دن و دنیپر ،مدت ها پسان
تر تورکی زبان گردیدند .اما اوستی ها نه تنها
زبان باستانی خود را نگه داشتند ،بل که در
دایره خود بسیاری از اقوام بومی قفقازی را نیز
کشاندند.
کنفدراسیون قبایل کنگوی ( )Kang-kü/Kangjuزیر
فشار اغوزها فرو ریخت .باشقیرها به استپ های
جنوب اورال گریختند و از آن جا بازماندگان
اروپاییدی بورتاسی ها ( -)Burtasesنیاکان میشرها
( )Misharرا راندند .آن ها در سیمای یک اردوی
مخلوط آمدند که در آن سفیدپوستان اروپاییدی و
منگولوییدی ها در کنار هم دیده می شدند.
نام تباری (اتنونیم) باشقیر ،زاییده همان نام
های آشنای ایرانی اند :الن ،یومات (،)Yumat
(اویمات ترکمان ها  ،Yomutبورجان Burdjan87قبیله
(،)Asparukh
یی در ترکیب بلغارهای اسپاروخی
کردها و در قفقاز) ،و  ...و هیچ آوندی وجود
ندارد که آن ها را تنها تورکی بپنداریم .همان
گونه که هیچ دلیلی وجود ندارد که ریشه این نام
های تباری را در زبان های آلتاییک جستجو
نماییم.
باشکورد یا باژگرود ( Bashkurdیا  )bazhgurdبه
گونه شگفتی برانگیزی اتنونیم دیرین اویغورها-
اویخورد ( )oyhordرا به یاد می آورد که در این
واژه ،کورت -گورد -یورت به معنای خانه (خیمه)
است .به زبان ایرانی همچنین به معنای کشور
باید
خاستگاه...
زادگاه،
میهن،
نیایی،
خاطرنشان بسازیم که همه زبان های تورکی سرشار
 .87این نام -بور جان ،تا همین اکنون هم در میان
باشندگان افغانستان رواج دارد .برای مثال ،نام یکی
از فرماندهان پرآوزاه طالبان -مالبورجان بود-.گ.
428

از ایرانیسم ها (واژگان زبان های ایرانی)
اند.

88

آن چه مربوط زبان تاتارها یا باشقیری ها می
گردد ،زبان شناسان می افزایید که «آن ها با هم
تماس هایی داشته بودند» .اما در این جا وضعیت
متفاوت است .زبان باستانی آن ها از طریق زبان
تورکی ره می گشایند .به احتمال زیاد با
باشقیری های تورکی زبان ،حامالن هاپلوتیپ N1c
و Cربط دارند.

 . 88در کل ،باید متوجه بود که تاثیرات فرهنگی (از
جمله زبانی) توده های ایرانی بر توده های تورکی زبان
فرا تر ا ز آن است که تا کنون پنداشته می شده است.
برای نمونه ،آبلیت کمالف -دانشمند اویغوری در ص142 .
کتابش (تاریخ عمومی اویغورستان) در باره تاثیرات
سغدیان بر فرهنگ و تمدن اویغورها چنین می نویسد:
« ...تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در زندگی
اویغورها ،زیر تاثیر و نفوذ بسیار سغدی ها به وقوع
پیوست.
تجمع سغدی ها در مغولستان ،مدت ها پیش از برقراری
وجود داشتند.
حکمفرمایی سیاسی اویغورها در آن جا،
سغدی ها نقش مهمی در حیات سیاسی خاقان های ترک ایفا
کردند .اما به خصوص ،در زمان اویغورها بسیار مهم و
قابل توجه شدند( .نگاه شود به پول بلنک ،1952 ،ص.
 .) 336-317تاثیر سغدی ها عمال در همه عرصه های زندگی
جامعه اویغور مشاهده می شود .زیر تاثیر سغدی ها،
تحوالت مهم و ار زنده یی در خاقان نشین اویغور در
زمینه زمینداری ،و زراعت و شهرسازی به وقوع پیوست که
در این باره آثار باستان شناسی دوران اویغورها گواهی
می دهند .گذشته از آن ،در باره شرکت سغدی ها در ساخت
و بنای شهرهای اویغورها یک منبع کتبی نیز وجود دارد.
در کتیبه مگون شینه ا وسو در باره ساخت و بنای شهر
اویغورها به دست سغدی ها و چینی ها ،شهر بای بلبغ در
ساحل رود سلنگی (حدود  ) 758خبر داده می شود .در زمان
بوغیو خاقان ،سغدی ها دارای موقعیت برجسته یی در
قرارگاه خاقان بودند .خاقان را تعداد کثیری مشاوران
سغدی احاطه کرده بودند که نام یکی از آنان –وزیری به
اسم تشائو میسو – در «تسه فویو آن گوی» حفظ شده
است»-.گ.
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آن چه مربوط به هاپلوگروه  R1b1b1می گردد،
(هزاره های مغول چهره افغانستان نیز همین
هاپلوگروه را دارند) ،بعید است که آن ها در
گذشته های دور ،به تورک ها و مغول ها کدامین
پیوندی داشته بوده اند (در پایین مفصل تر
بخوانید) .بازماندگان تیره های دارای ژن
 R1a ،R1b1b2بدون شک ایرانی اند.
به باور دانشمندان باشقیری در میان بازماندگان
سارمات ها نشانه های پونتیدها ( )Pontidaچیرگی
دارد .آن ها دارای جلدهای قهوه یی اند ،با
نشانه های آشکارا برجسته اروپاییدی .از نگاه
نژادی سارمات ها ،به شدت از الپانویدهای
( )lapanoidsآستانه اورال متمایز بودند .سارمات
ها با این که سده های آزگار در کنار آن ها می
زیستند ، ،با ایشان آمیزش نیافته بودند .در
عهد مهاجرت های بزرگ توده ها ،برخی از آن ها
به کرانه های آن سوی رود کاما کوچیدند.
در تاتارستان ،در نزدیکی شهر یالبوگ ()Yelabug
گورستان آن ها (گورستان تورایف )Turayevکشف شده
است .هویداست که این گورستان آرامگاه سپهداران
بوده است .روی مزارهای آنان مطابق آیین های
دیرین ،تپه هایی خاکی (گورگان) ها برپا می
کردند و در درون گور -جنگ افزارهای شان را می
گذاشتند .همسران ایشان از میان باشندگان بومی
بود .از همین رو ،آن ها را بیرون از گورگان،
گوشه یی به خاک می سپردند .دسته شمشیر و
به
غالف آن با نمادهایی تزئین شده است که شمشیرهای
نگارین ایران ساسانی را به خاطر می آورد .در
تخارستان (شمال افغانستان) نیز در گذشته،
شمشیرها را همین گونه مرصع می ساختند.
آرامگاه های تپه یی (گورگانی) همین عصر ،بیخی
غیر مرسوم برای مردمان بومی ،در بخش های میانی
و علیای کامه پدیدار گردیده بود .مردگان به
خاک سپرده شده در این گورستان ها ،مانند
جمجمه های تغییرشکل یافته و
سارمات ها
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تزیینات
داشتند.

به

سبک

معمول

رنگین

ایران

خاوری

در این جا ،باید به انتروپولوژی پرمی های کومی
توجه نماییم .در آنان ویژگی های شبه الپانوییدی
ها ( )sublapanoidsچیرگی دارد .اما در کنار آن ها
در میان گروه های جنوبی ،آدم هایی قابل تشخیص
اند که در آن ها ویژگی های نژاد پونتیک دیده
می شود .آدم هایی دارای این چنین سیماها را در
آن سرزمین ها تنها می توان در میان تاتارها و
در عهد باستان در میان قبایل ایرانی یافت.
به هر رو ،همین گونه رویدادها موجب رفتن
()Mordovia
سارمات ها به درختزارهای مردوویا
ُف گزارش می دهد که
گردیده بودند .لئو گومیلی
خاستگاه نیاکان سردار شریمیتیف (v )Sheremetie
[که کنون مجتمع بزرگ سه فرودگاهی مسکو به نام
او یاد می شود-گ ].از مردوویا بوده است .در
میان مردوویایی ها می توان نام های خانوادگی
یی را یافت که ریشه در نام های کهن ایرانی
دارند .مانند Pivkin :از  Bevka؛  Kurbatovاز
 Ardatova ،Kurbatاز  Ardathو...
در همه زبان های خاوری فینی ،تاثیرات زبان های
ایرانی ،محسوس است -در زبان های ادمورتی ،کومی
و ماری .مگر ،بیشتر از همه در زبان مردووی رد
پای زبان های ایرانی برجسته تر است .اتنونیم
زارزیا ( )zrzyaرا با اوروسای ایرانی aurusa
(سفید) آژیده می زنند.
پرسشی به میان می آید که ایرانیان چه سبدی از
ژن ها را می توانسته اند با خود به ارمغان
بیاورند؟ شاید ژن های مردمان دارنده فرهنگ های
تپه یی (گورگانی) را ،که بایسته است به آن ها
نه تنها هندواروپایی ها ،بل که مدیترانه یی ها
را هم آژند زد .دقیق تر دامداران آسیای قدامی
را ،چون درست آن ها نخستین کسانی بودند که
ساختن قرغان ها دستاورد سازندگی شان بود.
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پسان ها ،در سده های میانه ،قپچاق ها به گستره
مردوویا ( )Mordoviaآمدند .از آن ها داستان
هایی در باره دوشیزه برفی ،نام دریاچه ایتالر
کولکومانف
خانوادگی
های
نام
و
()Itlar
شاید
و
()Kumanaev
کومانایف
(،)Kolkomanov
یسینین ([ )Yeseninنام خانوداگی سرگی یسینین-
سخنور بزرگ روس-گ ].به یادگار مانده است.
قپچاق ها سیمای اروپاییدی ویژه یی دارند.
سال های مهاجرت بزرگ توده ها ،نه تنها نقطه
عطفی در تاریخ استپ های اورآسیا ،بل نیز در
تاریخ اروپا بود .رویارویی رم و ارتش کوچی ها
و آلمانی ها سده ها ادامه داشت و به گونه غم
انگیز به پایان رسید .امپراتوری روم نتوانست
بیستد و فرو ریخت .این آغاز بودی برای از میان
رفتن برده داری که با خود تمدن مدیترانه یی
(میانزمینی) را نیز نابود کرد.
به روی ویرانه های دنیای کهن ،با مشارکت تازه
واردان از راه رسیده از خاور ،دنیای نوی آغاز
به ریختیابی کرد و گروه های تباری نوی که یکی
از آن ها سالوی ها بودند ،به روی صحنه گیتی
پدیدار گردیدند .یادمان ها در باره این
رخدادها در چنین واژه هایی چون ریتسار
(شوالیه) لهستانی ،ریتر آلمانی ،کاتین -خاتین
و
بالروسی -روسی ،نام های تباری صرب ،کروات
نام فرانسوی الن بازتاب یافته اند.
با کوچی ها ،پدیدآیی دولت ها (یا ساختارهای
دولتی) ی نو در گوشه های مختلف جهان :در
ترکستان خاوری ،آسیای میانه ،هند ،در درون
مرزهای امپراتوری روم و ...آژند می خورد.
اروپای خاوری نیز از این روندها به درو نماند.
با سرازیر شدن کوچیان ،به احتمال زیاد ،پیدایش
چنین ساختارهای دولتی مانند ارسانیا ()Arsania
(در سردارنشین ریازان روسیه) ،کویافیا (خاقان
نشین کیف در روسیه قدیم -کنون اوکرایین) و
دولت سالوی (در نوگراد) ،انتایب (آنت ها) Antaib
) ،(Antesدولوبا ( ،Duloba (Dulebyدر بلغارستان و
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شاید هم بسارابیا -در
( ) Meshcheriaپیوند دارد.

مولداوی

و میشچیریا

بلغارها:
کلیسف ،به عنوان آوند خاستگاه تورکی بلغارها،
هاپلوتیپ «سلتیک» آن ها را گواه می آورد ،که
در آن در میان هاپلوگروه های آتالنتیکی یعنی
اروپایی ،تنها هاپلوگروه دیرین آسیایی می
باشد .او این تنها هاپلوگروه را با تورکی ها
آژیده می زند.
بدون پرداختن به جزئیات ،می خواهم یادآور شوم
که ُ
تخاری ها مهاجرت خود را از بالکان آغاز
نمودند ،خاور اروپا (سرزمین های حوضه رود
ولگا) را زیر پا گذاشتند و به چین رسیدند .آن
ها زبان خود را به باشندگان بومی «بخشیدند» و
خود به هر دلیلی که بود ،به جای آن ،زبان
ایرانی را فرا گرفتند.
در پیوند با زبان بلغارهای کوچی باستان،
نیاکان بلغاری های کنونی ،در میان دانشمندان
اختالف است .برخی ،بلغاری ها را بر توجه به
خویشاوندی های دیرین شان با تاتارها به توده
های تورکی آژند می زنند .هر چند حضور کال تنها
سه کلمه تورکی در بایگانی واژگانی مدرن بلغاری
ها ،بس هشدار دهنده است و آژیرها را به صدا در
می آورد تا در این زمینه از احتیاط کار
بگیریم.
به احتمال زیاد ،آن ها در آغاز به زبان دیگری
سخن می زده اند و شاید با توجه به نوشتارهای
البته،
برجامانده باستانی ،به زبان ایرانی.
بستر یا سوبترات  Thracianآن ها درست مانند بستر
سالوی شان جر و بحثی بر نمی انگیزد .باید از
یاد نبرد که در بلغارها مانند باشقیرها و
ترکمان ها همراه با هاپلوگروه ( R1aکه ویژه
هندواورپاییان) است ،شمار بسیار هاپلوگروه
 R1b1b2نیز دیده می شود .عین الگو در میان
اوستی ها ،بالکارها ،آذری ها ،چرکس و ...دیده
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می شود .در باره مردووی ها و کومی ها پیشتر
سخن گفتیم( .بازماندگان تیره های دارای ژن
 R1b1b2و  R1aبدون شک ایرانی تبار اند).
...و در این جا ،مناسب است این پرسش را مطرح
کنیم که سارماتی های خاوری که هستند؟ بنا به
همه نشانه ها ،آن ها تنها از بازماندگان
ُند ژنی
آریایی ها نیستند .شاید راز آن ها را ف
ُند به آن
تاتارها و ایرانیان افشا نماید .این ف
پیمانه متنوع است و از همه مهمتر همانند با ژن
های آسیای باختری ،اما زمینداران که ناخودآگاه
به ذهن می آید که تاتارها همه گروه های تباری
کوچی اورآسیا را اعم از ایران باستانی و غرب
آسیایی در خود گرد یکجا آورده اند.
عین منظره در میان مردم آسیای میانه دیده می
شود .تنوع مجموعه هاپلوگروه های آن ها ،نه
تنها از گروه های تباری یاد شده در باال کمتر،
بل که حتا بیشتر است و پیشی هم می گیرد .زیرا
در خون آن ها ،هاپلوگروه باشندگان جنوب
هندوستان هم دیده می شود -مردمان نامنهاد
ویدویی نما (.)veddoids
قزاق ها -نوادگان نوع های عمدتا تورکی باستان
(آسیای مرکزی) اما با ترکیب قابل مالحظه نوع
های همگون شده (اسیمیله شده) ایرانی ،به شمار
می روند؛ هم در همین قطار می آیند.
هرگاه اتنوس های کوچی اروآسیایی را در یک ردیف
آرایش دهیم ،آشکار می گردد ،که تاتارها آمیزه
یی می باشند از گرهخوردگی مردم ایران باستان،
دارای سیماهای اروپاییدی با بخش کوچکی از
ویژگی های آسیای مرکزی .برخی از آن ها در
آسیای مرکزی برداشت شده بودند ،هنگامی که
نیرومند بودند و بر بسیاری از توده ها فرمان
می راندند .دیگران ،در سال های تحقیر تحت
فرمان هون ها.
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باشقیرها ،آمیزه یی اند از باشندگان اوایل سده
های میانه ،هنگامی که چیرگی سیاسی و تباری به
دست هون ها افتاده بود ،اما بخش اصلی شان
کماکان ایرانی ماندند .قزاق ها -برش مرحله
تباری اند .در این دوره ،عناصر
بعدی تاریخ
منگولوییدی دارای خاستگاه های تورکی و مغولی
بر عناصر اروپاییدی چیرگی می یابند .آخرین
هنگاف را به سیمای مردمان استپی به پندار
کراژاوین( ،)Karzhavinکالمیک ها پرداز کردند و
پس از آن ،استپ به همین سیمای درآمد که همین
اکنون دارد.
آن چه مربوط به مغول ها می گردد ،بدیهی است،
آن ها نیز دارای سازواره های اروپاییدی می
باشند .مگر ،این این سازه ها زیر سایه تیپ
منگولوییدی آسیای مرکزی که شالوده ساختی ایشان
است ،رفته است.
موزاییک استپ تا دشت های دانوب ادامه دارد.
روشن است ،این موزاییک رنگارنگ ،ارمغان ارژنگ
تاریخ ژنتیکی مشترک توده های باشنده این
سرزمین پهناور می باشد.
ُند ژنی (استخر ژنی) تاتارها (بدون
ساختار ف
هاپلوگروه  ،Nیعنی گروه منتقل شده در هزار سال
پیش) و ایرانی ها آشکارا از نگاه ژنیتیک متنوع
(داده ها از ویکی پیدیای سال 2007
است.
برگرفته شده است).
گروه هاپلوتیپ های اروپایی  ،I ،R1b ،R1aگروه
هاپلوتیپ های غرب آسیا( G ،K. E ، J -هاپلوگروه
های تاتارها نشان داده نشده است)  Lو اندکی هم
)،C ،Q ، N
هاپلوگروه های آسیای مرکزی
((هاپلوگروه های آسیای مرکزی نشان داده نشده
است).
(عالمت
حامالن هاپلوگروه های نوع  R1* ،Fو *R2
ها قدیمی اند) و به احتمال زیاد مربوط به مردم
باستان ترکستان خاوری می گردند.
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در عصر مهاجرت بزرگ توده ها ،سرازیری قبایل
کوچی ایرانی به قلمرو شمال هند ،به رانده شدن
فرزندان اقوام آریایی به اعماق سرزمین پهناور
هند انجامید .در نتیجه ،در غرب هند ،شاهد
هستیم.
ها
هاپلوگروه
آریایی
یکنواختی
بازماندگان تیره های آریایی ،کنون در بخش شمال
خاوری هند و تیره های کوچی ایرانی -بخش شمال
باختری آن سرزمین بسر می برند.
اند که در
شامل*R1
هاپلوگروه های R* R1
ترکیه ،پاکستان ،هند ،در ایران (بسیار) دیده
می شوند .همچنین*  R2در پاکستان ،پرتگال،
اسپانیا و در میان تاتارها و اوستی ها یافت می
شوند .هاپلوگروه*  R2دارای زیرالیه یا ()subclade
 R2Aنیمقاره هند ،آسیای مرکزی ،چین و ...است.
این گونه ،از مرور کوتاهی که کردیم ،روشن می
گردد که دارندگان هاپلوگروه ( R1bدقیق تر
 ،)R1b12bبیشتر ایرانی اند تا تورکی .این ادعا
در استخر ژن های اوستی ها که زبان النی را حفظ
نموده اند ،و بالکارها و نیز نوادگان الن ها
که زبان خود را از دست داده اند ،هم تأیید می
گردد .در میان آن ها حامالن هاپلوگروه  R1b12bکم
نیستند.
آن چه مربوط به R1b1b1می گردد ،به گونه یی که
در پانوشت ها می بینیم ،تورکی تبار نیستند .به
احتمال زیاد ،از «قبایل گمشده» پیشینیان
هندواروپایی ها اند.
یادداشت:
هیپر بوریا (برگرفته از کلمه یونانی قدیم-
 -Ὑπερβορείαبه معنای آن ور شمال ،در آن سوی
شمال -،در اسطوره های یونانی قدیم و سنت های
برجامانده از آن ،کشور افسانه یی شمال،
زیستگاه توده های پاکیزه هایپربوری ها بوده
است.
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قاره شمالی قطبی در نقشه سال 1595
باید گفت که کنون فرضیه پیدایش قطبی آریایی ها
در محافل علمی هواداران جدی ندارد .برعکس ،روز
تا روز دایره هواداران فرضیه شکلگیری هسته
نخستین توده هایی که پسان ها خود را آریایی می
خواندند ،در دلتای رودهای دجله و فرات و اروند
در بخش شمالی بستر خلیج پارس و پس از آن،
هوملند دامنه های جنوبی قفقاز (در آذربایجان و
کردستان) ،فراخ تر می گردد .اگر فرض را بر این
بگیریم که نخستین انسان های هوموسایپنس در
اتیوپی پدیدار شده بودند و از آن جا ،در دو
گروه -یکی به سوی دلتای رود نیل مصر و گروه
دیگر از راه شمال باب المندب به سوی یمن و
پشته ایران شتافته بودند ،و باز هم اگر
بپذیریم که در عهد یخبندان تراز آب اقیانوس
جهانی پایین تر بوده است ،شمال خلیج پارس و
گستره میانرودان (بین النهرین) و دامنه های
جنوبی قفقاز می تواند نخستین گهواره هسته ریزی
آریایی ها باشد .درست از همین جا بود که
ایالمیان و آسوری ها برخاستند .از همین جا بود
که انسان خردورز به سوی هند و هندوچین و نیز
آسیای میانه و جنوب سایبریا (در کل -آسیای
مرکزی) شتافت و آن سرزمین را به عنوان میهن
دومی خود برگزید و سپس هم از آن جا به سوی غرب
رهسپار گردید و گستره میان رودهای ولگا و
دانیوب (شمال کسپین و دریای سیاه) را باشگاه
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خود ساخت -گستره یی که ایرانیان قدیم آن را
«ایریانام ویجه» خوانده اند .و سرانجام هم
بازگشت آن ها از ایریانام ویجه به سوی قفقاز،
آسیای میانه ،دامنه های شمالی و باختری پامیر
و پشته ایران بود-.گ.

داکتر اسکندر بایارف

توران
اوستا ،آریایی ها را به به نام «رزمندگان
ارابه سوار» یاد می کند 89و نام های قبایل آن
اری ها [(ایری ها)-گ،].
ها را می آورد:
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

 . 89راتشتار یا راتائشتار ( - )Rataeshtarیعنی [مردان-
راتا  -چرخ ،اشتار یا
گ ].ایستاده بر روی ارابه.
استار -ایستاده (بر روی ارابه) .دیگر القاب شناخته
شده 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» - Ritter
شوالیه 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.
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ریشه
یک
دارای
ها
90
(جمشید)( )Yimaمی رسند.

اند

که

به

یما

َریدون91،یکی از بازماندگان جمشید-گ ].در
[ف
آستانه مرگ ،پادشاهی خود را میان پسرانش-
َ (در اوستا سَیرم  ) Sayrimتقسیم
ایرج ،تور و سَلم
در مرز چین
کرد .تور ،سرزمین توران را که
« .90انسان نخستین دیگر ،نمه (اوستایی :ییمه «جمشید»)
َنت است .تغییرات بعدی در دو سنت ایرانی
َسو
نیز پسر ویو
و 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
یمی (پهلوی :ج
است .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 قهرمانان پرآوازه عهد آریایی بود .نام وی
ً به معنای «سومین» است .او در هند قهرمانی است
لفظا
اژدهاکش و کسی است که سومه مقدس را می فشارد و می
نوشد.
در ایران این
َ
ثرینه (اثرط در
هوم مقدس است.
هندواروپایی می

شخصیت در دو تن متجلی شده است .یکی
متون بعدی) که ش فابخش و آماده سازنده
لینکلن وی را نیز قهرمانی از دوره
داند» -.برگرفته از انترنت-گ.

 .91فریدون 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
پادشاه جهان گشت .فریدون در پایان خسروانی ،جهان را
به سه پسرش سلم ،تور و ایرج بخشید .او ایران را به
ایرج داد .ولی سلم و تور نیرنگ کردند و ایرج را
کشتند .فریدون پس از آگاهی از این رخداد ،ایران را
به منوچهر ،نوه ایرج داد -.ویکی پیدیا-.گ.
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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 اند .نام متاخر این
92
سرزمین ها ترکستان شرقی است.
َم می گردد ،مرزهای آن
آن چه مربوط به جاگیر سَل
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 ،93سایرم
 .92کنون استان سینکیانگ چین-.گ.
 .93از 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،
(مانند :پشنگ ،افراسیاب ،گرسیوز ،اغریرث ،گ
كهرم ،سپهرم ،اندریمان ،سرخه ،شیده ،فرنگیس ،منیژه،
ویسه ،فرشیدورد ،لهاك ،هومان ،پیران ،بارمان ،پیلسم،
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ها ،سایان ها و ده 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.
دها ها  )dahaکوچروان َ
ده ها (دهه ها یا َ
از َ
دهی
دهایی و نام کشور َ
یا َ
دهستان  -ترکمنستان
ها
سارمات
(-)sayrim
سایرم
از
کنونی)،
( )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 سو ،توپونیم های آریایی
َن (ارژان) و ...از
بس فراوان می باشد :چشمه ارژ
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
گلباد ،نستیهن ،سیامك ،شواسپ ،ارجاسپ ،ویدرفش،
نامخواست و…) ،بیخی آشكار و مسلم است كه تورانیان
عصر اوستایي ،قوم /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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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 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»( 94جنگجویان 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 یی ها -
 .94واژه ماریانت -مزدور ،اجیر ،دست نشانده ،هم پسان
ها از همین ریشه ساخته شد-گ.
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(هندوآریایی)
()catacombniks
ها
کاتاکومبی
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
های
[راه
رهسپار
آنان
ها)،
دشتی
(سین
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
95
«ارابه داری» را پذیرفتند.
...و بدیهی است« ،آموزگاران» به گونه یی که
پنداشته می شود ،سین تشتی (سین دشتی) ها بوده
باشند .اما در پس آن ها دیگران آمدند .مقارن
با پایان عصر برنز ،وضع در مرزهای چین همانند
وضعیتی گردید که امپراتوری روم در غروب قدرت
در آن قرار گرفته بود .یورش گسترده کوچروان به
مرزهای امپراتوری ،جنگ و تباهی را به ارمغان
آورد .بسیج نیرو ،توان پادشاهی چین را بس می
فرسود و به ته می کشاند .کار به جایی کشیده
بود که حتا پیرمردان  73ساله را هم به خدمت
نظامی فرا می خواندند .به گونه یی که چینی ها
گزارش می دهند ،مردم تنها پس از مرگ به آسایش
دست نارس می رسیدند .یکی از این تهاجمات ،برای
پادشاهی یین کشنده و برای آینده چین از نگاه
تاریخی مهم از کار برآمد .نزدیک به سده
چهاردهم پیش از میالد در استپ های استان شئن سی

 .95چنین 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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قبایل کوچرو «یون» یا «ژون» (یونگ یا جونگ)
سرازیر گردیدند.

96

 . 96قبایل جونگ یا یون (ژون) ،دی ها و دینلین ها
( ،) dinlingنیاکان قبچاقی ها و بوماهای شمالی ،توده
هایی بودند که چینی های باستانی آن ها را چونان
اروپایی نماهای شمالی می خواندند (مردمانی با چشمان
رنگین ،موهای بور ی ا قهوه یی روشن) .با این هم،
نویسندگان یوئه شی های بعدی (پروتوسغدی ها) و چینی
دوره امپراتوری «هان»  ،آن ها را از هم تفکیک می
کردند و میان شان فرق قایل بودند و چونان توده های
جداگانه می پنداشتند.
دینلین ها ،هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای پادشاهی
میانه زیرآسمانی چین (در منطقه آلتای -سایان) زندگی
می کردند .نیاکان قبچاقی ها ( )Protokypchakاز سوی
نویسندگان هانی چین از نظر زبانی چونان قبایل
دینلینی (ایرانیان شمال خاوری!) و از دید نژادی
(اروپایی نماهای شمالی واریانت اندرونوفویی!) اما نه
مسکون ،بل کوچرو ،پرداز می گر دند( .به سان تفاوتی که
میان کوچروان اسیکتی هردوت (کاتیارها) و اسکیت های
زمیندار وجود داشت) !
یون ها یا ژون ها و دی ها با باشندگان انتروپولوژیک
پامیری و پرگانه یی /پرگنه یی [(معرب آن -فرغانه) -
گ ].اویغورستان آن برهه ( -دیل ها) تقریبا هیچ
پیوندی نداشتند .تنها دست سرنوشت دو گروه از دی ها
را در دوره هان های چینی بعدی در جنوب سین کیانگ
(یکی از شاخه های
افکنده بود .یون ها یا ژون ها
پارامادیاری ) )pramadyarدر ربع نخست سده هشتم پیش از
میالد از جونگار ( )Junggarآمده بودند.
دی ها که ُ
تخاری زبان بودند ،نیز چند سده پسان تر از
راه جونگار پدیدار گردیدند.
در میان ژون ها از دید نژادی نوع اندرونوفویی بیشتر
بودند ،در حالی که در میان دی ها هم همان
اندرونوفویی ها چیرگی داشتند ،اما در یک آمیزش ویژه
با اروپاییان خاوری (هر چند چنین چیزی صرفا فرضی
است!)
بوماها ( )bomaهمسا یگان شمالی دینلین ها بودند .آن
ها از دید ظاهری با دینلین ها همانند بودند ،اما
(بنا به داده های هانی های چینی) به زبان بیخی
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منشای ژون ها نامشخص است ،اما بنا به برخی از
داده ها آن ها می توانند با ایرانیان ربط
داشته باشند .زمینداری و کشاورزی مانع از آن
نشد که ژون ها از «سرگرمی» های پیشین خود
(جنگاوری) دست بردارند .تاریخ نویسان چینی
گزارش می دهندکه ژون ها «قلب ببرها و گرگ ها»
را دارند و پیهم درگیر نبردها اند.
پس از دوصد سال جنگ ،آن ها به رهبری ائتالف هشت
قبیله بیشتر بومی  :ین ،شو (با شو) ،آو ،تسیان
دیگری( -زبان پراسمودی) سخن می گفتند .بوماهایی هم
چین می زیستند) و هیچ پیوندی
بودند (که در نزدیکی
با آلتاییان شمالی نداشتند.
پژوهشگران جدی ،کرکتر ایرانی باستانی و اروپای شمالی
دینلین ها و پروتوقبچاقی ها را می توانند تثبیت شده
بپندارند .آن چه مربوط می گردد به بوماهای شمالی،
ژون ها و دی ها ،هیچ دلیلی وجود ندارد که آن ها را به
عنوان چینی یا قفقازی بپنداریم .این سه گروه آشکار
نوستراتی ( )nostratiyاند.
فرهنگ کاراسوک ( )Karasukپیش از سده های  9-13پیش از
میالد رایج بود .عوض آن ،به گونه یی که روشن است،
فرهنگ دینلین -تاگار ( )Tagarجایگزین شد.
کیت ها در واقع ،بخش هایی از کاکراسوکی ها ()kakrasuk
هم
باختری
شمال
همسایگان
نیز
بوماها
بودند.
کار اسوکی ها و هم تاگاری ها بودند .درست مانند تشتی
ها (دینلین های هونویی یا خونویی شده -قرغیزها!)
در عهد تشتی قبلی(سده ششم پیش از میالد) شماری از
بومایی ها به ژرفای جنگلزارهای شمالی -تایگایی ( )taiga
رانده شدند و در آن جا با باشندگان قدیمی تر آمیزش
یافتند.
اسیروییدی
()Uighuria
باشندگان بومی اویغورستان
( )assiroidyنیستند ،بل پامیری -فرغانه یی اند .با آن
که ،روی هم رفته ،اروپاییدی جنوبی اند .از دید زبانی
شاید بوروشاسی ( ) Burushasiباشند .درست پسان ها بود که
ُ
هونی -
تخاری های زبانی ،ایرانی ها و ،سر انجام
تورکی ها به این جا آمدند.
445

( ،)Qiangپو ( ،)PUوی ،لو ،پئن ،به گستره
پادشاهی شان یا شانگ (یین) یورش بردند .در
نبرد بزرگ ارتش شکست خورد و امپراتور کشته شد.
بر روی ویرانه های امپراتوری در  1027پیش از
میالد ،فاتحان پادشاهی خود را پی ریختند که
چژو یا ژو نام گرفت.
چنین می پندارند که چژویی ها به گونه ریشه یی
جهان درونی مردم چین را دگرگون ساختند و کمی
به باور لئو
هم جهان بیرونی آن ها را.
گومیلیف ،از آن ها چینی ها «ریش های انبوه و
بینی های بلند پیدا کردند .باید افزود که چهره
های نسبتا برفلد در میان چینی های دارای چهره
های مسطح نیز از آن ها است.
پس از حمالت ژون ها ،یورش های تازه یی رخ داد.
از منابع مکتوب بر می آید که در سال های - 900
 800پیش از میالد در مرزهای پادشاهی ژو (چین
باستان) ،قبایل خیان یون یا سیان یون ()syanyun
ظاهر شدند .بنا به همه نشانه ها ،آن ها کوچرو
97
بودند و به گمان غالب تورانی.
سیان یونی ها در سال  771پیش از میالد به یک
پیروزی بزرگ دست یافتند .پایتخت امپراتوری ژو
سقوط کرد ،و امپراتور کشته شد .وارث تاج و تخت
به دوردست های کشور چین گریخت و حتا پایتخت
نوی ساخت ،اما نه او و نه بازماندگانش

 . 97منابع چینی از ظاهر شدن دو قبیله بسیار به هم
نزدیک به نام های «خیان یون» یا «سیان یون» و «خیون
یون» در این هنگام در مرزهای شمالی چین در کرانه های
جنوب خاوری بیابان گوبی سخن می راندند .در آینده از
نام
اثر آمیزش این دو قبیله با چینی ها ،مردمی به
خونوها یا هونوها (نیاکان هون های بعدی اروپایی) به
میان آمدند .بسیاری از پژوهشگران بر آن اند که این
ها از خیانی ها یا خیونی هایی بودند که در گذشته در
گستره توران بودوباش داشتند و سپس به مرزهای جنوب
خاوری گوبی آمدند-.گ.
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توانستند
بیافرینند.

شکوه

و

دبدبه

پیشین

را

باز

شیوه زندگانی ایرانیان دوره نخست بسیار کم از
شیوه زندگانی تورانی ها تفاوت داشت .آن ها
کوچرو نه ،بل که دامدار بودند و در دشت ها در
جستجوی چراهگاه ها در تکاپو بودند و سرانجام
در سیل ُ
بر های رودخانه ها جایگزین شدند .آن ها
پیاده می جنگیدند و تنها سرشناسان شان ارابه
سوار بودند .تورانی ها ،بنا به همه نشانه ها
کوچرو بودند و در گذشته در گستره خاوری
بودوباش آریایی ها (ایرانی ها) زندگی می
کردند.
های
«ریشه
کتاب
نویسندگان
پنداشت
به
هندواروپایی قدیم در زبان قزاقی :اطالعات فشرده
فلسفی-زبانی و تاریخی-ریشه شناسیک» ،خلیل
سلیمانف و الیاس سلیمانف ،آلماتی2010 ،
[ http://www.twirpx.com/file/588360/همچنین نگاه شود
به پایین این صفحه)] نام دریاچه بلخاش از نام
98
َش ( )Vorukashگرفته شده است.
اوستایی وروک
 .98گروهی از پژوهشگ ران بر این اند که نام دریاچه
بلخاش -از بلخ گرفته شده است و بلخ فونوتیک سانسکریت
و زبان ُ
تخاری است .دریاچه بلخاش دامنه های شمالی کوه
های تیان شان واقع است .دریای مقدس واروکش در اوستا
(دریای کسپین) -میهن نخستین و خاستگاه هندوآریایی ها
شمرده می شود.
در زند  /اوستا حرف ب بریده و المبادیزیشن /روتسیسم
واروخ /وارک (بارکَ /
َک) به جای بلخ دیده می شود.
بر
َش یا َ
بروکش
َروک
این گونه ،شاید نام بلخ و بلخاش از و
(َ
بلوکش) -دریای کسپین گرفته شده است که با گذشت زمان
به بلخ تبدیل شده است .با این هم ،برای وجه تسمیه
بلخ واریا نت های دیگری هم آمده است .برای نمونه ،در
دایره المعارف «آریانا» در باره بلخ چنین آمده است:
در كتاب چهارم ودا (اتهرواودا)  ،از مردم بلهیكه و
شاه آن ها سخن رفته است و در مهابهارات ،داستانهای
حماسی هند ،بهشكل بهلیكه یاد شده و در ادبیات
سانسكریت بهصورت بالهیكه (بلیکه یا بلهیکه)آمده است.
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بلخ در اوستا تنها یك بار ،آن هم در فرگرد اول
وندیداد ذكر شده است؛ آن جا كه از  ۱٦قطعه سرزمینهای
آریایی یاد مى كند .بلخ در فهرست این سرزمینها،
بهصورت باخذی یا بخدى نامیده شده است و در بند هفتم،
فرگرد اول وندیداد چنین گفته مىشود« :چهارمین كشور
با نزهت كه من اهورامزدا آفریدم باخذی زیبا با درفش
برافراشته است».
بلخ در فارسی قدیم ،به ویژه در كتیبههای داریوش،
بهصورت «باختریش» و «باختریا» آمده و در ایالمی «بكه
 شی  -ایش» یا «بیكتوری ایش» و در آكادی «باختر» ودر یونانی «بكترا»« ،باكتریا» و «باكتریانا» و در
زبان چینی «با  -هی  -هیه» و در تاریخ «هان  -وى»،
«تاهیا» نامیده شده است .نام این شهر كهن ،در پهلوی
و فارسی میانه به شكل «بخل»« ،بهل» یا «بهل بامیك» و
در فارسی دری «بلخ بامی» و «بلخ» آمده است.
ُ
پروفسور یوزف ماركوارت ،بر مبنای جغرافیای موسی
خورنى ،تاریخ نویس ارمنی قرن پنجم میالدى ،مىنویسد:
«این نام به پهلوى« :بهل بامیك» (بهمعنای درخشنده) و
به پارسی نو« :بلخ بامى» است .از زمان «ماراباس»
ارمنىها برای نام «باكتره» ،عبارت «بهل پایتخت
كوشنك» را بهكار مىبردند .نام پارسی كهن آن «باخترش»
بود ،كه همین اسم و یا نوع توسعه یافته آن ،در نزد
ایرانیان غربی مدت مدیدی وجود داشت ،و همان طور كه
نولدكه به حق از اشكال سریانی آن ،نامهای «باكتریها»
و «باكترى» را از كتاب قانون سرزمینها ،متعلق به
آغاز قرن سوم میالدى ،استنتاج كرده است ،این نام
نمىتواند از یونانی اشتقاق یافته باشد .شكل ایرانی
آن نیز به كلمه عربىَ« :
َرى» (شتر بكتری = شتر
بخْت
باخترى) باز مىگردد».
گذشته از این ،آوازه و شهرتی كه بلخ بهحق بهدست
آورده ،چنان دیرینگی دارد كه اغلب آثار كهن به آن
توجه داشتهاند .چنان كه گفته شد ،در اوستا بلخ با
صفت زیبا و پرچمهای برافراشته (باخذیم سریرام  -اردو
درفشام) یاد شده ،كه نشانه مدنیت و دولتمداری آن
است؛ و «در پهلوی بلخ با صفت «بامیك» یاد شده ،كه
بهمعنای درخشان و باشكوه و زیبا و روشن مىباشد؛ و
به قول ویلیام جكسون ،در نسخه پهلوی اوستا ،كه از
سم رقند در قرن هشتم میالدی به دست آمده« ،بخل بامیك»
نامیده شده است؛ و دارمستتر مى گوید كه در زند اوستا
ریشه این كلمه «بامیه» بهمعنای درخشان است.
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بیشتر جغرافینگاران مسلمان سده های میانه نیز برای
این كه بلخ از منظر زیبایی در دنیا نظیر ندارد ،در
شگفتی بودند؛ چنان كه «مطهر مقدسی در كتاب البدأ و
التاریخ و مسعودی در مروج و الذهب آن را «بلخ
الحسناء» و دقیقی «بلخ گزین» و البشاری در احسن
التقاسیم «بلخ البهیه» و واعظ بلخی در فضایل بلخ
«بلخ غراء» نامیده» و به زیبایی و شكوه و جالل
ستودهاند .فرخی سیستانی مىگوید:
از در نوشاد

مرحبا ای «بلخ بامى» همره باد بهار-
رفتی یا ز باغ نوبهار
خاصه اكنون كز
ای خوشا آن نوبهار خرم نـوشاد بلخ-
در بلخ اندرون آمد بهار
تا بهار
نوبهار بلخ را در چشم من قیمت نماند-
گوزگانان پیش من بگشاد بار
ثعالبی و البیرونى ،نیز برای بلخ صفت بامی را
آورده اند؛ و صاحب فضایل بلخ مىنویسد ...« :بلخ را
«بلخ بامى» نام است و بامی نام ملكی است و بعضی
گویند بامى ،نام دختر گشتاسب است» .مقدسی گوید در
كتابهای عجم آن را «بلخ باشكوه» نامیدهاند .شكوه و
زیبایی بلخ شاید به آن دلیل است كه بهگفته ابن حوقل
در آن جا انواع گلهای زیبا با شكل و بو و رنگهای
گوناگون مىروئید كه در بسیاری از جاهای دیگر نظیر آن
ها نیست.
ُمالبالد»
بههر حال« ،دارالفقاهه» و «قبةاالسالم» و «ا
نیز از القاب دیگر بلخ هستند.
بلخ در لغت بهمعنای كدویی است كه در آن شراب كنند.
در این معنى سوزنی گفته:
كه دوستیم دو
بهـای یـاسمن و چكـریم فـرست امروز-
«بلخ» شراب داد ایوار
در عربی درخت بلوط را بلخ گویند .در قاموسها معانی
دیگری نیز برای واژه بلخ بیان داشتهاند كه بحث
درباره یك یك آن ها مورد نظر ما نیست .منظور از واژه
بلخ در این جا نام شهری است مشهور از شهرهای خراسان
بزرگ.
در وندیداد آمده است كه شهر باستانی بخدی (بلخ) را
«اهورامزدا» آفریده؛ اما ابوعلی بلعمى ،كه تاریخ
ّل قرن سوم هجری به فارسى
طبری را در نیمه او
برگردانیده ،در باره بنا و وجه تسمیه بلخ چنین نوشته
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در این جا ،به گونه یی که روشن است ،درگیری
های خونینی میان آریایی ها و تیره های تورانی
رخ داده بود .به گفته آن ها ،پرشمارترین تیره
ژر یا جزء ( )zhuzارشد قزاق« -دولت» از
بازماندگان دولوهای قدیم اندکه با ُ
بلغار،
َ
بلغارها و بالکارها (بلخارها؟) خویشاوند اند.
(به این ،باید قبایل یفتلی (ابدالی) -نیاکان
ترکمان ها ،بخشی از ترک ها و افغان ها 99را
است« :گیومرث ،روی بنهاد بدان نشان كه او را نموده
بودند تا آن جا رسید كه امروز شهر بلخ است ...آرزو
كرد كه آن جا شهری [بنا] كند ،و مأواگاه خویش
سازد.» ...
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه كه بلخ را پایتخت مملكت
باختر یا باكتریانا مىداند ،در باره وجه تسمیه آن،
چنین به نقل بعضی اقوال مىپردازد« :جمعی را عقیده
این است كه چون باختر در شمال شرقی مملكت ماد (عراق
عجم) بوده و باختی یا باختو در لغت مادها معنی شمال
داشته ،از این جهت آن مملكت موسوم به باختر شده است.
برخی دیگر بر این باور هستند كه بلخ در زبان بختو،
كه حاال پشتو مىگویند ،یعنی در زبان افغان ها ،به
معنی قلعه بوده .اگر این گفته صحتى [داشته باشد]،
باید گفت چون پایتخت باختر قلعه داشته موسوم به این
اسم شده» است.
در باره وجه تسمیه بلخ در كتاب فضایل بلخ نیز روایتی
چنین آمده است ... « :و سید امام اجل ،عالم شهید،
ابوالقاسم سمرقندی در كتاب تاریخ بلخ آورده است كه
بلخ در اول وضع «برخ» بوده است و برخ نصیب و بهره
باشد و بامی منسوب به بام؛ و معنی بام ،مكان مرتفع
باشد .یعنی مملكت و پادشاهی بلخ از رفیعتـرین انحای
ملك اسـت .بعضی از مشایخ و علمای كوفـه بلخ را
«مرجیاباد» مىگفتند ،به سبب آن كه ابوحنیفه را مرجئی
مىنامیدند»-گ.
 .99منظور از پشتون های غلزایی است که از بازماندگان
یفتلی ها شمرده می شوند .در این حال ،پشتون های
ابدالی را هم گروهی از بازماندگان یفتلی ها یا
اپتالیت ها می شمارند .هر چند ،باور استواری هست که
پشتون های درانی با پارس های ایرانی و پارسیوان های
هراتی از یک ریشه و تبار اند .به گونه یی که ریچارد
نلسون فرای نوشته است ،پشتون در واقع ،همان پارسو -
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نیز افزود .یعنی ،هر دوی آن ها  -از نوادگان
از دیدگاه آواشناسی قزاقی
تورانیان اند).
دولو -تور اوستایی و  dulatدولت -توران ،اوستایی
است.
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 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،
َن-
ُت
قزاقستان ،ترکستان خاوری و کشور چین (خ
شمال باختری چین).
پارسیان ساک ها را به «سکایی های پارادریا»
یعنی سکایی های آن سوی دریای کسپین( 100اسکیت
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
101
و در این جا به معنای چنگ زدن یا کبچه زدن
102
است .می شود گفت هاوماپز یا هاوماساز)-گ].
پرسو یا پرثو است که با گذشت زمان به پشتو مبدل شده
و با حرف ن جمع بسته شده است -پشتون.
 .100در شمال افغانستان واژه پارادریا به به سرزمین
های آن سوی رود آمو اطالق می گردد-.گ.
 . 101کبچه زدن یا کفچه زدن -در افغانستان ،آیین شور
دادن سمنک (سمنو) با کفگیرهای چوبی از سوی دوشیزگان
جوان و بانوان در شب های پیش از نورزو ،همراه با
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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
( – )Polosmakاستاد 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 )Arbat/ erbad
با پکه یا پنکه پوستی قارچ مانند در دست ،که
با آن سکایی ها آتش را باد می زدند و سپس
خواندن ترانه ویژه و نواختن دف است« :سمنک در جوش ما
کفچه زنیم -دیگران در خواب ما دفچه زنیم» .برای
شنید ن ترانه سمنک با آواز بانو آزاده بسنده است در
یوتوپ زده شود- Azada Samanak :گ .
 .102سومه 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
ً گیاه اصلی پس از
افدرا را به کار می برند .ظاهرا
مهاجرت از مسکن 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 سو مه درمانگر ،توان افزا ،دورکننده
خشک سالی و نگهبان گله ها است .آن را در هاونی می
سای ند و پس از مخلوط کردن با چیز های دیگر (آب،
شیر) ،هم روحانیون و هم حاضران در مراسم از آن می
نوشند ».برگرفته از ویکی پیدیا-گ.
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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 مانند آن که در
«صحنه تبعید سکایی ها»
مهرهای هخامنشیان
بازتاب یافته بود.
َن)
ُت
در ترکستان خاوری و استپ های کشور چین (خ
در آن 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.
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 تاریخ
َ
ارژن - 103کوچروان
چونان سازندگان تپه های
َن (به آلمانی ، Arzhan -به انگلیسی-) Argen -
 . 103 .ارژ
سایت باستانی یی است در جمهوری تووا در جنوب روسیه
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اویوک (درست تر آن می بود که این فرهنگ (-Uyuk
 )Turanoخوانده 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 104.از جمله توده های
جنوب سایبریا.
(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
جنگل های دشت ارژ
َ
ارژنگ
یک پارک ملی ثبت شده است .شاید واژه
َنگ نام کتاب
َن بی ربط نباشد :ارژ
(نگارنامه) هم با ارژ
مصوری است که توسط مانی ،مدعی پیامبری در زمان
ساسانیان نگاشته شد.
َن  1-در دوره
َن : 2 -تپه ارژ
َن 1-و ارژ
 .104تپه 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
برانگیز ارزیابی گردید .در تپه ارژ
دست نخورده شاهی با مقدار هنگفت اشیای زرین یافت
شد .همه این اشیا فرآورده های هنری ساخته شده
باهنروری بسیار باال در «سبک جانوری» سنتی کوچروان
َن 2-به سده های پنجم و ششم پیش از میالد
اند .قدمت ارژ
َ
َن 150-100 ، 1-سال دیرین تر از ارژن 2-است.
و قدمت 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
 1و 2
َن
پیش از میالد بود .گورگان های پادشاهی ارژ
(در سایان 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
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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 ،در شمار آفرینندگان فرهنگ
بودند .و شاید
َن ،قبایل توران و ساین
ارژ
بهارت ها ( )Bharatکه از همین جا نام بوریات
گرفته شده است .شاید با آن ها ،یا دقیق تر با
َن ،اطالعات در باره
فرزندان سازندگان تپه های ارژ
105
مردم دینلین پیوند داشته باشد.

ساختمان آن ها شمار بسیاری از توده های زیر فرمان
شاهان دست داشتند.
َن 1-که نیز در این جا واقع
برای ساخت و ساز تپه ارژ
شده 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
بسی ار 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.
 .105لئو گومیلیف ( ) L.Gumilevطی یک مقاله مفصل ،بررسی
گسترده یی در باره مساله دینلین ها انجام داده است.
روشنی
در این جا م ساله مربوط به ژون ها ( )zhunsدر
کلیاشتورنی
س.
سرشناش-
تاریخدان
های
افکنی
( )Klyashtornyآورده شده است.
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باشندگان باستانی این جاها افاناسیفی ها و
اوکونیف ها ( )okunevsبودند ،که نخست زیر فرمان
هیرکسورها
سازندگان
سوار-
ارابه
اشراف
( )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
نیز پیوندهای
پیرامون حوضه دریای سیاه
تنگاتنگی با سکایی های پامیر خاوری داشته اند.
َنی ها ظاهر اروپایی نما (اروپاییدی) یا
ارژ
قفقازی نما ( )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
َنی ها
پادشاهی شان دیرپا نبود .بازماندگان ارژ
نتوانستند «شکوه 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؟)106.گروه دیگر
 .106بهارات ها -یکی از قبایل آریایی پیشرو بودند که
در فتح هند شرکت کردند .شاید اتنوژنیز یا منشای
به قبایل دارنده فرهنگ فئدودروفی سر
تباری آن ها
بکشد ،که در گذشته در استپ های آسیای مرکزی و شرقی
قزاقستان و تین شان به سر می بردند .نظر به افسانه
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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 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].
107
زبان ایران را نگه داشتند.
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.
 . 107بر 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.
منابع چینی دو نسخه ارائه
در باره منشاء یفتلی ها
فرمانروایان
می دهند :بر پایه گزینه نخست ،دودمان
«ییده» ( یفتلی ها) با یوئه شی ها از یک تبار اند .بر
پایه گزینه دومی ،یفتلی ها شاخه یی از قبایل
گاوگووسی ( ،)gaogyuysیعنی اویغور ی بودند .اما در این
حال خ اطر 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 تف اوت 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،
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َنی ها که در دشت های سرزمین
آن گروه از ارژ
مادری 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 -100
سال پسان تر از ارژن  1-ساخته شده بود .یعنی
حدود  680-730سال پیش از میالد .اما در آلتای،
در منطقه پازیریک به شکوفایی رسید.
در سایان ،سنت های خاکسپاری فرزندان فرهنگ
َنی از میان نرفت ،بل با سازه های نوی تکمیل
ارژ
(در
گردید .درست مانند سایبریا جنوبی
مینوسی) ،که یکی از گورها با پوشش سرخ است.
آخرین گور،آشکارا جایگاه ممتازی دارد.
عشایر دارنده فرهنگ تورانی -اویوکی متناوبا در
هونوها
ترکیب امپراتوری یوئه شی ها و سپس
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 ( 108)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
پس از فتح آسیای م یانه و بیرون راندن کیداری ها
(یوئه شی های کوچک) ،خود را جانشینان
()kidari
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.
 .108پازیریک -یک واژه ایرانی قدیم است که از پازیرک
به معنای کبیر ،عظیم گرفته ش ده است .شاید واژه
«بزرگ» هم ریشه در همین پازیرک داشته باشد-گ.
458

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.

داکتر اسکندر بایارف

دی ها ،دینلین ها و هونوها

109

109

. Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed
)IPA: qʰoŋ naː
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در طالیه عصر حاضر ،پیک هایی به دست استرابو-
گیتاشناس (جغرافی دان) یونانی رسید دال بر آن
که آسی ( )asiiiهای کوچی (آسیان ها یا اوسون ها
غیر از این ها اند) ،پسیان ها (،)pasians
ها
(ساکاراوکی
)sakaroval
(s
ها
ساکاروال
( )sakarauksغیر از این ها اند) و ُ
تخارها ،سرزمین
باختر را از هلنی ها گرفته اند.
در این گزارش ،تاریخ نویسان باستان ،با
برشمردن نام های قبایل کوچرو ،خاطرنشان می
سازند که در این فهرست نام های همه قبایل
بازتاب نیافته ،بل که تنها نام های بزرگترین
شان ،آمده است که به خودی خود ،گواه بر ابعاد
بزرگ تهاجم می باشد.
ُ
تخارها را چینی ها نیز می شناختند که آن ها را
به نام «دا-یوشی ها» یا «یوئه شی های بزرگ» می
خواندند .آن ها زمانی اتحادیه نیرومندی از
قبایل آسیای مرکزی را تشکیل می دادند ،که
ایشان را بیشتر به نام سارمات های خاوری می
شناسند .تخارها با شکست دیدن از هونوها در جنگ
بر سر آسیای مرکزی ،ناگزیر به عقب نشینی به
سمت غرب گردیدند .برخی از ایشان سرزمین آسیای
میانه را اشغال کردند .تخارها که در جمع ایشان
کوشان ها جایگاه برجسته داشتند ،استپ های
جریان میانی رودبار آمو را گرفتند110.پاسیان ها
َنگلی ها که با سارمات های خاوری پیوند
با ک
داشتند« ،دشت های گرسنه» رود سیر و دریای ارال
را برای بودوباش برگزیدند.
چنین پنداشته می شود که در آینده از این
َن ها)111و
َر
کنفدراسیون قبیله یی ،نخست الن ها (ا
 . 110کوشان ها ،پس از پی ریزی دولت نو ،ائرش در شمال
آمو ،در دره فرغانه را چونان نخستین پایتخت خود
برگزیدند-.گ.
َ
َن (از ایر -ایرانی یا
 .111الن ( )alanدر اصل ار
اریایی) بوده است که با گذشت زمان به الن مبدل شده
است .در شاهنامه – آالن ها-گ.
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در سده های میانه ،پیچینیگی ها و باشقیری ها
برخاستند .گمان می زنند که در گذشته چراگاه
های آن ها در استان گانسوی چین واقع بود که در
نام آن ،اتنونیم (نام تباری) شان ترسب نموده
است.
آن چه مربوط به آسیان ها ( )Asianیا اوسون ها
می گردد ،آن ها هیچ پیوندی با سارمات های
خاوری نداشتند و در این جنگ همراه و همپیمان
با هونوها ( )Xiongnuدر برابر یوئه شی ها
جنگیدند .آن ها با راندن تخارها از چراگاه های
تیان شان ،آن بخش از سکایی ها و تخاری ها را
که به دنبال یوئه شی ها نشتافته و ماندگار شده
بودند تا در این جا زندگی نمایند (و نیز
ساکروال ها ( )sakarovalرا که پیشتر رفته بودند)؛
زیر فرمان خود در آوردند.
هونوها فرمانروایان استپ های آسیای مرکزی و
کشور چین شدند .این به آن معنا است که همه
توده هایی که در گذشته فرمانبردار سارمات های
خاوری (یوئه شی ها) بودند ،دیگر زیر سیطره
هونوها قرار گرفتند .این توده ها چه کسانی
112
بودند؟
منظره تباری آسیای مرکزی بسیار پیچیده است ،و
از نگاه باستانشناسی به طور کامل شناخته نشده
است ،اما با این هم اجازه می دهد تا برخی از
نتیجه گیری ها را انجام دهیم:
در دوران باستان ،در بخش غربی آسیای مرکزی،
قبایل اوگری و تبتی بودوباش داشتند (برخی از
آنان آلتای -سایان ،و دیگران -تیان شان را در
دست داشتند) ،در میان آن ها بازماندگان ایالمی
ها و دراویدی ها (در حوضه رود تاریم؟) و
تبارهای پراکنده یی از گروه های کهن بوریالی
 . 112در این اواخر پروفیسور داکتر کاردین کتاب جامعی
در باره هونوها (خونوها یا کسینوها) زیر نام
«شاهنشاهی هونو» نوشته است ،مسکو  . 2001از دید من،
این بهترین کتابی است که تا کنون در باره هونوها
نوشته شده است-.گ.
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(شمالی) بسر می بردند .دورتر در خاور آن ها
پیشینیان تورک ها زندگی می کردند .قبایل
تونگوزی -منچوری زمین های کرانه های دریاچه
بایکال و نزدیکی دریا (پیریموری  )Priamureرا در
113
دست داشتند.
 .113بومیان آلتای -سایان و بخش خاوری تیان شان دارای
سیماهای اروپاییدی –منگولوییدی آمیخته بودند .چهره
های آنان نسبتا هموار و کوتاه بود .ساموییدی ها ،کیت
ها و شورتسی ها و دیگران از باز ماندگان آنان اند .از
دید ژنتیکی آن ها دارندگان هاپلوگروه های  Nو  Qو
 R1b1b1بودند .در جنوب آن ها حامالن هاپلوگروه  Dزندگی
می کردند .به احتمال زیاد ،نیاکان جاپانی ها ،دقیق تر
نیاکان کسانی از جاپانی ها که بازماندگان حامالن
هاپلوگروه  Dشمرده می شوند.
در جانب شرق آن ها منگولوییدی های دارای شمایل آسیای
مرکزی زندگی می کردند .آن ها دارای چهره های خیلی ها
پهن ،اما گسترده و باال بودند .درست مانند مغوالن
کنونی .از لحاظ ژنتیکی آن ها حامالن هاپلو گروه C
بودند اما در میان شان شمار بسیاری دارندگان گروه
های پیوستگی  Nو  Qدیده می شد .از دید زبانی ،آن ها
فرزندان تیره های تونگوزی-منچوری شمرده می شوند.
مغوالن از جمع آنان برخاسته اند .اما اجداد ایشان به
رمه داران باستانی ربطی نداشتند .مغول ها فرزندان
ماهیگیران کرانه های اقیانوس آرام می باشند .از
هزاران سال بدین سو ،آن ها در هنگام پسروی آب
دریاها ،خوراکه های دریایی (ماهیان و )...برداشت می
نمودند .در آن هنگام ماهیگیری کار بسیار پر سودی به
شمار می رفت  .اما پس از آن ،با به دست آوردن تورها
و جال ها و قایق ها ،در کرانه های آمور پراکنده
شدند .آن ها نه تنها به ماهیگیری ،بل که نیز شکار می
پرداختند.
از این جا ،برخی از آن ها به پیرامون دریاچه بایکال
کوچیدند .آن ها ،نه آن گونه که برخی می کوشند ایشان
را پیشاهنگان شیوه زندگی استپی بنمایانند ،بودند ،بل
که این نوع اقتصاد را پسان ها به گونه آماده شده از
همسایگان شان وام گرفته بودند و از آن زمان این شیوه
زندگانی را بدون هیچ گونه تغییر دنبال می کنند و آداب
و رسوم شان کماکان همان گونه محافظه کارانه مانده
است .جهان و زندگی دستخوش دگرگونی ها است ،اما آن ها
تغییر نمی کنند.
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در عصر نوسنگی و برنز ،استپ های آسیای مرکزی
به «سرزمین های موعود» برای گله داران آسیای
غربی مبدل شد .نخستین قبایلی که به این سرزمین
ها آمدند ،آدم هایی دارای چهره های مدیترانه
یی (قفقازی) بودند .آن ها استپ های حوضه
ترکستان خاوری را اشغال ،و از این جا تبتی ها-
نیاکان جاپانی ها را راندند .ظاهرا ،فرزندان
ایالمی ها و دراویدی ها از سوی آن ها اسیمیله
شده بودند .پشت سرآن ها قبایل هندواروپایی
آمدند که دارای سیمای پالیواروپاییدی بودند.
دارندگان فرهنگ افاناسیفی زمین های اوگرها را
گرفتند و در این جا ماندگار شدند .یورش تازه
شبانان از غرب به آن انجامید که برخی آغاز به
راندن دیگران کنند ،که منجر به آمیزش فرهنگ ها
و توده ها گردید.
این گونه ،فرهنگ هایی در اساس اروپاییدی اما
نه همانند با یک دیگر در غرب آسیای مرکزی پدید
آمدند؛ مانند :فرهنگ های افاناسیفی و اکونوفی
( )Okunevsدر جنوب سایبریا ،که رد پای آن ها به
فرهنگ
گردد؛
می
بر
مغولستان
های
استپ
ساموسایی-سیمی ( )samus-seimدر حوضه علیای رود
اوبی؛ فرهنگ چیمورچیکی در چونگاریا؛ فرهنگ
اندروفویی در استپ های کشور ختن و فرهنگ
کراسوکی که ظاهرا به حدود خاوری آسیای مرکزی
114
رسیده بود.
بومیان آسیای مرکزی نتوانستند فشار تازه
واردان را مهار نمایند و عقب نشینی کردند.
اوگرها که بنا به برخی دالیل می بایستی به
اشغال سرزمین آلتای می پرداختند ،پیش از

 . 114این فرهنگ ها نخستین فرهنگ هایی نبودند که در
این سرزمین ها پدید آمده بودند .پیش از چیره شدن این
فرهنگ ها ،در نزدیکی های انگره آدم هایی ساکن شده
بودند که دارای چهره های مدیترانه یی بودند -
سازندگان فرهنگ کیتویی ،که در تشکل آن همچنین آدم
های دارای سیماهای منگولوییدی اشتراک داشتند.
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دیگران آماج سرکوب قرار گرفتند .از همین زمان،
نفوذ آن ها پایان یافت .اما پیشینیان تورکی ها
که در شرق زندگی می کردند ،در موقعیت سودمند
قرار گرفتند .آن ها صفوف خود را از پیوستن
اوگرهای شکست خورده که یکپارچگی تباری خود را
باخته و از دست داده بودند ،اکمال کردند و
بسیاری از چیزهای سودمند را برای خود از
همسایه های پیشرفته خود وام گرفته است.
باستان شناسی فرهنگ ها را کشف می نماید ،اما
به ندرت تیپ های تباری سازندگان و آفرینندگان
آن ها را نشان می دهد .برخی اطالعات در باره
مردم آسیای مرکزی در منابع تاریخی چینی بازتاب
یافته است .باید گفت که توده هایی که در قلب
آسیا زندگی می کردند ،در آغاز مورد توجه چینی
ها نبودند و آن هایی هم که در تیررس دید شان
قرار می گرفتند ،به خاطر کنجکاوی نسبت به خود،
نه مدیون مهربانی چینی ها ،بل که به دلیل
همسایگی و مناسبات خصمانه فی مابین بودند .اما
با گذشت زمان ،همپا با توسعه جامعه و
ارتباطات ،مناسبات با کشورهای همسایه آغاز به
تغییر کرد.
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
افاناسیفی،
های
فرهنگ
دارندگان
فرزندان
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
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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
تورانی-
اویوکی (یا
فرهنگ
داد،
ارتباط
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
ها
خاکاس
تر
(دقیق
قرغیزها
و
بوماها
115
 )Khakassمی گوید ،اما ،چنین بر می آید که این
 . 115در 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 تورک شده بود،
کنونی
(گستره
هفترود
منطقه
به
و
برانداختند
قرغیزستان) شتافتند و با گرفتن ترکستان خاوری ،دولت
بزرگی را برپا نمودند .مگر دولت ایشان نتوانست دیرپا
باشد.
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اطالعات 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
را
تاتارها)
(نیاکان
بوماها
منشای
116
مغولی خوانده اند؟ روشن است در آن دوره مغول
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
گیان گون به میان آمدند .در غرب آنان،
ناشناخته
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.
 . 116در 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 با یارف به اشتباه آن را монгольский
(مغولی) خوانده 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 بیگانه بوده است و آر هم به معنای مرد و نیز
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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.

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 پی ش 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 اس ت 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 O
و 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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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 همین است .به گونه
یی که روشن است ،تورکی ها ایرانیان را به همین
نام می شناخته اند117.از همین «تات» ،به هر
حال ،این احتمال هست که نام تاجیک (تات+چوک)
ساخته شده باشد 118.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  )hustsزندگی 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،

 .117تورکی زبانان ،تات ها را تاتچکلر (تات+چیک +لر)
می خواندند که با گذشت زمان ،تاچیک و تاجیک شده است-
گ.
118
 .در 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،
زمین،
خراسان
لعلستان،
انترنتی:
تارنماهای
در
خاوران ،جاویدان ،خورشید ،خواهان ،فیروزکوه ،آریایی
و-...گ.
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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
ُخارها (،)fokary
ایسودونی ( ،)Issedonesسیرها ،ف
اویخُردها (اویخوردها) ،اسپه کارها ( )aspakarو
اوتوروکورها ( )ottorokorزندگی می کردند .از این
فهرست می توان فکارها ،اویخوردها ،اوتوروکارها
و سیر را بازشناخت 119.لئو گومیلیف ،سیرها را
 . 119یونانیان ،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 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 ه ا 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 م اساگست 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 باستان ی 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.
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به اشتباه 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.

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 آکسو و یارکند اند .رود دیگر – رود چرچن
کونلیان ()Kunlun
که از کوه ها ی کونلون یا
است
سرچشمه می گیرد ،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 ( )Keriyaکوچکتر اند که همچنین از
کوه کونلون جریان 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
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) -
ُد» (اوی+خور یا خ
در واژه «اویخورد» یا «اویخر
ُ همان خورشید است .در این صورت اویخورها
خور یا خر
یعنی 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 .ویسدل و به میان آمد...نزدیکترین
اجداد خوئیخه (قبایل گائوچه  )Gaoche -مشخص شده-.»...
گ.
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نقشه پراکندگی قبایل ژون (برگرفته از کتاب
تاریخ هونوها-اثر لئو گومیلیف)
در این جا:
در باال سمت چپ در جنوب دریاچه َ
بلخاش -گستره
بودوباش ساک ها )(саки
زیرآن -در جنوب دریاچه ایسیک کول (قیرغزستان
کنونی) -گستره بودوباش تخارها )(тохары
در باال در شمال -گستره بودوباش یوئه شی ها
)(юэчжи
زیر آن -گستره بودوباش اوسون ها )(усунь
در میانه-با حروف بزرگ -گستره بودوباش هونوها
)(хунну
در باال سمت راست -گستره بودوباش دونهو ها
(نیاکان مغول ها) )(дунху
در پایین در راست -گستره دولت های چینی:
تسین) ،(циньیان ،دای ،تسزین ،و در چپ آن ها –
گستره بودوباش بایماها و دی ها )(ди
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.
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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
قبایل بایان120و لووفان ( )loufanا
های رود هوان هی یا رود زرد) با ژون ها پیوند
داشتند .آن ها آداب و رسوم سکایی داشتند و
فرمانروایان شان زیر تاثیر 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.

 . 120گروه هایی از بایانی ها همین اکنون هم
افغانستان بودوباش دارند .در منطقه بند بایان-.گ.
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در

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 او نام های نام چی دی ( )Chidiو بای دی
یعنی دی های سرخ و سفید را یاد می کند.
بازماندگان چی دی ها – اویغورها و بازماندگان
(پشتون ها)
بای دی ها -هپتالیت ها Ephtalits
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 کنونی
باشنده آلتای -تیلیوت ها و تیلیسی ها حفظ
نموده اند .در سپیده دم سده های میانه این نام
در اتنونیم های توده های یفتلی ،ابدالی و
دوبالی بلغار دیده می شد( .اب+دالی ،اف +تالی،
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دولو+اب که در این جا «اب» به معنای سرزمین
121
های کوچیان است).
 .121قبایل ابدال ی ،یفتلی و دولوبا از روی همه نشانه
های ایرانی اند .آن ها زمانی در ترکستان خاوری
جایی که از ایشان توپونیم (نامجا
بودوباش داشتند-
یا نام 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 بایار ([ )Bayarنام خانوادگی نویسنده-گ].
با آن ها 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
باشقیر ی 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
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پشتون در میان دانشمندان کنکاش های فراوانی روان
بوده است .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
ان دازه 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 ی فتلیان 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 ش ده 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 تر کمان 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
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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 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.
از
ها)
(ابدالی
ها
پشتون
که
بپذیریم
هرگاه
بازم اندگان 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
476

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

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 .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.
با توجه به همه این ها می توان گفت که در لشکرکشی
های سلجوقیان بر آسیای صغیر (آناتولی -سرزمین
امپراتوری روم شرقی بیزانس یا ترکیه کنونی) نه پشتون
های ابدالی ،بل که یفتلی های آمیزش یافته با
ترکمانان ،اشتراک داشته و پیشاهنگ بوده اند-.گ.
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ژنیتیک ،آن ها دارندگان هاپلوگروه آریایی R1a
122
بودند.
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 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 ،و سپس در سال های
ُرگ توده ها به مرزهای غربی استپ
مهاجرت های ست
123
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

 . 122ژ .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
 –R1aهاپلوگروه آریایی شان ،گروه غالب است.
 .123این 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
ر واج داشت ،در میان آرامگاه های بلغارهای تاتارستان
(البته ،نه همه) و تورباسلین های ( )turbaslinباشقیرستان
دیده می شود.
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اما نسبت به آن ها دیرین تر بودند124.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.
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
کرد125.چنین بر می آید که اوسون ها در کشاکش
 .124د ر 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
پاد شاه 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 بیشتر متشکل بر بازماندگان قبایل
یوئه شی بودند ،همپیمان سازند و دولت هونویی را از
ریشه براندازند-.گ.
 . 125به 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.
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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 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
با آمدن یوئه شی ها و د ر 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
هم به دست روس ها) افتاد و با واژگونی
پایان کار
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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خود را نابود کرد و در راس تمدن تازه تورکی
قرار گرفت126که در آن دارندگان هاپلوگروه های Q
127
و  Nنقش 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
بیشتر
شمرده شود .زیرا تغییر زبان در تاریخ
قاعده است تا 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 توده های
خویشاوند شان زندگی می کردند ،زبان فرانسوی را
 . 126منظور 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 سران جام 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.
 .127با 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 یادآور کاله های فیریگی ها ()Phrygian
می باشد ،شیوه تعظیم شان به سان سکایی ها و....
داوری کرد.
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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
کشد128.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 منشای تباری این یا آن توده داوری می
129
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
تیلی ها یادآور شویم .بنا
در باره پیوندهای
.128
شد:
یکی ،منشای تباری آریایی تک تباری است .حامالن آن (به
جز از رشته زنان) با افراد برخاسته از دیگر گروه های
آن ها را به
تباری همگرایی نیافتند و همین گونه
محیط خود نپذیرفتند.
بایسته است میان دو نوع اتنوژنیز ،تمایز قائل

اتنوژنیز دیگر ،روم ی 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.
 . 129به 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 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
غیرآن بوده است-
یفتلی های خویشاوند آن ها
گ.].
به باور ثابتف (( )Sabitovدانشمند اویغوری) در
میان اویغورها بنا به داده های د .ان ای،
هاپلوگروه  ،R1aهاپلوی اصلی است .یعنی آشکارا
برخاسته از ریشه هندواروپایی که با تاجیک های
کوهی ،افغان ها (پشتون ها) -بازماندگان سکایی
ها ،گسست ناپذیر می باشد130.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

 . 130به گونه یی که پیشتر هم گفتیم ،سخن می تواند
تنها بر سر پشتون های غلزایی باش د که نویسنده آن ها
را برخاسته از سکایی ها می داند ،نه پشتون های
ها همریشه و خویشاوند
ابدالی (درانی) که با پارس
اند .با این هم ،شایان یادآوری است که پشتون ها ،در
نورستانی
کل ،از روی داده های دی .ان .ای ،پس از
ها ،ناب ترین و اصیل ترین توده های ایرانی اند.
هاپلو گروه  R1aدر میان باشندگان ایران غربی (ایران
کنونی) به گونه میانگین تنها  30در صد است .در حالی
ها بیش از  60درصد و در میان
که در میان نورستانی
پشتون ها (همراه با دیگر هاپلوهای رایج در میان توده
های ایروهندواروپایی) نزدیک به  50درصد می رسد .برای
مقا یسه 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.
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آهنگ های سروده شده وی بر می آید ،به زبان
131
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
هماهنگی
فرمانروایی خاقانات دشت نشین خزر
دارند .برای نام «بویان» برخی 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.
با ظهور یوئه شی ها ،هونوها ،مانند بسیاری از
قبایل آسیای مرکزی ،زیر فرمان آنان رفتند و به
گونه یی که چینی ها گزارش می دهند« ،در یک
خانه بسر می بردند» .اما همه امپراتوری ها ،به
ویژه امپراتوری های کوچرو ،هر چند هم نیرومند
باشند ،شکننده و سخت آسیب پذیر اند .این دولت
ها مادامی که توده های زیر فرمان ،آن ها را
سرنگون نکرده اند ،به زندگی خود ادامه می
دهند .هنگامی که هونوها هستی دولت یوئه شی را
با چالش کشیدند ،بسیاری از قبایل از آنان رو
تافتند و جدا شدند .مانند دی ها و دینلین ها.
جنگ به سال  206پ .م .آغاز شد ،و دشوار و دراز
بود .یوئه شی ها ناگزیر به نبرد در دو ،اگر نه
در سه جبهه بودند :در برابر هونوها و اوسون ها
در خاور و تسیان ها و سکایی ها در جنوب و
دینلین ها در شمال .آن ها با از دست دادن زمین
 . 131شایان 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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های حوضه رود تاریم و دامنه های آلتای ،در بخش
باختری هفترود (سمی ریچیا) جا گرفتند و در سال
 161پیش از میالد ،سکایی های کاشغری را از این
جا راندند ،که از راه کتل های کهستانی هیمالیا
به سمت جنوب به هند رفتند .احتماال روابط آن ها
از آغاز پر آژنگ و نادوستانه بوده .از روی همه
نشانه ها ،ساکی های کاشغر با سازندگان گورگان
های
همریشگی
و
پیوندها
(قرغان)132ارژن،
خویشاوندی داشته بودند و از همین رو ،پنهان و
یا آشکارا با هونوها یاری کرده بودند.
روشن است که نیروی هونوها به تنهایی برای شکست
دادن کامل یوئه شی ها بسنده نبود .از همین رو،
در مرحله نهایی ،اوسون ها را (احتماال در راس
قبایل ایرانی زبان آن سرزمین ها) در برابر
یوئه شی ها گسیل داشتند که پیوستن اوسون ها به
کارزار ،توازن قوا را به سود هونوها برگرداند
« .132قرغان» یا قورغان (از تورکی) به معنای تپه در
بسیاری از توپونیم ها یا نامجا ها (نام های
جغرافیایی یا گیتایی) منطقه بازتاب یافته است .مانند
قرغان تپه در تاجیکستان و تاشقرغان (تپه سنگی) در
استان سین کیان گ چین و هم در نزدیکی مزار شریف
(خلم) .در اصل این کلمه همان گورگان ایرانی است
(گور+گان) .گور– آرامگاه و گان -پسوند مکان؛ مانند
شبرغان که دگرگونشده شاپورگان است و بنیادگذار آن
شاپور یکم ساسانی و گاهی هم پسوند زمانی مانند
مهرگان (موسم پاییز ،مهر ماه) ).
به هر رو ،آریاییان باستان رسم داشتند که مرده های
پادشاهان خود را در گورهای بزرگی به خاک می سپردند و
بر سر آن اتاق بزرگی می ساختند و در آن زیورات و جنگ
افزارها و  ...وی را می گذاشتند و بر دیوارهای آن
گلیم های نمدی یا قالین هایی را میخ می زدند و بر
سر آن پشته بزرگی از خاک بر می افراشتند .شاید برای
این که کسی به آسانی نتواند آن را بگشاید و به آن
دستبرد بزند .به زبان روسی این واژه کماکان به شکل
کورگان به کار می رود .مگر ،با توجه به این که در
زبان کنونی پارسی دری به همین شکل قرغان (تورکی شده)
جا افتاده است ،ما هم آن را به همین شکل قرغان به
کار برده ایم-گ.
485

و به واژگونی نهایی شاهنشاهی یوئه شی انجامید.
این بود که شماری از یوئه شی ها زیر سیطره
اوسون ها قرار گرفتند و برخی دیگری از آن ها
در نبرد بزرگ ،از هونوها شکست یافتند و بیشتر
به سمت غرب رفتند .پیروزمندان (هونوها و اوسون
ها) ،غنایم بزرگی به دست آوردند :زنان،
کودکان ،چارپایان و چراگاه ها را .کیدار–133
پادشاه یوئه شی ها در نبرد جان باخت و دشمنانش
که پیروزی را جشن گرفته بودند ،از استخوان
کاسه سر او ،جام باده پیمایی شادیانه ساختند.
این گونه ،داستان دودمان شاهی یوئه شی به
پایان رسید و هونوها ،فرمانروایان مرکز آسیا
شدند .بر پایه توافق با هونوها ،چراگاه ها و
باشندگان هفترود (شمال قرغیزستان و جنوب
قزاقستان) ،یعنی آن بخش از زمین هایی که در آن
یوئه شی ها پس از ترک آسیای مرکزی در آن ساکن
شده بودند ،به اوسون ها واگذار گردید.
دستاوردهای نو ،ارزش این پاداش را داشتند .در
این جا ،در گرهگاه کوه های تیان شان و استپ،
بهترین چراگاه های اورآسیا قرار دارد.
پیروزی در جنگ با چین و سپس در برابر یوئه شی
ها ،شهرت بزرگی برای هونوها به ارمغان آورد و
دولت هونوهوها را با امپراتوری هان چین همتراز
گردانید .اما در عمل ،سرنوشت آن را در دست چین
انداخت .جنگ به ابتکار امپراتور هان -وو دی،
که وابستگی شرم آور به وحشیان را (که به رغم
بستن پیمان دوستی و برادری ،به یورش و تاخت و
تاز بر سرزمین چین و به تاراج بردن دارایی های
باشندگان آن ادامه می دادند) ،بر نمی تابید؛
آغاز گردید.

 . 133نام این پادشاه شایان توجه است که هم به کی
(کیانی) و هم دار (داریوش یا دارا) همانند است-
کیدار (کی +دار) .شاید دودمان کیداری ها که به نام
کوشانیان کوچک یاد می شوند و پس از برافتادن
کوشانیان بزرگ روی کار آم دند ،از بازماندگان دودمان
همین شاه نگونبخت بوده باشند-.گ.
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چند ارتش چین در درازای چندین سال به ژرفای
بیابان بورش آوردند و هست و بود کوچیان خانه
به دوش استپ ها را به یغما بردند .بر ارتش چین
فرماندهان با استعداد -وی شین و هو تسیوبین
(134)Tsyuybinفرمان می راندند .چنین می پندارند
که آن ها از جمع آن یوئه شی هایی بودند که
توانسته بودند به چین بگریزند (در این باره نگاه
شود به سایت:

http://east.philosophy.pu.ru/publications/kravtsova/kr_torch1.htm
(
هو تسیوبین ،نخستین پیروزی خود در
هونوها را در هژده سالگی به دست
دوره بین سال های  121و  119پیش
تئاتر باختری جنگ ،بر آنان چندین
پی در پی را تحمیل کرد و ده ها

جنگ با ارتش
آورد .او در
از میالد ،در
شکست بزرگ،
هزار نفر از

 . 134نام های این دو فرمانده به ترتیب ،وی شین (ویسه
گرد) و هو تسیوبین (هوشنگ) را در ذهن تداعی می کند.
در گاهنامه های چینی آمده است که  165خانواده یوئه شی
پس از شکست در برابر هونوها ،به تبت پناهگزین شده
بودند که به گمان غالب ،بیشتر شان از دودمان شاهی و
سران لشکر و بزرگان دولت بودند .دربار چین شماری از
ایشان را پذیرفته و تنی چند از سرداران نامی شان را
در نبردها در برابر هونوها به فرماندهی لشکر گماشته
بود .همچنین دودومان شاهی چین با ایشان پیوندهای
خویشا وندی بسته بود .چنین بر می آید که این دو از
بازماندگان همان خانواده های یوئه شی ها بوده باشند.
درست همین ها بودند که سخت ترین شکست ها را بر
هونوها تحمیل کردند .باید به دیپلماسی زرنگانه و
هشیارانه چین آفرین گفت که چگونه توانسته بود قبایل
کوچی استپ را در براب ر یک دیگر بیندازد و از دشمنی
آنان به سود خود بهره برداری نماید و یکی را به دست
دیگری براندازد .چنان چه در آینده توانست اوسون ها
را در برابر هونوها که همپیمان دیرین شان بود،
برانگیزد.
شایان یادآوری است که روستای «ویسه گرد» در شمال
بلخ ،نادرست سیاهگرد خوانده می شود که باید به ویسه
گرد ویرایش گردد .همان گونه که بندر ایراتان یا
آریاتان -نادرست حیرتان و آجه کگ بامیان نادرست حاجی
گک و کهندژ -نادرست قندز خوانده می شود-.گ.
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کوچیان را اسیر گرفت .منجمله «شمایل زرین»
مقدس را که شاهزاده هونو -هیوچژوی Hyuchzhuy
برای آن قربانی می کرد ،به چنگ آورد.
پیروزی های سردار وی شین در جبهه خاوری که در
آن نیروهای اصلی هونوها متمرکز بودند ،هر چند
هم کمرنگ بود و تلفاتش باال ،با این هم ،در این
جا ،هونوها به رغم مقاومت از جان گذشته،
نتوانستند در برابر یورش گسترده سواره نظام
چینی ایستادگی نمایند و تاب بیاورند و با
شتابزدگی و سراسیمگی ،به پشت بیابان گوبی
گریختند و پنهان شدند.
چینی ها ،بر خالف گذشته ،آنان را مورد پیگرد
قرار دادند و با ردیابی به دنبال شان به
بیابان تاختند و در نبرد تن به تن ،وی شین در
برابر آن ها به پیروی دست یافت .در همین زمان،
سپاهیان سردار چژوکی
در خاور ،هو تسیوبین
( )Chjukiهونویی را نابود کرد و از هونوها
هفتاد هزار نفر اسیر گرفت .هونوها تلفات سنگنی
دادند و بیشتر به شمال گریختند .پیامدهای
سیاسی این پیکار ،بیشتر از یک رویداد عادی
بود .نه متحدان و نه توده های باجگزار ،با ترس
از انتقام هونوها ،جرأت نمی کردند «خانوداه»
هونوها را ترک بگویند .تنها هوهوان ها -نیاکان
مغوالن با بهره گیری از وضعیت مطلوب ،با آگاهی
یافتن از چراگاه های بی صاحب ،پیشنهاد چینی ها
را پذیرفتند و به مرزهای امپراتوری کوچیدند.
این گونه ،عروج قبایل مغول آغاز شد .اما
سرنوشت به هونوها مهربانی کرد .در هنگام
لشکرکشی بعدی ،ناگهان امید و چشم و چراغ
امپراتوری چین -سپهدار هو تسیوی بین جوان در 24
سالگی درگذشت .چنین گفته می شود که مرگ او،
امپراتور وو -دی را سخت تکان داد .چنان که هر
گونه امید به پیروزی در برابر هونوها را از
دست داد و برنامه ریزی برای شکست نهایی هونوها
را برهم زد و سال های زیادی هرزه آن رانداشت
تا عملیات رزمی سرکوب هونوها را از سر بگیرد.
سردار قهرمان را در استان گانسو در نزدیکی
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سرزمین آبایی خاستگاه یوئه شی ها به خاک
سپردند .بر سر آرامگاه او [به رسم ایرانیان
باستان-گ ].تپه یی خاکی برافراشتند که یادآور
کوه تسلیان بود ،جایی که او به یکی از
بزرگترین پیروزی های خود دست یافته بود و در
آن جا درگذشته بود.
مدت ها بعد ،به سال  99پیش از میالد ،چین هر چه
بود عملیات رزمی را از سر گرفت .هونوها بی آن
که بجنگند ،به شمال فراتر از دسترسی ارتش چین
گریختند .تاکتیک های دفاعی به آن ها موفقیتی
به ارمغان نیاورد .تنها کمک کرد تا نیروهای
رزمی شان را نگهدارند .اما مردم را در وضع
دشواری قرار دادند.
گستره چراگاه ها کاهش یافت و در اثر تغییرات
اقلیمی باران های تندی باریدن گرفت که بر
اقتصاد کوچروی تاثیر منفی بر جا می گذاشت.
سالنامه نویسان چینی گزارش می دهند که «بانوان
هونویی از گرسنگی نمی توانستند بچه های شان را
در رحم های خود تحمل کنند» .جنگ سر در گم به
آن انجامید که ارتش چین نه می توانست بجنگد و
نه می توانست به پیروزی دست یابد و این گونه
همواره دست خالی به خانه بر می گشت .پس از
این ،شانیوی هونوها جسورانه خواستار از سرگیری
صلح گردید و فراتر از آن گستاخانه تقاضای
ابریشم ،برنج و دیگر چیزها را کرد .روشن بود
که امپراتور چین به این خواست های آن ها بهایی
نمی داد.
نقطه عطف در جنگ پس از کشانده شدن پای اوسون
ها پدید آمد .هدایای گرانبها و دیپلماسی نیرنگ
بازانه ،سر انجام ،برای چینیان پیروزی به
ارمغان آورد .به سال  71پیش از میالد نخست
اوسون ها به تحریک چینی ها بر هونوها تاختند.
سپس در سال آینده ،دینلین ها و دونهوها
(دانهوانگ ها-نیاکان مغوالن) که از پیروزی
اوسون ها به وجد آمده بودند ،باز هم به تحریک
چینی ها با شمشیرهای آهیخته بر کوچروان هونویی
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تاختند و آنان را در هم شکستند .پیروزمندان
غنایم مالی و جانی زیادی به دست آوردند:
چارپایان و زنان و فرزندان هونوها را.
دوره «رویارویی بزرگ» هونوها با همسایگان شان-
اعم از کوچروان و امپراتوری هان -تا سال 58
پیش از میالد به درازا کشید .دشواری هایی که
هونوها با آن رو به رو شدند ،آن ها را به دو
بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرد .هونوهای جنوبی
به رهبری شانیو هوهانی ( )Huhanyeبه مردمان
صلحجوی تبدیل شدند و با چین پیمان اتحاد
بستند .اما هونوهای شمالی به رهبری شانیو چژی
چژی ( Chzhichzhiشی شی -لقبی همانند شاهنشاه)
حاضر نشدند تن به پستی پذیرش یوغ چین بدهند.
شانیو شی شی با بخشی از قبایل زیر فرمان –
قرغیزها (خاکاس ها) ،دینلین ها و اوتسوزوها
( )utszeپیروزمندانه با اوسون ها جنگید .اما در
سرانجام به دعوت کنگی ها یا کنگویی ها (که
همسرش دختر پادشاه آنان بود) ،با شمار کمی از
سپاهیان به آسیای میانه گریخت .درگیری های بی
پایان میان اوسون ها و کنگویی ها -دو همسایه
قدیمی و با هم دشمن به سود هونوها از کار
برآمد.
شی شی ،با مستقر شدن در جای نو ،با راه اندازی
یورش ها ،آغاز به تاراج دارایی های همسایگان
خود نمود و از آنان باج و ساو می ستاند .این
بود که در پیرامون او کسانی که می خواستند از
راه دزدی و تاراج زندگانی نمایند ،گرد آمدند.
این گونه ،او مایه امید برخی و منشای نگرانی و
پریشانی دیگران شد .یک افسر چینی گمنام و از
نظر افتاده پادشاهی چینی حوضه رود تاریم که در
این هنگام زیر چتر حمایت امپراتوری هان قرار
گرفته بود ،با بهره گیری از این وضع ،در
اندیشه یورش بر شی شی افتاد .او ارتشی را از
سپاهیان پادشاهی چین و پادشاهی های حوضه غربی
گرد آورد و به جستجوی شی شی شانیو رفت .طرح او
یک طرح جسورانه و بلندپروازانه بود ،اما در
فرجام قابل توجیه از کار برآمد .شی شی شانیو
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در دژی بزرگی که در کنار رودخانه ساخته بود،
پناه برد .محاصره دژ شدید ،اما کوتاه بود در
فرجام ،شانیو ،بستگان ،زنان و رزمندگانش که
هونویی و کنگویی بودند ،و شمار شان به 1500
نفر می رسید ،همه کشته شدند.
با این هم ،به رغم همه ناکامی ها و شکست ها،
هونوهای سرکش از جاه طلبی های خود دست
نکشیدند .در آغاز عصر جدید ،آن ها بار دیگر
سربلند کردند و در یک اردوی نو گرد آمدند .آن
ها پس از به دست آوردن توان گذشته و استقالل از
سال  9تا سال  48میالدی پیهم به چین هانی که
در آن هنگام در سراشیبی باژگونی بود ،یورش می
بردند .اما خانه جنگی و نبردهای پیوسته با
همسایه ها به آن انجامید تا شکوه و توان گذشته
خود را از دست بدهند .این بود که به سال 48
میالدی امپراتوری هون به دو بخش شمالی و جنوبی
فروپاشید.
هونوهای جنوبی به وسال چین مبدل شدند .اما
هونوهای شمالی از متصرفات آبایی خود به سوی
شمال باختری کوچیدند .به سال  155میالدی قبایل
سویان بی (( )Syanbiاز جمع کنفدراسیون دونهوها
یا دانهوانگ) به رهبری تیان شی های ()Tyanshihay
سرانجام توانست هونوهای سرکش را از آسیای
مرکزی بیرون براند.
این بود که هونوها از راه کتل ترباگاتای
( )Tarbagatayبه غرب گریختند و به گونه یی که یک
تاریخ نویس چینی نوشته است ،برای نجات زندگی،
با چشمان گریان و اشکبار ،میهن خود را ترک
گفتند .این گونه ،مهاجرت دوم آنان سمت غرب
آغاز شد .سرگذشت بعدی آن ها روشن نیست .شاید
از راه های کناره های درختزارها و استپ ها ،از
طریق استپ های بارابا ( )Barabaبه گستره مجارهای
باشنده سایبریا غربی برآمدند.
یافته های باستانشناسیک (دیگ های آشپزی هونویی
و شمار فراوان نوک های پیکان های نوع هونویی)
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گواه بر این برداشت اند .این که مجارها آنان
را در جمع خود پذیرفتند و یا این که هونوها
توانسته بودند آنان را رام و فرمانبردار خود
بسازند ،روشن نیست .هر چه بوده باشد ،آن ها با
مجارها به سوی غرب رهسپار گردیدند .در این جا
َرن ها ،ایرونی
الن های آسیای میانه یی ( Alansا
ها و افشین ها) -
ها -اوست
ها یا اریونی
دشمنان اصلی شان گردیدند .پس از گذشت  300سال،
پس از راندن یوئه شی ها  ،بار دیگر دشمنان
میالدی رو در روی هم
سوگند خورده در سال 371
قرار گرفتند .الن ها جنگ را باختند .برخی از
آن ها به سمت غرب رفتند ،اما شماری از ایشان
به امپراتوری دیگر «هون ها» پیوستند .بعد از
نزدیک به هفتاد سال ،آن ها دوباره در جنگ با
زمین های کاتاکالون ( )Catalaunبا هم رو به رو
گردیدند.
تاریخنویس گوتیک -اردن در میان هون ها ،از
قبایل هونوگور ( ،)honogurآلپیدزور (،)alpidzur
اولتزینزور ( ،)ultzinzurالتسیاگیر (( )altsiagirشاید
ایلچیاگورها ( )elchiagurکه از ایشان سالوی های
اولیچی ( )Ulichiبرخاسته اند) یاد می کند .ریشه
های تباری آن ها مبهم می باشد .شاید آن ها از
تیره هونوها باشند .اما مشخص است که هون ها هم
قبایل ایرانی و هم قبایل غیر ایرانی را پشت سر
خود کشانده بودند( .چنین بر می آید که در میان
این قبایل همچنین نیاکان ادئگی ها (چرکس ها)
حضور داشتند .از دیگر قبایل می توان از
(شاید ) ،)Akchurسابیرها،
اکاتسیرها akatsir
بلغارها ،و  ....نام برد.
آتیال -رهبر هون ها به سال  453درگذشت.
فرزندانش قادر به نگهداری میراث او نشدند .در
هنگامی که برخی از آن ها سرگرم رسیدگی به
کشیدگی های شان با متحدان آلمانی خود بودند،
بلغارها ،خزرها و ساویرها ( )Savirsاز خاور از
راه رسیدند .بلغارها فرزندان آتیال را از
و
ساختند
محروم
پادشاهی»
مزه
«چشیدن
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بازماندگان هون ها را زیر فرمان خود آوردند.
از آن زمان به بعد ،نام هون ها از صحنه تاریخ
ناپدید شد.
در همان زمان ،یفتلی ها ،خیونیت ها و یوئه شی
های کوچک (ُ
تخارها یا کیداری ها) از استپ های
آسیای مرکزی رفتند .در بازگشت کوچی هایی
باستانی از اعماق آسیا ،یک الگو و قانونمندی
معین دیده می شود .آن ها از آسیای مرکزی از
همان راهی که آمده بودند ،دوباره برگشتند.
نخستین گروهی بازگشتند ،سارمات های خاوری
بودند .پشت سر آن ها نوادگان قبایل سکایی
(هونوها) برآمدند .در واپسین گروه فرزندان دی
ها و دینلین ها برآمدند .اما کسانی هم پاییدند
و ماندگار شدند .قبایل تورکی زبان تورک [یوت]
و اوغوز – فرزندان همین هایی اند که پاییدند.
آن ها در سده های میانه به سوی غرب سرازیر
شدند.
اوغوزها با خود به دشت های غرب ارواسیا عادات
و رسم و رواج های عجیب و غریبی را به همراه
آورردند که بار نخست در میان هونوها دیده می
شد .آن ها به آب نزدیک نمی شدند .آب تنی نمی
گرفتند و جامه های خود را تا زمانی که به
پارچه های کهنه و پوسیده تبدیل نمی شدند ،نمی
شستند .اما روشن است دیگران از این عادات
ایشان پیروی و دنباله روی نکردند .قبایل
ایرانی ،زبان خود را زیر تاثیر آن ها از دست
دادند .اما به سان سربازان نافرمان ( )kenkolsبه
پایبندی به آداب و رسوم باستانی خود ادامه
دادند.
هر چه بود ،سیمای استپ ها دگرگون شد .باشندگان
هر چند چهره های منگولوییدی پیدا نمودند ،اما
مغولی نشدند .زیرا از منگولوییدی ها کودکان
کودکان
ها
اروپاییدیی
از
و
منگولوییدی
اروپاییدی به جهان می آمدند .با گذشت سده ها،
تفاوت میان آن ها در اثر آمیزش ها تا جایی
کمتر شد .اما بیخی از میان نرفت.
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یادداشت گزارنده:
پروفیسور خواجه یف -دانشمند اویغوری باشنده
ارومچی در کتاب «منابع قدیمی چینی در باره
ریشه های دیرین اتنونیم خلق تورکی» («قدیمی گی
ختایی منبع لریدگی تورکی خلق لر عاید آیریم
اتنونیم لر») (به زبان اویغوری) ،در باره
دینلین ها و دی ها و هونوها به نقل از کتاب
تاریخ  24جلدی چین باستان (ائرشی سی شی) ،نوشته
هایی جالبی دارد که گوشه هایی از آن را خدمت
پیشکش می داریم:
«دسته های استان شمالی پادشاهی «شیا» (-1766
 )2205پیش از میالد ،بر قبایل توفنگ ،گویفانگ و
کویونگ که در مرزهای باختری و شمال باختری چین
می زیستند ،یورش بردند( .نگاه شود به :دوان
لیانچین ،جلد  ،1ص .)124 .قبیله گویفانگ در
پادشاهی شمالی شیا ( ،)2205-1766پادشاهی شونگ
( )1122-1766و پادشاهی چژو ( )1122-771عبارت است
از دینلینگ ها (نگاه شود به :همان جا ،ص)115 .
تاریخ نویس برجسته چینی -لیوی سیمان می نویسد
که «دینلین ها یا دینلینگ های قدیمی را پسانتر
به نام های «چی لی» یا «تیلی» خواندند .کنون
ما آن ها را به نام اویغور می شناسیم.»...
چینی ها ،چی لی ها یا تیلی ها را به نام
«گاوچه» هم می خوانند.
کتاب تاریخ عمومی
آبلیت کمالف ،در ص52 .
اویغورستان (ترجمه میترا همدانی ،مرکز اسناد و
تاریخ دیپلماسی ،تهران )1381 ،در باره گائوچه
دیگر
(تلفظ
«گائوچه
نویسد:
می
چنین
گائوتسزیوی )Gaocziuyکه به زبان چینی «گاری های
بلند» معنا می دهد ،یکی از نام های مشترک بود
تعداد کثیری قبایل کوچ نشین .به
متشکل از
گواهی «وی شو» (( )Vey Shuتاریخ دودمان وی)،
گائوچه ها در آغاز دیلی ( )Dilyنامیده می شدند.
در شمال آن ها را چیله ( )Chileمی نامیدند و در
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سی یا ( ( )Sy Yaدر چین)« ،گائوچه» و دین لین
( )Din linمی خواندند».
وی در ص 54 .کتابش می نویسد« :در دوران خاقان
های ترک (سده های ششم -هشتم میالدی) ،جغرافی
دانان چینی ،قبایل گائوچه را تله ( )Teleمی
نامیدند که تله ،معرف فرم و شکل تحریف شده
کلمات معروف در عصر پیشین است .عین چیله که
معرف گائوچه یی ها بودند ،در میان برخی دیگر
ملت ها و توسط پژوهشگران بازسازی می شود به
مثابه «تیگریت» (( )Tigritا .ج .پول بلنک) یا
«تاگرات» (( )Tarratهامیلتون) که در زبان ترکی
باستانی «گاری» معنی می دهد.
به باور ک .تسگلدی« ،تله» همان شکل قدیمی تر
دینلین در چینی باستانی و در روایت چین میانه
«دیلی» ( )Dilyاست .اتحادیه کنفدراسیون «تله»
( )Teleدر منابع غربی به اوغوز مشهور است که
قبایل کثیری به آن پیوسته اند».
از این جا چنین بر می آید که در اصل ،اوغوزها
(که یک مجتمع قبیله یی در سیمای یک کنفدراسیون
بزرگ بودند) ،سپیدپوست اروپاییدی یعنی دینلین
بودند .تورکی زبان شدن آن ها متاخر است و شاید
در دوره خاقانات تورک در اثر آمیزش یافتن با
تورکی ها صورت گرفته باشد.
...قبایلی که را چینی ها به نام دونهو می
شناسند ،روس ها آنان را تونگوس می خوانند.
هونوها به دو بخش خاوری و باختری تقسیم می
شدند .هونوهای باختری به نوبه خود ،به دو شاخه
«رونگ» و «دی» تقسیم می شدند .دی ها به نوبه
خود به سه شاخه تقسیم می شدند :چی دی (دی های
سرخ) ،دی های بزرگ (ژونگ دی) و دی های سفید
(بای دی).
[باید متوجه بود که دی ها در این هنگام در
گستره دولت هونو می زیستند .از همین رو هم
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چینی ها ایشان را از جمع هونوها برشمرده اند.
در غیر آن ،همان گونه که لئو گومیلف نوشته
است ،هونوها هیچ پیوندی با دی ها نداشتند-گ].
همین گونه ،قبیله «رونگ» ،به رونگ های غربی
(شی رونگ) ،رونگ های کوهی (شان رونگ) و رونگ
های باشنده درختزاران (لینگ رونگ) تقسیم می
شدند( .نگاه شود به :فرهنگ بزرگ هیروگلیف های
چینی ،جلد  ،1987 ،3ص».)2057 .

داکتر اسکندر بایارف

دارندگان فرهنگ آرامگاه های تخته
سنگی
(نیاکان تورکان) و بازماندگان شان
یک هزار سال پیش از میالد ،آسیای مرکزی از
نگاه اتنوکلتوری (تباری -فرهنگی) به دو منطقه
تقسیم می شد:
-1در بخش باختری آن -در استپ های آلتای،
سایان ،غرب مغولستان ،ترکستان خاوری و گانسو،
کوچروان ایرانی زبان بسر می بردند .با خواندن
این قبایل به نام کوچروان ایرانی زبان ،بایسته
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است تا یک موضوع را تصریح و قید کنیم :برخی از
آن ها دارندگان فرهنگ افاناسیفی بودند-
بازماندگان مهاجران قدیمی از استپ های اروپای
خاوری (نیاکان دردها؟) ،برخی هم -دارندگان
فرهنگ اندرونوفویی و گروه سوم– سکایی ها یا
135
ساکی های آسیای میانه یا تورانی ها.
سارمات ها و ماساگیت ها آخرین گروه های مهاجر
به این سرزمین ها بودند .به احتمال بسیار،
این ،آن ها بودند که به استپ های آسیای مرکزی
دفینه های دخمه یی (کاتاکومبی) و رسم و رواج
های عجیب و غریب تغییر شکل سر را به ارمغان
آورده بودند که در سال ها مهاجرت های سترگ
توده ها همراه باآن ها دوباره به آسیای میانه
و اروپا بر می گردد.
 -2در بخش های میانی و خاوری آسیای مرکزی -در
استپ های آن سوی دریاچه بایکال (،)Transbaikalia
مغولستان ،از جمله مغولستان داخلی تا تبت و
منچوری – قبایل کوچروی بود و باش داشتند که به
نام تخته سنگی ها (« )»tilersیاد می شوند .این
نام بر آن ها به خاطر شیوه ساختن گورهای شان
گذاشته شده است .سنت ساختن گورهای تخته سنگی
در حدود  1100سال پیش از میالد پدید آمد و در
پیش از میالد با ظهور
مرز سده های سوم -دوم
امپراتوری هونوها ( )Xiongnuاز میان رفت.

 . 135در متونی که از زبان فرانسوی به پارسی دری
شده است ،با کلمه «سیت» بر می خوریم .به گونه
در کتاب « امپراتوری صحرانوردان» ترجمه شاد
میکده .باید متوجه بود که سیت فرانسوی همان
است-گ.
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ترجمه
مثال،
روان
اسکیت

سردیس یک بانوی هونویی

آرامگاه های تخته سنگی در سرزمین های آن سوی
دریاچه بایکال
ریشه های تباری آن ها روشن نیست ،دقیق تر ،بحث
برانگیز است .اما به احتمال زیاد آن ها
پیشینیان توده های تورک بودند .اما به هیچ
عنوان نمی توان آن ها را نیاکان مغول ها شمرد.
از نظر ژنیتیک ،آن ها دارندگان هاپلوگروه یا
تیپ های پیوستگی  N ،Qو ، R1b1b1بودند که
پسانتر نیاکان مغول ها -حامالن هاپلوتیپ  Cبه
آن ها پیوستند .بر این امر وامواژه های
فزونشمار تورکی در زبان مغولی و نزدیکی آداب و
رسوم مغول ها و تورکی زبان ها گواهی می دهد.
در آن زمان ،نیاکان مغول ها در گوشه یی در
حومه جنوب خاوری آسیای مرکزی بودوباش داشتند،
زیرا با مردمان بومی منطقه هیچ پیوندی
نداشتند .آن ها بازماندگان ماهیگیران و
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شکارچیان حوضه پیرامون آمور ( )Amurبودند ،و
برای زنده ماندن در شرایط سخت استپ ،ناگزیر به
پذیرفتن شرایط آداب و رسوم کوچروان شدند.
در آینده ،در جنوب ،در مرزهای پادشاهی های
باستانی چین ،گریزیانی از چین و نیز قبایل
پراکنده و کوچک ،گروه هایی از جوامع بوریالی
(شمالی) و نوستراتیک ( (Nostraticبه «تخته سنگی
ها» پیوستند.
شناسیک
انسان
سیمای
باره
در
داوری
(انتروپولوژیک) دارندگان فرهنگ آرامگاه های
بسیار دشوار است ،چون گورهای آن
تخته سنگی
باز شده و به تاراج رفته است .چنین آرامگاه ها
تنها در سرزمین های آن سوی دریاچه بایکال
( )Transbaikaliaدیده می شود .در این آرامگاه ها
منگولوییدهای تیپیک (معمولی) یافت می شود .آن
ها استخوان های گونه باال ،گسترده و صورت به
شدت پهن نسبتا پایین ،بینی کمی بیرون زده و
چشم کوچک مایل دارند که تصاویر وحشی های یافت
شده از گورستان های چی شی هوانگ (تسی شی
هواندی) را به خاطر می آورند -به طور کلی ،نوع
نژادی بومی ،به میراث برده شده از باشندگان
عصر برنز اولیه را.
منشای تباری (اتنوژنیز) تورک ها از روی داده
های زبانی:
در باستانی ترین ازمنه ،زبان پیشینیان تورکی
ها ،با زبان های دامنه های غربی کوه های اورال
و زبان های پیشینیان هندواروپایی ها خویشاوندی
داشته بود .باشندگان سایبریا جنوبی به این
زبان سخن می گفتند .همسایگان پیشینیان تورکی
زبان ها ،زمان درازی تونگوزی ها و منچوری ها و
قبایل اگوری (دقیق تر ساموییدی ها (Samoyeds
بودند ،که با توجه به جغرافیای بودوباش شان
شگفتی آور نیست.
در دوره نوسنگی ،و شاید هم پیشتر از آن،
سومری های
پیشینیان تورک ها با دراویدی ها و
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افسانه یی نزدیک گردیدند و از آن ها نوآوری
هایی را در زمینه زبان ،اقتصاد نوع تولیدی وام
گرفتند و نیز برخی از آداب و رسوم و باورهای
شان را آموختند ،از جمله نام خدا عالی –تنگری
136
را.
 . 136در این جا بایسته است روی یک نکته باریک تر از
مو درنگ نماییم :اگر به گفته های نویسنده دقیق شویم،
جان سخن او این است که در دوره نوسنگی و شاید هم
پیشتر ازآن ،پیشینیان تورکی ها با دراویدی ها و
سومری ها نزدیک گردیده باشند .یعنی از گستره آلتای
به بین النهرین و جنوب خاوری پشته ایران کوچیده ،در
آن جا مدتی نامعلومی زیسته و از سومریان چیزهای
بسیاری را از جمله در زمینه زبان فرا گرفته و دوباره
واپس به سرزمین های آبایی خود برگشته باشند؟!
روشن است چنین چیزی محرز نمی باشد .زیرا یافتن
کدامین دلیل موجه برای چنین رفت و برگشتی آن هم
چندین هزارکیلومتری ،بسیار دشوار می باشد و از سوی
دیگر ،ثابت ساختن چنین جهانپیمایی چند هزار کیلومتری
ناممکن .ناگفته پیداست که باید سخن بر سر کوچیدن و
باز پس آمدن گروه های بزرگی از پیشینیان تورکی
زبانان در میان باشد .در غیر آن ،گروه های کوچک نمی
توانسته اند منشای دگرگونی های ژرف و فراگیر باشند.
پرسشی که مطرح می گردد ،این است که چه انگیزه یی
نویسنده را واداشته است تا چنین فرضیه سردرگمی را
مطرح کند و برای توجیه تاثیرگذاری سومریان بر تورکی
زبانان ،آنان را به رفت و برگشت چند هزارکیلومتری از
مرکز آسیا به بین النهرین و واپس وادار گرداند؟
آشفته گویی یی که نه تنها به پی بردن به سرشت مساله
تاثیرگذاری سومریان بر تورکی زبانان کمک نمی کند ،بل
که هم خواننده را به کژراهه و بیراهه می کشاند .این
خردورزانه تر می باشد اگر
در حالی است که بارها
بپنداریم که برعکس ،گروه هایی از سومریان همراه با
سایر توده ها به میانه های آسیا کوچیده و در همسایگی
تورکی زبانان اسکان گزیده باشند.
پاسخ چنین است که چون ایشا ن از هواداران فرضیه
پیدایش قطبی آریاییان اند و برآن که توده های
سفیدپوست ایروهندو اروپایی همانا از گستره قطب شمال
به جنوب سیبیری کوچیده بودند و درست در همین جنوب
سیبیری بود که نیاکان مشترک آریایی ها ،تورک ها و
سرخپوستان امریکای جنوبی می زیسته اند که پسان ها از
500

در عهد نو ،در عصر برنز و اوایل عصر آهن –
نیاکان تورکان به گونه مسالمت آمیز یا شاید هم
غیر مسالمت آمیز با هندواروپایی ها همسایگی و
همزیستی یافتند .همو ،هونوها یا خونوهای
افسانه یی که به گمان غالب یکی از قبایل
تورانی یاد شده در اوستا  -خیانی ها (خیونی
ها) بودند ،آنان را به خط مقدم تاریخ آوردند.
هونوها قبایل پراکنده باشنده گستره مغولستان
را در یک تبار بسیج ساختند ،سارماتی های خاوری
(یوئه شی ها) را شکست دادند و تقریبا
فرمانروایان کل آسیای مرکزی گردیدند .اما عصر
طالیی راستین قبایل کوچرو ،اوایل سده های میانه
بود .تورک های تیره آشینا به گونه نهایی از
قبایل کوچی ایرانی زبان جدا شدند و بر روی
ویرانه های سرزمین های بر جا مانده از هونوها،
امپراتوری پهناور خود را ساختند .اما این
امپراتوری به زودی [پس از دو سده-گ ].باژگون
گردید ،اما سرنوشت به زبان تورکی و سنت ها و
آداب و رسوم آشینایی ها عمر طوالنی بخشید.
دراویدی ها :این که دیدار تاریخی نیاکان تورک
ها و دراویدی های از نگاه فرهنگی پیشرفته ،به
هم جدا شدند؛ روشن است برای شان راه دیگری نمی ماند
جز این که برای توجیه چگونگی تاثیرپذیری تورکی
زبانان از سومریان ،آنان را به سفر دور و دراز رفت و
برگشتی چند هزار کیلومتری به بین النهرین و واپس
بفرستند!
شایان یادآوری است که پان ترکیست از این هم پیشتر
رفته و با پررویی ادعا کرده اند که گویا سومریان
«ترکتبارانی» بوده اند که از آسیای مرکزی به بین
النهرین کوچیده باشند! .در این اواخر ،گروه دیگری از
پان ترکیست ها که نیک می دانند ثابت ساختن چنین یاوه
هایی ناممکن است و پذیرفتن آن از سوی محافل علمی و
اکادمیک جها ن امریست محال؛ افسانه نوی بافته و مدعی
و
شده اند که این سومریان بوده اند که از فرهنگ
زبان تورک ها تاثیر پذیرفته بودند و نه برعکس! به
قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل–.گ.
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رخ داده بود ،تا کنون
گونه موثق در کجا
ناشناخته مانده است .تنها می توانیم حدس و
گمان هایی در زمینه بزنیم  .به احتمال زیاد،
در جنوب  :جایی در ترکستان شرقی ،در استان
گانسو و شئن سی .از روی داده های زبانشناسیک
می توان گفت که تورکی زبانان از آن ها شیوه
التیام زخم (آگلوتیناسیون  )agglutinationرا فرا
گرفته بودند .اما این دراویدی ها چه کسانی
هستند؟ و چه نوع فرهنگی را می توان به آن ها
نسبت داد؟ پاسخ دادن به این پرسش بسیار دشوار
است .ترکستان خاوری از دیدگاه باستان شناسی یک
«لکه سفید» است.
تردیدی نیست که دردی ها در آن جا بوده اند.
آثار ملموس از حضور آن ها را می توان در سطح
ژنتیکی یافت .از روی چنین شاخص ها مانند:
subclades haplogroup L

نقشه پراکندگی دارندگان هاپلوگروه ( Lوضعیت فعلی)

افزایش تراکم هاپلوتیپ : L
جنوب نیمقاره هند -بازماندگان فرهنگ هاراپ
Harappan
)( Mohedzho-Daro
شمال نیمقاره هند :گرهگاه افغانستان ،پاکستان،
هند و چین (بزرگراه جاده ابریشم از هند به
ترکستان خاوری)
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ترکستان خاوری (منطقه اورومچی)
دارندگان این هاپلوگروه را می توان در میان
 (Teleutsو
باشندگان کنونی آلتای (تیلوتی ها
ترکستان خاوری (اویغورها و دیگران) یافت و
فراتر از حدود آلتای و ترکستان خاوری ،در میان
بوریشی ها ،کاالش ها ،پشتون ها ،یهودیان
اشکنازی ،تاتارها ،ازبیک ها و دیگر مردمان.
به گفته کارشناسان ژنتیک چینی ،مومیایی های
طارم (تاریم) با مردمان خاور اروپا ،سایبریا،
آسیای صغیر و هند پیوند داشته اند .منظور
کارشناسان نسب شناس چینی ،با سخن گفتن در باره
هندی ها ،شاید دراویدی ها بوده باشد .اما آن
چه که در پایان جمله خاطرنشان ساخته شده است،
باید با توجه به واقعیت های تاریخی آن زمان
بازنگری شود .به این معنا که با پیش رفتن در
زمان و مکان.
در دوران باستان حامالن هاپلوتیپ  Lدر آسیای
صغیر (آسیای قدامی) در میهن خود زندگی می
کردند .باور بر این است که فرهنگ ال عبید (سه
هزار سال پیش از میالد) به آن ها پیوند دارد و
آن ها پیش از سومری ها و سامی ها در این جا
بسر می بردند.
دراویدی ها یا ایالمو دراویدی ها ()elamodravidy
در میان آن توده هایی بودند که برای نخستین
بار دستاوردهای انقالب نوسنگی را ،به ویژه در
کشاورزی آبیاری و صنایع دستی و پیشه وری فرا
گرفتند .با دراویدی ها منشای دیرین ترین الیه
های فرهنگ های زمینداری ( Anauغرب ترکمنستان) و
در هند (جایی که در آن چندی پسانتر پدیدار
شدند) ،پیشرفته را که در زمان خود به پیمانه
بسیار از فرهنگ موهیجو -دارو  Mohedzhoپیشتازتر
بود ،پیوند می زنند .به طور کلی ،آن ها آن
بسترها و زمینه های فرهنگی ،تباری و نژادی را
هموار کردند که برای مدت طوالنی سیمای معاصر
تمدن هندوآریایی شمال هندوستان را تعیین
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نمودند و بر سرنوشت تمدن های دیگر تاثیر برجا
گذاشتند .به احتمال زیاد ،در این دوره باستان
تاریخ خود – حول و حوش هفت هزاره پیش از میالد
از مهاجران دراویدی در مسیر تاریخی
– بخشی
مهاجرت به سوی خاور ،از مسیر اصلی به سمت
شمال ،منحرف شده و به ترکستان شرقی آمده
بودند .مدت ها پسانتر ،آن ها از سوی گله داران
آسیای قدامی و پس از آن از سوی هندواروپایی
هایی که به این جا آمدند ،اسیمیله شدند.
شایان یادآوری است که ظاهرا زبان های ایرانی
باشندگان حوضه رود طارم (تاریم) آسیای میانه و
آسیای غربی زیر تاثیر زبان دردها دچار دگرگونی
گردیده بود .واژه های زبان های دردی ها مانند
زبان های روسی و هندی باز اند ،یعنی دارای
حروف صدادار اند .در این مورد ،می توان نمونه
هایی را از زبان های کوشانی (از اثر بانو و.
ویرتوگرادوا) آورد:
»«οτηια ιώναγγο οασο οζοαστο ταδηια αριαο οσταδο
«...و هنگامی که او زبان گفتاری ایونی را کنار
گذاشت ،او زبان آریایی را رایج ساخت».
در این جا:
 - οασοزبان ،گفتار (به سانسکریت.)vas-
»«рαονανο рαο βαζοδηο κοрανο
شاه شاهان (شاهنشاه) بازودی کوشان
که در این جا حرف « »pآواز «ش» را می دهد.
یعنی شاهونان شا واسودیوا کوشان».
پیداست که در این جا ،شا– شاه یعنی پادشاه ،و
بازودی (بازئشک  -)βαζηpκοشاه کوشانی است.
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چنین بر می آید که نام شاه آنت ها -بوزی از
همین گرفته شده است و پیشوند شک -به معنای
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کوچک می باشد.
همین گونه می توان نمونه یی از زبان خیونی ها
هم آورد:
»«Σριβαγο οζραβαδιγο σανανο βαγο χοαδηο
(بزرگوار)،
( )Ozrapadigoارجمند
اوزراپادیگ
خداوندگار ،که دشمنان را شکست داد و راند،
خدیو و شهریار است (اوزراپادیگ از ازوروپات
( ،)Azuropatاتروپات ( )Aturopatیعنی کسی که آتش
مقدس نگهدار و نگهبان او است) .نام کنونی
آذربایجان از آتوروپاتکان ( )Aturopatkanیعنی
سرزمین آتروپاتکان گرفته شده است.
زبان بوریشی ( )Burishکه در اصل یک زبان قفقازی
است ،همین گونه ،شاید زیر تاثیر زبان های دردی
تغییر شکل یافته است .این زبان درست مانند
زبان افغانی (پشتو) ،یک زبان باز یعنی دارای
حروف صدا دار گردید .بسیار محتمل است که آن
ها این صفت را در زمان های قدیم در ترکستان
خاوری (در حوضه رود طارم) برداشته باشند.
ایرانیان کنونی ،نه تنها مدیون دردی ها از
بابت وامگیری برخی از واژه ها اند ،بل که
بسیاری از ویژگی های سیمای خود را هم مرهون
تا اندازه یی چهره های باریک با
آنان اند:
نوک گرد بینی های شان را (در این باره پسانتر
شرح داده شده است).
اسکان گزینی ها همیشه صلح آمیز نبوده ،بیشتر
به درگیری های خونین می انجامیده است .یکی از
این گونه پیکارها در نیمه دوم هزاره دوم پیش
از میالد با ظهور تخاری ها رخ داده بود .احتماال
 . 137جالب است که در زبان روسی نشانه تصغیر برای
کلمات دارای جنس مونث با پسوند «شکا» یا «اچکا»
(گاهی هم «اوچکا») می آید؛ مانند ماتوشکا -مادرک،
دیوشکا -دختر ،مارینوچکا -مارینکا و-...گ.
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در آن هنگام ،دردی ها ،بوریش ها ،ساموسی ها
(کیت های اصیل) از جاهایی که در آن زندگی می
کردند -از خانه های خود رفتند .دردی ها و
بوریش ها از مسیرهای پیاده رو گریوه های کوه
ها به جنوب رفتند و ساموسی ها مسیر دیگری را
علیای رود اوبی پدیدار
برگزیدند و در گستره
گردیدند.
مسیرهای جریان های مهاجرت ،که به روی آن شماری
در هندوستان اسکان گزیدند ،افزون بر مسیرهای
خاور نزدیک و آسیای میانه ،شامل مسیر ترکستان
ُتل های
خاوری هم می گردید .آخرین راه از طریق ک
ُتل
کوه های هیمالیا می گذشت که معروف ترین آن ک
خونجراب («( )Khunjerabپل معلق» گزارشگران چینی)
ُتل از کاشغر آغاز می گردد و به شمال
است .این ک
پاکستان کنونی می انجامد .این مسیر از زمان
های قدیم شناخته شده است .از روی آن ،در گذشته
ها مسیرهای جاده ابریشم می گذشت .از همین مسیر
ساک های ترکستان خاوری پس از رانده شدن زیر
فشار یوشی های در حال عقب نشینی از دست هونوها
(در وایل سده دوم پیش از میالد) راه می پیموده
اند .بزرگراه قره قروم مدرن [که استان سین
کیانگ چین را به پاکستان پیوند می زند-.گ ].هم
باید روی همین مسیر کشیده شده باشد.
بدیهی است ،که حامالن هاپلوگروه «آریایی»  R1aو
ژن خاور نزدیک  Jبه تنهایی از این جا نرفتند،
بل که با تیره های اسیمیله شده دارنده
هاپلوگروه  Lیکجا رفتند .پسانتر ،در سال های
ُرگ توده ها ،سکایی ها از همین
مهاجرت های ست
جاها به هند شتافتند و در پی آن ها یوئه شی ها
(سارمات های خاوری) در همین مسیر به راه
افتادند و پس از پنجصد سال دیگر یفتلی ها .و
همه آن ها به هند پدیدار گردیدند ،اما با خود
به غیر از ژن های اصیل «آریایی» خود ژن های
خاور نزدیک و ترکستان خاوری آن طرف را به
ارمغان آوردند.
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:ساختار هاپلوگروه توده های باشنده شمال هند
( بوریش هاFirasat 2007, n - نفر97):
R1a - 27,8%
●L - 16,7%
J

- 8,2%

( کاالش هاFirasat , n=44):
G -М201 - 18,2%
Н1-М52 - 20,5%
J2-М172 - 9,1%
●L-М20 - 2,3%
●L1с- M357(xPK3) - 22,7%
R-M207 - 6,8%
R1-М173 - 2,3%
R1a1a-М17 - 18,2%
)پشتون ها( پتان ها, Firasat. (2007):
E1b1b1a -M78 = 2.1%
F -M89(xG-M201, H1-M52, H2-Apt, I-M170, J-12f2, K-M9) =
2.1%
G -M201= 11.5%
H1-M52= 4.2%
J1-M267= 1.0%
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J2-M172(xM92) = 5.2%
T-M70 = 1.0%
●L1a -M27= 5.2%
●L1c -M357(xPK3) = 7.3%
O2a1a-PK4= 4.2%
O3-M122(xL1Y) = 1.0%
Q -M242: 5.2% (5/96)
R-M207(xR1-M173, R2-M124) = 1.0%
R1-M173(xR1a1a-M17) = 4.2%
R1a1a-M17(xPK5) = 44.8%
4. (n=99) – همه توده های پامیری:
E-M96 = 5.1%
C-M130(xC3c-M48) = 1.0%
F-M89(xI-M170, J2-M172, H1-M52, K-M9) = 16.2%
J2-M172 = 6.1%
●L-M20 = 10.1%
P-M45(xQ1a1-M120, R2-M124, Q1a3a-M3, R1-M173) = 10.1%
R2-M124 = 7.1%
R1-M173(xR1a1a-M17) = 5.1%
R1a1a-M17 = 39.4%
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شایان یادآوری است که به پشتون ها ،هاپلوگروه
 5.2(Qتا  5.96درصد) از طرق مختلف ،از جمله از
طریق خانواده های اشرافی ایل آشینا تورکی
انتقال یافته بود .در سده ششم میالدی هپتالیان
از تورک ها شکست خوردند و سرداری از آنان را
چونان فرمانروای خود پذیرفتند .در این حال،
این فرمانروا به جای نام قبیله یی تورکی خود،
نام یفتلی هینگال ( )Hingرا به عنوان لقب شاهی
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برگزید.
از

برای آگاهی :در زمینه گروه پیوستگی L
(:)Gentis
هاپلوگروه  - L-M20در جنوب و شمال آسیا و نیز
در خاور میانه یافت می شود.
هاپلوگروه  -L1a-M27بیشتر در جنوب هند دیده می
شود – در حدود  12درصد.
در بخش های خاوری هندوستان – در حدود  8درصد،
در مرکز و در شمال هند -از  1تا  2درصد،
در جنوب پاکستان -در حدود  9درصد،
در میان پشتون ها -در حدود  5درصد،
در قطر ،در حدود ،٪3
در شمال ایران ٪3 -
در امارات متحده عربی .٪2 -
هاپلوگروه L1b-M317
در میان بالکاری ها 5 -درصد،
در شمال خاوری ایتالیا 4.5 -درصد،
در میان ابخازی ها 3.4 -درصد،
در شمال ایران -نزدیک به دو درصد،
در خاور ترکیه 2.3 -درصد،
در جنوب پاکستان 2-درصد،
در میان لزگین ها 1.2 -درصد،
یفتلیانی باشد که در ترکستان
 . 138شاید سخن بر سر
خاوری و سغد مانده بودند .چون یفتلیان باشنده پشته
ایران همه پس از کشته شدن گاتفر (غاتفر) ،فغانیش را
به پادشاهی برگزیدند و همه به شاهنشاه ساسانی بیعت
نمودند-.گ.
509

در میان اوستی ها-نزدیک به  1درصد.
هاپلوگروه : L1C-M357
در پاکستان در میان کاالش ها به پیمانه باال –
در حدود  23درصد،
در میان بوروش ها 12 -درصد،
همچنین در میان پشتون ها ٪7 -
 – L1Cدر شمال هند ،در حدود ٪2.5
در جنوب هند -تنها ٪0.3
منتفی نیست که دارندگان هاپلوگروه های  L-M20و
L1C-M357با دراویدی های آسیای مرکزی پیوند
داشته بودند .جالب است هرگاه بدانید که دردها
چه سیمایی را به ترکستان خاوری به ارمغان
ممکن نیست .با
آورده بوند؟ دادن پاسخ یکدست
این هم ،یفتلی ها از روی همه نشانه ها دارای
چهره های مدیترانه یی یعنی بینی های آسیای
مقدمی بودند .اما در مقایسه با سفیدپوستان
قفقازی ،بینی های شان نسبتا پست تر بود.
 hustsبر روی ظروف چینی،
هوستی ها
تصاویر
پیکره این نوع را نشان می دهد .آن ها پشت های
خمیده و بینی های بلند («واال») و کاسه های چشم
فرورفته داشتند.
آدم های دارای چهره های همانند در میان یفتلی
ها نیز دیده می شدند .چنین چهره هایی را می
توان همین اکنون در میان تاتارهای معاصر و
یهودیان اشکنازی هم یافت .قدیمی ترین یافته ها
از این نوع نژادی را در یامان های باستانی
مرغیانه گونور تپه ) (Gonur Depeعصر برنز یافته
اند.
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تندیس یک سغدی .پیکره چینی یافت شده در سیان مربوط
عهد دودمان تان

سردیس های کوشانیان (یوئه شی ها -تخاری های اصیل).
آسیای میانه در سده یکم میالدی

511

در سمت چپ :آدم های مرغیان باستان
در سمت راست :پادشاه یفتلی -لهان (  )Lahanاز اودیان
( )Oddiyan
یادداشت ک .آنجلوا ( : )K. Angelovaنوک های بینی همه آن
ها مانند همه توده های ایرانی «گرد» است – ویژگی که
چهره های آنان را از دیگر توده های اروپایی بیخی
متمایز می گرداند.

سپیدپوستان):
ها-
(قفقازی
ها
آسیامقدمی
ردپاهای این تماس ها ،چه در ُ
بعد باستان شناسیک
و چه در ُ
بعد زبان شناسیک از ال به الی زمانه ها
گذشته و در سیمای آداب و رسوم و زبان ها به ما
رسیده اند .برخی از آن ها سومری های افسانه یی
می باشند .میراث آنان آشکارا در زبان های
تورکی مشاهده می شود ،اما در باره خود
چیزهای کمی شناخته شده است .سه
«سومریان»
فرهنگ (دو فرهنگ باستان شناسیک و یک فرهنگ
فرضی (کاراسوک) ادعای بازی نمودن این نقش را
دارند.
دیرین ترین فرهنگ ،فرهنگ کیتویی  kitoytیا Kitoi
پیرامون دریاچه بایکال است (که بنا به برخی از
داده ها  5000-4300سال پیش از میالد وجود داشت و
بنا به داده های دیگر ،هزار سال جوان تر) .از
روی داده های انتروپولوژیک یا انسان شناسیک
(هوخمان  ،Hochmanدرموف و دیگران) در میان
مردم کیتویی هم آدم هایی بودند دارای سیمای
منگولوییدی ،و هم آدم هایی دارای سیمای
مدیترانه یی .این ها آدم هایی بودند دارای
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چهره های باریک و پهن که ظاهرا مدیترانه یی
های پروتومورفیک ( )protomorphicرا به خاطر می
آوردند .ردپاهای ژنتیکی آن ها به احتمال زیاد
در اونیکی ها ( )Evenkبر جامانده باشد.

تصویر حجمی مرمرین یک مرد ریشوی کیوتی

فرهنگ کیوتی .آنگارای علیا.
هوخمان -انتروپولوژیست در میان انبوهی از
های
چهره
دارای
های
انسان
های
جمجمه
منگولوییدی گورستان فوفان ( ،)Fofanچند انسان
دارای سیمای مدیترانه یی را نیز تشخیص داد.
منشای آسیای قدامی آنان و حضور شان در دوردست
ترین لبه اویکومن نباید شگفتی برانگیز باشد.
عصرهای میانسنگی و نوسنگی -عصرهای ویژه یی
بودند-در واقع عصر تسلط سفیدپوستان .فرهنگ
مادلین در اروپا ،زبان های سدیم دره در
امریکا .در این جغرافیا ،منطقه پیرامون بایکال
تقریبا در مرکز جهان قرار دارد .اما چه زبانی
را آن ها می توانستند با خود به آسیای مرکزی
به ارمغان بیاورند؟ شاید پاسخ به این پرسش،
زبان باسک ها را پنهان نموده باشد .ریشه آن ها
اسرار آمیز می باشد.
بر پایه آخرین داده های ژنتیک ،باسک ها
خویشاوندان گول ها می باشند که از سرزمین های
شمالی ایتالیا و جنوب خاوری فرانسه به جزیره
نمای ایبری مهاجرت کردند و چنین بر می آید که
ظاهرا ،مردان شان را نابود کردند ،اما از رشته
زنان ،زبان و آداب و رسوم این مردم دارای
خاستگاه قفقازی را پذیرفتند .شاید آن ها
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بازماندگان دارندگان فرهنگ مادلین بودند ،که
گالری های معروف هنری غارهای اسپانیا و جنوب
فرانسه را به ایشان مربوط می دانند.
از فرهنگ های نوسنگی باستانی جنوب سایبریا،
فرهنگ تازمینی ( )tazminسایبریا جنوبی (که
دارای نشانه هایی از اقتصاد مولد (هزاره سوم
پیش از میالد) است) و فرهنگ نامهناد کراسوکی
(که از روی داده های زبانی تشخیص شده است)؛ به
فرهنگ های قفقازی (آسیای قدامی) نزدیک اند.
یادمان ها و برجامانده های فرهنگ تازمینی اندک
اند .اما نمادهای آن ها ،آشکارا بین النهرینی
اند .در این که آن ها از استپ های پیرامون
دریای خزر ،آمده بودند ،تردیدی نیست .سیمای
دارندگان این فرهنگ ناشناخته است ،اما به گونه
غیر مستقیم ،مدیترانه یی است (در این باره
پسانتر خواهیم نوشت).

در چپ :انسان عهد نوسنگی از جنوب سایبریا از منطقه
مینوسینسک ()Minusinsk
دارای چهره هم با ویژگی های اروپاییدی و هم ویژگی
های منگولوییدی -سیمای بیضی و دراز قفقازی نما ،بینی
باریک ،بیرونزدگی استخوان های گونه و روی.
در راست( :برای مقایسه) آدم منگولوییدی از بوریاتیای
عصر برنز .با بینی پهن ،استخوان های برجسته و بیرون
ُریب شقاق چشمان منگولوییدی ( )palpebralو
زده گونه و ا
بیرون زدگی بخش دندان ها.
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زبان های بوریشکی ها و کیت های ینی سی مشترکات
بسیاری هم میان خود و هم با زبان های ناخی-
داغستانی ،سومری و باسکی دارند .همه آن ها،
ظاهرا ،برخاسته از آسیای صغیر (قفقاز) اند.
برای ما ،جالب است که بوریشکی ها سیمای
مدیترانه یی خود را تا کنون نگهداشته اند که
برای همه تودهه های قفقازی (خاور نزدیک) و
مردمان ترکستان خاوری مشترک است.
-1آن چه که مربوط به کیت های معاصر می گردد،
آن ها بی تردید بومیان جنوب سایبریا اند .اما
نیاکان شان زبان و آداب و رسوم کوچیان آمده از
خاور نزدیک را که رد پای شان در تاریخ از میان
رفته است ،فرا گرفته بودند.
در باره زبان بوریشکی ها باید متوجه بود که
مورفولوژی فعل در این زبان بسیار پیچیده است،
و آگنده از اشکال مختلف ،و از این لحاظ قابل
مقایسه با زبان های سومری ،باسکی ،ینی سئی و
برخی از زبان های ابخازی-ادیگی ( )Adygheو زبان
های ناخی -داغستانی .دستگاه اعداد در این زبان
درست مانند زبان باسکی «بیست هایی» است .برخی
ُز – gus
از واژه های آن مانند هیر  - hirمرد و گ
139
دختر -یادآور واژه های ترکی اند.
درست با توجه به شباهت زبان های ینی سی و
بوروشکی ،ژ .وان دریم ( -)Driemزبان شناس ،در
سال  2001فرضیه یی را در مورد همریشه بودن
آنان در گذشته در چهارچوب جامعه زبانی
«کاراسوک» ،که به باور او ،با فرهنگ باستان
شناسی کاراسوک منطبق می باشد ،مطرح کرد .اما
دادگرانه خواهد بود هرگاه فرض کنیم که این
زبان ها در گذشته ،در گستره بزرگتری از سرزمین
ترکستان غربی تا به ترکستان شرقی پهن بوده
اند.

 . 139جالب این است که به زبان آلمانی هم مردان را آقا
– هر  Heerمی خوانند .قز  qezدر زبان ترکی -دختر-گ.
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به باور ژ وان دریم ،بوریشکی ها همراه با
َ
دردها به هند آمده بوند که ،در اصل ،چنین چیزی
وامواژه های فزونشمار برگزفته از زبان های
َ
دردی در زبان بوروشکی را توضیح می دهد .در
تایید دادگرانه بودن این ادعا می افزاییم که
در ساختار د .ان .ای .بوریشکی ها ،ژن های
آریایی (هاپلوتیپ )r1a.کم نیست.
-2از دیدگاه نژادی ،کیت های معاصر اورالوییدی
اند .در حالی که کیت های اصیل مدیرترانه یی
بودند با چهره های بسیار بلند و پهن .همراه با
آن ،در میان شان آدم هایی با چهره های باریک
هم دیده می شد .به طور کلی ،آن ها از باشندگان
کنونی شمال قفقاز فرق نمی شدند.

در چپ :تصویر چند ُ
بعدی ساموسایی های (کیت های اصیل)
ُبی (میانه های سده دوم پیش از میالد)
حوضه علیای رود ا
با ویژگی های آشکارا مدیترانه یی سیماها
در راست – تصویر یک کیتی معاصر .در میان کیت های
کنونی ،گاهگاهی آدم های دارای چهره های مدیترانه یی
بروز می نمایند .چهره این آدم به چهره های دیگر کیت
ها که دارای صورت های بیضی کشیده (دراز) ،و بینی نوع
جنوبی اند ،نمی ماند.

شاید در گذشته قبایل برخاسته از خاور نزدیک
(که کنون از ایشان تنها دولمیان ها برجامانده
است) ،هم در اروپا و هم درآسیا چیرگی داشتند.
اما به تسلط آن ها از سوی هندواروپاییان پایان
داده شد .در این حال ،هندواروپایی ها بسیاری
از دستاوردهای آنان را فرا گرفتند و برخی از
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ویژگی های شان را از رشته زنان برداشتند .آن
ها با از دست دادن استقالل ،هویت تباری خود را
باختند و از دست دادند و در میان توده های
ُرگ توده ها
ایرانی حل گردیدند و در مهاجر ست
شرکت کردند .آن قبایلی که در آسیای میانه
مانده بودند ،با تورک ها سازش یافتند و در
فتوحات شان شرکت ورزیدند .بنا به داده های
ژنیتیک ،دودمان های حاکم ترک های عثمانی و
تیموریان با آنان پیوند دارند .خاستگاه هر دو
از آسیای میانه است.

نقشه پراکندگی دارندگان هاپلوگروهJ2
در هزاره دوم پیش از میالد ،هندواروپایی ها در
استپ های باختری اورآسیا چیرگی یافتند .نخستین
ردپاهای آن ها را می توان در جنوب سایبریا
آفاناسفی).
فرهنگ
(دارندگان
یافت
هندواروپاییان در هزاره دوم ،در ترکستان شرقی
در مرزهای چین پدیدار شدند .در میانه های
هزاره دوم پیش از میالد ،دارندگان فرهنگ
کاراسوکی بر استپ های آسیای مرکزی چیره شدند.
ریشه های آن ها اسرار آمیز است .بنا بر برخی
از داده ها ،آن ها به زبان ُ
تخاری سخن می
گفتند .اما زبان و فرهنگ و فنآوری فرهنگ فرضی
کاراسوکی دارای خاستگاه آسیای قدامی را
فراگرفته بودند و آموختند .بنا به داده های
دیگر (که کمتر محتمل می باشد) -آن ها
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بازماندگان چوپانان آسیای قدامی بودند .نفوذ
ُ
تخاریان برآنان ،زمانی بزرگ بود .آن ها برای
نیاکان تورکان ،فناوری های ریخته گری نازک
دیواری ،بسیاری از واژه های فرهنگی و همچنین
پساوندهای ابسولتیو (مطلقیه) ( )absolutiveاونی
( )uneرا که در زبان تبتی ها دیده می شود ،به
ارمغان آوردند .اما این ایرانیان بودند که
بیشترین تاثیر را بر پیشینیان تورکان بر جا
گذاشتند .توده های ایرانی در استپ های حوضه
تاریم یا طارم در اواخر هزاره یکم پیش از میالد
پدیدار شدند و از آن جا به استپ های آلتای-
سایان ،مغولستان و همواری چین شمالی رخنه
نموند .آن ها با خود سوارکاری ،کیش جنگاوری و
آیین رزمندگی را به ارمغان آوردند.
برخی از آن هامانند قبیله خیائون ( )hyaunدر
گذشته یکی از قبایل تورانی آسیای میانه بود،
اما دست سرنوشت آنان را به استپ های آسیای
مرکزی آورد .در تاریخ بارها دیده شده است که
زبان برخی از توده ها تعویض گردیده است .روشن
است هونوها (خونوها ،سیونوها) در این جا
استثناء نیستند .ظاهرا ،در آغاز شمار آن ها
بزرگ نبوده است .اما جنگ ها و پیروزی ها ایشان
تاریخ
را به پیشگامان و پیشتازان خط مقدم
کشانید .آن هایوئه شی ها را شکست دادند و
فرمانروایان استپ های آسیای مرکزی شدند.
این یک نقطه عطف در تاریخ دارندگان فرهنگ تخته
سنگی (تخته سنگیان) گردید .آن ها آداب و رسوم
قبیله یی باستانی خود را از دست دادند و
پدیدآیی امپراتوری گسترده تورکی زبان هونو
موازین خود را آغاز به دیکته نمود .از تجزیه و
تحلیل چند کلمه بر جا مانده از زبان نوهوها
چنین برداشت می شود که در گفتار آنان در هم
تنیدگی کلمه های تورکی و ایرانی بارز بوده
است .در این حال ،القاب نظامی ایشان به زبان
های ایرانی بوده است .این دیدگاه که گفته می
شود که این القاب می توانسته است میراث یوئه
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شی ها که هونوها زمانی زیر فرمان آنان بوده
اند ،باشد؛ بحث برانگیز به نظر می رسد.
زیر تاثیر ایرانیان ،نامجاها (توپونیم ها یا
نام های گیتایی) ترکستان خاوری تغییر شکل
دادند و در سر انجام آشکارا شکل هندواروپایی
َن (کاتین.... ،پولولی
ُت
گرفتند .نام ایرانی خ
خودئن؟ ،خوتون (( )Hodynقبیله مغولی که در
میان افراد آن دارندگان گروه پیوستگی R1a
بیشتر می باشد) ) ،کونچه ها یا کونچی -دریا
( )Concha Daryaو بسیاری از نامجاهای دیگر که در
زمان های قدیم ذکر شده است ،و کنون به ما
رسیده است.
در میان این توپونیم های آشکارا ایرانی ،محله
وینسو (که خبرچینان چینی هزاره یکم پیش از
میالد از آن یاد کرده اند) ،در همان مناطق که
در آن رودخانه آکسو روان است ،دلچسبی برانگیز
تورکی
«آب»
همان
شک
بدون
«سو»-،
است.
140
است .شاید در زمان های قدیم تورکی زبانان در
غرب تیان شان می زیسته اند ،زیرا یونانیان نام
های جغرافیایی را یاد می کنند که برنشتام
( )Bernstammاین نام ها را چونان نام های تورکی
می شناخته است .این رو می توان نتیجه گرفت که
پیشینیان تورکان در گذشته در قلمرو گسترده یی
پهن بوده اند -از ترکستان خاوری و مرزهای
شمالی چین خاوری تا به سایان و آن سوی بایکال
و به قبایل بسیاری تقسیم می شده اند.
در این باره می توان از روی .....هاپلوگروه Q
داوری کرد:
)Q1a1 (M120, M265/N14
بیشتر در جنوب در میان چینی ها ،کوریایی ها،دونگان ها ،هزاره ها و تبتی ها دیده می شود.
یادداشت :باید متوجه بود که سو از جو (جوی)
. 140
پارسی گرفته شده است و  Seaانگلیسی به معنای دریا نیز
از همین کلمه گرفته شده است– .گ.
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)Q1a2 (M25, M143
در میان توده های سایبریا جنوبی و مرکزی دیدهمی شود .در میان کیت ها تواتر  Qتا  90درصد و
در میان سلکوپی ها تا  65درصد می رسد.
*Q1a3
در پاکستان ،هند و تبت دیده می شود.)Q1a3a (M3
ویژه سرخپوستان امریکایی است .این هاپلوگروهدر میان توجینی ها و تووینی ها–  38درصد ،در
میان باشندگان آلتای–  26درصد ،در میان خاکاسی
(قرغیزی های ینی سی) و سویوت ها -نزدیک به 7
درصد و در میان ائوئن ها 3 -درصد و در میان
کولمیک ها -نزدیک به  2درصد است.
)Q1a3b (M322
در میان یهودان یمنی به مشاهده می رسد.
)Q1b (M378
 در شمال پاکستان در میان گروه های تباری خزر  1.1درصد و در میان اویغورهای سین زیان چین- 1.4درصد ثبت گردیده است .همین سازواره در میان
پنج درصد یهودان اشکنازی در اروپا تثبیت
گردیده ،و تقریبا دارای منشای تورکی -خزری می
باشد .همین گونه در میان کردهای مرکز ترکیه به
پیمانه 4.1 -در صد و در میان چینی ها به میزان
 3درصد و در بین هانی های برخی از استان های
چین به اندازه  2درصد دیده می شود.
آلتای و سرزمین های پیرامون آن که به گونه
سنتی خاستگاه اتنوس تورک پنداشته می شود ،به
گمان بسیار نه زیستگاه تورکی ها ،بل که
ژنیتیک
دیدگاه
از
ساموییدهای
بودوباشگاه
همریشه آن ها بوده است .آن ها همچنین از
بازماندگان فرهنگ های بوریالی دارای هاپلوگروه
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های  Q, Nو  R1a1aاند اما به زبان دیگری – زبان
اوگری سخن می گفتند.
آن چه مربوط به بازماندگان آن ها می گردد،
ُرگ توده ها
باید گفت که در سال های مهاجرت ست
دارندگان هاپلوگروه های  Qو ( Nکه بیشتر Q
مورد نظر ما می باشد) بسیار پرشورانه دست به
مهاجرت ها به غرب یازیده بودند .اما نه همه آن
ها پیشینیان تورکی ها ربط داشتند .آن عده از
ایشان که همراه با کوچیان ایرانی زبان آلتای
رفتند -با پازیریکی ها؛ به ساموییدی ها نزدیک
تر بودند .این از تجزیه و تحلیل  DNAمومیایی
های پازیریک بر می آید :شاهزاده خانم آلتایی و
«جنگجوی سرخ» .در میان یوئه شی های ترکستان
خاوری نیز مردمان دارای سیماهای مغولی دیده می
شدند (تصاویر آن ها در کتاب «تاریخ اسرارآمیز
تاتارها دیده می شود) ،اما منشای تباری آن ها
مشخص نیست .بر اساس هاپلوگروه ساختار مدرن می
تواند گمان برد که آن ها می توانستند دارندگان
هاپلوگروه های  R2 ،F ،P ،O ،Qباشند .اما بخش
بزرگ و اصلی دارندگان این هاپلوگروه ها به سال
 155میالدی به غرب در ترکیب اردوی هون ها
مهاجرت نمودند .پس از گذشت تقریبا دو هزار
سال ،دانشمندان علم ژنیتیک رد پای آن ها را در
میان باشندگان اروپای خاوری و میانه پیدا
نمودند( .نگاه شود به نقشه)
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پراکندگی دارندگان هاپلوگروه  Qدر اروپا

بیش از هر جای دیگر ،دارندگان این هاپلوگروه
در اوکرایین دیده می شوند .پس از آن در
کشورهای واقع در دشت دانوب ،که از آن جا
دنباله شان تا اسکاندیناوی و شرق انگلستان
بسیار کمرنگ ادامه می یابد .روابط هون ها با
ژرمن ها و نیز با سالوها به خوبی شناخته شده
است ،بنابراین ارزش ندارد روی آن درنگ نماییم.
بدیهی است ،این هاپلوگروه را به انگلستان ،و
همچنین به ایسلند ،نورمان ها به ارمغان آورده
بودند .تراکم باالی این گروه پیوستگی در ناحیه
تولوز دستاورد یا الن ها و یا هم گوت ها است.
عین چیز را می توانستیم در مورد اسپانیا
بگوییم ،هرگاه باشندگان این کشور با یهودیان و
خزری ها پیوندهایی نمی داشتند .در سیسیل ،این
هاپلوگروه را می توانسته اند نورمان های اوژیر
به ارمغان بیاورند .در ترکیه (اناتولی) غلظت
باالی این هاپلوگروه در روستایی با نام النی
افشار دیده می شود .بدیهی است ،الن ها می
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توانسته اند در این جا در دوره جهانگشایی های
سلجوقیان آمده باشند .خاستگاه تیره سلجوقیان-
آسیای مرکزی است ،و به احتمال بسیار ،آن ها
دارای هاپلوگروه  Qبوده اند ،اما باید در نظر
داشت که شمار بسیاری از کوچروان ایرانی زبان
آسیای میانه یی هم به سمت غرب مهاجرت نموده
بودند :افشارها141،ابدالیان 142و دیگران .از
تیره افشین که شاید افشار از آن گرفته شده
باشد ،در اسروشنه تاجیکستان یاد می شود ،جایی
که از آن ها کاخ های برجا مانده است با
تصویرهای ماده گرگ و نیز در میان الن های
قفقازی.
نیاکان الن ها از آسیای مرکزی و یا هم
ترکستان خاوری به غرب مهاجرت کرده بودند .آن
ها با خود سیمای مغولی را که هر ده نفر از صد
نفر شان داشتند (یعنی ده درصد) ،با خود به
ارمغان آوردند .البته ،این ها نمی توانستند از
لحاظ تباری مغولی باشند .دقیق تر ،می توانستند
باشند ،مگر ،به شکل استثنایی .بخش عمده شان می
بایستی دارندگان هاپلوگروه  N ، Qو برخی از
بوده
بازماندگان جنس های باستان  F ، PوR2 .
باشند.

 . 141افشار (افشین+ار) ها در اصل ایرانی زبان بوده
اند ،اما پسان ها زیر تاثیر ترکمانان سلجوقی زبان
خود را از دست دادند و تورکی زبان شدند-.گ.
 . 142همان گونه که در گذشته یادآور شده بودیم،
ابدالیان ترکمان ،هپتالیان آ میزش یافته با ترکمانان
یا ترکی زبان شده اند ،نه ابدالی های پشتون-گ.
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نقشه پراکندگی دارندگان هاپلو گروه کیو در آسیا

(به گونه یی که دیده می شود ،دارندگان این
هاپلوگروه در ترکیه ،ایران ،شمال افغانستان،
ازبیکستان و دیگر جمهوری های آسیای میانه به
گونه میانگین از  10 -2درصد بیشتر نمی باشند.
در ترکمنستان از  30-10درصد اند).
در این نقشه ،مناطق با تراکم باالی هاپلوگروه Q
بسیار خوب برجسته و نمایان می باشد:
در گستره پیرامون دریاچه ارال -هون ها؛ آن ها
به این جا از دست آوارها گریخته بودند و از
خود «شهرک های مردابی» را به یادگار گذاشتند.
در شمال اروآسیا -ساموییدی ها ،بازماندگان
تیره های بوریالی.
در ایران و افغانستان -دارندگان هاپلوگروه
کیو ،به گونه یی که در باال گفتیم ،در سده های
143
میانه همراه با اردوی سلجوقیان پدید آمدند.

 . 143آن چه مربوط به گستره افغانستان می گردد ،می
توان گمان برد که هاپلوی کیو را سپاهیان و همراهان
شاهنشاه محمود غزنوی -غزها با خود آورده بودند-.گ.
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داکتر اسکندر بایارف

یوئه شی ها
(سارمات های خاوری :کوشانی ها ،کنگیویی
ها ،سابری ها ،کروات ها و)...
یو ئه شی ها(144سارمات های خاروی) ،پس از
لشکرکشی های ناکام آسیای قدامی کیمیری ها
( ،)Cimmeriansاسکیت ها و ماساگت ها (،)Massagets
ُتن ،سر بر آوردند.
از استپ های توران و کشور خ
هنگامی که اسکیت ها کشورهای آسیای قدامی را با
یورش های شان زیرورو می کردند ،ماساگت ها با
مادها بر سر ایران خاوری (غرب افغانستان کنونی
و آسیای میانه) درگیر نبرد بودند.

 .144یوئه شی یا سارمات های خاوری ،کنفدراسیونی بودند
متشکل بر پنج قبیله باشنده استان سین کیانگ چین
ُتن (به
(ترکستان خاوری پیشین که در زمانه های قدیم خ
نام شهر ختن) خوانده می شد) که نامدارترین شان کوشان
ها بودند .در منابع چینی ،نام این کنفدراسیون قبیله
یی به اشکال گوناگون آمده است :یوئه چژی ،Yuechjy
 Yueh-chihو یوئه جی ( .Yuezhiهمچنین یوچی،
یوئه چی
«دا-یو ئه جی» و «تا-یو ئه جی») .در منابع روسی به
شکل یوئچژی می نویسند .ما در همه جا آن را به شکل
یوئه شی آورده ایم)-گ.
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گستره دولت ماد

نام های ملکه های ماساگت ها که به ما رسیده
است ،عبارت اند از :زرینه ،تومیریس (تامارا)
( ،)Tomirisآماگا (.)amagat
در سده ششم پیش از میالد وضعیت دگرگون گردید.
پارس ها (ایرانیان غربی) در آغاز مادها ،و سپس
هم قبایل نیمه زمیندار اریانا (ایرانی های
خاوری) و کوچروان آسیای میانه را رام کردند و
زیر فرمان خود در آوردند .این گونه ،مرزهای
شمالی شاهنشاهی پارسی تا کرانه های دریای ارال
رسید.
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نقشه شاهنشاهی هخامنشی در  490پیش از میالد

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
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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.

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
و
شناسان
باستان
و
جهانگردان
باستان،
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.
یونانیان همه جا حاضر ،دو شهرک به نام های
اسیدون را می شناختند .یکی جایی در اورال
جنوبی و دیگر یاسیدون نشیمنگاه سیری ها (که به
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اشتباه تخارها نامیده می شوند) در ترکستان
خاوری .به باور بسیاری از پژوهشگران ،اسیدون
ها همو اوسون ها ) (Usunsاند که شماری آن ها را
به نام آسیان ها می شناسند[ .نام قاره آسیا از
همین آسیان ها گرفته شده است .آسیا یعنی
سرزمین آسیانی ها-گ].
برخی هم به عنوان آوند ،از نزدیکی نام های -
 Iset Asutیادآور می شوند( .نام اوستیای کنونی
از همین گرفته شده است) .به پنداشت تاولوگوا
( )A. Tuallagovaآسیان ها یا اوسون ها همان الن
های باستانی بودند.
http://www.alanica.ru/article/2.htm
چنین می پندارند که در این زمان ماساگیت ها
حاکمیت خود را به بسیاری از توده ها تحمیل
کرده بودند .در شمال -بر شکارچیان و ماهیگیران
سایبریا باختری ،بر جلگه های ولگا و اورال
جنوبی– بر سارمات ها در خاور– بر کوچروان
ترکستان خاوری و بر آلتای-سایان.
این گونه ،فرهنگ های سارگاتی ( )Sargaticسایبریا
باختری ،سارماتی اورال جنوبی و پازیریکی
آلتایی جنوبی-سایان ریخت یافتند .یوئه شی های
شناخته شده در تاریخ را با همین فرهنگ
پازیریکی آلتای جنوبی-سایان پیوند می دهند.
سیمای فرهنگ آنان ،در بر دارنده ویژگی های
تمدن های خاور نزدیک می باشد.
چنین بر می آید که شمار جنگجویان ماساگیت های
کوچرو بسیار نبوده است .کسانی از آنان که به
شمال رفته بودند ،به فرمانبرداری از قبایل
سایبریا غربی (شکارچیان و ماهیگیران) تن داده
بودند و به همین بسنده نموده بودند .با گذشت
زمان ،آن ها زبان این قبایل و برخی از آداب و
رسوم ایشان را پذیرفتند و با خویشاوندی با
رهبران بومی از رشته زنان ،خود باشندگان بومی
گردیدند .یعنی سیمای نژادی اصلی و آغازین خود
را از دست دادند .اما ،سارمات ها و یوئه شی ها
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راه و رفتار متفاوتی را پیش گرفتند .آن ها در
راه جهانگشایی های سترگ گام برداشتند .برخی از
ایشان اسکیت ها را شکست دادند و در هم کوبیدند
کرانه های دریای سیاه را
و استپ های پربار
گرفتند .گروه دیگر شان ،در نبردهای خونین
قبایل باشنده آسیای مرکزی را زیر فرمان خود
درآوردند و فرمانروایان گوشه یی از آسیا شدند.
متفاوت از اسکیت ها ،سارمات های خاروی از جنگ
افزارها و شیوه های های رزمی بیخی دیگری کار
می گرفتند .نیروی ضربتی ارتش آن ها -سواره
نظام سراپا مسلح بود .سواران زرهپوش سارماتی،
تا دندان مسلح با نیزه و شمشیرهای آهیخته،
نبردهای تن به تن را بیشتر می پسندیدند.
پسان ها ،آن ها سواره نظام طراز نوین klibanari
ساختند که مانند
را
نامنهاد
()katafraktari
لژیونرهای روم ،پیکارها را با آرایش صفوف
سپاهیان پیش می بردند .اما اسکیت ها ،سواران
تنها مجهز با جنگ افزارهای سبک بودند و با
سواران نامنظم به نبرد می رفتند و ترجیح می
دادند با تیرباران دشمن از فاصله های امن برای
خود ،یورش بردند .اسکیت ها در هنگام نبردهای
تن به تن ،هنگامه و های و هوی برپا می کردند.
تا کنون ناشناخته مانده است که نشیمنگاه اصلی
یو ئه شی ها در کجا واقع بوده است؟ به باور
برخی از پژوهشگران ،در استپ های حوضه رود
تاریم در ترکستان خاوری .سرزمینی از کوچ
( )Kuchaتا تورفان را پس از هزار سال ،تورک ها
به نام «چهار کشور توگری([ »Tugriچهار کشور
تخاری؟)-گ ].می خواندند .خود تخارها (سارمات
ها) شاید کشور خود را به نام تخارستان می
خواندند.
به گزارش منابع چینی ،کشور آن ها در خاور
تاریم واقع بوده است .روشن است که یکی از
قبایل کوشانی ،در آن هنگام به گانسو ،میان
دانهوانگ و تسیلیانشان ( )Tsilyanshanدر حال
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کوچروی بوده اند .فرهنگ پر جنب و جوش کوه های
آلتای ،معروف به پازیریک با یو ئه شی ها پیوند
دارد .درست در همین جا ،ظاهرا گورستان های
نیایی آن ها واقع بوده است -سایت مدفون نخبگان
پازیریک و باشادار ( )Bashadarکه مانند سکاها به
آن ارج می گذاشتند .از آن ها در جنوب سایبریا
نام دریاچه و جزیره تاگار یا تهار ( Tagarتخار)
بر جامانده است.
یوئه شی ها ،اجساد منجمد نخبگان مرده های شان
(شاهان و سرداران) را در تابوتی ساخته شده از
ُنده (تنه) کاویده شده درختان کاج می گذاشتند
ک
و در درون گور بزرگی که پر از طال و گوهرهای
ناب ،نمد و هدایای قبایل وابسته بود ،می
گذاشتند .روی دیوارهای ساختمانی که برای گور،
برپا می داشتند ،فرش های بافته شده گلیمی و
قالین های آورده شده از خراسان را می
آویختند145.مراسم خاکسپاری باشکوه و تشییع
جنازه که برای شاهان یو ئه شی برگزار می شد،
هدف به نمایش گذاشتن توانمندی و قدرت حاکمیت
آنان را بر قبایل پیرامونی شان دنبال می کرد.
این چنین اشیای مدفون ،اجساد مومیایی شده و
تابوت های «عرشه یی» کنون در کاخ موزه
«ارمیتاژ» (خلوتکده ایکاترینای دوم) در شهر
سانکت پتر بورگ روسیه نگهداری می شود.
گورستان های نیایی اشراف یوئه شی ،در جاهای
بسیار دشوار گذار قرار دارند .تا کنون چند تا
از این گونه گورستان ها را یافته اند.
نامدارترین آن ها ،گورگان (تپه) پازیریک است
(که شاید از « bazorkبزرگ» ایرانی گرفته شده
باشد .چنین کلمه یی همین اکنون در زبان چوواشی
کاربرد دارد) .روی هم رفته ،شمار چنین گورستان
ها به بیش از چهل سایت می رسد .از جمله ،شش
 .145شایان یادآوری است که در گستره شوروی پیشین تا
به امروز مردم قالین های گرانبها را به دیوارهای شان
می آویزند .شاید چنین سنتی ریشه در رسم و رواج های
توده های باستانی داشته باشد-.گ.
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گورستان شاهی .کاوش های انجام شده در دوره پیش
از جنگ جهانی دوم ،دستاوردهای شایانی داشتند.
در گورگان های شاهی ،شمار بسیاری از اشیا و
مواد بسار ارزشمند و شگفتی برانگیز خوشبختانه
بسیار خوب حفظ شده را ،یافتند .هر چند در زمان
های قدیم بسیاری از این اشیا به تاراج رفته
بودند ،اما ،با این هم ،کشف چنین آثاری به
خودی خود ،یک حادثه شگفتی برانگیز بود.
متون چینی گواه بر آن اندکه یو ئه شی ها با
الن ها هم پیوندهایی داشته بودند .آن ها باری
در کوه های تسلیان شان با هم زندگی می کردند.
به این معنا که در همان جاهایی که یو ئه شی ها
در آن به کوچروی می پرداختند( .نگاه شود به:
146
ت .گابویف ،الن ها چه کسانی هستند؟)
ژ .وینیکف ( )J. Voinikovافسانه یی را که در میان
مردم سایبریا باختری (سیلکوپ ها و(Selkups ...
در باره الن ها تا کنون سینه به سینه حفظ شده
است ،می آورد ،که از آن می توان برداشت نمود
که الن ها زمانی در جنوب سایبریا ،آلتای و
تووا ،می زیسته اند و خود را به نام نارت ها-
بهادران (قهرمانان) می خواندند و در داستان
های شان ،خود را نارتپاک ( )Nartpakمی گفته
اند.
[ نگاه شود به« :پدیده تغییر شکل مصنوعی
جمجمه در میان نیاکان بلغارها .زایش و دانش»]
او با تکیه به پژوهش های د .ام .مالولیتکا
( ،)Maloletkoنام های تا کنون حفظ شده ایرانی
(اوستیایی) رودخانه ها و دریاچه های آن سوی
تویدان
(،)Chadon
چادون
(،)Ardant
اردانت
( ،)Toydanکویدان (( )Kuydanکه تا سده هژدهم

146

?. Т. Габуев. Аланы, кто они
( http://osetins.com/2007/10/09/alany-kto-oni.html
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کبادان (قبادان) خوانده می شد)147و دریاچه های-
ساراتان ،اورتان و اسرتان )Asratan(148را در
آلتای به خاطر می آورد.
 . 147قبادان ،قبادیان بلخ را به خاطر می آورد .در شهر
مزار شریف همین اکنون گذری اس ت به نام قبادیان و
خانواده هایی هم اند که تا همین اکنون نام خانوادگی
شان «قبادیانی یا قبادی» است.
َتان
َسر
 .148بسیار جالب است که این نام ها ،به ویژه ا
َیرتان» در نزدیکی شهر مزار
َتان با نام بندر «ح
و اور
شریف استان بلخ بسیار نزدیک اند .من تا کنون وجه
تسمیه ح یرتان را در جایی ندیده ام .اما هر گونه
پیوند آن با حیرت عربی از دید من مردود است که گویا
با «ان» پارسی دری جمع بسته شده و حیرتان شده باشد.
شاید چیزی مانند ایرا+تان (برگرفته از «ایر» به
معنای جای بودوباش ایری ها-ایرانیان) یا اریاتان
(برگرفته از آریا ،به معن ای جای بودوباش آریایی ها)
بوده باشد و شاید هم چیزی همانند همین اسرتان،
ساراتان ،اورتان و  ...این که پسوند «تان» که در همه
این واژه ها مشترک است ،چه معنا می دهد ،نیاز به
پژوهش و کاوش بیشتر دارد.
اگر نیک بنگریم ،در زبان های اروپایی تان -تاون به
مفهوم جا و مکان به کار می روند .مانند «داون تان»
به زبان انگلیسی ،به معنای پایین شهر یا محله
فقیرنشین شهر.
در لغتنامه دهخدا چنین آمده است که پسوند «تان»،
نشاندهنده زمان می باشد مانند تابستان ،زمستان و...
در این جا باید متوجه بود که «زمه» در زبان روسی هم
به معنای مو سوم سرما است .یعنی زمه روسی و زم +س
+تان پارسی دری ریشه مشترک دارند که با افزود شدن س
+تانُ ،
بعد زمانی پیدا نموده است .هر چند می شود با
پذیرفتن آن به شکل ستان به آن بار مکانی داد و آن را
چونان کشور سرما هم تعبیر کرد .همین گونه تابستان را
هم که از تاب (تاب ش خرشید) +ستان ساخته شده است .اگر
دقیق دیده شود ،در این دو کلمه تابستان و زمستان ،با
حرف «س» زمان ،به مکان مبدل می شود .یعنی در همه جا
س  +تان (ستان ،استان) ،مکان را نشان می دهد .مانند
ریگستان ،گلستان ،بوستان و...
جالب این که در زبان روسی نیز کلمه هایی دیده می
شوند مانند استانسیا (استان+پسوند سیا) به معنای
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باید افزود که پسان ها در آن سرزمین ها
«آزها» ،می زیستند که نام تباری شان ،شکل دیگر
الن ها یعنی «آس» ها را به خاطر می آورد.
هرگاه چنین باشد ،پس باید اذهان کرد که آن ها
در سرزمین های پهناوری می زیسته اند :از
تسیالنشان چین تا به آلتای.
یوئه شی ها ،پس از تحمل شکست در جنگ در برابر
هونوها ،به غرب کوچیدند .برخی از آن ها-
کنگیویی ها و کوشان ها ،استپ های سیردریا را
گرفتند .دیگران -شاید سابری ها 149به استپ های
بارابا ( Barabaجنوب باختری سایبریا) و شمار
دیگر هم که نام های شان تا کنون ناشناخته
مانده است (شاید کروات ها) به استپ های
پیرامون دریای سیاه رفتند.

ایستگاه یا جای ایستادن وسایط .پسوند «سیا» مانند
«شن» انگلیسی و «سیون» فرانسوی است .از امکان دور
نمی باشد که این چنین واژه ها شاید در آغاز ،با
«دان» پایان می یافته اند که پسان دان به تان مبدل
شده اند« .دان»  ،به گونه یی که می دانیم ،معنای ظرف
و محفظه و جای نگهداری چیزی می باشد :مانند جامه دان
(چمدان) ،قلمدان ،نمکدان و- ....گ.
 . 149گروهی بر آن اند که کلمه سیبیری از همین نام
سابری ها گرفته شده است .یعنی سرزمین سابری ها .روس
ها آن را به شکل سیبیر می نویسند ،در زبان انگلیسی
به شکل سایبریا و در فرانسوی به شکل سیبری نوشته می
شود .درست تر خواهد بود تا اگر به شکل سابریا یا
سابری نوشته شود .این گونه ،سیبیری ،یک نام ایرانی
خاوری است-.گ.
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جنگجوی سوار و الهه مادر .فرش نمدین .پازیریک .سده
پنجم پیش از میالد .اسب سوار سیاهمو در ژاکت کوتاه
تزئین شده با پالک های زرین ،و باالپوش سارماتی .نماد
تیپیک برای قبایل ایرانی .در سکه های خوارزمی و
کوشانی که با محیط زیست کوچیان ایرانی مرتبط اند ،یک
روی سکه معموال در بر دارنده تصویری از شاه ،و روی
دیگر آن ،تصویر سوار کار (به ایرانی -اسپارک «»sparak
می باشد.
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کوچیان ایران خاوری .در راست الهه مادر زیر درخت
جهان -نماد زندگی ( از کلکسیون پیتر کبیر) .محل کشف
ناشناخته است ،اما مدل موهای ،جامه ،زین ،سازوبرگ
اسب همانند قبایل آلتای کوهستانی می باشد .سیماهای
مردم قابل توجه است .چهره مرد سمت راست بی تردید
اروپاییدی است و مانند قبایل آلتای کوهستانی ،بسیار
پهن .بینی زنان دارای تیپ جنوبی با برآمدگی محدب است.
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نبرد جنگجویان کنگویی (از مقاله پوگاچنکوا ،گ« .سیما
و نماد کنگویی ها در هنر سغدیان».
)(http://kronk.narod.ru/library/pugachenkova
آسیای میانه .جنگ چهار جفت از رزمجویان سوار و
پیاده .کسانی که در چپ اند ،دشمنان خود در سمت راست
را شکست می دهند.
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جنگجویان کوشانی
اسب ها را هم مطابق آداب و رسوم نظامی کوچروان شرق
ایران زره پوشانده اند .جنگجویان یو ئه شی هم همین
گونه ملبس و مسلح اند.

پیوست ها:
در ویکی پیدیا ذیل یویچی (یوجی یا یو ئه شی)
به زبان روسی چنین آمده است:
«اتحادیه قبیله یی ،که در منابع چینی به عنوان
«دا-یوایچژی» شناخته شده ،در اسناد باستان زیر
نام تخاری ها « »Tocharianآمده اند .این اتحادیه
در هزاره های  1-2پیش از میالد در نواحی خاوری
آسیای میانه ،در همسایگی شمال باختری چین
باستان به میان آمده بود .سرزمین نیایی یو ئه
شی ها منطقه خودگردان سین کیانگ -اویغور
(ترکستان خاوری) شمرده می شود که در آن
مومیایی های تاریم به دست آمده است .نیاکان یو
ئه شی ها را با دارندگان فرهنگ افاناسیف پیوند
می زنند.
به گمان غالب ،یوئه شی ها نمایندگان پیشتاز
توده های هندواروپایی به سمت خاور بودند .به
هر حال ،زبان تخاری ،هندواروپایی است ،احتماال
ایرانی .به تعلق آن به خانواده هندواروپایی به
طور غیر مستقیم اجساد مومیایی شده به دست آمده
از حوضه رود تاریم و مناطق همسایه آن که در
نژاد
نمایندگان
های
ویژگی
دارنده
بر
هندواروپایی می باشند ،گواهی می دهند.
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سمه تسیان -تاریخ نویس پرآوازه چین باستان
گزارش می دهد که در سال های دهه هفتاد سده دوم
پیش از میالد ،قبایل کوچی هونو یا خونوی
همسایه ،شکست خرد کننده یی بر یوئه شی ها
تحمیل کردند .پیشوای یوئه شی ها [کیدار] در
نبرد ،کشته شد .هونوها از کاسه سر او جامی
ساختند که رهبران شان در آیین های ویژه از آن
شراب می نوشیدند و به باده پیمایی و میگساری
می پرداختند (به عنوان مثال ،هنگام بستن پیمان
پیش از میالد) .پس از
صلح با چین در سال 47
این شکست ،یوئه شی ها ،ناگزیر به رفتن به سمت
غرب گردیدند .آن ها از راه دره فرغانه150به
آسیای میانه رفتند و با شکست دادن باکتریایی
ها (باختریان) ،بسیاری از سرزمین های شمال آمو
را گرفتند .در این هنگام ،جهانگرد نامدار
چینی -چژان تسیان (ژانگ کیان) در آن جا حضور
داشت که اطالعاتی در باره این قبایل داده است.
ژانگ کیان گزارش می دهد که پارت در غرب گستره
یو ئه شی ها و باکتریا (باختر) در جنوب آن
واقع است151.مرز میان کشور یو ئه شی ها و دو
پادشاهی دیگر (کشور اشکانیان و باکتریا) -رود
آمو بود .در آن هنگام ،ارتش یو ئه شی ها صد تا

 . 150یک واژه بسیار قدیمی ایرانی که در اصل پرگنه
یا پرکنه (پرگانه) به معنای جای دور افتاده بوده است
که معرب آن فرغانه می شود .این واژه همین اکنون هم
در زبان پشتو به شکل د خلقو پرگنو (یعنی احاد مردم)
به کار می رود-گ.
 . 151شایان یادآوری است که تا آن هنگام ،چینی ها از
موجودیت کشورهایی چون ایران (پارس) ،هند و روم آگاهی
نداشتند .آن ها در آن برهه می پنداشتند که چین تنها
کشور بزرگ و متمدن جهان است که در پیرامون آن توده
های وحشی کوچرو بودوباش دارند .از این رو ،در واقع،
ژانگ کیان کشف بزرگی در جغرافیا کرده بود که چشمان
چینی ها را به روی جهان باز می کرد .او در گزارش خود
کشور اشکانیان را به نام اسین خوانده بود« .پوسی»
(پارسی) نامی است که پسان ها چینی ها ایرانیان را به
آن نام می خواندند-.گ.
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دوصد هزار سپاهی سوار داشت 152.از این رو ،در
اواخر سده دوم میالدی تهدید جدی یی برای هر دو
دولت به شمار می رفت.
آخرین یادآوری ها از یوئه شی ها در منابع چینی
مربوط سال  25میالدی می گردد (در تاریخ دودمان
بزرگ «هان» (خن) ) .در آن هنگام ،دولت یوئه شی
ها شامل پنج بخش بود که یکی از آن ها پادشاهی
کوشانی ها یا گویشانی ها ( )Guyshuanبود.
مهاجرت یو ئه شی ها به آسیای میانه از  176پیش
از میالد تا سال  30میالدی رخ داده بود .یو ئه
شی ها (به چینی  ،)月氏, 月支به زبان یونانی–
«یات ها» که هندی ها آنان را «یادوها» می
گفتند ،یک توده ایران خاوری در آسیای میانه
بودند که به لهجه ایرانی خاوری گروه شمالی سخن
می گفته اند.
همچنین گاهی آن ها را به دلیل شباهت نزدیک
فرهنگی ،سارمات های خاوری هم می نامند .در
آغاز ،آن ها چراگاه های حوضه رود تاریم (جایی
را که کنون منطقه خودگردان سین کیانگ -اویغور
چین خوانده می شود) ،گانسو و احتماال تسلیان را
در اختیار داشتند .پس از آن (در سده دوم پیشاز
میالد) بخشی از آن ها (کوشانی ها ،یفتلیان ،و
 )...به فرارود (ورز رود یا به گونه یی که عرب
ها می گفتند ماورالنهر یعنی آن سوی رود آمو و
سیر) و باکتریا (باختر) کوچیدند و سپس از آن
جا به شمال هند ،جایی که شاهنشاهی کوشان را پی
ریختند.

 . 152با توجه به آن که در آن هنگام ،همه مردان به
گونه یی مشمول خدمت سربازی بوده اند ،می توان گمان
برد که نفوس یوئه شی ها به شش صد هزار نفر می رسیده
است .هرگاه نیمی از این ها را زن فرض کنیم 300 ،هزار
مرد می ماند .حال ،اگر نیمی از این جمع را پیرمردان
فرض کنیم ،و آن ها را هم کنار بگذاریم،
و کودکان
نزدیک به  150هزار نفر مرد آماده پیکار می ماند-.گ.
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یوئه شی ها مردمان اروپاییدی بودند که مومیایی
های یافت شده در حوضه رود تاریم متعلق به آن
ها می باشند .سن قدیمی ترین این مومیایی ها به
 4000سال می رسد .گمان هایی است مبنی بر این
که نخستین هیروگلیف در کلمه یوئه جی ()Yuezhi
نه «یوئه» ( )月به معنای ماه (مهتاب) ،بل که
«ژوو» « - 肉گوشت» بوده است .پس معنای «ژوچژی»
به زبان چینی «قبیله گوشتخور» می شود.
نخستین اشاره به یوئه شی ها به  645سال پیش از
میالد باز می گردد .نویسنده چینی -گوان چژان
(زونگ گوان) در رساله ( Guantszyبه چینی )管子
به توصیف یک قبیله یوئه شی (به زبان چینی 禺氏
) و یا نیوچژی (( )nyuchzhiبه چینی  )牛氏در
شمال غرب چین ،که از کوه های نزدیک گستره یوئه
جی به گانسو نفریت یا سنگ یشم می آورند ،می
پردازد .صدور نفریت از حوضه رود تاریم به چین
را باستان شناسان بسیار خوب بررسی نموده اند.
در باره یوئه شی ها در اسناد تاریخی چین ،به
ویژه در سده دوم پیش از میالد در «یادداشت های
تاریخی» سئما تسیان (سیما کیان) به تفصیل سخن
گفته شده است .در فصل  123آمده است که یوئه شی
ها در آغاز میان تسیلیان ،کوه های تیان شان و
دانهوانگ زندگی می کردند» ،که مربوط به شرق
حوضه رود تاریم و شمال گانسو می گردد.
پرتره های پادشاهان آن ها به روی سکه ها نشان
می دهند که یوئه شی ها اروپاییدی بوده اند.
اما نوشته هایی مستقیمی در باره نام های
فرمانروایان شان بر جا نمانده است و هیچ
اعتمادی به دقیق بودن پرداز چهره های آن ها در
پرتره ها نمی توان کرد .تنها نام های
بازماندگان ایشان بر جامانده است که خود را
کوشان و اپتالیت می خواندند که به مرزهای
جنوبی آسیا یورش برده بودند .منابع چینی ،یوئه
شی ها را چونان «آدم سفید با موهای دراز»
پرداز نموده اند.
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بر پایه منابع چینی ،هنگام فرمانروایی دودمان
پادشاهی تسین شین هوانگ دی ،پادشاهی یوئه شی
ها در اوج شگوفایی بود .اما پیوسته با سیون ها
(خونوها یا هونوها) که در گستره شمال خاوری
سرزمین ایشان بودوباش داشتند ،در دشمنی و
درگیری بسر می بردند.
یو ئه شی ها با هونوها (خونوها) به مبادله
مودی
پرداختند.
می
گروگانان
و
اسیران
شانیو(153به زبان چینی -)冒顿پسر بزرگ شانیو
تئومان که در اسارت یو ئه شی ها بسر می برد،
توانست با ربودن یک اسب از نزد آنان بگریزد.
یوئه شی ها او را چونان گروگان نگه داشته
بودند تا در صورت یورش هونوها بکشند .اما مودی
با گریختن از نزد یوئه شی ها ،پدر خود را کشت

 .153مودی شانیو -مودی شاه ،بنیادگذار دولت پادشاهی
بزرگ هونوها .چنین پنداش ته می شود که نام وی که در
منابع چینی مودی آمده است ،شاید در اصل مادون بوده
باشد .مانند فریدون ،ایدون و ...ایرانی .اکادمیسین
باباجان غفوراف وی را در کتاب تاجیکان و رنه گروسه
در کتاب امپراتوری صحرانوردان ،ماودون خوانده اند.
کلمه شانیو-نیز چیزی جز شاه ایرا نی بوده نمی تواند.
هر چند اکادمیسین گومیلیف نوشته است که این کلمه از
شایان ( )sayanپروتومغولی گرفته شده است که برجسته و
نمایان و برازنده معنا می دهد .در این حال ،شاید وی
نمی دانست که «شایان» در زبان پارسی همین اکنون هم
به عین معنا به کار می رود .چون مغول ها هم توده یی
اند مخلوط از سپدپوستان و زردپوستان ،از امکان به
دور نیست که این کلمه را از ایرانی زبانان گرفته
باشند .هر چه است ،پیهم آیی کلمه «شا» به مفهوم
پادشاه چند بار به اشکال گوناگون ،تردیدی در ایرانی
بودن آن بر جا نمی گذارد .برای نمونه پدر سردار آشین
(آشینا) – که پیشوای قبیله خود بوده است ،هم «نولو
شاز» نام داشته است .در این جا باز هم شاه به شکل
«شاز» یعنی با اندکی تغییر آمده است .یعنی نولو شاه.
طرفه این که شاز در پارسی باز هم به معنای برجسته،
بی نظیر ،فوق العاده ،برازنده و شایان ...به کار می
رود-.گ.
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و اعالم پادشاهی کرد
را پی ریخت.

و شاهنشاهی بزرگ هونوها

در حوالی سال  177پیش از میالد هونوها به رهبری
پسر شانیو مودی به سرزمین یو ئه شی ها در
گانسو یورش آوردند .مودی با برنده شدن در جنگ،
پیامی به بارگاه امپراتوری «هان» می فرستد و
در این پیک به آگاهی دربار چین می رساند که
پسرش شاه یوئه شی ها را کشته و از کاسه سر او
جام شراب ساخته است.
بر پایه منابع چینی ،پس از این نبرد ،بخش
بزرگی از یوئه شی ها وابسته به هونوها شدند.
چنین بر می آید که همو آن ها نیاکان پادشاهی
بزرگ آینده شدند .شمار کمی از آنان به جنوب از
راه تبت گریختند .آن ها یوئه شی های کوچک نام
گرفتند .بر پایه گزارش دودمان هان150 ،
خانواده [شاید وابستگان خاندان شاهی و اشراف-
گ ].نجات یافته بودند .سپس ،گروه بزرگی از
یوئه شی ها توانستند از حوضه رود تاریم و
گانسو به شمال باختری بگریزند و در آغاز به
دره رود ایلی در شمال کوه های تیان شان،
بروند -جایی که توانستند قبیله سای -سکایی ها
یا ساک ها را شکست بدهند .قبیله سای به تدریج
به کشمیر رانده شدند و در آینده در آن جا
پادشاهی هند و سکایی را پی ریختند.
پس از سال  155پیش از میالد ،قبیله اوسون ها
همراه با هونوها بر یو ئه شی ها یورش آوردند و
آنان را ناگزیر به رفتن به جنوب نمودند .یوئه
شی ها از زمین های تمدن های مسکون در دوان
(فرغانه) گذشتند و در کرانه های شمالی اوکس
(آمو) در گستره فرارود (گستره ازبیکستان و
تاجیکستان کنونی) در شمال گستره پادشاهی
یونانی -باختری ،که به سال  145پیش از میالد از
اثر تاخت و تازهای آن ها برافتاد ،مستقر شدند.
به سال  126پیش از میالد سفارت چین ،به رهبری
چژان تسیان (ژانگ کیان) از کشور یو ئه شی
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بازدید و تالش ورزید تا در برابر هونوها
(خونوها یا سیونوها) با آنان همپیمان شود .با
این که شهزاده یوئه شی پیشنهاد سازماندهی
اتحاد را رد کرد ،ژانگ کیان قادر به گردآوری
مقدار زیادی اطالعات در باره وضعیت در آسیای
میانه گردید ،که پسان ها در یادداشت های
تاریخی شیتزی ) (SHIJIسیما کیان بازتاب یافتند.
ژانگ کیان یک سال آزگار در کشور یو ئه شی ها
بسر برد .به گفته وی ،یوئه شی ها سر زمین هایی
لی ( 1500-1000کیلومتر) در
به فاصله 3000-2000
غرب فرغانه ) (Dayuanو شمال آمو (اکسوس) را در
دست داشتند .همسایه جنوبی آن ها دولت داسیا
( Dasiaباکتریا یا باختر) و انسی ( )Anxiیا
پارت بود .همسایه شمالی آن ها کانتسزویو–
سغدیانا بود.
یوئه شی ها ،کوچی بودند و پیوسته از جایی به
جای دیگر با رمه ها و گله های خود می کوچیدند
و آداب و رسوم شان به آداب و رسوم هونوها
همانند بود .شمار سپاهیان شان سر به 200-100
هزار کماندار خدنگ افکن می زد .هر چند آن ها
در شمال رود آمو بسر می بردند ،آشکارا با
پادشاهی یونانوباختری که در جنوب آمو قرار
داشت ،پیوند داشتند .آن ها متشکل بر پنج قبیله
اصلی بودند که در راس هر یک از این قبایل ،یک
یغبو یا پیشوا قرار داشت که چینی ها آن ها را
به نام سیومی (( )Xiūmìبه چینی )休密یاد می
کردند .در غرب واخان و زیباک در بدخشان-
گویشان ها (به چینی )貴霜یعنی کوشان ها ،در
سرزمین های همسایه آمو -شوانمی ها (به
چینی)雙靡یعنی شغنانی ها ،سیدون ها (( )Xidunبه
چینی  ،)肸頓در بلخ و دومی  Dūmìبه چینی 都密در
نزدیکی ترمز می زیستند.
بنا به دیگر ارزیابی ها ،قبایل در بخش شمالی
تر بسر می برده اند .در آن سوی کوتل شهرستان
سر از اورا تپه .در این حال ،در گستره
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تاجیکستان جنوبی کنونی ،یوئه شی هایی
زمیندار و مسکون شده بودند ،زندگی می
خصوصیات فرهنگ یونانی را گرفته بودند
تخارها در شمال دولت یونانوباختری
بردند.

که دیگر
کردند و
و مانند
بسر می

به سال 124پیش از میالد یوئه شی ها (کوشانی ها)
با پارت ها درگیر نبرد شدند که در این جنگ
ارتاپان (اردوان) یکم -پادشاه اشکانی زخمی شد
و پسان هم درگذشت .پس از آن ،شاید زیر فشار
میتریداد دوم (مهرداد دوم)  -پسر اردوان ،یوئه
شی ها (کوشانی ها) به جنوب -به بلخ نقل
اسکندر
کوچیدند .می دانیم که پس از لشکرکشی
کبیر در سال  330پیش از میالد در این جا تمدن
هلنی (سلوکی ،یونانو باختری) برای دو صد سال
دیگر نافذ بود .در این باره استرابو– تاریخ
نویس یونانی گزارش می دهد ،که اشاره می کند که
سکاها و تخاری ها (تخاری های اصیل) همراه با
آسیان ها ،پاسیان ها و ساکاروال ها پادشاهی
یونان و باختری را در سده دوم پیش از میالد
واژگون کردند.
بخشی از یوئه شی ها -کوشانی ها که به سخن گفتن
به لهجه های زبان های یوئه شی که با زبان های
خوارزمی و سغدی خویشاوند بودند ،ادامه می
دادند؛ به رهبری پادشاه خود-گیرا (از سال یکم
میالدی تا سال سی-ام میالدی) به حدود باکتریا
یورش آوردند و شاهنشاهی کوشانی را پی ریزی
نمودند.
در دوره پادشاهی کنیشکا ،آن ها بودیسم را
چونان دین رسمی کشور خود پذیرفتند ،که بعدها
شالوده همبستگی دولت شان شد .در آینده هم
هرچند ،یفتلی ها کوشان ها را شکست دادند ،اما
با این هم ،به آداب و رسوم کوشانی ادامه می
دادند .دولت یفتلی سر انجام در لشکرکشی های
تورک ها در آستانه جهانگشایی عرب ها نابود شد.
ماخذ:
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http://www.slavlibrary.ru/load/0-0-0-38-20 PDF
ب .الوفر -زبان شناس ،در باره پنج واژه
بازمانده از یوئه شی ها در متون دودمان هان
(خن) پژوهش هایی را انجام داد و به این نتیجه
رسید که این کلمه ها متعلق به گروه زبان شمالی
ایران بوده است .کلمه ششم یوئه شی را او با
توجه به ویژگی های فونتیک باستانی زبان چینی
چونان  sgwied-diاحیا نمود و آن را با نام
شناخته شده سغدی  ، Sogdoiیعنی سغد +دی ورانداز
نمود .در این جا ،پیشوند «دی» را چونان پسوند
جمع ،با قیاس از روی زبان های اوستی ،سکایی،
سغدی و یغنابی تفسیر و تعبیر نمود و تفاوت
میان این گروه از زبان ها را از گروه زبان
تخاری که نزدیک به اروپای باختری و در نتیجه
دور از زبان های ایرانی است ،خاطر نشان ساخت.
«Bertold Laufer. The Language of the Jue-chi or Indo-Scythi-ans.
»Chicago, 1917, P. 14
لئون گومیلیف در مقاله  Heterochronicityنمناکی
اروآسیا در دوران باستان نوشت که «ب .الوفر
ثابت کرد که یوئه شی ها به زبان شمالی ایرانی
سخن می گفته اند که به گروهی که زبان های
سکایی ،سغدی ،اوستی و یغنابی  Yaghnobiهم در آن
شامل بودند ،متعلق بود و هیچ رابطه یی با زبان
تخاری که با زبان های اروپایی پیوند دارد،
نداشتند».
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در باره ایرتام //همان دانشنامه ،جلد  ،1مسکو،
2005
در باره کنیشکا //همان دانشنامه ،جلد ،12
مسکو،2008 ،
در باره باکترا //همان دانشنامه ،جلد  ،2مسکو،
،2005
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در باره
،2005،مسکو
،19  جلد،همان دانشنامه//در باره ماساگت ها
،2008 ،مسکو
، مسکو،2  جلد، همان دانشنامه//در باره ارژان
،2005
، مسکو،12  جلد، همان دانشنامه//در باره کنگوی
،2008
، همان دانشنامه//در باره فرهنگ اندرونوفوا
،2005 ، مسکو،1 جلد
↑ 迦腻色伽王与大月氏王系 ،منابع چینی
-8-11 ، جغرافی،استرابو
The Western Regions according to the Hou Hanshu, trans. John
Hill Linguistic analysis of the connection between Yuezhi and
Kushan Overview of Xiongnu history and their wars with the
Yuezhi Craig Benjamin on Yuezhi migrations Kasim Abdullaev
on Yuezhi migrations in Central Asia Lokesh Chandra on Yuezhi
translators Yuezhi Sapadbizes coins Yuezhi Agesiles coins.
 پادشاهی «سرزمین غربی» در سده، بوروکووا.ل
 پیش از میالد (ترکستان خاوری و آسیایII-I های
،)»میانه بر اساس اطالعات شی تسزی و «هان شو
2001 ،مسکو
Л.Боровкова. Царства «западного края» во II—I веках до н.
э.(Восточный Туркестан и Средняя Азия по сведениям из
«Ши цзи» и «Хань шу»). М. 2001
 نامه های ناشناخته در گستره، ویرتوگرادووا.و
چند رسم الخطی باکتریای باستان
В.Вертоградова. Неизвестное письмо в многоалфавитном
пространстве Древней Бактрии.
در ویکی پیدیا در باره اوسون ها چنین آمده
:است
«ووسونها و همسایگان شان در پایان سده دوم پیش
:از میالد
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ووسون (به چینی ،烏孫 :به معنای فرزندان کالغ)
مردمانی کوچنشین بودند که در آغاز در شمال
باختری چین و در کنار یوئهشیها میزیستند ولی
در پیرامون  ۱۷۶پیش از میالد به کرانه رود ایلی
کوچیدند .آن ها پنج سده در آن جا زیستند.
واپسین باری که در منابع چینی از ووسونها یاد
میشود ،به سال  ۴۳۶میالدی بازمیگردد که چینیان
فرستاده یی را به نزد ایشان فرستادهاند.
آن ها در آینده با ترکان درآمیختند و در آینده
اوسون خواندهشدند .امروزه از تبار ایشان
۲۵۰هزار تن میزیند و به دو تیره دولت و ساری
اوسون یا اوسون زرد بخش میشوند.
انگاشته میشود که نام ووسون دگرگونشده نامی
َسمن یا اوسن بودهاست و اگر چنین
مانندآسمان ،ا
باشد میتوان آن ها را اوسیانها که استرابون در
کتابش از آن ها یادکرده یکی دانست .دور نیست
که نام ایشان در اصل همان آسمان بودهباشد چرا
که در متنهای چینی از سرزمین ووسون به نام
آسمان و از اسبهایشان به نام اسبهای بهشتی یاد
شدهاست .همچنین ووسون را که از روی هیروگلیف
کهن چینی خواندهاند ،تلفظ دقیقی نیست.
آنان در آغاز در کنار یوئه شیها میزیستند .سپس
امپراتوری هونو یا شیونگنو آنان را به باختر
راند .این چنین یوئه شیها هم ووسونگان را به
پس راندند که بر اثر این درگیری شاه ووسونگ
ناندومی هم جانش را از دست داد .فرزند خردسال
او را رهاکردند .ولی معجزه یی رخ داد و گرگی
ماده بدو شیر داد و کالغها بدو خوراک دادند.
شانیو پادشاه هونوها (شیونگنوها) او را به
فرزندی پذیرفت .هنگامی که او بالنده شد ،شانیو
بدو فرماندهی باختر کشورش را داد و او به
یوئهچیان تاخت تا انتقام گیرد .یوئهشی ها به
فرغانه گریختند و سرانجام در بلخ جاگیرشدند.
ووسون هم که در تعقیب اینان بودند ،سرانجام در
دره ایلی جاگیر شدند و مرزهای خود را گسترش
دادند و از هونو (شیونگنو) هم مستقل گشتند.
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شمار ایشان را  ۶۳۰هزار تن نوشتهاند که
۱۸۸هزارشان زرهپوش و رزمجو بودند و از این رو
نیروی بزرگی در آسیای میانه شمردهمیشدند.
در آینده هنگامی که امپراتوری هان به نبرد با
شیونگنوها (هونوها) پرداخت ،ووسونها در برابر
فشار این امپراتوری سر به دشمنی با شیونگنو
برداشتند .این همپیمانی با امپراتوری هان که
با پیمانهای زناشویی سیاسی هم انجامید ،برای
ووسونها گزینش خوبی بود .با عقبنشینی این
امپراتوری از آسیای میانه گزارشها هم از
سرنوشت ووسونها کمتر دیده میشود .مینماید که
آن ها در سده پنجم پس از میالد زیر فشار دولت
روران (ژوژان) به کوههای پامیر رفتهباشند .در
سده ششم میالدی ،میهن پیشین ووسونها بخشی از
سرزمینهای دولت گوک ترک (تورک یوت ها) گردید.
از این پس نامی از ایشان در تاریخ نیست.
کاوشها باستانشناسان چینی و بررسی استخوانهایی
که مینماید از آن ووسونها باشد نشان دادهاست
که آن ها کوتاهسر و اروپاییسان بودهاند .زنان
ووسون را در منابع دودمان هان باختری چنین وصف
کردهاند« :زشت با پوستی تیره و گودی چشمی
ژرف» .در منابع پسین چینی نیز با واژههایی
خوارکننده آن ها را دارای چشمانی آبی یا سبز
با ریش یا مویی سرخ و مانند بوزینه وصف
کردهاند.
دختر یک شاهزاده دودمان هان که میان سالها ۱۱۰
تا  ۱۰۵پیش از میالد به نزد پادشاه ووسون که
لقبش کونمو یا کونمی بوده ،فرستاده شدهاست،
چنین از ایشان یادکرده که آن ها در چادر می
زیستند و گوشت خام میخوردند و شیر ترش مادیان
را مینوشیدند.
آن ها در برخورد با همسایگانشان سیاست خوبی
داشتند .با چینیان همپیمان شدند و پیروزی
بزرگی را بر هونوها یا شیونگنوها به دست
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آوردند .آن ها چینیان را به عنوان قدرت برتر
پذیرفته بودند و پیرو آن ها ماندند.
در آغاز زبان آن ها را زبانی همریشه با
زبانهای آلتایی میانگاشتند و گواه ادعایشان را
وجود لقبی چون بیگ در نزد ایشان میدانستند.
ولی درآینده ثابت شد که لقب بیگ از زبان سغدی
ریشه
و
راهیافته
آلتایی
زبانهای
به
هندواروپایی دارد ،همان گونه که در زبان پهلوی
این واژه به گونه بغ درآمدهاست [به روسی -بوگ،
به هندی بگوان (به روسی بگدان) .همچنین در نام
هایی چون بغداد و بگرام و بغالن-گ].
مینماید که آن ها یکی از اقوام ایرانی و نزدیک
به سکاها بوده باشند .البته برخی نیز این
نظریه را پیش کشیدهاند که ووسونها نیز مانند
بسیاری از کوچنشینان دیگر آمیزه یی از
گوناگون
نژادهای
از
همپیمان
قبیلههای
بودهاند».
[یادداشت گزارنده :روشن است اوسون ها در آغاز
با توجه به این که از شاخه شرقی گروه نژادی
هندواروپایی بوده اند ،باید به یکی از زبان
های ایرانی خاوری سخن می گفته باشند .تورکی
زبان شدن شان متاخر است .شماری از پژوهشگران
تورکی زبان شدن را به دوره تسلط تورک یوت ها
یا گوگ تورک ها در سده های ششم-هشتم میالدی
پیوند می زنند .برخی دیگر (کسانی که معتقد به
تورکی زبان بودند هونوها هستند) ،چنین می
پندارند که پس از فروپاشی دولت هونوها ،شماری
از ایشان به اوسون ها که همپیمان دیرین شان در
برابر یوئه شی ها بودند ،پیوستند و در نتیجه،
از اثر آمیزش هونوها و اوسون ها توده نوی پدید
آمد به نام یویی بان ها که مانند هونوها به
زبان تورکی سخن می گفتند.
دشواری در این است که هونوها متشکل بر 24
قبیله گوناگون بودند .می توان چنین پنداشت که
هونوهای خاوری بیشتر به زبان های پروتومغولی،
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هونوهای جنوبی به زبان آمیخته با چینی،
هونوهای شمال باختری به زبان های پروتوتورکی
سخن می گفته اند و تنها هونوهای همسایه با یو
ئه شی ها و اوسون ها ،زبان اصلی و پیشین خود
را که از گروه ایرانی خاوری یا یکی دیگر از
شاخه های هندواروپایی بوده است ،حفظ نموده
باشند .از این رو ،دشوار است پذیرفت که یویی
بان ها تورکی زبان بوده باشند .چنین پنداشته
می شود که یویی بان ها همو گروه هایی از هون
های سفید بوده اند که زبان شان از تورکی زبان
ها متفاوت بوده است .اما پس از سیطره گوک تورک
ها در سده ششم میالدی ،روشن است زبان بیشتر
اوسون ها تورکی شده بود].
در ویکی پیدیا در باره اوسون ها به زبان روسی
چنین آمده است:
« اوسون ها -烏孫توده های کوچرو هندواروپایی
(یا بنا به برخی دیگر از ارزیابی ها تورکی
زبان) ،بوده اند که در دوران باستان در شمال
سینکیانک کنونی می زیستند و سپس در عهد هون ها
به گستره هفترود کوچیدند .تاریخ اوسون ها را
می توان سر از سده دوم پیش از میالد رصد نمود.
به گزارش چینی ها ،اوسون ها دارای قد میانه،
چشمان آبی و موهای بور بودند .اوسونی ها دارای
سیمای بس متفاوتی از خارجیان سرزمین غربی
بودند .کنون توده های تورکی زبان دارای چشمان
آبی و ریش های خرمایی از بازماندگان آنان می
باشند .تیپ نژادی آنان را انسان شناسان چونان
گونه ،می دانیم
اروپاییدی می پندارند .همین
که اوسون ها با سکایی ها و یوئه شی ها مخلوط
بوده اند .این را پالیوانتروپولوجیست ها
( )paleoanthropologistsتایید می کنند.
برخی از جمجمه های به دست آمده در کاوش های
باستان شناسیک ،مربوط تیپ مدیترانه یی و شماری
دیگر مربوط نژادهای پامیری -فرغانه یی اند .با
این حال ،این یافته ها بسیار اندکشمار اند و
روشن است نمی شود از روی آن ها نتیجه گرفت که
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این جمجمه ها مربوط اوسون های ناب بوده اند و
یا مربوط آن هایی که با سکایی ها و یو ئه شی
ها مخلوط شده بودند .از همین رو ،تثبیت نوع
نژادی اوسون ها بسیار دشوار است.
در باره تعلق تباری اوسون ها جروبحث های داغی
روان است .برخی از پژوهشگران چنین می پندارند
که آن ها دارای منشای تورکی بوده اند.
پ .پیلیو ( )P.Pelliotو ال .هامبیس ()L.Ηambis
داشتن منشای مشترک اوسون های باستان با ساری
اوسون ها (در قرقیزستان) ،ازبیک های اوشونیام
و اویشون ها و اوسون های جزء قدیم قزاق را
تثبیت نمودند .بر اساس داده های سال های دهه
 ،1860ساری اوسون ها در منطقه ساری تاوقوم
( )Sarytaukumشهرستان ویرنی ( )Vernyزندگی می
کردند که شمار شان به  1200خیمه (چادر) کوچ می
رسید .گروه های کوچکی هم از ایشان در چیمکنت و
شهرستان اولیاتین ( )Aulieatinمی زیستند .بر اساس
سرشماری های کشاورزی سال  ،1897تعداد آن ها به
 1700چادر می رسید.
در گستره قرغیزستان کنونی ،بازماندگان اوسون
ها در کرانه های دریاچه ایسک کول زندگی می
کنند .اوسون ها در آغاز در گستره استان گانسوی
ختن در همسایگی یو ئه شی ها می زیسته اند .سپس
به دلیل یرپایی پیوندهای خویشاوندی با آن ها
در سده دوم پیش از میالد (به سال  160پیش از
میالد) به سرزمین های سکایی های تیگروخود به
هفترود کوچیدند .در اوایل سده یکم میالدی تنش
هایی میان اوسون ها و هونوها پدید آمد.
در سده یکم پیش از میالد ،نفوس آن ها به 630000
نفر می رسیده است .سرزمین اصلی اوسون ها در
دره رود ایلی واقع بود و مرز باختری سرزمین
شان -رودخانه های ،شو و تاالس شمرده می شد که
در آن جا با کنگیوها  Kang-kü/Kangjuهمسایه می
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شدند .در شرق ،آن ها با هونوها مرز مشترک
داشتند و در جنوب با فرغانه.
در سال های دهه  170پیش از میالد ،شانیو مودی-
رهبر هونوها اوسونی ها را شکست داد و ترکستان
خاوری را گرفت .پادشاه یا گونموی ()Gunmo
اوسون ها ناگزیر شد به اردوگاه مودی برود و
اقتدار او بر اوسون ها را به رسمیت بشناسد .پس
از این ،اوسون ها نقش مهمی را به عنوان بخشی
از نیروهای رزمی هون ها در سرکوب قبیله یو ئه
شی بازی نمودند.
[یادداشت گزارنده :شایان یادآوری است که اوسون
ها و یوئه شی ها به رغم خویشاوندی ،همچشمی ها
و چالش های دیرینی هم شاید بر سر گستره نفوذ و
چراگاه ها و  ...داشتند .در برخی از منابع
گفته شده که همانا همین اوسون ها هونوها را به
لشکرکشی و نبرد با یو ئه شی ها برانگیخته
بودند].
هنگامی که دولت هونوها رو به فروپاشی گذاشت،
چین با همه توان کوشید تا پشتیبانی اوسون ها
را در نبرد در برابر دشمن خونین خود-
فرمانروایان اوسون ها -یعنی هونوها به دست
بیاورد .در  108پیش از میالد چین سفارتی نزد
اوسون ها فرستاد ،اما اوسون ها خویشتنداری
پیشه نمودند و از همپیمانی آشکار با چین سر
باز زدند .با این هم ،شاه گونمو ،شاهزاده خانم
چینی را به عنوان همسر جوان خود پذیرفت (همسر
ارشد وی دختر فرمانروای هونوها بود).
در سال  75پیش از میالد اوسون ها پیمان خود با
هونوها را برهم زدند .هونوها برای گوشمالی
اوسون ها به نوبه خود دست به حمله تنبیهی در
برابر آن ها زدند و بخشی از زمین های شان را
گرفتند و شماری از ایشان را به عنوان اسیر و
گروگان با خود بردند .اما بیهوده .چون چنین
رفتارهایی تنها اوسون ها را به همپیمانی بیشتر
با چینی ها برمی انگیخت.
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به رغم دامنه یابی تنش های دیپلماتیک میان
هونوها و اوسون ها ،وضع میان هونوها و اوسون
ها به گونه چشمگیری تغییر کرد .دولت هونوها که
در آستانه باژگونی بود ،دستخوش آشوب و درگیری
های درونی پیوسته یی بود.
در سال های  50-71پیش از میالد دولت اوسون ها
را اونگویمی ( )Unguymiرهبری می کرد که توانست
دولت را استحکام بخشد و به یک رشته پیروزی ها
بر هونوها دست یابد و در نتیجه تقریبا سراسر
ترکستان خاوری را به دست بیاورد.
سئما
باره
زبان
شان،

تسیان (سیما کیان) -تاریخ نویس چینی در
اوسون ها نوشته هایی دارد .اوسون ها به
تورکی باستان سخن می گفتند .رهبر جامعه
لقب گونمو (بیگ بزرگ ) داشت.

[یادداشت گزارنده :برخی از پژوهشگران ،همانا
داشتن همین لقب بیگ را دال بر تورکی زبان بودن
اوسون ها پنداشته اند .پژوهش های اخیر نشان
داده است که آن ها این لقب را از سغدیان
همسایه تقلید نموده بودند .در باال گفته شد که
این کلمه از بوگ یا بگ (بغ) هندی ،روسی،
ایرانی گرفته شده است].
پایتخت دولت اوسون ها -چوگوچن (( )Chuguchenدر
قزل انگر ،شهر دره سرخ در کرانه دریاچه ایسیک
قزل -سو در قرغیزستان
کول (روستای کنونی
کنونی)) واقع بود.
کشور اوسون ها به سه بخش تقسیم می شد :خاوری،
باختری و مرکزی :اوسون ها پیوسته با هونوها و
کنگوی ها بر سر چراگاه ها درگیر نبرد بودند و
با چین روابط گسترده دیپلماتیک و خانوادگی
داشتند .جامعه اوسون ها از دید تکامل در حدی
بود که دارای دولت شده بودند .برخی از اوسون
ها زمیندار شده و در نشیمنیگاه های دایمی
ساخته شده از خشت و گل و سنگ بسر می بردند.
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یعنی از حالت کوچروی برآمده بودند .دامداری در
زندگی اوسون ها نقش تعیین کننده یی داشته است
و بیشتر به پرورش اسب و گوسفند می پرداختند.
آن ها بر اسب های خود برچسب  Tamgaقبیله یی می
زدند .یعنی تصویرهای کالغ ها را می کشیدند».
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داکتر اسکندر بایارف

تخارها
()Τοχάριοι
تخارها ،دقیق تر ُ
ُ
تخارهای مستعار (– )psevdotohary
مردم اسرارآمیز و فراموش شده یی اند در اصل از
آسیای مرکزی .اما در زمان های قدیم بسیاری از
توده ها آنان را می شناختند :چینی ها و سیلونی
ها ( )Ceylonesکه همسایگان شان بودند و یونانیان
که در هنگام سفرهای بازرگانی شان به خاورزمین،
با آن ها برخورده بودند و آن ها را با توجه به
پیشه شان ،سیرها ( )sserمی خواندند ،یعنی
فروشندگان ابریشم و کشور شان را هم به همین
(([ )Serikaابریشمستان)-گ،].
منوال -سیریکا
یعنی کشور ابریشم فروشان.
به گفته یونانیان ،سیرها در قلب آسیا در میان
ُکار (ُ( 154)fokar
تخار)،
َار یا ف
توده های فوک
اوتوروکور
(،)oyhard
(اویغور)
اویخورد
(اوتیگور) ( ottorokor (uttigurو.....می زیستند.
سیرها از قدیم ها توده های پیرامونی خود را با
سیماهای دیدنی خود به شگفتی وا می داشتند:
چشمان آبی ،موهای بور و رسایی قامت های شان.
اما تاریخدانان دوران معاصر همه این اطالعات در
باره سیرها را نادیده گرفته و چونان اطالعات
خنده دار به آن می نگریستند .تنها در میانه
های سده نزدهم بود که به ُ
یمن ترجمه های ارزنده
ن .بیچورین (( )N. Bichurinپژوهشگر چوواشی االصل)
از آثار تاریخی چین باستان ،جامعه علمی به
اطالعات بس گرانبهایی در باره اقوام اسرارآمیزی
چون -دی ها ،یوشی ها ،خونوها (هونوها) ،اوسون

 .154یا شاید هم فرخار-.گ.
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ها ( )Usunsو دیگر توده های کوچرو باشنده میانه
های آسیا دست یافتند.
چینی ها آن ها را به نام هو استسی (،)hustsi
یعنی بربرهای باختری می خواندند و به سیمای
گیرا و غیر عادی آن ها اشاره می کردند :بینی
های بلند ،قدهای رسا ،بدن های پرمو -یعنی
دارای ویژگی هایی مانند توده های معاصر.
منشای تباری سیرها تا اوایل سده بیستم که هیات
علمی اعزامی روسیه در سال  1906در ترکستان
خاوری نسخه های خطی کهن را نیافته بود ،در
پرده های راز مانده بود .در سال های دهه پنجاه
سده بیستم توانستند این نسخه های خطی را
بخوانند که حیرت باورنکردنی یی را برانگیختند.
از این نسخه های خطی چنین برآمد که در دوران
باستان در آن گوشه دور افتاده جهان ،در قلب
آسیا مردمان هندواروپایی زندگی می کرده اند.
این که نویسندگان این نسخه ها خودشان زبان خود
را به چه نامی می خواندند ،روشن نبود .اما
زبان یکی از این نسخه ها ،چونان ختنی-ساکایی
(ایرانی) شناخته و تثبیت شد ،در حالی که زبان
نسخه دیگر آن ،کماکان ناشناخته مانده بود.
دانشمندان ،با تکیه بر گاهنامه های هندی،
گویشوران این زبان ها را به نام ُ
تخاری ها
خواندند (اما به گونه یی که پسان ها روشن
گردید ،با یک نام بیگانه) اما هر چه بود،
گویشوران این زبان ها ،با همین نام وارد تاریخ
شدند .زمان درازی منشای شان چونان یک راز
مانده بود تا این که ل .کالین ایشان را چونان
()Balanovskaja
باالنوفسکایا
فرهنگ
دارندگان
شناسایی کرد (ل .کالین ،گزینش فرهنگ باستان
شناسی برای تخارها در آسیا -سه فرهنگ) .آن ها
فاتیانووا
فرهنگ
دارنده
قبایل
دیگر
از
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داشتن سیمای نژادی غیر معمول
( )Fatyanovoبا
155
مدیترانه یی خاوری فرق می شدند.

 .155تاریخ سرگردان ی (به راه افتادن) تخارها از گستره
ولگا آغاز نمی گردد .در گذشته ،برخی از نیاکان آن ها
در بالکان زندگی می کردند و در دایره قبایل کشاورز
باستان شامل بودند .اما با یورش هندواروپاییان وادار
به ترک زمین های شان شدند .چنین بر می آید که آن ها
پراکنده شدند و یکپارچگی تباری شان را از دست دادند
و وارد دایره مردمان هند و اروپایی در آن هنگام در
حال شکل یابی گردیدند .شاید یادمان های آن ها (دقیق
تر ،یادمان هایی از پاره های برجا مانده از یک توده
فروپاشیده باستانی) در نام های تباری و مکانی
باستانی بازتاب یافته باشد :انت ها (در آسیای
قدامی) ،ونت ها (ونیتزی ها یا ونزی ها) (در
ایتالیا) ،واندی ها (در منطقه تاریخی در کرانه
اقیانوس اتلس در فرانسه) ،واندال ها و وندها (در
اروپای مرکزی) ،ویاتچی ها (در اروپای خاوری) ،وتیاکی
ها (در اودمرد ی) و یاتی ها (یوئه شی ها) در حوضه رود
تاریم و دهلیز گانسوی.
َکفر تخاری) و در
در میان خزرها نام تات -اوتیاک (از ژ
میان قزاق هانام اوتی بای دیده می شد .بنا همه نشانه
ها ُ
تخارها پیش از رفتن به اروپای خاوری ،میان ویستوال
و دنیپر زندگی می کردند .بنا به مدارک زبان شناسان،
در همسایگی آنان -گول ها یا گال ها ،آلمانی ها،
یونانیان و اناتولی ها می زیستند.
هرودوت -پدر تاریخ گزارش می دهد که وینیدی های
ایتالیا ،باری در آسیای صغیر زندگی می کردند ،و پس
از باژگونی تروا به ایتالیا کوچیدند .از روی داده
های باستان شناسی می توان گفت که این اتفاق در سده
های  11-12پیش از میالد رخ داده بود .در همین گزارش
هرودوت ،توده های شمال اروپا را بر می شمارد که در
میان آن ها انت ها ( )enetهم دیده می شوند.
با آن ها برخی از پژوهشگران منشای ونیدی ها ()wends
را که در تاریخ «نام آشنا» اند ،پیوند می زنند.
فنلندی ها ،وینیدی ها را به نام روس ها می شناسند.
چنین بر می آید که این نام پس از اسکان مجدد وینیدی
ها به خاور اروپا در بافتار فرهنگ قبیله یی
فاتیانوفو ( )Fatyanovoپدید آمد.
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فاتیانوی های حوضه میانی رود ولگا را چونان دارندگان
فرهنگ باستانی جداگانه باالنفی ( )Balanovsمی شناسند.
میانزمینی
برجسته
متمایز
سیمای
دارای
ها
آن
(مدیترانه یی) بودند -روهای دراز و باریک که منشاء
شان مدت ها پژوهشگران را گیج ساخته بود .کارشناسان،
(جنوب
آسیای صغیر و حتا منطقه آناو ()Anau
ترکمنستان) را به عنوان خاستگاه بیشتر احتمالی
مهاجرت آن ها می پنداشتند .آن ها را نه تنها نشانه
های نژادی ،بل بسیاری دیگر از نشانه ها با هم نزدیک
می سازد .اما در گستره خاوری اروپا ،این نوع نژادی،
به گمان فروان از اورپای مرکزی آمده بودند .آدم هایی
از این نوع نژادی در میان آلمانی ها هم بودند.
در باال گفتیم که ردپای حضور آن ها در خاور در
پیرامون کوه های اورال  ،در نام های مکانی ویاتکا
و نام تباری وتیاک
( )Vyatkaو ویتلوگا ()Vetluga
(( ) Votyakو نام تباری مرتبط با آن -اود+مرد) بر جا
مانده است.
زبان وینیدی ها بیخی ناشناخته مانده است .تا چندی
پیش ،از روی نام های مکانی ،گمان می بردند که این
زبان ،یک زبان بالتیکی بوده است ،اما به احتمال
بسیار ،آن ها به زبان تخاری سخن می گفته اند .به گونه
غیر مستقیم ،در این باره می توان از روی وامواژه های
فزونشمار فنلندی از زبان تخاری که می توانست در شرق
اروپا جا داشت ه باشد ،داوری کرد .افزون بر این ،به
باور کالین ،بالت ها پسانتر پدید آمده بودند.
موردوی
شاید ردپای زبان و فرهنگ تخارها در محیط
( )Mordoviansبر جا مانده است .مردوی ها شمار بسیار
خدایان زن (الهه) دارند که نام های شان ترکیبی است و
با افزودن «آوا» ساخته می شود (آوا -مادر ،زن،
بانو)[ .شایان یادآوری است که در زبان پشتو ،زنان
سالمند را با نشانه تکریم و تمجید «-آنا» یا «انا»
یاد می کنند -مانند نازو آنا .به زبان روسی نیز نام
های خانوادگی زنان– با «اوا» پایان می یابد.گ].
موردوی ها ،مردان سالمند و سالخورده را آتیا می
خوانند (آتا ،آته -پیر مرد ،پدر ،مرد) .روشن است هر
دو با زبان قبایل تورکی همخوانی دارد .به خصوص با
زبان قپچاق ها -آپا ،آتا (لقب «اتامان» (ساالر،
سردار ،سپهدار) ،در میان قزاق ها (شبه نظامیان) روس
از همین کلمه گرفته شده است) و همین گونه زبان
باشقیری.
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زبان شناسان بر تاثیر
و تبتی تاکید می ورزند.

زبان تخاری بر زبان های تورکی

دارندگان فرهنگ فانیانوی به محیط باشندگان شمال دشت
های روسیه ،نوع نژادی باریک رو ی (آدم های دارای چهره
های دراز) و گروه های پیوستگی (هاپلوگروهای) R1b -
 J2، J2و  Eرا به ارمغان آوردند .این نوع انسان ها در
بالکان بسیار اند که چنین چیزی آشکارا در باره
نیاکان تخارها و سرزمین آبایی و نیایی شان سخن می
گوید .پسان ها بازماندگان دارندگان هاپلوگروه  J2به
گستره های علیای ولگا کوچیدند .بازماندگان ایشان را
می توان کنون در روسیه یافت:
،٪7سمولنسک.
،٪7.5
ولوگدای-
های:
استان
در
نووگورود.٪5 - .
همچنین در سایر جاها هم دیده می شوند:
در پنزا ، 4.9٪-در ریازان ،٪2.8 -اورلوفسک، 2.4٪ -
بریانسک. ٪2.3 -
اما در این جاها به گمان بسیار ،از تاتارها (
ایرانیان دشت نشین).
فاتیانوی های میانروردان ولگا-اوکا از دو هزار سال
پیش از میالد در این جا بسر می برند .یادمان های آنان
در ولگای علیا بر جامانده است .به خاک روسیه ،آن ها
از مناطق مرکزی اروپا کوچیده بودند که با خود ویژگی
های مدیترانه یی و آسیای قدامی را به همراه آوردند
که از همان زمان تا کنون در میان باشندگان شمال
همواری دشت روسیه هویدا است.
هاپلوگروه های  J2و  Eکه در میان سام ها -باشندگان
جزیره نمای کولسک به مشاهده می رسند ،معموال از نگاه
ژنتیک ،با تاکید بر این واقعیت به عنوان یک پدیده
شگفتی بر انگیز نمی توانند برای آن توضیح رضایت بخشی
ارائه نمایند .شاید دلیل آن بیشتر از این ساده باشد
و همانا :در سنت های سام ها ،که پیوندهای زناشویی
آزاد با خارجیان مجاز می باشد .در گذشته ،سام ها،
سرزمین های واقع در شمال خاوری را در اختیار داشتند.
در حالی که فنلندی ها در شرق بودوباش داشتند .احتماال
فاتیانوی های پیشرفته تر از نگاه فرهنگی ،از سوی
آنان ،چونان گروه مرجع آدم های معتبر ارزیابی می
گردیدند .اما شاید توضیح دیگری هم داشته باشد .این
نشانه های ژنتیکی که همچنین از چودها – توده اسراز
آمیز دیگر آسیای مقدم گرفته شده باشند.
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در میانه های هزاره دوم پیش از میالد ،دارندگان
فرهنگ باالنف (باالنوفی ها )balanovsکه از سوی
ایرانیان رانده شده بودند (به پندار کالین-
تنها مردان جوان) منطقه ولگا را ترک گفتند و
راه خاور را در پیش گرفتند .مسیر راهپیمایی
آنان ناشناخته مانده است ،اما هر چه بود ،از
استپ های آسیای مرکزی سر برآوردند و در آن جا
پدیدار شدند .باستان شناسان پدیدآیی فرهنگ
کاراسوکی را درست با همین ها پیوند می زنند.
اما آن ها به تنهایی نرفته بودند .با داوری از
روی وامواژه های برگفته از زبان تخاری (و
فرهنگ مادی آنان)؛ با ایشان ،سین دشتی ها
(ایرانی ها) و فینی ها و اوگری ها (بازماندگان
ولوسف ها volosovs؟) هم به آن سرزمین ها -به آن
کران جهان رفته بودند .چون زبان شناسان
خاطرنشان می سازند که در زبان تخاری بسیاری از
واژه ها آشکارا دارای ریشه های هندواروپایی
اند .در گام نخست ،آن واژه های زبان فینی-
اوگری ،که با آن لیکسیکون یا واژگان خود را
همپوشانی می دهند .بر این مبنا ،نتیجه گیری می
کنند که تخارها ،نه تنها با فینی ها و اوگرها
«همسایه» بودند ،بل که یک سازواره یا الیه
فینی -اوگری هم داشتند .از دیگر زبان ها ،آن
ها وامواژه هایی از زبان های تبتی و ایرانی و
کمی هم از زبان آریایی گرفته بودند.
با آن که تخارها توده بس اندکشماری بودند،
زمین هایی بسیار گسترده و پهناوری را در
خاورزمین اشغال کرده بودند :از شمال چین تا به
جنوب باختری مغولستان و حوضه رود تریم .ردپای
آن ها در همه جاها در آسیا ،از هفترود یا سمی
ریچی (در قرغیزستان و جنوب قزاقستان) گرفته تا
مرزهای خاور دور دیده می شود .به احتمال زیاد،
چنین چیزی ناشی از تسلط سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی آنان بر گستره آسیای مرکزی بوده است.
آن ها «فناوری پیشرفته» («های تک» عهد باستان)
یعنی ارابه های دو چرخی را که به آن ها ،با
داوری از روی نقاشی های برجامانده ،اسب ها را
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می بستند و نیز تولید ریخته گری بینظیر برنز
شکارچیان و خوشه چینان
را با خود به محیط
آسیای مرکزی به همراه آوردند.
شایان یادآوری است که نه تنها شکل های فرآورده
های شان ،بل نیز روش ریخته گری دیواره های
نازک لیتیوم در نوع خود بینظیر بود .این پدیده
اسرار آمیز شمال خاوری اورآسیا بود .در این که
متالورژی کاراسوکی برنز آسیای مرکزی ،سامو-
سیمین سایبریا باختری و آنیانگ چین دارای ریشه
های مشترک ژنتیکی اند ،در نزد هیچ کسی ،هیچ
شک و تردیدی وجود ندارد.
روشن است ،توضیح متقاعدکننده یی برای این
حقیقت نمی توان داد .کاراسوکی ها این فناوری
را در اروپا یاد نداشتند .اما به گونه ناگهانی
آن را در آسیای مرکزی فراگرفتند .چینی ها نیز
با این فناوری آشنا نبودند .اما آن را از
کراسوکی ها فرا گرفتند .به احتمال زیاد،
کراسوکی ها آفرینندگان این تکنولوژی بینظیر
از
نبودند .اما به طور کامل توانسته بودند
برتری های آن بهره گیری نمایند .شاید ،پس از
رسیدن به توده های آسیای قدامی که از نگاه
تباری با سامویی ها و سیمینی ها نزدیک بودند؛
چنین فناوری یی را از آن ها فرا گرفته بودند.
یک چیز روشن است .توده هایی که در این طیف
فرهنگی شامل بودند ،در گذشته دارای خاستگاه
های تباری ناهمگون بودند ،اما «سرنوشت» های
شان سخت با هم گره خورده بود و درهم تنیده شده
بود.
پیش از این می پنداشتند که تخاریان ،نخستین
کسانی از هندواروپاییان بودند که چینی ها را
با ارابه (یک و دو محوری) و پرورش اسب آشنا
ساختند .به راستی ،آن ها گاری های چرخدار را
می شناختند و به احتمال بسیار زیاد از ارابه
ها بهره می گرفتند .موجودیت وامواژه های زبان
تخاری در زبان چینی ،گواه بر تماس های تخاری
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ها با چینی ها اند .تاثیر زبان تخاری تا همین
اکنون هم بر زبان های تبتی ،تورکی و ایرانی
احساس می شود .اما داده های تازه باستان شناسی
همچنین نشان می دهند که چینی ها ارابه سواری و
اسب پروری را از ایرانیان فرا گرفته بودند.
کنون منطقه خودگردان سین کیانگ -اویغور چین را
شامل گستره فرهنگ اندرونوفوی می سازند .چنین
بر می آید که مومیایی های به دست آمده از حوضه
رود تاریم ربطی به تخارها نه ،بل که با حامالن
فرهنگ اندرونوفوی دارند .زیرا تخاری ها در
نیمه دوم هزاره دوم پیش از میالد به این جا
آمده بودند.
در سده سیزدهم پیش از میالد ،تخارها به دالیلی
که تا هنوز روشن نشده است ،به جنوب سایبریا
کوچیدند .شاید آن ها قلمرو خود را گسترش می
دادند و شاید هم از سوی همسایگان ایرانی شان
و
که در این دوره از راه استپ های تاریم
دهلیز گانسوی به سوی چین می شتافتند ،رانده
شده بودند.
تخاری ها در جنوب سایبریا نزدیک به  500سال
زیستند و پس از آن در پی یورش توده های دشت
نشین ناپدید شدند .این که بیخی نابود شده
بودند یا از آن جا رانده شده بودند ،چیزی روشن
نیست؟ پیروزمندان در نبردها بیشتر در همچو
موارد مردان را نابود می کردند ولی زنان را
زنده می گذاشتند .نمونه های چنین رفتاری
بیشمار اند .برای مثال ،باشندگان جزایر دریای
کارائیب به زندگی مردان آواراکی ()Arawak
(تاتارهای آمده ازآسیای مرکزی) ،همین گونه
پایان دادند .اما زنان شان را نکشتند .از همین
رو ،اسپانیایی ها پس از کشف کارائیب ،با یک
جمعیت دو زبانه رو به گردیدند :زنان به زبان
اراواکی و مردان به زبان کارائیبی سخن می
گفتند.
شاید قبیله حاکم تخاریان سرنوشت دردناکی یافته
بودند .با این هم ،بخش بزرگی از ایشان جان
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سالم به در بردند .فرهنگ تگاری ( )Tagarسایبریا
جنوبی (از نام دریاچه تگار[ -شاید شکل تغییر
یافته تخار-گ ،)].در بر دارنده ویژگی های
فرهنگ مختلط اسکیتی و کاراسوکی است .شاید،
بتوان این را چنین درک کرد که دارندگان فرهنگ
کاراسوکی (یا بخشی از آنان) در دایره فرهنگ
های سکایی آلتایی -سایانی (ایرانی) ،با دادن
برخی از صفات خود به آنان ،داخل شده بودند و
بخش های دیگر شان ،به جاهای دیگر رفته بودند.
گروهی به میانه های گستره قزاقستان کنونی
آمدند که در این جا شالوده فرهنگ بیگازی-
داندی بای ( )Begazy-Dandybayرا گذاشتند و برخی
دیگر هم به مغولستان باختری و ترکستان خاوری
شتافتند.
به هر رو ،هر چه بود ،در زبان ایرانی کوشانی
ها (زبان باختری ،یا دقیق تر زبان کوشانی) به
باور زبان شناسان ویژگی های گفتاری تخاری ها
آشکارا هویدا می باشد .به گفته آبایف-
خاورشناس برجسته قزاق ،همین چیز را می توان در
مورد زبان اوستی گفت.
بررسی بقایای انتروپولوژیکی دارندگان فرهنگ
کاراسوکی (ُ
تخاری) سایبریا جنوبی نشان داد که
آن ها دارای منشای ناهمگن ( )heterogeneousبودند.
های
سازه
با
اما
اروپایی
شان
سیماهای
منگولوییدی ،شاید چینی بود .شماری از آنان
گرایش به نژاد میانرودان آسیای میانه یی
(پامیری -فرغانه یی) داشتند ،و شمار دیگر
آنان ،دارای ویژگی های آکونی (-)okunesجمعیت
پیشین فرورفتگی میسورینسک ( )Minusinskکه از
محیط هایپرمورفیک ( )hypermorphicمدیترانه یی
تشکل یافته بود.
بازآرایی انتروپومورفیک استخوان های آدم های
یافت شده از تووا (جنوب سایبریا روسیه) نشانگر
آن است که دارای بینی های بلند اما چهره به
طور شایان توجه مسطح در مقایسه با چهره های
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آکونی ها بوده اند .سازه های منگولوییدی نوع
اقیانوس آرام ،از روی داده های ژنتیک در میان
قرقیزها معاصر ،ازبیک ها و اندکی هم در میان
قزاق ها دیده می شود .چنین سازه هایی در میان
تاتارها هم هست.
بازماندگان کاراسوکی ها (تخارها) حوضه رود
تاریم تا سده هشتم پیش از میالد بسر می بردند
و دست اندرکار کشاورزی و بازرگانی بودند و در
شهرستان ها و واحه ها زندگی می کردند.
بازرگانی ابریشم ،آن ها را در جهان شهره ساخته
بود .به همین دلیل ،یونانیان آن ها را سیری ها
یا سیرها می خواندند .اما زندگی مسالمت آمیز
آن ها تقریبا یک هزار سال پیش به گونه غم
انگیزی به پایان رسید.
در دوره مهاجرت های بزرگ توده ها ،شهرها و
واحه های حوضه رود تاریم به میدان کارزار
درگیری های خونین قدرت های بزرگ وقت :چین و
خونوها مبدل گردید .با شکست یافتن ،یوئه شی
های سارماتوییدی ،پیکان باختری مهاجرت ،جای
پیکان خاوری را گرفت .تخاری ها در جمع خود
آسیایی های خاوری را پذیرفتند و با تغییر زبان
و نام تباری از صحنه تاریخ ناپدید شدند.
پی نوشت ها:
یادداشت گزارنده :برای مقایسه با این مقاله در
زیر آن چه را که در ویکی پیدیا در باره تخار
آمده است ،می آوریم:
«ُ
تخار نام قومی ساکن تخارستان بود که در سده
سوم پیش از میالد در نواحی کوچا و تورفان در
شمال شرقی سرزمینی که بعدها ترکستان شرقی یا
ترکستان چین خوانده شد ،به سر میبردند .مردمی
قوی و نیرومند بودند و به یکی از زبان های
وابسته به گروه زبانی هندواروپایی سخن میگفتند
که به زبان تخاری معروف است .هرچند این زبان
شرقیترین زبان شناخته شده هند و اروپایی است،
اما از لحاظ تقسیمات زبانشناسی به شاخه غربی
یا کنتوم ( )Centumآن زبان تعلق دارد.
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در میانههای سده دوم پیش از میالد تخارها بر
اثر تهاجمات هونوها ناگزیر به نواحی غربیتر
کوچ کردند .منابع چینی در شرح این رویداد از
دو قوم یوئهشی و اوسون نام بردهاند که از
برابر هونوها گریخته ،و به نواحی فرغانه
راندهاند و اندکی پس از  ۱۶۰پ .م .از سیحون
(سیردریا) گذشتند و به قلمرو دولت یونانی
باختر سرازیر شدند .و میان سال های  ۱۴۰تا ۱۳۰
ق.م .دولت یونانی باختر را برانداختند.
استرابون از مردمی چادرنشین به نام «تخاروی
( »)Tokharoiیاد کرده است که در این تهاجم شرکت
داشتهاند .با برافتادن دولت یونانی باختر ،این
قبایل بیابانگرد دولت کوشانیان را بنیاد
نهادند و پس از آن ،تاریخ تخاریان و زیستگاه
جدیدشان ،یعنی تخارستان با تاریخ این دولت
درآمیخت.
ُ
ُخارستان نام سرزمینی کهن و نام
تخارستان یا ط
والیتی در خراسان بزرگ در نخستین سدههای اسالمی،
جیحون
جنوبی
کرانههای
امتداد
در
واقع
(آمودریا) علیا و وسطا بود که از خاور به
بدخشان ،از شمال به کرانههای جنوبی رود جیحون
و از جنوب به رشتهکوه های هندوکش محدود
بودهاست و در برخی از ادوار تاریخی در مفهوم
وسیعتری همه نواحی مرتفع وابسته به بلخ ،واقع
در دو کرانه رود جیحون را در بر میگرفتهاست و
به عبارتی دیگر در برگیرنده استان های فاریاب،
جوزجان ،بلخ ،سمنگان ،کندز ،تخار و بدخشان در
افغانستان امروزی بودهاست .این نام در نخستین
سدههای اسالمی بر بخشی از سرزمین باختر باستان
در نواحی خاوری بلخ اطالق میشدهاست.
نام این سرزمین برگرفته از نام مردمی است که
ُ
تخار خوانده میشدند .تخارها از اقوام آریایی
بودند که در سده سوم پیش از میالد در نواحی
کوچا و تورفان در شمال شرقی سرزمینی که بعدها
ترکستان شرقی یا ترکستان چین خوانده شد ،به سر
میبردند.
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در منابع تاریخی و جغرافیایی دوره اسالمی از دو
تخارستان علیا و سفال بدون مشخص کردن جایگاه
هریک یاد شدهاست .بر پایه فهرست شهرهایی که
ابن خردادبه برای تخارستان علیا برشمرده است،
تخارستان علیا نواحی شرقی بلخ و جنوبی جیحون
را در بر میگرفته است و از نوشته یعقوبی ،آن
جا که از بامیان در شمار نواحی تخارستان
«اولی» (اولین) یا «دنیا» (نزدیکترین) یاد
میکند ،چنین پیداست که تخارستان سفال در
برگیرنده نواحی جنوب غربی تخارستان علیا و
جنوبی بلخ بودهاست.
سرزمین تخارستان دارای دو بخش کوهستانی و دشت
ُُ
رلخ)
ُّخ (خ
َل
بودهاست و در دشتهای آن ترکان خ
تخارستان
شهرهای
مهمترین
میکردند.
زندگی
ُْ
لم ،سمنگان ،بغالن ،سکلکند ،وروالیز،
شهرهای خ
َشت و
َن ،سکمیشت ،روب ،سرای عاصم ،خ
َن ،راو
آره
اندراب بود و شهر طالقان (تالقان) که شهر بلخ
وسعت داشت ،بزرگترین شهر و مرکز تخارستان
بهشمار میرفت.
امروزه والیتی در شمال افغانستان به نام َ
تخار
نامگذاری شدهاست که بخش هایی از سرزمین
تخارستان تاریخی را در بر میگیرد .والیت
نوبنیاد تخار که مرکز آن شهر تالقان است۱۷ ،
ولسوالی (فرمانداری) دارد و شهرهای تالقان،
چاهآبَ ،
ینگیقلعه ،اشکمش و فرخار مهمترین
شهرهای آن بهشمار میآید.
مردم تخارستان در قرنهای پنجم تا هفتم میالدی
پیرو چند دین بودند .به استناد بر مآخذ تاریخی
و مدارک باستانشناسی دقیق میتوان گفت که
اکثریت مردم تخارستان مثل دورههای قدیم زرتشتی
بودند .موقعیت دین بودایی نیز خیلی مستحکم
بود .در آسیای وسطی به دوران هفتالیان
(هیتالیان) دین بودایی مورد تعقیب قرار نداشت
و بعضی حاکمان هیتالی از دین بودایی پشتیبانی
میکردند.
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در پایان سده ششم و اوایل سده هفتم میالدی بعضی
حاکمان خاقانات غربی ترک به دین بودایی
میپیوندند و هم در جنوب آسیای میانه هم در
افغانستان و شمال هندوستان آغاز به ساختن
معبدهای بودایی مینمایند و از بوداییان
پشتیبانی میکنند .در قرن هفتم در پایتخت
تخارستان ،شهر بلخ ،صدها دیر بودایی ،در ترمز
دهها دیر ،در شومان دو دیر ،در قبادیان سه دیر
و  ...موجود بودند .از اطالعات به دست آمده بر
میآید که در تخارستان دین بودایی خیلی انتشار
داشتهاست .دین دیگری که در آسیای میانه در این
زمان رسوخ کرده بود ،دین مانویه بود .باز یک
دین دیگر ،دین نصرانی بود .ترکهای تخاری معتقد
به دین نصرانی بودند-».گ.
در ذیل تخار در ویکی پیدیا به زبان روسی در
باره تخارها چنین آمده است:
«زبان تخاری ،به گمان بسیار ،خاوری ترین شاخه
زبان های هندواروپایی بوده است .گستره بودوباش
تخاری ها در فرورفتگی تاریم (سینکیانگ و
گانسو) شمرده می شود .از روی مومیایی های
برجامانده در تاریم می توان در باره سیماهای
شان داروی نمود.
زبان
زبان
زبان
اند.
Satem

تخاری ها مربوط به گروه کنتوم ()centum
های هندواروپایی می شود که در این گروه
هایی چون سلتیا ،ژرمنی و ایتالیک داخل
اما نه گروه زبان های هندوایرانی (گروه
ساتیم).

زبان تخاری ( )Tocharianبه عنوان یکی از زبان
های هندواروپایی در همان منطقه رایج بوده است.
هر چند نخستین گواهی های در باره این زبان
مربوط به سده ششم می گردد ،شواهد غیر مستقیم،
مانند تفاوت میان لهجه های  Aو  Bو عدم وجود
باقی مانده های زبان تخاری بیرون از منطقه،
اجازه می دهد بپنداریم که این زبان در مناطق
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نشیمنی تخارها در اواخر هزاره یکم پیش از میالد
موجود بوده است.
بنا به داده های چینی ها ،در هنگام پادشاهی
امپراتور تسین یا شین ( ،)Shihuangپادشاهی یوئه
شی ها یا یوئه جی ها در اوج شگوفایی به سر می
برده است که پیوسته با سیونو ها (خونوها یا
هونوها) -همسایه شمال خاوری خود در درگیری
بوده اند .در نزدیکی دولت یوئه شی ها ،تخارها
یا شبه تخارها ( )psevdotoharanبه گونه مسالمت
آمیز در همزیستی و همیاری با آنان می زیسته
اند.
از دید علمی ،تخاری ها را به دو گروه تقسیم می
نمایند:
تخاری های اصیل (راستین) که بخشی از یوئه شی
ها بودند و به لهجه های ایرانی خاوری شمالی
(که با زبان سکاها خویشاوند بود) ،سخن می گفته
اند و با کوشانی ها به سوی جنوب شتافتند و در
شمال افغانستان کنونی مستقر شدند و این گستره
را تخارستان نامیدند.
شبه تخاری ها یا تخارهای مستعار ()psevdotohars
– هندواروپاییانی که چینی ها و شماری دیگر از
اقوام [هندی ها-گ ،].آنان را ناآگاهانه و به
اشتباه تخاری می خواندند .این ها کسانی بودند
که با آن که به لهجه های زبان تخاری سخن می
گفتند ،اما با یوئه شی ها خویشاوندی نزدیک
تباری نداشتند و خود هیچگاهی خود را تخاری نمی
خواندند.
[این که آن ها خود ،خویشتن را و زبان خود را
به چه نامی می خوانده اند ،تا کنون روشن نیست.
تنها چیزی که تثبیت شده است ،شبه تخاری ها از
توده های هندواروپایی بوده اند و به یکی از
زبان های هندواروپایی سخن می گفته اند-.گ].
بررسی های ژنیتیک انجام شده در فبروری 2010
روی اجساد برجامانده از باشندگان باستانی حوضه
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رود تاریم در سین کیانگ( ،از دیرین ترین الیه
گورستان با عمر نزدیک به  2000سال پیش از
را
میالد) ،هاپلوگروه یا گروه پیوستگی R1a1a
تثیبت نمود [که ویژه هندواروپاییان می باشد-
گ.].
«واحه حوضه رود تاریم نقش مهمی در معیشت منطقه
و سازمان تجارت میان چین و کشورهای غربی بازی
کرده است .جمعیت این واحه ناهمگن بوده است .در
غرب اقصی و خاور آن ایرانیان زندگی می کردند.
در مرکز آن -توده هندو اروپایی قفقازی نما-
«تخاری ها» .این نام تباری را از این رو در
میان گیومه «» گرفته ایم که آن ها خودشان خود
را به این نام نمی خوانده اند .و دیگران به
اشتباه آنان را به این نام یاد کرده اند .هندی
ها نام کوچروان ایرانی زبان -تخاری ها را بر
آنان گذاشته بودند.
Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim
Basin as early as the early Bronze Age
نمونه خط تخاری

یادداشت :به باور برخی از پژوهشگران ،توغران
(تهران) و توغریش(تجریش) [توغری :تخاری] منسوب
به تخاری ها و منطقه سنگلیـچ بدخشان (از توابع
تخارها) در افغانستان امروزی نیز تنها شهر
َچ (پارک شهر) هسته اصلی «طهران»
همنام با سَنگلـ
قدیم است .تخارها پیش از میالد در کنار دیگر
قبایل ایرانی همچون آموریان بلخ ،تمدن آموری
(سوریه باستان) را در بین النهرین بنیاد
نهادند.
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داکتر مرسادولف و داکتر یولیا کانتور

156

َن:
شاهنشاهی ارژ
نخستین دولت دشت نوردان در جنوب
روسیه
157

یادداشت گزارنده:
اگر از پادشاهی های اسطوره یی تورانیان که در
شاهنامه از آنان به تفصیل سخن رفته است،
 . 156در واقع ،مقاله دست داشته ،دو مقاله جداگانه
است .من زم انی هر دو مقاله را فشرده ساخته ،برای خود
بایگانی نموده بودم .آن چه در این جا می خوانید،
همان متن فشرده سازی شده است -.گ.
َن (به آلمانی ،Arzhan -به انگلیسی-)Arzhen -
 .157ارژ
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-.گ.
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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)
یا
مهتابی
(شهبانوی
ها
شی
یوئه
دولت
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 ،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:
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َن ( -)Argenکلمه یی است از زبان های هندو
«ارژ
ایرانی ،دقیق تر یک واژه ایرانی باستانی است
به معنای چشمه مقدس یا بهار مقدس .همین اکنون
َن و
هم جاهایی در شیراز و استان پارس «دشت ارژ
َن» هست که از سوی یونسکو به
جنگل های دشت ارژ
عنوان یک پارک ملی ثبت شده است .شاید واژه
َن بی ربط نباشد:
َنگ (نگارنامه) هم با ارژ
ارژ
َ
ارژنگ نام کتاب مصوری است که توسط مانی ،مدعی
پیامبری 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 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
نام های سایانی و تورانی
که این نام های تباری در
سایان بازتاب یافته اند.
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تپه ارژن ،خود را به
می خوانده اند ،چرا
نام های مکانی منطقه
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 ماندگار شدند-
بازماندگان ایشان تیلیوتی ها و تیلینگیتی ها
اند .شمار دیگر ،بنا به گزارش چینی ها به خاور
شتافتند .بسیار احتمال می رود که نام تباری آن
ها بوریات بوده باشد که یادآور بهارت آریایی
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است.
دیگران با متحدان خود به جنوب کوچیدند .به
مرزهای چین .در پیکارهای سخت در برابر دولت
های پادشاهی چین ،در آغاز پیروزی با آن ها
بود ،مگر در سرانجام جنگ را 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 ها)-گ ،].اویغورها ،اوسون ها ،دی ها
(بای دی ها ( ،(Beidaافری دی ها (افریدی ها،
تیلیوی ها ( ،)Teleutsبلغارها ،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
تپه ارژ
سوی -گریازنف -باستانشاس شوروی پیشین کشف شده
َن  2-را چندی پیش باستان شناسان
بود .تپه ارژ
روسیه و آلمان گشودند .کشف این دو یادمان
 . 158در 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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باستانی ،در جهان علم چونان یک پدیده شگفتی
َن ،2-
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
َن2-
«سبک جانوری» سنتی کوچروان اند .قدمت ارژ
به سده های پنجم و ششم پیش از میالد می رسد و
َن2-
َن 150-100 ، 1-سال دیرین تر از ارژ
قدمت ارژ
است.
اس .کلیاشتورنی ( )S. Klyashtornyبر آن است که در
عهد 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
َن 1
پیش از میالد بود .گورگان های پادشاهی ارژ
(در سایان جنوبی) کاشفان پیشگام خود را
و 2
(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
برای ساخت و ساز تپه ارژ
واقع شده 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
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های یک منطقه نشیمنی و یک کوه در جمهوری
تووا) ،بتوان گمان برد که آن ها قبایل «تور» و
«سایان» بوده اند.
َنی ها ظاهر اروپایی نما (اروپاییدی) یا
ارژ
قفقازی نما ( )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
َنی ها
پادشاهی شان دیرپا نبود .بازماندگان ارژ
نتوانستند «شکوه 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
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ترکستان خاوری (ختن و کاشغر) را در کل تورانی
می خواندند .اما در واقع ،در گستره آسیای
آسیای مرکزی ،با دو گروه توده های
میانه و
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

گورگان ارژن  )Arzhan-1( 1-در قلب آسیا
159

(جنبه های جغرافیایی و اخترشناسیک)
چکیده :پژوهش های باستان شناسیک ،جیودیزیک و
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.
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. Arzhan-1 barrow in the Center of Asia
)(geopolitical and astronomical aspects
L. S. Marsadolov
Abstract: Archaeological, geodetic and astronomical researches of the
Arzhan-1 barrow show that it is not only difficult sepulchral object, but
also peculiar "world model" (mandala) of ancient nomads of the Central
Asia. The monument dates from the 8th century BC - one of the brightest
critical periods in a political, economic and cultural history of the ancient
nomadic people of the Euroasian steppe.
Keywords: Arzhan-1, the Central Asia, geodetic, astronomical researches,
world model.
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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 های باستانی
مسکون ،بل نیز تمدن های کوچی؛ 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 است که به سال های  1974-1971از سوی یک
اکسپدیشن باستان شناسی به رهبری م .اچ .مانای-
وول ( )MH Mannai-oolو ام .پ .گریازنف ( MP
 ]1[ )Gryaznovکاوش گردید.
پژوهش های تازه :گروه اعزامی باستان شناسی
«سایان-آلتای» از سوی ارمیتاژ160دولتی به رهبری

 . 160کاخ 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.
در ویکی پیدیا در باره این کاخ موزه آمده است که
« این کاخ موزه در شهر سان پتربورگ روسیه واقع است،
با  ۳میلیون 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.
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نویسنده ،سر از سال  1987دست اندر کار کاوش و
پژوهش در باره گورگان ارژن 1-بوده است که در
سه راستا به کار و پویایی پرداخته است :باستان
161
شناسیک ،جیودیزیک و اخترشناسیک.
در فرورفتگی ارژنی «توران و اویوکی»(Turano-
)Uyukskayaحدود ده «زنجیره» تپه های گورگانی
بزرگ– آرامگاه های سران قبایل کوچی دوره هزاره
این بزرگترین
یکم پیش از میالد قرار دارد.
ساحه تپه های گورگانی در سایان و آلتای است.
در سده های هشتم -هفتم پیش از میالد ،گورگان
نواحی
های رهبران قبایل کوچی را بیشتر در
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 ( )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
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.
 .161در این جا ،از جنبه های جیودیزیک و اخترشناسیک
مقاله می گذریم ،چون بیرون از گستره پژوهش ما است- .
گ.
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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
چیلیکت
کلیرمیس-
آشوری
دولت
( )Phrygiaبا
()Kelermes - Chilikty؛ در سده پنجم پیش از میالد-
هنگام نبردهای یونانیان و پارس ها (گورگان های
هفت برادر -پازیریک – فیلیپکوا ) )Filippovkaو...
(شبه
ها
کازاک
پسانتر،
منطقه،
این
در
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
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رشته های گوناگون است .ارزش یادآوری را دارد
که مدت ها پیش از لشکرکشی های جهانگشایانه
مغول ها به دوردست ها ،کیدانی ها162،تورک ها،
هونوها -هون ها که تا به رم رسیده بودند 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

 . 162باید توجه کرد که سه واژه بسیار همانند به هم
داریم:
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.
قبایل
کیانی ها که کنفدراسیونی بودند متشکل از
مغولی
کیدانی ها که به نام قره ختایان (کارا کیتایان) هم
یاد شده اند .کلمه قره در این جا به معنای کبیر و
معظم 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 خ وانند .در واقع ،آن
چه که کیتای خوانده می شود ،نام دشمنان قرون وسطایی
مغولی چین (کیدانی ها) بود که آن کشور را اشغال
پیش تر از آن ،چین به نام کشور آسمانی یا
کردند.
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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نشین

کوچ

 اقتصادی و فرهنگی مردم،سیاسی
.باستانی استپ های اورآسیا تعلق دارد

، «ایلیاد» و «ادیسه» در یونان،در این هنگام
 متون ودایی در هند،«کتاب تحوالت» در چین
 این عصر پیامبران انجیلی (کتاب.آفریده شدند
 همو در این زمان بود.مقدس) در اسرائیل است
،که «سیمای» فرهنگ های باستان شناسیک اورآسیا
 این.امریکا و افریقا یکسره دگرگون می گردند
دوره با تغییرات عمده آب و هوایی و طبیعی به
.همراه بوده است
چه نیکو خواهد بود هرگاه پژوهش ها و کاوش های
استرونومیک
پالیو
یا
اخترشناسیک
دیرین
) و تحقیقات جغرافیایی در گورگانpaleoastronomic(
های ارژن و دیگر یادمان های مهم تاریخی و
.فرهنگی تووا انجام شود
دیری نخواهد گذشت که مواد به دست آمده از
 جایگاه شایسته و،گورگان های بزرگ در ارژن
بایسته یی در میان دیگر بناهای مشهور تاریخ و
.فرهنگ جهانی بگیرد
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داکتر یولیا کانتور

 خاستگاه اسکیت ها-تووا
!  نه اروپا، تووا است-میهن اسکیت ها
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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 تردید می نگریستند -چون نظریه «ریشه های
اروپایی» 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.
بررسی «دفینه های
مدت علمی روسیه و
ها را هیات های
مرکزی (ایجاد شده

شاهی» -ره آورد پروژه دراز
آلمان بود .کاوش ها و حفاری
اعزامی باستان شناسی آسیای
چهارچوب شعبه پتربورگ
در
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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»،
قدیمی
کوچیان
عهد
های
گورگان
بزرگترین
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
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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.
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.

تیوری پیدایش قطبی آریایی ها
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(همریشگی ،همخاستگاهی و خویشاوندی
163
اسرارآمیز روس ها و ایرانی ها)
روسیه و ایران (برگ های تاریخ اسطوره یی و
موثق):
اندیشه همریشگی و خویشاوندی اسرارآمیز توده
های اروآسیایی ،نظریه (تیوری) های همخاستگاهی،
فرضیه های پرداز دهنده همانندی راه های تکامل،
عناصر فرهنگ و ویژگی های خصایل ملی -همه این
عوامل ،گاهی هم بدون بستگی از وثوق و سازگاری
با حقیقت تاریخی مسلط بر دوره معین زمانی ،به
همان پیمانه که تاثیرات خود را بر جهان پذیری
معاصران خود و در نتیجه بر همه روند تاریخ
پسین و سرنوشت تمدن بر جا می گذارند ،واقعی
پنداشته می شوند.
نام «ایران» -کشوری که در روند چندین سده
همسایه جنوبی ما بوده است ،از توپونیم
«ایرانشهر» (از زبان پارسی میانه) گرفته شده
است و به نوبه خود سرچشمه می گیرد از توپونیم
«اریانام خشاسترا» که در زبان پارسی قدیم
(باستان) «کشور اریایی ها» معنا می دهد.
نیاکان توده های کنونی ایرانی را قبایل آریایی
می خوانند که به قلمرو آسیای میانه و فالت
ایران آمده و در یک هزار سال پیش از میالد
ساختارهای مستقل دولتی را پی افگندند.
روشن است که توده های سالوی (پایه گذاران دولت
روس) را نیز از شمار بازماندگان آریایی ها می
شمارند و پیش از آن که بر تاریخ مناسبات دولت
 .163برگرفته از کتاب :روسیه و خاور زیر نظر:
پروفیسور داکتر ایوانف ،پروفیسور داکترکریششیف،
پروفیسور داکتر بازیلنکو و پروفیسور داکتر میلنیچکو،
استا دان دانشکده کشورهای خاور دانشگاه دولتی سانکت
پتربورگ ،گزارنده به دری :عزیز آریانفر .این کتاب -
«روسیه و خاور» به سال  2003از سوی بنگاه انتشارات
«میوند»  ،در کابل به چاپ رسیده است .مقاله دست داشته
تنها فصلی از این کتاب است که با اندکی ویرایش در
این جا آورده شده است-.گ.
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های روسیه و ایران درنگ نماییم ،بایسته است
مشترک
تاریخی
پیشینه
به
بیفگنیم
نگاهی
متولوژیک (اسطوره یی) گذشته های افسانه گون.
(شمالگان)164چونان
ارکتیکا
اساطیری شمالی آریایی ها:
دلچسپ ترین و مهمترین چیز در قرینه مورد نظر
از دیدگاه ما ،تیوری «میهن قطبی» آریایی ها
است که در محافل علمی تا میانه های سال های
دهه بیست سده بیستم چیرگی داشت .با تکیه بر
آگاهی های پراگنده فلکلوریک (که کم و بیش باز
اندیشی شده و تا عصر ما رسیده اند) و بر
روایات و کتابگونه های مقدس مردمان گوناگون می
توان به گونه زیر افسانه یکدستی را در باره
خاستگاه نخستین آریایی ها و علل مهاجرت آنان
را که هزاره های بسیاری را در بر گرفت ،سر از
نو یافت :در ژرفای عهد باستان (سخن بر سر ده
ها هزار سال است) ،در اقیانوس یخبسته شمالی در
نزدیکی قطب شمال ،قاره شگوفانی بود با آب و
هوای گوارا (متشکل از سه جزیره بزرگ) که
باشندگان آن ها نیاکان نخستین آریایی ها
بودند.
خاستگاه

نخستین

در مجموعه دیرینترین روایات روسی در باره
آفرینش جهان «بنا به روایات شفاهی سالوی ها و
یی
«ستاره
مردمی(کتاب
های
کتاب
165
کولیادها» (دفتر سرودهای ستاره یی) -که متن

 .164ارکتیکا (شمالگان)– سرزمین های گسترده قاره یی
مناطق قطب شمال را گویند .سرزمین های قاره یی مناطق
قطب جنوب را انترکتیکا ( جنوبگان) می گویند که قاره
یخبسته انترکتیدا در آن واقع است-.گ.
 .165کولیادها– در روسیه قدیم گروهی شب های سال نو و
میالد مسیح جامه های رنگارنگ می پوشیدند و پشت خانه
های مردم می رفتند و به باده پیمایی می پرداختند.
درست مانند شب های رمضان در افغانستان و کشورهای
همجوار (جوان ها و نو جوان ها با خواندن رمضانی و
نواختن نقاره و دهل پشت خانه ها می روند ،و از صاحب
خانه ها نان و شیرینی می گیرند.
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آن از سوی آ .ای .آسف (بوس کیرسین) ،مسکو،
1996؛ گرد آوری شده است) سه جزیره به عنوان
خاستگاه نخستین شمالی شمرده می شود« :توالیی»
(آهنی)« ،التاری» (زرین) و اصلی« -فواری»
(سفید) .در باره جزیره سفید نوشته شده است:
«آن جزیره مقدس فواری حتا برای عقل هم دسترس
ناپذیر و زیر تاثیر حاکمیت هیچ چیزی نمی باشد.
این جزیره را باغ های بسیار قشنگ پوشانیده
است .در آن جا گل های شب بو و گالب شگوفان اند
و در این باغ های شگوفان ،جانوران عجیب در گشت
و گذار اند .در آن جا پرندگان ایرییایی (ایری-
بهشت ویدایی سالوی) می خوانند» (ص.)67 .
به باور آ .ای .آسف گویا انتونیم «اری»
(آریایی ها) از نام «اریا -نیای نخستین روس
ها» گرفته شده است و مفهوم شخم زن («برزگر»)
را می رساند(166.ص)420 .

چون این ها ستاره هایی می ساختند و آن ها را بر سر
چوب ها بر می افراشتند ،از این رو ،آنان را به نام
گروه ستاره یی یا گروه سرودهای ستاره یی می خواندند.
کلمه «کولیاد» هم به معنای ترانه و سرود و هم به
و ترانه سرایان و هم به
معنای گروه ساز و آواز
معنای رسم و رواج مربوط به همین شب های عیدی آمده
است-گ.
« .166ایر» همچنان به معنای آزاده و نجیب است و جمع و
یا نسبت آن «ایران» ( – )Eranمردم آزاده– آزادگان
است .فردوسی در باره فریدون چنین گوید« :مر او را بد
مر او را چه خوانند؟ ایران
هوش و فرهنگ و رای-
خدای» .در این جا ایران به معنای سرزمین مردم دارای
هوش و فرهنگ و خرد آمده است.
گایگر– دانشمند آلمانی ،ایران را به معنای سرزمین
نجیبان ،پاکزادگان و مردمان اصیل دانسته است
(برگرفته از :کتاب « تمدن ایرانیان خاوری( ،)Easterج.
یکم ،ص .) 70-64 .در ابیات زیر که منسوب به فرودوسی
است ،ایران به معنای آزادگان و دهگانان به کار رفته
است  « :از ایران و از ترک و از تازیان -نژادی پدید
آید اندر میان -نه دهقان ،نه ترک و نه تازی بود -سخن
ها به کردار بازی بود»-...گ.
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در پی یک فاجعه طبیعی ،ارکتیکا همچون اتالنتید
زیرآب فرو رفت و آریایی ها ناگزیر شدند به
اروآسیا کوچ کنند .پس از فرا رسیدن دوره
یخبندان ،دگرگون شدن اقلیم ،زمینه سرازیری
آریاییان را از شمال به جنوب فراهم گردانید.
بر پایه کتاب ویلیس که آن را شماری از
پژوهشگران چونان کتابگونه مقدس کاهنان سالوی
سده های هشتم و نهم می شناسند ،و در بردارنده
اطالعاتی در باره تاریخ باستان توده های
اروآسیایی است؛ آریایی ها در عهد پیشین «بهمن»
(هزاره سیزدهم و پانزدهم پیش از میالد) به قاره
ما (ارو آسیا) آمدند.
گفته ها در باره این پیشامد در آثار حماسی
بسیار از توده ها :در داستان های حماسی شمالی
روسی در باره پیکار پهلونان بهادر با بت های
بدکنش ،در حماسه های آلمانی در باره رفتن
فرمانروای جزیره سفید و خدای آفتاب از جزیره
شمالی و در حماسه ها و کتاب های قدیم ایرانی و
هندی حفظ گردیده است .همچنان پنداشت های ایده
آلیزه شده در باره خاستگاه نخستین و خصوصیات
گیتاشناسیک (جغرافیایی) محل موقعیت و اقلیمی
آن بر جا مانده است.
همین گونه ،در ویداها (کتاب های مقدس مذاهب
هندوآریایی) و در اوستای زردشت (بخش «ویدوات»)
پنداشت های آریایی های قدیم در باره آن نگاشته
شده است که «ستاره قطب در میانه آسمان واقع
است» (چنانی که این ستاره در شمال اقصا دیده
می شود) .برج های فلکی یی که در ایران و هند
پشت افق غروب می کنند« ،غروب ناپذیر» خوانده
شده اند .اکثر از کشور دور دستی یاد می شود-
جایی که شب و روز نیم سال به درازا می کشد167و
مانند این.
در روایت های سالوی نگاشته شده در کتاب
«سرودهای ستاره یی» در باره خاستگاه نخستین
 . 167درست مانند مناطق شمالگان که در آن شب ماه شب و
شش ماه روز است.
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آریاییان گفته شده است« :در آن زمینی که زیر
فرمانروایی» کرشن است ،آفتاب نیم سال غروب نمی
کند و هرگاه غروب کند ،نیم سال فرو می خوابد».
(کتاب سرودهای ستاره یی ،ص( )66 .کرشن (در هند
کرشنا) -در روایات قدیم سالوی به شکل «خداوند
فرود آمده [از آسمان-گ ].پسر «ویشنا» و
«مای؟168زرین» معرفی گردیده اند) (کتاب سرودهای
ستاره یی ،....ص.)424 .
هواداران «تیوری قطبی» پیدایش آریایی ها،
یادآوری از روندهای اقلیمی بسیار در اوستا را
بازتاب پیشامدهای به راستی رخ داده می
پنداشتند (زمستان و توفان در ویدودات -یخبندان
سراسری جهانی و آب شدن برف ها در پی آن).
با سخن گفتن در باره خاستگاه نخستین شمالی
آریایان ،بسیار دلفریب خواهد بود آگاهی ها در
این باره را با «سرزمین اسرار آمیز سانیکف»
پیوند داد که بسیاری از پژوهشگران قطبی سده
های بیستم و نزدهم را هیجان زده ساخته بود که
در آن بقایای ارکتیدای قدیم را (که به سر
انجام مقارن با سده بیستم ناپدید گردید)؛ می
دیدند .یاکف سانیکف -پژوهشگر نامبردار شمالگان
(ارکتیکا) در سال های  1811 -1800سرگرم پژوهش
جزایر نووسیبیرسک بود .به سال  1811او از
موجودیت سرزمین ناشناخته یی در نزدیکی جزایر
نووسیبیرسک سخن گفت .اتوریته سانیکف چونان
نخستین کاشف زمین های نو169و آدم خردمند و
پراگماتیک ،اجازه نمی داد در آن متردد شد که
او به راستی سرزمین نامریی یی را که در باره
آن از پیش شواهدی در دست بود ،و پژوهشگرانی
دیگری نیز داشته بود ،دیده باشد .این سرزمین
نیز به نام او یاد گردید .مگر جستجوی پیگیرانه
 .168شاید منظور از «ماو» -الهه ماهتاب باشد-گ.
 .169سانیکف به سال  1800جزیره استولبووی و به سال
 1805جزیره فادییفسکی را کشف کرد .همچنان آبنای میان
جزیره های کاتیلنی و لیاخفسکی به نام او مسمی گردیده
است.
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آن در آینده هرگز نتایج مثبت ندادند و در نیمه
نخست سده بیستم رسما اعالم گردید که چنین
سرزمینی وجود ندارد .بنا به حدسیات و گمان های
کارشناسان ،سرزمین اسرارآمیز شاید زیر آب دریا
فرو رفته و ناپدید گردیده باشد ،بی آن که اثری
از آن مانده باشد.
در ماه اکتبر  2000ماموریت دو ماهه گروه
(هیات) اعزامی علمی ترانس ارکتیک که روی مسیر
ارخانگلسک -والدی وستوک کار می کرد ،به پایان
رسید .دستاوردهای پژوهش های علمی که از سوی
دانشمندان اجرا گردید؛ همه مبناها را به دست
می دادند در باره موجودیت سرزمین گسترده یی در
زمیانه های قدیم با اقلیم گرم واقع در
ارکتیکای خاوری ،گمان زد.
یخبندان عظیم که آریاییان را ناگزیر ساخت به
سرکردگی خدای «یار» («یاریل»)170سرزمین شمال را
ترک گویند و به اروآسیا کوچ کنند ،بر پایه
کتاب «ویلیس» در هزاره های یازدهم و سیزدهم
پیش از میالد به گرمایش تبدیل گردید .آریایی ها
با آمدن به قاره اروآسیا ،به واحدهای مختلف
قبیله یی تقسیم گردیدند مگر در این حال به
یاری مذهب واحد ،یگانگی فرهنگی را که در گام
نخست در همانندی جهان بینی مقوله های اخالقی–
خویشاوندی و موازین حقوقی بیان می گردید ،حفظ
کردند.
«سرمایش» نو در هزاره های پنجم و ششم پیش از
میالد ،هنگامی که درختزارها (لس ها) در شمال به
تندرا (دشت ها و جنگلزارهای گسترده و سترگ)
مبدل گردیدند ،آریایی ها را ناگزیر گردانید
پناهبری به سوی جنوب را در سرزمین «ایین» (بر
پایه کتاب ویلیس -هند و چین) که از دریاچه
بایکال تا دریای عرب پهنا داشت ،ادامه دهند.
آریاییان در سمی ریچی(هفت رود) قدیم -در استپ
« .170یار» (یاریل) – خدای زمین ،خدای همواری و پشته
ها (انتونیم«پیرون» -خدای دریا)-گ.
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(دشت) های اورال جنوبی از آلتای تا کسپین
اسکان گزیدند .بر پایه کتاب ویلیس ،پیشوای
آریایی ها -بوگومیر (( )Bogomirبالگومیر Blagomir
یا بالگوی امیر 171)Blagoi amirیا ییما (یما)ی

 .171بوگ ( )Bogبه روسی -خدا .همتاواژه بگ یا بخ
پارسی (در پهلوی بغ) که در نام های بگرام ،بخدی و
شهرهای بغالن و بغداد بازتاب یافته است .کلمه بیگ -
خداوندگار یا صاحب هم ریشه در همین بگ دارد .همچنین
در زبان هندی بگوان به معنای خداوند کاربرد دارد.
بیک تورکی هم از بیگ سغدی گرفته شده است که ریشه در
بگ دارد.
«میر» ( ) mirدر زبان روسی دارای معناهایی چون :جهان،
صلح ،مردم و همچنان عالی (پسندیده ،برین و نیکو) است
و همیشه بار مثبت دارد« .بوگومیر» را می توان این
«بالگو»
گونه خدایگان یا خداوندگار ترجمه کرد.
( ) blagoکه نیز ریشه ایرانی دارد ،در روسی به معنای
نعمت ،آسایش (رفاه) و  ...است.
در این جا «بالگو میر» به معنای شاهی آمده است که در
راه رفاه و آسایش مردم کار می کند« .بالگومیر» را به
زبان پارسی دری می توان «امیر مهربان» یا امیر آسایش
خواه و بهخواه و نیکخواه خواند .مگر به دشوار بتوان
کلمه روسی «میر» را که ریشه ایرانی دارد ،همتای
«امیر» عربی شمر .هرچند در زبان پارسی گاهی «میر» که
مخفف امیر است ،به جای آن به کار می رود (به گونه
مثال؛ میر ماه است و بخارا آسمان -ماه سوی آسمان آید
همی) از رودکی ،یا «یکی میر بود اندران شهر اوی -سر
و یا «میر ابو احمد
افزاز و با لشکر و با آبروی»
شهریار دادگر -سر فراز گوهر و فخر بزرگان تبار».
همچنان اشرف خان هجری -پسر خوشحال خان ختک در رثای
پدرش می گوید « :رفت آن میر روه شاه ختک -که به خوبی
امیر افغان بود»).
نگارنده به موردی که گواه بر عربی بودن ریشه کلمه
«امیر» به معنای شهریار و پیشوا و رهبر و سرکرده
باشد ،بر نخورده ام .از این رو میتوان گفت که امیر
عربی از میر پارسی دری گرفته شده است .به روایت
اساطیری آریایی ها ،نخستین انسانی که آفریده شد،
گیومرث (زنده میرا) بودکه نخستین پادشاه بود .چنانچه
مسعود مروزی گوید « :نخستین گیومرث آمد به شاهی -به
گیتی در گرفتش پیش گاهی» یا فردوسی گفته است:
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اوستا -پادشاه شبان (چوپان) سده زرین (جمشید
شاه ایرانی به روایت شاهنامه) یکی پنداشته می
شود.
در اوستا آمده است
شربت مقدس سوما
آموخت( .در کتاب
«سوریتس» (نوشابه

« نخستین
بود».

خدیوی

که

که یما اسرار و رازهای تهیه
(هوما)172را از ویواسوانت
ولیس -بوگومیر اسرار تهیه
گوارا) را از خدای «خمیل

لشکر

گشود-

سر

پادشاهان

گیومرث

شاید «میر» روسی با همین «میرا» (میرنده) پارسی
همریشه باشد .مرث -مرگ و میر هم به شکل مرگ و هم به
شکل مرگ و میر در زبان پارسی کاربرد دارد« .گیو» به
معنای زنده است و این احتمال هم هست که «ژیف» در
زبان روسی به معنای زنده نیز از همین گیو گرفته شده
باشد .شایان یادآوری است که در قفقاز در میان گرجی
ها هنوز هم نام گیو به همین معنای زنده رایج است.
همچنان کلمه «سمرت» به زبان روسی به معنای مرگ است
که شاید از ریشه مرث پارسی گرفته شده باشد .اگر
گیومرث را همان بوگومیر بدانیم ،ترجمه بوگومیر -خدای
میرا (میرنده) یا همان زنده میرا می شود .مگر ،اثبات
این فرضیه نیاز به پژوهش های کارشناسانه و بنیادی
زبانشناسیک و ریشه شناسیک دارد که که نگارنده نمی
تواند در باره آن اظهار نظر کند.
کارشناسان روسی بر آن اند که میر از مهر (میترا)
گرفته شده است .اگر این چنین بپنداریم ،بوگومیر به
معنای خدای مهر (خدای خورشید) یا «خورس» می شود.
مگر ،در آثار روسی به موردی که میر به معنای امیر یا
مهر یا خورشید به کار رفته باشد ،برنخورده ام-گ.
 . 172در روزگار باستان دوشیزگان آریایی در جشن های
نوروزی به شادی و دست افشانی و پایکوبی و دلبری می
پرداختند و با نوشیدن افشره « گیاه هوما یا هویاما
عصاره گیاهی
(سوما) شادکام و سرمست می شدند .هئوم
بوده که م ستی عارفانه می بخشیده است .در زبان
اوستایی «هئومه» و در زبان ویدی «سئومه» است.
(برگرفته از« :نوروز خوش آیین» ،ص ،20.نوشته روانشاد
داکتر احمد جاوید ،رییس پیشین دانشگاه کابل،1999 ،
پاریس « ،انجمن فرهنگ افغانستان»-م.
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کواسوری) («کواسگر خمار)173به دست آورد .یما-
بوگومیر دارای چند رمه و پاده چارپایان در
کشور سرسبز و پر برکت بود و بنا به روایات
سالوی «در آن سوی دریا در سرزمین خرم» نزدیک به
هزار سال عمر کرد .بوگومیر نخستین پادشاه
سرزمین «کیمیری» به شمار می رود که بسیاری از
مردمان اروپای شمالی و آسیایی سالوی ها و
ایرانی ها از نوادگان او به شمار می روند .بر
پایه کتاب ویلیس ،بوگومیر -نیای سیوا ،روس،
دریوا ،اسکریوا و پولیوا بود که از آنان شمالی
ها ،روس ها ،دریوایی ها ،کریویچی ها و پولیانی
ها زاده شدند (ص .ص 23-22 .و  173فرآویزهای
نوشته شده از سوی آ .ای .آسف).
برای چندی ،آریایی ها در پنج (پنجاب یا پنج
رود) جا گرفتند -جایی که اوضاع طبیعی و
فراوانی چراگاه ها زمینه ساز توسعه زمینداری و
دامپروری می گردید .آریایی ها منطقه پنج را در
نتیجه یک زمینلرزه بسیار سهمگین که در باره آن
به تفصیل در کتاب ویلیس و نیز کتاب هندی
«مهابهارتا» سخن به میان آمده است ،ترک گفتند.
پیشوای آریایی ها یارون نام داشت (ارجون هندی
یا اریای سالوی) که سه پسر او به سه نوع تقسیم
174
شدند و به سوی باختر و جنوب رفتند.
آریایی ها در هند و پشته مرتفع ایران:
زمان آمدن آریایی ها به شمال باختری هند و فالت
مرتفع ایران ،دوره یی از سه هزار سال پیش از
میالد تا سده هشتم پیش از میالد شمرده می شود.
پسان تر ها آریایی ها به دو شاخه ایرانی و
هندی تقسیم و با باشندگان بومی آمیزش می
یابند .به گمان بسیار ،در سده های نهم و
 . 173کواس نوشیدنی یی است گوارا که از گندم درست می
شود .نوشیدنی آب گندم.
 .174در اساطیر پارسی نیز چنانی که فردوسی در شاهنامه
آورده است ،فریدون سه پسر به نام های سلم ،ایرج و
تورج داشت که پس از تقسیم جهان به سه بخش ،تورج به
شهریاری سرزمین های توران ،ایرج به شهریاری سرزمین
های ایران و سلم به شهریاری سرزمین های باختر رسید.
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دوازدهم پیش از میالد ،کتاب های مقدس آریایی
های هندی« -ویداها» نگاشته می شود .نخستین
ساختار دولتی ایجاد می گردد و عهد توسعه مستقل
شاخه های جداگانه قبایل آریایی آغاز می گردد.
در این حال یادواره ها در باره نیاکان مشترک،
زمان درازی حفظ می گردد .درست مانند بسیاری از
اتنونیم ها و توپونیم ها.
بنا به دیرین ترین روایات روسی ،همه انواع
آریایی سالوی ،نوع روسی به شمار می روند .چون
همه بازماندگان پری دریایی روسی و خدای دریا
(پیرون) به نام روس ها یاد می شدند که نواده
آن ها -اریا پسر «دژیوگ» بود .مگر در میان
انواع روس ها که به کیان -پولیان ،چک ها،
کوروات ها و ...تقسیم می شدند ،نوعی ناب روس
ها متشکل از آریایی های ایرانی بود که فرزندان
بوگومیر(یما) دوویان /ادویین (ادوین) ،ترویان،
سامو ،ساما (سمسون) ،زارین/زرین(زار) و روس
175
(رستم) بودند.
روس در بسیاری از افسانه ها نزدیک است به
اسکیت ،چون هر دو از دیدگاه پیدایش خود با
اژدها پیوند دارند :روس (روستم= رستم) در
شاهنامه پسر زار (زال) شمرده می شود که نوه
اژی -دهاک (اژدها به زبان پارسی و «یاشر»
(سوسمار) به زبان روسی) است .اسکیت در نزد
یونانیان پسر هر اکلید (هرکول) و نیش شاهمار
است .بنا به کتاب ویلیس ،روس از هفترود (سمی
ریچیا) به قفقاز شمالی و دون (دن) رفت ،روستم
(رستم بنا به روایت شاهنامه) نیز به سوی کوه
سفید رفت (البروس= البرز -کوه مقدس التاری
(زرین) در افسانه های سالوی) و دژ سفید .دلچسپ
است یاد آور گردیم که نامجاهای جنوبی روسیه و
زمین های ُ
دن از سوی برخی از پژوهشگران روسی به
عنوان تقریبا کامال دارای خاستگاه ایرانی
شناخته شده است.
 . 175زار= زال (پدر رستم) .در زبان پارسی تبدیل از«ز»
به «ل» عام است .در آثار کالسیک پارسی ،رستم به شکل
روستم آمده است-گ.
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سال نو در نزد ایرانیان و سالوی ها قدیم:
با سخن گفتن از اشتراک میراث فرهنگی سالوی ها و
ایرانیان ،برخی از ویژه گی های آیینی آشکارا
همانند (مرتبط با جشن گیری تاریخ های اصلی
گاهنامه یی) را به خاطر می آوریم .در میان جشن
ها و سنت های گاهنامه یی سالوی های قدیم،
برجسته ترین جای را جشن «کرسنایا 176گورکا)
(«تپه قشنگ»)– روز نخست «بیلویار» (سال
روشن)177می گیرد که مطابقت دارد با روز اعتدال
بهاری که اکثر به روز  21ماه مارچ برگزار می
گردید .روشن است که در این روز روس ها به
طبیعت می رفتند ،به پرندگان نان می دادند،
مراسم یاد بود ارجگزاری به نیاکان را برپا می
کردند ،از فرجام کار آریاییان در خاستگاه
نخستین شمالی شان یاد می کردند ،از هفترود
(هفت آب) و مانند آن.
در روسیه پراواسالو (ارتدکس) با این سنت چنین
بر می آید که سنت نان دادن به پرندگان178و آزاد
ساختن آن ها در هفته عید پاک (فصح) و همچنان
«رادونیتسا» -برگزیده ترین روز یاد بود نیکان
در گذشته با بازدید حتمی از آرامگاه های
وابستگان [و گل گذاری بر گورهای شان-م ].سه
شنبه پس از «آنتی پاسخا» -یک شنبه «فومین»
پیوند دارد .ارتدکس ها همچنان به جشن گیری
کرسنایا گورکا ادامه می دادند.
 . 176باید گفت که کلمه «کرسنایا» یا «کرسنی» در زبان
روسی دو معنا دارد -یکی رنگ سرخ و دیگری قشنگ و
زیبا .در این جا منظور از تپه قشنگ است .شایان
یادآوری است که اشتباه بزرگی در ترجمه کلمه «کرسنایا
پلوشاد» مسکو رخ داده است .در واقع ،ترجمه کرسنایا
پلوشد« -میدان قشنگ» است نه «میدان سرخ» .در این جا
دقیقا منظور از «کرسنایا»« -قشنگ» است نه «سرخ».
تازه سنگفرش های این میدان رنگ سیاه دارند-.گ.
 . 177منظور از روز نوروز 21 -مارچ است که معموال روز
بسیار روشن و شب بسیار تاریک می باشد.
 . 178مانند سنت ارزن دادن به کبوتران در زیارتگاه ها
در کشورهای افغانستان و ایران و ...که کاری ثواب
پنداشته می شود.
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کرسنایا گورکا چونان نوید دهنده آمدن بهار با
آفتاب دیر انتظار قشنگ بود و زمان مناسبی برای
عروسی ها و گردش ها به شمار می رفت و از هفته
فومین تا روز «یوریف»179ادامه پیدا می کرد .در
کرسنایا گورکا ،نشستن به خانه درخور سرزنش
این
نکوهیده و ناپسند به شمار می رفت (با
شگوم که برای پسر جوان عروس بد نصیب خواهد شد
و برای دوشیزه نامزد خراب).
در ایران ،افغانستان ،تاجیکستان ،آذربایجان،
ازبیکستان و شمار دیگر کشورهای همسایه ،جشن
سال نو -نوروز به رغم داشتن خاستگاه آشکار پیش
از اسالم آریایی خود -رسما به روز اعتدال بهاری
هنگامی که خورشید وارد برج «حمل» (فروردین) می
گردد ،جشن گرفته می شود .در گذشته ،زمان دقیق
آغاز نوروز را اخترشناسان درباری استخراج می
کردند و به موقع به فرمانروایان خود گزارش می
دادند .تا دو هفته پیش از نوروز ،ایرانیان
دانه های گندم ،جو ،و یا عدس را برای آراستن و
زینت خوان (سفره) سال نو در میان ظرفی می
کارند .در میان چاشنی های دیگر حتمی و خوراک
های گوناگون بر سر سفره ،شمع های روشن (به این
باور که شمع ها باید تا آخر پیش آیینه بسوزند
تا عمر صاحب خانه دراز گردد) و سینی یی با تخم
های رنگ آمیزی شده گذاشته می شود (آن چه که
سالوی ها در «پاسخا» (عید پاک) و یا روز جشن
«ترویسین» (تثلیث)180می کنند).
به روز چهارشنبه آخر سال کهنه (چهارشنبه سوری)
در خیابان ها آتشدان ها و اجاق ها را برپا می
کنند و از سر آتش می پرند .با گشت و گذار ها
با پوشیدن جامه های جنس مخالف و تا می توانند
سر و صدا و هنگامه برپا می کنند به خانه ها می
 . 179در روسیه بسیاری از اعیاد مذهبی به نام پیشوایان
مذهبی مقدس یاد می گردد چون روز «تاتیانا»« ،روز
یوریف» و مانند آن.
 . 180جشن ستایش و بزرگداری از «خدای پدر»« ،خدای پسر»
و «روح القدس» و نیایش به درگاه آن ها-گ.
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روند و مهمان می شوند (درست مانند آن چه در
روسیه قدیم در آستانه میالد مسیح و دیگر جشن
های مقدس می کردند) .در روز سیزدهم نوروز رسم
است تا همگان به پیک نیک و گشت و گذار به
بیرون شهر یا به دامان طبیعت بروند و شام دیر
بّ
به خانه برگردند (سیزده ّ
در) .دوشیزه هایی که
آرزومند شوهر کردن اند ،در این روز از سبزه
های نورس جاروب می بافند ،رخساره های خود را
با آب بهاری جوها می شویند و می خوانند« :روز
سیزدهم نزدیک به در ایستاده ام و سال آینده در
181
خانه شوهر -نوزاد روی دست».
مراسم سرود و شادمانی همانندی به چهارشنبه آخر
در آستانه نوروز (چهارشنبه سوری) در ایران در
آستانه ماه روزه برگزار می گردد و از نگاه
تیپولوژی با «ماسلینیتسا» (کارنوال -عید پس از
ایام نخستین روزه) سالوی که در آستانه روزه
بزرگ برگزار می گردد ،همانند است .در ایران
این جشن به نام پرندگان؟ (از ارمنی -بارکندن؟)
یاد می شود .کنون این سنت های ایرانی در نواحی
پارسی زبان افغانستان زیر نام «برات» یا «شب
برات» حفظ گردیده است.
تاثیرات آریایی ها در آسیای قدیم در هزاره
نخست پیش از میالد:
هرگاه به اطالعات موجود در کتاب ویلیس باور
کرد ،می توان به این نتیجه گیری رسید که خون
هندوایرانی– آریایی (اسکیت ها ،ساک ها ،سرمان
ها ،مادها ،و الن ها) در رگ های تقریبا همه
فرمانروایان آسیای قدیم در میانه های هزاره
نخست پیش از میالد روان بود .در سده های میانه
پیشین182،تاریخ نویسان عرب ،سالوی ها را از
بّ
 .181در اصل چنین است« :سیزده ّ
در ،سال دیگر ،خانه
شوهر ،بچه به بر» .در این جا گزارنده روسی در ترجمه
بّ
کلمه «ّ
در» (به معنای بیرون شدن) دچار لغزش شده و آن
را با «نزدیک به در» (کنار دروازه) عوضی گرفته است- .
گ.
182
 .سده های میانه (قرون وسطی) را به سه دوره:
پیشین ،میانه و پسین رده بندی می کنند-.گ.
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بازماندگان مادها می شمردند .مادها و اسکیت ها
که با یک دیگر دشمنی داشتند ،با هم می
رزمیدند ،پیمان ها می بستند؛ در آسیا در سده
های ششم و هفتم پیش از میالد فرمانروایی داشتند
(کوروش
کبیر
کیئر
که
هنگامی
تا
183
کبیر) بنیادگذار دودمان پارسی هخامنشی ها به
سال  553پیش از میالد در برابر نیای خود -آخرین
پادشاه مادی -استیاگ برخروشید .کوروش کبیر خود
نیز می توان گفت در پیکار با وابستگان دور تر
خود -قبایل ساک -اسکیت (ماساگیت ها) که او به
ملکه آن ها تومیرید (تومیریس) در برابر
پیشنهاد صلح اش پاسخ رد داد ،و پسرش
[اسپارگاپیس-گ ].را به اسارت گرفت ،کشته شد.
به سال  530پیش از میالد ،کوروش کبیر در نبرد
به زمین افتاد و تومیرید که دستور داده بود او
را سر بزنند ،بنا به روایات ،سر بریده او را
به درون مشک پر از خونی انداخت و گفت« :ای
تبهکار ،تو خون می خواستی -کنون از آن سیراب
184
شو!»
پس از کوروش کبیر ،کامبیز دوم و برادر او
باردی به پادشاهی رسیدند (که او را مادی خود
یا
(مغ
درباری
افسونگر
یک
و
گماشته
گئومات/گوماتا) که به گونه شگفتی بر انگیزی با
باردی(بردیا) همچهره بود ،می پنداشتند .با آن
که او با رعایت همه خصوصیات مراسم ،تاجپوشی
کرد ،و به عنوان پادشاه ساتراپ های همه استان
 . 183طرفه این است که بر پایه پژوهش های تازه ،شماری
ذوالقر نین را که در قرآن هم از او نام گرفته شده
است ،کوروش کبیر می شمارند .عالمه طباطبایی -یکی از
کسانی است که در تفسیر معروفش ذوالقرنین را کوروش می
پندارد-گ.
 « .184تومیریس مشکی را پر از خون کرد و از میان اجساد
کشته شدگان پارسی جسد کوروش را یافت و سر او را در
این مشک فرو برد و با لحنی سرزنش آمیز چنین گفت« :تو
پسر مرا از من گرفتی ،از من که هنوز زنده ام و بر تو
پیروز شدم .دستور داده ام که تو را با خون سیراب
کنند»( .برگرفته از « تاریخ ایران باستان» ،دکتر
اردیشیر فرمانفرمایان ،1378 ،ص -.»)46 .گ.
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های امپراتوری شناخته شد) .به سال  522داریوش
یکم -سرکرده یکی از هفت تیره سرشناس پارسی به
185
پادشاهی رسید.
آخرین فرمانروای دولت هخامنشی که از اثر جنگ
های پیهم و پیوسته با دولت های یونانی ،شورش
ها و دسایس درونی کاخ ،ناتوان شده بود ،ساتراپ
ارمنستان -کودومان ( )Codomonبود که به نام
داریوش سوم به سال  336پیش از میالد تاج پوشی
کرد186.او با شکست خوردن از الکساندر ماکدونی
(اسکندر مقدونی) در نبرد معروف در حوالی
گوگامل)( )Gaugamelleدشت سرسبزی در نزدیک نینوا-
پایتخت پیشین امپراتوری آشور آربیل (آرابال))
به سال  331پیش از میالد به آن سوی سیر دریا
(سیحون) گریخت و به دست فرمانروای باکتریا و
سگدیانا (سغدی ها)– اسکیتی به نام بیس [یا
بوس-گ( ].بوس لقب سلطنتی شهزادگان سالوی بنا به
کتاب ویلیس) که جنگجویان او در سپاه داریوش
سوم خدمت می کردند و به پیرورزی پارس ها
روادار نبودند( ،چون بر دستیابی استقالل در
سنجش
هخامنشی
امپراتوری
فروپاشی
نتیجه
داشتند)؛ کشته شد .پس از مرگ داریوش کودومان،
بیس (بوس) باکتریا خود را شاه ایران خواند -به
نام اردیشیر چهارم که پسانترها به دست اسکندر
مقدونی در سگدیانا به اسارت افتاد و به سال

 . 185داریوش یکم پسر ویشتا سپ از تبار هخامنشیان (از
شاخه خاوری آن دودمان) پسر وای باختر (بلخ یا
باکتریا) -گ.
« .186استرابون»  ،دیو دورسیسیلی و آریان او را –
القرون
عن
الباقیه
«آثار
بیرونی(در
داریوس،
الخالیه») – دارا بن دارا ،طبری (در تاریخ ارسل و
الملوک») – دارا بن دارا بن بهمن اسفندیار ،حمزه
اصفهانی (در «تاریخ سنی ملوک االرض و النبیاء») -دارا
بن دارا بن بهمن ،عبری (در «مختصر الدول») – داریوش
بن ارشک و یاقوت حموی -دارا بن دارا بن قباد و
فردوسی (در شاهنامه) – دارا پسر داراب خوانده اند.
ژوستن از قول دینون او را کودومان نوشته است»
(برگرفته از همان اثر ،ص-.)233 .گ.
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 329پس از شکنجه های خشونتبار در پایتخت قدیم
ماد– اکتابان (همدان) سر به نیست گردید.
با گذشت هزاره ها ،آریایی ها که به قبایل
گوناگون تقسیم گردیده بودند ،مناسبات خود را
به گونه های مختلف برپا می نمودند :مواردی بود
که با هم می جنگیدند و با یک دیگر دشمنی می
ورزیدند .در این رابطه ،بایسته است به ویژه در
مجموع خصلت نسبتا صلح آمیز مناسبات سالوی ها-
ایرانی ها و در آتیه تماس های روسیه– ایران در
درازای سراسر تاریخ مناسبات را برجسته ساخت.
در سده ششم این مناسبات را که «ژست» از بوته
آزمون برآمده یی در برابر سیمای دشمن مشترک
بود ،و با احساس همبستگی برجسته گردیده بود،
می توان حتا برادرانه خواند.
هنگامی که تیره های سالوی به قبایل مستقل جدا
شدند ،میان آن ها خانه جنگی آغاز گردید و دولت
روسیه که ناتوان گردیده بود ،آغاز به پرداخت
باج به گوت ها و سپس به خزری ها نمود .خزری ها
که از باج به دست آورده ناخشنود بودند ،به هر
به گونه های مختلف بر روسی هایی که نزد سردار
اسکوتن (که زیر حاکمیت خزری ها نرفته بود) می
گریختند ،ستم روا می داشتند و آن ها را می
کشتند.
کتاب ویلیس در این باره چنین گزارش می دهد:
«...و چون او ایرونی بود ،از ایرونیان کمک
خواست (این گونه الن ها خوانده می شدند-
نیاکان بخشی از اوسیت ها .یکی از دو دیالکت
(لهجه) اصلی در جمهوری [خود گردان-گ ].اوسیتین
امروزی به نام «ایرونی» یاد می شود) و آن ها
سوارانی فرستادند و (خزرها را) درهم کوبیدند.
چنین حکایت می کنند که شماری از روسی ها زیر
تاثیر خزر ماندند و برخی دیگر خود را تا شهر
کییف [پایتخت اوکرایین-گ ].رساندند و در آن
ماندگار شدند .آن عده از روسی ها که نمی
خواستند زیر تاثیر خزری ها باشند ،به سوی
اسکوتن شتافتند.
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و این گونه ،دولت روس ساخت و ساز می یافت.
ایرونیان از قدیم از ما باج نمی گرفتند و
همچنان به روس ها اجازه می دادند به شیوه
زندگانی روسی زیست نمایند .مگر خزری ها روسی
ها را که به کار وا می داشتند ،از ما باج می
ستانیدند و هم کودکان را می گرفتند و هم زنان
را و بس شریر بودند و شرارت می آفریدند» (کتاب
ویلیس ،ص.)110-109 .
پسانتر ها روسی ها و الن ها («ایرونی ها») به
سرداری اسکوتن ،گوت ها را درهم کوبیدند .خزری
هایی که توسط یونانیان از شهر کییف بیرون
رانده شدند ،کوشیدند با اسکوتن پیمان اتحاد
ببندند ،مگر او با یادآوری ستم هایی که خزرها
بر روسیان روا داشته بودند ،رد کرد.
در مساله در باره به جایی کاربرد مدارک سنت
های فلکوریک و حماسه های متولوژیک (اسطوره یی)
در پژوهش های تاریخی متعلق به قدیمی ها ،به
پنداشت ما عقیده ادبیات شناس سرشناس روس-
اکادمیسین ان .ن .فسیلیسکی [استوار بر این که-
م« : ].در میان حماسه اسطوره یی (اساطیری) و
حماسه تاریخی هیچ مرز محسوسی تصور نمی گردد:
اختالف وجود ندارد ،نه عینی ،نه برای ذهنیت
توده یی ،بل تنها [مرز-گ ].ذهنی برای ما وجود
دارد که [به گونه مثال-م ].زمان ایوان مخوف و
عهدهای نزدیکتر و آشناتر را ادامه می دهیم
اساطیری بنامیم؛ به گونه شگفتی بر انگیزی دقیق
و توجیه پذیر اند( .فسیلیفسکی .ا .ن ،.دو
رساله نوشته شده در ورشو (لهستان) /مجله «پیام
اروپا» ،1872 ،جلد ،10ص.)912 .
اشتراک مذهبی -اساطیری و زبانی سالوی -ایرانی:
همداشته های مذهبی-اساطیری و فرهنگی سالوی-
ایرانی ،با داده های فزونشمار باستانشناسیک
پشتیبانی می گردد که گواه بر تاثیر چشمگیر
قبایل ایرانی بر قبایل سالوی اند .نزدیکی
آشکارای الگوی مذهبی و ترمینولوژی مذهبی سالوی
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ها و ایرانیان را زبانشناسان معاصر پیش از همه
«چونان حفظ میراث هند و اروپایی ،و همین گونه
تکامل برابرانه» توضیح می دهند و در این حال
نشاندهی می کنند که نزدیکی سالوی -ایرانی افزون
بر این [به دلیل-گ ].شاخص است که «اصال زبان
های هندواروپایی در قاموس مذهبی اساسا از هم
جدا می شوند» (زالیزنیاک ا .ا ».مسایل مناسبات
زبانی سالوی -ایرانی دوره باستان») //مجله
مسایل زبانشناسی سالوی ،مسکو ،1962 ،صص42-41 .؛
همچنان در آثار و .ای .آبایف ،م .ن .بوگولیوف،
س .پ .ابنورسکی ،و .ن .توپورف ،او .ن .تورباچف
و ا .ا .فرییمان و دیگران به پژوهش های
ایتمولوژیک (ریشه شناسیک) ایرانیسم در زبان
روسی پرداخته شده است).
همو این نزدیکی ،با سازگاری و همخوانی منافع
جیوپولیتیک سالوی ها و ایرانیان گاهی منجر به
الگو برداری نمایان رب النوع های بت پرستی از
پانتیون ها (آرامگاه ها)ی خودی ایرانی و
شمولیت آن ها به پانتیون ها (آرامگاه ها) ی
روسی قدیم گردیده است .برای نمونه دو تا از شش
بتی که به دستور کنیاز (سردار) والدیمیر در
نیمه دوم سده دهم بر روی تپه یی بیرون از حیاط
زندان (برپایه داستان «سال های موقت» برپا
گردیده اند« ،واقعا ایرانی هستند .سخن بر سر
«خورس» [خورس= خوارس= خوارز= خوارزم)-گ ].و
سیمارگل [سیمارگل= سیمرگل= سیمرگ= سیمرغ)-گ].
است که والدیمیر ناگهانی آن ها را (بدون
سازگاری مقدماتی با سنت های روسی) در رده
ارجمندترین ارباب االنواع گنجانید .دلیل تصمیم
او ،آرزومندیش مبنی بر بسیج قبایل ایرانی
(نیرومند از دیدگاه نظامی) خوارزم به عنوان
متحدان که در پایان سال های دهه هفتاد و آغاز
سال های دهه هشتاد سده ...؟ «ایتیل» را تسخیر
و خزر را رام ساختند) و خنثی کردند ،حریفان
باالقوه بود.
رب النوع آفتاب (خورس از دیدگاه ریشه شناسی
پیوند دارد با نام خوارزم («کشور خورشیدی») و
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سیمارگل (که آن را با پرنده افسانه یی -سیمرغ
که زمان درازی آرم (نشان) رسمی ایرن بود187،یا
«سئنمورف» -188سگ بالداری در فلس ماهی که بنا
به پنداشت ایرانیان در زمین ،در هوا و در
آب189فرمانروایی می کرد) یکی می پندارند) ،از
سوی خوارزمیان فراوان احترام می شد .به ویژه
از سوی آنانی که به باختر می گریختند ،با نجات
خود از استیالی اعراب و اسالمیزاسیون .بسیاری از
آنان در کییف ماواء گزیدند و این گونه شامل
ساختن آگاهانه خورس و سیمارگل از سوی سردار
والدیمیر در ترکیب خدایان روسی ،گام مهمی که در
راستای جدا ساختن گارنیزون ایرانی وسطی
خوارزمی از خزرهای ترکی زبان و جوامع یهودی
نیرومند از دیدگاه مذهبی و اقتصادی سنجیده شده
بود ،شمرده می شد( ».برگرفته از اثر توپوروف
و .ن« .تقدس و مقدسات در فرهنگ روحانی روسی»،
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جلد  ،1مسکو ،1995 ،ص.)518 .
 . 187در شاهنامه در باره آرم (نشان) رسمی ایران چنین
آمده است « :درفشی چو سیمرغ واال سپید -کشیده سرش سوی
تابنده شید» –گ.
 . 188سئن در اوستا (که در تفسیر کلمه یشت ها آمده) به
معنای سیمرغ است که ظاهرا عقاب باشد .در سانسکرت نیز
به معنای شاهین آمده است« .اوپائیرسئن» یعنی برتری
از پرش عقاب -کوه چنان بلندی که عقاب بلند پرواز به
فراز آن نتواند رسید .فردوسی این تعریف را برای چنین
کوهی به کار برده  « :یکی کوه بینی سر اندر سحاب -که
بر وی نپرید پر عقاب»-گ.
 . 189م .ا .واسیلییف می پندارد که سائن -سئنمورف-
سیمرغ که به پیشینه دیرین آریایی برمی گردد ،از همان
آغاز شکل برونی آن – یک پرنده بزرگ پیکر درنده بود
(نگاه شود به :م .ا .واسیلییف ،آتش پرستی سالوی های
خاوری در آستانه سرنگونی دولت روس :تعامل مذهبی–
با جهان ایرانی :رفرم آتش پرستی سردار
اساطیری
والدیمیر ،مسکو ،1999 ،ص.157 .
 . 190به باور م .ا .واسیلییف ،سخن بر سر«بیگانه بودن»
خورس و سیمارگل برای سنت های دیرین روسی پیش از
پذیرش مسیحیت نه ،بل در باره افزایش طبیعی ارج این
خدایان در آیین آتش پرستی سالوی های خاوری از راه
استحاله ایرانی ها به سالوی ها در تراز خود آگاهی
تباری است( .واسییلیف م.ا ،.همان جا ،ص.)71.
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از ارثیه مشترک آریایی در زبان روسی «ایرانیسم
های سالوی» [(واژه های سالوی دارای ریشه ایرانی-
م ].فراوانی حفظ گردیده است که ما در گفتگوهای
خود از آن بهره می گیریم .بی آن که در باره
خاستگاه «ایرانی» آن ها بیندیشیم و آن ها را
از ریشه روسی می پنداریم (چون :بوگ ( -Bogبغ،
(-neba
«نئبا»
(-veraعقیده)،
«ویرا»
خدا)،
آسمان)« ،رای» (-rayبهشت ،مینو)« ،سویتوی»
نعمت،
«بالگوی»(-blagoiرفاه،
(-swjetoiمقدس)،
آسایش ،نیکویی)« ،خرام» ( -khramنیایشگاه،
معبد ،ستایشگاه)« ،سلووا» (-slovoکلمه ،سخن)،
«چاشا» ( -chashaپیاله ،جام)« ،زویزدا» (-zwizda
ستاره)« ،تما» (- tmaتاریکی)«191،موگیال» (-mogila
آرامگاه)« ،سرام» (- sramشرم ،بی آبرویی)،
«چیتات» (-chitatخواندن)« ،وروژیت» ( -vorojitمسلح
ساختن) [و همین گونه کلمه «اروژیا» -جنگ
افزار-گ« ،].گدات» (-gdatفال بینی ،گمانزنی)،
«ووپیت» ( -vopitفریاد زدن ،آوا کشیدن ،داد
زدن)« ،دومات» ( -dumatاندیشیدن ،فکر کردن)
[...و از همین جا کلمه «دوما» (مجلس شورا)-
گ« ،].زوات» (-zwatفراخواندن ،کسی را نزد خود
192
خواندن) و...

 . 191در زبان پشتو هم کلمه «تورتم» به معنای تاریکی و
سیاهی به کار برده می شود .برای نمونه  :در بیت
«تاریکی غم دی -جهل تورتم دی» (تاریکی غم است -جهل
تاریکی و سیاهی است)-.گ.
 . 192کلمه روسی گورا («گرا») (- goraکوه) نیز از کلمه
فراموش شده «گر» پارسی گرفته شده است که همین اکنون
در زبان پشتو به شکل «غر» کاربرد دارد .در قدیم
هنگامی که اصطالح جغرافیایی «جبال» را به کار می
بردند ،مراد از سرزمین غور و غرشتان (غرجستان) بود و
«شار» های (شاهان) غور را نیز ملک الجبال («گرشاه»)
می گفتند .چنانچه امیر معزی گوید« :شار غرشستان اگر
باید نسیم همتش -خاک آن بقعت کند چو زر مشت افشار».
پروفیسور داکتر مجاور احمد زیار – استاد پیشین
دانشگاه کابل و کارشناس زبان پشتو به تاریخ  13اکتبر
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 2001در لندن به من (گزارنده) گفت که ریشه «غر» پشتو
از کلمه «گیری» یا «گره» سانسکریت است.
همچنان در همین روز روانشاد استاد داکتر جاوید– رییس
پیشین دانشگاه کابل و استاد زبان و ادبیات دانشکده
ادبیات دانشگ اه کابل گفتند که کلمه روسی «موری» (
 - Moreدریا) نیز برگرفته از پارسی است .ایشان فرمودند
یکی دیگر از کلمه های روسی که در شمال افغانستان
رایج است« ،استکان» ( - stakanکه در ایران به آن لیوان
و در افغانستان گیالس (شیشه) می گویند ،در اصل از
دوستکانی پارسی گرفته شده است .ایشان در این رابطه
در فراویز ص 10 .کتاب «اوستا» چاپ سوئدن ،2001 ،می
نویسند« :رودکی ساالر شعر پ ارسی ،شهریار سیستان را
«مه آزادگان» به معنای شهریار ایرانیان خوانده است و
اشاره به جام شراب (دوستکانی) می کند که بر یاد او و
شادی (سالمتی) او می نوشیده اند».
یکی دیگر از واژه ها کلمه های پارسی رایج در روسی
آمده است« ،چمدان« است که در اصل جامه دان بوده است.
طرفه این که در ایران و شهرهای باختری افغانستان از
جمله هرات ،جامه دان را به شکل روسی آن – چمدان تلفظ
می کنند که به گمان غالب واژه دو باره بازگشته جامه
دان -این بار از روسیه است.
این گونه ،شمار واژه ها و کلمه های پارسی رایج در
است .به گونه مثا ل ،در علم کانی شناسی
روسی بسیار
(مینرالوژی) کانی معروف الماس (که در اصل از پارسی
«ماس» گرفته شده و « ال» عربی به آن افزود گردیده
است) را در روسی «الماز» می گویند .یا عنصر شیمیایی
زرکونیوم که رنگ طالیی دارد ،از «زرگون» پارسی گرفته
شده است .همچنان فیروزه را «بیریوزه» می گویند و
الژورد (الجورد) را «الزوریت» و زمرد را «ایزومرد»....
بایسته است یادآور گردیم که شمار واژه های روسی که
به زبان پارسی دری راه یافته اند ،نیز کم نیز نیست.
برای نمونه کلمه روسی «پدنوس» (که در ایران به آن
«سینی» می گویند) .در استان های شمالی افغانستان
«بادنجان رومی» (اصطالح رایج در کابل) را که در ایران
به آن «گوجه فرنگی» می گویند ،به شکل روسی آن
«پامئدور» می گویند .یا «چایجوش» و «چای بر» را که
در ایران به آن «قوری» می گویند ،به شکل روسی آن
«چاینیک» می خوانند« .سماوار» نیز روسی است که
«خودجوش» و کالسکه هم.
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یخبندان عظیمی که آریاییان قدیم را ناگزیر
گردانیده بود تا خاستگاه نخستین گهربار شمالی
خود را ترک گویند ،در اذهان نیاکان ما به
استواری ،احساس سرما را به عنوان پدیده یی
نامیمون ،منبع بدبختی و رنج ها و بیماری ها
انداخته بود .موروز ( -morozسرما)193روسی و
«مرض» (بیماری) خویشاوند اند و از کلمه
اویستایی «میریز»194که مفهوم سرمای عادی ودرجه
نهایی ناخشنودی را می رساند؛ ریشه گرفته اند.
همو ،به همین دلیل در مرکز دوزخ به باور تدوین
کنندگان «اویستا» سرما و یخبندان [(منظور از
«برزخ» است-گ ].وجود دارد که [سوژه آن-گ ].از
سوی دانته در «کمیدی الهی» به کار برده شده
است.
کلمه روسی «پارنی» ( -parniجوان ها/پسران جوان)
که مفرد آن «پارن»  -پسر جوان می شود -به کلمه
ایرانی باستان «پارن»( )parnمی رسد که هم به
معنای الیه اجتماعی -سنتی جنگجویان مجرد (بی
زن) و هم به معنای اتحادیه زیرزمینی جنگجویان
جوان می باشد.
«خوروشی» (« / khoroshiخاروشی» -خوب)– یکی از
رایجترین کلمات در زبان روسی (به گونه یی که
برخی از پژوهشگران می پندارند) ،به گونه

بایسته است یادآور گردم که (به گفته استاد مجاور
احمد زیار) انگور (رز) نیز از روسی به پارسی آمده
است (از وینوگراد» .اگر همین باشد ،می توان گمان زد
که ترانسفارماسیون و ترانسکریپسیون این کلمه از روسی
به پارسی شاید چنین رخ داده باشد :وینوگراد -
ُر -انگور که باید گفت در مناطق
ُگر و انگ
ُگراد ،وین
وین
شمال خاوری افغانستان -بدخشان انگور همین اکنون هم
ُر تلفظ می شود-.گ.
به شکل انگ
 .193کلمه روسی «زیما» ( - zimaزمستان) نیز ریشه ایرانی
دارد و از  zeyamaگرفته شده است-.گ.
 . 194از متن چنین بر می آید که «مرض» عربی ریشه
اویستایی داشته باشد و از « میریز» گرفته شده باشد- .
گ
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مستقیم با نام خورس[ -خدای-گ ].انسانگونه یی
(انتروپومورف) زرین سر «خورس» پیوند دارد.
خوروشی یعنی متعلق و منسوب به خورس [خدای
خورشید-گ« -].خورسی».
کلمه «میرووی» ( )mirovoiبه معنای برین ،واال،
شایسته ،بسیار خوب ،و درخور ستایش از طریق
«میر» به نام رب النوع دیگر خورشیدی ایرانی
«میترا» [(مهر)-گ ].می رسد .خورس و میترا
تقریبا دوگانه بودند و می توانستند جانشین یک
دیگر شوند .کیش آن ها -کیش رب النوع خورشید-
در آثار مردمی روسی در عهد مسیحیت حفظ گردیده
است.
رد پای این کیش ها و سایر کیش های دیگر ایرانی
حتا در سنت های«ایکون» پردازی (شمایل ،تمثال،
رخساره ،سیما پردازی) یا ایکون نگاری روسی که
به گونه جدی در هنر شمایل پردازی در دستور کار
قرار می گیرد ،برجا مانده است .برای مثال ،می
توان از نوارک های سرخرنگ که بیشتر در پاهای
پوبیدانوسیتس
گیورگی
«شهید»195کبیر
اسپ
(پیروزمند) دیده می شود (که در ایران زیر نام
«کوشتی» معروف بودند و گواهی بودند بر
برگزیدگی سوار از سوی خدا) و کمپوزیسیون شمایل
«معجزه» ارخانگل اعجوبه در مورد فلور و لورای
شهید» که با تندیس ساختاری میترا  /خورس
همخوانی دارد (با دو رب النوع کوچک به سمت دست
راست و چپ و دو اسپ سفید وسیاه با زین ها و
افسار ها که در نزد ایرانیان قدیم نماد
ستارگان بامدادی و شامگاهی اند) و مانند آن،
نام برد.
 . 195هر چند کلمه عربی شهید در کشورهای اسالمی تنها
برای کسانی اطالق می گردد که در راه دفاع از آیین و و
ارزش ها و سرزمین و نوامیس کشته شده باشند و بیشتر
بار مذهبی و تقدسی دارد ،با آن هم در زبان پارسی
کلمه دی گری که بتوان در برابر کلمه روسی «گیبل»
(«پوگیبات») -که همچنین بار تقدسی دارد -نهاد؛
نداریم .از این رو ،ناگزیر شهید را در گئومه به شکل
«شهید» آورده ایم–.گ.
610

آن چه مربوط می گردد ،به سیمارگل /سئنمورف،
ارجگزاری به آن هنوز تا زمان درازی حتا پس از
پذیرش رسمی آیین مسیح ادامه یافت .بیشتر تصویر
آن در دستبندهای پهن سیمین که به باور سالوی ها
چونان نگهدارنده از بدی و بدبختی بودند،
فراوان دیده می شود .نزدیکترین (شبیه ترین)
تصویر به اوریژینال ایرانی این موجود شگفتی بر
انگیز در رواق های کلیسای شهزاده های روسی
بوریس و گلیپ در چیرنیگف (سده دوازدهم) حفظ
گردیده است .روی هم رفته ،در روسیه سیمارگل
/سئنمور نه آن قدر نماد (پذیرفته شده در
ایران) تسلط بر نیروهای قهار طبیعت که بیشتر
به مفهوم کلی آریایی پیشین تر نماد (سمبول)
پرباری و فراوانی فرآورده های نو بوده است.
مثال های تاثیرات چندین سده یی روسی -ایرانی و
ایرانی -روسی به نقش و نگارهای هنرهای تزیینی،
معماری ،شمایل نگاری ،محدود نمی گردد ،بل نیز
در معروف ترین انتروپونیم های روسی به چشم می
خورد .برای نمونه ،در داستان «سال های موقت»
در میان نمایندگان روسی که در سال  945با
های
نام
کردند،
امضاء
عهدنامه
بیزانت
«اسفایندر» ( ،)sfaindrپراسن ( )prasenو فرتون
( )fartunیاد گردیده است که نام های آن ها به
اطمینان با نام های ایرانی اسفندیار ،رستم و
فریدون یکی شمرده می شود.
سردار کبیر یوری دولگوروکی [(بنیادگذار شهر
مسکو)-گ ].مانند برخی دیگر از سردارهای روسی،
لقب دولگوروکی (دراز دست) را نه به خاطر خود
پرستی و آالیش (به گونه یی که شماری از گاهنامه
نویسان به ما می گویند) ،به دست آورد؛ بل
آشکارا زیر تاثیر بازمانده های سنت های حفظ
لقب
این
کاربرد
که
آریایی
عمومی
شده
(«دولگوروکی») (دراز دست) به معنای پاسدار،
شفا بخش ،فریادرس ،حامی و قهار) را برای
رهبران قبایل ،پادشاهان و ارباب االنواع سفارش
می کرد ،گرفت.
611

در هند ،تقریبا همه خدایان محلی به شمول
ویشنیا ،میترا و ورنا و قهرمانان حماسی هندی
را دارای دست شفابخش می شمردند .در ایران این
لقب تشریفاتی را نه تنها پادشاهان خاندان
هخامنشی ،بل همچنان زرتشت نیز داشت196.این لقب
در نزد برخی از سرداران شمال ایران در سده های
دوازدهم و سیزدهم حفظ گردیده بود .باور به
شفابخشی دست های پادشاه در روند زمان درازی در
ایران (در عهد صفوی) چونان خرافات به پیمانه
گسترده رواج یافته بود ،چنان چه تا سده هژدهم
نیز مانده بود .در فرانسه تقریبا در همان زمان
باور عمیقی به آن بود که شاه با لمس کردن
توانایی درمان کودک از بیماری زردی را دارد».

 . 196برای نمونه ،اردیشیر یکم ( 465-424پیش از میالد)
(جوان ترین پسر خشایارشاه یکم ( 468-465پیش از میالد)
را « دراز دست» (  ) artaxerxes longi manusمی خواندند .طرفه
این که لقب را به او یونانیان داده بودند ،همان گونه
که چهارتن دیگر از شاهان هخامنشی را القابی داده
بودند.
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داکتر اسکندر قادر بایف

197

مهاجرت های بزرگ توده ها از خاور به
میانه های آسیا:
یوئه شی ها ،سیونو ها (هونوها) ،اوسون ها
و دولت های آن ها در سده سوم پیش از میالد
(بر پایه مدارک تاریخی دودمان های شاهی چین)
جهان آسیای مرکزی ،که بخش خاوری آن از منچوری
تا پانونیا ( - )Pannoniaاستپ کبیر اورآسیا
( )Great Eurasian steppeپهن بود ،در سده سوم پیش از
میالد ،سیمای آمیخته رنگارنگ تباری داشت.
وضعیت تاریخی و فرهنگی در خاور اورآسیا به
گونه تنگاتنگی با قبایل باشنده این سرزمین-
یوئه شی ها ،اوسون ها ،کنتسزیویی (کنگویی) ها،
دونهوها ( ،)dunhuدینلین ها ،تسزیانکون ها
(( )tszyankunsکرکیرها ،قرغیزها؟) ،سئه ها (ساک
ها) و به ویژه سیونوها (هونوها یا خونوها)198که
 . 197پژوهشگر ارشد (قزاق تبار) در پژوهشکده خاورشناسی
پژوهشگاه علوم روسیه.
 .198هونوها (به چینی -سیونوها) -توده بسیار
اسرار آمیزی بودند در تاریخ باستان که در آثار چینی
به نام های گوناگونی یاد شده اند .مانند خونوها،
خوها (هوها) و...
در باره خاستگاه ،منشاء تباری و زبان آن ها در دست
کم یک سده و نیم گذشته میان پژوهشگران کنکاش های
فراوانی روان بوده است .برخی ،آن ها را از
بازماندگان همان خیون ها یاد شده در اوستا می دانند.
َي
َوستا چنین نوشته است« :از براي او ك
درگوش یشت ا
گشتاسب بلند همت روبروي آب «دائیتیا» (رود بلخ)
َ َ
ُ
ُورو
ثئ
َئورونت» پسر «ویسپ
َ ا
َشت
قرباني كرد كه من به «ا
ُیون) با خود سرتیز با سپر سرتیز
َشتي (از تورانیان خ
ا
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و با گردن ستبر كه داراي هفت صد شتر است ،در پشت
َ خویذاهه» در یك جنگ پیروزمند مقابل توانم
َر
َئنیاو
«ز
ُ
شد .كه من به ارجاسب خیون نابه كار در یك جنگ
ُماي» و
پیروزمند مقابل توانم شد ،كه من دگر باره «ه
ُیوني ها به خانه بر گردانم
«واریذكنا » را از مملكت خ
ُیون را بر افگنم».
كه من ممالك خ
در ویکی پیدیا در باره خیونیان چنین آمده است:
«خیونان یا خیونها یا خیانیان (التینChionitae :؛
برگرفتهشده از پهلویXyōn/Hyōn :؛ اوستایی:
] )[Hyaonaطایفه یی احتماالً ایرانیتبار که در
و
باختر
سرزمینهای
در
باستان
روزگ ار
(ماوراءالنهر) ظهور کردند.

احتماالً
X’iiaona
اواخر
فرارود

معمای خاستگاه تباری خیونها بسیار مبهم است ،به ویژه
این که این نام به نامهای اوستایی( ،)X’iiaonaپهلوی
( ،)Xyōnو هون/خیون بسیار نزدیک است و این که این
ً همان منطقۀ جغرافیایی بودند.
مردمان باشندۀ تقریبا
در حقیقت ،خیونها یکی از امواج مهاجرتهای شرقی به
سوی ایران در اواخر روزگار باستان بودند .اما این که
ً چه کسانی بودند ،جای بحث دارد.
آن ها دقیقا
گیرشمن ،باستانشناس فرانسوی ،پس از مشاهدۀ نام Hiono
بر روی سکههای ایرانی شرقی این نام را به خیونها
ĒPTLA
نسبت میدهد .افزون بر این ،او عبارت دیگر
 ĒIONOبر روی این سکهها را سندی بر حاکمیت نخبگان
هفتالی بر خیونها میداند و آنها را با هونهای سفید
یکی میداند ،و براین باور است که خیونها نه از نژاد
ترک بودند و نه از نژاد مغول.
ُشتاسب بودند.
َی گ
تورانیان ،از جمله ارجاسب ،رقیب ک
َئیون که در پهلوی و حماسه یادگار
قبیلههای دانو و خو
زریران خیون گفته شده ،دو قبیله تورانی بودهاند که
در زمان کی گشتاسب کیانی ،ایرانیان با این گروه جنگ
های فراوانی کردند که بسیار مشهور و به جنگ های
ُنی
مذهبی معروف میباشد .در یشت ها ،ارجاسب ،خیَ ا
خوانده شده و آشکار است که این نام هم اسم قبیله و
هم نام اسکان این قبیله بوده است .به موجب یشت نوزدهم
و رساله مذکور پهلوی ،همه پهلوانانی که در جنگ های
مذهبی با ویشتاسب و اسفندیار و زریر و سایر پهلوانان
ایرانی رقیب و هم نبرد بودند ،خیونی خوانده شدهاند.
در روایات ساسانی برخی از قبایل زردپوست شمالی خیون
نامیده میشدند و پادشاهان ساسانی با خیونان نبردهای
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بسیار داشتند .آمیانوس مارسلینوس -تاریخنویس رومی
سده چهارم میالدی ،از خیونان و شاه آنان گرومباتس که
منازعات و جنگ هایی با شاپور دوم داشت ،یاد میکند.
نخستین
( ،)Ammianus Marcellinus
مارسلینوس
امیانوس
نویسنده یی است که از خیونها یاد کرده .او مقام
ارشدی بود که وقایع تاریخ نخستین خیونها را ثبت
کرده ،دوره یی که با فرمانروایی شاپور دوم ،امپراتور
ساسانی ( ۳۰۹-۳۷۹م ).همعصر بودهاست .خیونها در میانه
های دوره ساسانی ساکن دشتهای مرو (واقع در کشور
ترکمنستان کنونی) بودهاند .نام آن ها در جزء
سپاهیانی که به یاری شاپور دوم آمده بودند ،دیده
میشود اما این طایفه در دوستی ایران وفادار نماندند
و پس از مرگ شاپور دوم چند بار به خراسان بزرگ هجوم
آوردند و در این سرحدات دشمن عمده ایران به شمار
میرفتند.
هیونگنوها (هونوها) ،نیاکان «هون»های بعدی هستند که
کتاب پهلوی ،که تفسیر اوستا باشد ،آن ها را خیونان
مینویسد  .اما در خود کتاب مقدس زردشتیان صفت هیائونا
( )Hyaonaیعنی خیونی نگاشته آمده است».
به هر رو ،بیشتر پژوهشگران بر آن اند که همانا همین
خیون ها ،نیاکان هونو ها بوده اند که از سرزمین های
نیایی خود به سوی مرزهای جنوبی سیبیری و شمال چین در
امتداد مرزی که کنون دیوار بزرگ چین در آن جا برپا
است ،شتافته بودند .در آن جا دو قبیله خیونی استقرار
یافتند که پسان ها در اثر آمیز ش شان با چینی ها –
تبار نوی به نام هونوها (خونوها ،سیونوها) پدید آمد.
چنین پنداشته می شود که حدود  1650سال پیش از میالد
(بنا به داده های دیگر -هزار سال پیش از میالد که
دقیق تر می نماید) ،شماری از زردپوستان چینی با بخشی
از سپیدپوستان -هیان یون ها ( )хяньюньو هون یوی ها
( )хуньюйآمیزش یافتند و هونوها را به میان آوردند.
هیان یون ها و هون یوی ها در دشت های کناری جنوبی
بیابان گوبی بود و باش داشتند.
در افسانه های چینی آمده است که شهزاده یا سرداری از
دودمان نیمه افسانه یی سیا (سیه) با خانوار و پیروان
و هوادار ان خود در برابر دربار برافروخت و به بیابان
تیره های کوچرو و
گریخت و در آن جا با شماری از
دامدار بیابانگرد و دشت نورد هیان یون ها و هون یوی
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ها آمیزش یافت .این ها را روشن است نمی توان هونو
خواند .اما می توان نیاکان هونوها یا پروتوهونو
شمرد .نسل نوی که از آ میزش چینی های زرد پوست و
بیابانگردان سپیدپوست پدید آمد ،هونو نام گرفت .در
منابع چینی نام این قوم سینهو یا سیونو آمده است .در
انگلیسی  Hsiung-nuو در آلمانیHiung-nu
باید متوجه بود که هونوها را که می شود هون های قدیم
یا هون های آسیایی خواند ،با خیونی های سپیدپوست
هون های اروپایی عوضی نگرفت.
تورانی  -ایرانی و
هونوها هر چند هم از بازماندگان خیونی ها بودند ،با
توجه به آمیزش با چینی ها و سایر بومیان میتیست
(دورگه و چندرگه) از آن ها متفاوت گردیده بودند.
بر سر این که هونوها به چه زبانی سخن می گفته اند،
جرو بحث ه ای فراوانی روان است .از این زبان تا کنون
چیزی به ما نرسیده است .چون یا این که اصال رسم الخط
نداشتند و یا هم به روی پوست می نوشتند که حفظ نشده
است .در باره برخی از واژه ها تا کنون جر و بحث های
بی پایان روان است .تردیدی نیست که زبان نخستین
هونوها همان زبان خ یونی ایرانی خاوری بوده است که با
زبان اوستایی بسیار نزدیک بوده.
دیدگاه بیشتر رایج ،هوادار تورکی زبان بودن هونوها
است .با این هم ،حتا هواداران چنین دیدگاهی ،پیوند
زبان هونوها را با زبان های ایرانی خاوری منتفی نمی
پندارند .دیدگاه دیگری که هست ،زبان هونوها را مربوط
زبان های قدیمی شرقی ایرانی می دانند که
به گروه
بسیار با زبان سکایی ها یا ساک ها یا زبان باشندگان
سپید پوست گستره سرچشمه رود ینی سی (پولی بلینک)
نزدیک بوده است .شماری از دانشمندان به عنوان نمونه
ب .آ .سریبریانیکف می پندارند که زبان های چواشی
زبان
دارند.
هونوها
زبان
در
ریشه
(بل غاری)
پروتوتورکی چوواشی یک زبان به ویژه کهن است و در بر
دارنده بسیار از واژه های دارای ریشه و خاستگاه
هونویی .مانند هوناشا -داماد ،هوناما -خشو (مادر
زن) ،هونات -تکثر است.
در این جا یک چیز بسیار شایان اهمیت است :باید دقیق
مت وجه بود که در باره زبان هونوها در کدام دوره سخن
گفته می شود؟ تردیدی نیست که در آغاز ،زبان شان همان
زبان خیونی بسیار نزدیک به زبان اوستایی بوده است.
اما در مراحل بعدی دگرگونی هایی در زبان شان رونما
گردید .باید از یاد نبرد که هونوها کنفدراسیونی بوده
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اند شامل  24قبیله گوناگون .در اواخر پادشاهی
هونوها ،کشور شان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده
بود .در جنوب بیشتر متمایل به چین بودند و سرانجام
هم تابعیت چین را پذیرفتند .اما در شمال وضع به گونه
دیگر شکل گرفت .آن چه مربوط به زبان جنوبی ها می
گردد ،تردیدی نیست که ب یشتر به زبان های خانواده
تورکی نزدیک بوده است .برخی از واژه هایی که از زبان
آن ها بر جا مانده است مانند اوزون (دراز) و اویون
(خرگوش) ریشه آلتایی دارند .اما به گونه یی که منابع
چینی نوشته اند ،زبان هونوهای شمالی بیشتر به زبان
تخاری نزدیک بوده است.
همین گونه ژون ها و دی ها -دو تیره دیگر تورانی ،با
آمیزش با چینی ها ،تبتی های منگولویید که از تبت
شرقی به مغولستان کوچیده بودند ،با بخش دیگری از
هونوها آمیزش یافتند و دونخوها (دون هوها) یعنی
نیاکان مغول ها را پدید آوردند.
پسان ها بخشی از هونوها با دونخوها آمیزش یافتند و
اوهون ها را تشکیل دادند که از آنان نیاکان دومی
مغول ها یعنی سیان بای ها به میان آمدند .از جمع
سیان بای ها  -ژوژان ها زاده شدند که پیشینیان بعدی
مغول ها شدند .هونوها همین گونه با خاکاس ها (که در
منایع چینی به نام خیاگاس ها یاد شده اند) -پسان ها
قرغیزها و دیگر اقوام سپید پوست سایبریای جنوبی
آمیزش یافتند.
هونوها ،پس از فروپاشی دولت شان ،چهار گروه شدند:
 گروه نخست که در جنوب بودند ،با چینی ها آمیزشیافتند و از صحنه تاریخ ناپدید گردیدند.
 گروه دومی که در شرق بودند ،با توده هایپروتومغولی آمیختند و نیز همین گونه ،ناپدید شدند.
شمال بودند ،به چند بخش تقسیم
 گروه سومی که درشدند که بخشی از آنان به سوی اورال و ولگا شتافتند و
به اوگرها پیوستند و توده نو هون ها را به میان
آوردند که آتیالی پرآوازه از میان شان برخاسته بود.
بخش دیگر آن ها با سرمات های سپید پوست و الن َ(ارن)
های سپیدپوست ایرانی آمیزش یافتند که به ترتیب خزرها
و بلغارها را به میان آوردند .یعنی تاتارهای بعدی
دقیقا با بلغارها یکی اند و شالوده ایرانی دارند.
 گروه چهارمی که در شمال باختری بودند ،به دو بخشتقسیم شدند :بخشی با اوسون ها یکجا شدند  -یویی بان
ها (که شماری آن ها را به نام هون های سفید هم یاد
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چهره آفرینان و گردانندگان رویدادهای بزرگ در
از
ها
توده
کبیر
(مهاجرت
جهانی
تاریخ
خاور)گردیدند ،پیوند داشت.

کرده اند و یفتلی ها را از بازماندگان ایشان می
شناسند) و بخش دیگر ،به یوئه شی ها یا نیاکان سغدیان
و کوشانیان پیوستند و در میان آن ها ذوب شدند.
باید گفت که شمار هونوهایی که به اوسون ها و یوئه شی
ها پیوسته بودند ،بسیار اندک بود .در حالی که نفوس
اوسون ها و یوئه شی ها را هر یک بیشتر از  600هزار
نفر تخمین می زنند(جمعا بیش از  1.2میلیون نفر) .شمار
هونوها در کل  360هزار نفر تخمین زده می شود که از
این جمع ،همان گونه که گفتیم ،هونوهای جنوبی به چینی
ها ،هونوهای شرقی به توده های پروتومغولی و بخش دیگر
یعنی هونوهای شمالی به سایر قبایل خاوری و شمالی و
به اوگرها در اورال پیوسته بودند که در آینده هون ها
را ساختند .تنها گروه چهارمی که در شمال غربی می
زیستند ،به اوسون ها و یوئه شی ها پناه آوردند .تازه
چنانی که در همین مقاله کمی پسان تر خواهید دید،
هونوهای شمالی و غربی ،بیشتر متشکل از بازماندگان
یوئه شی ها بودند.
روشن است چنین تعدادی نمی توانستند بافتار تباری و
زبانی اوسون ها و یوئه شی های غربی را به گونه
بنیادی دگرگون بسازند .البته ،پیش تر از این هم
اوسونی ها در جنگی توانسته بودند ،نزدیک به  40هزار
تن از هونویی های شمالی بیشتر یوئه شی تبار را اسیر
بگیرند .روشن است در چنین موارد ،مردان را می کشتند
و دختران و زنان و کودکان شان را به بردگی و کنیزی
می بردند .به هر رو ،هر چند در چنین موارد ،تا
اندازه یی بافتاری تباری و زبانی دستخوش دگرگونی می
شود ،اما به گونه یی که تاریخ بارها نشان داده است،
بیشتر به سود تبار و زبان پیروزمندان .از همین رو هم
بوده است که بیشتر پژوهشگران نوشته اند که هون های
سفید از سایر هون ها تفاوت داشته و زبان شان از گروه
ایرانی شرقی بوده است.
به
بر
می
می

هر رو ،به دلیل این که از هونوها هیچ اثر مکتوبی
جا نمانده است و همه بر نوشته های چینی ها تکیه
زنند ،رسیدن به نتیجه قطعی در زمینه بسیار دشوار
نماید-.گ
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نخستین اطالعات موثق منابع چینی در باره قبایل
پروتو-هونویی ها متعلق به سده های هفتم -چهارم
پیش از میالد می باشد .در آن هنگام ،قلمرو
مرکزی این قبایل بخش شمالی استان کنونی شاآنشی
چین هم مرز با اوردوس بود .در حوضه رودخانه وی
هی ( )Weiheدر شمال شهرستان لونسیان ()Lunsyan
لیوهون ها ( )lyuhunزندگی می کردند.
در شمال آن ها در «بای دی» (( )Beidiشهرستان
کنونی تسینیان  )Tsinyanقبیله سیوی یان ()syuyyan
بودوباش داشت .میان لیوهون ( )lyuhunو سیویان
( )syuyyanدر اندین ( )Andinو پین لیان Pinlyan
(پینگ لیانگ  Pingliangو گون یون ( )Guyuanکنونی)
«نسل اوشی» بسر می بردند.
جدا شدن دامداری از کشاورزی ،که در مواد پژوهش
های باستان شناسی در شمال چین و گستره
مغولستان در سده های هفتم -پنجم پیش از میالد،
ترصد شده است ،منجر به ظهور قبایل کوچرو
دامدار و شبان دشت نشین در این جا گردید.
پیامد این فرایند در کوتاهمدت ،گرد آمدن برخی
از این قبایل در اتحادیه های قبیله یی بود.
منابع نوشتاری این دوره ،سرشار از گزارش ها در
باره یورش های پیوسته و پیهم کوچروان دشت
نشین ،بر آبادی های پراکنده و روستاها و دیهه
های کشاورزان چین است.
تاخت و تازها و شبخون ها ،تنها مقارن با سده
هژمونی
استقرار
با
میالد
از
پیش
چهارم
سردارنشین تسین که توانست بخش بیشتر آبادی ها
و دوک های دودمان رو به افت چژو (ژو) را زیر
چتر خود متحد بگرداند ،کاهش می یابد.
در اواخر سده چهارم پیش از میالد ،گردانندگان
کشور تسین (شین) گستره زیستگاه اقوام پروتو-
سیونو (( )protosyunnusنیاکان هونوها) را اشغال
کردند و کوچیانی که در آن جا می زیستند ،زیر
فشار جنگ افزارهای چینی ،ناگزیر کوچیدن به
شمال باختری گردیدند .برای جلوگیری از تاخت و
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تازهای کوچروان مرزی بر چین باستان ،نخستین
«چان -چئن» (چانگ چنگ»
بخش دیوار بزرگ چین
ساخته شد .پس از چندی ،قبایل یاد شده در
تسلیان -شان و ائدزین-گوال ظاهر می شوند.
سئما تسیان (سیما کیان « -)Sima Qianپدر تاریخ
چین» ،نویسنده کتاب «شی -تزی» (چی چی)Chi Chi -
(«یادداشت های تاریخی « )»Historical Notesبا سخن
گفتن در باره نیاکان بالفصل قبایل سونیو (هونو)
واقعیت های تلخ رویارویی دو فرهنگ بزرگ زمان
خود -فرهنگ کشور امپراتوری چین کشاورز و
فرهنگ
و
()settled agricultural China
زمیندار
امپراتوری سیونو (هونو)ی کوچ نشین و دامدار
( )nomadic Xiongnu Empireرا که روند تاریخ تباری-
سیاسی  ethno-political historyبخش شمالی آسیا را برای
چندین سده تعیین کرد ،مد نظر داشت.
در واقع ،وضعیت تا حدودی متفاوت بود .باشندگان
جلگه های آسیای مرکزی و کوهپایه های میانه
آسیا ،متشکل بر چندین قبیله پراکنده و تکه تکه
و چندپارچه و چند زبانی بودند .تا پایان سده
سوم پیش از میالد ،نیروی سیاسی اصلی در منطقه-
امپراتوری یوئه شی (در زبان یونان باستان
یاتی »yatii« -در التین« -آسی ها» و نیز اتاکوری
ها ( )attakoryبود که گستره سرزمینی آن ها از
شمال خاوری چین (بخش باختری منچوری متاخر) تا
واحه های ترکستان خاوری پهن بود.
سیما کیان ،گستره بودوباش یوئه شی ها را به
گونه تقریبی چونان دایره بودوباش قبایل سکایی-
اسکیتی که به زبان های ایرانی قدیم یا دیگر
زبان های هندواروپایی سخن می گفتند؛ چنین
پرداز می نماید« :یوئه شی ها در آغاز میان
دانهوانگ و تسیلیان -شان زندگی می کردند» .در
این حال ،در باره یوئه شی چنین توضیح می دهد:
«درآغاز ،یوئه شی ها در گستره یی از دانهوانگ
در شرق ،و از تسیلیان-شان در غرب ...بود و باش
()Shachzhou
شاچژوی
دانهوانگ-همین
داشتند».
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کنونی است و تسیالن -شان در جنوب باختری گانچژو
( )Ganzhouواقع است.
این اطالعات در نوشتارهای برجامانده از «تسیان-
هان شو» یا کیان -هان شو ( )Qian Han Shuیا
(تاریخ اولیه امپراتوری هان) The early history of the
Hanگردآوری شده است که بر طبق آن ،یوئه شی ها
سرزمین های واقع در امتداد خط الراس اصلی رشته
کوه های ریشت هوفن ( )Richthofenدر جنوب سوژو و
جنوب غربی گانچژو ( )Ganzhouرا زیر فرمان
داشتند.
اسناد عهد اواخر امپراتوری هان ،گستره بودوباش
ژانگ و
یوئه شی های باستان را میان
تسزیوبسیوان ( ،)Jiuquanیعنی در مناطق کنونی
جا می دهد به عالوه
گانچژو و سوژو ()Suzhou
بوالنگیر ( )Bulangirو ائدزین گل (.)Edzin
مطابق اطالعات چینی ها ،یوئه شی ها نیرومندترین
اتحادیه در مرزهای چین در عهد امپراتوری تسین
(شین) بودند که چینی ها از کشور شان اسب های
تنومند و خوش پیکر به دست می آوردند .آن ها
یکصد هزار جنگجوی آماده رزم داشتند و بیشتر
قبایل کوچ نشین همسایه ،از جمله سیونوها
(هونوها) -همسایه خاوری شان ،در در وابستگی از
آنان بسر می بردند .گاهنامه های چینی می
نویسند که« :زمانی یوئه شی ها بسیار نیرومند
بودند و به سیونوها (هونوها) به دیده تحقیر می
نگریستند»]1[.
مقارن با اواخر سده سوم پیش از میالد ،قبایل
کوچی غیر چینی ،که در میان آن ها هونوها هم
بودند ،زیر فشار پادشاهی شمال چین -ژائو ،از
استپ های اوردوس به شمال عقب نشینی کردند .در
این زمان ،رهبری هونوها به دست تومان 199،بود
 .199از گذشته های بسیار دور ،قبایل کوچرو تورانی،
سپاهیان شان را در گروهان های ده نفری -تومان ها،
آرایش می دادند .از ده گروهان ده نفری -یک گردان صد
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که همسر ارشد وی« -ملکه» ،یک بانو از یوئه شی
ها بود .در این باره می توان با این واقعیت
جدی داوری کرد که شهبانوی «ئه شی» در میان
ائتالف دودمانی هونو -خویان (هویان )Huyanو یا
خیان (هایان  )Hayyanخوانده می شد.
این واژه( -خویان (هویان )Huyanو یا خیان
(هایان  ) )Hayyanموازی مستقیمی در تعیین مفهوم
اصلی مقدس یوئه شی« -تسزیوییان» ()tszyuyyan
(«سفید» «راه سفید»« ،راه شیری») می یابد ،و
اصطالح «ائه جی» («ائه شی») («شهبانو») که در
قالب «اتی» ( )atiبازسازی می شود ،کپی دقیقی از
یکی از واریاسیون ها (تغییرات) گرافیکی ( graphic
یا
(خویان
(خویان
کلمه
همان
)variations
هویان )Huyanو یا خیان/خایان (هایان )Hayyan
است ،که بعدها به شکل «یوئه جی»[ 200یو ئه شی»-
ده گردان صد نفری -یک هنگ
هزار نفری -یک سپاه ده هزار
معموالتومان های ارشد در راس
نفری قرار می گرفتند .چنین بر
لشکری رهبر هونوها بوده باشد

نفری و همین گونه از
هزارنفری و از ده هنگ
نفری تشکیل می یافت.
همین سپاه های ده هزار
می آید که توم ان منصب
تا نام وی-.گ.
 . 200شایان یادآوری است که کلمه یوئه شی را به زبان
روسی به شکل یوئه چژی ( ) юэчжиمی نویسند .در زبان
چینی ،به اشکال گوناگون آمده است؛ مانند :یوئه جی،
یوئه ژی ،یوئه شی ،دا-یوئه جی و تا -یوئه جی و هم
تا-یوئه چی .روشن است در زبان های انگلیسی ،فرانسوی
و آلمانی هم به پیروی از چینی ها آن را به اشکال
گوناگون نوشته اند .از دید ما ،برای جلوگیری از
سردرگمی بهتر است تنها به یک شکل نوشته شود .چون
معنای دقیق این کلمه ،شهبانوی ماهتابی (یعنی ملکه
آمده از سرزمین ماهتابی ها -ماهبانو) است ،و «شی» به
شهبانو بسیار نزدیک است ،از همین رو ،آن را به شکل
«یوئه شی» آورده ایم .بایسته یادآوری است که هونوها
پادشاه خود را به نام شانیو و شهبانوی خود را به نام
«شی» یاد می کرده اند .منظور از سرزمین ماهتابی،
کشوری است که در ترکستان خاوری و شمال باختری
مغولستان واقع بود و در آن پنج قبیله آریایی (ایرانی
زبان) زندگی می کردند که نامدار ترین شان کوشانی ها
بودند.
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گ ].ثبت شده بود .به سخن دیگر ،در جامعه
هونوهای قدیم ،کلمه «یوئه جی» [(«یوئه شی»)-
201
گ ].عیننا «شهبانو» یا «ملکه» معنا می داد.
پسر تومان ( -)Toumanماودون ( )Maodunبه نوشته
همان نویسنده چینی ،در نزد یوئه شی ها
«گروگان» بود202.ماودون دیگر بزرگ شده ،با فریب

شاید در آینده ،پس از فروپاشی امپراتوری هونوها و
پیوستن بخشی از آنان به یوئه شی ها و اوسون ها ،آن
ها را از همین رو ،هون های سفید خواندند-.گ.
 . 201بایسته یادآوری است که در زبان های ایرانی خاوری
باستان «هو» به معنای نکو و خوب به کار می رفته است؛
مانند هوشنگ (نکوکار) و هومن و ...همچنین امکان آن
می رود که کلمه «آجه» یا «آجی» هزارگی که چونان
نشانه تکریم و تعظیم به بانوان پیر و کهنسال» به کار
می رود ،نیز ریشه در همین «ئه جی» (شهبانو) داشته
باشد .مانند کان آهن «آجه گک» بامیان که نادرست به
شکل «حاجی گک» معروف شده است .باید گفت که «آ» در
زبان چینی چونان نشانه احترام و تکریم و تعظیم به
کار می رود .به گونه مثال ،در اخیر نام سردار آشین
(سردار آسین یعنی سردار آسمانی) که آن را به شکل
آشینا نوشته اند .به دور نیست که در کلمه هایی چون
آقا و آچا (آچه -مادر بزرگ) در زبان های ترکی ،آجا
(آجه) ،آپا (آپه) ،آبا (آبای) در گویش هزارگی پارسی
آنا و آکا (اکا) (مادر بزرگ و عمو) در
دری و نیز
زبان پشتو و« -...آ» ،از ه مین نشانه احترام چینی «آ»
گرفته شده باشد .شاید هم برعکس ،چینی ها در زمینه از
هونوها تقلید کرده باشند– .گ.
 . 202چنین بر می آید که آیین گروگان گرفتن و گروگان
گذاشتن در میان کوچی های آن زمان مرسوم بوده باشد.
با این هم ،نباید از یاد برد که این تنها روایت چینی
نوزادبخشی (آونکوالت  )avunculatدر میان
ها نیست .سنت
اوسون های باستان [ ] 2نیز رواج داشت که مطابق آن،
نوزادان را به خاندان مادر یش می سپردند .زیرا چنین
می پنداشتند که نوزاد مال آنان می باشد .چون دختر
شان آن را به دنیا آورده است .سپس کودک را می
و به
توانستند دو بار ه از خاندان مادریش خریده
خانواده پدرش بازگردانند.
یادداشت گزارنده  :چون چنین رسمی در میان ایرانی
زبانان نیست ،روشن است به دشوار بتوان چنین همتاواژه
یی در زبان پارسی دری برای آوانکوالت یافت .شاید
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دادن یوئه شی ها و گریز از نزد آنان ،نوعی
«کودتای کاخی» (کودتای دورن خانگی) را به راه
انداخت :او زن پدر خود (نامادری خود) -همسر
ارشد یا شهبانو ،و پسر او -ولیعهد و وارث تاج
و تخت شاهی (یعنی برادر ناتنی خود از رشته
پدری) ،و سرانجام هم پدر خود -تومان شانیو را
203
که به دالیلی مخالف بازگشتش بود ،کشت.
 - avuncularگذاشتن نوزاد نزد برادر
ترجمه تحت اللفظی
مادر  -ماما (دایی) شده بتواند .هر چه است ،ما در
این جا نوزادبخشی نوشته ایم– .گ.
 . 203ماجرای در گروگانی بسر بردن شهزاده ماودون و
او و کشتن پدر و نامادری و برادر
بازگشت دراماتیک
ولیعهد هونوها) را بسیاری
ناتنی اش (شاه و شهبانو
از پژوهشگران تاریخ هونوها از جمله اکادمیسین
گومیلیف در کتاب معروف خود« -تاریخ خلق هونو» با
تکیه بر منابع چینی آورده اند .فشرده ماجرا چنین است
که هونوها کنفدراسیون قبیله یی بودند زیر فرمان
پادشاهان کشور ماهتابی (پسان ها -یوئه شی ها).
پادشاه ماهتابیان بنا بر مصلحت های سیاسی ،یکی از
شاهدخت ها را به همسری تومان شانیو -پادشاه هونوها
داده بود .تومان شانیو هم بنا بر مصلحت های سیاسی،
همانا همین شاهدخت ماهتابی را شهبانوی کشور ساخته و
پسر وی را ولیعهد رسمی اعالم داشته بود.
در این حال ،تومان شانیو ،برای حفظ روابط حسنه با
دربار شاهنشاهی کشور ماهتابیان و به خاطر کسب اعتماد
شاهنشاه و تضمین پادشاهی آینده برای نواده وی،
ماودون -پسر ارشد خود از همسر نخستین اش را چونان
گروگان به دربار ماهتابیان فرستاده بود.
اما ،ماودون که خود را سزاوار تخت شاهی هونوها می
پنداشت ،با فریب دادن یوئه شی ها و ربودن یک اسب از
نزد آنان گریخت و به اردوگاه پدری آمد .سپس با کشتن
شهبانو ،ولیعهد و شاه ،خود شانیو شد و سپاه بزرگی
فراهم آورد و آغاز به جهانگشایی کرد و همه قبایل
کوچرو را از خاکاس ها یا خیاگاس ها (نیاکان قرغیزها)
گرفته تا دونخوها (نیاکان مغول ها) و اوسون ها و...
(در کل 24 -قبیله) را زیر فرمان خود درآورد و این
گونه ،شاهنشاهی کوچی بزرگی را پی ریخت .سپس ،بر یوئه
شی ها تاخت و با یورش غیر منتظره پادشاه آنان را کشت
و سپاه آنان را به سختی شکست داد .این بود که یوئه
شی ها ناگزیر به ترک ترکستان شرقی و همه متصرفات خود
گردیدند و به س وی غرب و جنوب گریختند و در آن جا یکی
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در باره این سنت شکنی بی سابقه روابط سنتی در
جامعه سیونوها ،سیما کیان چنین حکایت می کند
که «در حالی که مردم خاموش بودند و چاره یی جز
اطاعت و فرمانبرداری نداشتند ،دشمنان جسور در
کشورهای همسایه ،بر آن شدند تا ماودون را که
در چپ و راست سرگرم زدن سرهای بستگانش بود،
تهدید به جنگ نمایند و خواهان پرداخت باج و
خراج گردند .این بود که سفیران دونخوها (دون
هوها) از راه رسیدند و اظهار داشتند که ماودون
به نشانه صلح با آن ها باید بهترین اسب از گله
هونوها و زیباترین همسرش را به آن ها بدهد.
نزدیکان ماودون شوریدند و برآشفتند و می
خواستند تا به خاطر چنین گستاخی ،سفیران را
بکشند .اما ماودن جلو آنان را گرفت و با لبخند
گفت« :آیا ارزش دارد که از دوستان همسایه یک
اسب یا یک زن را دریغ کنیم ؟»
...و دستور داد هر چه می خواهند ،برای شان
بدهید.
-204)dunhu
یا
(Donghu
دونهو
کوچی
قبایل
همسایگان شرقی هونوها بودند .مرزهای جنوب
از قبایل شان – کوشانی ها ،با شکست دادن یونان و
باختری ها پادشاهی نوی را پی ریختند.
این در حالی بود که در زمان پدرش ،هونوها در وضع بس
دشواری به سر می بردند و از چهار سو در محاصره
دشمنان نیرومند قرار داشتند :در جنوب چینی ها ،در
شرق دونخوها (نیاکان مغول ها) در شمال خاکاس ها یا
خیاگاس ها (نیاکان قرغیز ها که در آن هنگام در
سرچشمه رود ینی سی بسر می بردند) و در غرب -اوسون ها
و یوئه شی ها-.گ.
 . 204به گونه یی که پیشتر نوشتیم ،نیاکان هونوها
متشکل از دو قبیله خیونی یا خیانی -هیان یون ها (
 )хяньюньو هون یوی ها ( ) хуньюйبودند .هونوها بیشتر
از اثر آمیزش چینی ها با هیان یون ها به وجود آمدند.
دونهو ها از اثر آمیزش هون یوی ها با قبیله تورانی
دیگر به نام ژون ها پدید آمدند .چنین بر می آید که
باید نام قبیله نو« -ژونهو» می بود ،مگر ،به هر
دلیلی که بوده ،منابع چینی آن ها «دونهو» نوشته اند
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خاوری متصرفات دون هوها به جزیره نمای کوریا
لیادونگ و مناطق
می رسید .آن ها همچنین در
مرزی شمال چین زندگی می کردند .دونهوها ،بارها
و بارها با دودمان های حاکم چین باستان پیمان
هایی می بستند ،مگر ،باز هم ،همه بند و بست ها
را زیر پا می گذاشتند و با چینی ها از سر جنگ
و ستیز پیش می آمدند و گهگاهی هم بر آنان به
پیروزی هایی دست می یافتند .در سده سوم پیش از
میالد ،دونهوها ،نیروی شایان توجهی در استپ های
آسیای مرکزی به شمار می رفتند.
دونهوها با هونوها مناسبات برابرانه و متساوی
الحقوقی داشتند .گستره بودوباش آنان را نوار
سرحدی یی از هم جدا می ساخت که به هیچ کسی
تعلق نداشت .در دو سوی سرحد ،پاسداران دو دولت
به گزمه (گشتزنی) و َ
پهره (پاسبانی) می
و
خاور
در
دونهوها
مرزبانان
پرداختند.
مرزبانان هونوها در باختر .به سال  209پیش از
میالد ،دونهوها زیر فشار چین ،ناگزیر به عقب
نشینی از نوار مرزی شدند و از همین رو ،از
هونوها خواستند تا زمینی به عرض  1000لی (500
کیلومتر) را به آنان بدهند .سیما کیان در این
باره چنین گزارش می دهد ...« :دونهوها -دشمنان
هونوها با جسارت و گستاخی بار دیگر از هونوها

و آن ها با همین نام وارد تاریخ شده اند .بایسته
یادآوری است که ژون ها با دی ها دو قبیله همسایه
بسیار نزدیک خویشاوند بوده اند که چینی ها به دشوار
می توانسته اند آن ها را از هم دیگر تفکیک کنند.
در سده س وم پیش از میالد ،قبایل سیان بی (نیاکان مغول
ها) از اتحادیه دونهو بیرون شدند .چینی ها دونهوها
را به نام وحشیان خاوری می خواندند .دون هوها در
دوره دودمان چژو باستان در  1100پیش از میالد به میان
آمده بودند .پس از آن که در  150پیش از میالد ،هونوها،
دونهوها را سرکوب کردند ،از اثر آمیزش هونوها با
بخشی از دونهوها ،قبیله نوی به نام هوهوان ها پدید
آمدند .این بود که سیان بی ها از آنان جدا شدند و در
میانه های سده چهارم میالدی آن ها را استیال و اسیمیله
نمودند– .گ.
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خواستند تا زمین های مرزی را به آنان واگذار
شوند.
ریش سپیدان و بزرگان ،کارآزموده و درس آموخته
از تجربه تلخ پیشین ،هیچ اعتراضی نکردند و
گفتند« :این زمین ها بیابانی اند و یکسره
مردابی و نمکسار و سنگالخی ،که در آن ها هیچکسی
گاو و گوسفندی را به چرا نمی برد» .از این رو،
به ماودون سپارش نمودند تا زمین ها را به
دونهوها بدهد .اما ماودون خشمگین شد و آغاز به
داد زدن بر سر بزرگان کرد که از ترس نزدیک بود
بمیرند « :زمین ،پایه و اساس دولت است .آیا می
توان آن را به کسی داد؟» او هر کسی را که به
وی توصیه نموده بود تا زمین ها را واگذار شود،
سر برید .سپس بر پشت زین نشست و سوار بر اسب
فرمان داد تا بی درنگ بر دشمن لشکرکشی نمایند
و هر کسی را هم که تعلل بورزد و دیر بیاید ،سر
بزنند .این گونه ،او ،بی درنگ ،رزمندگان را
گرد آورد و بر سر دونهوها که انتظار هیچ چیزی
را نداشتند ،ریخت]3[.
سیما کیان این گونه ،آغاز فتوحات هونوها را
شرح می دهد .ماودون ،با حیله گری و خشونت و
ستم ،همقبیله یی هایش را وادار به فرمانبرداری
بی قید و شرط نموده ،فرمانروای عالی شد .او
مدیریت پایتخت متصرفات خویش را ،خود به دوش
گرفت و سرزمین های خاوری و باختری گستره زیر
فرمانش را به فرماندارانی از میان بستگان
نزدیک خود سپرد .دوره امپراتوری هونوها از
همین اعالم پادشاهی ماودون آغاز می شود.
سپاهیان همیشه پیروزمند و شکست ناپذیر ماودن
شانیو روی ناکامی را ندیده بودند .در میدان
نبرد ،جنگجویان در سه صف آرایش می یافتند-
مرکز و جناح های چپ و راست (قلب ،میمنه و
میسره) که هر یک وظیفه خود را نیک می دانستند.
در سپاه -نظم و انضباط آهنینی برپا بود :به
خاطر کوتاهی و سهل انگاری یک رزمنده ،همه دسته
را (به شمول فرمانده وی) سر می بریدند.
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سربازان ماودون ،در یک زمان کوتاه در شمال تا
دریاچه بایکال ،در باختر تا ترکستان خاوری ،در
خاور تا رودخانه لیائو رسیدند و در جنوب به سر
زمین چین باستان نزدیک شدند.
در گزارش های منابع چینی آمده است که در سال
 201پیش از میالد ،هونوها به رهبری او ،قبایل
شمالی هون یوی ( ،)hunyuyتسیویی شی (،)tsyuyshe
دینیلین ،گیکون ( )gekunو تسایلی ( )Zeilرا زیر
فرمان خود درآوردند ،و در سال بعد به برداشتن
گام های پویاتر در مرزهای شمالی امپراتوری هان
پرداختند.
برتری نظامی سواران چابک هونوها بر سربازان کم
تحرک چینی چنان بزرگ بود که به سال  192سال
پیش از میالد ،ماودون در نامه دراز خود ،بی
پروا و بلندپروازانه ،از ملکه بیوه هان -گائو
خواستگاری کرد که با این کار ،به گونه بسیار
اهانت بار ،سنت دیرین چینی وفاداری به همسر
حتا پس از مرگ وی را زیر پا می گذاشت .در این
حال ،ماودون چنین می پنداشت که مطابق آیین های
کوچی ها ،عروسی با نماینده دودمان حاکم کشور
فتح شده به خودی خود ،باید مستلزم گنجاندن
زمین و مردم آن به گستره کشور فاتح باشد.
شیوه و سبک نوشتن نامه به آن پیمانه چندش آور
و تحریک آمیز بود که سیما کیان یارای ترجمه
متن آن را نداشت .اما نامه تا روز ما حفظ شده
است205و آشکارا نشان دهنده تراز روابط میان
 . 205به گونه یی که دیده می شود ،ماودون به ملکه بیوه
چی ن نامه مفصل خواستگاری نوشته بود .در این جا چند
پرسش اصولی مطرح می گردد:
آیا هونوها از خود رسم الخط داشتند یا نه؟
اگر داشتند ،آیا به این رسم الخط آثاری برجامانده
است یا نه؟
نامه هایی که نوشته بودند ،به کدام زبان بوده است؟
آیا این نامه و یا سایر نامه یی که شانیوهای هونویی
به دربار چین می فرستاده اند ،کنون در بایگانی های
چینی هنوز هم موجود است یا نه؟.
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هونوها و چین باستان است .ماودون نوشته بود:
«من تنها هستم .من در سرزمین استپ های پر از
گاوها و اسب ها بزرگ شده ام .تنهایی برای هر
دوی ما خسته کننده است ،ما از آن چه می تواند
به ما آرامش ببخشد ،محروم هستیم.»...
ملکه ،پس از دریافت این نامه ،خشمگین و پرآژنگ
شد و پیشنهاد اهانت آمیز ماودون را رد کرد .در
این حال ،درگیری هونوها با مرزبانان چینی در
سراسر مرز شمال و شمال باختری امپراتوری هان
ادامه داشت .اما ،کار به جنگ بزرگ نکشید .چین
در این جا ،نویسنده نوشته است که گویا نامه
خواستگاری ماودون تا کنون حفظ گردیده باشد .اما
ننوشته است که این نامه درکجا است؟ ،به چه زبانی و
به کدام خطی نوشته شده بود؟ آیا چینی ها اصل نامه را
در معرض دید همگانی یا دست کم محافل پژوهشی گذاشته
اند یا نه؟
ای کاش چنین باشد .اما من ،زیاد باورم نمی آید .شاید
نویسنده اشتباه کرده باشد .گمان غالب این است که چون
هونوها و سایر قبایل کوچی یا این که اصال از خود رسم
الخطی نداشته بودند و یا این که نامه های شان را به
روی پوست های بره ها می نوشته اند ،به دلیل فرسوده
شدن و نابود شدن چنین نامه های پوستی در درازمدت،
شاید چیزی از آنان بر جا نمانده باشد .اگر نامه
مانده باشد ،موضوع این که هونوها به کدام زبان سخن
می گفته اند ،به گونه نهایی حل می شود .اما موضوع
زبان و نوشتار هونوها کماکان رازهایی اند که تا کنون
در پرده ابهام مانده اند و شاید هرگز هم پاسخ درخور
و بایسته نیابند.
به باور من ،شاید نامه شانیو ماودون به زبان چینی و
شاید هم به زبان هونویی با رسم الخط چینی نوشته شده
بود .در آن هنگام در میان هونوها شمار بسیار اسیران
چینی بودند .حال ،سخن بر سر نامه بسیار مفصل و دراز
است .اگر به راستی چنین نامه یی تا کنون مانده باشد،
پس این همه جرو بحث ده ها دانشمند بزرگ در دست کم یک
سده و نیم گذشته بر سر چه بوده است؟ گمان من این است
که از این نامه تنها همان جمله یی به زبان چینی
مانده است ،که سیما کیان در نوشته خود آن را بازتاب
داده است .گومیلیف در تاریخ خلق هونو نوشته است که
به زبان هونوها تنها یک جمله مانده است-.گ.
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آماده جنگ نبود .از این رو ،ملکه ناگزیر گردید
نامه پاسخی خفت باری به دور از شان امپراتوری
چین بنویسد ،که چنین نامه یی را در تاریخ چین
هرگز هیچ فرمانروایی برای «وحشیان» ننوشته
بودند]4[ .
توازن قدرت میان هونوها و چین ،دست یازیدن به
چنین کاری را یک امر ناگزیر ساخته بود .هر
چند ،برای چینی های باستان ،که متکبرانه می
پنداشتند که هونوها دارای «چهره انسان و قلب
اند» ،چنین چیزی چونان بزرگ
جانوران وحشی
ترین آبروریزی بود .مقارن این زمان ،هونوها
توانسته بودند همه زمین های یوئه شی ها را
بگیرند و آنان را به غرب به گستره میان
تسیلیان و دانهوانگ برانند .به سال  177پیش از
میالد ،ماودون شانیو برای تنبیه چینی ها به
خاطر زیرپا گذاشتن خودسرانه و عمدی پیمان صلح
بسته شده در آن برهه با امپراتوری هان ،از سوی
آن ها؛ به جانشین غربی خود فرمان داد تا به
سرزمین یوئه شی های هنوز هم قدرتمند ،لشکرکشی
نماید .سواره نظام هونو ،یوئه شی ها را به
سختی شکست داد و همچنین توانست مهم ترین مناطق
باختری را که در گذشته زیر فرمان یوئه شی ها
بود ،بگیرد.
امپراتور
به
باره
این
در
ماودون
[(امپراتریس؟)-گ ].هان نوشت« :به لطف [خداوند-
گ ].آسمان ،همه سپاهیان ما تندرست اند و اسب
های شان سالم و تناور .آن ها یوئه شی ها را
نابود و رام کردند .به شماری از آنان شمشیر
آهیخته زده شد و شماری دیگر را زیر فرمان
آوردند و (آرامش و حاکمیت را) برقرار ساختند.
لوالن (کرورایانه) ) ، Loulan (Kroraynaاوسون،
اوتسزی ( Utszeاوگال  )Avgalو بیست و شش
سردارنشین همسایه با آن ها (در واقع ،باید 36
باشد -یعنی همه سردار نشین های وقت ترکستان
خاوری) شامل ارتش (هونو) شدند و یک خانواده
(یعنی یک دولت) گردیدند]5[ .
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هونوها بر یوئه شی ها میان سال های  165-174پیش
از میالد به گونه نهایی پیروز شدند .سر از این
زمان ،دیگر در منابع هیچ اشاره یی به درگیری
های رو در رو میان هونوها و یوئه شی ها دیده
نمی شود .و اما آغاز به کوچیدن یوئه شی ها به
هفترود و سپس به آسیای میانه در سال های  160و
 158سال پیش از میالد ،به دلیل یورش اوسون ها
بر آنان بوده است .یوئه شی های رانده شده به
غرب آسیای میانه ،سرزمین های گستره علیای آمو
و وادی های میانی رود سیردریا را گرفتند.
یوئه شی ها در آینده ،بنیادگذاران دولت غربی
کنتسزوی ( -)Kantszyuyپادشاهی کنگ یا کنگویی ها
)( ،(Kanghaکه از  150پیش از میالد شناخته شده
است و در ترکیب آن از سال  21پیش از میالد تا
 221میالدی زمین های بین دریای ارال و کسپین
قرار داشت) و نیز امپراتوری آسیای مرکزی-هندی
کوشانی (قدرت جهانی سده های یکم -چهارم میالدی
در کنار امپراتوری های هان و روم [و نیز
امپراتوری اشکانی-گ )].گردیدند.
در «هو هان شو» در باره ریشه های امپراتوری
کوشانی چنین گفته شده است« :هنگامی که دودمان
یوئه شی به دست هونوها برافتاد و واژگون شد،
به (گستره یونان و باختر ،به جنوب آسیای
میانه) کوچید و به پنج سردارنشین فروپاشید...
پس از گذشت صد سال سردار گویشانی guyshuan
کیوتسزیوکیو()Kiotszyukyu
شاهزاده
(کوشانی)
(کودجوال کدفیز) ( )Kudzula Kadfizچهار شاهزاده
نشین دیگر را تابع خود ساخت و خود را پادشاه
اعالم کرد .پادشاهی او گویشانی (کوشانی) نامیده
می شد]6[».
همراه با آن ،در علم تصور واحدی در باره
چگونگی براندازی دولت یونان و باختری به دست
یوئه شی ها وجود ندارد .گروهی می پندارند که
در  164سال پیش از میالد ،یوئه شی ها زیر فشار
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بزرگ هونوها ناگزیر به ترک اراضی خود در
ترکستان خاوری گردیدند.آن ها با آمدن به غرب،
از راه فرغانه ،بر یونان و باختری ها یورش
آوردند و این پادشاهی را برانداختند و پایتخت
خود را در شمال آمو بنیاد گذاشتند.
همزمان ،در غرب ،آن ها سئه ها (ساک ها) را که
در آن سوی رود یکرست (سیر یا سیحون) زندگی می
کردند (یعنی در شرق سیردریا) سرکوب کردند که
بخشی از آن ها ناگزیر به مهاجرت به کاپیسا
(دره کابل [(پروان)-گ )].گردیدند و بخش دیگر
آن ها در سرزمین درنگیانای باستان (حوضه رود
هلمند -زرنج) اسکان گزیدند که از همین رو،
سَکستان یا سیستان نام گرفت[ .معرب آن سجستان-
گ].
تاریخ دقیق باژگونی پادشاهی یونانی و باختری
تا کنون تثبیت نشده است .برخی باور دارند که
این واژگونی در سال های  138-140پیش از میالد
اتفاق افتاده بود .مطابق گمانه زنی دیگر،
باختر را که مدت درازی زیر فرمان یونانیان
باستان بود ،نه بیگانگان آمده از ترکستان
خاوری (که به زبان های هندواروپایی (احتماال به
زبان های ایرانی باستان) سخن می گفتند) ،بل که
قبایل بومی کوچی ایرانی باستان ساکن در کرانه
های سیردریا و آمو (که بخشی از اتحادیه قبایلی
که یوئه شی های بزرگ یا ماساگت ها نامیده می
شدند و ساکنان خوارزم شمرده می شدند و پسان ها
هسته اصلی دولت کنگ ها را تشکیل دادند) ،آزاد
ساختند.
در کل ،در ترکیب دولت یوئه شی در آسیای میانه-
پیشگامان یا پیشینیان امپراتوری کوشانی ها،
مناطقی در قلمرو ازبیکستان و تاجیکستان کنونی-
پادشاهی کنگویی ها (سغد ،چاچ (تاشکنت کنونی)،
خوارزم) و پرکنه (فرغانه کنونی که در واقع
معرب پرکنه یا پرگنه است به معنای منطقه
دروافتاده-گ ).شامل بودند.
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یوئه شی ها در هفترود (سمی ریچیا -گستره
قرغیزستان و جنوب قزاقستان کنونی در دامنه های
تیان شان) نیز در کنار اوسون ها و ساک ها حضور
داشتند .باشگاه اصلی یوئه شی ها در سده یکم پیش
از میالد ،ترکستان خاوری بود که در آغاز ،پیش
از کوچیدن شان از آن ،زیر فشار هونوها ،به نام
تخارستان یاد می شد و مقارن این زمان ،دیگر،
با کوچیدن آن ها به گستره جنوبی تاجیکستان
کنونی این نام یعنی تخارستان بر آن اطالق می
گردید.
نویسندگان باستان گزارش می دهند که مردم این
دولت ،زمیندار و کشاورز بودند ،خانه ها می
ساختند ،باشندگان آن از نگاه تباری و زبانی
مانند ساکنان فرغانه بودند و در کار بازرگانی
ماهر .جمعیت در این کشور به یک میلیون نفر می
رسید و شهر اصلی آن «بازاری با کاالهای گوناگون
و رنگارنگ» داشت .پیامدهای ناشی از پیروزی
هونوها بر یوئه شی ها چنان بودند که به گونه
ریشه یی نه تنها نقشه تباری ،سیاسی آسیای
مرکزی و سرزمین های همسایه با آن ،بل نیز هند
را هم تغییر دادند.
پس از رفتن یوئه شی ها از خاور آسیای مرکزی،
مرزهای باختری متصرفات هونوها در ترکستان
خاوری و مرزهای جنوب شرقی آن با چین ،برای مدت
درازی با ثبات گردیدند .این گونه ،ماودون،
فرمانروای سرزمین های گسترده و مردمان بسیاری
گردید .دستاوردهای او می توانستند حتا از این
هم بیشتر گسترش بیابند .اما او آدم نیکوکار و
مهربان نبود .کسانی که از دست او زنده مانده
بودند ،برای کودکان و بازماندگان و نوه های
خود از خودکامگی ها و ستم های فرمانروای
هونوها داستان ها می گفتند .هونوها به یک
کابوس فاجعه بار واقعی برای امپراتوری هان چین
تبدیل شده بودند .جلو تاخت و تازهای کوچروها
را هیچ مانعی نمی توانست بگیرد -نه سدهای
بافته شده از درختان بید ،نه خندق های عمیق و
ُری) و سنگی
نه خاکریزها و دیوارهای خشتی (آج
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دژها .تا جنگجویان هونویی از راه می رسیدند،
مردم با برجا گذاشتن خانمان و دام و دد خود،
می گریختند تا در پشت دیوارهای ستبر دژها و
سنگرها پنهان شوند و سربازان دستور اکید
دریافت داشته بودند :به پدافند دژها از دورن،
از سر کنگره ها و دیواره ها بپردازند و به هیچ
رو در بیرون از دیوارهای دژها با هونوها درگیر
نشوند و به پیگرد آن ها نپردازند.
سپهداران چینی از گذشته ها تجربه های تلخی در
پیکار با کوچی ها داشتند :هونوها در آغاز ،با
نیروهای کوچکی یورش می آوردند (بیشتر با
سواران چابک تیرانداز و اسب های تیزرفتار و
بادپا) و با انجام مانورهای فریبنده ،سپاهیان
چینی را با نیرنگ از پشت دیوارهای دژها یا
سنگر ها به تعقیب خود یا طعمه یا چیز جالبی که
سبب عطف توجه شان شود ،به نزدیکی محل استقرار
نیروهای اصلی خود که پنهانی در کمین نشسته
بودند ،می کشانیدند .وانگهی آنان را از چهار
سو با نیروی بزرگی در چنبر محاصره می گرفتند و
از دور تیرباران می کردند .کمتر کسی از چنین
کارزاری می توانست جان به سالمت به در برد .سپس
همه در میان بیابان ها ناپدید می گردیدند.
حتا دیوار بزرگ چین« -چانگ چنگ» این ساخت و
ساز به یاد ماندنی و گران که با هزینه گزاف و
هنگفت ،نیروی بزرگ و رنج توانفرسا ،خاص برای
پاسداری از چین در برابر کوچروان برپا شده
بود ،برای دفاع از سازندگان خود ،بیهوده و
ناتوان از کار برآمد.
«امپراتوری آسمانی» چین ،با اذعان به نیروی
شگرف هونوها ،تالش می ورزید دل حاکمان آنان را
به دست بیاورد .هنگامی که مادون شانیو برای
امپراتور هان ،یک نفر اشتر ،دو راس اسب سواری
تناور و دو پاالن چهاربند اسب فرستاد؛ در پاسخ،
یک دست جامه بلند و گشاد (تن پوش) زردوزی ،یک
دیهیم زرین ،یک حلقه کمربند طالکاری شده با سگک
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ساخته شده از استخوان کرگدن و ده بار ابریشم
هدیه گرفت.
به سال  162پیش از میالد ،امپراتور شیائو ون دی
به پسر ماودون -الوشان ( ،)Laoshanپیامی فرستاد
که متن آن چنین بود« :هان (یعنی چین ،به رهبری
دودمان هان) و هونو-چونان دو کشور برابر
همسایه» اند .اما برای هونوها چنین به رسمیت
شناختن ،کم بود .هر چند ،برای چین ،با آن ایده
های دیگر در آن هنگام پا گرفته در اذهان
نخبگان و الیه های گسترده جامعه آن کشور ،مبنی
بر این که « -چین -مرکز جهان است و در پیرامون
آن توده های وحشی زندگی می کنند» ،چنین چیزی
نهایت کرنش و بی آبرویی و افت بود.
هونوها می خواستند از چین ،نان ،پارچه ،به
خصوص ابریشم ،ابزارهای فلزی و کاالهای لوکس را
در ازای چارپایان (گوسفند ،بز ،گاو و اسب)،
پشم ،پوست ،چرم و ...به دست بیاورند .آن ها با
برشمردن خواست های خود به چینی ها ،و تحمیل
شرایط خود ،به ادامه بحران در مناسبات میان دو
طرف دامن می زدند .آتش جنگ پیوسته فروزان بود
و روابط با هونوها برای چین باستان مساله مرگ
و زندگی.
در این وضعیت ،در  139سال پیش از میالد ،ژانگ
کیان -جهانگرد و دیپلمات سرشناس چینی ،به غرب
آسیای مرکزی رفت .او پس از ده سال اسارت در
نزد هونوها توانست بگریزد و به آسیای میانه
برود -جایی که در آن امپراتوری هان با اوسون
ها که در هفترود زندگی می کردند ،در برابر
هونوها و کنتسزیویی ها پیمان ببندد .کنگوی،
همسایه غربی اوسونی ها ،به نوبه خود با یک
پیوند زناشویی دودمانی با هونوها پیمان بست.
پادشاه کنگهی ها یا کنگوی ها دختر خود را برای
شانیو داد و خود دختر او را گرفت.
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ژانگ کیان با برگشت به چین ،همچنین گزارش داد
که در حوضه رود سیر یا یکسرت (206)Yaksartیوئه
 . 206در باره رود آمو و رود سیر در ویکی پیدیا چنین
نوشته اند :آمودریا یا جیحون (به یونانی باستان:
ُکسوس -یونانیشدهٔ نام پارسی باستان رود:
/Oxus/Ὄξοςا
َخش است».
و
َ
یخشَه ارَ
سیرَ
دریا یا سیحون (پارسی باستانَ :
ته ،بهمعنای
َ
یونانی:
یخشَرت؛
پهلوی:
واقعی؛
مروارید
َ/Jaxartes/Ιαξάρτης
یا
سیحون
عربی:
یکسرتس(یکسرت)؛
گلزریون ،دومین رود پرآبی است که در آسیای میانه است
که بعد از پیوستن به آمو دریا به دریاچه خوارزم
(ارال) میریزد .رود دیگر آمودریا نام دارد .بخش ُ
ترکی
این نام ،سیر ،تا پیش از سده دهم هجری شانزدهم میالدی
در هیچ منبع تاریخی یافت نشدهاست؛ نخستین مرجع این
نام در این سده (دهم هجری) است ،که ابوالغازی
بهاُ
درخان ،تاریخ نویس و خان خیوه ،دریاچه خوارزم را
سیر تنیزی (دریای سرخرنگ) نامید.
در منابع اروپای غربی ،سیردریا با نام یونانی
باستانیاش َ/Jaxartes/Ιαξάρτης
یکسرتس شناخته میشود ،که
برگرفته از واژه زبان پهلوی َ
یخشَرت (آن طور که یوزف
مارکوارت ،خاورشناس نامدار آلمانی ،در « Die Chronologic
 »der alttiirkischen Inschriftenیاد کرده ) ،برگرفته از واژه
َرَ
پارسی باستانی َ
ته ،بهمعنای مروارید واقعی
یخشَه ا
است».
شایان یادآوری است که کلمه یخشی در زبان های ازبیکی
و قزاقی به معنای خوب و نیکو ،از همین یخشه پارسی
باستان گرفته شده است-.گ.
در انسکلوپیدیا چنین آمده است:
«دیرینترین نام جیحون در تاریخ ،اكسس /اكسیوس است.
نخستین بار یونانیان در لشكركشی اسكندر (درگذشته 323
پ .م ).با این نام آشنا شدند و آن را در نوشتههای
یونانی و رومی حفظ كردند .هندیان دستكم از سده هفتم
میالدی نام این رود را ذكر كردهاند (ماركوارت ،1938 ،ص
31؛ برای نام یونانی و التینی جیحون رجوع کنید به
پاولی ،ذیل Oxos؛ اشپولر ،ص .)231
به نوشته ماركوارت ( ،1938ص
بوده كه در فارسی باستان به
است و خوارزمیان نیز آن را
دیگر ،بر اساس آثار به دست
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ْش
َخ
 ،)33ریشه اكسس از و
معنای روینده و آماسنده
بهكار میبردند .از سوی
آمده ،جیحون در سرزمین

اصلی كوشان (بلخ) وخش نام داشت و نماد آن خدایی
َخشوا و در خوارزم خدای مادینه آب با
نرینه با نام و
َخش بود .نقش مسكوكات كوشان ،پیكر مردی است با
نام و
یك ماهی در دست چپ او (كه نشانه دریاخدا یا رود خدای
است) و نام او  OAXPOنوشته شده است (ماركوارت،1938 ،
ص  .)41 ،33جیحون در دوره ساسانیان (ح 226ـ ح 652
ْروت ،مأخوذ از نام
ْرود ،بهروذ یا وه
ْروذ ،به
میالدی) وه
َخ ـ آب ،خوانده میشد (همان ،ص 35؛
ایرانی و
برای نام های دیگر جیحون نگاه کنید به همو ،1901 ،ص
ُون،
148؛ اشپولر ،ص 231ـ .)232نام جیحون به صورت گح
ُوش
شاخه یی كه از عدن سرچشمه گرفته و در سرزمین ك
جاری است ،در تورات (سفر پیدایش2:10 ،ـ )13آمده و
ُكسس است كه به دریای قزوین (کسپین)
شاید همان ا
میریزد .لفظ جیحون به معنای تندرو (از ویژگی های این
رود) است و برخی گفتهاند كه همان اكسس است (هاكس،
ذیل ماّ
ّب
ده؛ قس ماركوارت ،1938 ،ص  ،35كه جیحون را معر
گحون ذكر كرده است) .چینیان از آن با نام های كوئی ـ
شویی ،وو ـ هو ،پوـ تسو (اشپولر ،ص  )232و نیز آمو ـ
ُران یا مولین در مغولی به
ُموران (مو
مو ـ لین یا آمو
معنای رود است؛ برتشنایدر ،ج  ،1ص  85و پانویس )213
یاد كردهاند.
با آمدن مغوالن ،واژه جیحون از رواج افتاد و در منابع
جغرافیایی و تاریخی ،آمودریا هم به كار رفت (رجوع
کنید به ادامه مقاله) .با توجه به اهمیت شهر بلخ،
بدون در نظر گرفتن فاصله زیاد آن با رود جیحون ،آن
ْ آب یا رود بلخ نیز میخواندند (رجوع کنید به
را بلخ
یعقوبی ،ص 278؛ مسعودی ،ص 183؛ سهراب ،ص 144ـ 145؛
یاقوت حموی ،ذیل ماّ
ده؛ نیز رجوع کنید به بلخاب*).
ابوالفداء نیز در تقویمالبلدان (ص  )61اشاره كرده كه
رود بلخ همان رود جیحون است .به نوشته محمدبن نجیب
بكران در قرن هفتم ،مردم رود بزرگ را جیحون
مینامیدند (ص .)45
سرزمینی كه جیحون در آن جاری است (ماوراءالنهر) ،در
ْ رود
َز
َر
یونانی باستان ترانساكسانیا و در فارسی و
(فرارود) خوانده میشد .در منابع اسالمی به زبان عربی،
ناحیه واقع در شمال جیحون ماوراءالنهر * نامیده شده
است (لسترنج ،ص  .)433دولت هایی كه در كرانههای جیحون
به وجود آمدند ،در زمان قدیم به اكسس مشهور بودند
(بولشایا ،همانجا).
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در آثار جغرافیانویسانی مانند ابنخرداذبه ،سده سوم
(ص  ،)33ابنرسته (سده سوم؛ ص  ،)91ابنفقیه (سده سوم؛
ص  ،)324مقدسی (سده چهارم؛ ص  ،)22حدودالعالم (سده
چهارم ،ص  ،)40اصطخری (سده چهارم؛ ص  ،)287گردیزی
(سده پنجم؛ ص  )154و یاقوت حموی (متوفی 626؛ ذیل
َْ
ْ» و «جیحون») نام رود ،جیحون ثبت شده ،ولی
َن
ثخشْمیث
َر
«ا
محمد بن نجیب بكران (قرن هفتم؛ ص  )48نام آن را
جیحون خوارزم ذكر كرده است و به نوشته حافظ ابرو
(متوفی 833؛ ج  ،1ص  ،)169به آن در عربی جیحون و در
خراسان آب آمویه گفته اند و دلیل آن قرار گرفتن
روستای آمویه بر سر راه خراسان ـ بخاراست .ابنرسته
سرچشمه رود جیحون را شهرهای َ
ّت و مسیر آن را به سوی
تب
مشرق و در جهت باد صبا ذكر كرده است (همانجا) ،كه از
معادن این مسیر طال استخراج میشود (همان ،ص 93؛
جیهانی ،ص .)181
در مقاله «نام کهن سیر دریا» ،نوشته لیوشیتس
(گزارنده :عسگری ،لیال) ،نشریه :ادبیات و زبان ها «
نامه فرهنگستان» تابستان  - 1384شماره -»26گ.در باره
سیر دریا چنین آمده است«« :آمو دریا ،Āmu ،حاصل تحول
( Āmuya ،Āmulبعدها چارجوی و اکنون ترکمن آباد) است
که شهری بوده است در کرانه جنوبی این رود بر سر راه
بازرگانی خراسان به آسیای مرکزی در سده های میانه.
در ترکیب سیردریا ،جز  sīrپیچیده تر است .به طوری که
کلیاشتورنی اشاره کرده ،جز  sīrنخستین بار در نام
منطقه یی در مسیر سفالی سیردریا دیده شده است .شرف
الدین عبدهللا ملقب به وصاف الحضره ( )734-663در اثر
خود ،تاریخ وصاف ،به این نام اشاره کرده است .وصاف،
در حدود  706ه ،در باره جنگ داخلی اخالف چنگیزیان جوچی
در سمیرچ ،اطراف جند ،چنین نقل می کند:
«شاهانی از دودمان چغتای و اوگده بر شاه پسر قیدو و
بر توکتای پسر اردو تاختند .شاهان به غارت ایل فرمان
دادند .آنان اردوی زرین را ،که سیر اردو خوانند،
بسوختند و سرزمین طراز و ینغی را بر باد دادند.
یوستی و بارتولد  sīrرا در زبان ترکی با  ،silisنام
سیردریا در آثار نویسندگان متقدم ،مقایسه کرده اند
که نخستین بار در تاریخ طبیعی ،اثر پلینی ،به آن
اشاره شده است« :رود یاکسارت (یکسرت)  Yaxarteرا ،که
سکاها سیلیس خوانند ،اسکندر و سپاه او در برابر
تانائیس ( )Tanaisبه کار بردند» (.)NH.VI, §49
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شی ها که به تازگی به این جا کوچیده اند،
زندگی می کنند ،که سیطره خود را بر گستره های
کشور داسیا ()Dasia
پیرامون شان از جمله
(یونان و باختر) پهن ساخته اند .یوئه شی ها پس
از گرفتن گستره یونان و باختری ،پادشاهان کشور
داسیا گردیدند.
اطالعات
با
خبر،
این
(مقایسه)
وراندازی
نویسندگان باستان -استرابو و تروگوس پولیتی
( )Trogus Politeyaباعث شد تا پژوهشگران به این
اندیشه بیفتند که کشور داسیا ( ،)Dasiaنه گستره
دولت یونان و باختری ،بل که گستره بودوباش
ُ
تخاری ها-
مردم هندواروپایی باستانی ،یعنی
«ُ
تخارستان» است که متصرفات شان در آغاز مانند
یوئه شی ها در تسلیانشان خاوری و در ترکستان
خاوری بود و از آن جا ،برخی از ایشان شاید
همراه با یوئه شی ها به سمت غرب به آسیای
میانه به راه افتاده بودند.
دستاورد جهانگردی و کشورپیمایی نخستین چینی
پیشگام و پیشاهنگ «گشاینده راه به سوی باختر»
لشکرکشی چین باستان به دره فرغانه گردید که در
آن جا ،بر پایه منابع چینی ،در سده های یکم و
دوم پیش از میالد دولت َ
دوان (فرغانه باستان)
قرار داشت .ژانگ کیانَ ،
دوان را چونان یک کشور
کشاورزی با دژها وآبادی های مستحکم توصیف می
کند .باشندگان دوان به پرورش نژاد خاصی از اسب
ها می پرداختند که عرق شان رنگ سرخگون خونی
داشت .به گفته گاهنامه نویسان چین باستان (به
گمان بسیار نیاکان نسل اسب های بادپای آخال
( )akhaltekinsکنونی) ،به خاطر به دست آوردن همین
اسب ها بود که امپراتوری هان با دوانی ها به
جنگ پرداخت .پس از کشته شدن سفیر چین در 104

به نظر کلیاشتورنی sїr ،با  śiräدر ختنی -سکایی یا []šir
«« šyrخوب ،نیکو» در سغدی (اوستا ،srīra -هندی باستان
 - (śrīrá ،śrīláمطابقت دارد -فرضیه یی که تنها بر پایهشباهت آوایی استوار است-»...گ.
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پیش از میالد در فرغانه ،به سال های  102و 101
پیش از میالد ،سپاهیان چینی به دوان لشکرکشی
نمودند و با بیش از  60هزار جنگجو (به اضافه
207
سپاهیان رس رسانی یا لجستیکی) برآن تاختند.
هرگاه به سال  102سپاهیان هان با یورش توانسته
ُزگن کنونی را
بودند تنها شهر «یو» در حومه ا
بگیرند ،لشکرکشی دومی را با هدف تصرف پایتخت
دوان انجام دادند .چینی ها در این تهاجم ،خط
بیرونی سنگرهای پدافندی دوان را درهم کوبیدند
و نابود کردند ،مگر ،با این هم قادر به گرفتن
دژ استوار ارگ نشدند .پرگانه یی ها یا فرغانه
یی ها (دوانی ها) از ترس حمله همسایه های
کنگویی شان ،با چینی ها در زمینه صلح به توافق
رسیدند .این بود که چینی ها چند ده راس «اسب
خوش پیکر و برین نژاد» و سه هزار راس اسب عادی
به دست آوردند .فرمانروای پیشین را برکنار
نموند و به جای وی پادشاه نوی گماشتند .با این
هم ،نیروهای هان در راه بازگشت به خانه ،آماج
 .207دل یل این کار ،آن بود که دشت نشینان کوچرو ،به
ویژه هونوها ،اسب های بسیار نیرومند و تندپا داشتند.
برعکس ،چینی ها از کوچک جثه و کند رو بودن اسب های
شان رنج می بردند و در نبرد سواران ،حریف هونوها
نبودند .به ویژه این که هونوها با دسته های سواران
خدنگ افکن به روست اها و آبادی های چینی به سرعت یورش
می بردند و با به یغما بردن آن ،آذرخش آسا در دل
بیایان ها ناپدید می شدند .در این حال ،سواره نظام
چین از پیگرد آنان عاجز بودند و به فرض گیر کردن آن
ها ،به دلیل ناتوان بودن اسب های شان ،باز هم کاری
از پیش برده نمی توانستند .ب رای شکستن این بن بست
نظامی ،تنها به دست آوردن اسب های دوانی می توانست
این ضعف ارتش چین را جبران نماید .از این رو،
پیشاروی چین دو راه بود :یا این که از راه گفتگو و
بازرگانی ،این اسب ها به دست بیاورد و یا این که با
و به کار گیری روش های سخت ابزاری .این
لشکرکشی
گونه ،پس از ناکام شدن دیپلماسی ،لشکرکشی به دوان
امری بود ناگزیر.
این لشکرکشی که با هدف به دست آوردن اسپ های دوانی
بود ،در آینده برآیند غیر منتظره یی داشت -افتادن
ختن به دست چین-.گ.
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شبخون های پیوسته مردمان بومی قرار گرفتند .از
سوی دیگر ،پس از رفتن چینی ها ،دوانی ها شاه
دست نشانده چین بر تخت خود را کشتند .مقارن با
این زمان ،در دره فرغانه آبادی های بسیاری
ساخته شد -هم آبادی های دژگونه و مستحکم و هم
آبادی های غیر مستحکم (]7.[)unfortified
...و اما دستاورد اصلی ماموریت ژانگ کیان به
دست آوردن همپیمان نیرومندی برای امپراتوری
هان در سیمای دولت اوسون ها بود با جمعیت
 630،000نفری و ارتشی  188.000نفری ،که در آن
گارد دولتی اوسون مرکب از سی هزار سپاهی حرفه
یی خدنگ افکن کماندار سواره و پیاده شامل بود.
زور این رزمندگان را هونوها هنگامی که در سده
یکم میالدی رهبر اوسون ها -وی گویمی ( )Guymiبر
آنان تاخت و چهل هزار اسیر گرفت ،دیدند.
هونوها در دوره ماودون شانیو نزدیک به 400-300
هزار سپاهی و در دوره پسرش -الوشان شانیو 140
هزار سپاهی داشتند .نیروهای اصلی هونوها در
گروه های ده نفری سواره آرایش می یافت که آن
را «تئمه» (تومه) می خواندند و فرمانده آن را
«تئمان» (تومان) -یعنی سرکرده گروه های ده
نفری.
همین گونه ،سازمان نیروهای رزمی هونوها در
سیستم «دهی» یا ده تایی (تومه ها) آرایش می
یافت :گروه ده نفری ،ده گروه ده نفری (صد
نفری) ،ده گروه صد نفری (هزار نفری) و ده گروه
هزار نفری (یک لشکر ده هزار نفری) که همه
مردان بالغ قادر به برداشتن جنگ افزار را در
آن به خدمت می گرفتند.
همچنین می دانیم که ارتش هونوها چهار سپاه
داشت که هر سپاه متشکل از اسب های
سواره
دارای یک رنگ مشخص بود (مانند سفید ،سیاه،
نسواری ،خاکستری یا .)...از اردوگاه شانیو،
سواران گارد شاهی پاسبانی می کردند .اطالعاتی
در باره گارد شخصی پیشوای هونوها در دست است
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که سپاهیان آن را به نام لنچژون ها ()lanchzhun؟
می خوانده اند.
ماودون ،در سال  200پیش از میالد ،ارتش چین به
رهبری شخص امپراتور-گاودی ( )Gaodiرا در بیابان
به محاصره کشانید و آن را به مدت هفت روز در
چنبره گرفت .اما نتوانست به رغم برتری افراد،
در این نبرد به پیروزی دست یابد .دلیل این کار
شاید در آن بوده باشدکه هونوها نبردهای تن به
تن و جنگ نزدیک را دوست نداشتند .آنان تنها از
راه دور با تیرباران دشمنان به آنان یورش می
آوردند و تنها هنگامی بر سر آنان می ریختند که
نیروهای شکست خورده ،آرایش جنگی خود را از دست
داده و هراسان و پراکنده و پریشان آغاز به عقب
نشینی می کردند208.سپس هونوها شانس می یافتند
به پیروزی سریع دست یابند .حمله ناگهانی به
دشمنَ ،
تهی ساختن زمین دشمن از هر چیزی ،رخنه
عمیق به پشت جبهه آن ،به دست آوردن تا جای
امکان بیشتر غنایم و بازگشت سریع در صورت
امکان بدون دادن تلفات و ضایعات ،استراتیژی
اصلی نظامی هونونوها بود .انگیزه اصلی در این
گونه تاخت و تازها ،به دست آوردن غنیمت های
جنگی بود .به گفته منابع چینی« ،جایی که طعمه
یی را ببینند ،هیچ رفتار و کردار شایسته و
عدالت را نمی شناسند»]8[ .
هونوها در روند لشکرکشی های خود ،به اهداف
راهبردی یی که شانیوهای شان پیشاروی خود
گذاشته بودند ،دست یافتند -کوچروان آسیای
مرکزی و جنوب سایبریا را زیر فرمان خود
درآوردند ،بر جاده بزرگ ابریشم از طریق
بر
و
کردند
قایم
کنترل
خاوری
ترکستان
امپراتوری هان معاهدات «صلح و خویشاوندی» را
 . 208منابع دیگر گزارش می دهند که امپراتور در این
جنگ به محضی که ا حساس کرد سپاهش در حال شکست است ،به
ماودن پیشنهاد گفتگوهای صلح کرد و توانست با زرنگی
او را فریب بدهد و از حلقه محاصره جان سالم به در
َ
َد– .گ.
بر
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تحمیل کردند که بر پایه آن ،چینیان باستان به
هونوها باج می پرداختند.
هونوها ،بیشتر کوچی بودند ،گرچه در منابع
بارها و بارها اطالعاتی در باره زمیندار بودن
برخی از تیره های آنان و موجودیت آبادی های
مسکون در گستره بودوباش شان دیده می شود و
کاوش های باستان شناسی در استپ های مغولستان
کنونی ،دانشمندان را به این باور رسانده است
که امپراتوری هونو« ،کشور شهرها» بود ]9[.
نظامی-
اصل
بر
هونوها،
دولتی
ساختار
«دمکراتیک» تقسیم کشور به دو جناح و مرکز
استوار بود .اتحادیه جناح چپ (خاوری) در
برگیرنده یوئه شی ها بود که اصل و نسب شان-
خویان ( )Huyanیا خویئان ( ،)Huiyanخایئان
( )Hayyanبود .این سرزمین شهبانو بود که همانا
فرزند او بودن ،شرط اصلی داشتن ادعا بر تاج و
تخت شانیو بود 209.احتماال اردوگاه (پایگاه)
شهبانو در خاور بیابان بزرگ خینگان در وادی
رود چور ،قرار داشت که به نام «یان شی»
(( )Yanchjiای شی ،آتی؟) ( )(Echzhy, Atiیاد می شد.
با این حال ،صالحیت جناح چپ کشور ،به سمت شرق
تا سردارنشین های کوریای شمالی پهن می شد.

 . 209چنین بر می آید که طبق سنت ،شهبانوی هونوها،
همیشه زنی از یوئه شی ها بوده است .می توان گمان برد
که در آغاز ،هنگا می که یوئه شی ها بر هونوها فرمان
می راندند ،عروسی با شاهدختی از دودمان یوئه شی،
برای شانیوی هونوها متضمن تاج و تخت وی و رشته پیوند
با دربار شاهنشاهی و نوعی مشروعیت در میان مردم خودش
به شمار می رفته است .اما ،پسان ها که کار برعکس شد،
یعنی هونوها بر یوئه شی ها چیرگی یافتند ،شاید چنین
سنتی به این دلیل ادامه یافت که به گونه یی بتواند،
سیطره هونوها را بر بقایای یوئه شی های برجامانده از
دولت بزرگ پیشین تامین نماید .از سوی دیگر ،یوئه شی
ها از قدیم ها ،قوم برتر و اشرافی استپ ها شمرده می
شدند و به خودی خود ،این که ش انیوها از نسل شاهدخت
های دودمان یوئه شی بودند ،به آنان جایگاه بلندتری
در میان توده های عادی کوچی استپ ها می داد-.گ.
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جناح راست اتحادیه ،گسترش قدرت هونوها را (حتا
تنها بالقوه) تا دور دست ها در غرب ،الی
سرزمین اوسون ها در بر می گرفت .این بخش ،زمین
های مرکزی پیشین یوئه شی ها در تسلیان– شان شان
(نان -شان) در ژانگ  -در گانژو و در امتداد
ائدزین-گوالو ( ،)Edzin-goalرا نیز در بر می
گرفت .یوئه شی ،به تیول یا وسال های هونوها
مبدل شده بودند و آن ها را در زبان چین باستان
به عنوان «خون» ها می خواندند (در زبان چینی
معاصر« -وئن») .با این حال ،تیول در این
مفهوم ،چیزی شبح مانند وگنگی بود ،زیرا گاهی
شانیو حتا نمی توانست تصور کند که این سرزمین
ها ،چگونه جاهایی هستند ،در آن چه می روید ،چه
کسانی در آن می زییند ،چه آداب و رسومی دارند،
و چه کسانی بر آنان فرمان می رانند؟]10[ .
بیشترین دلچسپی را برای موضوع پژوهش ما،
پرداختن به مساله تباری در جناح چپ (خاوری)
اتحادیه هونوها و پیوندهای تباری -سیاسی آن با
غرب آسیای مرکزی بر می انگیزد .در سال 57پیش از
میالد ،برادر بزرگ شانیو -به نام اودو -اوسی
(شاید  Hada-asiو یا شاید هم  )Huda-yasiکه از مادر
دیگری (از الیه های غیر اشرافی پایینی جامعه)
به جهان آمده بود ،رهبر جناح چپ ،گردید.
برادر شانیو که «برخاسته از میان مردم عادی»
بود ،تقریبا در ناحیه علیای ارگون و نوار
نزدیک به بیابان خنگان آغاز به رهبری قبایل
خاوری نمود .در این هنگام امپراتوری هونوها رو
به واژگونی و انقراض داشت و در آستانه فروپاشی
قرار گرفته بود .پس از آن که شانیو در سال 55
پیش از میالد تابعیت امپراتوری چینی هان را
پذیرفت ،یعنی پس از پیشگیری گرایش سیاسی
نامنهاد «جنوبی» (بر پایه اسناد چینی) ،بخشی
از هونوها نام هونوهای جنوبی را به خود
گرفتند .اما در مقابل آن ها ،قبایل باشنده
جناح چپ که بیشتر از نگاه تباری از جمع یوئه
شی ها بودند ،حاضر نگردیدند ،زیر بار تابعیت
چین بروند و از همین رو ،به نام هونوهای شمالی
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خوانده می شدند .در این حال ،هودو -اوسو،
خودسرانه خود را شانیو اعالم کرد[ .این گونه،
دولت هونوها به دو بخش جنوبی زیر نفوذ چین و
شمالی «مستقل» تقسیم شد-.گ].
به هر رو ،او خود را چژی چژی ( )Chzhichzhiخواند
[اگر آن را به شکل «شی شی» بپذیریم ،چیزی
همانند شاهنشاه -شاه شاهان می شود-گ ].داد و
در طی چند سال آینده در غرب موفق به شکست دادن
چندین گروه از اوسون ها (  Wūsūn (烏孫گردید و
همچنین متصرفات مربوط به قبایل اوتسزی Utsze
(اوگال) ) (Avgalرا گرفت و با نیروهای اوگالی
()tszyankun
ها
تسزیانکون
سپاهیان
توانست
(کرکیرها)  Kerkyrرا در هم بکوبد ،و در شمال
دینلین ها را شکست بدهد.
فرمانروای تسزیوشی ها ( )Jushiکه مشتمل بر شش
قبیله مستقل کوچی بودند و متصرفات شان در سده
های نخستین میالدی از غرب تا شرق «از دانهوانگ
تا اوسون» پهن بود و مرکز دولت شان در واحه
تورفان قرار داشت ،از نگاه سیاسی وابسته به
هونوهای شمالی بودند.
چژی چژی (اودو -اوسی) -فرمانروای هونوهای
شمالی ،با توجه به فشار پیوسته یی که از سوی
هونوهای جنوبی متوجه وی بود و نیز تهدید نظامی
سپاهیان چینی هان ،در وضع بسیار دشوار« -در
تنگنا قرار گرفت» و با بهره گیری از دعوت
پادشاه کانتسزوی (کنگا یا کنگها) ،که دختر خود
را به وی داده بود ،با همراهان خود (با تنها
سه هزار نفر) به کرانه های میانه سیردریا ،و
سپس رود تاالس) ، (Dulayدر منطقه مرزی میان کنگها
و کشور اوسون ها کوچید.
شاید ،این سرزمین ها که در آن ها به قول منابع
چینی ،قبایل هئسو ( ،)hesuیانتسای ( )yantsayو
دایوان ( )dayuanزندگی می کردند و در گذشته
وابسته به پادشاه کنگها بودند ،نه «به خاطر
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تغذیه» که در منبع به نام «باج یا جزیه»
خوانده شده است ،در دسترس شانیوی هونوهای
شمالی که مقارن با این زمان دارای پایگاه
اقتصادی خودش بوده باشد ،گذاشته شده بود .در
واقع ،از کاروان سه هزار نفری همراهان وی،
هنگام ورود به تاالس 1518 ،نفر زنده مانده
بودند-همسران ،پسران و دخترانش و کارمندان
برجسته و نامدار دولتی.
پادشاه کنگهایی ها ،بر آن سنجش داشت تا با
نیروی چژی چژی ،در برابر برابر فشار اوسون ها
از شرق ایستادگی کند و از آن «برای پاسبانی از
مرزهای خود» کار بگیرد .اما امیدهای او برباد
رفتند و بیهوده از کار برآمدند .چژی چژی طی دو
سال ،در کرانه رود تاالس کاخی ساخت دژ مانند که
چشم را خیره می ساخت و هوش از سر می ربود .دژ،
دیوارهای دوال داشت که در میان دیوار کاخ و
دیوار بیرونی ،خندقی ژرف کنده شده بود .این
ارگ ،در سال  36پیش از میالد به دست نیروهای
اوسون ها و هان ها و حتا بخشی از خود
کانتسزیویی ها نابود شد و همه  1518نفر سر به
نیست شدند.
شی شی ،خود و وابستگان خویش را با پذیرفتن
شرایط ناگوار و ناسازگار شاه کنگهایی ها به
دست خود به مرگ محکوم ساخت .او با آن ها درگیر
شد و همسر خود -شاهدخت را به آب تاالس انداخت
که به همین خاطر ،به نوشته منابع چینی-
«شانیوی «خود گماشته» ،پس از اشغال دژ از سوی
نیروهای متحده ،از سوی یکی از رهبران کنگهایی
گردن زده شد ]11[.چنین بود پایان غم انگیز
نخستین حضور هونوها در غرب (یعنی در گستره
آسیای میانه) و چنین شد سرنوشت سرایت زبان
هونوها در کشورهای اوسون و کانتسزیوی [.]12
این گونه ،هان -امپراتوری باستانی چین که خود
توانایی درهم شکستن هونوها را نداشت ،موفق شد
این کار را به دست دیگر قبایل چادر نشین و
نیمه کوچ نشین آسیای مرکزی -اوسون ها ،دینیلین
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های ینی سی ،دونهوها ،کنگویی ها و حتا خود
هونوها انجام بدهد.
موج دوم «تهاجم هونوها» به آسیای میانه ،در
آخرین دهه سده یکم میالدی سرازیر می گردد که
همچنین با کنگهاها همراه است .نخستین اطالعیه
یوئی
دولت
گزارش
در
رویداد
این
از
بان )Yueban(210که در دفتر «تاریخ دودمان های
شمالی» [چین-گ ].به نام اورپن ( )Urpenآمده
است ،بازتاب یافته است .در این جا ،گفته می
شود که یوئی بان ها که در سده های چهارم -پنجم
میالدی در گستره آسیای میانه می زیستند ،در
گذشته زیر فرمان قبایل شانیوی شمالی هونو
بودند.
«ارابه های رزمی و سواره نظام زیر فرمان
سپهدار هانی -داو سیان ،به سرزمین هونوهای
شمالی از راه کوه های کیم یا تسزین وئی )(Jinwei
تاختند و به غرب کاتسزیوی رهسپار شدند.
سپاهیانی که توان راهپیمایی نداشتند ،در شمال
منطقه کوچا (در قلمرو تسزیوی ها  )Tszyuyمستقر
گردیدند.
در گذشته ،منطقه یوئی بان ) (Yuebanدر گستره
چندین هزار لی پهن بود و نزدیک به دو صد هزار
نفر باشنده داشت .باشندگان منطقه لیانچژو،
چنین برمی آید که فرمانروای ایشان را به نام
شانیو -شاه می خواندند .رسم و رواج ها و زبان
آن ها با گاوچه ها (کوچا ها ،تخارها) 211نزدیک
است] 13[.
 . 210پس از گریختن شی شی ،قدرت در دولت هونوی شمالی
به دست یوئی بان ها افتاده بود-.گ.
 . 211این یک نکته بسیار مهم است که نشان می دهد که
زبان بخش بزرگی از جمعیت هونوها به زبان تخاری نزدیک
بوده است .روشن است ،جمعیت هونوها را که  24قبیله
بودند ،نزدیک به  360هزار نفر تخمین می زنند که از
جمله  200هزار نفر آن در هونوی شمالی و  160هزار دیگر
در هونوی جنوبی می زیسته اند .باشندگان هونوی جنوبی
که بیشتر به چی نی ها نزدیک بودند ،از نگاه تباری و
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در سال های  93-89سده یکم میالدی دربار هان
برای واپسین بار تالش کرد تا در گستره شمالی
راه بزرگ ابریشم که از «خاور به سوی باختر» می
رفت ،و در گذشته زیر کنترل هونوهای شمالی بود،
سیطره خود را پهن نماید.
در نتیجه یک رشته تالش ها ،نیروهای هان ،به
فرماندهی سپهبد درباری -دوا سیان ،با پشتیبانی
نیروهای هونوهای جنوبی ،توانستند در مناطق دور
افتاده نواحی شمال بیابان خینگان به وادی های
رودهای «چور» و «تور» (شاخه های نونیم-
سونگاری)  – Nonnm - Songhuaجایی که اردوگاه
شانیوی هونوهای شمالی قرار داشت ،رخنه کنند.
در روند جنگ ،شانیو زخم برداشت و از اسب پایین
افتاد .مگر ،هر چه بود توانست بگریزد و پنهان
شود ]14 [.در این حال ،گزارش های آمده در عین
گاهنامه در باره این که شانیو به کجا گریخته
بود ،مختلف اند .هر چند ،هر دو از کشور کنگها
ها نام می برند ]15[ .اما این واقعیت است که
شانیوی زخمی «برهنه» که تنها چند ده (یا
اسکورت داشت،
بیشتر) از آن ،سرباز سوار در
نمی توانست در زمان کوتاه ،فاصله یی به این
بزرگی و پیچیدگی -از منچوری تا آسیای میانه را
بپیماید و درنوردد.
بایسته یادآوری است که گستره دولت کنگها ها یا
کانتسزیویی ها در دامنه های شمالی خینگان بزرگ
هم پهن بود .در گزارش های چینی ،اطالعات بسیار
اندکی در باره این منطقه داده می شود .اما به
هر رو ،چنین اطالعاتی وجود داشتند.
برگ های باقی مانده از دفتر «مروری بر دوره
وئی» ،حاکی از وجود دو دولت کانتسزیویی اند-
زبانی بسیار با چینی ها آمیزش یافته بودند و زبان
شان بیشتر به پروتومغولی و پروتوتورکی نزدیک بود .در
حالی که اکثریت هونوها همان زبان نخستین ایرانی
خاوری خود را که گفته منابع چینی به زبان تخاری
نزدیک بود ،نگه داشته بودند-.گ.
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یکی در آسیای میانه و دیگری در جنوب خاوری
گستره کئرکیرهای حوضه رود ینی سئی (قرغیزها و
تسزیانکون) ( (tszyankunدر جنوب گستره دینلین
های آن سوی دریاچه بایکال« :متصرفات تسزیانکون
در شمال باختری گستره کانتسزیوی واقع است که
شمار سپاهیان رزمی آن به سی هزار تن می رسید.
سمور ( )sablesبسیار است و اسب های
در آن جا
نیکویی دارند .متصرفات دینلین ها در شمال
کانتسزیویی واقع است]16[ »...
در فهرست قبایل زیر دست هونوها از قبیله
تسیانیوی ( )tsyantsyuyنام می برند که با قبیله
کانتسزیوی عین چیز شمرده می شود [ ]17که در
کنار هاال-آالتاها ( piebald horses-ala al( )Hal-Alatیا
دارندگان اسپ های ابلق) یاد می شوند .در میانه
های سده نزدهم منبع همچنین از حضور قبیله
کانتسزیوی در کوه های زرین -در بیابان خینگان
بزرگ که به زبان تورکی کهن «آلتون کان»
( )Altunkanو به زبان مغولی «آلتاخان» ()Altahan
212
خوانده می شد ،یاد می کند.
در شاهنامه فردوسی این منطقه در آن سوی دریای
213
چین داالیی نور با کنگ سیاوش ربط داده می شود
و گفته می شود که کنگ سیاوخش در نزدیکی دریای
(در شمار
کیماک ( )Kimekواقع است214که کامال
شواهد با رودخانه کنونی ایمین ()Yiming
دیگر
 . 212شایان یادآوری است که در باره وجه تسیمه خان،
اطالعات دقیقی در دست نیست .شماری بر آن اند که این
کلمه درست مانند خاقان از کلمه دهگان (دهقان ،دهخان)
ایرانی گرفته شده است .از سوی دیگر ،کان -خان به کسی
گفته می شود که دارنده زر است .شاید کلمه کان یا
کانسار هم ریشه در همین داشته باشد .تردیدی نیست که
این کلمه از زبان های ایرانی خاوری به تورکی و مغولی
راه یافته است -.گ.
 . 213شایان یادآوری است که در مورد محل موقعیت کنگ
سیاوش در میان پژوهشگران اختالف نظر هست-.گ
 . 214در شاهنامه چند بار به کنگ سیاوش و دریای کیماک
اشاره شده است .به گونه مثال:
همه چین و ماچین سپه گسترم -به دریای کیماک بر بگذرم
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همخوانی دارد) ]18[ .منطقه کنگ در خاورزمین
(با کنگ ده پارسی مقایسه می شود) که بیخی با
کنکاتی ( )Kankatiدر ریزشگاه رود ارگون (آرگان)
و کن یا کنگ دوره قدیم مغولستان قابل انطباق
است]19[ .
کنگ ها یا کنگهاهای خاوری به طور مستقیم با
قبیله کارا کنگلی (به زبان چینی -هئی-چئی-
تسزی ،یعنی دارندگان ارابه های سیاه ،به زبان
تبتی« -گا-را گنگ -لئی») [قره قانقلی ها که در
ربطی
بودند-گ].
شامل
اوغوز
کنفدراسیون
ندارند215.نخستین اطالعات تاریخی در باره کارا
کنگلی ها به طور مشخص تنها در میانه های سده
نهم پدید می آید و در همین چارچوب .به گفته
برخی از پژوهشگران ،کنگلی ها مردمان باستانی
اند.
َانگلی» [قانقلی] چونان
در واقع ،نام تباری «ک
الیه اشرافی قبایل تورک قپچاق (پولوفسی های
 polovtseگاهنامه های کهن روسی ،کومان های تاریخ
های اروپا و بیزانتینی یا روم شرقی) ،در نتیجه
جابه جایی آن ها در کرانه های رود سیر دریا در
مرزهای هزاره های یکم-دوم پیش از میالد ،تمایل
آن ها را به مرتبط ساختن خود با سنت های
ژنیالوژی (نسب (شجره) شناسی) کانتسزیویی ها یا
کنگویی های باستانی ،که از مدت های طوالنی در
کرانه های سیردریا زندگی می کردند ،نشان می
 . 215این نکته از دید تاریخ تباری و زبانی آسیای
میانه بسیار مهم است .زیرا برخی از دانشمندان برنامه
یی ازبیکستان و قزاقستان همانا با یکی پنداشتن
آگاهانه این دو ،می کوشند با سوءاستفاده از همانندی
دو قوم بیخی دور از هم ،تاریخ دولت های تورکی زبان
در آسیای میانه را پیش از سده ششم میالدی قلمداد
نمایند .در حالی که بسیاری از دانشمندان واقعگرای
تورکی زبان از جمله نویسنده همین مقاله -داکتر قادر
بایف (قزاق) ،با پابندی به وجدان علمی ،خالف دیدگاه
های سیاسی حاکم بر کشورهای شان ،از بازگویی حقیقت
چشمپوشی ننموده اند که شایسته ارجگزاری فراوان است- .
گ.
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دهد تا این گونه ،حق خود را به این سرزمین ها
216
توجیه نمایند.
شایان یادآوری است که منابع متاخر چینی ،به
ویژه« ،یوان -شی» (( )Yuan Shihتاریخ دودمان
(مغولی) یوان) ،که در سده چهاردهم تدوین شده
است ،به طور مستقیم به آن تداوم اشاره می کند
که میان کنگلی و باشندگان باستان آسیای مرکزی
َنگلی) - Kangly
َنلی» ( Canleyک
وجود داشته است« :ک
همان است که در عهد هان گاوچئه ( )Gaocheنامیده
می شد -کشور (دولت) چرخ دستی های بلند»...
[]20
اطالعات همانندی را در باره کنگلی ،با آن که به
اندازه کافی کامل هم نیست ،رشید الدین-217
کارا کنگلی ها
 .216به سخن دیگر ،یعنی با گذاشتن
(قره قانقلی ها) به جای کنگویی ها ،خود را چونان
باشندگان بومی و کهن این سرزمین ها جا بزنند .چنین
گرا یشی در نوشته های شماری از دانشمندان دولتی
ازبیکستان ،از جمله اکادمیسین عسکرف دیده می شود که
تالش دارد نه تنها تاریخ خلق ازبیک را از چند سده به
 3.5هزار سال پیش بکشد ،بل که همه آریایی ها از جمله
پارس ها -هخامنشی را تورک و به گونه خاص ازبیک جا
بزند !.روشن اس ت چنین چیزی در جمهوری های آسیای
میانه و قفقاز تازگی ندارد .هرگاه آذری ها دولت ماد
را دولت ترکان آذری می پندارند و ترکمن ها دولت های
اشکانیان و ساسانیان را دولت های نیاکان ترکمانان
قلمداد می کنند ،پس چرا ازبیک ها چنین نکنند! این
است که ازبیک ها نه تنها شاهن شاهی های هخامنشی،
کوشانی ،کیداری و یفتلی را تورک و اوزبیک می شمارند،
بل که همه آریایی ها را تورک و نیاکان ازبیک ها می
دانند! .به قول معروف -تو خود حدیث مفصل بخوان از
این مجمل!-گ.
رشید الدین چنین آمده
 . 217در ویکی پیدیا در باره
است« :رشیدالدین فضلهللا (زاده در حدود سال ۶۴۸
قمری ۶۲۹/خورشیدی در همدان -درگذشته  ۲۸دی ۶۹۶
خورشیدی/ذیالقعده  ۷۱۷قمری) رجل سیاسی ،تاریخنگار و
پزشک ایرانی آخر سده هفتم خورشیدی بود که کتاب جامع
التواریخ را به رشته تحریر درآورد و در دوران وزارت
خود بناهای فراوانی همچون ربع رشیدی ساخت.
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تاریخ نویس پارسی سده های سیزدهم -اوایل
چهاردهم میالدی ارائه کرده است ]21[ .او اشاره
می کند که کنگلی ها نخستین کسانی بودند که چرخ
دستی بلند را اختراع کردند که به زبان ترکی آن
را «قانقلی» (قنقلی) می گویند و نام قبیله آن
ها هم از همین ریشه گرفته است .شاید رشید
الدین و تدوین کنندگان «یوان -شی» مدارک در
دانش و آگاهیهای بسیار رشیدالدین فضلهللا از دامنه
گستردهای از فرهنگ ها سبب شده است تا کتاب وی به
عنوان یکی از منابع مستقیم برای اطالع از دوران
پایانی عصر مغول قلمداد گردد .موریس روزامبی،
تاریخنگار ،او را برجستهترین چهرهی ایران در دوره
مغول برمیشمارد.
خواجه رشیدالدین فضلهللا الوزیر ابن عمادالدوله ابی
الخیر بن موفقالدوله علی همدانی در حدود سال ۶۴۸
قمری ۶۲۹/خورشیدی در همدان در یک خانواده پزشک یهودی
متولد گردید .نیای بزرگ او «موفقالدوله علی» یک عطار
یهودی بود و به همراه دانشمند بزرگ خواجه نصیرالدین
طوسی در دژ الموت مهمان اجباری اسماعیلیان بود و پس
از یورش هالکو به آنجا به خدمت وی درآمد.
رشیدالدین که به دلیل یهودی بودن نخست «رشیدالدوله»
خوانده میشد و پس از مسلمان شدن ،نامش به رشیدالدین
تغییر یافت و در دستگاه ایلخانان مغول پیشرفت نمود.
رشیدالدین فضلهللا همدانی در زمان چیرگی مغول (دودمان
ایلخانان) زندگی میکرد .در زمان پادشاهی اباقاخان،
پزشک مخصوص او بود و در نزد او احترام و نفوذی به
دست آورد .در زمان ارغون خان و کیخاتو خان نیز
گامهای پیشرفت را سپری کرد.
مهمترین کار رشیدالدین فضلهللا همدانی نگارش کتاب
جامعالتواریخ بود که از شاهکارهای تاریخی زبان فارسی
و تاریخ جهان به شمار میآید .این کتاب در باره
تاریخ ،اسطورهها ،باورها و فرهنگ های قبایل ترک و
مغول و همچنین تاریخ پیامبران از آدم تا محمد پیامبر
اسالم ،تاریخ ایران تا پایان دوره ساسانیان و سایر
اقوام است .در حقیقت جامعالتواریخ نخستین دوره کامل
تاریخ و جغرافیای آسیا است که با استفاده از وسایل و
منابعی ترتیب داده شده است که تا آن زمان در اختیار
هیچکس قرار نگرفته بود-».گ.
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باره کنگلی ها را از یک منبع گرفته باشند و به
همین دلیل هم است که اطالعات شان باهم همخوانی
دارند.
 ...و اما در علم اتمولوژی یا ریشه شناسی (فقه
الغت) ،چنین ابراز نظر شده است که کلمه کنگلی
یا کانگلی در زبان تورکی ریشه ندارد و می
تواند نام یک کشور باشد که مردم آن به پیشگاه
چرخ ها یا ارابه ها چونان ارابه «الهه باروری
و آب» به نیایش می پرداخته اند و آن را پرستش
می کرده اند .از این دیدگاه ،پیوند احتمالی
کلمه «کنگلی» (در صورت موجودیت کانگئلئگ
 )kangylygبا نام های باستانی کانتسزیوی خاوری
( ،Kanghadihکنگ دی  )Kangdiو یا کانتسزیوی غربی-
کنگ ،کنگها و حتا با ُ
تخارها «-کوچه» ،218گاوئچه
مدلل می گردد.
اکنون مسائل مربوط به تاریخ کهن تباری اوسون
های باستان را بررسی می کنیم که «در برابر
پژوهشگران پرسش های بیشتری را نسبت به پاسخ
های ممکنه آن مطرح می کند» .نسخه نسبتا کامل
روایت های تاریخی -شجره نامه یی اوسون ها در
گزارش بان گو ( )Ban Guحفظ گردیده است که در آن
فرمانروای اوسون ها به نام کونمو یاد می شود.
پدر کونمو– ناندومی ( )Nandoumiهمراه با یوئه شی
های بزرگ میان (کوه های) تسیلیان و دانهوانگ
می زیست و فرمانروای دولت پادشاهی کوچکی بود.
یوئه شی های بزرگ با حمله یی او را کشتند و
زمین های وی را گرفتند .مردم او نزد هونوها
گریختند و به آن ها پناه بردند .پسر او ،کونمو
به جهان آمده بود .سرپرست او -بوتسوزو
تازه
شیهو با نوزاد در آغوش می گریخت .او با گذاشتن
نوزاد روی چمنی در میان سبزه ها ،به جستجوی
خوراک رفت و هنگامی که بازگشت ،دید که ماده
گرگی از پستانش او را شیر می دهد و کالغی بر سر
او با گوشت در منقار در پرواز و گشتزنی است.
218

 .شاید نام رود کوکچه از همین
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کوچه گرفته باشد-گ.

بوتسوزو شیهو ) (Butszyu-Shihoدریافت که نوزاد
موجود مقدس است و نشانه یی از الوهیت دارد.
این بود که او را به هونوها سپرد»]22[.
این اسطوره توتم پرستی ( )totemic mythاست در باره
به جهان آمدن فرزند الهی در نتیجه تعامل میان
دو جهان  -باال و پایین .تجسم ( )incarnationجهان
باال -کالغ کیهانی است با گوشت توتم-نیا.
ریشه شناسی رونویسی هیروگلیف ( Hieroglyphic
« )transcription etymologyاو -سون» به گونه تحت
الفظی به معنای «نواده کالغ» است .نیاکان
احتمالی اوسون های هفترود در اندین ()Andin
(کنون ،بخش جنوبی گانسو -چین) ،به نام «مو-
تیانتسزی چوژان ( )Mu-Tianjie Zhuanیعنی «تیره کالغ
سرخ» (چی او شی) یاد می شوند .در اساطیر چین
باستان،کالغ سرخ ،همواره با خورشید در حال
طلوع -چونان نمادی از آسمان بامدادی ،پیوند
دارد .نقش همانندی را در اسطوره های هند
باستان «ارونا» (سرخ) بازی می نماید.
بزرگ
برادر
(–)Aruna
باستان
هند
ارونای
«پادشاه پرندگان» -عقاب گارودا ( )Garudaبود .او
پیش از موعد مقرر از شکم مادرش بیرون پرید تا
برآمدن خورشید را بنگرد و بال و پر وی در پرتو
نور سرخ سپیده دم ،به رنگ سرخ بود .کیش کالغ
سرخ در نام های تباری مردمان آلتای («قزل
کرگه» (قرغه؟) در شوری  )Shoriaبازتاب دارد و
در فرهنگ عامه یاکوتیا ،کالغ برای مردمان ،آتش
را به ارمغان می آورد.
گوشت در منقار کالغ افسانه یی اوسونی ها ،در
واقع گوشت نیای توتمی  -خورشید در حال طلوع،
در آسمان آبی سپیده دم است .این گونه ،کودک در
اسطوره کهن اوسونی ها چونان حامل ماهیت خورشید
و آسمان «برآمد» می کند.

654

ماده گرگ در اسطوره ،چونان تجسم ()incarnation
خدای باروی -اژدها -نماد جهان پایین است.
اژدهای اسطوره یی معموال و در گام نخست ،با آب
به عنوان پیش زمینه باروری ،پیوند دارد و به
راستی ،در واریانت تورکی باستانی اسطوره ،کودک
نه به چمن رها می شود ،بل که در مرداب پرتاب
می گردد (و یا در دریاچه پر از گیاه و علف).
در این حال ،همانندی رفتار ماده گرگ (اژدها) و
پدر -سرپرست ،که نیز دست اندر کار سیر ساختن
کودک اند ،جلب توجه می کند.
سرپرست نوزاد -بوتسوزیو شیهو (- )Butszyu-Shiho
لقب یوئه شی «شیهو» دارد (...و ،به میزان
کمتری کانتسزیویی) و کودک را از همان دوره
نوزادی روی دست خود می گیرد و می پرورد.
شاید ،در این واقعیت بایسته باشد شواهد در
باره موجودیت سنت «نوزادبخشی» یا آوانکوالت
در نظر گرفت که در آن ،نوزاد
( )avunkulataرا
هنوز به عنوان دارایی قوم مادری پنداشته می
شود و در این مورد مشخص -مربوط یوئه شی ها که
از دودمان تیره ماهتابی اند و نماد آن در مورد
مشخص -ماده گرگ (به جای اژدها) می باشد .چنین
تفسیری ما را به اندیشه در باره موجودیت اداره
باهمی دودمانی «خورشیدی -ماهتابی» می کشاند.
درست مانند آن چه که در جوامع تورک های
باستان ،خزرها و دیگران بود .این پنداشت اجازه
می دهد تا سر انجام گزارش در باره زندگی
«باهمی» اوسون ها و یوئه شی ها را «میان
تسیلیان و دانهوانگ» را درک کنیم .اوسون ها و
یوئه شی های دوره گانسوی –دودمان ماهتابی-
آفتابی یک دولت یا تشکیالت قبیله یی زیر نظارت
تیره ماهتابی شهبانو و یا حتا یک پادشاه زن
(سلطانه) است.
گزارش در باره کشته شدن فرمانروای اوسونی ها
به دست یوئه شی ها و پس از آن ،آزار و شکنجه
یوئه شی ها از سوی اوسونی ها نشان دهنده یک
مبارزه دردناک و طوالنی میان ضوابط مادرساالرانه
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و آیین رو به رشد پدرساالری می باشد .از این
منظر ،برپایی نهاد نخستین دولت اوسونی در
هفترود را بایسته است همین گونه همزمان به
عنوان پیروزی نهایی پدر ساالری بر مادر ساالری و
چیرگی یابی تیره آفتابیان بر تیره ماهتابیان
ارزیابی کرد.
نمونه هایی از چنین وضعیتی در جوامع آسیای
مرکزی می تواند ،به عنوان مثال ،تاریخ شکنجه
خشونتبار و حتا نابودسازی نمایندگان فراتیری
()ashide
اشیداها
خاتونی
دودمانی
()phratry
(اژدها) ،از سوی فیراتیری «آسمانی زادگان»
آشینا (آشینا« ،آسمان»219کوک تورک) [گوک تورک-
گ ].در خاقانات دوم تورک پس از سال  716میالدی
 . 219بایسته یادآوری است که در زبان چینی نشانه
بزرگداری و ستایش و تمجید و توصیف « -آ» است .یعنی
با افزون «آ» از آشین -آشینا» ساخته شده است .آشین -
آسین (آس +ین) یعنی آسمانی– سردار آسمانی یا پادشاه
آسمانی -که روشن است یک واژه ایرانی می باشد .آشینا -
لقب ،رهبر پنجصد خانواده بود متشکل از قبایل گوناگون
که به گمان غالب ،در منطقه تورفان به سر می بردند.
پدرش نولو شاز -شاه نولو ،پیشوای این اتحادیه قبیله
یی بود .در میانه های سده پنج میالدی به دلیل این که
از جانب قبایل رقیب زیر فشار بودند ،به گستره قبایل
پروتومغولی ژوژان ها پناه بردند .در باره زبان شان
اطالعی در دست نیست .شماری زبان آن را پروتومغولی یا
پروتوتورکی می دانند .اما با توجه به این که آن ها
بیشتر از جمع هون های سفید بوده اند ،که در گستره
دولت های کوشانی و سپس هم یفتلی می زیسته اند ،شاید
به یکی از زبان گروه ایرانی خاوری ختنی -تخاری یا
پروتوس غدی سخن می گفته اند .ژوژان ها آن ها را در
گستره دامنه های جنوبی کوه های آلتای جا دادند که به
ذوب آهن و آهنگری اشتغال داشتند .آن ها در همین جا
زبان آلتایی را از باشندگان بومی فرا گرفتند .پسان
ها همین ها بودند که توانستند اتحادیه قبیله یی
بزرگی را بسازند و ژ وژان ها براندازند و دولت بزرگی
را برپا نمایند که تورکیوت نام گرفت .چینی ها چون
مخرج «ر» ندارند ،آن ها را به نام توکیوها می
خواندند .یوت یک پسوند پروتومغولی است.
«تو کیو» (– )Tūjué / T'u-chüeh ،突厥گ.
656

 23و نیز مبارزه همانند از دیدگاه انگیزه در
خاقانات اویغور در میانه های سده نهم شمرده
شود که در باره آن در یکی از اسناد گفته می
شود« :ما ،اویغورهای دو بخش هستیم .ما
اویغورهای مرگ و «اژدها» ها هستیم ،ما با هم
دشمنان سیاه و سفید [آشتی ناپذیر-گ ].شده
ایم».
«خاقانی–
ها
فراتوری
میان
مبارزه
در
پدرساالرانه» و «خاتونی -مادرساالرانه» بر سر
حاکمیت ،در درون ائتالف دودمانی حاکم ،بافت
اجتماعی و مبارزه اجتماعی در جامعه بازتاب می
یافت .چون ،پشت سر هر یک از این نیروها ،گروه
های معینی از قبایل که از موقعیت ممتاز خود در
سلسله مراتب قدرت استپی دفاع می کردند،
220
ایستاده بودند.
 . 220همان گونه که می دانیم ،پیش از به میان آمدن
شاهنشاهی هونوها ،بر استپ ها ،دولت شاهنشاهی
ماهتابیان یا یوئه شی ها فرمان می راند که روشن است
هونوها و اوسونی ها و سایر قبایل دشت نشین همه
فرمانبردار شان بودند .در گذشته ،پاشاهان برای
نگهداری دولت خود ،حرمسراهایی می آراستند و در آن
گلچینی از بانوان را از همه قبایل زیر دست خود گرد
پیوندهای
برپایی
با
گونه،
این
و
آوردند
می
خویشاوندی ،به گونه یی همه قبایل را از رشته دختران
شان در ساختار قدرت مشارکت می دادند .به گونه یی که
افتخار خویشاوندی با خاندان شاهی را پیدا می کردند.
همین گونه ،دختران خود را به زنی پادشاهان و یا
شهزادگان کشورهای زیر دست خود می دادند تا با رشته
پیوندهای خانوادگی ،قدرت خود را بیشتر استوار
گردانند.
در مورد ،مشخص مورد نظر ،ماهتابیان با دادن شاهدخت
ها به شاهان کشورهای زیر دست ،چنین سنتی را رایج
ساخته بودند که همانا ولیعهد -شاه آینده ،از شهبانوی
مهتابی باشد .در مورد ماودون ،برعکس چنین شد که چون
او ،پسر ارشد شاه از زن نخستش بود ،و روشن است خود
را جانشین تاج و تخت پدر می پنداشت و برعکس ،پدرش می
کوچکتر خود از زن ماهتابی (ماهبانو) را
خواست پسر
ولیعهد بسازد ،و از همین رو او را به دربار
ماهتابیان به عنوان گروگان فرستاده بود ،در برابر
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اسطوره اوسونی داشتن نسب کیهانی (آسمانی) ،که
در سیمای یک روایت تاریخی بافته شده است ،نوعی
پوشش اساطیری است که به کمک آن ،وضعیت نو
سیاسی -تباری جامعه اوسونی در هنگام نوشتن این
اطالعات تاریخی ،اعالم و توجیه می گردد .شاید،
مبارزه یاد شده ،دارای بار جامع و همه جانبه
نبوده باشد و به طور مستقیم به جنبش های تباری
جمعی در میانه های سده دوم پیش از میالد پیوندی
نداشته است .به هر حال ،پژوهش های باستان
شناسی در هفترود ،امکان نمی دهند به این
برداشت رسید که دگرگونی بارزی در فرهنگ مادی
در این زمان رخ داده باشد ]24[ .در همین حال،
باستان شناسان چینی موفق شده اند برخی از
را در یادمان های باستان
ویژگی های تازه
شناسی عهد اوسون ها برجسته بسازند و آن ها را
با موجودیت «شاخه های سئه یی (سکایی) و یوئه
شی» در بافتار اوسون ها پیوند بزنند]25[.
چند دیدگاه در باره ریشه های تباری و زبانی
اوسونی ها باستان هست:
آبل رمیوزه ( )Remusatو کالپورت ( )Klaprothآن ها
را هندوآریایی-گوتی (گاتی) می پنداشتند .گروم-
گرژیمایلو ( )G.E.Grumm Grzhimailoاوسون ها را
دارای ریشه آمیخته تورکی -هندواروپایی -گوتی
می پنداشت.

پدر برآشفت و دست به کودتا زد و کار به جایی رسید که
دولت ماهتابیان را از بن برانداخت .روشن است در این
کار ،او این شانس را داشت تا از دشمنی اوسونی ها با
ماهتابیان بهره برداری بایسته یی بنماید.
در مورد مشخص مورد نظر ،سخن بر سر این است که قبیله
یوئه شی (ماهتابیان) پاسدار منافع خود از راه کیش
مادرساالری و قبیله های دیگر ،مانند اوسون ها و
هونوها به رهبری ماودون ،برعکس ،مدافع پدرساالری
بودند که کشاکش میان این دو گروه ،سرانجام به سود
پدرساالران پایان یافت-.گ.
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شماری از پژوهشگران ،از دیگین ( )Deginگرفته
تا ، ...پیک شکست یوئه شی ها از سوی اوسون ها
را با گزارش های نویسنده باستانی در باره
آسیان ها که پادشاهان تخاری شده بودند،
ورانداز (مقایسه) نموده و متمایل به یک چیز
پنداشتن اوسونی ها و آسیانی ها گردیده بودند.
با آن که به گونه یی که اومنیاکف خاطر
26
نشان ساخته است «هیچ مدرکی را جز از همانندی
ظاهری واژه های «اوسون» و «آسیان» نمی توان به
سود این دیدگاه ارائه کرد».
به این موضوع ،به پیمانه معینی در آثار
پژوهشگرانی چون ژ .شارپانته ( ،)Zh.Sharpanteگ.
هالوان ( ،)g.Halounگ .او .ویلی ( ،)G.U.Veyliی.
گارمات ( ،)Ya.Garmattaس .آلتهایم ( )S.Althaymو
دیگران نیز پرداخته شده است].27[.
به سال  1974آ .ن .برنشتام ()A N Bernshtam
اندیشه اوسونی بودن کوشانی ها را مطرح کرد.
 .28اکنون ،ای .پولیبیلئنک بر اندیشه تخاری
زبان بودن اوسون ها پا می فشارد.]29[ .
یو .ا .زویف هم با پیروی از نو ا .اریستف و
ک .سیراتوری ،به اندیشه تورکی زبان بودن
اوسونی های باستان ،متمایل است .]30[ .افزون
بر این ،به باور آن ها ،نام اوسون ،در نام های
سرزمین های بازماندگان اوسون های باستانی
ُز) های بزرگ یا کهن (که در سنت
هفترود -ژوز (ج
های َ
نسَبی -تباری قزاق ها به نام اویسون ها
( )Uysunو در سنت های َ
نسَبی -تباری قرغیزهای
معاصر در سیمای ساختار قبیله یی تیره اویشان
( )uyshunمتبارز گردیده؛ بازتاب یافته است]31[.
به پنداشت چینی ها ،اوسونی ها کوچیان «ناب»
بودند .آن ها «زمین ها را قلبه و ماله نمی
کردند و در آن چیزی نمی کاریدند [(کشت نمی
کردند)-گ .].همراه با چارپایان در جستجوی آب و
سبزه می کوچیدند و این آداب و رسوم شان با
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هونوها همخوانی داشت» .]32[ .عبارت قالبی و
متحدالمآل «در جستجوی آب و سبزه می کوچیدند»
برای توصیف بسیاری از توده ها در این سوی
دیوار بزرگ چین (چانگ چنگ یا چان -چئن) به کار
می رود .مگر ،این که این قبایل کوچیان «ناب»
بوده باشند ،درست نیست .برای مثال ،بان گو
گزارش می دهد که بانو فئن  – Fynشاهدخت چینی که
همسر کونمو -شاه اوسونی ها بود و در بارگاه او
می زیست ،هدایایی را در میان گردانندگان اوسون
که «زمیندار و مسکون» بودند ،پخش کرد .سرزمین
مغولستان کنونی ،که در گذشته کشور یورت ها
(چادرها یا خیمه ها)ی هونوهای باستانی شمرده
می شد ،پس از کاوش های دامنه دار باستان
شناسی ،امروزه چونان «کشور شهرهای باستانی»
شناخته می شود]33[ .
در باره کشور اوسون ،خود گزارشگران چینی به
«چئن-ی» (آبادی های احاطه شده با دیوارها») و
آن که اوسون ها «دارای شهرها و روستاها» اند،
و نیز «به کاشت درختان می پردازند»؛ اشاره
نموده اند و نگاشته اند که «اوسون ها دارای
اسب های بسیار اند و ثروتمندان آن ها تا چهار
یا پنج هزار اسب دارند»]34[ .
به احتمال زیاد ،اوسون ها نه کوچروان «کالسیک»
و نه هم «کشاورزان و زمینداران «کالسیک» بودند،
بل که به شیوه نیمه کوچروی و نیمه زمینداری می
زیستند که در آن دامداری با کشاورزی و شیوه
زندگانی دشت نوردی با زندگی نیمه مسکون آمیخته
شده بود .کاوش های باستان شناسی کنون به گونه
مدللی نشان داده است که شیوه اصلی پیشبرد
اقتصاد دامداری در میان اوسونی ها باستان به
چرا بردن رمه ها در مسیرهای نصف النهاری و
کوچروی در مناطق و گستره های بیخی معین در
زمان های معین سال بوده است .به سخن دیگر،
کوچروی نه به گونه نامنظم ،بل به شدت سامانمند
صورت می گرفته است .شاید دلیل ویژه بودن شیوه
زندگی اوسون های باستان همین بوده باشد-
بودوباش در یورت ها یا چادرهای «تسیون لیو»
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(« ،)tsyunluکلبه های نوع تسیونی» (]35[ )Sünnu
گردی نما ( )rounded shapeدارای چهارچوب ها یا
استخوان بندی های بافته شده از شاخه های
درختان بید« .شاخه های بافته شده درختان بید،
دیواره ها و چترهای بوریایی ،بام خانه های شان
را می پوشانید».
شالوده شمارش نظامی -قبیله یی یگان ها در
اتحادیه اوسونی ،سیستم ده تایی (دهی یا
تومانی) بود -نشانه استانداردی که بایسته است
آن را در گزارش ها در باره «ده پسر» شاه کونمو
دید .تقریبا همین گونه عبارت (ده پیشوا» یا
پیشوایان دهگانه» در خاقانات نیمه تاریخی
تورکی غربی -ایستیمی خاقان  )Eshtemiهنگام
توضیح خاقانات دهگانه بعدی تر «اون -اوک» («ده
پیکان») ،که در همین سرزمین ها پسان تر (به
سال های  )699-603ساخته شد ،حضور دارد.
خاقانات تورکی غربی ،چونان میراث سامانه
نظامی -دموکراتیک ،به شکل یک سازمان «سه سازه
یی ساخته شد« :جناح چپ -مرکز و جناح راست» در
پنج منطقه قبیله یی در هر جناح و مرکز
خاقانات .درست همین گونه ،نیاکان اوسونی
[تورکیوت ها یا کوگ تورک ها-گ ].به سه بخش
تقسیم شده بودند و نقش رهبری را در این
اتحادیه ،پیشوا-کونمو بازی می کرد.
ساختارهای سه گانه ( )trialهمانند بسیار مناسب
برای جنگ و «شکار»های گروهی و از نظر ظاهری
شبیه با اتحادیه سه سازه یی -خویشاوندی با
ازدواج های درون خانوادگی پسر عموها با
دخترعموها ( ]36[ )cross-cousinدر دوران باستان
بسیار رواج داشت که در این خویشاوندی ها ،رشته
های همپیوندی با ازدواج فرزندان تیره های
فرمانروایان که خودگردانی و خودمختاری آن ها
را از راه چنین خویشاوندی ها تامین می کرد،
شیرازه می یافت .مدت ها پسانتر از این ،بر
اساس ترکیبی از سازمان سه سازه یی و سامانه
های شمارش سه دهی یا سه ده تایی ( decimal number
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( )systemسه «صدتای»  -بخش دوم آن) در گستره
قزاقستان سه ژور (جزء)« -صدتایی» چونان نمادی
از همه مردم قزاق تشکل یافت.
ویژگی های فرهنگ مادی اوسونی ها در نامه
شکواییه یی و گالیه آمیز شاهدخت چینی از
بستگانش که وی را به زنی پادشاه اوسونی ها
داده بودند ،بازتاب یافته است« :شما مرا به
زنی پادشاه اوسون ها داده اید که به دور از
کشور آسمانی (کشور بهشت گون چین) در آخر جهان
زندگی می کند .تسیونلو (( )Tsyunluخیمه کروی)-
خانه من است که دیوارهای آن از چوب های بید
ساخته شده است .خوراکم گوشت و نوشیدنی ام شیر
ترش است.]37[ ».
سخن گفتن در باره قلمرو تباری اوسونی ها از
روی اطالعات در دست داشته منابع چینی بسیار
دشوار است .چون ،نفوس گروه حاکم یا قبیله حاکم
به طور کامل شناخته نشده مانده است و خود
سیاسی ،که در نتیجه تعویض دودمان،
اتحادیه
نام سیاسی اوسون را به خود گرفته بود ،از
دیدگاه تباری متشکل از قبایل گوناگون بوده
است .از گزارش سال  73پیش از میالد چنین بر می
آید که گستره دولت اوسونی در خاور در برگیرنده
مناطق تسزیان و ائشی بوده اشت .در باره تسزیان
با اطمینان گفت که این منطقه مربوط یوئه شی ها
بوده است و نام آن هم یک نام یوئه شی -کیان
( )Kayaanبه معنای سفید.
نام چینی ائشی (اکسا) مطابق نوشته های
بطلیموس ،منطقه اکسا -اسکیت ()Akassa Scythians
در آن سوی کوه های کاسیاس ( )Kasiysدر خاور
تیان شان را به خاطر می آورد .به گفته
بطلیموس ،در آن سوی آن ،در دامنه های کوه های
ائدومی ( ،)Emodاسکیت های هاورانی یا خاورانی
( )Hauranمی زیستند که با گستره «فرمانروای
خونی یا هونی» گاهنامه های چینی یک چیز می
باشد.
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قبیله یوئه شی خونی ( ،)hune tribeدر میانه های
سده دوم پیش از میالد ،به بخش های میانی استان
کنونی گانشو در ناحیه های چژان ئی ( )Zhangyeو
تسزیویان ( )Jiuquanکوچیده بودند.]38[ .
با شکست یوئه شی ،این زمین ها زیر سیطره
و بر این اساس،
امپراتوری هونوها قرار گرفت
دیگر یک منطقه هونویی شمرده می شد .به سال 121
پیش از میالد ،باشندگان آن به گستره دولت چینی
هان پیوستند و محل بود و باش شان دیگر یک
گستره «متروک و تهی از سکنه» شمرده می شد.
سفیر دولت هان ،در سال  120پیش از میالد،
کونمو -پادشاه اوسونی ها را مایل به کوچیدن به
همین جا نموده بود]39[ .
مرزهای سیاسی اوسون ها در غرب ،از روی شرح
رویدادهای مربوط به دعوت شانیوی خودگماشته
هونوی شمالی به کانتسزیو-کنگها و تاخت و
تازهای او بر اوسون ها در سال های دهه چهل پیش
از میالدی می گردد .گزارش شده است که در یکی از
یورش ها بر اوسون ها ،شی شی (شاه شاهان)-
پادشاه دولت هونوی شمالی ،تا نزدیکی پایتخت
اوسون ها -شیگو ( )Chiguرسیده بود و مردمان
بسیاری را کشته و شماری را هم به اسارت برده
بود و رمه های شان را هم ربوده بود .اوسونی ها
مصمم به پیگرد او نشدند .این گونه ،مرز غربی
آن ها -به فاصله یک هزار لی ،به یک سرزمین َ
تهی
از باشنده مبدل گردید ] 40[ .شاید ،در این
زمان ،مرز غربی اوسون ها به دره تاالس نمی
رسید ،چون شی شی همو در کرانه تاالس دژی برپا
نموده بود که در نظر داشت از همان جا گستره
اوسونی ها را بگیرد .از همین رو بود که اوسون
ها مصمم به بستن اتحادیه با دولت چینی هان در
برابر هونوهای شمالی شدند -چیزی که نفوذ چین
را در کشور اوسون ها تقویت بخشید و خشم و
ناخشنودی باشندگان بومی را برانگیخت .به ویژه
دخالت چین در امور جانشینی پادشاه که در آن
گروه های دارای گرایش های هونویی و چینی ،بر
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سر تاج و تخت مناقشه داشتند ،به آتش تنش ها
هیمه می انداخت.
نتیجه این درگیری ،فروپاشی دولت اوسون به دو
بخش– کونموی بزرگ و کوچک بود .این رویدادها
بین سال های  51-64پیش از میالد رخ داده بودند.
 14-45پیش از میالد -سال های
اما سال های
پادشاهی کونمو تسیلیمی ( - )Tsylimiاوج شگوفایی
دولت اوسون شمرده می شود .چون ،او تخت و تاج
را با اقتدار در دست داشت و در متصرفاتش،
«آرامش و صلح پایدار» فرمانفرما بود .پیوند
زناشویی او با شاهدختی از دودمان حاکم هان،
خود گواه بر اهمیت دولت اوسون در نقشه سیاسی
آسیای مرکزی و خاوری و ذینفع بودن اوسون ها در
روابط همپیمانی با دولت هان می باشد.
این تنها دودمان حاکم چین نبود که شاهزاده
خانمی را به زنی کونموی اوسون ها داده بود.
شانیوهای هونویی هم شاهدخت هایی را به همسری
کونموهای اوسونی می دادند .در عین حال ،دختر
کونمو به نام دی شی (( )Dishiشهبانوی دی) -همسر
فرمانروای ترکستان خاوری بود.
چینی ها پیش از سده سوم میالدی ،به گونه مفصل،
بر تاریخ اوسون ها روشنی می افگنند]41[.
هنوز ،به سال  437پیش از میالد ،گزارش هایی در
باره سفارت اوسون ها به چین دیده می شود .از
دوره اوسون ها یادمان های باستان شناسی بسیاری
بر جا مانده است :ظروف گرد سفالی و گلی ،پیکان
های دارای نوک های آهنی ( ،)arrowheadsشمشیرها،
خنجرها ،سنجاق ها ،گردنبندها از سنگ های
گرانبها ،گوشواره ها ،دستبندها ،آینه ها
و...همه و همه ،گواه بر فرهنگ شکوهنده یی اند.
تجزیه و تحلیل واژه های سیاسی چینی که نشان
دهنده اشکال مختلف سازمان های اجتماعی در میان
کوچیان آسیای مرکزی اند و در دفترهای تاریخ
دودمانی از دوره «شی-تسزی» خفظ گردیده اند،
بسیار جالب است .ایچیدی ( ،)H.Echediتجزیه و
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تحلیل بسیار دقیقی از ترمینولوژی چینی ،مربوط
به مرحله پیش از تشکیل دولت تحول اجتماعی
جوامع کوچرو انجام داده است]42 [.
تجزیه و تحلیل ترمینولوژی مقتضی که برای عهد
مورد بررسی به کار می رود ،به دلیل شکلگیری
دولت ها و امپراتوری های کوچی در گستره آسیای
مرکزی ،دلچسبی ویژه یی بر می انگیزد .به عنوان
مثال ،با سخن گفتن در مورد اوسون ها و گاوچه
ها (( )gaocheکوچه ها ،تخارها ،یا کانتسزیوی
ها) ،منابع چینی از واژه «گو» یعنی «دولت» کار
می گیرند؛ مانند:
«اوسون-گو» ،یعنی دولت اوسونی،
«شین-گو» ،یعنی دولت کوچی،
«گاوچه-گو» یعنی دولت گاوچه،
که گواه بر شکل گیری مناسبات دولتی در میان آن
ها است.
بایسته یادآوری است که در عهد «مهاجرت های
بزرگ» ،به ویژه حمله قبایل کوچی یوئه شی ،به
نوبه خود ،هونوها و اوسون ها را به خاور رانده
بودند ،زمینه ایجاد امپراتوری آسیای مرکزی-
هندی کوشانی را در سده های یکم -چهارم میالدی
از پیش تعیین کرده بود.
شاهنشاهی کوشانی ،یکی از نیرومندترین کشورهای
عهد باستان بود که تاثیر شگرفی بر اوسون ها و
کنگویی ها برجا گذاشته بود و اقلیم سیاسی و
فرهنگی دیگری را غیر از آن چه که دولت های
هخامنشی و پادشاهان هلنی آسیای مرکزی به میان
آورده بودند ،بر شالوده همزیستی و آمیزش سنت
های یونانی و بومی و فرهنگ هندی و آسیای
مرکزی ،پدید آورده بود که به ویژه در پذیرفتن
آیین بودایی (که میهن و خاستگاه آن ،هند شمرده
می شود) چونان دین رسمی کشور ،بازتاب می یافت.
یوئه شی های در گذشته کوچرو ،بسیار زود سنت
های فرهنگ زمینداری و کشاورزی را پذیرفتند و
665

شایستگی خود را در دولتداری ثابت ساختند .آن
ها در سده یکم میالدی در بلخ ،جوی های آبرسانی
و آبیاری نو ،واحه های دهگانی و شهرها ساختند.
فرمانروای آن ها -هرایوس (به روسی -گیرای
( )Girayبه انگلیسی )Heraios -برای خود سکه هایی
سیمگونی با تصویر  imageخودش به شکل یک سوار
مسلح با نوشتار یونانی ضرب زد که نمادی از سنت
های استپ ها و دولتداری هلنی ها بود .هرایوس،
خود را «کوشان» لقب داد.
رشد بیشتر متصرفات هرایوس به ایجاد دولت عظیم
کوشانی انجامید ،که بنیادگذار آن کدفیز یکم
( )Kadfiz 1بود که عنوان «شاه شاهان» (شاهنشاه)
داشت و چهار سردارنشین کوچک قبایل کوچی را در
قلمرو بلخ زیر فرمان خود درآورد و آخرین
نمایندگان دودمان های هلنی را سرکوب نمود.
باختر (باکتریا) در عهد کدفیز یکم مرکز دولت
کوشان و شهر بلخ  -پایتخت آن بود .این وقایع
به گونه تقریبی مربوط سده یکم میالدی می گردد.
پسر کدفیز یکم -کدفیز دوم ،سرزمین های شمال
غربی هند را به سرزمین خود افزود و به هندویسم
گرایش یافت .در این باره تصویر الهه شیوا-
خدای هندو در سکه های عهد کدفیز دوم گواهی می
دهد .نامدارترین پادشاه کوشانی -کنیشکا بود که
در ثلث نخست سده دوم میالدی می زیست.
در عهد کنیشکا ،پایتخت دولت کوشانی از آسیای
پوروشاپورا
به
(بلخ)
باختر
میانه-از
(( )Purushapuraپیشاور امروزی) منتقل شد .کنیشکا
به عنوان حامی بودیسم شناخته شده است ،اما به
روی سکه های دوره فرمانروایی او ،نه تنها
تصاویری از بودا ،بل که خدایان مختلف آیین های
دیگر -مانند یونانی و زرتشتی هم دیده می شود.
خورشید دولت کوشان در میانه های سده چهارم
میالدی غروب کرد و گستره آن زیر سیطره شاهنشاهی
پارسی ساسانی ،که جانشین امپراتوری اشکانیان
شده بود ،رفت .یافت شدن صدها عدد سکه در گستره
آسیای میانه کنونی گواه بر توسعه مناسبات پولی
در شاهنشاهی کوشانی است.
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شهرهای بزرگ و کوچک کوشانی ،سامانه کاملی را
تشکیل می دادند که با جاده ها و مسیرهای
کاروان پیما با هم پیوند می یافتند .به گونه
یی که منابع چینی نشان می دهند ،هنگامی که
کوشانی ها بخش چشمگیر درازترین مسیر بازرگانی
بین المللی -جاده بزرگ ابریشم را کنترل می
کردند ،روابط تجاری با امپراتوری های روم و
هان دارای اهمیت بسیاری بود .در این حال،
کوشانی ها که به عنوان دالالن در تجارت ابریشم و
ُم و چین
بسیاری دیگر از فرآورده ها میان ر
باستان عمل می کردند ،سود هنگفتی به دست می
آوردند.
امپراتوری کوشانی یک دولت متمرکز بود ،که در
آن به شخصیت پادشاه تقدس و الوهیت و ربانیت
قایل بودند .از همین رو ،کیش ویژه دودمانی با
نیایشگاه های خاص ساخته شده بود .دستگاه دولت
کوشانی بسیار پرشاخ و برگ بود و دارای شمار
بسیاری از رتبه ها و مدارج اداری .دوره کوشانی
چکاد و بلندترین ستیغ در توسعه تمدن باستانی
مسکون آسیای میانه شمرده می شود .فرهنگ کوشانی
آمیزه یی بود از فرهنگ های بومی طراز خاور
باستانی و فرهنگ شادی آفرینی دیرین هلنی،
ظرافت هندی و سبک توفانی( )gusty styleکه توسط
کوچی ها از استپ های آسیا آورده شده بودند.
هنر کوشانی در مواد یافت شده و به دست آمده در
آرامگاه های سرشناسان و اشراف گور شده در
گورستان های باستانی که در کاوش های باستان
شناسان شوروی کشف شده اند ،بسیار به خوبی
مشاهده می شود .کنون ،نقش بودیسم از روی آثار
بودایی که در هر گوشه و کنار امپراتوری
کوشانی ،دیده می شد ،برجسته شده است.
در شمار یادمان های برجسته عهد کوشانی می توان
از صومعه مغاره یی بودایی در قره تپه و
نیایشگاه فیاض تپه در نزدیکی شهر ترمز در جنوب
آسیای میانه ،محراب مقدس بودایی ( )sanctuaryدر
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سرخ کوتل در شمال افغانستان ،کاخ کوشانی در
خلچه یان ( )Halchayaneدر باکتریای شمالی و...
یاد کرد.
فرهنگ کوشانی ،که پیوندهای تنگاتنگی با فرهنگ
های هندی ،پارسی ،چینی و فرهنگ مردمان استپ
اورآسیایی داشت ،شکوفایی تمدن های باستانی
ایرانی آسیای میانه را بازتاب می دهد .ارزش
های فرهنگی کوشانی ،تاثیر چشمگیری بر توده ها
و کشورهای همسایه بر جا گذاشته بود [ ]43که
چنین تاثیری به ویژه در منطقه مهم دیگر آسیای
میانه باستانی -سغد یا سغدیانا ،که شامل واحه
های بارور وادی های رودبارهای قشقه دریا و
زرافشان می گردد ،مشاهده می شود.
سغد احتماال بخشی از دولت سلوکی و یونان و
باختر بود .در پایتخت آن -شهر ماراکنده
( ،)Marakandaکه ویرانه های آن به عنوان شهر
افراسیاب در حومه سمرقند کنونی شناخته شده
است ،باستان شناسان دیوارها و سازه های دیگر
دژگونه این عهد را کشف نموده اند.
در فرهنگ سغدی ،به عنوان مثال ،در ظروف سفالی،
تاثیر نمونه های یونانی باستان دیده می شود و
حتا کتیبه یی هم به زبان یونانی باستان در یکی
از رگ ها ثبت شده است .فرض بر این است که سغد
پیشتر از باختر (بلخ) زیر حاکمیت قبایل کوچ
نشین درآمده بود .حاکمان این متصرفات ،که در
آن هنگام در این سرزمین ها حضور داشتند ،به
تقلید از سکه های یونانی و باختری ،سکه های
ضرب می زدند .نوشته های روی این سکه ها به
زبان آرامی بودند (زبان باستانی سامی)221که
 .221زبان آرامی عضوی از زبانهای سامی است که بیش از
 ۳۰۰۰سال قدمت دارد .زبان آرامیها ،زبان اداری
امپراتوریها و حتا کاهنان بودهاست .زبان اصلی بخش
عمده یی از کتابهای آسمانی دانیل و عزرا و زبان کتاب
تلمود است .آرامی را زبان عیسی دانستهاند و امروزه
هنوز زبان مادری اقلیتهای کوچک متعددی است .امروزه
شماری از جوامع که بیشتر آن ها آشوری هستند به زبان
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الفبای آن در زبان سغدی اقتباس شده بود .در
سده های نخست میالدی ،در فرهنگ سغدی تاثیرات
ارزش های فرهنگی کوشانی به مشاهده می رسد.
شاید سغد از لحاظ سیاسی وابسته به همسایه
نیرومند خود بود]44[ .
این گونه ،جمع بندی موارد فوق ،به طور خاص،
تجزیه و تحلیل اطالعات مکتوب چینی ،امکان دادند
به چند نتیجه گیری ،هم دارای بار خصوصی و هم
دارای بار عمومی دست بیابیم .می توان اظهار
داشت که در دوره یی از سده سوم پیش از میالد،
تا سده چهارم میالدی ،پیوندهای تنگاتنگ تباری و
فرهنگی میان باشندگان غرب آسیای مرکزی (آسیای
میانه و قزاقستان) و سرزمین های همسایه بالفصل
جنوبی آن -ایران ،افغانستان و شمال هند ،و
مردم باشنده بخش شرقی آن (در قلمرو ترکستان
خاوری ،مغولستان و ...کنونی) و بخش شمالی شرق
آسیا ،موجود بودند .به عنوان مثال ،وجود چندین
مرکز یوئه شی در آسیای میانه ،در دره رود ایلی
در شمال نان شان و مغولستان داخلی هویدا می
گردد .منابع نوشتاری همین گونه وجود دست کم دو
کشور با نام کنگ را که میان هم نه تنها با
پیوندهای تباری ،بل احتماال همچنین به لحاظ
سیاسی مرتبط بودند ،ضبط می نمایند.
منابع مادی اجازه نمی دهند به طور مستقیم
پدیدآیی اصطالح «هون» را با کلمه «سیونو»
(هونو) ربط داد که صدای باستانی آن می تواند
و
«»Frun
نوع
()protoforms
های
پروتوفرم
«هونگنام» ( )Hungnamرا بازتاب دهد .اما دالیل
کافی به دست می دهند گمان زد که این واژه برای
میگویند.
آرامی نو سخن
انقراض به شمار می رود.

این

زبان

اکنون

در

حال

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 شمال غرب
است که همچنین شامل زبانهای کنعانی مثل زبان عبری
میشود-.گ.
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بار نخست در اتنونیم های یوئه شی ثبت گردیده
بود .پدیدآیی آن در غرب را می توان با حرکت
های چندباره یوئه شی در غرب ،که در باره آن
شواهد و اسناد مکتوب حفظ گردیده است ،پیوند
داد.
شاید ریشه های همزیستی باهمی توده های ایرانی-
تورکی ویژه آسیای مرکزی کنونی ،همانا به دوران
«مهاجرت بزرگ توده ها» برسند .چون یوئه شی ها
و کنتسزیویی ها و همچنین کوشانی ها ،باشندگان
سغد و دوان ،احتماال توده های ایران باستانی
بودند که به دایره قبیله ساکایی -اسکیتی مربوط
می شدند و هون ها و اوسونی ها هم احتماال مربوط
به دایره قبایل آلتایی222،که از جمع آنان در
آینده ،جوامع تباری تورکی ،مغولی و تونگوزی-
منچوری جدا شدند.
سراسر این دوره ،عبارت است از عهد استحکام
قبایل پراکنده و چند زبانی آسیای مرکزی در
تشکیالت نسبتا پایدار نوع دولتی از جمله همچنین
قزاقستان و قرقیزستان کنونی-اوسون
در گستره
ها ،و کنتسزیویی ها ،که رد پای موجودیت شان به
خوبی در یادمان های تباری توده های قزاق و
قرغیز حفظ گردیده است.
اهمیت این دوره که به نام «مهاجرت بزرگ توده
ها» شهرت یافته است ،نه تنها منوط به آن نفوذی
است که کانتسزیویی ها ،اوسونی ها و به ویژه
یوئه شی ها و هونوها بر تاریخ آسیای مرکزی و
خاوری داشتند ،بل که هم به آن تاثیری است که
آنان بر روند آینده تاریخ جهانی برجا گذاشتند.
هر چند اسامی برخی از توده های در ظاهر نابود
شده و فراموش شده ،مانند هونوها و بازماندگان
احتمالی آن ها -هون ها ،تا کنون مترادف با
ستیزه جویی ،بربریت ،لگام گسیختگی و خشونت و
ستمبارگی پنداشته و نگاشته می شود.
 . 222هیچ آوندی در دست نیست که اوسون ها را به دایره
قبایل آلتایی مربوط بدانیم .متاسفانه نویسنده در این
باره هیچ سند و مدرکی ارائه نمی نماید-.گ.
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در سده پنجم میالدی ،هون ها ،احتماال در راه غرب
اورآسیا با بسیاری از توده های دیگر ،که بر سر
راه شان قرار داشتند ،آمیزش می یابند .آن ها
که تقریبا گذشته با شکوه نیاکان خود -هونوها
را فراموش کرده بودند که کمتر یادآور ظاهر
آنان بودند ،اما با این هم ،شایستگی های جنگی
آنان را از دست نداده بودند ،در برابر اروپای
وحشتزده قرار گرفتند و با رهبری آتیال ضربه
ویرانگر و خردکننده یی بر آخرین تکیه گاه عهد
باستان -امپراتوری روم غربی زدند.
یوئه شی ها هم که در گذشته در سده یکم میالدی
به سیطره یونان باستان در آسیای مرکزی در
سیمای پادشاهی یونان و باختری پایان بخشیده
بودند ،در آستانه پی ریزی شاهنشاهی جهانی
کوشانی ها قرار داشتند که در سده های یکم-
چهارم میالدی در جنوب غربی آسیای مرکزی (آسیای
میانه) و شمال هند فرمان راند.
امپراتوری های بزرگ باستانی به شیوه های مختلف
نابود شدند و به فراموشی سپرده شدند .برخی از
آن ها ،مانند دولت های چینی باستانی شین
(تسین) و هان در اثر یک تصادف از هم
فروپاشیدند و یا هم پس از بیماری های سنگین و
دیرپا درگذشتند -مانند امپراتوری های هونوها و
کوشانی ها .شمار دیگری از این دولت ها مانند
یوئه شی ،دوان ،کانتسزیویی و اوسون ،به سان
رویای مبهمی ناپدید شدند و مانند حبابی
ترکیدند.
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پیوست:
در باره کوشانی ها در ویکی پیدیا چنین آمده است:

طبری نوشتهاست که بهرام گور که از  ۴۲۱میالدی
تا  ۴۳۸میالدی پادشاه ساسانی بود ،با ترکها
جنگیدهاست .فردوسی هم از شکست ترکها به دست
بهرام گور سخن گفتهاست و این در حالی که در
زمان بهرام گور هنوز ترکان به این ناحیه
نیامده بودند ،بنابراین در باره کدام ترکها
سخن رفته است؟
مارکوارت نظر دارد که بهرام گور در واقع با
خیانیان جنگیده بود .در ایران گمان میکردند یا
میدانستند که بین خیانیان نو آمده و کوشانیان
از قدیم یک نوع ارتباط وجود دارد .به قول
طبری ،بهرام گور در آن زمان یک قسمت از خاک
هندوستان را که در آن نقاط ملک کوشانیان وجود
داشت ،میخواست به مملکت خود ملحق کند.
تاریخدان ارمنی به نام یگیشه وارداپت نیز خبر
میدهد که یزدگرد دوم ناگهان به کشور خیانیان
تاخت که آن ها را کوشانیان هم میگویند .خالصه
دو مآخذی که اصالً هیچ ارتباطی با هم ندارند،
خیانیان را با کوشانیان پیوند دادهاند و این
امر ثابت میکند که جدا کردن خیانیان از
کوشانیان نشاید.
در مآخذ زبان پهلوی و زرتشتی ،هیتالیان با
خیانیان و در مآخذ عربی ،هیتالیان با ترکها و
در مآخذ ارمنی ،هیتالیان با کوشانیان آمیخته
شدهاند و این یکی از دالیلی است که مطالعه در
مورد تاریخ این منطقه را دشوار ساختهاست.
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کمی بعد از مرگ گندفر ،قندهار و پنجاب به دست
یک سلسله از طایفه یوئه شچی افتاد که آن ها را
از نژاد ایرانی سکا میدانند .یوئه شیها یکی از
پنج قبیلۀ اتحادیۀ کوجنشینان ،کوشانیها بودند،
که قبایل یوئه شی را متحد ساختند و امپراتوری
را تاسیس کردند که در اوج قدرت از ترکمنستان
تا غرب چین تا مناطق مرکزی هند وسعت داشت.
مرکزیت
و
کوشانیان
یورشگری
استراتژی
فرمانروایی شان در امتداد جاده ابریشم ،آن ها
را قادر ساخت تا در سرزمین های میان چین و روم
سومین ابرقدرت عصر باستان شوند .بدینسان ،آن
ها که زمانی قومی کوچنشین بودند ،پس از
یکجانشینی و شهرنشینی ،تبدیل به یک دولتشهر
)(Cosmopolitanمتمول شدهبودند.
نخستین حکمران خودخوانده کوشانی هرایوس(
(Heraios؛ فرمانروایی ۱-۳۰ :م ).بود که در یک
قدمی ریاست قبیلۀ کوشانی قرار داشت .اما به
زودی قدرت به دست کوجوله کادفیز ( (Kujula
م ).افتاد و او
Kadphises؛ فرمانروایی۳۰-۸۰ :
شاهنشاه واقعی کوشان شد و قبایل متفرق و
ستیزهجوی یوئه شی را زیر درفش کوشانیان در سدۀ
نخست میالدی متحد ساخت.

سکۀ طالیی کنیشکا یکم) ، (Kanishka Iشاهنشاه مقتدر
کوشانی
روی سکه :تصویر ایستادۀ شاهنشاه با پوشک
کوشانی :باالپوش (پالتو) سنگینی بر تن ،بوتهای
(چکمهها) بلند به پا ،و شلوار بلند و ُ
پرچین بر
جانش .پیش رویش میز کوچک قربانی است و به دست
چپش نیزۀ طویلی گرفته و از شانههایش شعلههای
آتش ساطع میشوند.
نوشتۀ روی سکه به زبان باختری و خط یونانی (با
اضافه شدن حرف کوشانی«  Ϸش ): ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ
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ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝO؛ تلفظ : Shaonanoshao Kanishki
Koshano» :شاهنشاه ،کنیشکای کوشانی
پشت سکه :تصویر بودای ایستاده به سبک هلنی ،که
با دست راستش ژستی نمادین از نشان اطمینان و
َبهایا مودرا) را شکل داده ،و با دست
امنیت (ا
چپش چین ردایش را گرفتهاست.
نوشتۀ پشت سکه به خط یونانی « : BODDOبودا» .در
سمت راست نشان کنیشکا ) (tamghaترسیم شدهاست».
یادداشت گزارنده :این سکه که در موزیم
بریتانیا موجود است ،بزرگترین سندی می باشد
که هم آریایی بودن کوشانی ها و هم ایرانی زبان
بودن شان را ثابت می سازد».
پادشاهان کوشان کوجوله کادفیز و ویمه کادفیز
جانشین او همه قلمرو یوئه شیان و تخاریان را
با بخش بزرگی از سرزمین سکاها به تصرف خویش
درآوردند .کوجوله کادفیز پس از گرفتن باختر از
سکاها و هندوپارتیان قلمرو فرمانروایی کوشان
را به سرزمین گندهارا (در شمالشرقی افغانستان
و شمال پاکستان) گستراند و شهر تاکسیال (در
شمالغرب پاکستان) را پایتخت مهم خود ،و شهر
بگرام (که در دوران باستان زیر کاپیسا نامیده
میشد ،در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام) را
بهعنوان پایتخت تابستانی خود برگزید که این
شهر مرکز عمدۀ بازرگانی نیز بود.
از این دو پایتخت ،و چند مرکز مسکونی و
بازرگانی دیگر در شمال ،کوشانیان به زودی
فعالترین بازرگانان شده ،و الفبای یونانی را
برگزیدند و سکههای طالئی خود را ضرب کردند که
در آن چهرههای شاهنشاهان کوشانی ،شعارهای و
نمادهای یونانی و تاثیرپذیرفته از مسکوکات
رومی نقش میشد و از این سکهها برای داد و ستد
از کاروانهای جاده ابریشم استفاده میشد.
در سال  ۴۸میالدی ،کوجوله کادفیز از هندوکش
عبور کرد و در دره کابل با هرمایوس )(Hermaeus
واپسین پادشاه یونانی آن منطقه متحد شد تا
سکاها (دولت هندوسکائی) را در شمال هند شکست
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که
گذارد
بنیان
را
امپراتوری
و
داده
َنگ
بازماندگان کوشانی پس از او آنرا از رود گ
ُبی در شمال وسعت بخشیدند.
در شرق تا صحرای گ
سر انجام ،پس از سال  ۱۲۵میالدی این کشور به
پادشاهی تعلق گرفت کنیشکا نام ،که در ادبیات
بودایی شهرتی به کمال دارد و از مبلغان و
معتقدان مؤمن دیانت بودایی به شمار است.
فرمانروایی کنیشکا ،سومین امپراتور کوشان ،که
از اواخر سدۀ اول تا اوایل/میانه های سدۀ دوم
میالدی به طول انجامید ،از دو پایتخت اداره
میشد :پوروشاپوره (شهر امروزی پیشاور) ،و
مجموعۀ پایتخت تابستانی در بگرام (کاپیسا) ،که
با کاخ های خوشگذرانی امپراتورهای روم و
دودمان هان در چین رقابت میکرد.
والیت (استان) تخار در شمال افغانستان از
مناطقی میباشد که تخارها (کوشانیها) نام خود
را به او دادهاند و مردم این استان از
بازماندگان کوشانیها میباشند که زبان شان
فارسی و خود را تاجیک مینامند.
اردشیر بابکان نخستین شاهنشاه ساسانی پس از
تسخیر سگستان و ابرشهر (خراسان کنونی) و مرو و
خوارزم و بلخ قدرت خود را بر نواحی شرقی نیز
بسط داد و پادشاهان کوشان (دره کابل و پنجاب)
و توران قزدار (در جنوب کویته) و مکوران (یا
مکران) ،سفیرانی به حضور او فرستادند ،و او را
به شاهنشاهی شناختند .در زمان شاپور یکم برادر
او شاهزاده پیروز به حکومت کوشان گماشته شد و
لقب پادشاه بزرگ کوشان داشت.
 ۸۰-۳۰میالدی :کوجوله کادفیز)، (Kujula Kadphises
فرارود
طریق
از
کوشانی،
فرمانروای
(ماوراءالنهر) ،شمال آمودریا ،گندهارا را فتح
کرده ،بر هندوپارتیان یورش میآورد ،و آن ها را
از هند بهسوی درۀ کابل رانده ،و به انقراض آن
ها سرعت میبخشد.
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 ۱۲۷-۸۰میالدی :ویما کادفیز )، (Vima Kadphises
جانشین کوجوله ،قلمرو کوشانیان را تا جنوب و
مرکز افغانستان میگستراند.
)،(Kanishka I
یکم
کنیشکای
 ۱۴۷-۱۲۷میالدی:
شاهنشاهی کوشان را با برگزیدن پایتخت در
جامعۀ
میبخشد،
استحکام
بگرام
و
پیشاور
کاسموپولیتنی ( (Cosmopolitan؛ (جهانشهری یا جهان
میهنی) شکل میگیرد ،این دوران به سبب به
دستآوردن ثروت کالن از راه تجارت جاده ابریشم و
تبادل فرهنگی میان شرق و غرب ،دوران طالیی
آسیای میانه به شمار میرود .خلق آثار هنری
بینظیر و تبادل فرهنگی در عهد شاهنشاهی کنیشکا
(ح ۱۰۰.تا  ۲۲۵م ).به اوج خود میرسد .تشویق
کوشانیان به آیینهای بوداگرایی (در شرق
افغانستان در نیایشگاهها و زیارتگاههایی چون
َده) و زرتشتی (در غرب ،در بین آنانی که از
ه
چون
پایگاههایی
در
هستند،
پارسها
تبار
سرخکوَ
تل) و ارجحیتدادن آن ها به سبک نگارگری
رئالیسم یونانی ) (Hellenisticموجب ظهور دوره برجسته
َر از بروز هنری میشود .بطور مثال،
و بارو
نخستین تندیسگریها و ترسیم شناختهشده از بودا
بصورت انسان در یک سکۀ کوشانی از سدۀ اول
میالدی ظهور میکند .شواهد هنردوستی و تبادل
َده (در نزدیکی جاللآباد)،
فرهنگی کوشانیان در ه
سُرخکوَ
تل (در والیت بغالن در شمال افغانستان) و
پایگاههای
دیگر
و
کابل)
(شمال
بگرام
باستانشناسی در پاکستان و هند یافت شدهاست.
 ۲۲۵-۱۴۰میالدی :پارچه پارچه شدن  -در عهد
فرمانروایی هوویشکا ((Huvishka؛  ۱۴۰-۱۸۳م،).
حکومت کوشانیان رو به ضعف مینهد؛ ساسانیان در
اواخر سلطنت واسودوا یکم ( (Vasudeva I؛ ۱۹۱-۲۲۵
م ).سرزمینهای کوشانیان در افغانستان را
میگیرند.
 ۲۴۱میالدی :تاریخ احتمالی دستیابی ساسانیان بر
بگرام .امپراتوری کوشانی که زمانی ابرقدرتی
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ُرد و
توانگر بود از میان میرود و به دولتهای خ
چندتکۀ کوشانیساسانیان و کوشانشاهان هندو
تقسیم میشود.
شاپور دوم الزم دید که از جانب حدود شرقی کشور
نیز تکلیف خود را با کوشانیان که مداخالت آن ها
ممکن بود مانع از توفیق در کار روم باشد ،روشن
کند .در این جا نیز بخت با وی یار شد ،چرا که
ضعف کوشانیان ،سرزمین آن ها را که یک بار نیز
در مقابل پدرش هرمز دوم ،تسلیم شده بود ،در
سال  ۳۷۵میالدی به قلمرو شاپور درآورد و کوشان
از آن پس تا دوران بهرام دوم که هیاطله
(هفتالیان) در آن حدود غلبه یافتند ،یک ایالت
ایران گشت .سکههای معروف به سکههای سکایی و
ساسانی که از طرف نواب سلطنت قسمت شرقی دولت
ایران (خراسان) ضرب شده ،حاکی از اینست که تا
زمان بهرام دوم این ایالت بزرگ در زیر فرمان
یکی از شاهزادگان خانواده سلطنتی ملقب به
کوشانشاه بودهاست.
سنگنوشتۀ رباطک به زبان باختری و خط یونانی،
از دوران کنیشکا ،امپراتور مقتدر کوشانی است.
در این سنگنوشته زبان به کار رفته در آن به
نام «زبان آریایی ) (ariaoیاد شده است .پایگاه
دیگر باستانشناسی مربوط به دوره کوشانیان-
سُرخکوَ
تل در والیت بغالن( ،سده دوم میالدی) است.
کوشانیان در عهد فرمانروایی کنیشکا بر آسیای
میانه فرمان میراندند و با فعالیتهای گستردۀ
بازرگانی ثروتی بزرگ جمعآوری کردند و در این
دوره شهرها رونق بسیار پیدا کرده و تندیسگری
بودایی و بنای معابد شکوفا شد .یکجانشینی تحول
بزرگی در زندگی این کوچنشینان بهوجود آورد .آن
ها که تجربه یی در هنر و معماری نداشتند ،هر
هنری را که در مسیر راهشان میدیدند و با
ویژگیهای آن ها تناسب داشت ،اقتباس میکردند.
این منجر به زایش یک هنر بومی درخشان شد که از
همآمیزی مفکورههای غربی یونانی-باختری با
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مفکورههای شرقی هندی و تعبیری از ویژگی موثر
پرشور و پویای آسیای میانه تاثیر میپذیرفت.
منطقۀ گندهارا قلب شاهنشاهی کوشان و زادبوم یک
جامعۀ چندقومی و مدارا با گوناگونیهای مذهبی
بود .موقعیت مطلوب استراتژیک (سوقالجیشی)
گندهارا و دسترسی مستقیم آن به راههای تجاری
زمینی جاده ابریشم و پیوند آن با بندرهایی در
دریای عرب ،این منطقه را در طول تاریخ طوالنی
آن آماج لشکرگشاییهای متعدد چون هخامنشیان،
م،).
پ.
(۲۶/۳۲۷-۲۴/۳۲۵
مقدونی
اسکندر
مائوریاهای هند ،سلوکیان ،شاهان یونانی باختری
و بازماندگان هندویونانی آنان (سدههای سوم تا
دوم پ .م ،).سکاها و اشکانیان (سدههای دوم تا
یکم پ .م ).ساخت.
ادغام نژادها ،باورها و مهارتهایی که در غرب و
شرق رشد یافته بودند ،فرهنگی دستچین و التقاطی
پدید آورد که بطور روشن در هنرهای تصویری دورۀ
(تمها)
درونمایههای
میشود.
دیده
کوشانی
برگرفته از اساطیر یونانی و رومی با نمادها و
ظرافتهای بودایی درآمیخته و نخستین ترسیم بودا
در شکل یک انسان و ابتداییترین نگارههای
شخصیتهای مهم بودایی چون بوداسف ) (Bodhisattvaرا
در عصر کوشانیان خلق کرد.

زنی ایستاده بر روی یک ماکارا (( (makaraموجود دریایی
افسانه یی در آیین هندو) ،پایگاه باستانشناسی بگرام
در والیت پروان ،سده نخست میالدی ،موزیم ملی افغانستان
در کابل.
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کوشانیان تنها گردآورندگان هنر نبودند ،بلکه
حامیان و مشوقان اصلی هنر نیز بودند .کوشانیان
در سفارش دادن آثار هنری ،دستور میدادند تا
چهرهها و پوشاک آنان در کنار بودا و همراهان
وی قرار داده شوند .این خوداستواری جدید سبکی
بینظیر از هنر گندهارا را پدید آورد که در آن
هنر یونانی و رومی و دورنمایههای تاثیرپذیرفته
از مفکورههای هندی بدون کموکاستی توسط هزاران
هنرمند مشغول خدمت آیین در حال گسترش بودایی
به کار برده میشد.
در نوشتههای بودایی ،از کنیشکا شاهنشاه کوشانی
(حدود  ۱۰۰م ،).او که هیچکس دیگری چون او
پشتیبانی نیکخواهش آیین بودایی را حمایت کرده،
تجلیل شدهاست.
سُرخکوَ
تل :وجود نمادهای ایرانی در فرهنگ کوشانی
از همه بیشتر در ویرانههای برجایمانده از
مجموعه نیایشگاه زرتشتی سُرخکوَ
تل ،با پلکان
(راهزینه) پیشرفته ،واقع شمال هندوکش در
نزدیکی شهر ُ
ُمری ،مرکز والیت بغالن دیده
پل خ
میشود .کاوشهای سرخکوتل بین سالهای  ۱۹۵۲و
 ۱۹۶۶همزیستی آیین خالص بومی زرتشتی ،بدون
هیچگونه تاثیرپذیری از بوداگرایی ،را در این
منطقه نشان میداد .به نظر میرسد کنیشکا از هر
دو آیین بودایی و آیین ایرانی میتراییسم
استقبال کرده است .قطعاتی از تندیس کنیشکا در
سرخکوتل پیدا شده که از آثار نفیس باستانی
موزیم ملی افغانستان در کابل بهشمار میروند.
گنجینۀ بگرام :در شصت کیلومتری شمالغرب کابل،
در نزدیکی شهر امروزی چاریکار ،در محل
پایتخت
پنجشیر،
دره
و
غوربند
پیوندگاه
تابستانی شاهنشاهی کوشانیان بنا شد ،در جایی
به نام کاپیسا (که بعدها بگرام نام گرفت ،و
نباید با پایگاه هوایی بگرام امروزی اشتباه
شود).
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بگرام که در یک نقطۀ گذرگاه کلیدی در امتداد
جاده ابریشم بین کابل و بامیان واقع بود،
زمانی توسط کوروش بزرگ ،شاهنشاه هخامنشی ویران
شد ،و بعد از مدت کوتاهی توسط جانشینش داریوش
بزرگ ترمیم شد ،و بعدها توسط اسکندر مقدونی از
نو بنا شده و در آن دژی برپاشد و به نام
اسکندریه قفقاز ) (Alexandria of the Caucasusمسمی شد
که این شهر را به یک پایگاه دفاعی برای
یونانیان باختر تبدیل کرد .در اطراف جادۀ اصلی
در بگرام ،که توسط دیوار خشتی (آجری) بلند با
برج و باروهایی در چهار گوشۀ آن مستحکم شده
بود ،و قصر تابستانی کوشانی واقع در این شهر
کارگاهها و دکانهایی واقع بودند .عاجهای نفیس
از هند ،جعبههای الکی ) (lacquerاز چین ،ظروف شیشه
یی و ُ
ُنزی از مصر و روم ،برجستهکاریهای گچی
بر
تزئینی و دیگر اشیاء از جاده ابریشم نمایش و
داد و ستد میشدند و احتماالً در صورتکاالها
نگهداری میشدند تا از روی آن ها کاپیبرداری
شود.
به رغم افتادن کاپیسا (بگرام) به دست ساسانیان
در حدود سال  ۲۴۱میالدی ،دو انبارخانه مملو از
کاالهای جاده ابریشم ،که برای جلوگیری از
شناسایی آنها ُ
مهر و موم شده بودند ،تا مدت
نزدیک به هفده قرن در داخل کاخ در امان مانده
بودند تا این که در سالهای دهۀ  ۱۹۳۰میالدی
توسط باستانشناسان فرانسوی کشف شدند .هر یک از
این آثار نفیس «گنجینۀ بگرام» گواهی است بر
رونق بازرگانی در عصر کوشانی و احتمال وجود
بازارهای مشابه در امتداد جاده ابریشم در
سرتاسر جهان متمدن آن دوران .این کشفیات
شیفتگی ما را با دستساختهای ماهرانه و شهروندی
بسیار فرهیخته و بافرهنگ در عصر کوشانیان
تجدید میکند.
مجموعه معابد بودایی در َ
هده :هده که یک پایگاه
(ساحۀ) باستانشناسی یونانی-بودایی واقع در
سرزمین باستانی گندهارا ،در شش مایلی (ده
کیلومتری) جنوب شهر جاللآباد در شرق افغانستان
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مجموعه
و
معابد
بزرگترین
از
یکی
است،
زیارتگاههای بودایی در جهان ،طی سدههای نخست
تا سوم میالدی بودهاست .هده با موقعیت کلیدیش
در مسیر دو هزار مایلی سفر زائران و مبلغان
بودایی از هند به چین ،مرکزی فعال برای ترجمه
و تکثیر (نسخهبرداری) نوشتههای بودایی و
همچنین هنر تندیسگری شمرده میشد.
یونانی-بودایی
پیکرههای
۲۳۰۰۰
از
بیش
ُس و گچ ،تزئینات معماری و
ساختهشده از خاک ر
سردیسها و تندیسهایی که مردان ،زنان ،کودکان،
دیوهای گوناگون ،سالخوردگان ،با حاالت و پوشاک
قابل تصور ،از هر طبقه و مقامی ،از هر گونه
چهره یی از هر گوشۀ دنیا را نشان میداد  -حتا
چهرههای بیشتر از آنچه که برای بازآفرینی تمام
یک شهر بودایی ضرورت باشد  -در سلسله کاوشهای
باستانشناسی در هده بین دهههای  ۱۹۳۰و ۱۹۷۰
کشف شد .پیکرههای به دستآمده از هده ،عناصری
از فرهنگ بودایی و هلنی (یونانی) را در سبکی
کامل و بینظیر قابل شناسایی از هلنی تلفیق
(باهمدرآمیختن) میکنند.
اگرچه بهعقیدۀ کارشناسان خود سبک متعلق به
هلنی واپسین (متاخر) در سدههای دوم و اول پیش
از میالد است ،اما پیکرههای به دستآمده از هده
احتماالً متعلق به سدۀ اول پس از میالد و پس از
آن هستند .با توجه به تاریخ کهن ،کیفیت عالی،
ظرافت کار ،گوناگونی و کیفیت حیرتانگیز
پیکرهها ،هده میبایست یک «شهر کارخانه یی»
بوده باشد که در آن هنرمندان یونانی و
کارآموزان آن ها ،آشنا با همه جنبههای
تندیسگری هلنی ،زندگی و کار میکردند ،به طوری
من ) (John Boardmanدانشمند هده را «َ
بردَ
که جان ُ
مهد
تندیسگری آغازین بودایی به سبک هندویونانی»
تعبیر کردهاست .ترانسفرانس (انتقال) قهرمانان
یونانی به بودایی (بطور مثال از هراکلس
بودایی
)(Boddhisatva
)(Heraklesکه در بوداسف
الهام گرفته شدهاست) بطور روشن در هده دیده
میشود.
683

افزون بر این ،هده یکی از کهنترین نسخههای
بودایی برجایمانده در دنیا را ارائه میدهد ،که
شاید یکی از کهنترین نسخههای هندی برجایمانده،
َستیوادا ) (Sarvastivadinکه
مجموعه قوانین فرقۀ سَرو
ُم بوده و زمانی در تمام سرزمین گندهارا
مدتها گ
رایج بوده و در نشر آیین بودایی از هند به چین
کارساز بودهاست .این نوشتههای بودایی که شاید
متعلق به حدود سدۀ نخست میالدی است ،و در طی
سالهای  ۱۹۹۰میالدی از هده غارت شده و به
پاکستان قاچاق شده ،بر پوست درخت توس (غان) به
زبان گندهاری نوشته شدهاند .این نوشتهها در
درون ظرف سفالی (که بر روی آن نوشتهای به همان
زبان برنوشته شدهبود) کشف شدند و سرانجام سر
از کتابخانه بریتانیا در لندن و دانشگاه
واشنگتن در سیاتل آوردند .صاحب قانونی این
نوشتهها هنوز مورد بحث است.
بیش از هزار مجموعه پیکرهها در هده در طی
سالهای دهههای  ۱۹۳۰و  ۱۹۷۰کشف شدند و به
موزیم ملی افغانستان در کابل و موزیم گیمه در
پاریس منتقل شدند .معابد و استوپههای بودایی
هده به صورت موزیمی آزاد تبدیل شدهاند که
امروزه در معرض خطر جدی قرار دارند .در زمان
جنگ شوروی در افغانستان ،شمار زیادی از
پیکرههای هده به غارت رفت و بهسرعت سر از
بازارهای بینالمللی آثار عتیقه درآوردند.
بسیاری از این معابد هده در جریان نبردهای
تانک بین سربازان شوروی و چریکهای افغان که به
این منطقه کشیده شدهبودند ویران شدند .آنچه که
پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان
برجایمانده بود ،در طی جنگهای داخلی افغانستان
بین سالهای  ۱۹۹۱-۲۰۰۱میالدی تا مرز نابودی به
تاراج رفتند .این پایگاه افسانه یی که زمانی
تاج جواهرنشان عصر کوشانی بود ،اینک به ویرانه
تبدیل شدهاست-».گ.
متن کتیبه:
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«کنیشکای کوشانی ،رهاییبخش بزرگ ،نیکوکار،
فرمانروای دادگر ،شایستۀ نیایش یزدان ،که فرا
دست آورد پادشاهی را به خواست َ
َـه و به
نـن
خواست همه دیگر ایزدان .که بیاغازید نخستین
سال را به خشنودی خدایان .او صادر میکند یک
فرمان به یونانی و سپس بیان میدارد به زبان
«پاتالیپوترا»،
َئوسان»،
«ک
َه»،
آریایی«...سَکت
ْ
نوکونزوک/
«چامپا»...پادشاه کنیشکا به «شافر
َنزاق» فرمان میدهد نیایشگاه بزرگی به نام
ناق
ایزدان در سرزمین  . . .برای ایزدان بسازد و
در آن تندیسهای ایزدبانو «َ
مـه» در برترین جا،
خدای «آرموز» آفریننده خوشیها« ،آردوخش»،
«سروشَرد»َ« ،
نـرسَه»« ،مهر»َ« ،
َشـان» و «وینک»
مه
تراشیده و گذاشته شوند .همچنین فرمان میدهد که
تندیس این شاهان را بسازند و در نیایشگاه
َ
َدفیز» ،پدر پدر بزرگ،
کوجوله ک
بگذارند« :شاه
َه َ
َه
تـکتو» پدر بزرگ« ،شاه ویم
«شـاه ویم
َدفیز» ،پدر و خود «کنیشکا»  ...باشد تا آن
ک
ایزدان ،یاریرسان شاه شاهان کنیشکا باشند».

پروفیسور داکتر س .گ .کیالشتورنی

223

هونوها
و
یوئه شی ها
به گونه یی که می دانیم[ ،شمار بسیاری از
کارشناسان برجسته تاریخ خاور باستان و سایر
پژوهشگر ارشد تاریخ در پژوهشکده خاور شناسی
. 223
پژوهشگاه علوم روسیه ،شعبه سانکت پتر بورگ ،مدیر
شعبه مطالعات آسیای میانه و جنوبی در پژوهشکده
خاورشناسی پژوهشگاه علوم فدراسیون روسیه
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علم مربوطه ،به مساله پیچیده و بحث برانگیز
ُ
تخارها و یوئه شی ها پرداخته اند .در همین
راستا برای نمونه می توان از] پروفیسور یو.
[ )Yنام برد که] در
ان .رایخ (رایش Rerikh
آثار چاپ شده و ناشده خود بارها و بارها به
این مساله  -مساله نامنهاد تخار (یوئه شی) یا
به سخن دیگر ،میراث هند و اروپایی باستانی در
اعماق قاره آسیا -که یکی از سخت ترین و پیچیده
ترین مسایل تاریخ باستانی آسیای مرکزی می
باشد ،پرداخته است.
«یوئه شی» ،چونان اتحاد قبیله یی نیرومند
کوچیان آسیای مرکزی ،با این نام تنها در منابع
چینی یاد می شده اند .منابعی که به شرح وقایعی
که در استپ ها در کنار دولت های شمالی ،چین،
در سده های دوم -سوم پیش از میالد رخ داده
بودند ،می پرداختند .اما مقارن با این زمان،
یوئه شی ها باشندگان قدیمی آسیا بودند« -داده
ها در باره یوئه شی ها ،اوسون ها و سئه ها
(ساک ها) نشان می دهند که این قبایل در اعماق
آسیا به سوی خاور (یوئه شی ها تا استان گانسو)
مدت ها پیش از سده سوم پیش از میالد ،احتماال در
سده های ششم-هفتم پیش از میالد ،پیش رفته
بودند ،3[ .ص]80 .
هر چند ،سئما تسیان (سیما کیان) گستره مشخص
بود وباش یوئه شی ها را بین «دانهوانگ و
تسیلیان یپان  »Tsilyanypanیعنی در شمال نانی پان
( )Nanypanدر جنوب باختری استان گانسو ،می
پندارد ،تجزیه و تحلیل های گسترده تر به
کدزوئو انوکی ( )Enokiاجازه دادند تا ادعا کند
که در این گستره ،تنها مراکز اصلی یوئه شی ها
واقع بوده است که بر سر راه مسیر بازرگانی
ترانس آسیایی باستان قرار داشته است .در واقع،
در آن هنگام ،قلمرو واقعی رهبران یوئه شی و
چراگاه های قبایل آن ها بخش بزرگی از
مغولستان ،جونگاریا ( )Dzungariaو تیان شان-
جایی که آن ها با اوسون ها همسایه بودند و نیز
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حوضه رود تاریم و مناطق علیای هوان هی را در
بر می گرفت.
اطالعات مبهم و گنگ در باره یوئه شی ها و کشور
آن ها در چین هنوز در آثار ادبی -تاریخ نگاری
پیش از امپراتوری هان ( )hanدیده می شود.
البته ،در ترانسکریپسیون (رونویسی) اندکی
متفاوت با هیروگلیف ها به اشکال یوشی ( (Yushiیا
یوژی (.)Yuzhi
اتنونیم یا نام تباری یوئه شی) ،در رساله
گانتسزی « (»Guantszyسده های  V-IVپیش از میالد
چونان نام مردم و کشوری که در آن سنگ یشم
(نفریت) استخراج می شود ،ذکر گردیده است .پسان
ها ،مفسران چینی متن ،توضیح دادند که «یوشی
 –Yushiنام مردمان وحشی شمال غربی بوده است».
[ ،22ص .]316 .کشور  Yuzhiدر یک رساله دیگر
باستانی چینی «-داستان در باره پسر آسمان -
مو» هم یاد شده است .رساله که به روی بانس های
پیش از میالد نوشته
نای (بامبو) به سال 279
شده است ،در گور به تاراج رفته یک شاهزاده با
یک گاهنامه یا تاریخچه نوشته شده به روی بانس
(بامبو) یه دست آمد .تاریخ نگارش این گاهنامه
سال  299پیش از میالد تثبیت گردیده است .6[ .ص.
]363-354
کشور یوئه شی ،مطابق بخش واقعی سفر «مو»« -پسر
آسمان» که دقیقا با مسیر راهپیمایی پادشاه
چژاو -واولین -Wulinوانگ مطابقت دارد (او به
پیش از میالد حکومت می کرد)،
سال های 299-325
به فاصله پنج روز راه به سوی غرب از گریوه
ُتل) کنونی یانمینگوان ( )Yanmenguanدر شمال
(ک
شانشی ،به سوی شرق رود زرد قرار دارد .نام این
کشور در پیوند با «کوه یشمه» یاد شده است.
ترانسکریپسوین (رونویسی) چینی :یوشی (،)Yushi
یوژی ( )Yuzhiو یوئه جی ( )Yuezhiهمه یک نام
تباری را بازتاب می دهند.]24[ .
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ُ
بعد دیگر ،مساله یوئه شی ،هویت تباری -زبانی
دارندگان این نام می باشد .پژوهشگران بزرگ
میانه آسیای باستان چون نامیو اگامی و کدزئو
انوکی در پی هئلو به گونه قاطعانه یوئه شی ها
را با جامعه تباری -فرهنگی اسکیتی -سکایی
مربوط می دانند ،22[ .ص316 .؛  18ص]232-227 .
دیدگاه رایج دیگر ،یوئه شی ها را همان تخارهای
یاد شده در منابع عهد باستان و منابع کهن هندی
می پندارد .چنین هویتی به طور جدی با متون
میانه ها و نیمه دوم هزاره یکم پیش از میالد،
کشف شده در ترکستان خاوری مدلل می شود و یوئه
شی ها را با تخارهای حوضه رود تاریم پیوند می
دهد که به زبان ها و لهجه های باستانی
هندواروپایی (تخاری و تخاری «ب») سخن می گفته
و خط می نوشته اند ،1967 ،4[ .ص]118-106 .
تجربه بازسازی مراحل پیشروی تخارها به خاور و
پیوندهای ممکنه زبانی چینی و تخاری پیشنهاد
شده از سوی ای .پولیبلینک ( )E.Pulliblenkبه طور
بنیادی فرضیه یکی بودن یوئه شی ها با تخارها
را تقویت می نماید ،19[ .ص39-9 .؛ ]160-154 ،20
داوری بیشتر قطعی تر در باره ریشه های تباری-
زبانی یوئه شی ها ،چنین بر می آید که در نتیجه
تجزیه و تحلیل آن مواد زبانی که در آثار
تاریخی بازماندگان آسیای میانه یی یوئه شی ها-
سازندگان امپراتوری کوشان ،بر جا مانده است،
224
میسر باشد.
به ُ
یمن یافته های مکتوب ( )epigraphicو سکه
شناسی ،روشن شده است که افزون بر زبان های
یونانی و سانسکریت ،در مکاتبات رسمی کوشانی،
زبان ایرانی که بدون شک با قلمرو باختر باستان
در ارتباط بوده است و «باختری» نامیده می شده
است؛ به کار می رفته است ،9[ .ص]313-312 .
 . 224منظور از کتیبه های «رباطک» و «سرخ کوتل» و...
است-گ.
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پرسشی که از دیر باز در میان پژوهشگران مطرح
است ،این می باشد که نیاکان کوشانی ها -یوئه
شی ها -تخارها ،چه زبانی را با خود به باختر
به ارمغان آورده بودند؟ به پنداشت لیوشیتس
( ،)V.A. Livshitsسخن می تواند تنها بر سر «لهجه
ساکایی کوشانی» مستقیما مرتبط با لهجه ختنی-
سکایی ترکستان خاوری در میان باشد [ ،8ص.]48 .
زبان ساکی کوشان ،مانند زبان پارنی ها در
پارت ،در نتیجه اسیمیالسیون (همگون شوی) تازه
واردان از سوی باشندگان بومی ایرانی ناپدید شد
[همانجا] .برعکس ،و .و .ایوانف ،تعلق تخاری
بودن اولی زبان تخاری-کوشانی را با اشاره به
گویش تخاری کوچی رد نمی کند ،5[ .ص.]20-19 .
همراه با آن ،همو ایوانف بود که فرضیه
ناهمگونی تباری اتحادیه قبیله یی یو ئه شی را
مرحله معینی در کنار تخارها،
که در آن «در
قبایل خاوری ایرانی هم شامل بودند» ،مطرح
ساخت ،5[ .ص]17 .
با توجه به این که در سده دوم پیش از میالد،
همه یوئه شی ها میانه آسیای را ترک نگفته
بودند( ،مطابق منابع چینی ،در گانسو و ترکستان
خاوری یوئه شی های «کوچک» ماندگار شده بودند)،
ایوانف ،درست فاکت «کوچیدن همین بخش ایرانی
خاوری اتحادیه قبیله یی یوئه شی ها را که
همراه با دیگران ،تخاری خوانده می شدند؛ به
غرب ،به آسیای میانه ،مجاز می شمارد[ .همان
جا].225
تز ناهمگونی تباری-سیاسی اتحاد قبیله یی یوئه
شی به گونه غیر منتظره یی پس از یافت شدن یک
رشته پتروگلیف (( ) petroglyphسنگ نقش) ها در
 . 225از گفته های ایوان ف می توان چنین برداشت کرد که
تخاری ها -نام عمومی همه اتباع کشور شاهنشاهی یوئه
شی« -تخارستان بزرگ» بوده و کوشانیان -شاخه ایرانی
خاوری کنفدراسیون کثیرالمله تخاری-.گ.
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جنوب باختری مغولستان ،جایی که در صخره های
گوبی
ایماگ
()Tsagangol
تساگانگول
دره
آلتای ) ،(Gobialtay Aimagدر میان نقاشی های صخره
یی ،کمپلکس نشانه های پیچیده تامگویی  tamgoجا
داده شده بود ،تایید گردیدند ،2[ .ص]73-69 .
ب .ای .واینبرگ ( )B.I.Vaynbergپیوندهای احتمالی
تامگاهای  tamgasتسانگولی را با سایر تامگاها
بررسی نمود و یگانگی آن ها را چه از نظر پرداز
(نقاشی) و چه همریشه بودن با گروه بسیار خاص
تاماگاهای آسیای میانه و دریای سیاه و نیز با
تاماگاهای رسم شده به روی سکه های پادشاهان
خوارزم ،سغد و بخارا ،و همچنین با تاماگاهای
سارماتی نشان داد[ .همان اثر] حتا پیش تر از
ین هم ،تثبیت گردیده بود که دودمان های با هم
خویشاوند سُغد ،بخارا و خوارزم سده های دوم و
یکم پیش از میالد از میان قبایل کوچی برخاسته
بودند که در شکست دادن دولت یونان و باختری
مشارکت داشتند ،اما همراه با آن ،هیچ پیوندی
با دودمان کوشانی نداشتند ،1[ .ص.]154-146 .
واینبرگ آن ها را یوئه شی های دربار یا خاندان
چژاو ( )Chzhaoمی خواند226.همانا با همین
 . 226دودمان هایی که تاریخ چین آمده اند ،قرار زیر
اند:
سه کشور و پنج امپراتور
تسیه
شان
ژائو یا چژوا (همزمان چژوای شرقی ،سلطنت های با هم
درگیر و دودمان تسین)
چو (دوره تیره و تار خانه جنگی ها)
هان (هان غربی) ،سین وان مان های شرقی
سه شاهی دودمان های وی ،شو و او 264-220
تسزین420-265 -
سون جنوبی ،سون خاوری ،و  16دولت وحشی
تسی501-479 -
لیان588-557 -
چئن618-581 -
سوی618-581-
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«دربار» مطابق با منابع چینی ،همه دودمان های
ایجاد شده از سوی یوئه شی ها در شمال باکتریا
(باختر) پیوند دارند .چنین بر می آید که آن
شاخه قبایل یوئه شی که تامگاهای شان در آلتای
گوبی و پسانتر در سغد ،بخارا و خوارزم تثبیت
شده است ،با گروه جنوبی کوشانی ها یکی نبودند.
از نظر پیوندهای ژنتیکی خود ،یوئه شی های
شمالی به قبایل سرماتی قزاقستان و دامنه های
باختری اورال که تاماگاهای همانند تساگانگولی
شان با قدمت سده های سوم -یکم پیش از میالد
تثبیت شده است ،بیشتر نزدیک بوده اند( .در
باره پیوندهای سارماتی یوئه شی ها نگاه شود
به ،10[ :ص]195-194 .
سایت تاماگاهای تساگانگول مغولستان گواه بر آن
است که در جنوب باختری مغولستان ،دست کم در
گستره آلتای مغولستان و آلتای بیابان گوبی ،در
نیمه دوم هزاره یکم پیش از میالد ،گروهی از
قبایل ایرانی اسکان یافته بودند ،2[ .ص.]71 .
بنا بر این ،درست ،تاماگاهای تساگانگولی به
گونه موثقی فرضیه تعلق یوئه شی ها به فرهنگ
«پازیریکی ها» و باالتر از آن ،پیوندهای
سارماتی (ایران خاوری) آن ها را که از سوی س.
ای .رودنکو پیشنهاد شده است ،تایید می کنند.
تان581-618 -
پنج دودمان و ده پادشاه 959-907
لیناو ،سون (شمالی و جنوبی)1279-960 -
یوان (مغول) 1368-1280
مین 1644-1368
تسین (منچوری) 1911-1644
جمهوری توده یی چین
به گونه یی که از تاریخ چین دیده می شود ،ژائو یا
چژاو (به چینی ) Zhào() 趙یکی از پادشاهی های شمالی چین
در « دوران سلطنت های با هم درگیر» (چژانگو) که از
سال  403پیش از میالد تا  222پیش از میالد فرمانروایی
می کردند ،بود .پسان ها چژاو ،یکی از  16دولتی بود
که در سده چهارم چین شمالی میان آن ها تقسیم شده
بود– .گ.
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تقسیم تباری -سیاسی قبایل یوئه شی و «خاندان
های حاکم آن ها» در سده های دوم و یکم پیش از
میالد ،به دو گروه شمالی و جنوبی ،بازتاب دهنده
فروپاشی اتحادیه چندین قبیله یی یا مولتی
تریبال ( )multitribalیوئه شی (ُ
تخاری) (که پیش تر
در گستره مغولستان امپراتوری باستانی کوچی را
که در راس آن یک فرمانروا بود و همه سپاه
صدهزارنفری جنگجویان سواره از وی فرمان می
بردند ،پی ریخته بودند)؛ پس از شکست های سنگین
نظامی اواخر سده سوم پیش از میالد است ،23[ .ص.
این دوره تاریخ یوئه شی ها
 ]120-119در باره
سئمه تسیان (سیما کیان) می نویسد« ،در گذشته
(یوئه شی ها) نیرومند بودند و با سیونوها
(هونوها) با تحقیر بر می خوردند ،7[ ».ص]237 .
افزون بر این ،هونوها (سیونوها یا خونوها) از
لحاظ سیاسی به یوئه شی ها وابسته بودند که
آنان را وادار می گردانیدند تا پسران شانیوها
(شاهان خود) را چونان گروگان به دربار یوئه شی
ماودون
گروگان،
شهزاده
آخرین
بفرستند.
( )Maodunبود که با شانیو شدن ،نخستین شکست
نظامی را بر یوئه شی ها تحمیل کرد و به سرزمین
های مادری آن ها به ترکستان خاوری یورش برد.
اما تنها پس از چند دهه ،وارث ماودون« -شانیوی
سیونی (شاه هونویی) الوشان ( ،)Laoshanفرمانروای
یوئه شی را کشت و از استخوان کاسه سر او جام
نیوشیدنی ساخت» [ ،7ص.]237 .
پس از سال  165پیش از میالد ،مهاجرت سترگ بخش
بزرگی از یوئه شی ها به غرب آغاز شد .این
گونه ،تاریخنگاری چین ،هم مستقیم و هم غیر
مستقیم از پیشینه دراز نبردهای هونوها و یوئه
شی ها ،از دو دوره در تاریخ روابط هونوها و
یوئه شی ها ،سخن می گوید .تا پایان سده سوم پیش
از میالد ،یوئه شی ها بر هونوها برتری آشکار
سیاسی و نظامی داشتند و به آن ها به دیده
تحقیر می نگریستند .اما در مرزهای سده های سوم
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ودوم پیش از میالد ،این برتری را از دست دادند.
][25
نخستین تماس ها میان یوئه شی ها و هونوها کی و
در کجا ممکن بودند؟ سیما کیان از هونوها در
پیوند با تاخت و تازهای شان بر گستره پادشاهی
ژائو (چزاو) (در  222-403پیش از میالد) یاد می
کند .گستره پادشاهی ژائو بخش جنوبی استان
هئبی ،بخش خاوری استان شانشی و زمین های واقع
در شمال رودخانه زرد (هوان هی) و هئنانی را در
بر می گرفتند ،14[ .ص. ]124 .
ُردوس که برای کوچروان باشنده
زمین های شمال ا
استپ های مغولستان بس پر ارزش بودند ،زیر
کنترل پادشاهی ژائو قرار داشت .برای رویارویی
با تاخت وتازهای آن ها ،چند پادگان رزمی ایجاد
شده بود .حریف اصلی ژائوها در شمال ،هونوها
بودند .در میانه های سده سوم پیش از میالد ،لی
من -زبده ترین سپهدار پادشاهی ژائو بر این
پادگان ها فرمان می راند .او برای سال های
بسیاری در برابر هونوها ایستاد و رزمید و باری
حتا خود شانیو را هم شکست سنگینی داد .تنها به
سال  244پیش از میالد بود که او را از خدمت
مرزبانی فراخواندند ،13[ .ص]260-259 .
یوئه شی ها ،مدت ها پیشتر از هونوها در گستره
سرزمین مغولستان ،در نزدیکی اردوس پدیدار
گردیده بودند که حضور شان را مدارک مختلف از
جمله شواهد باستانشناسی تایید می کنند .به
گونه یی که بانو ائما بانکر ( )Emma Bunkerنشان
داده است ،یافته های فزونشمار در میانه های
سرزمین مغولستان دارای قدمت سده چهارم پیش از
میالد (از جمله ،پناهگاه های زیر زمینی با
تصاویر صحنه های پیکار شکارچیان افسانه یی
دارای سیمای بیخی پازیریکی با جانوران درنده)
را ،می توان تنها به یوئه شی ها مربوط دانست.
[ ،16ص116-99 .؛ ص]74-41 .
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یوئه شی ها سیاست پویای نظامی را نه تنها در
غرب آلتای پیش می بردند (که برخی از «غنائم»
به دست آمده از رهبران قبایل دارنده فرهنگ
پازیریکی بر آن داللت می کنند) ،بل که در
دوردست های خاوری استپ سترگ هم که در این جا
با قبایل دارای سیمای بس متفاوت از خود [(توده
های منگولوییدی)-گ ].بر خوردند.
پیوسته پرسشی مطرح بوده است که آیا هونوها
منگولوییدی بوده اند؟ مواد انسان شناسانه
(انتروپولوژیک) به دست آمده از گورستان های
هونوها در مغولستان ،این منگولوییدی بودن
(داشتن چهره های مغولی نما) را با این قید
پذیرفته است که [با این هم-گ« ].هیچ تصویری یا
هیچ پردازی از سیمای نوهوها و دونهوها در دست
نیست» ،12-11[ 227.ص]177 .
[آن چه مربوط به سیمای منگولوییدی دونهوها می
گردد ،حرفی نیست-.گ] اما :این قید در باره
هونوها چندان درست نیست .مواد ایکونوگرافیک یا
شمایل نگاشتی ( )iconographicکامال قانع کننده یی
هست که اجازه می دهد تا زمینه های تصویری یی
را «به سان لگام ها در آویزه های کمری
افسارهای پازیریکی» بیابیم.
در  121سال پیش از میالد امپراتور او-دی سپهدار
َت
نامی هو تسیوی بین ( )Ho Tsyuybinرا به سم
فرمانده «سواره نظام نیرومند» گماشت که می
بایستی به سرکوب هون ها در قلمرو خود شان می
پرداخت .اقدامات هو به آن پیمانه موفق بود که،
 .227تردیدی نیست که همان گونه که منابع چین باستان
نوشته اند ،بیشتر تیره های کوچرو و دشت نورد،
سپیدپوستانی بوده اند بلند باال ،با موهای خرمایی و
زرد ،چشمان آبی و سبز و بینی های بلند .روشن است
خیونی ها هم در آغاز از این قاعده مستثنی نبوده اند.
با این هم ،ناگفته پیداست که در روند سده ها بودوباش
در همسایگی توده های زردپوست و منگولوییدی ،با آن ها
آمیزش هایی فراوانی یافته و دگرگونی هایی بسیاری در
سیماها و زبان شان پدید آمده بود– .گ.
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به رغم مرگ زودرس در  117پیش از میالد ،توانست
شکست جبران ناپذیری به هونو ها بدهد .به خصوص
پیروزی وی بر هونوها در دامنه های کوه های
تسلیان ،در سرزمین «یوئه شی های کوچک» شکوهنده
و چشمگیر بود.
بر روی آرامگاه هو تسیوی بین ()Ho Tsyuybin
تپه های خاکی یی ساختند (ریختند) که یادآور
کوه های  Qilianمی باشد ،14[ .ص ]94 .به روی
سنگ مرمر گذاشته شده بر گور او ،نقوش برجسته
یی از چند گروه از دشمنانش و صحنه هایی از
پیروزی وی ،کنده کاری و حجاری شده بود .در سال
 ،1936انسانشناس مجارستانی -زولتان تاکاچ
( )Takacsاز سایت آرامگاه هو تسیوی بین بازدید
ُپی (نسخه) برداری
کرد و از روی سنگ قبر ک
(اشتمپاژ) نمود .به ویژه تصویری که «سواران
هونوها را پایمال می کنند» بسیار شایان توجه
228
است.
 . 228شایان یادآوری است که نام این سردار در کتاب
امپراتوری صحرانوردان رنه گروسه به زبان فرانسوی هو
کیوپینگ ( )Ho Kiu-pingآمده است .در این اثر ،هونوها در
فرانسوی به نام «هیونگ نو» ها خوانده شده اند .در ص.
 82این کتاب ،ماجرا چنین پرداز گردیده است« :در سال
 121پ.م .برادر زاده جنرال «وی تزینگ» موسوم به
هوکیوپینگ که قهرمانی جوان بود ،به سرکردگی ده هزار
سوار ،ه یونگ نوها را از منطقه کانسو که در گذشته در
تصرف یوئه شی ها و اوسون ها بود ،بیرون راند.
...دو قبیله بی اهمیت تری که منسوب به هیونگ نو ها و
مالک و فرمانروای این سرزمین بودند( ،قبیله «هون سی»
مجاور اطراف «هان چئو» و قبیله «هیوچئو» مجاور
«لئانگ چئو») خدمت پادشاه هون را ترک نمودند و داخل
خدمت امپراتور چین شدند و چینیان این ها را مانند
موئتلف خود در شمال «نان شان» نشیمن دادند .در سال
 120پ .م .یک پایگاه مهم چینی با نفراتی بسیار در
اردوس تاسیس شد .در سال  119پ.م .سردار چینی نامبرده
– وای تزینگ و برادرزاده او هوک یوپینگ به عملیات زیر
دست زدند و توفیق نصیب شان شد .جنرال از ناحیه
«کوکوخوتو» واقع در شمال شان سی و برادر زاده اش از
«شانگ کو» نزدیک «سیوان هوی» کنونی واقع در شمال
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به سال  ،1938نسخه کپی برداشته شده (اشتمپاژ)
در پکن [ ،21ص ]277-275.به
تاکاچ و نقاشی ها
مواد
شکوه
حال،
این
در
رسیدند.
چاپ
()iconographic
نگاشتی)
(شمایل
ایکونوگرافیک
بیرون از دایره دید پژوهشگران ماندند .در همین
حال ،نتایج کارهای تاکاچ دارای اهمیت معیاری
(مرجعی ،محکی) اند و ما با بهره گیری از فرصت،
همانا از تصاویر در همین چهارچوب بهره برداری
می نماییم.
تصاویر ایکونوگرافیک ( )Iconographicهونوها از
آرامگاه هو تسیوی بین بیش از هر چیزی نزدیک به
آویزه های کمری جامه های پازیریکی اند[ .نگاه
شود به -]21-11 :همان نشانه ها و ویژگی های
منگولوییدی :استخوان های برجسته گونه ها،
غربی پکن از بیابان گوبی عبور کردند ،مغولستان خارجی
کنونی را که مرکز امپراتوری هونوها بود ،تصرف
نمودند.
آلبرت هرمان چنین می پندارد که وای تزینگ حتا تا
مسیر سفلی شط «اونگکین» نیز جلو رفته بوده است .او
امپراتور هیونگ نو ها موسوم به یی چی سی را ناگهانی
مورد حمله قرار داد و در موقعی که توفانی از شن و
ماسه می وزید ،و از جنوب خاک و شن به رخسار هیونگ
نوه ا می پاشید ،وی را به گریز وادار ساخت 19 .هزار
تن از بدویان را کشت یا اسیر نمود .قهرمان جوان
هوکیوپینگ ،با اقدامی بسیار تهورآمیز یک هزار
کیلومتر داخل مغولستان خارجی شد و به نزدیکی توالی
علیا و اورخون رسید .بیش از هشتاد تن از سران هونوها
را اسیر کرد .و بر فر از جبال هونو مراسم قربانی و
صدقه را رسما برگزار نمود .این سردار جوان کمی پس از
بازگشت در سال  117پ .م .درگذشت .به روی گور این جوان
سوارکار در «هین یانگ» ( )Hien Yangبنای بزرگی با
حجاری شگرفی و مجسمه سنگی عظیمی برپا نمودند که نشان
می داد که اسبی یک تن بدوی را لگدکوب می کند.
(برگرفته از تاریخ سیما کیان ( ،)Sse-ma Tsienترجمه
شاوان ،جلد یکم ،فصل  ، 68آلربت هرمان ،اتلس چین،
نقشه .)17
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پیشانی پست ،لب های پرگوشت ،بینی های پهن ،ریش
229
چسبیده و موهای راست و سفت.
این گونه ،همه دالیل در دست است تا بپنداریم که
سرهای تزیین شده طالکاری شده در افسار یافت شده
پازیریک ،آویزه های ضیافتی افسار اسب یکی از
این سرها ،سرهای
سران یوئه شی بوده است-
رزمندگان به خاک افتاده هونوها به دست وی بوده
است ،که از جمجمه های شان جام های طالکاری شده
ساخته شده بود .چنین چیزی گواه بر نبردهای خشن
هونوها و یوئه شی ها در سده های چهارم و سوم
پیش از میالد است .در روند این جنگ ها ،که مدت
ها جلو گسترش هونوها به سوی غرب را گرفته بود،
یوئه شی ها در درون آسیا امپراتوری کوچ نشین
خود را پی ریخته بودند که بنا به ارزیابی سیما
کیان «به شگوفایی رسیده بود».
این که شاهزاده ها و سرداران یوئه شی (به خاک
سپرده شده در آلتای در سرزمین های دور دست
روشن است همان گونه که تردیدی در اروپاییدی
. 229
باشنده مرزهای چین از
بودن چهرهای توده های کوچرو
جمله خیون ها در مراحل آغازین تعامل شدن با چینی ها
نیست ،همان گونه در منگولوییدی شدن چهره های هونوها
در دوره های اخیر حضور شان در تاریخ نمی باشد.
تنها بایسته است به یک نکته توجه شود :هونوها،
قبیله گوناگون .از
کنفدراسیونی بودند متشکل بر 24
قبایل مغولی نما گرفته تا قبایل اروپاییدی که در
گستره پهناوری از مرزهای کوریا گرفته تا مرزهای
ترکستان خاوری پهن بودند .ناگفته پیدا و هویدا است
که هونوهای باشنده مناطق خاوری و جنوبی کشور پهناور
هونو ،در روند سده ها با زردپوستان و منگولوییدی ها
آمیزش یافته و سیمای نخستین خود را از دست داده
بودند .در ا ین حال ،هونوهای باشنده مناطق شمالی و
باختری ،که در همسایگی اوسون ها و یو ئه شی ها و
خاکاس ها (نیاکان قرغیز ها) و دینلین ها می زیستند،
روشن است سیمای اصلی اروپاییدی و زبان خود را نگه
داشته بودند .از این رو ،تنها از روی نقاشی های روی
سنگ آرامگاه سپهبد چینی ب ه دشوار بتوان در باره همه
باشندگان کشوری که گستره آن به چند میلیون کیلومتر
مربع می رسیده است ،داوری کرد- .گ.
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،خاور) در استپ سترگ بر سر قدرت می جنگیدند
گواه بر گستره جویی آن ها بر سایر توده ها است
،14[ .تا به رسم تعظیم پیش شان سر فرو آورند
 و همین بوده است که افسار پازیریک،]43 .ص
 در آلتای، پس از گذشتن دو سده.پدید آمده است
فرمانروایان کبیر نو استپ بزرگ سر برآوردند که
-از کاسه های سر رهبران اربابان پیشین خود
جام های باده پیمایی و میگساری
یوئه شی ها
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یک سکه کوشانی مزین با تصویر شاه کوشان و تندیس سر
یک سردار کوشانی .سیمای اروپاییدی هر دو هویدا است.

مساله دینلین ها
اکادمیسین لئو گومیلیف

230

ُف ،لئو (لف)
 .230مقاله دست داشته نوشته گومیلی
ُالیویچ ( )Lev Gumilevاز تورک شناسان برجسته روسیه،
نیک
نیم سده و اندی پیش از امروز در شماره نخست سال 1959
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مجله « پیک جامعه سراسری جغرافیایی شوروی» پیشین به
چاپ رسیده بود .با توجه به این که گومیلیف دانشمندی
است بنام و شناخته شده در تراز جهانی ،و کتاب «تاریخ
تورکان باستان» وی اثری است منحصر به فرد ،بایسته
دانستیم تا زندگینامه فشرده وی را در این جا
بیاوریم:
ُف به تاریخ یکم اکتبر ( 18سپتامبر مطابق
لئو گومیلی
گاهنامه قدیمی روسیه)  1912در روستای تسارسکوی سیلو
( )Tsarskoye Seloدر کشور امپراتوری روسیه پا به گیتی
گذاشت و در  15جون ( 1992به عمر  79سالگی) در سانکت
پتربورگ (لنینگراد پیشین) ،دیده از جهان فرو بست.
گ ومیلیف تاریخدان ،تبارشناس (اتنولوژست) (بنیانگذار
تباری
منشای
پاسیوناری (عاطفی)
تئوری
پرشور
( ،) )ethnogenesisخاورشناس ،باستانشناس ،داننده و
گزارنده زبان پارسی ،جغراف یدان و  ...بزرگ و نامداری
ُف و مادرش -آنا اخمتووا
بود .پدرش -نیکالی گومیلی
(احمدوا) ،هر دو از سخنوران بنام و پرآوازه روس
بودند .بانوآنا احمدوا (تاتار تبار) ،از بنیادگذاران
دبستان آکمه ئیسم (اوجگرایی) در شعر است .لئو نه
ساله بود که پدرش به جرم ضد انقالب بودن ،تیرباران
شد .پس از چندی مادرش شوهر دیگری گرفت و لئو را در
در
کودکی مادر بزرگش -بانو سلیپنیوا ()Slepnevo
شهرستان بژتسکی ( )Bezhetskyدر استان تیور  Tverبزرگ
در همین
کرد و پرورش داد .لئو از سال  1917تا 1929
شهرستان می زیست و در سال های  1929-1926در همین جا
به دبستان می رفت .به سال  1930به لنینگراد آمد و در
سال های  1934-1930در ترکیب هیات علمی در سایان،
پامیر و جزیره نمای کریمه (قرم) کار کرد .او در همین
جا زبان های خاوری -پارسی و ترکی را فرا گرفت.
گومیلیف سر از  1934به دانش آموزی در دانشکده تاریخ
مگر ،در سال  1935از
دانشگاه لنینگراد پرداخت.
دانشگاه رانده و دستگیر شد ،اما پس از مدتی از زندان
آزاد و شامل دانشگاه گردید .سپس در مارچ  ،1938دوباره
بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد .او را به
زندان نوریالگ ( ) Norillagافکندند .گومیلیف به تاریخ 21
سپتامبر  1939به بخش اردوگاهی زندان آمد .او در سراسر
مدت در بند بودن خود به عنوان زمینکن (حفار) ،معدنچی
کان مس ،تکنیسین ،کتابدار ،زمین شناس و سپس کارمند
گروه جیوفیزیک اداره معدنی کار می کرد .حتا پس از
701

پایان دوره زندان هم به عنوان کارمند
آزمایشگاه بدون حق ترک کارگاه بسر می برد.

بخش

شیمی

در دوره جنگ ،او به درخواست خودش به جبهه گسیل گردید
و در پاییز سال  1944داوطلبانه به ارتش سرخ پیوست و
به تاریخ  13 /10/1944به کمیته جنگی انقالبی تروخانسک
( )Turukhanskمنطقه کراسنویارسک احضار گردید و سپس در
بطریه هنگ توپخانه پدافند هوایی لشکر بالروس در جبهه
یکم جنگید و در یورش به برلین شرکت ورزید.
بیست و پنجم سپتامبر  1945از ارتش مرخص و بار دیگر
شامل دانشگاه گردید و در  1946آن را به پایان برد و
آن گاه شامل دوره آسپرانتوری در شعبه لنینگراد
پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه (اکادمی) علوم شوروی
گردید مگر پس از فیصله کمیته مرکزی حزب کمونیست
شوروی (شاخه بلشویکی) در پیوند با مطالب نشر شده در
«ستاره» (زوزدا) و « لنینگراد» تاریخی
های
مجله
که در آن ها نقدهایی بر نوشته های
1946 . 14.08
مادرش -آنا احمدووا (اخمتووا ) بازتاب یافته بود؛ به
بهانه « ناسازگاری او با رشته برگزیده به دلیل نداشتن
پشتوانه زبان شناسیک» از پژوهشکده رانده شد .با این
هم در  28دسامبر  1948از پایان نامه دکتری خود برای
درجه نامزدی دکتری در علوم تاریخ در زمینه «تاریخ
سیاسی مفصل خاقانات تورک» دفاع و به عنوان کارمند
علمی در موزه اتنوگرافی (تبارنگاری) خلق های شوروی
پذیرفته شد.
به تاریخ هفتم نوامبر  1949دوباره دستگیر و از سوی
هیات ویژه برای ده سال به زندان محکوم گردیدکه در
آغاز در اردوگاه ویژه در شیروبای -نوره ( )Sherubayeدر
نزدیکی شهر قره گندای قزاقستان بسر برد و پس از آن
به اردوگاه میانرودان (مژدوریچینسک  )Mezhdurechenskدر
منطقه کیمروو ،در کوه های سایان سپری نمود .در ماه
جون  1953همراه با دیگر زندانیان کمش الگ ()Kamyshlag
به منطقه اومسک برای ساختن پاالیشگاه نفت برده شد .در
ماه می  1956به دلیل نبود شواهد کافی تبرئه و
11
اعاده حیثیت گردید .او اومسک را در ماه می 1956 ، 14
ترک گفت و به لنینگراد آمد.
سر از سال  1956در ک اخ موزه ارمیتاژ (خلوتکده
ایکاترینای دوم) به عنوان کتابدار کار کرد .در سال
 1961از تز دکترای خود در زمینه تاریخ (تورکان
702

باستان -سده های  )VI- VIIIدفاع کرد و در سال  1974از
تز دکترای دیگر خود در جغرافیا زیر نام (اتنوژنیزس
 Ethnogenesisو بیواسفیر (زیستکره زمین) دفاع نمود .با
این هم در  21می  1976به وی از دادن دومین درجه دکتری
در جغرافیا خودداری ورزیدند.
گومیلیف تا  1986که بازنشسته شد ،در پژوهشکده علمی-
پژوهشی جغرافیا وابسته به دانشگاه دولتی لنینگراد
(سانکت پتربورگ) کار می کرد .او به سال  1991به عنوان
اکادمیسین اکادمی علوم طبیعی روسیه برگزیده شد .و سر
انجام به تاریخ  15جوالی  1992در سانکت پتربورگ دیده
از جهان فروبست.
آثار علمی مهم:
هونو ،مسکو ،انتشارات ادبیات خاور1960 ،
Хунну.- М.: Изд. восточной литературы, 1960.
ترکان باستان ،مسکو ،انتشارت علم -1967 ،در  560ص.
Древние тюрки.- М.: Наука, 1967.- 560с.- М.: Айрис-пресс, 2008.
- 560 с.- (Библиотека истории и культуры).
روس قدیم و دشت سترگ ،مسکو ،انتشارات «اندیشه»1992 ،
Древняя Русь и Великая Степь.- М.: Мысль, 1992.- М.: Астрель,
АСТ, 2004
تبت قدیم ،مسکو ،انتشارات «دی-دیک».1996 ،
Древний Тибет.- М.: Ди-дик, 1996.
کشف خزرستان ،انتشارات «دی دیک».1996 ،
Открытие Хазарии.- М.: Ди-дик, 1996
تاریخ خلق هونو ،مسکو ،انتشارات «دی -دیک» .1997 ،آ.
اس .ت .لیوسک2004 -
История народа хунну.- М.: Институт Ди-дик, 1997.- М.: АСТ,
Люкс, 2004.
اتنوژنیز بیواسفیر زمین ،انتشارات آ .اس .ت ،استریل،
2005
Этногенез и биосфера Земли.- АСТ, Астрель, 2005.
هزاران سال در پیرامون خزر ،مسکو ،انتشارات آ .اس.ت.
2008
Тысячелетие вокруг Каспия.- М.: АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2008
هونو .پادشاهی س ه گانه در چین .هونوها در چین،
مسکو 2008 ،در  624ص.
Хунну. Троецарствие в Китае. Хунны в Китае.- М.: Айрис-пресс,
2008. - 624 с. - (Библиотека истории и культуры).
از [دولت قدیم-گ ].روس تا روسیه ،مسکو2008 ،
От Руси до России.- М.: Айрис-пресс, 2008.- 320 c
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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.
ویژه
(به
اروپاییان
که
آن
از
پس
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
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.
به هر رو ،اینک مقاله گومیلیف را پیشکش می
داریم:

تنها کتاب «کشف خزرستان» او با ترجمة آقای ایرج
کابلی در سال  1382از سوی انتشارات «آگه» در تهران
چاپ شده است-.گ.
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مساله دینلین ها
بازنگری فرضیه گروم -گرژیمایلو در پرتو
داده های نو تاریخی و باستان شناسی
طرح فرضیه:
پروفیسور گروم -گرژیمایلو( )Grum Grzhimailoبا
مطالعه تاریخ چین باستان ،به یک رشته برداشت
های پالیو اتنوگرافیک (دیرین تبارنگاریک) دست
231
یافت.
 .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
هوان هی
ها را می شناختند که در دره رود
(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 و راست ،بیشتر عقابی و چشم های
232
رنگین»...
شیوه زندگانی شان ،آن ها را چونان ستیزه جویان
فردگرا به بار آورده بود و همین امر موجب
231

. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.
 (.صТ. II. Л., 192. )38 .
 .232همان جا ،ص.35-34 .
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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 و به سرداران چینی جنگجویان مزدور
می فرستادند .در میان شان ازدواج های مونوگامی
( monogamyازدواج مرد با چند زن یا تعدد
زوجات) رواج داشت .دین شان -آیین قهرمان پرستی
بود .آن ها بسیار یادآور سلت های باستانی و
ژرمن ها هستند .چنین می نماید که زبان شان یکی
233
از زبان های هندوچینی بوده باشد.
 .2دینلین ها در برگیرنده چهار قوم باستانی
آسیای مرکزی بودند:
قرغیزهای باشنده حوضه علیای رود ینی سی،دینلین های کرانه های دریاچه بایکال، اوسون ها ،که در تاریخ از آن ها در کرانههای دریاچه لوب نور یاد شده است اما پسان ها
به سوی غرب -به شمال تین شان رفتند.
234
و -بوماها ( )bomaدر گستره سایان-آلتای».
هر چهار قوم آبی (سبز) چشم و مو بور (قهوه یی)
بودند و کم و بیش با همسایگان شان آمیزش یافته
بودند .اوستیاک ها (- )Ostiaksکیت های حوضه رود
235
ینی سی هم دینلینی 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
شده
یاد
بومی
باشندگان
چونان
میالد
از
236
است» .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
.233
.234
.235
.236

همان
همان
همان
همان

جا،
جا ،ص5 .
جا ،ص38 .
جا ،ص14 .
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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
237
گواه بر همین 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
ها ،ئی ژن ها ،پوتی ها ( )puteو موسوها ()Moso
238
از بازماندگان آنان اند.
 .5بازماندگان دینلین ها که با تبتی ها ،مغول
ها و چینی ها آمیخته شدند ،عبارت اند از
تانگوت ها ( )Tangutsدر منطقه امدو ( )Amdoو
حومه گانچژو که کوه نشنیان جنگجویی اند و
بیشتر به قفقازیان همانند اند تا به مغوالن و
239
به زبان تبتی سخن می گویند.
 .6دینلین ها که از نگاه زبانی به مردم گروه
هندوچین نزدیک اند ،از نگاه ویژگی های فیزیکی
و روانی خود به آن نژاد موبور نزدیک بودند که
برخی از انسان شناسان ایشان را از باشندگان
240
اولیه اروپا می شمارند.
این نتیجه گیری آخری بس
پایه استدالل زیر است:
موجودیت دو نژاد دارای
برخوردار از نشانه های

پر مخاطره ،مبتنی بر
«آیا ممکن است که
منشاهای مختلف اما
فیزیکی و ویژگی های

 .237همان جا ،ص.16-15 .
 .238همان جا ،ص33-28 .
 . 239خود 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.
 .240همان جا ،ص38 .
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روانی همسان را مجاز بشمریم؟
241
نه».

روشن است که

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 سده242.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
آوایی ،به راستی نام های یک توده
تفاوت های
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 حال ،در گانسو -بئی دی ها (دی
243
های شمالی) می زیستند.

 .241همان جا ،ص.15 .
 .242همان جا ،ص.34 .
243
. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших
в Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953/
.ص13 .
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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 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
اما در عصر تاریخی دیگر از ا
(کوه 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
ژون دی ها یا
در میان مردم اوسون و چونان
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 244.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» در فرورفتگی مینوسین نشان می
245
دهد.
 .244هما جا ،ص.214-213 .
ص.Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951، .
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.
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بیایید ببینیم که علم دیرین انسان شناسی یا
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 پیش از 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 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
246
با تیپ کرومانیون ها به مفهوم وسیع آن.
قبایل دارای فرهنگ تاگار وارثان افاناسیفی ها
بودند247که تا سده سوم پیش از میالد زندگی می
کردند که پس از آن ،تا اندازه یی سازواره های
تشتیکی
فرهنگ
و
کردند
پیدا
منگولوییدی
( )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 میان سیان و ینی سئی

. Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948. стр. 65 .
 .247همان جا ،ص.128 .
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246

و آنان را چونان بازماندگان دینلین
انگاشت
248
های تاگاری شناسایی نمود.
فرضیه کزلتسئف ( )Kyzlasovرا سمیرنف بازآفرینی
بایسته نمی پندارد این
نمود 249.اما او هم
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
ها)
رخ
(دراز
دولیخوسفالیک ()dolichocephalic
اوگرهای باشنده حوضه رود اوبی از جمجمه های
اروپاییان متفاوت اند و دارای شکل ویژه آسیایی
می باشند 250.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»251.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 سئی) بسر می
بردند»252.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.
248

. Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха / Автореф. канд. дисс. М., 1953.
стр. 13.
249
. Смирнов А.П. Некоторые спорные вопросы финно-угорской
археологии // Сов. археол. 1957. No 3. Стр 23.
250
. Дебец Г.Ф. О древней границе европеоидов и американоидов в
южной Сибири // Сов. этногр. 1947. No 1. Стр. 71
 .251همان جا ،ص67 .
 .252همان جا ص 68 .و نیز:
Окладников А.П. История Якутской АССР. Т. 1. М.-Л., 1955. стр.56.
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دارندگان فرهنگ اندرونوفویی به دینلین ها-
دارندگان فرهنگ افاناسیفی نزدیک اند ،اما با
یکی نیستند« .کانون های تشکل نوع فرعی
آنان
اندروفویی ،استپ های قزاقستان و مینوسین
مینوسین
سرزمین
در
و
بود
()Minusin
اندرونوفویی ها تازه واردان غربی شمرده می
253
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 -توده یی را که
254
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 هونوها در سال های  203-205یاد شده
است 255.در آغاز قبچاقی ها در آلتای بسر می
بردند .اما پس از آن ،هنگامی که با مردمان
سیاه موی کنگلی Kanglyآمیزش 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

 .253همان جا ،ص70 .
254
. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.
Т. II. Л., 192(. стр. 59-57.
این موضوع بسیار مهم است .بر خالف دیدگاه موجود،
قبچاقی 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.
255
. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в
Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр. 50.
том.1.
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نویسندگان چینی و مسلمان این نشانه کومان ها
256
(داشتن موهای زرد کاهی) را تایید می کنند.
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 257یاد
کرده اند 258که آن ها را از دینلین های خاوری
می
تفکیک
خوبی
به
شان
برای
دیرآشنا
259
نمودند .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
256

. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский
край.
Т. II. Л., 192(. стр. 57.
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.
 . 257رود 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
هنگا می 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.
258
.Chavannes Ed. Le pays d'Occident d'apres Wei-lio // T'oung Pao. Ser.
II. V. 6.1905. стр.. 561-560 .
259
. .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский
край.
Т. II. Л., 192(. стр. 50 .
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وجود داشت260.این گونه نژادها در چین در عصر
یانگ شائو تشکل یافته بودند .باستان شناسی
تایید می کند :در
داده های انسان شناسی را
زمان کاراسوک در جنوب سایبریا اشیای همانند به
ساخته های شمال چین دیده می شود261.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 و جایگاه شان در طبقه بندی
262
مردمان سپیدپوست مشخص نیست.
پی بردن به مساله نوع منگولوییدی ساده است،
اما این که عنصر مرموز اروپاییدی آمده از
چین ،چگونه مردمانی 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 پندارند263.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 264.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
260

. Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948 . Стр.83..
.Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951. Стр. .
116-114
262
. Lattimore Owen. Inner Asian Frontiers of China. New York, 1940.
Стр.83 .
263
. .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский
край. Т. II. Л., 192(. стр.11 .
 .264همان جا ،ص11 .
261
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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 آن بتوان نژادی را دید که بازمانده های
آسیا حفظ
تا عصر حاضر هم در خاور دور
آن
265
اما بحث بر سر
گردیده باشند -اینوها ». Aino
این است که چینی ها همو همین نژاد دراز سر را
به نام دینلین ها یاد می کردند و کوه های
266
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
 .265همان جا ،ص. 43 .
266
. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в
Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр. .
107
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سایان کوچروی می کردند ،با هونوها آمیزش
یافتند و از همین رو هم 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،
267
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 سایان-آلتای بسر می بردند.
از روی ترجمه شاوان
در باره آن ها،
( )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 باهم همانند است ،اما زبان های شان مختلف

 .267همان 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., 1912. Стр. 350.
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و از همین رو ،یکدیگر را درک نمی کنند)268،اند.
خانه های شان از چوب ساخته شده است که آن را
ُنده ها و شاخ و برگ های درختان
با پوست های ک
می پوشانند .بوماها به قبیله های کوچکتر تقسیم
269
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  270.» 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
است»)
(نیله) و خانه های شان پر از طال
 . 268در 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.
269
. Chavannes Ed. Documents sur les T'ou-kiue (turcs) Occidentaux //
Сб. Трудов Орхонской экспедиции. Т. VI. СПб., 1903. Стр. 29 .
270
. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в
Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. стр. .
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همخوانی دارد271.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.
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 (،)chernozem
که زنجیره آن ها از منطقه مینوسین تا منطقه
272
کانس ( )Kansامتداد می یابد) محدود می باشد.
منظره همانندی را در منطقه کرسنویارسک می
بینیم .این گونه ،موجودیت بوماهای شمالی ،دقیق
تر القچین ها273و 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
 . 271نگاه شود به :ابوالغازی عبدهللا بهادرخان« ،شجره
التراکمه» ،ترجمه آنا دردی ،انتشارات ایل آرمان،
تهران-.1383 ،گ.
68-51 Стр. . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948.272
 . 273در متن روسی االچین آمده است .شاید اشتباه تایپی
بوده باشد .زیرا باالتر سخن از القچین ها در میان
است-.گ.
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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 آن چی -دی یعنی دی های
سرخ بود که در آغاز در هئسی ( )Hexiبه کوچروی
می پرداختند و از آن جا به خلخا ( )Khalkhaو
جونگاریا گسترش یافتند .در یک فرتور بر جا
مانده از چین باستان ،یک آدم اویغوری به پرده
کشیده شده است« :مردی با بینی گوشتی،
تصویر
چشم های بزرگ ،سبیل و ابروان پر پشت و ریش
انبوه و بدن سراسر پشمالو .در این حال ،ریش او
274
از زیر لب پایینش سرازیر است».
کنون ،بازماندگان تیلی ها تنها در نان شان
(( )Nanshanکوه 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.
274

. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский
 (.صкрай. Т. II. Л., 192 )18 .
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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
انسانشناسی
دیرین
می
تایید
(پالیوانتروپولوژی)paleoanthropology
نماید275.برخی از جمجمه های به دست آمده در

 . 275چنین
ارائه شده
ها ،اوسون
اند ،».در

به نظر می رسد که این دیدگاه با دیدگاه
در چند سطر باالتر مبنی بر این که «تیلی
ها و بای دی های مرموز از گروه استپی دی ها
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
سیمه تسیان (سیما کیان) -
داشته اند .برای نمونه:
گاهنامه نویس چینی (متولد  145پیش از میالد) در کتاب
«یادداشت های تاریخی» خود در فصل «حکایاتی در باره
هونوها»  ،نیاکان اویغورها 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،
کتاب وزین «اویغورها» (آلماآتی،
یکی از بهترین و جامع ترین کتاب
تاریخ اویغورها نوشته شده است،
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دانشمند اویغوری در
 )2008که از دید بنده
هایی است که در باره
« در واقع ،دینلین و

روند کاوش های باستانشناسیک ،به نوع دریای
مدیترانه یی و برخی دیگر آن ها به نژاد
یی تعلق دارند .با این حال،
پامیری-فرغانه
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
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
نداشتند که چیزی در باره تورهای غربی
امکان آن را
از کرانه های رود ایرتش
(که در درازای چندین سده
بایکال می زیستند) ،بنویسند؛ از
گرفته تا گستره
همین رو هم 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 ب اشند! 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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انجامیده است276.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» است277.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
276

. Аристов Н.А. Опыт выяснения состава киргиз-казахов Большой
Орды и кара-киргизов // Живая старина. III-IV. 1894.
Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и
народностей. СПб., 1896.
.ص 451-450
Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951. Стр. 100-96 .
Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л.,
1948. Стр. 137.
Kingsmill W. The intercourse of China with Eastern Turkestan and
adjacent countries in the second century before Christy // The Journal of
the R. Asiatic Soc. of Great Britain and Ireland. New serie. XIV. London.
1882. Стр. 70 .
Shiratori К. Ueber den Wu-sum Stamm in Central Asien // Keleti Szeinie.
III. 1902.
 .277گروم-گرژیمایلو در ص 168 .اثرش می نویسد« :زمین
های قدیمی اوسون ها در خانگای ( )Khangaiواقع بود.
اما من نمی توانم باور کنم که دانشمندان چینی لغزش
فاحشی را آن هم به اتفاق آرا مرتکب گردیده
چنین
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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بود در باره نوع اوسون ها« :ظاهر اوسون ها از
ظاهر سایر خارجی های سرزمین غرب بس متفاوت
بود .تورکی های کنونی با چشمان آبی و ریش های
سرخ که به میمون ها می مانند ،از بازماندگان
278
آن ها هستند».
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
بودند279.از این رو ،باید چنین بپذیریم که در
چین باستان نوع اروپاییدی اوسون ها نزد کسی
280
تردیدی بر نمی انگیخته است.
...و سرانجام بای-دی ها یعنی دی های سفید .تا
سال  636پیش از میالد ،آن ها در هئسی یکجا با
دی های سرخ می زیستند ،اما در همین سال وان
281
گون -سردار چینی آنان را از آن جا راند.

278

. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в
Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр. .
190 том-2.
279
. Паркер Э.Г. Китай, его история, политика и торговля с
древнейших времен до наших дней. СПб., 1903. Стр. 225-224 .
 . 280این نکته بسیار مهم است .زیرا برخی از کسانی که
یفت لی 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.
281
.Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в
جلد Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.
 43 ،1ص.
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در باره چی دی ها یا دی های سرخ ،ما در دوره
های بعدی مطالب بسیاری را می بینیم .اما پرسشی
است که دی های سفید
که مطرح می گردد ،این
(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 شاید هم به همین دلیل است که «هون
های سفید» نامیده شده اند 282.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
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. Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV веке нашей эры //
Вести, древн. ист. 1959. No 1.
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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
بود283.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 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.

. Ло Гуань-чжун. Троецарствие. Т. 1. М., 1954. Стр. .369 .
725

283

تا جایی منابع کالسیک غربی ،به ویژه نوشته های
بطلمیوس بر این مساله گیج کننده و سر درگم
روشنی می افگنند284.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 سیری ها
صدور ابریشم به پارت و
که دست اندر کار
امپراتوری روم بودند ،تفاوت داشتند.
از سیرها پیش تر از سین ها در بافت دیگری
 – Evtidemپادشاه
یادآوری می شود« :اوتیدم
یونانی باختری حدود  200سال پیش از میالد
متصرفات خود را در شرق تا قلمرو فاون ها یا
سیان ها ) (tsyanو سیرها گسترش داد285».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 می کند و
284

. Томсон Дж. История древней географии. М., 1953. Стр. -439 .
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. Чебоксаров Н.А. К вопросу о происхождении китайцев // Сов.
этногр. 1947. No 1. Стр. 253 .
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آن را باور نکردنی می پندارد 286.اما بیخی
بیهوده .چرا که آریان مستعار (پیریپلوس Periplus
دریای 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 ( )raritiesرا 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
جنوبی287یعنی قبایل باشنده سیکان و برمه ،از
چنین نشانه ها چیزی به چشم نمی خورد288،در حالی
که به ظاهر شاهزاده دولت فان ( )Guofanبه
پیمانه بایسته یی پرداخته می شود:
286

.Bell Charles. The religion of Tibet. Oxford, 1931 . Стр. 200 .
 .287شایان یادآوری است که «مان» نه نام تباری ،بل که
نام همه مردمان باشنده درختزارها است که در جنوب
گستره بودوباش چینی ها می زیستند.
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. Soothill W.E. China and West. London, 1925.
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«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 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 اند289.عین مطلب را
کازلف290و ابروچیف291هم 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
Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов. Т. 1. М., 1946
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стр. 221 .
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. .Козлов П.К. Монголия и Кам. М., 1947. Стр. 223 .
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.Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. М., 1956 .
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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
( ،)Totoroیعنی سده چهارم می دانند292.این زمان
با زمان فشار 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
باشند .اما این نمی تواند به مردم بومی جنوب
چین 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
 . 292شاید هم حتا اوایل سده چهارم .زیرا
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
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.
توتوری
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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 293تا 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.
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 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
 .293در زبان چینی:
«هی»– رودخانه« ،نور»  -دریاچه و «شان» – کوه است-.
گ.
730

ها و دی ها را– هونو می پندارد 294.با این که
از ناهمخوانی ویژگی های اتنوگرافیک آن ها،
شگفتی زده می باشد 295.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
ژونی همسایه
که هونوها در غرب با شش قبیله
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 باشد و از سوی دیگر ،در غیاب
انسان شناسی (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:
 . 294از این دیدگاه ناسخته ماک -گورن ،پان ترکیست ها
به نوبه خود به ره برداری ها نموده ،بسیاری از توده
ها را تورک قلمداد نمودند-.گ.
295
. McGovern. The early empires of Central Asia. London, 1939. Стр. .
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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
 rasogenezبارها پیچیده تر از آن چه گردیده است
که پیشینیان ما در پنجاه سال پیش از امروز می
پنداشتند .برای ما همگرایی ( )convergenceنشانه
در حالی که گروه های
ها روشن است .آن هم
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
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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 1056
در 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 ( )physiognomyبازی می نماید296.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 dansyan
با 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
303-275 .

. Дарвин Чарльз. Соч. Т. V. М., 195. Стр. .
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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
می
تائید
(پالیوانتروپولوژی)paleoanthropology
کند .دبس ( )Debetzنوع دراز رخ را نوع سایبریا
اروپاییدی
پروتو
دینلینی
یعنی
جنوبی
نزدیک به کرومانیون ها ،می
(،)protoevropeoid
شمالیان را-
پنداشت و شباهت آن ها به
«همگرایی» یا کانورگیشن می دانست .به راستی
هم ،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.
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 297نیز کوتاه سر اند.
این گونه ،می توان گفت که فرضیه دینلین ،پس از
گذشت چهل سال از بوته آزمون گذشته و مورد
 . 297جالب است که گومیلیف اوسون ها را «دی» می شمارد.
دیدگاه دی گر این است که اوسون ها آمیزه یی بودند از
سکایی ها و تخارها-گ.
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تایید قرار گرفته است .هر چند ،با ویرایش ها و
مالحظات درخور توجه .کنون دیگر این فرضیه به
298
نظریه 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
شمردند299.این لکه سپید را باید پر کرد .در
میان کشفیات فزونشمار درخور ستایش گروم-
گرژیمایلو ،یکی هم چهارچوب بندی و تدوین مساله
دینلین است که بسنده است تا آیندگان قدردان او
باشند.

 . 298شایان 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 علم ی 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 ا ست 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.
299
.Ярхо А.И. Алтае-саянские тюрки. Антропологический очерк.
Хакасск, н.-и. инст. Абакан, 1947.
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نتیجه گیری:
فرضیه گریگوری یفیمویچ گروم -گرژیمایلو مبنی
بر موجودیت مردم اروپاییدی در آسیای مرکزی در
دوره پیش از سده دهم پیش از میالد از سوی علم
باستان شناسی در 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
نداشتند و شاخه
اروپایی-گ ].بودند
یا دیرینه سنگی از

مستقیمی با اروپایی ها
یی [از نژاد سفید پوست
که هنوز در دوره پالیولیت
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.
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بخش چهارم
پیوست ها

پیوست شماره 1
ساالر سیفالدینی

300

واژۀ آریا از دید پانایرانیستها

301

بنا بر دادههای تاریخی ،باستانی و زبانشناسی و
نژادشناسی ،در گذشتههای دور مردمانی از نژاد
سپید در سرزمینهای شمالی دریای مازندارن [و
دریای سیاه-گ ].زندگی میکردند که بعدها با
گسترش جمعیت و عوامل دیگر محدوده زندگی خود را
گسترش دادند و در سرزمینهای دیگری نیز نشیمن
یافتند .بنابر تاریخ منظوم ایرانیان در
شاهنامه ،فریدون پادشاه ایرانی ،جهان را میان
سه فرزند خود یعنی سلم و تور و ایرج تقسیم
 .300روزنامه نگار آذری باشنده تبریز.
 .301با اندکی ویرایش-گ.
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کرد .این تقسیمبندی و داستان نمادین نیز شاید
یادی از گسترش تیرههای آریان در جهان باستان
بوده باشد .در مورد محل نخستین زندگی آریاها
جستارهای بسیاری صورت گرفته است.
بهانگاره
قائل
اروپایی
کالسیک
نژادشناسان
مهاجرت آریاییها از سرزمینهای سرد شمالی به
ایران و هند و اروپا هستند .ولی دانشمندان علم
تاریخ امروزه بهویژه در ایران فرضیه مهاجرت را
رد میکنند و میگویند که تا حال هیچ دلیل مستند
و محمکی از سوی دسته اول در مورد قطعی بودن
مهاجرت آریاییها به ایران ارائه نشده است،
دسته دوم بیان میدارند که آریانها به ایران
مهاجرت نکردهاند ،بل که از آغاز در منطقه یی
از فالت ایران زندگی میکردند و تنها گسترشی در
برهه یی از تاریخ از گوشه شمال خاوری فالت
ایران بهسوی سایر سرزمینهای ایرانی صورت گرفته
است و برای اثبات آن نیز به داستان نمادین
شاهنامه استناد میکنند که فریدون جهان مسکون
را میان سه فرزند خود تقسیم میکند و غرب را به
سلم ،شرق را به تور و ایران را به ایرج واگذار
میکند .امروزه بهنظر میرسد فرضیه مهاجرت
آریاییها از فالت ایران به سایر نقاط مقبولتر
باشد تا فرضیه مهاجرت از مکانی نامعلوم از
راههایی ناشناخته.
تاریخنویسان غرب پس از آشنایی با فرهنگ ایران
و هند ،برخورد نامناسبی با مقوله نژادی کهن
آریا نمودند و با مطرح کردن نظریههای نادرست و
گاه مضحک در مورد چندوچون نژاد آریا بحث را به
بیراهه کشاندند و جستارهای بیهوده را آغاز
کردند .در این میان کسانی برای مبارزه با آن
چه که آن را نژادپرستی مینامیدند ،بر آن شدند
تا اصوال وجود نژادی بهنام آریان را منکر شوند.
به تصور آنان هر کسی از نژاد آریا و تاریخ و
تمدن آریایی سخن بگوید ،فردی نژادپرست و
بیگانهستیز است .در نتیجه برای از میان بردن
مقوله نژادپرستی ،بایستی نخست مقوله نژاد از
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بین رود در حالی که این دو الزم و ملزوم همدیگر
نیستند.
دلیلی ندارد هر کس از نژاد و تمدن آریا سخن به
میان میآورد ،مارکی سیاسی بر وی چسبانده شود و
یا برای مبارزه با یک مقوله سیاسی ،پدیده
تاریخی و فرهنگی را از میان ببریم .ولی بههر
روی این افراد با مطرح کردن این که حتا خود
واژه آریا واژه یی است اختراعی و نو و حتا
جعلی ،تالش کردند بپذیرانند که چیزی بهنام نژاد
آریا در گذشته وجود نداشته است .غافل از این
که این نام بارها و بارها در معنای نژادی و
ملی و حتی معنای زبانی و مذهبی در متون کهن
تاریخی بهکار رفته است و این متون نیز تنها
مختص متون اوستایی ،پارسی و به طور کل متون
ایرانی نمیباشد ،بل که در متون هندی ،یونانی،
رومی ،آشوری و ...میتوان به ردپای واژه آریا
برخورد که از آن برای نامیدن مردم ایران
استفاده میشد و البته این مساله نیز میتواند
پاسخی باشد برای کسانی که مطرح کردن اشکاالت
بنیاسرائیلی همه آثار تاریخی ایران را جعلی
مینامند ،بدیهی است که جاعالن ایرانی به فرض
تصمیم برای جعل بخشی از تاریخ ایران ،تنها
میتوانستند بر آثار تاریخی ایران دسترسی داشته
باشند نه کشورهای دیگر!!
این نوشتار برای ردگیری و نشان دادن رد پای
واژه آریا در متون تاریخی باستان و اثبات
اصالت آن تنظیم شده و تالش گردیده سیاهه یی از
نام آریا در متون کهن تاریخی ارائه گردد.
 - ۱آریا ،ریشه نام ایران:
نامجای گیتایی ایران ،از دو بخش ساخته شده
است :ایر  +ان .بخش دوم این نام ،پسوند مکان
است که در زبان فارسی و زبان های هم خانواده
آن به کار رفته و میرود .مانند گیالن ،الهیجان،
ژرمان ،آلمان و ...بخش نخست (ایر) نیز از واژه
َریه یا آریا گرفته شده است .خود واژه آریا در
ا
هندواروپایی مادر به صورت ( Aryoآریو) خوانده می
739

شد و ایران در آغاز به صورت اران ( )Eranتلفظ
میشد و اران نیز خود از ریشه پهلوی ساسانی
میباشد .آریا در زبان های هندواروپایی،
هندوایرانی ،مادی ،پارسی باستان و سکایی
کمابیش به یک گونه خوانده میشود .اما در
اوستایی به خاطر کاربرد قانون زبانشناسی
َئیریه ) (airyaخوانده میشد .به
همگونسازی به صورت ا
این روش که یک  /i/پیش از  /r/به خاطر وجود نیمه
مصوت  /y/پس از  /r/به واژه افزوده میشد.
به این ترتیب ،آریا در هندواروپایی ،aryo-در
َریه) ، (ariaدر مادی و سکایی ،aria -در
سانسکریت -ا
پارسی باستان( ariya -آری یا) و در اوستایی-
َئیریه در
َئیریه ) (airyaتلفظ میشده .صورت جمع ا
ا
َئیریانم /آریانام بوده
اوستایی نیز به صورت ا
است .از شکل پارسی باستان یعنی  ariyaدر زمان
اشکانی واژه پهلوانی آریان ) (Ariyanپدید آمده.
از شکل اوستایی ) (airyaآن نیز در زمان ساسانی با
توجه به این که ساسانیها بیشتر به اوستا عنایت
داشتند ،واژه  eranپدید میآید .باید توجه کرد
که اگر واژه یی از اوستایی به پهلوی برود،
واکه مرکب  /ai/تبدیل به  eکشیده میشود و  /ya/در
پایان میافتد( .نگاه شود به :امانهللا قرشی).
پس  airyaدر پهلوی ساسانی به  Erتغییر میکرده و که
مزید بر حالت
افزدون  Anبخش دوم ِ ariyanam
ملکی/اضافی پارسی باستان  eranساخته میشد .باید
توجه داشت که نام  IRANبه صورت مستقیم از ریشه
اوستایی یا پارسی باستان گرفته نشده است که در
این صورت هم اکنون نام کشور ما به جای ایران،
آریان میبود ،بل که ایران از صورت پهلوی ERAN
ساخته شده است و البته صورت پهلوی نیز از واژه
اوستایی ائیریه ریشه گرفته است و با توجه به
دیدگاه شدید مذهبی ساسانیان بسیار طبیعی است
که واژهها و ریشههای اوستایی را بر سایر
شاخههای پارسی ترجیج دهند.
 - ۲خوانش آریا در زبان های باستانی:
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واژه یی که امروز آریا خوانده میشود ،از ریشه
هندواروپایی  aryoمیباشد .این واژه در سانسکریت
به صورت آریه یا آریا ،در پارسی باستان آریه
)(ariyaو در مادی و سکایی به رویه  ariaمیبود و در
اوستایی  airyaخوانده میشد .افزون بر این آریامن
در میان هندوایرانیها یکی از ایزدان میبود که
نخست ایزد مهماننوازی و سپس زناشویی شد .البته
نباید پنداشت که  /ir/در ایران و آریا رابطه یی
با ایر ایرلند و ...دارد.
 - ۳آریا در اوستا:
الف) گاتها :در گات ها از گویه آریا تنها در
یک مورد و به شکل آریامن سخن رفته است.
ب) اوستای جوان :در اوستای جوان بارها
آریا/ایر و ...در معانی گوناگون به کار رفته
است .به ویژه در یشتها در ترکیبهای بسیاری
میتوان بخش «ایر» را یافت .مانند« :ائیریانم
خورنو» ) (airyanem xuarenoبه معنی فرآریائیان،
«ائیریانام دنگهونام» (کشورهای آریائیان)،
 ariyapAoaبه معنی آریاپاد ،نیز ترکیب «هیثرم
ائیریانام» به معنی مردم یا سرزمینهای آریایی
آمده .لقب آرش ) (erexshaهم به معنی بهترین
تیرانداز آریائیان در یشتها به چشم میخورد.
در اردیبهشت یشت نیز امشاسپند اردیبهشت به
َئیریمن/آریامن ،اژدها نژادان و
وسیله نماز ا
دیویسنان را هزار هزار از میان میبرد .در
وندیداد هم سخن از ایرانویچ گفته شده و از
همین سرزمین در ُ
بندهش نیز سخن رفته.
در اشتادیشت به فر و شکوه ایران درود فرستاده
شده و آمده است« :نمو ائیری نم خورنو» یعنی
ّ ایران« ،ائیرینه نم خورنو
درود بر فر ِِ
یزمئید» فر ایران را میستایم .همچنین واژه
َ» در اوستا به معنی آریانشین یا
«ائیریوش یَ ن
نشستگاه آریاییان به کار رفته است.
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در هرمزدیشت بند  ۲۱چنین درود فرستاه شده است:
درود به فر کیانی ،درود بر آریاویچ و در آبان
یشت بند  ۱۰۴چنین آمده است :او را بستود زرتشت
پاک در آریاویچ.
 - ۴آریا در وداها:
ریگ ودا یکی از کهنترین و قدیمیترین نوشتههایی
است که در آن واژه آریا به چشم میخورد .ایندرا
ایزد خشم و پیروزیست که در نسک هندوان ،نگهبان
تیرههای آریایی شناخته میشود ،همان میترای
ایندرا
نیز
دیگر
جاهای
در
است.
اوستا
فرمانروایان کوچ کننده آریایی و ایزد نگهبان
طبقات جامعه آریایی هند بود .هند نامی بود که
آریاییهای شاخه ایرانی به عموزادگان هندی خود
دادند اما سندگویان یعنی خود هندوها از آغاز
سرزمین خود را «آریاورته» مینامیدند .برخی از
زبانشناسان آریاورته را آمیخته یی از دو بخش
دانستهاند و آن را به چم میهن و خانه آریائیان
گرفتهاند (استاد پور داوود) .گروهی دیگر نیز
آن را به معنای گستره و پهنه آریایی گرفتهاند
نه آریائیان!
امروزه عموزادگان هندی ما سرزمین خود را
هندوستان یا بهارت میگویند« .هیون تسنگ»
جهانگرد چینی که در سده هفتم به هند سفره کرده
بود ،در سفرنامه خود این سرزمین را هین  -او
(هندو) نامیده و در پایان مینویسد ،بهترین نام
برای این کشور «آریادشا» است .آریا دشا برابر
است با همان آریا ورته (نگاه شود به :کشف هند،
جواهر لعل نهرو ،ج .)۱
هندیان همه باورداشتهای مذهبی و اخالقی خود را
«آریادهر» مینامیدند .در یک متن سانسکریت آمده
که «آریاورته مهمترین سرزمین در مرکز اقلیم
های هفتگانه است و ناف جهان» (یوگه وشیشت).
 - ۵آریا در سنگ نبشتههای هخامنشی:
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گویه آریا بارها در سنگ نبشتههای هخامنشی ،در
معانی نژادی و حتا مذهبی و زبانی به کار رفته
است.
در سنگ نبشته شوش ،داریوش خود را این گونه
معرفی میکند :من داریوش  ...پسر ویشتاسپ ،یک
هخامنشی ،یک پارسی ،یک آریایی ،از تیره
آریایی.
در سنگنوشته دیوان در پارسه خشایارشاه خود را
این گونه میشناساند ...« :خدای بزرگ است
من
آفرید.
را
زمین
این
که
اهورامزدا
خشایارشاه ،پسر داریوش ،پارسی ،پسر یک پارسی،
آریایی ،از تیره آریا»...
در این دو یادمان ،آریا در معنای تیره و تبار
به کار رفته است .افزون بر این ،آریا به ندرت
در معنای زبانی و مذهبی نیز استفاده شده است.
برای نمونه در سنگ نبشته بیستون ،ستون چهارم،
بند واپسین ،داریوش بزرگ چنین می گوید:
«بخواست اهورامزدا این سنگ نوشته را من به
زبان و خط آریایی نوشتم و عالوه بر این بر روی
لوحهایی از گل و چرم هم نوشته شد».
در روایت ایالمی سنگ نبشته بیستون ،آریا در
معنی مذهبی به کار رفته است :و داریوش شاه
میگوید:
اهورامزدا خدای آریائیان است (اهورامزدا ناپ
هاریانام .)urmasda nap haranam
 - ٦ایران و آریا در سنگ نبشتههای ساسانی:
در سنگ نبشته سه زبانه شاپور یکم که
ارزشمندترین کتیبه های ساسانی است ،در روایت
پارسیک «ایران» ،در روایت پهلوانیک «آریان» و
در روایت یونانی «آریانوی» ذکر شده است و
واژههای متضاد آن ها نیز به ترتیب انیران،
اناریان ،اناریانون آمده است.
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نرسی در سنگ نبشته سه زبانه خود ،خویش را چنین
معرفی میکند« :ایر» مزداپرست ،نرسه ،شاه هند،
سیستان ،تورستان و ساحل دریا  »...در این
کتیبه در روایت پهلوانیک به جای «ایر» صورت
َر» و در روایت یونانی «آرین» به کار رفته.
«ا
گویه «ایر» در «نامه تنسر» و یادگار زریران
نیز استفاده شده است (نگاه شود به :پیشین).
 - ٧آریا و ایران در متون یونانی و رومی:
پس از گسترش حاکمیت قومی آریاها در گستره فالت
ایران که با تشکیل امپراتوری ماد برابر بود،
سرزمین ایران ،در میان سایر ملتها با همان نام
ماد شناخته شد و با این که ماد تنها یک استان
از استان های ایران بود ،بیگانگان جزء را به
کل تعمیم دادند و ایرانیها را ماد مینامیدند و
حتا پس از این که هخامنشیهای پارسی سررشتهداری
ِ ایران را در دست گرفتند ،نام ماد بر روی
ایران تا دیر زمانی ماند .تا جایی که جنگ های
ایران و یونان در دوره داریوش بزرگ و
خشایارشاه در نزد تاریخ نویسان یونانی به جنگ
های مدی شهرت داشت و ثبت شد.
اندک اندک نام ماد جای خود را به واژه پارس
داد و این بار نیز با تعمیم جزء به کل ایران
در نزد بیگانگان با نام پارس خطاب میشد .در
حالی که ایرانیان میهن خود را با صورتهای
مختلف ایران مینامیدند .و لیکن نام پارس به
عنوان یک نام عمومی تا سده بیستم از سوی
غیرایرانیان به کشور بزرگ ایران خطاب میشد و
در همه متون بینالمللی و جهانی تا زمان رضاشاه
برای گسترده سرزمینی و جغرافیایی ایران از
واژه پارس استفاده میگردید .با این حال،
هرودوت در تاریخ خود در باره مادها (چنانچه
گفتیم همه مردمان سرزمین ایران) چنین میگوید:
در قدیم مادها را آریایی میگفتند.
...و این جمله معروف از هرودوت نشانگر کاربرد
دیگری از واژه آریا در غرب میباشد و گذشته از
این ،یکی از تاریخ نویسان سرشناس و باستانی
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یونانیها آریان نام داشت که این نیز موید قدمت
گویه آریا در غرب است .نامهای «آریانتاس»
)« ،(Ariantasآریاپئسیس» ) (Ariapethsesو «آریامنس»
نیز از نام های یونانی بودند که جزء آریا در
آن ها به کار رفته و به نظر میرسد از سوی
سکاها به سوی غرب برده شده باشد .زیرا از میان
ملتهای هندواروپایی تنها سه تیره هندی ،ایرانی
و سکایی به لقب آریا نامیز بودند و هیچ گواه
تاریخی مبنی بر انتساب لقب آریا به ملتهای
اروپایی یافت نشده است و در مورد یونانیها نیز
باید به انتقال فرهنگ کشورها و اقوام مختلف از
سوی قبایل کوچ نشین سکایی توجه داشت .بر اساس
همین انگاره است که در دانشنامه انگلیسی
«وبستر» ذیل مدخل  ، ARYANآمده « : ARYAنام
قومی است که به وسیله ماکس مولر و سپس جمعی از
مولفان دیگر از هندوایرانیان به سایر اقوام
هندواروپایی تسری داده شد ... ARدر  ARYAبا  eireدر
ایرلند  /آیریش ارتباطی ندارد( ».نگاه شود به:
امانهللا قرشی).
در کتاب «انحطاط و سقوط امپراتوری روم» ،اثر
سترگ ادوارد گیبون ،از مذاهب آریانی نام برده
شده که در مصاف با مسحیت قرار دارند و به نظر
میرسد این مذاهب همان مذهب باستانی میترایسم
باشد که در آن دوره از حوزه مرزهای جغرافیایی
ایران خارج شده و به اروپا رفته بود و مدت بیش
از دو سده دین رسمی امپراتوری روم به شمار
میرفت« .اراتش اونس» جغرافیدان و کتابدار
اسکندر مقدونی در کتابی که نام آن را «آریانا»
نهاد از این نام برای نامیدن بخشی از پادشاهی
ایران که در آن تاریخ استقالل خود را بازجسته
بود ،استفاده کرد( .نش :دکتر همایونفر،
«سرزمین آریاها -ایران»).
 - ٨آریا در نام کسان و ناموران:
واژه آریا در نام بسیاری از ایرانیان باستان
به کار رفته است .همچون :آریارمنه (پدر بزرگ
داریوش) ،آریافرنه نام چند تن از استانداران و
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سرداران هخامنشی .آریوبرزن ،آریاسپ ،آریازات،
آریا رتو ،آریامن ،آریاندس ،آریاونت (ساتراپ
داریوش در مصر) ،آریابازو (فرماندار در
گرگان) ،آریاپات ،آریاخشتر (آریاشاه) ،آریاشهر
(قلمرو آریایی) ،آریارمنه (آرامش و صلح
آریایی).
دو تن از سرداران هخامنشی و سلوکی نیز نامزد
به نام آریان بودهاند و نامشان در تاریخ یاد
شده است و هر دو سکایی بودهاند .یکی از
باشندگان سغد که در نبرد با اسکندر فرمانده
اسب سواران بود و دیگری از سرزمین بلخ که ندیم
نیکاتور ِسلوکی بود .مهمتر از همه جزء «ایر»
در نام ایرج که بر اساس شاهنامه پدر ایرانیها
بهشمار میرود و فریدون سرزمین ایران را به وی
بخشید ،نشان دیگری از ردپای آریا در نامهای
کهن ایرانی میباشد .در اوستا نام ایرج بهصورت
«ائیریه وج» آمده است و با واژه ائیریه (آریا)
و ایرانویج همریشه است.
 - ۹آریا در نامجاهای گیتایی:
در نامجاها نیز به گویه آریا بر میخوریم .برای
نمونه هرات که آریا خوانده میشد« .ائیریانم
وئجه» نیز عبارتی است اوستایی ،این سرزمین در
نیمروز دریاچه خوارزم در پایانههای هزاره سوم
پیش از میالد از حدود دریاچه بلخاش تا مازندارن
سرزمینی آریان نشین بود .در آغاز هزاره دوم
شاخه ایرانی از شمال دریاچه خوارزم به نیمروز
آن کوچیدند و به این ناحیه ائیریانم وئجه اطالق
میشد.
در آغاز هزاره دوم ،شاخه هندی به حدود
افغانستان رفت و شاخه ایرانی بازهم رو به به
نیمروز آمد و پهنه گسترده یی را میان وادی
خوارزم تا هیرمند پوشانید که به این ناحیه
«ائیرنام دخیونام» (کشورهای آریاییان) گویند.
 - ۱۰آریا در سنگ نبشتههای آشوری:
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کتیبههای آشوری کهنترین نوشتههای سنگی هستند
که به نام آریا اشاره میکنند .دوصد سال پیش از
سنگ نوشتههای داریوش آرگن دوم در لشکرکشی سال
 ۷۱۳پ .م .از سرزمین اری بی ( )Ari biنام میبرد
و میگوید که آن ها در جای بر آمده آفتاب (خاور
ِ آشور/ایران) زندگی میکنند .در سایر نوشتههای
سارگن دوم نیز میتوان به آریا و اجزای این نام
همچون ایر و مشتقات آن برخورد.
یادداشتها:
-1دکتر رضا مراد غیاثآبادی ،امید عطایی ،دکتر
فریدون جنیدی ،از پژوهشگرانیاند که بر اساس
روایتهای شاهنامه و متون تاریخی ایران ،فرضیه
مهاجرت را رد کردهاند 302.اصوال در مورد انگاره
 . 302کاوش های باستان شناسان شوروی پیشین ،آشکارا خط
سیر مهاجرت ها را تعیین کرده اند .در کتاب عبری ها و
سایر اقوام نشانه های واضح مهاجرت داده شده است.
ویدا ها از لحاظ قواعد و واژگان ،شکل تکامل یافته
زبان آریایی ها بوده است که در شمار زبان های کهن
قوم آریایی هیچ کدام به وسعت و گستره آن نمی رسد .در
ویدا آمده است که « او» (سرسواتی) ما را در هفترود
پراگنده کرد ».این گفتار در ویدا نشانه آمدن آریایی
ها در سرزمین هفترود را نشان می دهد .هفترود همان
و
«سمی ریچی» است که در گستره میان قزاقستان
قرغیزستان واقع است.
از سوی دیگر ،هرگاه مهاجرتی صورت نگرفته باشد ،چگونه
می توان همریشگی شمار بسیار از واژه ها در زبان های
ایرانی و هندی و زبان های اروپایی و همچنین برخی از
سنت های فرهنگی مشترک را میان اروپاییان و ایروهندی
ها توضیح داد.
...و آخرین آوند هم این که اگر مهاجرتی صورت نگرفته
بود ،چگونه می توان موجودیت هاپلوگروه های  R1aو.
 R1b1را در میان باشندگان پشته ایران از جمله پشتون
ها و نیز باشندگان هند و ترکستان خاوری توجیه کرد؟
همین گونه ،گسترش برخی از نمادهای فرهنگ اندرونوفوی
از آسیای میانه به پشته های ایران و هند بدون پاسخ
می ماند .همه این ها گواه بر مهاجرت توده های آریایی
به پشته ایران اند.
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با بهره گیر ی از فرصت ،می خواهم در این جا یاد آور
شوم که بنده همه نوشته های آقای مراد غیاث آبادی را
با دقت خواندم .ایشان از مخالفان سرسخت مهاجرت
آریاییان از شمال به پشته ایران اند .آقای غیاث
آبادی در نوشته های شان آوندهای بسیاری را در رد این
فرضیه آورده اند .ظاهرا سنگ ین 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 دقیق روشن شود که منظور ما از کدام دوره مشخص
زمین شناسی است .همچنین باید مشخص دانست که در دوره
مورد نظر ،اوضاع اقلیمی سیار ه زمین و منطقه مشخص
مورد ن ظر 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:
 ب ستر حوضه علیا که در مناطق بلند کوهستانی واقعاست و شکل  Vرا دارد .چون راندمان در این بخش بسیار
تند است و جریان آب می تواند بست ر 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
دارد .در این بخش ،راندمان آب ک
رودخانه در پهنا گسترده تر.
بستر حوضه ریزشگاه که شکل دلتا مانند را دارد .چونُند می شود ،سرعت آب هم
راندمان آب در این جا بسیار ک
به 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.
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همچنین بایسته است متوجه باشیم ک ه 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 ت وان 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 9
کیلومتر بود و دریاچه ارال بارها بزرگتر از اکنون و
به دریای کسپین پیوسته بود و می توان گفت که آمو به
ک سپین 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  12.5هزار 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.
749

مهاجرت نژادی به نام آریا به فالت ایران که از
سوی غربیها مطرح شده است ،باید شک کرد .چرا که
هیچ منبع موثق و محکم و هیچ دلیل باستانشناسی
که بتواند انگاره «مهاجرت» آریاییها را با آن
کیفیاتی که خاورشناسان غربی مطرح میکنند ،وجود
ندارد .بر اساس فرضیه مهاجرت غربیها ،آریانها
سه یا چهار هزار سال پیش به ایران و سپس اروپا
مهاجرت کردهاند و این مهاجرت نیز به علت سرمای
شدیدی بود که جهان را به ویژه نواحی آسیای
میانه را فراگرفته بود .در اوستا در بخش
وندیداد نیز به چنین تغییر شدید آب و هوایی
اشاره شده است که سبب مهاجرت بخشی از آریائیان
به جنوب به رهبری جمشید میشود.

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 هزا ر 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_f
rom_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– .گ.
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از نظر زمینشناسان نیز چنین توفان و سپس سرمای
شدیدی در گذشته رخ داده است .اما زمان این
تحول بزرگ جغرافیایی که برابر شد با مهاجرت
آریانها از آسیایی شمال آسیایی میانه به
ایران ،بسی دورتر از زمانی چهار یا سه هزار
سال اعالم شده از سوی تاریخ نویسان غربی است.
از سوی دیگر با مراجعه به تاریخ های کهن
ایرانی از جمله اوستا و شاهنامه میبینیم که
اشاره به این مهاجرت به صورت دیگری بوده است
که در شاهنامه به شکل تقسیم زمین توسط فریدون
میان فرزندانش ذکر شده است.
میتوان از این مبدا وارد جستار شد که اگر هم
مهاجرتی در کار بوده است ،در داخل فالت
جغرافیایی ایران و یا همان ایران زمین صورت
گرفته است و یعنی مهاجرت از یک ناحیه از فالت
ایران به نواحی دیگر از طریق راههای گوناگون و
اقوام مختلف آریایی که امروزه اقوام ایرانی را
تشکیل دادهاند.
 -۲سیفالدینی ،ساالر ،تاریخچه نام ایران
آریا ،وب سایت فرمان آریا (میهنپرستان آذری)

و

سرچشمهها:
□ آناهیتا ،مجموعه مقاالت ایرانشناسی ،استاد
پور داوود
□ امانهللا قرشی ،ایران نامک ،نگرشی نو به تاریخ
و نام ایران
□ رضامراد غیاثآبادی ،کتیبههای هخامنشی
□ بهرام فرهوشی ،ایران ویچ ،انتشارات دانشگاه
تهران
□ مهری باقری ،واجشناسی تاریخی زبان فارسی
ُرانسکی ،زبان های ایرانی
□ م .ا
□ شهرستان های ایران ،متن پهلوی
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پیوست شماره 2

انوش راوید

پرشیا یا ایران

303

آنچه که بطور قطع مشخص است ،از ابتدای هزاره
دوم میالدی ،اروپائیان به ایران بزرگ می گفتند
پرشیا ولی در زمان رضا شاه پهلوی نام پرشیا را
ً می
و آنچه که دقیقا
به ایران تغییر دادند.
دانیم ،در طول تاریخ هزار سال گذشته ،مردم
شرق ،هند و چین و حتا آثار تاریخی موجود در
شانگهای ،از همین نام ایران استفاده می کردند
و می گفتند .البته برای همه کشور ها همین وضع
مانند یونان که مردم سرزمین های
حاکم بود،
شرق آن ،یونان (به معنی ایونی یا ایرونی که
مهاجران دوران اولیه هخامنشی که به غلط و
دشمنی می گویند ایالم به آن سرزمین مهاجرت کرده
بودند) و مردم غرب گریس می نامیدند ،خود
که
یونانی ها به کشورشان می گفتند هلن،
افسانه یی از آن در خاطر داشتند .اگر دقت
کنید ،بسیاری از کشور های تاریخی دو یا چند
در این مقاله به بررسی تاریخی
نام داشتند.
نام های پرشیا و ایران می پردازم.
ایران بزرگ کجاست؟
گستره جغرافیای طبیعی ،سه حوزه تمدن بین
النهرین ،ماورالنهر و سند و در میانه آن ها
تمدن قنات را از گذشته های دور ایران می
گفتند ،که جغرافیای انسانی و اقتصادی خاص بنا
ایران یعنی سرزمین قبیله ها و طایفه
کردند.
 .303با اندکی ویرایش و فشرده سازی-گ.
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های مختلف که از بدو تاریخ کنار یکدیگر با خوب
و بد ها ساختند ،و جنگ و ستیزها را گذراندند
و تمدن و فرهنگی بنا نهادند که تأثیر کلی بر
تمام جهان گذاشت .انوش راوید این سرزمین وسیع
را که حدود پنج میلیون کیلومتر مربع می شود،
ایران بزرگ می گوید ،که در میان قاره کهن می
درخشد .ولی استعمار و امپریالیست از یکصد سال
پیش آن را با نام های ساختگی و استعمار در
آوری ،می گوید خاور میانه ،و آسیای میانه و
خود شما قضاوت
آسیای غربی و آسیای جنوبی.
نامی که عمری به درازای تاریخ دارد
کنید،
یا ادعاهای دشمنان ملت های این
واقعی است،
جغرافیای زیبا .نام ایران بزرگ در دل خود،
کردی و تازی و پارتی و ترکی و مادی و پارسی و
بلوچی و غیره و غیره دارد .اما نام خاور میانه
و آسیای میانه و آسیای غربی و آسیای جنوبی را
استعمار ساخته تا بتواند مرز های سیاسی غیر
واقعی درست کنند ،و کشور ایران و کشور عراق و
کشور افغانستان و تاجیکستان و قفقاز بنامد.
نام های ایران:
ائریه ،ائیرین ،آریاورته ،آورته ،آریا ویج،
آران،
اریانه ،اران،
ایرانویج ،ایران ویژ،
پرس ،ایران...
ایران که در مرکز قاره کهن و ناف جهان قرار
ائیرینه و ئیجنگه
به زبان اوستایی،
دارد،
باشندگان با
 Airyana Vaējanghخوانده می شد،
نام ایرج مشهورند ،ایرج  Erajبه زبان پهلوی Erech
که مخفف همان واژه اوستایی
خوانده می شود،
است ،به پهلوی و پارسی دری ویچ تلفظ می شود،
که همان مرکز جهان معنی می دهد .واژه ایران
و
در پارسی میانه به شکل اران  Erānبوده،
برگرفته از شکل های قدیمی آریانا یعنی سرزمین
آریایی هاست .واژه آریا در زبان های اوستایی،
پارسی باستان و سنسکریت به ترتیب به شکل های،
َریه  Ariyaآریه  Aryaبه کار رفته
َیریه  Airyaا
ا
به معنی
است .در زبان سنسکریت ،اریه Ariya
َر و مهتر و آریکه  Aryakaبه معنی َ
مرد شایسته
سَرو
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و آریایی به زبان
بزرگداشت و حرمت است،
اوستایی ،ائیرین  Airyanaبه زبان پهلوی و پارسی
و ایرج به زبان
دری ایر خوانده می شود،
آریای  Airyaاست .ایر در واژه به معنی آزاده و
در
جمع آن ایران به معنی آزادگان است.
شاهنامه از پسر سوم فریدون می خوانیم:
مر او را که ُ
بد هوش و فرهنگ و رای  -مر او را
چه خوانند ؟ ایران خدای.
ایران در این جا به معنی جمع ایر یعنی
آزادگان ،و ایران خدای به معنی پادشاه آزادگان
که در
است .ایرانیان و آریاییان هند،
روزگاران کهن زبان های آنان به یکدیگر بسیار
خود را به این نام خواندهاند.
نزدیک بود،
داریوش بزرگ در نوشته های نقش رستم و شوش از
خود ،چنین یاد میکند« :منم داریوش ،شاه بزرگ،
شاه شاهان ،شاه سرزمینهای همه زبان ،شاه این
بوم بزرگ پهناور ،پسر ویشتاسب هخامنشی ،پارسی،
پسر یک پارسی ،آریایی ،از چهر آریایی (از تیره
آریایی).
اریه در نام ،اریامنه  Ariyāramnaاریامنه پدر
َرشام پدر ویشتاسب ،ویشتاسب پدر داریوش است ،و
ا
َ
َه وئجه Airyna
ایریه در واژه اوستایی ایرین
ایران ویج در دید
Vaējanghایران ویج،
زرتشتیان ،هنوز هم به معنای بهترین و مقدس
َیریوخشوثه
و ا
ترین بخش ایران و جهان است،
َیریوخشوثه کوهی که آرش تیر انداز
Airyo Xshuthaا
نامی ایران در زمان منوچهر پیشدادی ،از باالی
آن تیری به سوی مشرق انداخت ،و ایره یاوه
 Airyāvaایرج ،یاری کننده آریا ،به کار رفته
است.
در مورد کشور های دیگر و اقوام آریائی که به
و نام ایران را نگاه
اروپا مهاجرت کردند،
داشتند ،می توان ایرلند را نام برد ،ایرلند =
سرزمین ایرها = سرزمین آریاییان ،و هم در آن
جا است ،که هنوز معابد میترایی یعنی یادگار
دوران فریدون از زیر خاک بدر می آید .این واژه
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زبان ماست ،به
را در زبان ایرلندی ،همریشه
شکل  Aireو  Airechو به همان معنی آزاده می
بینیم .بخش نخست نام کشور ایرلند که در خود
زبان ایرلندی  Aireنامیده می شود از همین واژه
است .اریه و ایریه رفته رفته به شکل ایر Er
درآمد.
ایرانیان در نوشته های پهلوی ساسانی ،خود را
ایران Erān
به این نام و میهن خود را
ایرانی ها در نوشته های پهلوی
نامیدند.
َ
اشکانی اریان  ،در ارمنی اران  Eranیا ایرانشتر
 Erān shathrدر فارسی ایرانشهر نامیده می شدند.
یکی
ایران در زبان پهلوی ،دو معنی داشت:
آریاییان یا ایرانیان و دیگر سرزمین ایران.
شکلی دیگری از ایران ،اریان است ،که در کتاب
تاریخ پیامبران و شاهان ،از حمزه اصفهانی-
او یک بار از
دانشمند سده چهارم آمده است.
مملکت اریان هم فرس و به بیان دیگر اریان نام
می برد ،و می گوید که ایشان پارسی هستند .از
این سخن پیداست که او اریان را در معنی جمع و
به جای ایرانیان یا آریایی ها به کار برده
است .شکل اریان شهر نیز به جای ایران شهر،
ابوالحسن
در کتاب التنبیه و االشراف ،تألیف
علی مسعودی ،تاریخ نویس سده چهارم نیز دیده
که در واژه-
شده است .شثر= شهر در فارسی،
پهلوی ایران شثر آمده است ،در آن زبان به
معنای کنونی سرزمین است .در زبان پهلوی ساسانی
به جای شهر معنی امروزی ،شثرستان= شهرستان در
فارسی ،به کار برده می شد ،و کیشور= کشور در
فارسی ،به معنی یک بخش ،از هفت بخش زمین بود،
در زبان
که به تازی اقلیم خوانده شده است.
پهلوی از واژه ایرانشثر ،کشور ایرانیان ،کشور
ایران هم
آریاییان خواسته و دریافته می شد.
چنین منسوب به محل آن ،به نژاد ایر یا جایگاه
و هم اکنون نیز به
آریاییان گفته می شده،
همان نسبت خوانده می شود.
بخشی از پیام کی خسرو ،به افراسیاب را ببینید:
755

* به ایران زن و مرد لرزان به خاک  -خروشان ز
تو پیش یزدان پاک*
که در این بیت ایران به معنی کشور آریاییان
است ،یا:
* دریغ است ،ایران که ویران شود  -کنام پلنگان
و شیران شود*
ابوسعید ابوالخیر ،در این چهار پاره یا همان
رباعی ،ایران را به معنی جمع ایر آورده است:
* سبزی بهشت و نوبهار از توبرند  -آنی که به
خلد یادگار از تو برند*
* در چین وختن ،نقشونگار از تو برند  -ایران
همه فال روزگار از تو برند*
تمدن ها و فرهنگ های ایرانی:
با نگاهی به نقشه جغرافیای طبیعی ایران بزرگ
سه جلگه بین النهرین ،ماورالنهر ،سند و پنجاب
را می بینیم .تمدن های اولیه بشر در این سه
جلگه شکل گرفت .رود های پر آب در این جلگه ها
روان اند .تمدن های اولیه شهر نشینی نوپدید
بشر در کنار این رودها تشکیل شد .در میان این
که رود
سه جلگه فالت بزرگ ایران قرار دارد،
های کم آب در جریان تند کوهستانی و بیابان های
کوهستان های فالت ایران
وسیع بدون رود دارد.
مناسب ترین موقعیت برای پناه طایفه های سنگی
توضیح داده ام.
تاریخ نیک
بود که در
باشندگان فالت ایران توانایی های خود را به سه
جلگه بزرگ و پر آب اطراف منتقل کردند و سه
هزار پیش از میالد سومر در بین النهرین و
هاراپا در سند و پنجاب و تمدن هایی در
ماورالنهر را به وجود آوردند (نگاه شود به:
«تاریخ مختصر جهان»).
تمدن های جلگه های پر آب ایران بزرگ -به دلیل
آب فراوان کشاورزی پایداری را موجب شدند ،که
این خود سهمی در ایجاد نحستین دولت ها و حکومت
ها را ایجاد کرد .آب فراوان وابستگی شهرها را
به یکدیگر کم کرد ،شهرهای به وجود آمده نیاز
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به شهر باال دستی نداشتند ،و به جنگ و ستیز با
هم پرداختند که اثرات آن فرهنگ تا امروز هم
پیدا است .این کشاورزی و تولید و جنگ همیشه
تجارت
نیازمند تکامل و کمک از بیرون بودند،
با مناطق دور دست ثمره آن بود .رودخانه های
پر آب بی پایان و خاک حاصلخیز جلگه یی فرهنگی
را بنا کرد ،که مساله قناعت و صرفه جویی را
نداشت.
به
تمدن قنات و بیابان های ایران بزرگ ــ
دلیل کمبود آب و حاصلخیز نبودن و یا خاک کم
بهره ،باعث پیدایش فرهنگ صرفه جویی و قناعت
که مهمترین خصلت آن فرهنگ روز مبادا
گردید،
است ،که این مهمترین و منحصر به فرهنگ مردم
طوالنی بودن قنات و زحمت
خوب ایران است.
نگهداری آن ،و نوع کشت و زرع ،روستاها را به
یکدیگر وابسته کرد که در نهایت وابستگی شهرها
را هم در پی داشت .این مانع از جنگ و ستیز در
تمدن قنات بود و در نتیجه روحیه جشن و شادی را
به همراه آورد .چهار فصل که در این بخش ها
کامل بود ،تأثیر به سزایی در فرهنگ داشت.
تمدن های ایران بزرگ در ارتباط همیشگی -با
یکدیگر بودند و حاصل چندین نگرش در تمام
موضوعات را براحتی تبادل می کردند ،فرهنگ ها
و صنعت ها و دانش ها رد و بدل می شدند و در
دو
نهایت زندگی آن ها به خوبی جریان داشت.
جاده معرف ابریشم و دارو همیشه از کاروان ها
پر بود ،مهمترین شهر تالقی این دو جاده ری بود
که محل اجتماع ناراضی ها بود ،در این جا دانش
و فلسفه های جدید شکل می گرفت و گسترش می
یافت .بدین ترتیب ،چند تمدن و فرهنگ جهان در
یک جغرافیا بنام ایران بزرگ جمع گردید و در
نهایت تمدن ایرانی را به وجود آوردند.
کشور ایران کنونی:
از دیر باز مفهوم واژه ایران عبارت از مجموع
نواحی فالت ایران یعنی پارس (ایران کنونی) و
افغانستان و بلوچستان و ترکستان غربی(آسیای
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میانه کنونی) ،بوده است .ایران بزرگ شامل همه
سرزمین هایی است ،که آنجا در دوران تاریخی به
زبان های ایرانی سخن گفته می شد ،و فرهنگ
ایرانی پیروزمند و مسلط بوده و تا به امروز
کشور ایران کنونی ،در شرق با
باقی است.
افغانستان و پاکستان؛ در شمال شرقی با
ترکمنستان ،در بخش میانی شمال با دریای خزر،
در شمال غربی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان؛
در غرب با ترکیه و عراق؛ و سرانجام در جنوب با
آب های خلیج فارس و دریای عمان همسایه است.
فالت ایران مشتمل است بر افغانستان و ایران که
بنابر این،
جزو ایران بزرگ به شمار میروند.
بل
ایران بزرگ ،هرگز یک قلمرو سیاسی نبوده،
که حوزه فرهنگ ،تمدن و زبان قوم آریایی است،
چه آنانی که در ایران کنونی می زیستند و چه
فرارود
یا
افغانستان
در
که
کسانی
(ماوراءالنهر) و یا شمال غرب هندوستان .زیرا،
ایران بزرگ ،بیشتر از آن که نتیجه کارنامه
شاهان شمشیر کش باشد ،میراث ادیبان ،دانشمندان
و شاعران ،در یک سخن ،فرهنگیان بوده است.
تاریخ ایران:
پیشینه تاریخی تمدن در ایران به تمدن هایی در
ایالم ،شهر سوخته ،جیرفت و ...میرسد که در
«تاریخ نیک» نوشته ام ،ولی شروع تاریخ سیاسی
آن از آغاز حکومت پادشاهی ایران در زمان ماد
شاهنشاهی ایالم و ماد ،نخسین شاهنشاهی
است.
ایران بوده است ،و لذا به عنوان آغاز تاریخ
شاهنشاهی ایران در نظر گرفته می شود.
دودمان های پیش از اسالم:
(بیش از  ۳۲۰۰سال پ .م ۵۳۹ - .پ.
* ایالم،
م).
* ماد( ،آغاز سده هشتم پ .م ۵۵۰ - .پ .م).
نخستین پادشاهی آریاییها در ایران؛ بنیادگذار
دیاکو ،پادشاه نامدار هووخشتره.
( ۵۵۹پ .م ۳۳۰ - .پ .م).
* هخامنشیان،
بنیادگذار کورش بزرگ ،داریوش یکم و خشایارشا.
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(  330پ .م۲۲۴ - .
* اشکانیان،
بنیادگذار اشک یکم ،مهرداد یکم و ارد یکم.
( ۲۲۴م ۶۵۲ - .م ).بنیادگذار
* ساسانیان،
اردشیر بابکان ،شاپور یکم ،شاپور دوم و
انوشیروان.
م).

سلسله دودمان های پس از اسالم:
( ۲۵۹ - ۲۰۶ه .ق ).بنیادگذار
* طاهریان،
طاهر بن حسین ذوالیمینین.
( ۲۸۷ - ۲۶۱ه .ق ).بنیادگذار
* صفاریان،
یعقوب بن لیث صفاری.
( ۳۸۹ - ۲۶۱ه .ق ).بنیادگذار
* سامانیان،
اسماعیل سامانی.
( ۴۶۲ - ۳۱۵ه .ق ).بنیادگذار
* زیاریان،
مرداویج پسر زیار؛ قابوس بن وشمگیر.
* بوییان ۴۴۰ - ۳۲۰( ،ه .ق ).بنیادگذار
عمادالدوله علی؛ عضدالدوله.
( ۵۵۵ - ۳۸۸ه.ق ).بنیادگذار
* غزنویان،
سلطان محمود غزنوی.
( ۵۱۱ - ۴۲۹ه.ق ).بنیادگذار
* سلجوقیان،
طغرل بیک؛ ملکشاه و سلطان سنجر.
* خوارزمشاهیان ۶۱۷ - ۴۷۰( ،ه.ق ).بنیادگذار
انوشتکین غرجه؛ سلطان محمد.
* دوران طوایف ایرانی که به دروغ نوشته اند
ایلخانان مغول ( ۷۳۶ - ۶۵۴ه .ق).
* دوره پیش از صفویه که به دروغ نوشته اند
تیموریان ( ۹۰۳ - ۷۷۱ه .ق).
* صفویان ۱۱۳۵ - ۹۰۶( ،ه .ق ).بنیادگذار شاه
اسماعیل یکم ،شاه عباس یکم.
* افشاریان ۱۲۱۰ - ۱۱۴۸( ،ه .ق ).بنیادگذار
نادرشاه.
( ۱۲۰۹ - ۱۱۶۳ه .ق ).بنیادگذار
* زندیان،
کریمخان زند.
( ۱۳۴۵ - ۱۲۰۹ه .ق ).بنیادگذار
* قاجار،
آقامحمدخان ،ناصرالدین شاه.
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* پهلوی ( ۱۳۴۵ه.ق ۱۳۰۴ /.ه.خ ۱۳۵۷ - .ه .خ).
بنیادگذار رضا شاه.
* نظام جمهوری اسالمی ( ۱۳۵۷ه.خ - .تاکنون)
بنیادگذار امام خمینی.

پیوست شماره 3
پاسخی به مقاله توهین آمیز «معضل
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قومي و ملي در ایران»
مقاله زیر در پاسخ به ادعاهاي بي بنیان و
توهین آمیز و ضدایراني آقاي هوشنگ كاظمي اربط
(در شماره ( 1051جمعه  30دي ماه) شهروند
 )www.shahrvand.comنوشته شده است.
بحثهاي مطرح شده در این نوشتار ،کامال محتواي
تاریخی دارد و روي سخن آن با کسانی است که
اخیرا به تاریخ رسمی و جهان پذیرفته ایران
وقیحانه می تازند .علت اشاره به عنوان «رسمي»
این است که اگر آقای کاظمی اربط به مقاله ها و
دانشنامه های منتشر شده در غرب و روسیه و چین،
نیز نگاهی بیافکند ،چیزی ناسازگار با آراي
نویسندگانی چون کسروی یا پور داوود در آن ها
نخواهد یافت .برای نمونه ،دکتر ریچارد فرای در
دانشگاه هاروارد به همان چیزي اعتقاد دارد که
جناب کاظمی اربط آن را به پان آریایی های فرضي
نسبت می دهد.
با تكرار عنوان هایي چون پان آریایی در
نوشتار آقاي اربط ،نخست بایست دید که معنی
دیگر
مانند
نویسنده
این
چیست.
آریایی
نویسندگان متأثر از پان ترکیسم ،آریایی بودن
.ww.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/pasokhbehh.
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قوم ماد و اقوام آسیای میانه را در ادوار پیش
از اسالم انکار می کند .بایست به این نویسنده
تذکر داد که دیاکونوف (پژوهشگري كه آراي او به
طور عجیبي مورد سوء استفاده پان ترك ها قرار
گرفته است) خود نیز به آریایی بودن مادها
تأكید می کند و آنان را از قبیله های آمیخته
آریایی و آسیانی می داند که عنصر آریایی در آن
غالب گشته است:
«تنها مورد استعمال مجاز اصطالح آریایي در باره
اقوامي است كه در ازمنه باستاني خود ،خویشتن
را آریا مي نامیدند .هندیان و ایرانیان
(پارسیان) و مادها و اسكیت ها و آالن ها و
اقوام ایراني زبان آسیاي میانه خود را آریا مي
خواندند».
(ا .م .دیاكونوف« :تاریخ ماد» ،ترجمه كریم
كشاورز ،انتشارات علمي و فرهنگي ،1380 ،ص ،142
سطرهاي  5تا  ،9و یادداشت هاي  12تا  17ص -82
.)481
پیوند ایران و فارس نیز در متون کهن بارها
گواهی گردیده است ،چنان که حمزه اصفهانی می
نویسد (تاریخ پیامبران و شاهان ،ترجمه جعفر
شعار ،انتشارات امیرکبیر ،1367 ،ص « :)2آریان
که همان فرس است ،در میان این کشورها قرار
دارد و این کشورهای شش گانه محیط بدان اند،
زیرا جنوب شرقی زمین در دست چین ،و شمال در
دست ترک ،میانه جنوب در دست هند ،رو به روی آن
یعنی میانه شمالی در دست روم و جنوب غربی در
دست سودان و مقابل آن یعنی شمال غربی در دست
بربر است».
دو) نویسنده ادعا می کند که زبان ترکی پیش از
اسالم در آذربایجان رایج بوده است و نظر تمام
تاریخنگاران غربی و شرقی خارج از ترکیه و
جمهوری آذربایجان را در این مورد رد می کند.
استدالل وی این است که چگونه زبان یک اقلیت
تاتی در آذربایجان را می توان زبان رسمی آن
نویسنده
این
به
بایست
دانست؟
منطقه
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کانادانشین گفت که مگر چند درصد مردم کاناداي
امروز به زبان بومیان اصلی کانادا سخن می
گویند ،یا چند درصد مردم مصر كنوني به زبان
قبطي سخن می گویند؟ پس بر مبناي استدالل جناب
اربط باید تصور كرد كه انگلیسي– فرانسوي زبان
ها از آغاز تاریخ در سرزمین كانادا مقیم بودند
و اعراب نیز بومیان اصلي مصر؟! اما با روشن
فرهنگ و زبان
شدن این نکته که مادها داراي
آریایي بودند ،شکی نمی ماند که زبان ترکی پس
از اسالم بر آذربایجان استیالي یافته است.
بهترین گواه این حقیقت آن است که هیچ سندی از
این زبان از آذربایجان پیش از دوران ایلخانان
کسروی هم بر پایه اسناد
یافته نشده است.
تاریخي و نام های جغرافیایي ،حتا نام خود
َ ،به این نتیجه رسید که زبان ترکی در
آذربایجان
هرچند بررسی
آذربایجان یک زبان نوآمده است.
این اقوال در یک مجال نمی گنجد ،ناچار تنها به
ذكر دو مورد از گواهي هاي برجسته تاریخي در
مورد زبان آذربایجان بسنده مي شود:
ابن ندیم در الفهرست مينویسد« :فأما الفهلویة
فمنسوب إلى فهله اسم یقع على خمسة بلدان و هي
أصفهان والري و همدان و ماه نهاوند و أذربیجان
و أما الدریة فلغة مدن المدائن و بها كان
یتكلم من بباب الملك و هي منسوبة إلى حاضرة
الباب و الغالب علیها من لغة أهل خراسان و
المشرق و اللغة أهل بلخ و أما الفارسیة فتكلم
بها الموابدة و العلماء و أشباههم و هي لغة
أهل فارس وأما الخوزیة فبها كان یتكلم الملوك
و األشراف في الخلوة و مواضع اللعب و اللذة و
مع الحاشیة وأما السریانیة فكان یتكلم بها أهل
السواد و المكاتبة في نوع من اللغة بالسریاني
فارسي»
(= اما فهلوي منسوب است به فهله كه نام نهاده
شده است بر پنج شهر :اصفهان و ري و همدان و
ماه نهاوند و آذربایجان .و دري لغت شهرهاي
مداین است و درباریان پادشاه بدان زبان سخن
ميگفتند و منسوب است به مردم دربار و لغت اهل
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خراسان و مشرق و لغت مردم بلخ بر آن زبان غالب
است .اما فارسي كالمي است كه موبدان و علما و
مانند ایشان بدان سخن گویند و آن زبان مردم
اهل فارس باشد .اما خوزي زباني است كه ملوك و
اشراف در خلوت و مواضع لعب و لذت با ندیمان و
حاشیت خود گفتوگو كنند .اما سریاني آن است كه
مردم سواد بدان سخن رانند).
مسعودي در التنبیه و االشراف مينویسد« :فالفرس
أمة حد بالدها الجبال من الماهات وغیرها
وآذربیجان إلى ما یلي بالد أرمینیة وأران
والبیلقان إلى دربند وهو الباب واألبواب والري
وطبرستن والمسقط والشابران وجرجان وابرشهر،
وهي نیسابور ،وهراة ومرو وغیر ذلك من بالد
خراسان وسجستان وكرمان وفارس واألهواز ،وما
اتصل بذلك من أرض األعاجم في هذا الوقت وكل هذه
البالد كانت مملكة واحدة ملكها ملك واحد ولسآن
ها واحد ،إال أنهم كانوا یتباینون في شيء یسیر
من اللغات وذلك أن اللغة إنما تكون واحدة بأن
تكون حروفها التي تكتب واحدة وتألیف حروفها
تألیف واحد ،وإن اختلفت بعد ذلك في سائر
األشیاء األخر كالفهلویة والدریة واآلذریة وغیرها
من لغات الفرس».
(= پارسیان قومي بودند كه قلمروشان دیار جبال
بود از ماهات و غیره و آذربایجان تا مجاور
ارمنیه و اران و بیلقان تا دربند كه باب و
ابواب است و ري و طبرستان و مسقط و شابران و
گرگان و ابرشهر كه نیشابور است و هرات و مرو و
دیگر والیتهاي خراسان و سیستان و كرمان و فارس
و اهواز با دیگر سرزمین عجمان كه در وقت حاضر
به این والیتها پیوسته است ،همه این والیتها یك
مملكت بود ،پادشاهاش یكي بود و زباناش یكي
بود ،فقط در بعضي كلمات تفاوت داشتند ،زیرا
وقتي حروفي كه زبان را بدان مينویسند یكي
باشد ،زبان یكي است وگر چه در چیزهاي دیگر
تفاوت داشته باشد ،چون پهلوي و دري و آذري و
دیگر زبان هاي پارسي).
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 در، پژوهشگر روس،شایان توجه است كه دیاكونوف
 ص،1985( بخش مربوط به ماد تاریخ ایران كمبریج
 كه سي سال پس از كتاب تاریخ ماد او منتشر،)42
 به آریایي بودن، همچنان و به تأكید،شده است
:مادها تصریح كرده است

It is pretty certain that pastoral tribes with subsidiary agriculture
who created the archeological Srubnya(Kurgan) and Andorovo
cultures of steppes of Eastern Europe, Kazakhistan, and Soviet
Central Asia in the 2nd millennium B.C. were the direct
precursors of the Scythians and the Sacae, i.e. of the “Eastern”
Iranians. But this means that the division of the tribes speaking
Indo-Iranian (Aryan), into Indo-Aryan and Iranians, must have
antedates the creation of these two archeological cultures. It also
means that the ancestors of the speakers of Indo-Aryan and
“Western” Iranian idioms(Median, Persian and Parthian) must
have reached the south-western part of Central Asia and Easter
Iran already earlier, by the end of the 3rd or the beginning of the
2nd millennium B.C. During the 2nd millennium a considerable
part of the population of the Iranian Plateu must already have
spoken Indo-Iranian languages, perhaps even Old Iranian
languages.
(= تا حدي مسلم است كه قبایل دامدار داراي
 كه فرهنگ هاي باستان،[اقتصاد] فرعي كشاورزي
شناختي سروبنیا (كورگان) و اندرونوفوي دشت هاي
 قزاقستان و آسیاي میانه شوروي،اروپاي شرقي
، پدید آوردند. م.[پیشین] را در هزاره دوم پ
 یعني،پیشروان مستقیم اسكیث ها و سكاها
 اما این بدان معنا است.ایرانیان شرقي بودند
كه انشعاب قبایل هندوایراني (آریایي) زبان به
 ميباید پیش از پیدایش،هندوآریایي و ایراني
 این.این دو فرهنگ باستان شناختي رخ داده باشد
باز بدان معناست كه نیاكان گویندگان زبان
،هندوآریایي و گویش هاي ایراني غربي (مادي
 در پایان،پارسي و پارتي) ميباید زماني زودتر
 به. م. یا آغاز هزاره دوم پ. م.هزاره سوم پ
بخش جنوب غربي آسیاي مركزي و ایران شرقي رسیده
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باشند .در طي هزاره دوم پ .م .بخش عمده اي از
جمعیت نجد ایران البد به زبان هاي هندوایراني،
و شاید حتا به زبان هاي ایراني باستان ،سخن مي
گفته اند).
استرابو (جغرافیا  ،)8/15تاریخ نویس یوناني،
دو هزار سال پیش (زماني كه هنوز نام ترك در
صحنه تاریخ به چشم نمي خورد) مي نویسد:
and the name of Ariana is further extended to a part of Persia and
of Media, as also to the Bactrians and Sogdians on the north; for
these speak approximately the same language, with but slight
variations.
*http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/15B
.html
(= نام آریانا بیشتر به بخشي از پارس و ماد ،و
همچنین به بلخي ها و سغدي در شمال اطالق شده
است ،چرا كه اینان كمابیش به زباني واحد ،اما
با اختالفاتي جزیي ،سخن مي گویند).
هرودوت حدود  2450سال پیش می نویسد:
These Medes were called anciently by all people Arians
(= همه مردم از دیرباز مادها را آریایي مي
خواندند).
http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh7060.htm
آقاي اربط مي نویسد:
«اكثر تاریخ نویسان پان آریائي ایران (پیرنیا
 كسروي -پور داوود  ....و زرینكوب) كه همگياز تاریخ نویسان دوران پهلوي هستند ،در نوشته
هاي تاریخي خود به یك قوم آریائي به نام ماد
در منطقه آذربایجان و كردستان كنوني اشاره مي
كنند ،و همگي در مورد زبان ،فرهنگ و روش زندگي
این قوم مفروض آریائي به طور فشرده اشاره مي
كنند كه در این موارد هنوز سند قابل مالحظه یی
به دست نیامده .با این كمبود سند ،باز هم
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داستان هاي مفصلي در باره
آریائي به چاپ مي رسانند.

شاهان

این

قوم

دیاكونوف -تاریخ نویس و زبانشناس مشهور روس در
كتاب «تاریخ ماد» خود كلمه ماد یا مادایي را
كه در كتیبه هاي آشوري به آن اشاره شده ،به
معني اتحادیه یي از اقوام ساكن غرب ایران مي
داند كه با هم متحد شده بودند تا در مقابل
حمالت آشوریان به سرزمینشان مقاومت كنند .این
تاریخ نویس ضمن اشاره به كمبود اسم هایي از
ریشه هندواروپائي در میان افراد دستگیر شده و
مكان هاي تسخیر شده توسط آشوریان ،اقوام ساكن
غرب ایران را در این دوره از تاریخ (حدودا
ششصد تا هفتصد سال پیش از میالد) به شرح زیر
اعالم مي كند :ایالمیان -كوتیان -هوریان-
لولوبیان  -ماننائیان و آرورتائیان كه همگي از
نژاد آسیایي و زبانشان همریشه و نزدیك به هم
بوده است».
وجود قومي آریایي به نام ماد ساخته و پرداخته
تاریخ نویسان ایراني دوران پهلوي نیست ،بل كه
حقیقتي است مبتني بر اسناد و شواهد معتبر
تاریخي و باستان شناختي كه عموم دانشمندان
جهان به درستي آن ها اعتقاد دارند .حاكمیت
مادهاي ایراني بر غرب ایران ،و سپس پیوستن
سكاهاي ایراني به آنان ،به تدریج عناصر فرهنگي
و زباني و قومي ایراني را بر این منطقه به طور
كامل چیره ساخت .بنابراین ،در میانه های هزاره
یکم پیش از میالد دیگر عناصر زباني بومي در این
بخش از ایران برجاي نبوده است و لذا تكاپوي
کسانی چون آقاي اربط براي انكار وجود مادها و
ماهیت ایراني باشندگان غرب و شمال غرب ایران
(آذربایجان) راه به جایي نخواهد برد.
ایگور دیاكونوف نیز خود بدین نكته به روشني
تأكید كرده است:
«از سده هفتم پیش از میالد به بعد ،به تقریب،
تمام نام هاي مادي كه به ما رسیده ،ریشه واضح
ایراني دارد  ...این دالیل براي اثبات این كه
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زبان مادي (گروه ایراني) زبان مشترك و همگاني
اتحادیه قبایل ماد بوده است ،كافي به نظر مي
رسد (ص  .)144در سرزمین ماد ،از سده نهم تا
هفتم پیش از میالد ،چه از روي اصطالحات
جغرافیایي و چه اسامي خاص ،پیشرفت عنصر زبانی
ایراني از مشرق به طرف غرب آشكارا مشهود مي
باشد (ص  .)145به موازات توسعه حدود سرزمین
ماد در سده هاي هفتم و ششم پیش از میالد ،دایره
انتشار زبان مادي – ایراني نیز وسیع تر گردیده
است و یكي از عالمات آن همانا توسعه دامنه نشر
اسامي مادي – ایراني مي باشد (ص .)148
زبان مادي ایراني ظاهرا زبان مشترك قبایل ماد
بوده و ظهور اسكیت ها محتمال وضع زبان مذكور را
بیش از پیش استوار ساخت ،زیرا كه تقریبا بدون
تردید مي توان گفت كه اسكیت ها آن زبان را به
آساني مي فهمیده اند  ...محتمال نفوذ مغان و
كیش ایشان در سراسر خاك ماد در عین زمان بسط
یافت و زبان مغاْ
ن زباني ایراني بود (ص .)255
زباني كه مردم عهد باستان مادي مي نامیدند به
زبان هاي ایراني تعلق داشته و از این رهگذر
مانند زبان هایي بوده كه اقوام اسكان داده شده
و الاقل اكثر اقوام دشت نشین آسیاي میانه ،كه
اكثریت قاطع اخالف شان اكنون به یكي از زبان
هاي گروه تركي سخن مي گویند ،بدون استثنا در
عهد باستان بدان متكلم بودند (ص  .)63از میانه
ها هزاره اول پیش از میالد در بخش اعظم پهنه
هاي ایرانزمین زبان هاي هندواروپایي (ایراني)
كسب برتري كردند و اقوامي كه متكلم به السنه
مزبور بودند بعدها فرهنگ بزرگ ایران را
آفریدند  ...دانش غرب در عصر حاضر ،به درستي
متوجه نفوذ ایشان در سرزمین ماد و حركت تدریجي
شان از شرق به غرب گشت (.)72-73
بنابراین ،كامال روشن است كه باشندگان شمال غرب
ایران از هزاران سال پیش برخوردار از زبان و
فرهنگي ایراني بودند و لذا تكلم كنوني آنان به
زبان تركي ،هرگز به معناي داشتن تبار و هویتي
تركي نیست.
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جناب كاظمي اربط می نویسد:
«آقاي رحیم رئیس نیا -تاریخ نویس آذربایجاني
كه چند سال پیش به موقع مسافرت به ایران ،در
تبریز افتخار آشنایي با ایشان را پیدا كردم،
در كتاب تاریخي «آذربایجان در مسیر تاریخ
ایران» به زمان معاویه بنیانگذار سلسله بني
امیه اشاره می کند كه گویي معاویه بعد از به
قدرت رسیدن از وزیران خود در رابطه با مناطق
تازه تسخیر شده لشكر اسالم مي پرسد .در رابطه
با آذربایجان پاسخ مي دهند كه آذربایجان
سرزمین تركان است .بر اساس این روایت حضور
تركان در آذربایجان به بیش از هزار و سیصد سال
پیش مي رسد».
اما وي هیچ سندی برای اثبات ادعای خود معرفي
نمي كند؛ چرا كه ادعاي او بر داستاني یكسره
خیالي در تاریخ طبري مبتني است و از این رو
جسارت عرضه آن را ندارد .اما اصل روایت طبري
كه این نویسنده داستان خود را با نیمنگاهي به
آن ساخته و پرداخته ،و گویي كه هیچ كس
نميتواند پرده از نیرنگشان بردارد ،به طبري
نسبت دادهاند ،ميگوید كه كه رائش بن قیس ،شاه
اسطورهاي یمن ،در زمان منوچهر ،پادشاه اسطوره
یي ایران ،در آذربایجان به تركاني كه آن را
تصرف كرده بودند ،حمله برد و بسیاري از آنان
را كشت و اسیر گرفت (تاریخ طبري ،ترجمه
ابوالقاسم پاینده ،بنیاد فرهنگ ایران،1352 ،
ص .)293جداي از این كه همه شخصیتها و وقایع
این روایت طبري اسطوره یي هستند و این روایت،
در اصل ،بازگو كننده یك افسانه متأخر عربي
است ،در آن ،از تركان نه به عنوان مردمان و
اهالي آذربایجان ،بل كه به عنوان تصرف كنندگان
آذربایجان (كه ممكن است خاطره یي به جا مانده
از حمالت پیاپي خزرهاي تركیزبان و یهودي مذهب
به اران و آذربایجان باشد) سخن رفته است.
پس تمسك به چنین روایت افسانه واري نمی تواند
برای آقای کاظمی اربط مفید و کارساز باشد.
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همچنین ابن مسکویه نیز این روایت را در زمان
منوچهر بازگو كرده و از هجوم ترکان به
آذربایجان در زمان منوچهر و رائش (شاه اسطوره
ای یمن) سخن رانده است.
ذكر این نکته دارای اهمیت است که در هیچ سند
ترکی نام آتورپاتکان نیامده است و این نام
ایراني هیچ گونه ارتباطي با زبان تركي ندارد.
چنان كه دیاكونوف (ص  )541تصریح می کند ،نام
( Aturpatبه یوناني  )Atropatesاشتقاق و معناي
صحیح و بيخدشه ایراني دارد« :حفظ شده توسط آتش
مقدس» .نام آترپاتکان در کتیبه های پارتی و
پهلوی ساسانی نیز به همین سان آمده است .در
حالي كه اسنادي کهن مانند هرودوت مادها را
آریایی خوانده اند و اسناد دوران اسالمی پیش از
ترکی زبان شدن آذربایجان ،آذربایجان را ایرانی
زبان دانسته اند ،حتا یك خط نوشته به زبان
ترکی بر پوست یا گل یا کاغذ از آذربایجان پیش
از عصر ایلخاني به دست نیامده است.
سه) نویسنده در باره زبان پارسی دری (نو) و
بالیدن و پرورش این زمان در ادوار اسالمی سخن
می گوید و می نویسد چرا این زبان در دوران
هخامنشیان و ساسانیان و ..پرورش نیافت و سندی
از این زبان در دست نیست .نویسنده نمی داند که
پارسی دری زبان ایرانیان پیش از عصر اسالم
نبود ،بل که زبان ایرانیان این دوره (اشكاني –
ساساني) ،زبان پهلوي بود ،كه اسناد بسیاري از
آن در دست است .در دوران هخامنشیان نیز زبان
پارسی باستان در ایران متداول بود .اما براي
نشان دادن گستردگی زبان پهلوی می توان به این
نکته اشاره کرد که اسنادی از مصر تا غرب چین
بدین زبان یافت شده است .یک نمونه از متون
نوشته شده به زبان پهلوي ،كتیبه یي است كه در
شهر مشکین شهر آذربایجان یافته شده و برگردان
آن به فارسي كنوني ،چنین است:
«ماه مهر سال ( 27پادشاهی) شاپور ،شاه شاهان،
پسر هرمزد-آن گاه که من  ،نرسه  ...گوبدان –
این دژ را که فرخ  ...پي نهاده بود ،به نام
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ایزدان و فره شاه شاهان در هفت سال به پایان
رساندم.
اینک ،شاهزاده ،نجیب زاده ،یا آزاده یي که
بدین راه آید و این دژ را بپسندد ،پس روان
نرسه  ..را آفرین گوید .تو که این دژ را نمي
پسندي ،پس دژي بساز که از این بهتر باشد!»
اما در باره پارسی نو ،هرچند پادشاهان ترک نیز
زبان پارسی را در دربار خود رواج دادند ،ولی
این امر به سبب لطف آنان نبود .اما پرسشی كه
در این میان پیش مي آید آن است كه تركان تازه
به تخت سلطنت برآمده چرا ادبیات خودشان را
تولید نکردند؟ آیا آنان خودستیز بودند که به
سوی ادبیات بیگانگان بروند؟ آیا هیچ قومی
ادبیات خودش را از ادبیات دیگران پست تر می
شمارد؟ پاسخ این نیست که زبان ترکان حاکم بر
سرنوشت ایران و ایرانیان – دست کم تا چند سده-
از حد یك زبان سطحي محاوره یي تجاوز نمی کرده
است .برای نمونه ،ترکان غزنوی ،که حتا یک اثر
ترکی از خود نگذاشته اند ،صاحب زبان و ادب و
فرهنگی نبودند تا آن را در مناطق فرمانروایی
خود به عنوان زبان اداری و ادبی به کار ببرند،
بنابراین ،زبان فارسي را به عنوان زبان رسمي،
درباري ،و ادبي خود اختیار كردند.
چهار) آقای هوشنگ کاظمی اربط مانند همه
نویسندگان پان ترك ادعا می کنند که زبان سومری
نسبت هایی به زبان ترکی دارد .اما این ادعا را
همان كتابي كه به دروغ بدان استناد جسته ،کامال
باطل مي كند:
Kramer, Samuel, Noah 1963. The Sumerians. Chicago: University
of Chicago Press:
In vocabulary, grammer, and syntax, however, Sumerian still
stands alone and seems to be unrelated to any other language,
”living or dead.
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 همچنان بر، و نحو زبان سومري، دستور،«واژگان
یگانگي [این زبان] پاي مي فشارد و به نظر مي
 خویشاوندي، زنده یا مرده،رسد با دیگر زبان ها
».ندارد
یكي از كتاب هاي مشهوري كه در تدریس زبان
: این كتاب است،سومري از آن استفاده مي شود
John Hayes, "Sumerian" 2nd printing, 1999, Muenchen
:در مقدمه این کتاب می خوانیم
Sumerian has the distinction of being the oldest attested language
in the world. Spoken in the southern part of ancient
Mesopotamia, the Iraq of today, its first texts date to about 3100
BCE. Sumerian died out as a spoken language about 2000 BCE,
but it was studied in the Mesopotamian school system as a
language of high culture for almost two thousand more years. A
language-isolate, Sumerian has no
obvious relatives.
Typologically, Sumerian is quite different from the Semitic
languages which followed it in Mesopotamia. It is
basically
SOV, with core grammatical relationships marked by affixes on
the verb, and with adverbial relationships marked by
postpositions ,which are cross-referenced by prefixes on the
verb. It is split
ergative; the perfect functions on an ergative
basis, but the imperfect on a nominative-accusative basis.
Because Sumerian is an isolate, and has been dead for thousands
of
years, special problems arise in trying to elucidate its
grammar. There are still major challenges in understanding its
morphosyntax, and very little is known about Sumerian at the
discourse level. This volume will describe some of the major
questions still to be resolved.
:ترجمه
«زبان سومري این امتیاز را دارد كه كهن ترین
.زباني است كه اسنادي از آن به جا مانده است
نخستین متن هاي كشف شده از این زبان كه در
،نواحي جنوبي میانرودان (بین النهرین) باستان
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عراق امروزي ،رایج بوده ،به  3100سال پیش از
میالد مربوط مي شود .سومري ،به عنوان زباني
گفتاري ،دو هزار سال پیش از میالد متروك شد اما
تقریبا تا دو هزار سال پس از آن هم این زبان
به عنوان زبان «فرهنگ واال» در مدرسه هاي
میانرودان تدریس مي شد .سومري زباني جدا است و
بطور مشخص وابسته به هیچ خانواده یي نیست .از
دیدگاه گونه شناختي ،زبان سومري با زبان سامي
كه جایگزین آن در میانرودان شد كامال فرق دارد.
ساختار جمله در زبان سومري به صورت «فاعل،
مفعول ،فعل» است .روابط دستوري در این زبان با
«وند» هایي كه به فعل اضافه مي شوند ،تعیین مي
گردد و قیدها نیز به صورت «پي بست» در جمله
مي آیند .این پي بست ها به وسیله پیشوندهاي
متصل به فعل ارجاع داده مي شوند .همچنین روابط
دستوري در این زبان ،ارگاتیو و گسسته است و از
این جهت ،در ساختارهاي ارگاتیو بهترین بازدهي
را دارد و در ساختارهاي فاعلي -مفعولي بازدهي
چون سومري زباني تك خانواده یي
كمتري دارد.
است و نیز هزاران سال است كه از آن استفاده
نمي شود ،تعیین دستور این زبان دشواري هاي
ویژه یي را فرا روي پژوهشگران قرار مي دهد.
هنوز چالش هاي بزرگي در تشخیص ترتیب تكواژها
در این زبان وجود دارد و شناخت ما از زبان
سومري در سطح گفتمان بسیار اندك است».
پنج) در باره فرش پازیریک و هنر مینیاتور
بایستي توجه داشت كه براي هنرهاي باستاني به
سختي مي توان ریشه هاي قومي پیدا كرد .در مورد
هنر نقاشی شکی نیست که این نوع هنر در ایران
پیش از اسالم رایج بوده است .یک نمونه آن کتاب
ارژنگ مانی است که در ادبیات سخت مشهور است.
نیز می توان به هنر پیکرنگاری ساسانی اشاره
کرد:
http://www.livius.org/a/iran/bishapur/bishapur_mosaic2_louvre.jp
g
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http://www.livius.org/a/iran/bishapur/bishapur_mosaic_tehran.JP
G
صنعت مجسمه سازی و پیکرتراشي پس از برآمدن
اسالم سیري نزولی پیدا کرد و بنابراین تا زمان
تیموریان ،این صنعت در ایران به خاموشي
اما در زمان تیموریان ،نقاشان
گراییده بود.
چینی بر ایرانیان اثر گذاشتند و هنر مینیاتور
به وجود آمد.
البته نمونه هایي از فرش دوران ساسانی از شهر
اما این که نمونه
قومیس نیز پیدا شده است.
هاي زیادي از فرش از دوران باستان در هیچ نقطه
جهان در دست نداریم ،به سبب پوسیده شدن فرش
است .ماندگاري فرش پازیریک نیز به علت محفوظ
ماندن آن در یخ است و از این رو نمونه یي
تعلق فرش
استثنایی از این هنر مي باشد.
پازیریک به قومی خاص هنوز مشخص نیست ولی نظر
بسیاری از دانشمندان بر آن است که این فرش به
سكاها  Scythiansتعلق دارد .دانشمندان امروزی
سكاها را ایرانی تبار می دانند ،چنان که در
مطلب نقل شده از دیاكونوف آشكار بود و همچنین
می توان به دانشنامه های به روز شده Britannica
و  Encartaدر این مورد رجوع کرد.
گزنفون در
در مورد فرش در ایران باستان،
کوروش نامه اشاره هایی بدان كرده است .به جز
فرش شاهانه بهارستان ،اسنادی نیز به فرش های
معمولی اشاره می کنند .عالقه مندان براي كسب
آگاهي بیش تر مي توانند به این مقاله ارزنده
مراجعه نمایند:
http://www.iranica.com/articles/search/searchpdf.isc?ReqStrPDF
Path=/home1/iranica/articles/v4_articles/carpets/preislamic_carpets&OptStrLogFile=/home/iranica/public_html/logs/
pdfdownload.html
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آقای پرویز رجبی نیز توضیحاتی در شماره 1053
شهروند در مورد این فرش داده اند که ما نیز آن
را ذکر می کنیم:
«نخست این که علت بقاي این فرش دفن بودن آن در
برف و یخ است .وگرنه هیچ فرش و بافته یي نمي
تواند در زیر خاک عمري پایدار داشته باشد.
درست به همین دلیل است که از ایران باستان جز
یافته هاي پازیریک چیزي نمانده است .اال کفن
هاي منقوش کشیشان و بلندپایگان مسیحي که در
ایران درگذشته اند و در پوششي از کفن به غرب
برده شده اند .باقي مانده هایي بسیار پوسیده
از این کفن ها در موزه غرب موجود است .نقش این
کفن ها نقش هاي کامال شناخته شده ایراني است.
از گورهاي پازیریک نیز پارچه پشمي وارداتي از
ایران به دست آمده است .نقش یکي از پارچه ها
دژ کنگره دار ایراني محصور در مربع هاي کوچک
است .درست همانند لباس نگهبانان شوش که در نقش
آجرهاي رنگي و لعاب دار براي ما باقي مانده
است.
آتنائیوس تاریخ نویس عصر آنتیک یونان گزارشي
غافلگیرکننده از دوره اردشیر هخامنشي دارد:
«روي تخت پتوهایي به رنگ ارغواني انداخته
بودند که با مرغوب ترین پشم درست شده بود .در
هر طرف تخت یک متکا بود و روي همه این ها لحاف
هایي کشیده بودند که به ظریف ترین نوع ممکن
گلدوزي شده بودند .فرش هاي نرم ایراني فضاي
میاني چادر را مي پوشاندند که نقش و نگارهایي
در حد اعالي زیبایي و ظرافت داشتند».
نمونه بسیار زیبایي از فرش دوره هخامنشي از
گوري در پازیریک (در کوه هاي آلتاي جنوب
روسیه) به دست آمده است که نقش هاي آن بدون
تردید کامال هخامنشي هستند .بافت این فرش از
همان تکنیکي برخوردار است که امروز در ایران
معمول است .این فرش با  1/8متر پهنا و  2متر
درازا یک میلیون و دویست و پنجاه هزار گره
دارد .نمدزین اسب هاي منقوش در این فرش ،درست
همان نقش هایي را دارند که نمدزین نگاره اسب
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 با ردیفي از.تخت جمشید
 این.در حاشیه پیرامون
نشیني داریوش در پلکان
».خورد

ها در تاالر صد ستون
شیرهاي در حال حرکت
حاشیه در نگاره تخت
آپادانا هم به چشم مي

:شش) آقای اربط می نویسد
 حضور،ولي تاریخ نویسان پان آریائي ایران...«
و یا ورود تركان به منطقه آذربایجان را مصادف
».با زمان حكومت سلجوقیان مي دانند
اما حقیقت آن است که همه تاریخ نویسان جهان
ورود نخستین گروه هاي مهاجم ترک را به
آذربایجان همزمان با دوران غزنوي و سلجوقي مي
 دوباره بر این نکته تاکید می شود که.دانند
هیچ سندی در مورد زبان ترکی از آذربایجان پیش
 برای این که نشان.از عصر ایلخاني وجود ندارد
 فقط عقیده،داده شود آن چه جناب اربط نقل كرده
 از دانشنامه،تاریخ نویسان ایرانزمین نیست
:بریتانیكا (زیر واژه اغوز) نقل قول می کنیم
These Turks came to form the bulk of the population there, and
one Oguz tribal chief, Osman, founded the Ottoman dynasty
(early 14th century) that would subsequently extend Turkish
power throughout the eastern Mediterranean. The Oguz are the
primary ancestors of the Turks of present-day Turkey. Little is
known about the origins of the Turkic peoples, and much of their
history even up to the time of the Mongol conquests in the 10th–
13th centuries is shrouded in obscurity. Chinese documents of the
6th century AD refer to the empire of the T'u-chüeh as consisting
of two parts, the northern and western Turks. This empire
submitted to the nominal suzerainty of the Chinese T'ang dynasty
in the 7th century, but the northern Turks regained their
independence in 682 and retained it until 744. The Orhon
inscriptions, the oldest known Turkic records (8th century), refer
to this empire and particularly to the confederation of Turkic
tribes known as the Oguz; to the Uighur, who lived along the
Selenga River (in present-day Mongolia); and to the Kyrgyz, who
lived along the Yenisey River (in north-central Russia). When
able to escape the domination of the T'ang dynasty, these northern
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Turkic groups fought each other for control of Mongolia from the
8th to the 11th century, when the Oguz migrated westward into
Iran and Afghanistan. In Iran the family of Oguz tribes known as
Seljuqs created an empire that by the late 11th century stretched
from the Amu Darya south to the Persian Gulf and from the Indus
River west to the Mediterranean Sea. In 1071 the Seljuq sultan
Alp-Arslan defeated the Byzantine Empire at the Battle of
Manzikert and thereby opened the way for several million Oguz
tribesmen to settle in Anatolia .
(= در باره خاستگاه مردمان ترك آگاهي هاي
اندكي موجود است ،و بخش عمده یي از تاریخ آنان
حتا تا زمان جهانگشایی های مغوالن در سده هاي
 10-13م .در پرده ابهام است .اسناد چیني سده
ششم م .به امپراتوري تو -کوئه ،كه مركب از دو
بخش ،تركان شمالي و تركان غربي بود ،اشاره مي
كنند .این امپراتوري در سده هفتم به حاكمیت
صوري دودمان چیني تانگ گردن نهاد ،اما تركان
شمالي در  682استقالل خود را بازیافتند و تا 744
حفظ كردند .كتیبه هاي ارخون ،كهن ترین نوشته
شناخته شده تركي (سده هشتم) ،بدین امپراتوري و
به ویژه به اتحادیه قبایل ترك معروف به اغوز؛
نیز به ایغورها ،كه در امتداد رود سلنگا (اینك
در مغولستان) مي زیستند؛ به قرقیزها ،كه به
موازات رود یني سئي (اینك در روسیه) مي زیستند
اشاره دارد.
این دسته هاي تركان شمالي ،هنگامي كه موفق به
رهایي از استیالي دودمان تانگ شدند ،براي تسلط
بر مغولستان از سده هشتم تا یازدهم ،آن گاه كه
اغوزها به سوي غرب به ایران و افغانستان
مهاجرت كردند ،به نبرد با یك دیگر پرداختند.
در ایران یكي از تیره هاي قبایل اغوز ،معروف
به سلجوقیان ،در اواخر سده یازدهم امپراتوري
یي را پدید آوردند كه از آمودریا تا خلیج فارس
در جنوب ،و از رود سند تا دریاي مدیترانه در
غرب گسترده بود .در  1071سلطان سلجوقي -آلپ
ارسالن امپراتور بیزانس را در نبرد منزیكرت
شكست داد و در نتیجه آن راه اسكان چندین
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میلیون 305ایلیاتي اغوز در آناتولي گشوده شد.
این تركان به گونه توده یي از مردمان بدین
سرزمین وارد شدند ،و یكي از قبیله ساالران اغز،
به نام عثمان ،دودمان عثماني را بنیان نهاد
(اوایل سده  )14كه سپس نیروي تركان را در
سراسر مدیترانه شرقي گسترش داد .اغوزها نیاكان
اصلي تركان تركیه كنوني هستند)
ولی
باشد،
عجیب
اربط
آقای
برای
شاید
سفارتخانه های جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز
همان سخناني را مي گویند كه وي به پان آریایي
هاي فرضي نسبت داده است:
http://www.kiffer.us/azeri_info/history_of_azerbaijan-emb.htm
http://www.turkishembassy.org.pk/Tourism.php?res=High
هفت) اما در باره توران ،كه جناب اربط آن را
به تركان نسبت داده است ،باید گفت كه:
تور (اوستایي  ،Turaپهلوي  )Toj/Tozعنوان قوم یا
قبیله مجاور و گاه متخاصم با آریاییان خاص
(قوم زرتشت) در عصر اوستایي (آسیاي میانه سده
13پ .م ).بوده است كه از آن براي 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
در روایات ایراني ،و از طریق آن ،در متون
یوناني آشكار و شناخته ميشود .با این حال ،و
با وجود این كه در هیچ یك از منابع تركي پیش
از اسالم ،نامي از «تور» و «توراني» نرفته و
ً چنین قوم یا قبیله یي براي آن ها
اساسا
ناشناخته بوده است ،نظریهپردازان نژادپرست
پانتركیسم در سده بیستم ،براي پر كردن خالء
بيهویتي خود ،به اسطورهسازي متوسل شده ،توران
 . 305میلیون ها نفر اغراق آمیز است .سخن می توان تنها
بر سر صدها هزار نفر باشد .تازه همراه با ترکمانان
سلجوقی ،شمار بسیاری از باشندگان غیر تورکی زبان فالت
ایران به سرزمین آناتولی کوچیده بودند .در کل ،شمار
تورکی زبانان نمی توانسته است بیش از چند ده هزار
نفر باشد-.آریانفر.
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را منشأ و خاستگاه تركان معرفي كردند و از
وجود امپراتوري توران در عصر باستان دم زدند و
از ضرورت احیاي آن امپراتوري خیالي ترك از
مرزهاي عثماني تا چین سخن راندند!
اما با توجه به آن چه از تورانیان كهن و حقیقي
بر جاي مانده است ،یعني شمار زیادي نام شخص و
مكان ،كه تنها در متون زرتشتي و ایراني یاد
گردیده ،و همه ریشه و معنایي ایراني دارند
(مانند :پشنگ ،افراسیاب ،گرسیوز ،اغریرث،
ُروي ،كهرم ،سپهرم ،اندریمان ،سرخه ،شیده،
گ
فرنگیس ،منیژه ،ویسه ،فرشیدورد ،لهاك ،هومان،
پیران ،بارمان ،پیلسم ،گلباد ،نستیهن ،سیامك،
شواسپ ،ارجاسپ ،ویدرفش ،نامخواست و…) ،كامالً
آشكار و مسلم است كه تورانیان عصر اوستایي،
قوم /قبیله یي «ایراني» (آریایي به معناي عام)
بودهاند .نام «تور» نیز خود واژه یي ایراني
است و معناي «نیرومند و خشمگین» را دارد .از
سوي دیگر ،در عصر و گستره یي كه تورانیان
ميزیستند (آسیاي میانه سده 13پ .م ).هنوز پاي
هیچ قوم و قبیله تركزباني به آسیاي میانه
گشوده نشده بود و این مردمان هنوز در مرزهاي
چین و مغولستان ميزیستند.
در عصر اشكاني و ساساني ،پس از آن كه یاد و
خاطره تورانیان كهن دیگر به اسطورهها پیوسته و
در دل حماسهها جاي گرفته بود ،با جايگزین شدن
هپتالیان و خیونها در آسیاي میانه ،و سپس در
عصر اسالمي با ساكن شدن «تركان» در این ناحیه،
نام قوم /قبیله فراموش شده و از میان رفتهي
«توران» ،به باشندگان جدید و نوآمده این
منطقه ،یعني هپتالیان و خیونها و هونها ،و
سرانجام «تركان» اطالق گشت و با آنان منطبق شد.
از این روست كه در متون عصر اسالمي ،گاه از
اصطالح تور و توران براي اشاره به تركان ساكن
آسیاي میانه و ماوراءالنهر استفاده ميشود.
در این باره نگاه كنید به:
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والدیمیر برتلد« :سخنراني كوتاهي در باره قفقاز
و آسیاي میانه» ،یاد یار ،دفتر اول ،مؤسسه
مطالعات تحقیقات فرهنگي ،1372 ،ص 175
گراردو نیولي« :زمان و زادگاه زرتشت» ،ترجمه
سیدمنصور سیدسجادي ،انتشارات آگه ،1381 ،ص149
به بعد
مهرداد بهار« :پژوهشي در اساطیر ایران»،
انتشارات آگه ،1376 ،ص 390 ،181-2
جلیل دوستخواه« :اوستا» ،جلد دوم ،انتشارات
مروارید ،1375 ،ص 963-4
ذبیحهللا صفا« :حماسهسرایي در ایران» ،انتشارات
فردوس ،1374 ،ص  586به بعد
حسن پیرنیا« :تاریخ ایران باستان» ،جلد سوم،
انتشارات افراسیاب ،1378 ،ص 1994-5
مري بویس« :تاریخ كیش زرتشت» ،جلد یكم ،ترجمه
همایون صنعتيزاده ،انتشارات توس ،1376 ،ص 144
مري بویس« :چكیده تاریخ كیش زرتشت» ،ترجمه
همایون صنعتيزاده ،انتشارات صفیعليشاه،1377 ،
ص 23-4
عبدالحسین زرینكوب« :تاریخ مردم ایران» ،جلد
یكم ،انتشارات امیركبیر ،1373 ،ص 17،40
ریچارد فراي« :میراث باستاني ایران» ،ترجمه
مسعود رجبنیا ،انتشارات علمي و فرهنگي،1377 ،
ص 67-8
آرتور كریستنسن« :مزداپرستي در ایران قدیم»،
ترجمه ذبیحهللا صفا ،انتشارات هیرمند ،1376 ،ص
95-6 ،112
احسان یارشاطر« :تاریخ ایران» ،جلد سوم -قسمت
اول ،پژوهش دانشگاه كمبریج ،ترجمه حسن انوشه،
انتشارات امیركبیر ،1380 ،ص 519-20
پرویز رجبي« :هزاره هاي گمشده» ،جلد چهارم،
انتشارات توس ،1381 ،ص 54-55
محمدامین ریاحي خویي« :فردوسي» ،انتشارات طرح
نو ،1375 ،ص 190 ،47-51
پنجم،
جلد
فارسي»،
«فرهنگ
معین:
محمد
انتشارات امیركبیر ،1380 ،ص 399
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-E. Yarshater, "Afrasiab": Encyclopaedia Iranica, vol. 2, 1987,
p. 576
- C. E. Bosworth, "Central Asia IV. In the Islamic period up to
the Mongos": Encyclopaedia Iranica, vol. 5, 1992, p. 169
(به نقل از:
(http://prana.persianblog.com/1382_10_prana_archive.html
هشت) آقای اربط مانند تمام قومگرایان آمارهایی
از جمعیت ایران می دهد که هیچ منبع و مرجع
موثق و شناخته شده یي آن را تأیید نمي كند.
برای نمونه ،تا کنون به جز دو آمار رسمی ،هیچ
آمار دیگري از تركیب گویشوران ایرانی گرفته
نشده است .با این حال آقای اربط خودش را
سخنگوی «سی میلیون» ترک (!) مي پندارد.
در سال  1370آمارگیري بسیار مستندي در مورد
جمعیت ایران انجام گرفته است كه شرح آن را در
مقاالت زیر مي توان یافت:
http://khabarnameh.gooya.com/society/archives/010245.php
http://asre-nou.net/1383/ordibehesht/20/m-mohsenian.html
«در مرداد  ،1370هنگام صدور شناسنامه براي
نوزادان ،در باره زبان  ٤۹هزار و  ٥٥۸مادر در
تراز كشور سوالی مطرح شد كه نتیجه حاكي از سهم
حضور  8.53درصدي زبان هاى غیرفارسي در ایران
بود .بر اساس نمونه گیري مذكور ،توزیع سهم هر
یك از زبان ها (به درصد) به این شرح بود٤٦٬۲ :
فارسي؛ - ۲۰٬٦تركي آذربایجاني؛  -۱۰كردي؛ -۸٬۹لري؛  - ۷٬۲گیلكي و شمالي؛ - ٥٬۳عربي ؛ - ۲٬۷
بلوچي؛ - ۰٬٦تركمني؛ - ۰٬۱ارمني؛ و - ۰٬۲سایر
زبان ها» .پس اگر گویشها و زبان هاي همخانواده
با فارسي را با آمار فوق جمع شود ٬زبان هایي
كه «آریایي (ایراني)» خوانده مي شوند ،حدود
 ٪۷۶ایران را در بر مي گیرند.
در دانشنامه عمومي بریتانیکا می خوانیم:
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«ایران کشوری است چندزبانی که در آن نیمی
پارسیزبان هستند و یک چهارم دیگر به زبان های
هندوایرانی دیگر تکلم کنند .حدود یک پنجم
جمعیت ایران ترکزبان است».
کشور در سال  1335که داده
بر اساس سرشماری
های آن در کتاب  :فرهنگ جغرافیای ایران زیر
نظارت سرتیپ رزم آرا تدوین گشت ،جمعیت ایران
در سال  1335حدود  14میلیون نفر بود .از این
 14میلیون تعداد جمعیت مناطق ترکی زبان 2451061
و تعداد مناطق دوزبانه فارسی-ترکی  877627و
تعداد مناطق سه زبان فارسی-ترکی-کردی 187464
نفر و تعداد مناطق ترکمنی  97491بوده است .اگر
دست باال را بگیریم و همه مناطق ترکمنی و
فارسی-ترکی و فارسی -ترکی-کردی را با همه
مناطق ترکی زبان بنا بر اطالعات این کتاب جمع
بندی کنیم ،حدود  23تا  %24جمعیت ایران ترکی
زبان می شوند.
(بنگرید به مقاله :نگاهی دیگر به داده های
زبانی و مذهبی ایران معاصر ،احسان هوشمند،
فصلنامه گفتگو ،شماره  ،43مهر )1384
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1929&Number=43
&Appendix=0
همچنین دولت ایران در  1375سرشماري هایی نیز
در استان هاي كشور انجام داد:
http://www.statoids.com/uir.html
مجموع کل جمعیت ایران در سال (75هجری شمسی)
برابر  60055488نفر بود .حال این آمار را بررسی
می کنیم :
استان هایی که با دقت باالتر از  95درصد ترك
زبان هستند عبارت اند از :
آذربایجان شرقی ،زنجان ،اردبیل و مجموع جمعیت
آن ها برابر است با  5.4میلیون نفر .اگر فرض
کنیم پنجاه درصد جمعیت آذربایجان غربی نیز
تركی زبان هستند این عدد به  6.6میلیون نفر می
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رسد (هرچند که نقشه ها بیشینه مردم آن جا را
بنابراین آمار،
کردزبان معرفي مي كنند).
ایرانیان تركی زباني که در مناطقی زندگی می
کنند که درآن ها زبان تركي تکلم می شود حدود
 10.5درصد جمعیت کل کشور را در بر مي گیرند.
البته کسان دیگری هستند که آذربایجاني تبار می
باشند ولی در محیط کار و جامعه آنان زبان ترکی
حاکم نیست؛ مثل آذریایجاني هاي باشنده تهران.
آذربایجاني هاي تهران در آمیزش با فرهنگ های
تمام کشور قرار گرفته اند ،بسیاری از آنان با
افرادی که از گوشه و کنار کشور در تهران جمع
شده اند ،ازدواج کرده اند .بسیاري از آنان حتا
تكلم به تركي را نیز نمي دانند .حال با همه
این احوال ،اگر  30درصد جمعیت تهران را هم
تركی زبان بدانیم یعني از  ۱۲میلیون  ۴میلیون.
جمعیت مناطق تركی زبان اطراف اراك و قزوین و
همدان و گیالن را هم اگر با مراجعه به آمار
جمعیتي آن شهرها محاسبه شود ،حداكثر حدود یك
میلیون مي شود .كه جمع كل آنان مي شود:
۱۱.۳۶۱.۰۰۰
یعني  18.9درصد جمعیت كل كشور.
نه) آقای اربط در نوشته خود به فردی به نام
پورپیرار استناد می کند ،اما آگاه نیست که هیچ
كس در جهان علم ادعاهای موهوم پورپیرار را جدی
نگرفته است.
پورپیرار ،به ویژه در آثار جدید خود ،پیوسته
مي كوشد از ماجرای خیالي پوریم ،پیراهن عثمانی
برای پوشاندن اهداف و نیات شوم خود بسازد .او
از طرفی ادعا دارد كه یهودیان برای انتقام کشی
از اقوام ممتاز خاور میانه با اجیر نمودن
عاملین هخامنشی به نسل کشی ایشان پرداخته اند
و پس از آن در پی  1200سال سکوت در منطقه و
برای از بین بردن هر گونه رد و نشانی از این
جنایت بی سابقه ،به تاریخ سازی و تولید دودمان
های مجعول اشکانی و ساسانی پرداخته اند!!!! ،و
از سوی دیگر ،برای اثبات وقوع چنین حادثه
782

هولناکی به تورات همان یهودیان جاعل و زیرکی
استناد می کند که موفق به ایجاد دو سلسله قالبی
سکه ،بنا ،و نقش و نگار
با این همه کتیبه،
شده اند !!!
حال باید پرسید چگونه می توان پذیرفت و باور
داشت که این یهودیان  -به ادعاي پورپیرار –
سازنده :سلمان فارسي ،زرتشت ،مزدک ،مانی،
بابک ،ابومسلم خراسانی و یعقوب لیث ،پاسارگاد،
شاهنامه ،زبان پهلوی ،زبان اوستایي ،کتیبه،
سکه ،نقش رجب و نقش رستم و تنگ چوگان و ...با
این همه درایت و استعداد و وقت و هزینه یی که
(به تصور پورپیرار) برای رسیدن به هدف شان به
خرج داده اند ،از حذف ماجرای پوریم از کتاب
دینی خویش ،كه به قول پورپیرار موجب رسوایي و
نشانه خونخواري آنان است ،غافل و ناتوان مانده
اند؟!! شاید آنان هرگز گمان نمی برده اند كه
فرد مسأله داري چون پورپیرار از پس دوازده سده
سکوت ،این چنین معجزه آسا به عهد عتیق رجوع و
راز آنان را فاش كند!
همچنین برای آگاهی جناب اربط باید گفت كه
تاكنون چندین كتاب در نقد ادعاهاي موهوم و
ضدایراني پورپیرار در داخل كشور منتشر شده
است؛ برای نمونه:
دوازده سده شكوه (نقدي بر كتاب دوازده سدهسكوت) ،نوشته :امیر نعمتي لیمایي  -داریوش
احمدي ،انتشارات «امید مهر»1383 ،
اعتبار باستان شناختي آریا و پارس ،نوشتهمحمد تقي عطایي و علي اكبر وحدتي ،انتشارات
«شیرازه»1382 ،
ده) آقای اربط می نویسند:
«یكي دیگر از جعلیات پان آریائیان ایران،
تخصیص جشن عید نوروز به آریائیان است .باید
توجه كرد كه اسم هایي مانند ایران و یا نوروز
از ابداعات شاعر بلند آوازه پارس -فردوسي است.
زیرا تا پیش از تدوین شاهنامه ،نه كشوري به
نام ایران در منطقه وجود داشته و نه مردم جشن
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فرا رسیدن بهار را نوروز مي خواندند .جشن و
بزرگداشت فرا رسیدن بهار قدمتي طوالني در منطقه
دارد .از زمان سومریان مردم منطقه فرا رسیدن
بهار را جشن مي گرفتند( .نگاه شود به تاریخ و
فرهنگ سومریان توسط آقاي  ).S.N.Kضمنا در زمان
حكومت تركان سلجوقي بود كه به امر ملكشاه
سلجوقي دانشمندان ایراني روز دقیق فرا رسیدن
بهار و سالنامه خورشیدی ایران را كه هنوز هم
مورد استفاده ایرانیان است ،به ثبت رساندند».
اما وی از این حقیقت كامال ناآگاه است که سابقه
كاربرد نام ایران بسیار کهن تر از عصر فردوسي
است .پیش از فردوسي ،رودكي نام ایران را بارها
در اشعار خود به كار برده است .شاید جناب اربط
عصر فردوسي را مقدم بر رودكي مي انگارد!
شادي بو جعفر احمد بن محمد -آن مه آزادگان و
مفخر ایران..
در كهنترین نمونه در دست نثر پارسي ،كه به
شاهنامه ابومنصوري معروف است و تنها مقدمه آن
بر جاي مانده و به  346هجري متعلق است ،نام
ایران گواهي شده است:
«امیر ابومنصر عبدالرزاق  ...نژادي بزرگ داشت
به گوهر ،و از تخم اسپهبدان ایران بود (سرچشمه
هاي فردوسي شناسي ،محمد امین ریاحي ،1382 ،ص
)140؛ ایرانشهر از رود آموي است تا رود مصر (ص
)142؛ او را كشواد از آن خواندندي كه از
ساالران ایران هیچ كس آن آیین نیاورد كه او
آورد (ص )144؛ پس هر دوان به طوس شدند با هزار
مرد ایراني ٬و با تركان جنگ كردند (ص .»)146
ابوریحان بیروني ( 442-362ق) نیز در كتاب آثار
الباقیه (ترجمه اكبر داناسرشت )1377 ،خود
آورده است« :اردشیر بن بابك  ...ملقب به
گردآورنده ،جامع ،است چه ،كشور ایران را به یك
جا گرد آورد (ص )164؛ اسكندر هر چه از علوم
مرغوب و صنایع بدیع در ایران یافت همه را طعمه
آتش گردانید (ص )171؛ اوستا را در خزانه دارا
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بن دارا پادشاه ایران نسخه یي بود طالكاري شده
(ص .»)301
مهم تر از همه ،سكه ها و كتیبه هاي ساساني اند
كه اسنادي خدشه ناپذیر به شمار مي آیند و در
آن ها بارها نام ایران گواهي شده است .براي
نمونه ،بر سكه هاي اردشیر پاپكان این عبارت به
چشم مي خورد« :اردشیر ،شاهنشاه ایران»
Ardashi shahan shah eran
http://www.grifterrec.com/coins/sasania/sas_rs/ard_I/i_sas_ardI_1
0_rs_o4.jpg
http://www.classicalcoins.com/product526.html
كرتیر ،روحاني برجسته عصر ساساني در سنگ نبشته
خود آورده است« :آتش ها و مغان بسیاري را در
امپراتوري ایران  ...كامیاب ساختم».
http://www.sasanika.com/pdf/NAQSH.pdf
نیازي به گفتن نیست كه ترکی زبانان ترکیه،
نوروز را جشن نمی گیرند و خود واژه نوروز به
پیش از زمان شاهنامه تعلق دارد و واژه یي
فارسی است که به ترکی داخل شده است.
بنابراین ،نوروز را ترکان آسیای میانه به
احتمال قوی از ایرانیان سغدی گرفتند.
ابوریحان بیروني ،دانشمند نامدار ایراني در
كتاب پارسي خود «التفهیم الوائل صناعت التنجیم»
گزارشي بسیار رسا و شیوا و حاوي نكاتي بينظیر
و ارزشمند از جشنهاي ایرانیان ،البته پیش از
شاهنامه فردوسي ،عرضه داشته است .وي مينویسد:
«نوروز چیست؟ -نخستین روز است از فروردین ماه
و از این جهت ،روز نو نام كردهاند؛ زیرا كه
پیشاني سال نو است و آن چه از پس اوست از این
پنج روز [= پنج روز اول فروردین] همه جشنهاست.
و ششم فروردین ماه را «نوروز بزرگ» دارند؛
زیرا كه خسروان بدان پنج روز حقهاي حشم و
گروهان و بزرگان بگزاردندي و حاجتها روا
كردني ،آن گاه بدین روز ششم خلوت كردندي
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خاصگان را .و اعتقاد پارسیان اندر نوروز
نخستین آن است كه اول روزي است از زمانه و
بدو ،فلك آغازید گشتن».
ایرانیان باستان جشن هاي بسیاري داشته اند كه
هرکدام از آن ها در دین زردشتی مفهوم خاصی
داشته و نمی توان مفهوم این جشن ها را در تمدن
دیگری یافت .به این نکته نیز باید اشاره كرد
که عمر خیام نیز در نوروزنامه خود به تفصیل از
جشن نوروز سخن گفته و آن را به شاهان باستاني
ایران نسبت داده است.
یازده) جناب اربط مي نویسد« :داریوش اول در
كتیبه یي در رابطه با ساختمان تخت جمشید از
صنعتگران ماننائي نیز در میان سایر صنعت گران
از اقوام دیگر نام مي برد كه به دستور او در
ساختن ساختمان تخت جمشید شركت كرده اند»!!!
اما حقیقت آن است كه هیچ سنگ نبشته یي از عصر
هخامنشي ،و مشخصا از داریوش یكم و در تخت
جمشید ،وجود ندارد كه در آن نامي از ماناها یا
ذكري از صنعت آن ها رفته باشد.
جعل و تحریف ساده لوحانه تاریخ به قصد فریب
دادن مشتي افراد منفعل و سر خورده ،با این پیش
فرض كه تمام مردم جهان نادان و ناتوان از درك
حقیقت اند ،روش همیشگي همه نویسندگان تجزیه
طلب پان تركیست است.
دوازده) آقای اربط زیرکانه اصطالح «آسیانی» را
برای اقوامی که با هم ربطی ندارند یعنی ترکان،
ایالمیان ،اورارتوییان و چند قوم دیگر استفاده
می کند و گویا می خواهد به خوانندگان وانمود
کند که این چند قوم از یک گروه زبانی هستند.
اما زبان ایالمی هیچ پیوستگی و وابستگی برای
نمونه به زبان های هوری-اورارتوئی ندارد و این
دو زبان هم هیچ وابستگی به ترکی ندارند .برای
اطالعات بیشتر بنگرید به دو مقاله زیر:
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 در باره مردم قفقازي و رد نظر بطالن پانترکیستان
بررسي نظرهاي پان ترکیست ها و پان عربیست هادر باره ایالمیان
افزون بر آن چه گفته شد ،اشکاالت تاریخی بسیار
دیگر نیز مي توان بر مقاله جناب اربط وارد
ساخت ،هرچند وي به آشكارا مباحث تاریخي را
بهانه یي براي پرداختن به دغدغه هاي سیاسي خود
قرار داده است .اما آن چه روشن است ،این است
كه با تحریف تاریخ ایران و كاستن از سابقه
كاربرد نام ایران و آن را جعل فردوسی دانستن و
تاریخ رسمی جهان را پان آریایی خواندن ،نمی
توان چیزي از مشكالت كنوني ایران را رفع نمود و
این سرزمین كهن را به سوي پیشرفت و بالندگي
سوق داد.

پیوست شماره 4
داریوش کیانی

ورود آریاییها به فالت ایران
به روایت :استاد هاشم رضی
مادها و پارسها:
هرودوت در روایت خویش از تاریخ ماد ،تصویری
و
كامالً همبسته
حكومتی
وجود
از
حاكی
سازمانیافته در ماد و از زمان دیوكس ()Deioces
 كه او را بنیادگذار پادشاهی ماد معرفی میكند عرضه میدارد و از تشكیل گارد شخصی ،تأسیسشهر و كاخ پادشاهی ،برقراری تشریفات درباری و
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اتحاد قبایل پراكنده ماد به دست وی سخن میگوید
[ .]۱اما این تصویر با واقعیتهای موجود
همخوانی ندارد .باید توجه نمود كه متون وقت
آشوری ،دیاوكو ( )Daiaukkuرا  -با فرض این كه
ً
 Deiocesهرودوت را منطبق بر او بدانیم  -صرفا
حاكم یكی از شهرهای سرزمین مانا و همدست
اورارتوها میداند كه در پی یك لشكركشی قاطع،
بازداشت گردید و اقدامات شورشگرانه وی خنثا
شد[ .]۲همچنین از ارتباط این فرد با خاندان
وییگ) در منابع
پادشاهی ماد (اووخشتر و ارشتی َ
پیش از هرودوت (مانند متون آشوری) اثری نیست.
تنها میتوان چنین گمان كرد كه اقدام «دیاوكو»
(باز به فرض این كه او با  Deiocesروایت هرودوت
منطبق باشد) بر ضد قدرت آشور و در همدستی با
دولت اورارتو ،دهها سال پس از وی ،كرداری
قهرمانانه به شمار آمده و پس از تعالی شخصیت
وی تا حد قهرمانی ملی و اسطوره یی برای مادها،
در نقش و مقام «سر ـ دودمان» خاندان سلطنتی
ماد نهاده شده و جای گرفته است.
به نظر میرسد آن چه در باره نهادهای تمدنی و
حكومتی مادها در متون تاریخی (هرودوت و پس از
وی) روایت شده است ،تصویری متعلق به هخامنشیان
و پارسها باشد كه سپس به تن و قامت مادهایی كه
روزگارشان گذشته بود ،پوشانده و بازسازی شده
است [ .]۳آن چه از متون آشوری  -كه اسنادی
معاصر با دوران مادها هستند – بر میآید ،آن
است كه مادها از سده نهم تا هفتم پ .م.
نتوانسته بودند چنان پیشرفتی بیابند كه سبب
همگرایی و اتحاد و سازمانیافتگی قبایل و طوایف
پراكنده ماد بر محور یك رهبر و فرمانروای برتر
و واحد  -كه بتوان وی را پادشاه كل سرزمینهای
مادنشین نامید؛ آن گونه كه هرودوت دیوكس را در
همان ابتدا چنین مینماید  -شده باشد[.]۴
پادشاهان آشور در ضمن لشكركشیهای پرشمار خود
به قلمرو سكونت مادها ،همواره با شمار فراوانی
از «شاهان بومی» (حاكمان مستقل شهرهای مختلف)
روبهرو بوده اند و نه یك پادشاه واحد حاكم بر
كل سرزمینهای مادنشین[.]۵
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از سوی دیگر ،ضعف تمدنی و حكومتی مادها زمانی
حفاریهای
بدانیم
كه
میشود
آشكارتر
سرزمینهای
در
یافته
انجام
باستانشناختی
مادنشین چنان آثار عمده یی را به دست نداده
است كه بتوان آن ها را با قاطعیت ،نشان ویژه
تمدن و حكومت ماد دانست .به سخن دیگر ،از كاخ
عظیم دیوكس در هگمتانه (چنان كه هرودوت مدعی
است) ،از كاخهای سلطنتی شاهان مادی ،از شهرها،
دژها ،بایگانیهای دولتی و هر آن چه كه یك دولت
توانا و یك تمدن پیشرفته باید داشته باشد و
میتواند نشانه وجود یك دولت متمركز مادی باشد،
تاكنون اثری به دست نیامده است .امروزه نیز
بسیاری از گورهای صخره یی واقع در كردستان و
كرمانشاه و آذربایجان ،مانند :دكان داوود،
فخریكا ،شیرین و فرهاد ،قیزقاپان ،كلداوود،
كورخ و كیج و ...كه در گذشته به دوران مادها
منسوب شده بود ،اینك متعلق به عصر سلوكیان یا
اوایل اشكانیان دانسته میشود[.]٦
اما مجموعه اقامتگاههای متعلق به سده هفتم پ.
م .كه در پی كاوشهایی در تپههای «گودین»،
«نوشیجان» ،و «باباجان» (در قلمرو پیشین
مادها) شناسایی گردیدهاند[ ]۷نیز تصریحی به
وجود یك پادشاهی واحد و متمركز مادی نمیكند؛
چرا كه به نظر میرسد همه آن ها مراكزی متعلق
به فرمانروایان محلی بودهاند كه در سده ششم پ.
م .به محلهایی فقیر و دچار تصرف عدوانی تنزل
كردهاند؛ و البته این امر نمیتواند الگو یا
نشانه یی وجود یك دولت شكوفا و قدرتمند مادی
در آن عصر باشد .اما توسعه و تحولی كه در آغاز
باعث رشد این گونه مراكز محلی شده ،در واقع
معلول و نتیجه خراجستانیهای آشور و تقاضاهای
بازرگانی بوده است .با این حال ،این توسعه
ً از آن رو كه به تقاضاهای آشوریان بستگی
دقیقا
داشت ،با فروپاشی امپراتوری آشور در اواخر سده
هفتم پ .م .به پایان رسید .در نتیجه معقول است
نتیجهگیری شود كه مادها در آن عصر هرگز از حد
كنفدراسیون سست قبیله یی فراتر نرفتهاند؛ چون
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فاقد انگیزههای اساسی و منابع سازمانیافته یك
امپراتوری بزرگ بودند[.]۸
واقعیت آن است كه در زمان فرورتی( – Khshathrita
[ )Fravartiكه در تاریخ هرودوت دومین پادشاه ماد
دانسته میشود] دولت  -فرضی  -ماد چیزی جز
اتحاد سیاسی و نظامی چند شهر یا قبیله ماد و
مانا و كیمری نبود و برای پادشاه آشور ،فرورتی
تنها سركرده شورشی شهر كركشی( Karkashshi /واقع
در نزدیكی همدان كنونی) بود كه با متحدانش چند
شهر وابسته به آشور را در زاگرس تهدید و غارت
میكرد و قصد شوراندن سران دیگر شهرها را علیه
دولت آشور داشت[ ]۹و سرانجام در ضمن یكی از
نبردهای جسورانه و بلندپروازانه خود كشته شد و
ً پراكنده گردید.
نیروهایش تماما
اما اقدام برجسته مادها در سرنگونی امپراتوری
آشور (به همراه بابلیها) بایسته میكرده است كه
دولت ماد دارای منابع درخوری برای تدارك سپاهی
توانا و سازمانیافته باشد و این منابع نیز
بیگمان حاصل خراجستانیهای ماد از شهرهای آباد
زیر فرمان آن و نیز حاصل دادوستدهای بازرگانی
با آسیای میانه و نظارت آن بر شاهراه تجاری
خراسان بزرگ بوده است .اما با این حال ،سپاه
ماد كمتر تواناییهای درخشانی از خود نشان داده
است؛ چنان كه دستاوردهای آن از عملیات سرنگونی
آشور بسیار كمتر از بابل بود و از سوی دیگر،
نبردهای ماد نیز با كادوسیان و پارتها[ ]۱۰و
لیدیه و پارس ،بدون كسب پیروزی بوده است.
همچنین ،هرودوت در تاریخ خود مدعی است كه
مادها از زمان فرورتی توانسته بودند پارسها را
فرمانبردار و باجگزار خود نمایند[ ]۱۱و نبرد
پارس و ماد را نیز حاصل خیزش كورش علیه این
سلطهگری توصیف میكند .بر پایه این روایت و
چندین اشاره دیگر ،برخی پژوهشگران سخت بر این
گمان افتادهاند كه پارسها دیرزمانی تحت فرمان
و سیطره دولت ماد بوده و بسیاری از الگوها و
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روشها و نهادهای فرهنگی و تمدنی و سیاسی و حتا
معماری خود را از مادها آموخته و برگرفتهاند.
جدای از این كه هیچ سند باستانشناختی مستقلی
در دست نیست كه به این نفوذ و سلطه فرضی مادها
بر پارسها تصریح كند ،بل كه بر اساس آن چه در
باال گفته شد ،دانستههای صریح كنونی ،برخالف
تصویرسازی و ادعای تاریخ نویسان یونانی و
التینی ،نشان میدهد كه دولت ماد در بخش عمده یی
از تاریخ خود ،دولتی ضعیف و پراكنده و در حد
اتحادیهای از قبایل مادی و بومی  -و به لحاظ
این ویژگی  -فاقد نهادهای پایدار و ریشهدار
حكومتی و تمدنی بوده است؛ بنابراین ،نمیتوان
تصور نمود دولت پارس– كه به شتاب ،ساختارهای
حكومتی و تمدنی ایالمیان را فراگرفته و نهادینه
ساخته بود ،و قلمرو آن نیز نخست در چنبره نفوذ
و كشاكش ایالم و آشور و بابل قرار داشت -
نهادها و سازوكارها و الگوهای حكومتی و تمدنی
خود را از مادها برگرفته و میراث ُ
برده ،و یا
باجگزار و فرمانُ
بردار دولت ماد باشد.
پینوشتها:
[ -]۱هرودت :پیرنیا ،ص ۱۸۱-۲؛ وحید
ص ۷۹-۸۰
[ -]۲كمرون ،ص ۱۱۵؛ گیرشمن ،ص ۸۵؛
۸٦؛ پیرنیا ،ص ۱۷٦
[ -]۳بریان ،ص ۹۳
[ -]۴بریان ،ص ۹۴
[ -]۵بریان ،ص ۹۴؛ كمرون ،ص۱۳۷-۸؛
۸۷-۹۰
[ -]۶بویس ،۱۳۷۵ ،ص ۱۱۷-۱۲۸؛ كخ ،ص
[ -]۷سرفراز و فیروزمندی ،ص ۵۱-۷۱
[ -]۸كورت ،ص ۳۱-۴
[ -]۹كمرون ،ص ۱۳۵
[ -]۱۰كتزیاس :پیرنیا ،ص ۲۱۴
[ -]۱۱وحید مازندرانی ،ص ۸۰
سرچشمهها:
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مازندرانی،
زرینكوب ،ص

زرینكوب ،ص
۳۳۸

□ کیانی ،داریوش،
اینترنتی آذرگشنسب
□ بریان ،پیر ،تاریخ امپراتوری هخامنشیان،
ترجمه مهدی سمسار ،انتشارات زریاب۱۳۷۸ ،
□ بویس ،مری ،تاریخ كیش زرتشت ،جلد سوم ،ترجمه
همایون صنعتیزاده ،انتشارات توس۱۳۷۵ ،
□ پیرنیا ،حسن ،تاریخ ایران باستان ،انتشارات
افراسیاب۱۳۷۸ ،
□ زرینكوب ،عبدالحسین ،تاریخ مردم ایران،
(ایران پیش از اسالم) ،انتشارات امیركبیر۱۳۷۳ ،
□ سرفراز ،علیاكبر و فیروزمندی ،بهمن ،مجموعه
دروس باستانشناسی و هنر دوران تاریخی ،تدوین
حسین محسنی و محمدجعفر سروقدی ،انتشارات
مارلیك ـ جهاد دانشگاهی هنر۱۳۷۳ ،
□ كخ ،هایدماری ،از زبان داریوش ،ترجمه پرویز
رجبی ،انتشارات كارنگ۱۳۷٦ ،
□ كمرون ،جرج ،ایران در سپیدهدم تاریخ ،ترجمه
حسن انوشه ،انتشارات علمی و فرهنگی۱۳٦۵ ،
□ كورت ،آملی ،هخامنشیان ،ترجمه ثاقبفر،
انتشارات ققنوس۱۳۷۸ ،
□ گیرشمن ،رومن ،تاریخ ایران از آغاز تا اسالم،
ترجمه محمود بهفروزی ،انتشارات جامی۱۳۷۹ ،
□ وحید مازندرانی ،علی (مترجم) ،تاریخ هرودوت،
بنگاه ترجمه و نشر كتاب۱۳۵۰ ،
مادها

و

پیوست شماره 5
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پارسها،

سایت

آشتیانی

خاستگاه اقوام آریایی
در باره خاستگاه آریاها دیدگاه های مختلفی
اظهار شده است و میهن اصلی آن ها را از شمال
اروپا تا جنوب روسیه حدس زدهاند.
در قدیم كه تورات و كتب مقدس مذهبی مهمترین
منبع اطالعات بهشمار میرفت ،آریاها را از نسل
یافث یكی از پسران نوح میدانستند .از نظر
تورات همه موجودات زمین در توفان نوح هالك شدند
و تنها باشندگان كشتی نوح باقی ماندند .در
اینصورت باید همه باشندگان كنونی جهان از نسل
پسران نوح یعنی سام و یافث ،بهوجود آمده
باشند .این نظر تا اواخر سده نوزدهم در اروپا
و كشورهای مسیحی پیروان زیادی داشت ،حتا
دانشمندانی در اثبات آن میكوشیدند (هرچند اطالق
دانشمند به این اسطورهخوانان نابهجاست).
كامبرلند انگلیسی در سال  ۱۷۲۴میالدی بهقول
خودش تاریخ دقیق توفان را حساب كرد و جیمز
پارسون پس از او مدعی شد كه ریشۀ زبان های
هندواروپایی زبان ماجوج بوده است كه یافث به
آن سخن میگفته!! حتا در اواخر سده نوزدهم
تاریخ نویس شهیری چون ارنست رنان فرانسوی برای
توجیه موطن اصلی مردم جهان و ریشۀ زبان های آن
ها از تورات كمك میگیرد!
از میانه های سده نوزدهم كه مطالعات زبانشناسی
و مردمشناسی توسعه یافت ،بررسیهای علمی
بهتدریج جانشین این فرضیات میتولوژیك گردید.
در زیر فشرده یی از این تحقیقات را فهرستوار
متذکر میشویم:
ماکس مولر ،محقق و متفکر آلمانی اواخر سدهنوزدهم موطن آریاها را آسیای مرکزی بیان کرد.
اسحق تیلور ،دانشمند انگلیسی همعصر مولرخاستگاه نژاد اروپایی را فنالند دانست.
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د .اربوادو ژوبنویل فرانسوی و بسیاری دیگر ازدانشمندان اواخر سده نوزدهم منشأ این اقوام را
در حوزه سیحون و جیحون ،دو رود متصل به دریاچه
ارال واقع در روسیه شرقی ،که اکنون به سیردریا
و آمودریا موسومند و یونانیها آن ها را
ژاکسارتس و اوکسوس مینامیدند ،حدس زدهاند.
هاکسلی ،طبیعیدان و فیلسوف و محقق مشهورانگلیسی اواخر سده نوزدهم محدوده وسیعی بین
ارال و دریای شمال را زادگاه اقوام آریایی
دانست.
اتو شرودرآلمانی در همین دوران با بررسیهایدقیق ،استپهای جنوب روسیه را سرزمین آریاها
معرفی کرد.
هاینه گلدرن آلمانی در پایان سده نوزدهم جنوبروسیه در شمال دریای خزر را خاستگاه این اقوام
پیشنهاد کرد.
یت مار ،محقق آلمانی در همین آوان جنوب روسیهرا مرجح دانست.
پروفیسور هیرت دانشمند آلمانی در نحستین سالسده بیستم ،اروپای مرکزی را موطن آریاییان
بیان نمود.
در اوایل سده بیستم نظریات بیشتر متوجه جنوبشرقی روسیه تا نواحی بالتیک گردید.
گوردون چایلد ،باستانشناس و محقق شهیرانگلیسی جنوب روسیه را تأیید کرد.
 لومل ،شرقشناس مشهور آلمانی و متخصص تمدنهند و ایران از اصطالحات ودایی و ادبیات قدیم
ایندوژرمن ها نتیجه میگیرد که محل اقامت اولیه
آریاها در زمان تدوین وداهای اولیه باید در
منطقه یی سرد بوده و نور و حرارت و آتش اثر
لذتبخشی برای این مردم داشته باشد .او از
پژوهش خود به این نتیجه میرسد که امکان جنوب
روسیه بیش از نقاط دیگر است.
 پروفیسور مولتون ،دانشمند مشهور انگلیسیجنوب شرقی روسیه را ترجیح میدهد.
ادوارد مایر ،محقق و تاریخ نویس معروف آلمانیموطن اولیه این طوایف را در شمال دریای سیاه و
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دریای خزر میداند که از آنجا بهسوی دریاچه
ارال گسترش یافتهاند.
 پروفیسور میلز ،اوستاشناس مشهور انگلیسیمنشأ آریاها را جنوب روسیه و شمال افغانستان
حدس میزند.
 پروفیسور المستد ،تاریخ نویس انگلیسی نیزجنوب روسیه را مرجح میداند.
هنگامی که در آلمان موج تعصب نژادی باال گرفت،
محققان آلمانی ،اروپای مرکزی و شمال را مقر
اولیه آریایی معرفی میکردند .ولی اگر بهدقت
نظریات پژوهشگران سده نوزدهم و اوایل سده
بیستم را طبقهبندی کنیم ،به روسیه مرکزی و
جنوبی بیشتر توجه شده است.
جالب است که حدود ده سده پیش ،محققان اسالمی -
ایرانی با استفاده از مدارک اوستایی و بدون
توجه به اساطیر تورات که در قرآن نیز منعکس
گردیده است ،موطن آریاها را خوارزم تعیین
نمودهاند .بیرونی و خوارزمی از این دانشمندان
اند ...دانشمندانی اسالمی چون ابنخلدون ،نخستین
محققانی بودند که بدون در نظر گرفتن افسانهها
و اساطیر مذهبی ،تحقیق تاریخی را آغاز کرده و
با بهرهگیری از روش علمی سد خرافات قرون وسطی
را شکستند؛ آنچه اروپاییان بهتدریج در سده
نوزدهم به آن دست یافتند.
از میانه ها سده بیستم نظر پژوهشگران بیشتر
بهسوی جنوب روسیه متوجه گردید.
 پروفیسور شدر آلمانی یکی از برجستهترینشرقشناسان ،مبدأ اقوام آریایی را جنوب شرقی
روسیه و شمال افغانستان تشخیص میدهد.
 سر پرسی سایکس ،تاریخ نویس انگلیسی ،جنوبروسیه را پیشنهاد مینماید.
پروفیسور اسمیت انگلیسی ،جنوب روسیه و شمالدریای خزر را تأیید میکند.
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 پروفیسور گیمپرای مکزیکی شمال دریای سیاه ومنطقه سفالی (جنوبی) ولگا را حدس میزند.
شمال
آلمانی
فیلسوف
و
متفکر
آلتهایمافغانستان و اطراف دریاچه ارال را سرزمین
اولیه اقوام آریایی میخواند.
 نیبرگ ،دانشمند سوئدی نیز معتقد است کهآریاها ابتدا در شمال افغانستان و جنوب روسیه
میزیستهاند.
تیمه ،دانشمند آلمانی خاستگاه آریاییان راشمال اروپا حدس میزند.
کومار ،دانشمند هندی ،منشأ آریاها را درمنطقه تمدن قدیم گورگان در شمال دریای سیاه
میداند.
 مری بویس انگلیسی ،ولگای جنوبی را موطن ایناقوام پیشنهاد میکند.
 پروفیسور وینکلر ،محقق مشهور آلمانی جنوبروسیه و نواحی قفقاز را ترجیح میدهد.
 ویدنگرن ،محقق هلندی سرزمین نخستین آریاهارا از قفقاز تا دریاچه ارال توجیه میکند.
اسکیتها ،سارماتها و الن ها در منطق قفقاز و
سفدانیان ،ساکها و خوارزمیان در ناحیه ارال.
محققان شوروی [پیشین] که در این باره تحقیقات
جامعی کردهاند و با بررسیهای محلی آن را تکمیل
نمودهاند ،شمال و شرق دریای خزر (مازندران) و
پیرامون دریاچه ارال را موطن نخستین اقوام
آریایی پیشنهاد کردهاند .در رساله یی که از
جانب آکادمی روسیه تهیه شده ،به این منطقه
تکیه شده است.
با توجه به کلیه دیدگاه هایی که آورده شد،
میتوان منشأ طوایف آریایی را در منطقه یی میان
شمال شرقی دریای سیاه تا دریاچه ارال دانست.
مهاجرت آریاییها:
آریاییان حدود دوهزار سال پ .م( .یا حدود ۴۵۰۰
سال پیش) به شکل قبیلههای کوچک در دورترین
نقطه شرقی فالت ایران و در مغرب فالت پامیر
میزیستند .اینان زبان و آداب و رسوم مشترکی
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داشتند .در دوران باستان ،اقوام هندی و ایرانی
(آنان که به زبان های هندوایرانی سخن میگفتند)
خود را آریایی مینامیدند .نمونه این اشارهها
را میتوان در اوستا ،سنگنبشتههای هخامنشی و
متنهای کهن هندو (مانند ریگودا) دید.
بعدها ،با افزایش تعداد اعضا ،این قبایل ناچار
به مهاجرت شدند و به نواحی شرق و غرب و جنوب
سرزمین اصلی خود کوچ کردند .دلیل اصلی مهاجرت
آن ها مشخص نیست ،اما به نظر میرسد دشوار شدن
شرایط آب و هوایی و کمبود چراگاهها ،از دالیل
آن باشد .مهاجرت آریائیان به فالت ایران یک
مهاجرت تدریجی بوده و در دورههای مختلفی صورت
گرفته است که در پایان دوران نوسنگی ( ۷۰۰۰سال
پ .م ).آغاز شد و تا  ۴۰۰۰پ .م .ادامه داشته
است .آریاییان ساکن سرزمینهایی هستند که از
دورترین مرزهای شرقی هندوستان تا اروپا امتداد
دارد .به همین جهت به آنان نژاد هندو-اروپایی
گفته میشود.
نخستین آریاییهایی که به ایران آمدند ،شامل
کاسیها (کانتوها ـ کاشیها) ،لولوبیان و گوتیان
بودند .کاسیها تمدنی را پایه گذاری کردند که
امروزه ما آن را به نام تمدن تپه سیلک
میشناسیم .لولوبیان و گوتیان نیز در زاگرس
مرکزی اقامت گزیدند که بعدها با آمدن مادها
بخشی از آن ها شدند .سه گروه بزرگ آریایی به
ایران آمدند و هر یک در قسمتی از ایران سکنی
گزیدند :مادها در شمال غربی ایران ،پارسها در
قسمت جنوبی و پارتها در حدود خراسان امروزی.
نخستین دسته از آریاییان که در نواحی غرب
ایران موفق به تشکیل حکومت شد ،قوم ماد بود.
پارسها ،قوم دیگر آریایی ،ابتدا در نواحی شمال
و غرب ایران ساکن شدند و سپس به تدریج به سوی
جنوب کوچ کردند .پارسها شاهنشاهی هخامنشیان را
بر پا کردند .پارتها ،دیگر قوم آریایی ،ابتدا
در نواحی شرقی حدود ماورالنهر میزیستند .آنان
موفق به تشکیل شاهنشاهی اشکانی شدند.
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تورانیها و سکاها نیز از اقوام آریایی بودند
که از سوی شمال به سرزمین ایران وارد شدند.
این اقوام تمدنی پایین تر از دیگر اقوام
آریایی داشتند .دسته یی از سکاها که از راه
قفقاز به داخل ایران راه یافتند ،ابتدا در
دامنه کوههای زاگرس جای گرفتند .اما بعدها به
سکستان رفتند و آن سرزمین را به کانون تمدنی
بزرگ( ،شهر سوخته زابل) بدل ساختند .بیشتر
افسانههای شاهنامه ،در میان قوم سکا و سرزمین
ایشان که سکستان و بعدها سیستان خوانده شد
اتفاق افتاده است.
واژه آریا که معنای آزاده ،شریف و بزرگوار
میدهد ،به قومی از نژاد هندواروپایی گفته میشد
که نیاکان مردمان سرزمینهای ایران ،بخشی از
آسیای میانه و هندوستان و بخش هایی از اروپا
هستند( .البته گستره تاریخی این دو سرزمین که
در برگیرنده بخش هایی از نیمقاره هند ،آسیای
میانه ،خاور میانه و آسیای کوچک امروزین است).
در باره خاستگاه آریاییان که در نوشتههای کهن
اوستا از آن به نام ایرانویج نام برده شده است
چند دیدگاه طرح شده است:
یکی از این دیدگاهها میگوید که آریاییان در
حدود هشتهزار سال پیش در جنوب سایبریا و در
اطراف دریاچه ارال میزیستند که با مهاجرتی که
بهطرف جنوب داشتند ،بخشی به هند و افغانستان و
بخشی نیز به طرف کوههای قفقاز حرکت کردهاند که
قومهای ماد و پارس از کوهها گذشتند و در
پیرامون دریاچه ارومیه سکنی گزیداند و بخش
دیگری به سمت اروپا حرکت کردند .دیگر دیدگاهها
اناتولی؛ آذرآبادگان؛ قفقاز و ...را خاستگاه
نخست این قوم میداند.
وژ در زبان پهلوی بهصورت قید زمان و مکان
بهکار میرود و بهمعنای بیخ و پایان میباشد .در
اوستا سرزمین اصلی ایرانیان ائیران وئجه
میباشد که به زبان امروزی ایران ویج است .بر
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اساس ویژگیهایی که یسنا از ایران ویج ارائه
میدهد ،این سرزمین دو ماه تابستان دارد و
تقریبا ده ماه زمستان .باید بگوییم که نمیتوان
ایران آن زمان را به ایران ویج تعبیر کرد،
زیرا ویج بهمعنای بیخ و بن است پس احتماال باید
دورترین قسمت ایران مدنظر بوده باشد و دوم این
که این احتمال میرود که شهرهای آرمانی ایران
باستان بهصورت واقع روی زمین وجود نداشتهاند و
این گونه شهرها مانند ایران ویج ،ورجمکرد و
دادههای
بر
بنا
دارد.
مثالی
حالت
...
اقلیمشناسی ،ایران ویج را میتوان با بخش هایی
از آذربایجان و قفقاز تطبیق داد .اما «برخی آن
را شمال کوههای هندوکش و یا اندکی فراتر از آن
در روسیه ،حوالی دریاچه ارال و در اطراف
رودخانههای سیحون و جیحون تا امتداد شمال
خاوری افغانستان امروزی میدانند».
تازهترین دیدگاه در این باره را جهانشاه
درخشانی طرح کردهاست .درخشانی خاستگاه این قوم
را بستر کنونی خلیج فارس میداند که در دوران
یخبندان بیآب بوده و پس از باال آمدن آبهای
دریای آزاد آریاییان بهتدریج به فالت ایران و
پهنههای میانرودان تا فلسطین کوچ کردهاند و
تمدنهای آغازین آن دیارها را بنیاد گذاردهاند.
شمالی
پهنههای
دیدگاه،
همین
پایه
بر
نمیتوانستهاند خاستگاه آریاییان بوده باشند
زیرا هوای سرد دوران یخبندان امکان زیست در آن
مناطق را نمیداده است.
پیش از ورود آریاییها به ایران ،حوریان و
کاسیان در این فالت حضور داشتند که با ورود
آریاییها معلوم نیست چه بر سر آنان آمده است.
عده یی بر این باورند که با ورود آریاییان به
ایران ،آن ها بهجای دیگری کوچانده شدند .در
نقد این دیدگاه میتوان گفت که اگر بهجایی
کوچانده شدند ،اکنون باید آن مکان معلوم بود
بههمانگونه که آریاییان به اینجا آمدند.
دیدگاه بعدی بر این باور است که آریاییان
باشندگان اولیه ایران را نابود کردند .این جای
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تردید دارد که همه باشندگان اولیه ایران نابود
شده باشند .دیدگاه سوم این است که تازهواردان
به ایران با باشندگان اولیه آمیزش یافتند و از
تمدن آن ها استفاده کردند .بر عکس همین ،در
هند روی داد ،آریاییان وارد شده به هند هرگز
با باشندگان بومی هند در یک طبقه قرار
نگرفتند ،آنان را کوچ دادند بهجنوب هند.

پیوست شماره6
ژاله آموزگار یگانه و یحیی ماهیار نوابی

پهله یا پهلو
پهله یا پهلو نام سرزمینی وسیع در غرب ایران
بودهاست که بیشتر شهرها و نواحی زاگرس کنونی
را فرا میگرفته است ]۱[.ایالت پهله در زمان
ساسانیان به این نام نهاده شده و پهلوی ،به
مردم ،زبان و خط مربوط به پهله اشاره
میکند ]۲[.نام پهله بعد از ورود عربها به
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ایران به «جبال» و بعدها «کوهستان» تغییر
یافتهاست .پهله خود از مناطق کوچکتری به نام
«مهر» یا «مهرگان» تشکیل میشده است مانند
«مهرگان کدک» که منظور غرب لرستان بودهاست.
َوی ،زبان و ادبیات ،زبان فارسی میانه و
َهل
پ
ادبیات آن:
واژة پهلوی منسوب به َ
پْ
َو ،و برگرفته از صورت
هل
ایرانی باستان  ava parاست .این واژه در اصل به
سرزمین پارت اطالق می شده و منسوب به آن ،در
نوشته های مانوی ،پهلویگ و پهلوانیگ بوده است
(آندره آس و هنینگ ،ص 301ـ .)303پهلوی از نظر
اشتقاق به معنای زبان پارتی است (الزار،1995 ،
ص  ،)52و در این مفاهیم نیز به کار رفته است :
لهجه های محلی غرب ایران ،یعنی لهجه های منطقة
فهله یا پهله؛ در این مفهوم ،بیشتر به صورت
فهلوی آمده است که در متون عربی به صورت
فهلویه است و جمع آن به فهلویات معروف بوده
است (صادقی 1357 ،ش  ،ص 11؛ الزار ،1995 ،ص .)68
در سده های نخستین اسالمی ،هاله یی از معانی
دیگر ،مانند اشرافی و باستانی و باشکوه  ،نیز
یافته است که بازتاب آن را در شاهنامه می توان
مالحظه کرد .در آنجا واژة پهلوی و پهلوانی در
معانی گوناگونی به کار می رود (الزار ،1995 ،ص
 89ـ 105؛ همو1357 ،خ ، .ص 47ـ :)61گاهی کلمه یی
وصفی است به معنای عالی ،شاهوار ،دلیر ،توانا
و باستانی؛ گاهی نام نژاد ایرانی است ،و گاهی
نیز نام نوعی آهنگ ؛ همچنین نام زبان یا خطی
است که معموالً پهلوی و برخی مواقع پارتی یا
لهجه های مشتق از آن است (الزار ،1995 ،ص 99؛
همو1357 ،ش  ،ص  .)56اما آنچه اکنون از زبان
پهلوی اراده می شود ،زبان فارسی میانة غربی
جنوبی و به خصوص زبان نوشته های زردشتیان به
زبان فارسی میانه است .
قدیمیترین مأخذی که در آن زبان فارسی میانه ،
پهلوی (فهلوی) نامیده شده است ،روایت جا حظ
(متوفی 255؛ ج  ،3ص  )10است .بنابر این ،احتماالً
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اطالق پهلوی (فهلوی) به فارسی میانه ،یعنی زبان
متن های زردشتی که به زبان متداول دورة ساسانی
نوشته شده است ،از سده سوم هجری است که اصطالح
پهلوی (پهلویک) به جای پارسی (پارسیک) به کار
رفته است.
پارسی یا فارسی ،منسوب به پارس است که از
صورت ایرانی باستان  rsa ¦ Paگرفته شده که به
سرزمین فارس اطالق می شده است و منسوب به آن در
زبان فارسی میانه بوده است .در متن های فارسی
میانه (پهلوی) ،پارسیگ برای نامیدن زبان فارسی
میانه به کار رفته است؛ به عنوان مثال در کتاب
َهشْتان (آنکلساریا ،ج ،1
َشَو
پهلوی روایات امید ا
ص  )46و خسرو و ریدک (جاماسپ آسانا ،ص .)31
اما در سده های نخستین دوران اسالمی ،اصطالح
فارسی را برای فارسی نو که از فارسی میانه
متحول شده بود ،به کار برده اند که در متن های
عربی به صورت فارسیه آمده است (صادقی1357 ،
ش ،.ص 13؛ آموزگار یگانه و تفضلی ،ص  .)14در
نتیجه  ،اطالق آن به زبان پارسیگ (فارسی
میانه) ،یعنی زبان متداول دورة ساسانی  ،موجب
ابهام می شد .ازین رو زبان فارسی میانه در
تقابل با فارسی نو ،پهلوی نامیده شد که از
میان زبان های ایرانی میانه پس از فارسی میانه
از همه معروفتر بود .در این زمان ،زبان پارتی
(پهلویک /پهلوانیک) دیگر زبان زنده نبود تا
موجب ابهام گردد.
در دورة ساسانی ،پهلویگ  /پهلوانیگ (پهلوی /
پارتی) در تقابل با پارسیگ (فارسی میانه) ،و
در دوران اسالمی پهلوی (فارسی میانه) در تقابل
با فارسی (فارسی نو) قرار دارد.
دانشمندان کنونی ،پهلوی را برای زبان فارسی
میانة زردشتی ،و فارسی میانه یا فارسی میانة
مانوی یا فارسی میانه تورفانی را برای نوشته
های مانویان به زبان فارسی میانه به کار می
برند و نوشته های مانوی به پهلوی اشکانی را
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پهلوی اشکانی مانوی یا پارتی مانوی می نامند
(نیبرگ ،بخش  ،2ص  .)233گاهی نیز اصطالح فارسی
میانة زردشتی برای زبان متن های زردشتی به
زبان فارسی میانه به کار می رود.
زبان پهلوی در مفهوم فارسی میانة غربی جنوبی
 ،دنبالة فارسی باستان است ،و قلمرو اصلی آن
سرزمین فارس بوده است .زمان آن از اواخر دورة
هخامنشی آغاز می شود و تا چند سدة اول دوران
اسالمی ادامه می یابد .از نخستین مراحل آن ،اثر
مکتوبی در دست نیست .قدیمیترین نشانه از آن در
فاصلة پایان دورة هخامنشی و آغاز حکومت
ساسانیان ،سکه های برخی از امرای محلی است که
ََ
َه یا فرتکره  frataraka/ fratakaraنامیده شده
َک
تر
فر
اند (دریسدن ،ص 17؛ صادقی  1357 ،ش  ،ص .)12
نخستین آثار مکتوب زبان پهلوی از دورة ساسانی
است و آن ها را به این صورت می توان دسته بندی
کرد )1 :آثار کتیبه یی پهلوی ؛  )2کتاب های
پهلوی؛  )3زبور پهلوی؛  )4آثار مانوی ؛ )5
جمالت و لغات پراکنده در کتاب های عربی و
فارسی.
سه گروه نخست به گونه هایی از خط پهلوی ،که
برگرفته از خط آرامی است ،نوشته شده اند .خط
پهلوی معموالً دو صورت اصلی دارد :الف) خط کتیبه
یی ،که سنگنوشته های ساسانی و سکه های اوایل
دوران ساسانی بدان نوشته شده اند .این خط
دارای نوزده حرف است و از راست به چپ نوشته می
شود .در این الفبا حروف به هم متصل نمی شوند؛
ً خط منفصل یا خط پهلوی
ازین رو ،آن را اصطالحا
کتیبه یی می نامند (آموزگار یگانه و تفضلی ،ص
.)45
ب) خط متصل یا شکسته یا کتابی ،خطی است مخصوص
نوشتن کتاب ها و نوشته های روی پوست ،پاپیروس،
کتیبه ها و سکه های متأخر .این خط از راست به
چپ نوشته می شود و در آن حروف به هم متصل می
شوند و دارای گونه های مختلف است .یکی از آن
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ها خطی است که کتاب های پهلوی بدان نوشته شده
َم [ = آم]
اند ،و نویسندگان اسالمی آن را «ر
«دبیره» یا «هام دبیره» ( )h â ¦ r â ¦ debیعنی خط
مردم یا همگان نامیده اند (همانجا؛ برای
توضیحات بیشتر نگاه کنید به صادقی 1348 ،ش.؛
همو 1349 ،ش؛ ایرانیکا ،ذیل «دبیره») .این خط
دارای چهارده حرف اصلی است و ویژگی ها و
ابهاماتی دارد :یک حرف نمایندة چند آواست؛
ترکیب حروف با یک دیگر موجب ابهام می شود؛
مصوت های کوتاه گاه نوشته می شوند و گاه نوشته
نمی شوند (آموزگار یگانه و تفضلی ،ص .)59
یکی از ویژگی های نگارشی مهم خط پهلوی (کتیبه
یی و کتابی) به کار بردن هزوارش است .هزوارش
ها کلمات آرامی االصلی هستند که به خط پهلوی
نوشته می شدند و معادل پهلوی آن ها به تلفظ
درمی آمد (همان ،ص .)60
یکی دیگر از ویژگی های خط پهلوی ،امالی تاریخی
است؛ یعنی صورت مکتوب کلمات ،نشان دهندة تلفظی
است که آن کلمات هنگامی که نخستین بار به آن
خط نوشته شده اند ،دارا بوده اند .بنابر این،
صورت مکتوب و ملفوظ کلمات با یکدیگر اختالف
دارند (همان ،ص .)46
زبور پهلوی هم به گونة خاصی از همین خط
نگاشته شده است و شاید بتوان آن را حدفاصل
میان خط پهلوی کتیبه یی و خط پهلوی کتابی
دانست (ابوالقاسمی ،ص  .)148در این خط هم،
مانند خط پهلوی کتیبه ای و کتابی  ،هزوارش و
امالی تاریخی وجود دارد.
آثار مانوی به خط خاص مانویان نوشته شده است
که خطی روشن و خواناست؛ بسیاری از ابهامات خط
پهلوی را ندارد ،هزوارش و امالی تاریخی نیز در
آن نیست .این خط از خط تدمری اقتباس شده که
خود از خط آرامی گرفته شده است و با خط سریانی
خویشاوندی دارد (همان ،ص 153 ،151ـ .)158
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گروه پنجم آثار پهلوی ،یعنی جمالت و لغات
پراکنده در کتاب های عربی و فارسی ،به خط
فارسی ـ عربی است .
شرحی اجمالی از آثار بازمانده به زبان
 )1این آثار شامل نوشته ها بر روی
دیوار ،سفال ،پاپیروس ،سنگ های قیمتی
است .از این میان  ،سنگنوشته ها از
بیشتری برخوردارند.

پهلوی.
سنگ ،
و چوب
اهمیت

کتیبه ها یا سنگنوشته های اصلی به زبان
پهلوی ،شامل کتیبه های شاهان و بزرگان ساسانی
است .کتیبه هایی که در اوایل دورة ساسانی
نوشته شده اند ،بیشتر با ترجمة پارتی و یونانی
همراه اند؛ برخی تنها ترجمة پارتی دارند و
برخی از آن ها یک زبانه اند (برای توضیحات
کامل در بارة کتیبه ها و منابع مهم نگاه کنید
به :تفضلی 1376 ،خ ،.ص  83ـ106؛ نیز نگاه کنید
به :ژینیو.)1972 ،
مهمترین این کتیبه ها عبارت اند از:
الف) دو کتیبة اردشیر اول (224ـ 242میالدی ) به
زبان پهلوی و پارتی و یونانی در نقش رستم که
اولی شامل نام و نسب اردشیر و دومی شامل نام
اورمزداست.
ب) کتیبه های شاپور اول (242ـ 272میالدی) ،در
نقش رستم ،در حاجی آباد فارس ،در تنگ براق در
صد کیلومتری شمال غربی حاجی آباد .این کتیبه
ها دوزبانه اند .کتیبة معروف شاپور بر دیوار
ّلی است
کعبة زردشت که سه زبانه است ،نوشتة مفص
که در آن شاپور پس از معرفی خود استان های
کشور را نام می برد و سپس به شرح سه لشکرکشی
خود به سوی رومی ها می پردازد و سرزمین هایی
را که به تصرف درآورده است ،نام می برد و از
آتشکده هایی که برپا داشته و موقوفاتی که به
آن ها اختصاص داده است ،سخن می گوید .از شاپور
اول کتیبه یی نیز در بیشابور کازرون و در
ُروپوس به دست آمده است .
دوراا
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ج) چهار کتیبة منسوب به کرتیر /کردیر ،موبدان
موبد اوایل دوران ساسانی ،در سرمشهد ،در جنوب
کازرون ؛ در نقش رستم؛ در کعبة زردشت  ،زیر
سنگنوشتة بزرگ شاپور؛ و در نقش رجب .این کتیبه
ها در شمال تخت جمشید به دست آمده و همگی به
ً به هم
زبان پهلوی است و مضمون آن ها تقریبا
شبیه است و مشتمل بر معرفی کرتیر ،ذکر القاب و
عناوین اوست .در آن ها فهرستی از ایاالت ساسانی
ذکر می شود که از لحاظ تاریخی اهمیت دارد ،و
سپس شرح سفر آسمانی کرتیر آمده است.
د) سنگنوشتة نرسی (293ـ 302میالدی) در پایکولی
(پایقلی) در جنوب سلیمانیة عراق و شمال قصر
شیرین که به زبان پهلوی و پارتی است .متن این
سنگنوشته که از سنگنوشته های مهم دورة ساسانی
است ،منبع تاریخی مهمی به شمار می آید و در آن
از رویدادهایی که موجب به قدرت رسیدن نرسی شده
است ،و نام کسانی که در این راه نرسی را یاری
کرده اند ،ذکر می گردد.
ه) کتیبة مهر نرسی ،وزیر معروف ساسانیان ،از
زمان یزدگرد اول (399ـ 421میالدی) تا یزدگرد دوم
(439ـ 457میالدی) در فیروزآباد فارس به دست آمده
است .این نوشته بر روی سنگ یادبود بنای پلی
است و از لحاظ تاریخی آخرین کتیبة منسوب به
فرمانروایان ساسانی است.
افزون بر این ها ،کتیبه هایی را از هرمز،
شاپور سگان شاه ،سلوک ،شاپور دوم و سوم و...
در میان آثار کتیبه یی این دوره می توان
برشمرد .جز این سنگنوشته ها ،کتیبه های متأخری
نیز از سده ششم میالدی به بعد ،در دست است که
شامل گورنبشته ها ،آرامگاه ها ،یا کتیبه های
یادبود بنا و یادگاری و یا کتیبه هایی است که
موضوع آن ها هبه و وقف است .این دسته سنگنوشته
ها به خط پهلوی کتابی نوشته شده اند .آثاری
نیز به خط پهلوی کتیبه یی بر روی سفالینه ها و
به خط کتابی بر روی پوست ها و پاپیروس ها و
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فلزها و مهرها نوشته شده اند (آموزگار یگانه و
تفضلی ،ص 24ـ .)26بر روی سکه های ساسانی نیز
خط پهلوی دیده می شود .خط این سکه ها تا زمان
خسرو انوشیروان ،خط پهلوی کتیبه یی است و از
آن به بعد ،به خط کتابی نزدیک می شود (همان ،
ص 26ـ.)27
 )2کتاب های پهلوی .رساله ها و متن هایی که
به زبان پهلوی در دست است ،بیشتر در سده های
ّم و
ً سده های سو
نخستین دورة اسالمی (خصوصا
چهارم) تدوین شده اند .همة این آثار براساس
روایات و سنت های دینی و ادبی و کتبی و شفاهی
زرتشتیان در دوران ساسانی است (همان ،ص .)27
این متون عبارت اند از :الف) واژه نامه ها؛
ب) ترجمه ها و تفسیرهای اوستا؛ ج) دانشنامه
های پهلوی؛ د) متون فلسفی و کالمی؛ ه) متون
مبتنی بر الهام و پیشگویی؛ و) اندرزنامه ها؛
ز) مناظرات؛ ح) متن های حماسی و تاریخ و
جغرافیا؛ ط) رساله های قوانین دینی و حقوقی ؛
ی) رساله های کوچک تعلیمی (همان  ،ص 27ـ.)44
در این مقاله به این آثار تنها اشاره می شود
(برای توضیحات کامل نگاه شود به :به تفضلی،
 1376خ ،.ص 113ـ295؛ تاوادیا1956 ،؛ همان ،ترجمة
فارسی 1348 ،خ:).
 .1از واژه نامه ها یکی فرهنگ اوئیم است که
در آن واژه های اوستایی با برابر پهلوی آن ها
ذکر شده است؛ و دیگری فرهنگ پهلویگ که شامل
هزوارش ها با برابر پهلوی آن هاست .
 .2ترجمه ها و تفسیرهای اوستا به پهلوی،
متونی هستند که بر اساس اوستای مدون مکتوب
ساسانی تنظیم شده اند .ترجمه و تفسیر اوستا به
پهلوی را زند می گویند .زند همة اوستا در دست
نیست .امروزه تنها زند یسن ها و گاهان ،
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َندیداد /ویدیوداد ،نیرنگستان و بعضی
َد ،و
َر
ویسپ
از بخش های یشت ها باقی مانده است.
 .3از دانشنامه های دینی می توان به کتاب
دینکرد اشاره کرد که در اصل نه کتاب را شامل
می شده است .کتاب اول و دوم و بخشی از کتاب
سوم آن از میان رفته است .این کتاب به منزلة
دانشنامة زرتشتی است .کتاب بندهش * به معنای
آغاز آفرینش یا آفرینش اصلی است ،با سی و شش
فصل در اسطوره های آفرینش ،که جدال اورمزد و
اهریمن و تاریخ اسطوره یی ایرانیان را بیان می
کند و مطالبی در بارة جغرافیای اساطیری و
موجودات گوناگون و نجوم در آن دیده می شود.
گزیده های زادسپرم ،دادستان دینی ،نامه های
منوچهر و روایات پهلوی از جمله دانشنامه های
دینی هستند.
َند
 .4از میان متون فلسفی و کالمی ،به کتاب شک
ُمانیگ وزار ،به معنای گزارش گمان شکن ،می
گ
توان اشاره کرد که تنها تحریر پازند است و
ترجمة سنسکریت آن باقی است و در دو قسمت اصلی
و عمده شامل شانزده بخش است .در قسمت نخست ،به
اثبات عقاید زردشتی می پردازد و در بخش های
بعد ،که جنبة جدلی دارد ،دین های دیگر را رد
می کند .در این کتاب ،از سالح استدالل منطقی در
مبارزه با دین های دیگر استفاده شده است .دو
ُستی و گجسته ابالیش نیز از زمره کتاب
کتاب چم ک
های فلسفی و کالمی اند.
 .5از میان متون مبتنی بر الهام و پیشگویی،
می توان به اردادویراف نامه (ار داویرازنامه)
ْمردی به نام ویراف
اشاره کرد که شرح معراج دین
(ویراز) است که در سفری آسمانی راهی بهشت و
دوزخ و برزخ می شود و در بازگشت مشاهدات خود
َن َ
َْ
یسْن ،جاماسب نامه،
هم
را بیان می کند .زند و
َرجاوند از
یادگار جاماسبی ،و آمدن شاه بهرام و
زمرة کتاب های الهام و پیشگویی اند.
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 .6از میان اندرزنامه ها می توان به کتاب
مینوی خرد اشاره کرد که شامل یک مقدمه و شصت و
دو پرسش است ،و در آن اندرزهای بسیاری آمده و
از خرد ستایش شده است .کتاب ششم دینکرد،
اندرزهای آذرباد مهر سپندان ،یادگار بزرگمهر،
و اندرز پوریوتکیشان از زمرة اندرزنامه ها
هستند.
 .7مناظراتی نیز در میان کتاب های پهلوی وجود
ْت که
دارد ،از آن جمله رسالة یوشْت فریان و آخ
مناظره یی است میان آخت جادوگر و یوشت فریان،
که در آن یوشت فریان به سی و سه پرسش آخت پاسخ
می دهد .درخت آسوریگ ،مناظره یی است منظوم
میان نخل و ُ
بز که در آن هر کدام به ذکر فواید
خویش می پردازند .این رساله در اصل پارتی بوده
است و در دورة ساسانی در آن دستکاری هایی صورت
گرفته و به پهلوی برگردانده شده است.
 .8از متن های حماسی می توانیم از کتاب
یادگار زریر نام ببریم  .این رساله نیز در اصل
به زبان پارتی و به شعر بوده است و صورت کنونی
آن آمیزه یی از پارتی و پهلوی ساسانی است  .در
این اثر ،از جنگ های ایرانیان با خیونان پس از
گرویدن گشتاسب به دین زردشتی و از دالوری های
زریر و بستور سخن می رود.
از متن های تاریخی و جغرافیایی کارنامة
اردشیر بابکان و شهرستان های ایران در خور ذکر
است.
 .9در میان کتاب های قوانین دینی و حقوقی ،می
توان از شایست نشایست نام برد که در آن از
گناهان و تاوان آن ها و نیز ثواب ها و اعمال و
آیین های دینی سخن رفته و مطالب بسیاری به
ناپاکی و تطهیر اختصاص داده شده است .در این
َهشتان و
َشْو
زمینه ،می توان به روایات امید ا
ماَ
َزاردادستان نیز اشاره کرد.
دیان ه
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 .10رساله های کوچک دیگری نیز در دست است که
در بارة مطالب مختلف به زبان ساده تدوین شده
اند؛ مانند رسالة ماه فروردین روز خرداد که در
بارة حوادثی است که در روز خرداد (روز ششم) از
ماه فروردین رخ داده یا رخ خواهد داد .رسالة
گزارش شطرنج کتابی است که در آن چگونگی آمدن
بازی شطرنج از هندوستان به ایران در زمان خسرو
انوشیروان و نیز اختراع نرد به دست ایرانیان
روایت شده است .رسالة شگفتی ها و برجستگی های
سیستان ،خسرو وریَ
دگ و رساله سور سخن از زمرة
این رساله های کوچک اند.
ً کمی به زبان پهلوی در دست است و
اشعار نسبتا
آنچه باقی مانده ،دچار تحریف و دستکاری هایی
شده است .از میان متن های پهلوی ،کتاب درخت
آسوریگ و یادگار زریر ،بخشی از اندرزهای منظوم
محسوب می شوند .وزن این شعرها ضربی یا تکیه یی
است (آموزگار یگانه و تفضلی ،ص .)40
 )3زبور پهلوی که جزو آثار باقی مانده به
زبان پهلوی شمرده می شود ،بخشی از متن زبور
است که از سریانی به پهلوی ترجمه شده است .این
متن را در میان آثار تورفان به دست آورده اند.
کتابت آن به سده هفتم یا اوایل سده هشتم میالدی
تعلق دارد ،ولی قراین زبانی بر قدمت بیشتر این
ترجمه داللت می کند .برخی ویژگی های دستوری و
واژگانی که در این اثر دیده می شود ،با دیگر
متن های پهلوی زردشتی تفاوت هایی دارد
(ابوالقاسمی ،ص 148؛ آموزگار یگانه و تفضلی ،ص
.)41
 .4آثار مانوی به زبان فارسی میانه (پهلوی)،
جزو آثاری است که در اواخر سده سیزدهم هجری
خ /.آغاز سده بیستم از واحة تورفان در ترکستان
چین به دست آمده است  .این آثار را مانی و
پیروان او از سده سوم میالدی به بعد نوشته اند.
این نوشته ها هم ،مانند نوشته های پارتی
مانوی ،قطعه قطعه اند و جز در برخی موارد به
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یقین نمی توان گفت که این قطعه ها به کدام یک
از کتاب های مانی یا پیروان او تعلق دارند.
مانی احتماالً آثار خود را ،جز شاپورگان  ،به
زبان آرامی شرقی نوشته است؛ و این آثار در
زمان حیات او به پهلوی و پارتی و دیگر زبان ها
ترجمه شده اند.
هیچ یک از آثار مانوی به زبان آرامی به دست
نیامده است( .ابوالقاسمی ،ص 151؛ آموزگار
یگانه و تفضلی1375 ،خ ،.ص  .)42این آثار مشتمل
بر هفت کتاب است (ابن ندیم ،ص  598ـ599؛ تفضلی
1376 ،خ ،.ص 335ـ.)343
الف) انجیل زنده (به فارسی میانه ndag ¦ i z ¦ i n :
 ) ¦ Ewangelyoکه شامل  22فصل بوده است  .بخش
هایی از این کتاب به زبان های فارسی میانه و
سغدی در دست است .
ب) گنجینة زندگان (به فارسی میانه n ¦ ndaga ¦ i :
ْر االَحیاء) .اثری از این کتاب در
 ، z ¦ i n ¦ Niyaسف
دست نیست.
ج ) فرقماطیا به معنای رسائل .نام ایرانی آن
را در دست نداریم.
د) رازها (به فارسی میانه n ¦ ga ¦ Ra :
ْراالسرار) .هیچ قطعه یی از آن در دست نیست.
سف

،

ه) غول ها (به فارسی میانه  ، n ¦ Kawa :سفر
الجبابره ) .قطعاتی از این کتاب ،به زبان های
فارسی میانه و سغدی در دست است.
و) نامه ها (به فارسی میانه ، n ¦ Diba :
الرساالت) .عبارت از نامه هایی است که مانی
نوشته است و قطعاتی از آن به فارسی میانه و
سغدی در دست است.
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ز) زبور .مجموعة دعاهاست و قطعاتی از آن در
دست است .
افزون بر این ها ،مانی کتاب مصوری به نام
َْ
دهنگ (در فارسی :ارژنگ  ،ارتنگ و  )...داشته
َر
ا
است که در آن هستی را آن گونه که می پنداشته،
تصویر کرده است  .خود این اثر در دست نیست اما
قطعاتی از تفسیری که به زبان پارتی بر آن
نوشته اند ،بر جای مانده است .کتاب دیگر مانی
شاپورگان است که مانی آن را به زبان فارسی
میانه برای شاپور اول ساسانی نوشته است.
قطعاتی از آن ،در بارة آفرینش و پایان جهان،
در دست است .
شاگردان مانی روایاتی از او جمع کرده بودند
که تحریر قبطی (مصری قدیم) آن با عنوان
کفاالیا ،به معنای خطابه ها ،در دست است.
قطعاتی از آن به زبان های ایرانی است .از
پیروان مانی نیز آثاری به زبان های فارسی
میانه بر جای مانده است.
 )5لغات و جمالت پراکنده به زبان پهلوی در
کتاب های عربی و فارسی بر جای مانده است (نگاه
شود به :به تفضلی ،1974 ،ص 337ـ .)349
ویژگی های دستوری زبان پهلوی :زبان پهلوی جزو
زبان های دورة میانة زبان های ایرانی ،و
دنباله زبان فارسی باستان است .تحول این زبان
از دورة باستان به دورة میانه بسیار جالب است.
این تحول هم در آواها و هم در صرف ونحو دیده
می شود .در فارسی باستان (همانند اوستایی)،
اسم و صفت و ضمیر در حالت های گوناگون صرف می
شد و نقش این کلمات در جمله با تغییر آخر
کلمات و اضافه شدن شناسه های تصریفی معین می
گردید .اسم و صفت ،سه جنس مذکر و مؤنث و خنثی،
و سه شمار مفرد و تثنیه و جمع داشته اند .در
تحول از دورة باستان به دورة میانه ،و در زبان
پهلوی ،تمایز جنس از میان رفته و شمار کلمات
به مفرد و جمع تقلیل یافته است .حالت تصریفی
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اسم و صفت و ضمیر (در فارسی باستان هفت و در
اوستا هشت) نخست به دو حالت فاعلی و غیرفاعلی
(در متن های اولیة فارسی میانة مانوی) کاهش
یافته و سپس تمایز میان این دو حالت نیز از
میان رفته است .صفت و موصوف و عدد و معدود،
برعکس دورة باستان ،هیچگونه مطابقتی ندارد.
دستگاه های فعلی نیز کامالً تحول یافته و بسیار
ساده شده است ،و ماده فعل های متعدد دورة
باستان به دو ماده مضارع و ماضی تقلیل یافته
است (در بارة توضیحات دستوری نگاه شود به:
نیبرگ ،بخش  ،2ص275.ـ 284؛ ابوالقاسمی ،ص
165ـ183؛ آموزگار یگانه و تفضلی ،ص 63ـ .)85
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دنباله شماره 1

سفر به چهار دانگ سرزمین های
گویشوران زبان های تورکی
ناگفته پیداست که تاریخ پیوسته در یک گستره
گیتایی (جیوگرافی یا جغرافی) سیر می کند و
روشن است بدون شناخت خوب از جغرافیا ،یعنی
سرزمین هایی که در آن ها توده هایی بود و باش
داشته و منشای رویدادهایی گردیده اند ،نمی
توان به کنه تحوالت تاریخی پی برد .به مصداق
قول معروف «شنیدن کی بود مانند دیدن».
نکته دیگری که با این مساله پیوند ناگسستنی
دارد ،آشنایی خوب با این توده ها و دست کم
مدتی بود وباش با آنان و آشنایی ژرف با فرهنگ
و تمدن ایشان و رفتار وکردار و کنش و پندار
شان است.
آن چه مربوط به خاستگاه و باشگاه توده هایی
گویشور زبان های گروه آلتایی -سایانی-بایکالی
یا تورکی می گردد -گستره پهناوری است که این
توده ها در آن بودوباش دارند.
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پراکندگی توده هایی که به گروه زبان های آلتایی-
سایانی-بایکالی (تورکی) سخن می گویند

با یک نگاه گذرا به نقشه باال ،می بینیم که
گروه زبان های آلتایی -سایانی-بایکالی در
گستره بسیار پهناوری از اروپای خاوری تا شمال
اقصای روسیه بود و باش دارند .حال پرسشی مطرح
می گردد که آیا ممکن است کسی بتواند به همه
گوشه های این سرزمین پهناور که شاید درازی آن
به ده هزار کیلومتر برسد ،برود و آن را در
نوردد و از نزدیک این سرزمین را ببیند و با
باشندگان آن همسخن و همراز شود و با آنان یک
جا زندگی کند و....
شاید دست تقدیر و سرنوشت چنین شانسی را به
بنده داد تا از انگشت شمار کسانی باشم که
هرگاه نه سراسر این پهنه ،دست کم بخش بزرگ آن
را درنوردم و سال ها با باشندگان آن یک جا
زندگی کنم .بنده در طول حد اقل  35سال اخیر
این خوشبختی را داشتم که در سرزمین هایی با
باشندگان تورکی زبان بزییم ،با بسیاری از آن
ها آشنایی و دوستی نزدیک برپا کنم و کاوش های
بسیاری هم در زمینه شناخت آن ها و مطالعه
تاریخ شان انجام بدهم.
روشن است کسانی که در شمال کشور (برای مثال در
مزارشریف) زندگی می کنند ،خواهی نخواهی بارها
از شهرهای شبرغان (شاپورگان) ،میمنه ،سرپل،
سمنگان ،خلم ،کندز و ...بازدید می کنند و با
شمار بسیاری از توده های ترکی زبان مانند
ازبیک ها ،ترکمن ها ،قزاق ها ،قرغیز ها و...سر
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می خورند ،با آنان دوستی و داد و ستد می کنند،
جمله ها و واژه هایی را از زبان های زیبای
تورکی فرا می گیرند ،غذاهای خوشمزه مانند
قابلی ازبیکی و ترکمنی ،قیماق (خامه) و نان
تنوری و  ...را با اشتیاق تناول می کنند و از
شنیدن موسیقی شان لذت می برند .خوب ،این را هم
باید به حساب شانس و تصادف بگذارم که من در
مزار شریف پا به گیتی گذاشتم.
شانس دیگر در این راستا را می توانم تحصیل در
دانشگاه مسکو بپندارم .درست در سپتامبر 1979
بود که برای تحصیالت عالی از کابل به سوی مسکو
پرواز کردم .پس از یک ساعت و نیم پرواز،
هواپیمای ما در فردوگاه تاشکنت به زمین نشست.
من از آوان کودکی دوست داشتم همیشه در هواپیما
نزدیک دریچه بنشینم و از باال زمین را تماشا
کنم و به دقت ببینم .این بار هم همین گونه شد.
به ویژه برایم بسیار جالب بود که برای نخستین
بار رودآمو را می دیدیم .پس از توقف کوتاه در
تاشکنت ،هواپیمای ما به سوی مسکو به راه
افتاد .از بخت نیک ،هوا بسیار پاک و صاف بود و
همه زمین ها به خوبی دیده می شد .پس از مدتی
دریاچه بزرگی دیده شد .آب آن آبی رنگ و
چشمنواز بود و کرانه چپ آن دیده نمی شد( .من
در سیت دست چپ نشسته بودم) .این دریاچه،
دریاچه ارال بود.
با دویدن جلو رخدادها می خواهم با اندوه
یادآور شوم که ماه اگوست سال  2012هنگامی که
از بیشکیک به فرانکفورت بر می گشتم ،هواپیمای
ما از سر همین دریاچه گذشت و به جای آن آب
پهناور -تنها دو حوض آب ایستاده بر جا مانده
بود که بسیار به خوبی می شد کرانه های راست و
چپ (بیابان های قره قوم و قزل قوم) و حدود باال
و پایین آن را دید و رود کم آبی را که به آن
306
می ریخت (سیر دریا یا سیحون).
« . 306ارال در گذشته یکی از چهار دریاچه بزرگ دنیا
بود که  ۶۸هزار کیلومتر مربع وسعت داشت .اما از
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به هر رو ،در دوره تحصیل در مسکو ،مدت چند ماه
با یک محصل تاتار ،یک سال با یک محصل چچنی و
یک سال دیگر با یک محصل مغولستانی و یک سال هم
با یک محصل آذربایجانی در خوابگاه (لیلیه) هم
اتاق بودم .از این رو ،این اقوام را بسیار خوب
می شناسم .همین گونه چند استاد آذری هم
داشتیم.
به سال های  981 ،1980و  1982سه بار با قطار به
منطقه جزیره نمای کریما رفته ،از شهرهای
سیمفیروپل ،افپاتوریا ،یالتا ،فیودوسیا ،آبنای
کریچ ،دریای آزف ،سواستوپل ،کاخ و موزیم
روستای باغچه سرای -پایتخت تاتارهای کریما
دیدن نمودم و سه بار ،هر بار دو ماه در آن جا
بسر برده و سراسر این جزیره نما را می شود گفت
با خودرو و پیاده پیمودم.
پس از آن ،دو بار دیگر در سال های  1991و 1992
با هواپیما به شهر سیمفیروپل -پایتخت کریما و
یالتا و باغچه سرای رفتم.
دهه ۱۹۶۰که دولت شوروی انحراف مسیر رودخانه های
آمودریا و سیردریا به بیابان قرهقوم (به منظور
کشاورزی) را آغاز کرد ،این دریاچه رفته رفته آب رفت
و در سال  ۱۹۸۷به دو دریاچه کوچک ارال شمالی و ارال
جنوبی تقسیم شد .در سال  ۲۰۰۴مساحت آن به  ٪۲۵مساحت
اصلی رسیده و درصد شوری آب آن پنج برابر شد .دو
دریاچه شمالی و جنوبی در سال  ۲۰۰۷به چهار دریاچه-
یکی دریاچه ارال شمالی ،دو دریاچه در شرق و غرب
دریاچه جنوبی پیشین و یک دریاچه کوچک بین دریای
شمالی و جنوبی تقسیم شدند که همگی در مجموع ده درصد
مساحت اصلی دریاچه را داشتند .در سال  ۲۰۰۹تصاویر
ماهواره یی نشان داد که دریاچه شرقی و دریاچه جنوبی
هم بهکلی خشک شده و دریاچه غربی نیز بسیار کوچکتر
شده است .حداکثر عمق دریاچه ارال نیز در سال ۲۰۰۸
حدود  ۴۲متر اندازهگیری شده است.
بخش کوچک باقیمانده این دریاچه هم گرفتار آلودگیهایی
نظیر دورریزهای آزمایش های نظامی ،کودهای شیمیایی،
آفتکشها ،و پسماندههای پروژههای صنعتی و همچنین درصد
نمک بسیار باال شدهاست .آلودگی زیستبوم بزرگترین مشکل
این پهنه آبی است( .بر گرفته از ویکی پیدیا).
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از سال  1980تا کنون چندین بار به ازبیکستان،
قزاقستان ،قزغیزستان و تاجیکستان رفته ام .به
سال  1982از راه زمینی بندر هیرتان (اریاتان
یا ایراتان) و ترمز به تاشکنت رفتم و دو روز
در ترمز و یک هفته در تاشکنت ماندگار شدم.
به سال  1983از ترمز تا دوشنبه با قطار رفتم.
راه آهن در امتداد رود سرخان دریا کشیده شده
است و از شهر تاریخی حصار می گذرد .سپس با
هواپیما از دوشنبه به مسکو پرواز کردم.
در سال  1983مدت سه ماه در قزاقستان پراتیک
داشتیم .در ماه جون از مسکو با هوپیما به شهر
قره غنده پرواز کردم .تقریبا منطقه یی به
درازی هزار کیلومتر از قره غنده تا به دریاچه
بلخاش را وجب به وجب با خودرو و پیاده
پیمودیم .از شهرهای قرقره لینسک ،قره گیلی
و ...بارها گذشتم .همین گونه باری از قره غنده
به سوی رود ایرتیش به شهرهای آساو و پولودار
سفری دو روزه داشتم .از آن جا با راه آهن تا
شهر اوست کامیناگورسک در منطقه کوهستانی آلتای
غربی در نزدیکی مرز چین رفتیم و نزدیک به یک
هفته در آن پاییدیم .در همین سفر بود که در
یک یکشنبه در دریاچه زایسان شنا کردیم.
در آینده ،سه بار به منطقه آلتای سفر کردم.
اما دیگر به آلتای روسیه .بار نخست به سال
 1992با هواپیما از مسکو به شهر برناول رفتم.
پس از پاییدن دو روزه در این شهر ،سفری کاری
به شهر باالگوویشینسک در کنار دریاچه استپنوی
داشتم که به آن جا رفتم .پس از آن به برناول
برگشتم .از برناول برای یک روز سفری تفریخی یه
گورنا آلتایسک -مرکز استان آلتای
شهر
کوهستانی نمودم .شایان یادآوری می دانم که در
آن سال ها در شرکت مشورتی آلمانی متسن کار می
کردم و یک رشته پروژه ها در شهرهای گوناگون
روسیه داشتیم.
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در سال های  1994 -1992سفرهای داشتم به شهرهای
کیمیروا ،نواسیبیرسک و نواکوزنتسک روسیه.
نواکوزنتسک در شمال خاوری آلتای کوهستانی واقع
است و در آن بزرگترین کارخانه های ذوب آهن
جهان واقع اند .باز هم بخت یارم بود که
توانستم در یکی از روزهای تابستانی  1994برای
بازدید از شهر شیریگیش یا تاشتاگول در شمال
خاوری آلتای کوهستانی بروم.
به سال  1993سفری داشتم به شهر ایکاترینبورگ.
این شهر در دامنه های کوه های اورال واقع
گردیده است و از شهرهای صنعتی روسیه به شمار
می رود .در همین سفر بازدید کوتاه داشتم از
شهر اوفا -پایتخت جمهوری باشقرستان.
در همین سال ،دست سرنوشت مرا به سفری بسیار
شگفتی برانگیزی کشانید .از مسکو با هواپیما
سفری کردم به جزیره ساخالین در نزدیکی جاپان.
هواپیمای ما بامداد به پرواز درآمد .تا دو
ساعت به دلیل ابری بودن هوا ،چیزی دیده نمی
شد .به هرحال از فراز شهرهای والدیمیر و نژنی
نوگراد گذشت .البته من در سال هال تحصیل ،چند
بار به این شهرها رفته بودم .خوشبختانه با
برآمدن خورشیدو گذشتن دو ساعت پرواز ،ما بر
فراز پایتخت تاتارستان رسیدیم و با گذشتن از
تاتارستان بر فراز باشقیرستان -اوفه ،قرغان،
اومسک ... ،توقفی در شهر کرسنویارسک کردیم و
به سوی شهر یوژناسالخالین به پرواز درآمدیم.
هواپیما از فراز جمهوری بوریاتسک گذشت و به
آمورسک رسید .پس از آن هوا ابری شد و تا آبنای
تامارسک چیزی دیده نمی شد.
پس از چند روز ،از یوژناساخالینسک با هواپیما
به شهر والدی واستوک پرواز نمودم .سپس از والدی
کردم .هواپیمای ما
وستوک به سوی مسکو پرواز
داخل آسمان چین شد و از فراز شهرهای خاربین و
های لر در نزدیکی مغولستان گذشت و وارد آسمان
مغولستان شد و سپس دوباره وارد خاک روسیه
گردید .در نزدیکی جمهوری بوریات ،هواپیما دچار
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نقض فنی شد و خلبان اعالم کرد که ناگزیر به
فرود اضطراری به شهر اوالن اودی است .اوالن
اودی -مرکز این جمهوری است که در کرانه جنوبی
دریاچه بایکال در شمال مغولستان واقع است .در
جنوب این شهر ،منطقه درخان و شهر اوالن باتور-
پایتخت مغولستان واقع گردیده است.
پس از یک روز توقف در این شهر دلگیر ،که در
آن ،در آن هنگام تقریبا هیچ چیزی یافت نمی شد
و مردم آن بسیار به مردم مغولستان همانند
بودند و از زبان روسی بسیار غلیظ شان هم نمی
شد به آسانی چیزی فهمید ،بامداد روز دیگر باز
هم به سوی مسکو به پرواز درآمدیم .هواپیما از
فراز دریاچه بایکال گذشت و وارد آسمان جمهوری
تووا شد که پایتخت آن شهر قزل است و پس از
عبور از فراز استان آلتای کوهستانی به شهر
نوواسیبیرسک برای سوختگیری فرود آمد.
 ...و اما باز هم آسیا میانه .در اوایل سال
 1992برای یک مسافرت کاری به تاشکنت آمدم.
سپس از آن جا با هواپیما به دوشنبه رفتم.
دردمندانه اوضاع در آن هنگام در دوشنبه بسیار
خراب بود .با این هم توانستم یک هفته در این
شهر بمانم و دوباره به تاشکنت بیایم .این بار
بخت یارم بود که توانستم از شهر زیبای سمرقند
بازدید کنم .اما دردمندانه نتوانستم با همه
عالقه به بخارا بروم.
بار دیگر به سال  1993به تاشکنت آمدم و برای
انجام ماموریت کاری از تاشکنت به سوی بیشکیک
قرغیزستان نخست به
با خودرو رهسپار شدم .در
بیشکیک آمدم .و سپس به منطقه قره کول و
پیرامون دریاچه ایسک کول رفتم .سفر بسیار
جالبی بود .پیمودن راه اسفالتی میان تاشکنت و
بیشکیک خالی از لطف نیست .نخستین شهر بزرگ سر
راه چمکنت است .سپس شهر تاریخی تراز می رسد.
تراز یکی از شهرهای تاریخی آسیای میانه است که
به گونه سنتی پایتخت توران اسطوره یی بوده
است .همین شهر زمانی از سوی اسماعیل سامانی
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گرفته شد و به گستره سامانیان درآمد .در دوره
قره خانیان ،همین تراز پایتخت نخستین دولت قره
خانی بود .زمانی رودکی در وصف آن چنین سروده
بود:
روی به محراب نهادن چه سود -دل به بخارا و
بتان تراز
ایزد ما وسوسه عاشقی -از تو پذیرد ،نپذیرد
نماز.
به هر رو ،بزرگراه تاشکنت -بیشکیک در منطقه
اوی تال دو شاخه می شود که یکی آن به سوی شهر
تاریخی چو و از آن جا به سوی آلماآتی
(سیبستان) پایتخت قزاقستان و شاخه دیگر آن به
سوی بیشکیک -پایتخت قرغیزستان می رود .به هر
رو ،پس از دو روز پاییدن در بیشکیک ،به سوی
شهر قره کول که در خاور دریاچه ایسیک کول واقع
است ،به راه افتادم .پس از گذشت از شهرهای
توماق و بالقچی و پیمودن سراسر مرزهای جنوبی
دریاچه ایسک کول از جمله شهرهای بوکونبایف و
قزل سو سر انجام به شهر قره کول رسیدم و پس از
دو روز پاییدن در آن ،دوبار این با از راه
شمال دریاچه به سوی بیشکیک رهسپار شدم.
بزرگترین شهر کرانه های شمالی دریاچه -چولگون
آتا نام دارد که برای صرف نان در آن پایین
شدیم .پس از یک شب اقامت در بیشکیک ،برای
استراحت در رهایشگاه اورورا دوباره به کرانه
جنوبی دریاچه رفتم .این استراحتگاه در زمان
شوروی پیشین ویژه رهبران حزبی بود .ناگفته
نماند که آب این دریاچه از پاکترین آب های
جهان است.
به هر رو ،بامداد روز دیگر ،دوباره با خودرو
به سوی تاشکنت به راه افتادم .ناگفته نماند که
در آن هنگام خانواده ما از کابل مهاجر شده و
در تاشکنت در محله آیبیک بودوباش داشتند .این
بار موتر از مسیر دیگری به راه افتاد .نخست
از بالقچی به سوی اعماق خاک قرغیزستان رهسپار
شدیم .پس از چندی به شهر کوچکورکا (قچقارکا)
رسیدیم .از این شهر یک راه به سوی جنوب به چین
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می رود که یکراست به کاشغر می رسد .راه دیگر
به سوی دره معروف فرغانه است .و ما درست به
همین راه رهسپار شدیم .پس از پیمودن راه دور و
دراز و به قول معروف هی میدان و طی میدان ،به
دریاچه معروف توقتوگل رسیدیم که در آن بند برق
و ذخیره آبی بزرگی ساخته اند .سپس به سوی جالل
آباد رفتیم که بزرگترین شهر در جنوب کشور به
شمار می رود .از جالل آباد وارد ازبیکستان شدیم
و با گذشت از شهرک خان آباد که در آن پایگاه
هوایی بزرگی واقع است و آخرین نقطه مرزی میان
و ازبیکستان به شمار می رود ،به
قرغیرستان
سوی اندیجان روان شدیم.
از اندیجان یک راه به سوی جنوب به شهر اوش می
تاجیکستان -شهر دوشنبه می
انجامد که سپس به
رسد .خوب ،اما ما در مسیر تاشکنت راهی شدیم و
در سر راه از نزدیکی شهرهای نمنگان و فرغانه
گذشتیم و به خوقند رسیدیم .آن گاه از پلی که
بر فراز رود سیردریا ساخته شده است ،گذشتیم و
با عبور از شهرهای انگرین (آهنگران) و آلمالق
و توی تپه به تاشکنت رسیدیم.
به هر رو ،هر چه بود ،باز هم دست تقدیر مرا
به قزاقستان و قزغیزستان کشید .این بار در سال
های  2009 -2006به عنوان سفیر در این دو کشور
کار کردم .روشن است در این سال ها بارها در
 1300کیلومتری آستانه -آلماآتی با
مسیر
هواپیما و قطار و نیز در مسیر آستانه-
فرانکفورت با هواپیما سفر کردم .همین گونه چند
بار از آلماآتی به بیشکیک با موتر در رفت و
آمد بودم.
در این سال ها ،تقریبا با همه دولتمردان و
رجال بنام قزاقستان ،ازبیکستان ،قرغیزستان و
تاجیکستان و همین گونه بزرگترین استادان و
پرفیسورها و رییسان انستیتوت های پژوهشی این
کشورها آشنایی پیدا نمودم و در بسیاری از
سیمینارها ،کنفرانس ها و نشست های شان اشتراک
ورزیدم .کتاب های بسیاری را هم خواندم .همه
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این سفرها و مطالعات ،به بینش و دانشم در باره
باشندگان این سرزمین ها می افزود .در جریان
کار به عنوان سفیر ،از نزدیک با بسیاری از
سفیران و هیات های رسمی کشورهای ازبیکستان،
ترکیه
ترکمنستان،آذربایجان،
قزغیزستان،
و...دوستی و آشنایی نزدیک و رفت و آمد داشتم
و شب ها و روزهای بسیاری را با آنان گذارانیدم
و روشن است پیوسته با شمار بسیاری از
دولتمردان و نیز مردم عادی قزاقستان و
قرغیزستان و نیز بسیاری از کارشناسان خارجی که
با این کشورها سر و کار دارند ،از جمله شمار
بسیار کارشناسان خاورشناس و اسالم شناس و تورک
شناس سر و کار پیدا کردم.
اگر از چند سفر دیگر هم یاد نکنم ،شاید این
نوشته ناقص بنماند و آن این که چند بار با
هواپیما از آلماآتی به دوشنبه و سه بار از
دوشنبه به فرانکفورت و واپس پرواز نموده ام که
سراسر گستره قرغیرستان و بخش بزرگی از گستره
قزاقستان از جمله بیابان های معروف قره قوم و
قزل قوم و پهنای دریچه ارال و دریای کسپین و
قفقاز (گستره آذربایجان و گرجستان) را در
دایره دید قرار می دهد.
آن چه مربوط به قفقاز می گردد ،تا کنون دو بار
در فرودگاه باکو ترانزیت نشسته ام و هر دو بار
از راه باکو به سوی مسکو پرواز نموده ام که بر
سر راه از فراز داغستان و چچنستان و جمهوری
قلمقستان و آستراخان و ولگاگراد می گذرد.
ناگفته نماند که همین گونه با بسیاری از
دانشمندان و استادان آذری ایرانی و ازبیکستانی
و دوستی دارم .در سال های -2003
هم آشنایی
 2006همه ساله سه ،چهار بار به تهران ،مشهد،
اصفهان و شیراز و شمال سفرهایی می نمودم و در
بسیاری از کنفرانس ها و نشست ها در باره آسیای
میانه و قفقاز اشتراک می ورزیدم .روشن است هر
باری که به تهران پرواز می کردیم ،حسب سنت
دیرین از هواپیما به دقت سراسر مسیر را ترصد
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می کردم .به ویژه هرگاه پرواز از فراز مناطق
شمالی کشور -مزارشریف -شبرغان -میمنه -بادغیس-
هرات -مشهد -تهران می بود.
به همین ترتیب ،در این سال ها و پس از آن ،با
انجام سفرهای پی در پی به استانبول و آنکارا
با بسیاری از دانشمندان کشور ترکیه نیز آشنایی
پیدا نمودم و چند بار در کنفرانس ها و
سیمینارهای شان اشتراک ورزیدم .باری هم از
استانبول تا آنکارا با بوس رفتم و دوباره
برگشتم .در سفرهایی چند باره از کابل به
فرانکفورت و برعکس ،بارها از فراز کشورهای
ترکیه،
گرجستان،
آذربایجان،
ترکمنستان،
بلغاریا و ...می گذشتم و هر باری که هوا روشن
می بود ،با دقت سراسر مسیر را ترصد می کردم.
باری هم هواپیمای ما برای سوختگیری در شهر
ارزروم -مرکز کردستان ترکیه فرود آمده بود.
به سال  2011قرار بود برای اشتراک در یک
کنفرانس به ارومچی بروم .ویزا هم گرفتم اما
دردمندانه بنا به دالیلی نتوانستم بروم .البته،
بسیار امیدوار هستم به این کار موفق شوم.
بازدید از کاشغر و تورفان و ارومچی از آرزوهای
دیرینم است .حال اگر این آرزویم در کنار سفر
برآورده شود،
به باکو و عشق آباد و تبریز
ماموریت بزرگ آشنایی با سراسر پهنای سرزمین
های با باشندگان تورکی زبان تقریبا کامل خواهد
شد.
این گونه ،شاید من از انگشت شمار کسانی باشم
که تقریبا سراسر گستره پهناور چند هزار
کیلومتری را که در آن باشندگان تورکی زبان به
سر می برند ،پیموده باشم .البته اگر زندگی
به
باشد ،شاید این روند ،ادامه پیدا نماید.
قول معروف ،هنوز اندر خم یک کوچه ایم».
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دنباله شماره 2
از افسانه نژاد تورک؟!
تا واقعیت تورکی زبانان (گویشوران
زبان های تورکی) یا توده های تورکی
زبان
افسانه ریشه های یهودی تورک ها و
و از نسل
تورک بودن بابای آدم؟!!
یاجوج و ماجوج بودن تورک ها :
روشن است گذشته همه اقوام و مردمان جهان در
سپیده دم تاریخ از اسطوره و افسانه آغاز می
گردد .از همین رو ،می کوشیم پیش از آن که به
ریشه یابی نژادی -تباری و گذشته تاریخی مردمان
تورکی زبان و بررسی روندهای تکامل تاریخی آن
ها بپردازیم ،به افسانه هایی که در باره آن ها
چه دیگران و چه خود شان بافته اند؛ بپردازیم.
شایان یادآوری می دانم که در این جا بیشتر از
کتاب بسیار ارزنده و وزین «تاریخ قرغیزستان از
دیرین ترین زمانه ها تا کنون» نوشته اکادمیسین
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پروفیسور داکتر اوسکون عثمانف نقل قول هایی می
کنیم و سپس آن ها را با سایر منابع می
آزماییم:
داکتر عثمانف در ص.ص 85-84 .کتابش به نقل از
کتاب چند جلدی «قرغز ایلی نین تاریخی» (تاریخ
ایل قرغیز) می نویسد:
307
«در کتاب «تاریخ رشیدی»  -تاریخ نویس قبایل
مغول دوغالت– میرزا محمد حیدر (سده شانزدهم
میالدی) [پسر خاله بابر] و نیز در «مجموع
االتواریخ» نوشته سیف الدین اخسیکندی (سده
شانزدهم میالدی) و همچنین در اثر «نسب نامه» که
در سده نزدهم در هنگام امارت خدایار خان نوشته
شده است ،اطالعاتی در باره نیاکان قرغیزها
بازتاب یافته است که استوار بر داده ها و
روایات فزونشمار شجره شناسی (ژنیولوژی) اند
ُند نسخ خطی اکادمی ملی
(همه این آثار در ف
قرغیزستان نگهداری می شوند).
در این آثار در باره بازماندگان آدم تا نوح
پیامبر چیزی یادآوری نشده است .تنها سخن بر سر
بازماندگان نوح -سام ،یافئث و حام است که پس
از توفان شجره نامه آن ها تا اوغوزخان – از
نسل تورک آتا آورده می شود و اطالع داده می شود
که از اوغوز خان از زن نخستش ،شش پسر مانده
بود :قون خان ،آی خان ،ژلدیزخان ،توو خان و
دنیس خان .هر یک از آنان هم به نوبه خود چهار
و
ایمار
سلر،
خان،
قرغز
داشتند:
پسر
االیونتاری .افزون بر این ،اوغوز خان پسران و
دختران بسیاری از زن جوانش داشت.
« .307تاریخ رشیدى»  ،اثر میرزا محمد حیدر دوغالت از
منابع بسیار ارزشمندى است كه حوادث مغوالن تركستان و
جغتائیان ،ظهیرالدین محمد بابر و دودمان او در هند،
شاه اسماعیل و جنگ او با شیبك خان ازبیك را در بر
مى گیرد .در این اثر شرح مبسوطى از قتل شیخاالسالم
هرات -موالنا سیف الدین احمد تفتازانى ،به فرمان شاه
اسماعیل صفوی نوشته شده كه در منابع دیگر یافت
نمىشود.
تاریخ رشیدی ،حیدر میرزا دوغالت ،محمد ،محقق :غفاری
فرد ،عباسقلی ،ناشر :میراث مکتوب ،تهران.۱۳۸۳ ،
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در کتاب «نسب نامه» در فصل شجره مردم قرغیز
روایت می شود که میهن قدیم قزغیزها در کرانه
های رود ساالنکار و انکارامانور بود 308و
 . 308بسیاری از توده های تورکی ،میهن نخستین همه تورک
ها و مغوالن را سرزمین افسانه یی می خوانند
به نام »ائرگنی کون» یا «ائرگونی خون» .شماری از
پژوهشگرا ن معاصر تورکی زبان هم جایی به نام «تانو-
اوریان خای» (تانو -هوریان خای) در جمهوری تووای
روسیه را خاستگاه مغوالن و تورکان می پندارند .برخی
دیگر ،منچوری را و عده یی هم بوریاتیای غربی را
سرزمین نیایی مغوان و تورکان می شمارند.
در افسانه ها ،ائرگنی خون ،همچون میدان فرورفته یی
پرداز می گردد که پیرامون آن را از چهار سو کوه های
سر به آسمان کشیده فراگرفته است .در روایات
رشیدالدین هم از این سرزمین یاد شده است .نام
رودخانه ارگون (با رود ارخون در مغولستان یکی گرفته
نشود!) در منچوری هم از همین واژه گرفته شده است.
ائرگ ینه به زبان تورکی به معنای کوه گردنه دار،
گریوه دار ،کج و پر پیچ و خم است .در یک سخن ،همان
گونه که در باره میهن نخستین آریاییان جر و بحث های
فراوان روان است ،در باره میهن نخستین تورکان و
مغوالن هم کنکاش های بسیاری روان است.
در این جا یک نکته بسیار جالب دی گر هم شایان یادآوری
است .می دانیم که در افسانه های روسیَ ،
یریل (اریل یا
ائریل) (ار+یل یا ائر+یل)– خدای خورشید شمرده می
ُرمز یا
شود .همان گونه که خدای خرشید ایرانی -ه
ُرمزد
ُرمز) است .در زبان مغولی ،خورمزد (خ
هورمزد (ا
همین
تنگری) به معنای خدای خورشید به کار می رود.
گونه ،معنای کوه اورال (هورال -خورال) -کوه هایی است
که از پشت آن آفتاب می برآید .در این جا کلمه هور
(خور) ،همان خورشید ایرانی است و هورال (خورال)،
خراسان ایرانی را تداعی می کند .یعنی سرزمین طلوع
خورشید .تردیدی نیست که کلمه هور -خور از زبان های
ایران ی شرقی قدیم از طریق آیین شامانیسم یا آسمان
پرستی به زبان های تورکی و مغولی راه یافته اند .در
زبان مغولی باستان ،اور یا هور (برگرفته از ار ،ائر،
ایر) همه خورشید و گاهی هم آتش و روشنایی معنا می
دهند .این گونه ،می توان گمان برد اورال نامی است با
ریشه ایرانی .نمی دانم ،شاید «اور» پشتو (آتش) هم
ُر) داشته باشند– .گ.
ُر) و خور (خ
ریشه در همین هور (ه
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چنگیزخان و قرغیزها از نیاکان مشترک به دنیا
آمدند و چنگیزخان نوه اوغوزخان بود و پسر
تووخان.
در فصل «از نوح پیامبر تا قرغز خان» در باره
نیاکان قرغزها آمده است« :پیامبر نوح (ع) از
او یافئث (ع) 309از او تورک خان و سپس ایلژی
 . 309روشن نیست که مولف نسب نامه بر چه مبنایی نوشته
است که تورک خان یکی از پسران یافئث بوده است .تا
جایی که از تاریخ روشن است ،یافئث پسری به این نام
نداشته است.
در ویکی پیدیا آمده است:
«یافئث (عبری:יפת  ،به معنی وسعت) در عهد عتیق به
عنوان یکی از پسران نوح نامیده شده است .در میان
مردم او به عنوان جوان ترین پسر نوح معروف گشته ولی
برخی متون او را پسر ارشد نوح میدانند .او و همسرش
از کسانی بودند که سوار کشتی نوح شده و نجات یافتند.
یافئث هفت پسر داشت که یونان ،ماجوج ،مدای ،توبال،
تیراس ،گومر و مشه نام گرفتند و در سرزمینهای ساحلی
دریای مدیترانه واقع در اروپا و آسیای صغیر پراکنده
شدند.
[به گونه یی که دیده می شود ،در میان پسران یافئث
نام تورک خان دیده نمی شود .اما ممکن است تورک خان
پسر یا از نوادگان یکی از پسران یافئث خوانده شده
باشد].
« در قرآن در دو سوره از یاجوج و ماجوج سخن به میان
آمده است ،اول در سوره کهف آیات  ۹۳تا  ،۹۸و دیگر بار
در سوره انبیاء آیه . ۹۶آیـات قـرآن بـه خوبی گواهی
می دهند که این دو نام متعلق به دو قبیله وحشی
خونخوار بوده است ،که مزاحمت شدیدی برای همسایگان خود
داشتهاند.
در تورات در کتاب حزقیل فصل سی و هشتم و فصل سی و
نهم ،و در کتاب رؤیای یـوحنا فصل بیستم ،از آن ها به
عنوان یاگوگ و ماگوگ یاد شده است ،که معرب آن یاجوج و
ماجوج می باشد .بـه گـفـتـه مفسر قرآن عالمه طباطبایی
در المیزان ،از مجموع گفته های تورات استفاده مـی
شـود کـه ماجوج یا یاجوج و ماجوج ،گروه یا گروههای
بزرگی بودند که در دوردست ترین نقطه شمال آسیا زندگی
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داشتند مردمی جنگجو و غارتگر بودند .بـعـضـی بر آن
اند که ایـن دو کـلمـه عـبـری اسـت ،ولی در اصل از
زبان یونانی به عبری منتقل شده است و در زبان یونانی
گاگ و ماگاگ تلفظ مـی شـده ،کـه در سـایر لغات
اروپـایی نـیـز بـه همیـن صورت انتقال یافتهاست.
در اصحاح دهم از سفر تکوین تورات« :اینان فرزندان
دودمان نوح اند :سام و حام و یافئث که پس از توفان
برای هر یک فرزندانی شد ،فرزندان یافئث عبارت بودند
از جومر و ماجوج و مادای و باوان و نوبال و ماشک و
نبراس».
در کتاب حزقیال اصحاح سی و هشتم آمده« :خطاب سخن رب
به من شد که می گفت :ای فرزند آدم روی خود متوجه جوج
سرزمین ماجوج رئیس روش ماشک و نوبال ،کن ،و نبوت خود
را اعال م بدار و بگو آقا و سید و رب این چنین گفته:
ای جوج رئیس روش ماشک و نوبال ،علیه تو برخاستم ،تو
را برمی گردانم و دهنههایی در دو فک تو میکنم ،و تو
و همه لشکرت را چه پیاده و چه سواره بیرون میسازم،
در حالی که همه آنان فاخرترین لباس بر تن داشته
باشند ،و جماعت ی سترگ و با سپر باشند همهشان شمشیرها
به دست داشته باشند ،فارس و کوش و فوط با ایشان باشد
که همه با سپر و کالهخود باشند ،و جومر و همه لشکرش و
خانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشکرش شعبههای
کثیری با تو باشند» .میگوید « :به همین جهت ای پسر
آدم باید ادعای پیامبری کنی و به جوج بگویی سید رب
امروز در نزدیکی سکنای شعب اسرائیل در حالی که در
امن هستند چنین گفته :آیا نمی دانی و از محلت از باالی
شمال میآیی».
در اصحاح سی و نهم داستان پیشین را دنبال نموده
میگوید « :و تو ای پسر آدم برای جوج ادعای پیغمبری کن
و بگو سی د رب این چنین گفته :اینک من علیه همراهای
جوج ای رئیس روش ماشک و نوبال و اردک و اقودک ،و تو
را از باالهای شمال باال میبرم ،و به کوههای اسرائیل
می آورم ،و کمانت را از دست چپت و تیرهایت را از دست
راستت میزنم ،که بر کوه های اسرائیل بیفتی ،و همه
لشکریان و ش عوبی که با تو هستند بیفتند ،آیا میخواهی
خوراک مرغان کاشر از هر نوع و وحشی های بیابان شوی؟
بر روی زمین بیفتی؟ چون من به سخن سید رب سخن گفتم،
و آتشی بر ماجوج و بر ساکنان در جزائر ایمن میفرستم،
آنگاه است که میدانند منم رب.»...
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در خواب یوحنا در اصحاح بیستم میگوید« :فرشته یی
دیدم که از آسمان نازل می شد و با او است کلید دوزخ و
سلسله و زنجیر بزرگی بر دست دارد ،پس میگیرد اژدهای
زنده قدیمی را که همان ابلیس و اهریمن باشد ،و او را
هزار سال زنجیر می کند ،و به دوزخش میاندازد و درب
دوزخ را به رویش بسته قفل میکند ،تا دیگر امت های
بعدی را گمراه نکند ،و پس از همه شدن هزار سال البته
باید آزاد شود ،و مدت اندکی رها گردد» .آنگاه
میگوید « :پس وقتی هزار سال به پایان رسید ،اهریمن از
زندانش آزاد گشته بیرون می شود ،تا امت ها را که در
چهار گوشه زمین اند جوج و ماجوج همه را برای جنگ جمع
کند در حالی که عددشان مانند ریگ دریا باشد ،پس بر
پهنای گیتی سوار شوند و لشکرگاه قدیسین را احاطه
کنند و نیز مدینه محبوبه را محاصره نمایند ،آنگاه
آتشی از ناحیه خدا از آسمان نازل شود و همهشان را
بخورد ،و ابلیس هم که گمراهشان می کرد ،در دریاچه آتش
و کبریت بیفتد ،و با وحشی و پیغمبر دروغگو بباشد ،و
به زودی شب و روز عذاب شود تا ابد اال بدین» .از این
قسمت که نقل شده ،بر می آید که «ماجوج» و «یاجوج و
ماجوج» امتی و یا امت هائی سترگ بودهاند ،و در
قسمت های باالی شمال آسیا از آبادی های آن روز زمین
میزیستهاند  ،و مردمانی جنگجو و سرشناس به جنگ و
تاراج بودهاند».
[روشن است از نوشته های باال می توان تا جایی گمان
برد که تورک آتا از فرزندان با نوادگان ماجوج بوده
باشد .اما باز هم اشاره روشنی در زمینه داده نمی
شود .اما ممکن است نسب نامه بر اساس تاریخ یعقوبی
چنین چیزی را مدلل کرده باشد که به پیمانه بس روشن
در زمینه می نویسد-].گ.
« تاریخ یعقوبی از تاریخ هایی است که تاریخ را از
آفرینش نخستین انسان آغاز می کند .این داستان به
نحوی دیگر در کتب دینی و تاریخی – از جمله تاریخ
طبری نیز به اختالف اندکی آمده است.
داستان آفری نش انسان نخستین و سپس پیدایش نژادها
و ملل و زبان ها از داستان های هیجان انگیزی بوده
است که تاریخ نویسان همواره تاریخ را از همان جا
آغاز می کنند .این بار به سراغ تاریخ یعقوبی از احمد
ابن واضح ابی یعقوب می رویم .در نظر او نیز همچون
دیگر تاریخ نویسان اسالمی ،ترکان از اوالد حضرت نوح
هستند و نوح سه فرزند دارد :حام ،سام و یافئث.
یعقوبی می نویسد « :نوح زمین را در میان فرزندان خویش
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خان (الچی خان) و از او دیلوکوخان و از او-
قویوق خان و از او -االنچه خان و از او -منگول
خان و از او -اوغوز خان و از او -توو خان و از
او قرغز خان».
به هر رو ،به گونه یی که دیده می شود ،در
بسیاری از کتاب های قدیمی چنین افاده شده است
که تورک خان از بازماندگان نوح پیامبر بوده
است.

بخش نمود .وسط زمین و حرم و اطراف آن را به سام داد،
زمین مغرب را به حام واگذاشت و یافئث در میان خاور و
باختر فرود آمد .همو آورده است که قرآن در سوره
تا  ، 97خداوند ملل طغیانگر را برای
انبیا آیات 95
ادب کردنشان به ترکان سپرده است.
داستان ادامه می یابد تا این که مردم در بابل گرد
می آیند .زبان همه آدمیان تا آن زمان – زمان فالغ –
سریانی بود .آن ها به یک دیگر گفتند باید کاخی
بسازیم که پایین آن زمین و باالی آن آسمان باشد و چون
ساختن آن را آغاز کردند گفتند آن را دژی بسازیم که
ما را از توفان نگهداری کند .پس خدا دژ آن ها را
ویران ساخت و  72زبان در میان آن ها پدید آورد و از
همان جا  72فرقه شدند که  19زبان در فرزندان سام16 ،
زبان در اوالد حام و  37زبان در فرزندان یافئث پدید
آمد و چون این پراکندگی را دیدند نزد فالغ آمدند و
او گفت شما را با این پراکندگی زبان ها یک زمین جای
نمی دهد .گفتند زمین را در میان ما بخش نما .فالغ
زمین را بر آن ها قسمت نمود :چین و هند و سند و ترک
و خزر و تبت و بلغر و دیلم و تواب ع زمین خراسان نصیب
فرزندان یافئث ابن نوح گردید که پادشاه آنان جمشاذ
بود .و زمین باختر و ماورای فرات تا نقطه باختری
قسمت اوالد حام .و حجاز و یمن و باقی زمین از آن
فرزندان سام شد».
این داستان نیز که در صفحه  18کتاب آمده ،با آن چه
در صفحه  14ذکر شد ،منافاتی دارد».
احمد ابن واضح ابی یعقوب ،تاریخ یعقوبی ،جلد ،1ترجمه
 :دکتر ابراهیم آیتی ،تهران ،1378 ،ص .14
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....و اما چگونه بابای آدم تورک بوده است؟
پاسخ به این پرسش بسیار ساده است .اگر از درخت
(شجره) باال برویم -چون تورک آتا -تورک بوده
است ،روشن است پدرش نیز تورک بوده است و همین
گونه پدر بزرگش (نوح) تا بابای آدم همین سلسله
ادامه می یابد .پس روشن است بابای آدم هم تورک
بوده است!!!!!.
طرفه این که چندی پیش یکی از پان ترکیست ها
ادعا کرد که حضرت محمد هم تورک بوده است!!.
خوب از این ها که بگذریم ،چنین افسانه ها در
میان همه اقوام بسیار است .مانند افسانه یهودی
بودن پشتون ها و ....که هیچ کدام پایه علمی
ندارند .ریشه این افسانه ها را باید در دیدگاه
های ابزاری صهیونیست های یهودی جستجو کرد .در
گذشته ،صهیونیست ها با بالندگی چنین می
پنداشتند که همه انسان ها دارای ریشه اسراییلی
و همه زبان های جهان خاستگاه عبری دارد و آن
را چونان برتری و باالدستی بنی اسراییل بر
دیگران می پنداشتند و خود را در جایگاه بلند
قوم برتر قرار می دادند .این بود که چنین
افسانه ها را شایع ساختند که همه انسان ها از
نسل یهود اند و همه زبان ها ریشه در عبری
دارند .روشن است توده های تورکی زبان از این
قاعده مستثی نبودند.
کنون می پردازیم به افسانه دیگری از این دست:
در بسیاری از افسانه های اقوام تورکی زبان
آمده است که آنان از تبار جانورانی چون گرگ و
آهو و ...بوده اند .به گونه مثال ،داکتر
عثمانف در ص.ص 85 -84 .کتابش شماری از افسانه
هایی را که در باره برخی از تیره های تورکی
زبان آمده است ،بازتاب داده است:
«....نمایندگان قبیله قرغیزی بوگو می پندارند
که آن ها از نسل یک ماده آهوی بسیار زیبا اند.
....قبیله باگش نیاکان خود را از نسل یک گوزن
وحشی سیاه می پندارند .همچنین قبایلی اند که
خودرا از نسل یک پلنگ وحشی سفید می شمارند.
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 ...و اما معروف ترین افسانه در باره ریشه
تورک ها ،افسانه زاده شدن تورک ها از یک گرک
ماده است .این افسانه در میان تورک های قدیم
چنان ریشه داشته است که حتا در بافته های
باستان شناسی دیده می شود .سخن بر سر تندیس یک
گرگ است که زیر شکم آن کودکی دست و پا بریده
دیده می شود.
همین گونه ،داکتر عثمانف افسانه دیگری را در
ص 141 .کتابش در باره چنگیز خان آورده است:
«...مطابق یک افسانه ،جده تیمورچین (چنگیز
خان -خان بزرگ) در نسل نهم الن -گوا (گوزن
قشنگ) پنج فرزند خود را از شوهر مغول به دنیا
آورد .پس از مرگ وی ،سه پسرش را از یک آدم
موبور یا موخرمایی که شب ها همراه با امواج
نور مهتاب از آسمان به زمین فرود می آمد،
زایید ... .و از همین رو ،رنگ موهای تیموچن
(چنگیزخان) و بازماندگانش خرمایی مایل به سرخی
و چشمانش آبی بود».
ناگفته پیداست که این تنها افسانه های قدیمی
نیستند که در درازای سده ها آدم ها را به
کژراهه برده اند .بارها بد تر از این استفاده
جویی های ابزاری از مفاهیم زبان و تبار و نژاد
و ...از سوی سیاسیون است.
توده های تورکی زبان باشنده آسیای میانه:
داکتر عثمانف ،در ص 83-82 .کتابش در باره توده
های تورکی زبان باشنده آسیای میانه زیر عنوان
«قرغیزهای قدیم و خاقانات تورک» چنین می
نویسد:
«نخستین یادآوری از تبار قرغیز :سئما تسیان
( 145-86پ .م -) .تاریخ نویس چین باستان ،در
«شی تسزی» (یادداشت های تاریخی» (سده یکم پ.
م ،).گزارش می دهد که به سال  201پ .م .شانیو
مودی -فرمانروای هونوها ،آهنگ کشودن سرزمین
های همسایگان شمالی و شمال باختری خود را
او ،در این لشکرکشی ،شماری از قبایل
نمود.
سرکش را زیر فرمان خود درآورد -از جمله:
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گیانگون (هیان هون) ها ،یا تسزیان گون ها،
دینلین ها ،سنیلی ها ،کیویشی ها (قبچاق ها-
عثمانف) [بهتر است گفته شود -نیاکان قبچاق ها-
گ ].و....را .دانشمندان آشکارا ثابت ساخته اند
که چینی ها ،قرغیزهای نخستین را به نام گیان
گون ها یا تسزیان گون ها یعنی مردمان آهنین
(با توجه به سر وکار داشتن شان با آهن و مس و
سایر فلزات) می خوانده اند (گئی گون ،تسی گو،
کی گو ،چی گو و [ )....در این جا ،گو ،به
معنای دولت است-گ].
با توجه به پخش شدن نام قرغیز در میان کوچروان
سده های میانه (از رود ینی سی تا کوه های
اورال) می توان چنین انگاشت که «قرغیز» مانند
«تورک» به معنای دلیر و نترس بوده است .در این
پیوند ،شاید بتوان گمان زد که بسیاری از قبایل
کوچی می کوشیده اند خود را قرغیز بخوانند.
نظامی گنجوی -در «اسکندر نامه» همه کوچروان
باشنده آسیا را «قرغیز» می خواند .مدت ها پس
از وی ،الکساندر پوشکین -سخنسرای نامدار روس
در چکامه «دختر سروان» 310همه توده های باشنده
 .310دختر سروان (به روسی )Капитанская дочка :رمانی
تاریخی از الکساندر پوشکین نویسنده روس است که
نخستین بار در سال  ۱۸۳۶در مجله ادبی «ساورمنیک»
منتشر شد .این رمان در قالب خاطرات یک افسر
اشرافزاده امپراتوری روسیه به نام پتر آندرویچ و با
زاویه دید اول شخص نوشته شدهاست.
دختر سروان ،داستانی رمانتیک و زندگینامه یی است که
در متن شورش پوگاچف در سالهای  ۱۷۷۳-۴در دوران سلطنت
ملکه کاترین دوم جریان دارد .پوشکین در آن دوران در
خزانه اسناد دولتی در شهر سن پترزبورگ مغشول به کار
بود و به همین مناسبت این داستان را به رشته تحریر
در آورد .وی هرچند در این داستان نظری منفی نسبت به
خشونت و کشتار و چپاول این قیام دارد ،اما در عین
حال یملیان پوگاچف -رهبر این قیام دهقانی را به
عنوان شخصیتی استثنایی و تحسینبرانگیز به تصویر
کشیده است]۱[.
835

خاور تا اورال را قرغیز می نامد .کارامزین-
تاریخ نگار کبیر روس ،در کتاب وزین«تاریخ دولت
روسی» در ص 2 .چنین نگاشته است« :اسکیت ها که
به نام های مختلف خوانده می شوند ،زندگی

دختر سروان
انتشار این
باخت .جالب
سروان نیز
دست میزند.

آخرین اثر پوشکین است .وی یک سال بعد از
داستان ،به سن  ۳۸سالگی و در یک دوئل جان
این که پتر آندرویچ -قهرمان داستان دختر
همچون پوشکین با رقیب عشقی خود به دوئل

بلنیسکی -منتقد ادبی روس معتقد است که دختر سروان
داستانی است که بیشترین تاثیر را بر نسل نویسندگان
رئالیست روسی بر جای گذاشته است .چندین فیلم سینمایی
بر اساس این داستان ساخته شده و سزار کویی -آهنگساز
روس هم اپرایی به همین نام ساخته و برای نگارش متن
آن از این داستان اقتباس کردهاست.
دو ترجمه فارسی از این کتاب یکی توسط پرویز ناتل
خانلری و دیگری از شیوا رویگریان موجود است.
فشرده داستان:
داستان دختر سروان در مورد پتر آندرویچ ،جوانی اشراف
زاده در اواخر سده هجدهم میالدی است .او به سن سربازی
رسیده اس ت و پدرش بر خالف نظر مادرش او را به خدمت
نظام می فرستد و از روابط خود استفاده می کند تا
پسرش را به منطقه یی دورافتاده در شرق رود ولگا و
َک
ُز
کنار دشتهای قزاقستان اعزام کنند .در راه مرد ک
ناشناس راهنمای او میشود .پتر آندرویچ در دژی نزدیک
به شهر ارنبورگ مشغول خدمت میشود .وی عاشق ماریا
ُزکی که به
دختر سروان محل خدمتش می شود .چندی بعد ک
طور اتفاقی راهنمای او شده بود ،یعنی یملیان پوگاچف
در برابر حکومت روسیه قیام کرده و به دژ آنها حملهور
میشود و پتر آندرویچ رودرروی او قرار میگیرد .پوگاچف
به پاس پوستینی که پتر آندریوج به او بخشیده بود،
جان او را نجات داده و از وی حمایت میکند .با این
حال ،پتر آندرویچ نمی پذیرد که به سپاه پوگاچف
بپیوندد .از سوی دیگر ،پتر آندرویچ برای حمایت از
دختر مورد عالقه خود ،حوادث دور از ذهنی را باید از
سر بگذراند و در این بین رقیبی عشقی از همه بیشتر
برای او دردسر ساز می شود...
-1الکساندر پوشکین ،دختر سروان ،شیوا رویگریان،
انتشارات میالد ،۱۳۶۳ ،یادداشت مترجم» (برگرفته از
ویکی پیدیا) -گ.
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چادرنشینی و کوچروی داشته اند .مانند قرغیزها
یا کلمیک ها و بیشتر آزادی دوست بودند.»...
اتنونیم ها یا نام های تباری تورکی مانند
«تاتار»،
«اویغور»،
«اوزبیک»،
«ترکمان»،
«باشقیر» و ...مدت ها پسانتر پدید آمدند.
«ترکمان ها» ،در گروه تباری «کنگلی ها» شامل
می شوند .نخستین یادآوری ها از ترکمان ها سر
از سده هشتم میالدی مشاهده می شود .برخی از
پژوهشگران اتنونیم ترکمان را به «تورکو» و
«ترکو» مربوط می دانند .روشن است که ترکمان
های معاصر ،اوغوزها -در سده های نهم -یازدهم
میالدی ،در گستره پهناور ترکمنستان کنونی و
سرزمین های همسایه با آن ،کوچیده بودند».
او در ص 104 .همین کتاب در باره ترکمان ها
چنین نوشته است« :مطابق روایات و افسانه ها در
باره اوغوز خاقان ،زمین های پیرامون دریاچه
ایسیک کول و دره تاالس [(یعنی گستره سرزمین
کنونی قرغیزستان-گ ،]).میهن نیایی اوغوزها
بود .با پیروزی قرلق ها بر اوغوزها ،و افتادن
شهرهای سویاب و تراز به دست آن ها ،در 766
میالدی ،بخش بزرگی از اوغوزها گستره هفترود را
ترک گفتند و به سوی کرانه های دریاچه ارال
کوچیدند و در آن جا دولت خود شان را پی
ریختند».
«ازبیک ها» ،چونان خلق مستقل ،میان عهد
پادشاهی قره خانیان (سده دهم-اوایل سده سیزدهم
میالدی) و تیموری ها (در نیمه دوم سده چهارهم-
سده پانزدهم میالدی) تشکل یافتند .قبایل کوچی
سرزمین های خاوری اردوی زرین را در سده های
پانزدهم –شانزدهم میالدی به نام خان شان-
ُزبیک» نامیدند .قبایل کوچی یی
اوزبیک خان« ،ا
که هسته سپاهیان شیبانی خان را می ساختند،
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قدرت را
گرفتند.

311

از

دست

آخرین

بازماندگان

تیموریان

قزاق ها ،از بازماندگان قبچاق ها اند .در روس
قدیم ،قبچاق ها را پولوفتسی ها (پولوفی ها) می
خواندند .به دلیل رنگ سرخ و زرد کاهی موها و
ریش های شان .دشوار خواهد بود ،درک کرد که
چگونه ،پولوفی ها به تبار (اتنوس) قزاق متحول
شدند؟ اگر ریشه دیگر ژنیولوژیک قزاق ها -قبایل
مغولی کاریئتی را در سنجش نگیریم».
پیدیا

در

باره

ترک

ها

چنین

آمده

در ویکی
312
است:
ترک ها یا تورکها (به ترکی :تؤرکَلر) گروههای
قومی اورآسیاییاند که در آسیای شمالی ،مرکزی و
غربی ،مغولستان ،سایبریا جنوبی ،شمالغربی چین
و بخشهایی از اروپای شرقی ساکناند و به
زبانهایی از خانواده زبانهای ترکی سخن میگویند
و اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان آنها مشاهده
میشود .ترکزبانها در کشورهایی همچون مغولستان،
چین ،روسیه ،قرقیزستان ،قزاقستان ،ازبیکستان،
ایران،
افغانستان،
تاجیکستان،
ترکمنستان،
آذربایجان ،عراق ،ترکیه ،قبرس ،یونان ،سکونت
دارند.
گستره مهاجرت کنونی ترکیزبانهای آسیای کوچک
بیشتر به سوی کشورهای اروپای مرکزی (آلمان،
اتریش ،سوئیس ،فرانسه ،انگلیس) ،امریکا و
 . 311شایان یاد آوری است که پس از شیبانیان ،در آسیای
میانه ملک الطوایفی آمد و مدتی هشترخانیان فرمان می
راند ند .پس از افتادن این سامان به دست نادر افشار،
قدرت به دودمان نیمه عرب -نیمه ازبیک منغیتی افتاد
که تا رویکار آمدن دولت شوروی در امیرنشین بخارا که
هشتاد درصد باشندگان آن را تاجیک ها می ساختند،
فرمان می راندند .همزمان با آن در خیوه – یک خان
نشین ترکمان و در خوقند -یک خان نشین ازبیک حاکم
بودند .کما این که خان های قزاق و قرغیز مستقل
بودند-.گ.
 .312با اندکی ویرایش و فشرده سازی -آریانفر.
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آسترالیا بوده ،جوامع قابل توجهی را در این
کشورها تشکیل دادهاند .آن ها از لحاظ تاریخی و
زبانی با گوکترکها ،مردمی ایلی که در قرن ششم
یک امپراتوری در گستره مغولستان و مرزهای
شمالی چین تا دریای سیاه را بنیان نهادند،
مرتبطاند .مردمان ترک ،جز چند استثنا مانند
بخش اروپایی ترکیه و منطقه ولگا در آسیا زندگی
میکنند .مهمترین پیوند تاریخی آنان ،جدا از
تاریخ و زبان ،این است که جز یاقوتستان و
چوواش در سایبریا ،همگی مسلماناند .مردمان ترک
را می توان به دو گروه اصلی غربی و شرقی تقسیم
کرد .گروه غربی شامل مردم ترک جنوب غرب اروپا
و جنوب غرب آسیا ساکن ترکیه و شمال غرب ایران
هستند .گروه شرقی شامل مردم ترک آسیای مرکزی،
در
اویغور
خودمختار
منطقه
و
قزاقستان،
سینکیانگ چین هستند .مردمان ترک تنوع قومی
عظیمی دارند.
خاستگاه اصلی مردمان ترکی زبان ،آسیای مرکزی
است که به تدریج در غرب آسیا ،خاورمیانه،
آسیای کوچک و اروپای شرقی پراکنده شده اند .در
جریان این مهاجرتها ،بخشهای بزرگی از مردم
هندواروپایی نواحی جدید نیز به مرور ترکزبان
شدند .بررسی دیانای در ترکیه نشان میدهد که
مردم ترکیه نوادگان مردم مختلف باشنده اناتولی
مانند یونانی ،ارمنی ،قفقازی (آسیانی) و کرد
میباشند که در سدههای معاصر ترکی زبان شدهاند
و از لحاظ ژن ،از نژاد زردپوست مغولسان ،بهره
بسیار کمی بردهاند .در مورد ترکی زبانان
آذربایجانی نیز این قضیه صادق است که از لحاظ
ژن به سان مردم ایرانی و قفقازی هستند.
بسیاری از اقوام ،زبان ترکی را بر اثر ارتباط
و آمیزش با ترکیزبانان فرا گرفته اند .ازاین
رو ،اصطالحاتی چون «خلقهای ترک» و «ترکان» به
مفهوم قوم ترک نیستند و نام ترک نیز تنها جنبه
زبانی دارد .از میان اقوامی که امروزه ترک نام
گرفته اند ،بسیاری از اقوام نامبرده در زیر در
تاریخ قدیم هیچگاه خود و قوم خود را ترک
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نمینامیدند .در مورد بخشی از این اقوام ساکن
آسیای میانه تنها پس از وارد شدن نظریه
پانترکیسم توسط آرمینیوس وامبری یهودی و
فرستاده پنهانی وزارت خارجه بریتانیا به منطقه
این نام رفتهرفته برای این اقوام نیز رواج
یافت .این اقوام عبارتند از:
قزاقها،
ناگایباکها،
تاتارها،
باشقیرها،
قرهقالپاقها ،نوقای ،کرائیم ،قرهچای-بالکار،
کومیک ،کریم چاق ،آلتاییها ،اغوزهای واردشده
به آذربایجان ،قاجارها ،شاهسونها ،قرهداغها،
َجها ،گاگوز،
َل
قرهپاپاخ ،قشقاییها ،افشارها ،خ
اورومچیها ،توینی ،توفاالرها ،شورها ،خاکاسها،
تاتارهای چولیم ،ازبیکها ،اویغورها ،ساالرها،
اویغورهای ساری ،چوواشها ،یاکوتها ،دولگانها و
...
تاریخ:
مردمان ترکی اول بار در پیرامون اتحادیه
شیونگنو یا هیونگ نو (هونو) (معاصر دودمان
چینی هان) ظاهر شدهاند .آن ها ممکن است به
مردمان شیونگنو(هونو) ،دینگلینگ (دینلین) و
تیله مرتبط باشند .بنا بر کتاب «وی» ،مردم
تیله بازمانده «چی دی» (دی های سرخ) که با چین
در بهار و پاییز رقابت میکردند ،بودند .قبایل
ترک ،نظیر خزران و پشنگها یحتمل پیش از
امپراتوری گوک ترک یا مغولستان در قرن ششم سال
ها به طور ایلی می زیستهاند .آن ها اشراف و
گله دارانی بودند که در جستجوی ثروت و چراگاه
های جدید بودند.
نخستین اشاره به ترکان در متنی چینی است که به
تجارت ابریشم ترکان با سغدیان در طول جاده
ابریشم اشاره میکند .نخستین استفاده ضبط شده
از واژه «ترک» به عنوان نامی سیاسی ارجاعی در
قرن ششم است در چینی مدرن توجو تلفظ میشود.
خاندان آشینا از لی جین به خانات روران
(ژوژان) مهاجرت کردند و تقاضا کردند از آن ها
حفاظت شده به عضویت در اتحادیه آنان درآیند.
این قبیله به آهنگری شهره بودند .به آنان در
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نزدیکی یک معدن کوهستانی زمینی داده شد که
شبیه کالهخود بود ،به این دلیل آنان نام 突厥
یا ( )tūjuéرا گرفتند .یک قرن بعد ،قدرت آنان
به حدی رسید که خانات روران را فتح کردند و
امپراتوری گوک را بنیاد نهادند.
زبانهای تورکی:
زبانهای تورکی به دو دسته کلی شرقی و غربی
تقسیم میشود .زیرمجموعههای شرقی زبانهای تورکی
عبارتاند قزاقی ،قرقیزی و ازبیکی و زیر
مجموعههای غربی زبان تورکی نیز شامل ترکی
آذربایجانی
تورکی
و
ترکمنی
استانبولی،
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میشوند.
همچنین ،زبانهای تورکی به شش دسته جزیی تقسیم
میشود.
ُغور یا بلغار)
خانواده چوواش (ا
خانواده شمال غربی (قبچاق)
ُغوز)
خانواده جنوب غربی (ا
خانواده جنوب شرقی (اویغور)
خانواده شمال شرقی (سایبریا)
خانواده خلجی (آرگو)
زیرمجموعههای شرقی زبان ترکی عبارتند از
اویغوری ،قزاقی ،قرقیزی و ازبیکی و زیر
مجموعههای غربی زبان ترکی نیز شامل ترکی
استانبولی ،ترکمنی ،ترکی آذربایجانی و خلجی.
 . 313در یک تقسیم بندی دیگر ،گروه زبان های تورکی به
شش شاخۀ اصلی تقسیم شده است (اوغوز ،آرغو ،قپچاق،
سیبیری ،اوغور ،قرلوق) .در این میان ،به غیر از زبان
اوغوز -زبان ترکمان های سلجوقی (ترکمان های اوغوز
مهاجرت کرده به ترکیه و قفقاز) ،دیگر زبان ها در
زیرگروه زبان های تورکی خاوری شناخته می شوند.
تورکی شناخته شدۀ امروز -ترکی غربی -تداومی بر زبان
اوغوز است و خود به گونههای آناتولی ،عثمانی،
بالکانی ،قفقازی و آذری تقسیم میگردد.
زبان آذری عین زبان ترکی نیست ،اما آذری یکی از
زیرمجموعه های خانوادۀ زبان تورکی غربی است .تورکی
زبانان ایرانی بیشتر به این گویش سخن می گویند-.گ.
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زبانهای ترکی به همراه زبان های مغولی،
تونگوزی و برخی موارد کوریایی و جاپانی ،جزء
زبانهای آلتایی به شمار میروند.
تبار ،نفوس و پراکندگی تورکی زبانان:
در باره پراکندکی سرزمینی اقوام تورکی زبان
پیشتر به تفصیل نوشتیم .کنون می بینیم که در
ویکی پیدیا در باره نفوس تورکان چه نوشته اند:
«به مردم ترکی زبان آسیای کوچک و اناتولی
پیشتر در ایران« -رومی»« ،عثمانی» ها یا ترکان
عثمانی اطالق میشد که پس از فروپاشی حکومت
عثمانی ،این اصطالح کنار گذاشته شد .سرزمین
مادری ترکهای عثمانی مکانی در آسیای مرکزی
نزدیک آلتای میباشد .سلجوقیان مردمی ترکمان
تبار از طوایف آسیای مرکزی بودند ،به سال
1037میالدی وارد ایران شدند و نخستین حکومت
اسالمی خود را بنا نهادند .سلجوقیان به تدریج
قسمتهایی از شرق و مرکز امپراتوری بیزانس روم
را به تصرف خود در آوردند .و مسلمانان
قسمتهایی از امپراتوری روم را تسخیرکردند و
قونیه را به عنوان مرکز بر گزیدند .ایلخانان
و بیگلربیگیهای اناتولی گروهی کوچک از ترکها
بودند که توسط بیگلر فرماندهی میشدند .پس از
حمله مغوالن و افتادن اناتولی به دست آنان،
حاکمیت سلطان رومی سلجوقی به پایان رسید و
اناتولی به بخشهای مختلف بیگلربیگی تقسیم شد.
محل

اقوام ترکیزبان
جمعیت
ترکیه ،قبرس ،آلمان ،بلغارستان،
ترک
۵۸۳۱۵۰۰۰
یونان
ایران ،آذربایجان ،روسیه،
آذربایجانی
۳۰،۲۵۶،۰۰۰
گرجستان ،ترکیه
ازبیکستان ،افغانستان ،تاجیکستان،
ازبیک
۲۸،۵۵۱،۰۰۰
ترکمنستان
چین ،قرقیزستان ،قزاقستان
اویغور
۱۴،۷۴۳،۰۰۰
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زندگی

چین،

ازبیکستان،

قزاقستان ،روسیه،
قزاق
۱۴،۳۹۹،۰۰۰
مغولستان
روسیه ،ترکیه ،اوکرایین ،ازبیکستان،
اورالی
۱۱،۸۱۰،۰۰۰
قزاقستان
ترکمنستان ،ایران ،افغانستان ،عراق
ترکمان
۷،۸۹۴،۰۰۰
قرقیزستان ،چین ،قزاقستان،
قرقیز
۴۴۴۵۰۰۰
تاجیکستان
آلتایی چین ،روسیه ،مغولستان
۳۷۶۰۰۰

تقریبا  150میلیون نفر»
یادداشت :آمارها مربوط زمان نگارش مقاله است و
روشن است که کنون اندکی تغییر یافته اند.
بافتار تباری توده هایی تورکی زبان:
متفاوت با آن چه که در گذشته تاریخ نویسان در
باره نقش برجسته مغوالن در اتنوژنیز توده های
تورکی زبان می نوشتند ،کنون علم ژنیتیک ثابت
ساخته است که مغوالن تنها در ترکیب تباری قزاق
های خاوری نقش بزرگ داشته اند .در ترکیب سایر
توده ها (ازبیک ها ،اویغورها ،ترکمان ها،
قزغیزها ،تاتارها ،و )...سهم تباری مغوالن در
نوسان است .باالترین مقدار هاپلوی ( Cشاخصه
مغوالن) پس از قزاق های خاوری ،در میان ازبیک
های باشنده شمال افغانستان در حدود  44درصد و
در میان هزاره های افغانستان در حدود  33درصد
تثبیت گردیده است.
همین گونه ،دستاوردهای تازه علم ژنیتیک ثابت
گردانیده است که توده هایی را که تا چندی پیش
ترک می پنداشتند ،حامل درصدی بسیار ناچیز
هاپلوگروه کیو (شاخصه ترکان اند) .از این رو،
نمی توان در حال حاضر کسی را به استثنای برخی
از توده های باشنده شمال اقصی روسیه و سرخ
پوستان امریکا ،ترکتبار خواند .این است که
کنون واژه تورک بیشتر بار زبانی دارد تا تباری
یا نژادی.
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این در حالی است که هاپلوی کیو (مشخصه تورکان)
در میان هزاره های افغانستان  3.3درصد و در
میان ازبیک های افغانستان تقریبا هیچ دیده نمی
شود .یعنی بر خالف شایع ،ازبیک های باشنده
افغانستان هیچ پیوندی با ترک ها ندارند .طرفه
این که این هاپلو در میان پشتون های افغانستان
 18درصد (میراث دوره سلطان محمود غزنوی) و در
درصد می باشد .این
میان تاجیک های کشور 5.7
گونه ،از دید تبارشناسی ازبیک ها را اصال نمی
توان ترک خواند .ازبیک ها آمیزه یی اند از
مغوالن و تاجیک های بومی آسیای میانه .بخش اعظم
هاپلوهای ازبیک ها -هاپلوهای ایرانی (اروپایی-
قفقازی -خاورمیانه یی) است .یعنی ازبیک ها از
نگاه تباری بیش از آن که ترک باشند ،ایرانی
هستند .همین گونه ،هزاره را هم نمی توان ترک
خواند .زیرا بخش اعظم هاپلوهای آن ها از گروه
تباری ایرانی– خاورمیانه یی است.
«درجه بررسی دقیق هاپلوگروه یا گروه پیوستگی
(گروه ریشه) ( Qویژه ترک ها) در حال حاضر نشان
می دهد که این هاپلو در بسیاری از مردمان
آسیایی به پیمانه بسیار کم وجود دارد .بیشترین
مقدار آن در میان باشندگان شمال و جنوب امریکا
دیده می شود ،که در برخی قبایل بومی به 100-90
درصد می رسد .باشندگان سایبریا نیز درصد باالیی
 Qدارند .به عنوان مثال ،در میان کیت ها به
 ، ٪ 90و در میان سیلکوپ  Selkupsها به  ٪ 65می
رسد .همین گونه در میان باشندگان آلتای و تووا
به حدود  ٪ 17می رسد».
این هاپلو در میان قرغیزها -تنها دو درصد و در
میان ازبیک های باشنده تاشکنت در حدود  14درصد
تثبیت گردیده است .در میان ترکمانان -ده درصد
(بیشترین مقدار آن در میان ترکمانان خوارزم
تثبت شده است که به  30درصد می رسد) .در صدی
آن در شمال پاکستان پنج درصد و در شمال ایران
ده درصد است .از همین رو ترک خواندن باشندگان
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تورکی زبان ایران هم دارای پشتوانه علمی نمی
باشد.
اویغورهای باشده استان سینکیانک دارای هفت
درصد از این هاپلو اند .درصدی این هاپلو در
برخی از مناطق ترکیه  6-3درصد می رسد (بیشترین
مقدار آن در ترکیه در میان افشاری ها دیده شده
است که به ده درصد می رسد) .این گونه ،بر خالف
تصور پیشین ،ترکیه کشوری است که در آن از
دیدگاه تباری توده یی به نام ترک وجود ندارد.
قرغیزها را هم نمی توان اصال ترک خواند .زیرا
قرغیزها در اصل دینلینی یعنی سپیدپوست موبور و
بوده اند که پسان ها با اوگرها
چشم آبی
(اوغر) ،هونوها ،مغوالن ،اویغورها ،اعراب،
تاجیک ها ،تبتی ها ،چینی ها و سر انجام با
جونگارها آمیزش یافته اند.
در حالی که برعکس پنداشت های پیشین که سهم
سازواره مغولی و تورکی را در میان تاتارها و
باشقیرها بسیار بزرگ جلوه می داد ،کنون روشن
شده است که چنین سهمی بسیار اندک است .در میان
این دو قوم ،مقدار هاپلوی  R1aدو برابر
میانگین ایرانیان است.
در ترکیه هم اصال قومی به نام ترک بود و باش
ندارد« .یک مطالعه ژنتیکی در سال  ۲۰۰۱از طریق
بررسی هاپلوگروههای دیانای در ترکیه نشان داده
که ترکیه یی ها و کردها در کنار ارمنیها،
ایرانیان ،یهودیان و لبنانیها و دیگر گروههای
باشنده کرانه های مدیترانه (چه در خاور و چه
مشترک
نیای
یک
احتماالً از
باختر)
در
برخوردارند .نشانه یی از شارش ژنی در پی یورش
هندواروپاییها در  ۱۲۰۰پیش از میالد هم مشاهده
نشده ،پس این گونه نتیجهگیری شده که اگر هم
چنین مهاجرتی هم صورت گرفته باشد ،جمعیت
مهاجران نسبت به گروههای بومی ،همچون هیتیها
(از اقوام هندواروپایی اناتولی و خویشاوند
لیدیان) و هوریها (از اقوام قفقازی اناتولی و
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خویشاوند اورارتوییها) ،که پیش از  ۲۰۰۰قبل از
میالد هم در منطقه زندگی میکردهاند ،ناچیز
بودهاست .در نتیجه اقوام امروزین ترکیه یی،
کرد و ارمنی ممکن است از دل همین گروهها
برآمده باشند .مطالعه ژنتیکی دیگری هم در سال
 ۲۰۰۳نشان داده که ترکیه یی های اناتولی با
وجود خویشاوندی زبانی (در خانواده زبانهای
آلتایی) و همسایگی تاریخی با مغولها ،ارتباط
ژنتیکی خاصی با آنان ندارند .به طوری که میزان
اختالف ژنتیکی ترکیه یی ها و آلمانیها با سه
گروه اصلی مغول به یک اندازه بودهاست.
در مطالعه دیگری در سال  ۲۰۰۳بر روی ۵۲۳
کروموزوم ایگرگ (که تنها نسب پدری را نشان
میدهد) از باشندگان  ۹۰شهر مختلف ترکیه ۵۴
هاپلوتایپ متفاوت شناسایی شده که اکثریت آنها
( )٪۹۴٫۱از هاپلوتایپهای رایج در اروپاییها و
مردمان همسایه خاورمیانه یی است .هاپلوتایپهای
مرتبط با اهالی آسیای میانه با تنها ،٪۳٫۴
هندیها  ٪۱٫۵و افریقاییها  ٪۱در اقلیت هستند.
تنوع چشمگیر هاپلوتایپها در میان ترکیه یی ها
گواهی بر نقش مهم اناتولی هم به عنوان یک
دریافتکننده و هم به عنوان یک منبع در جریان
شارش ژنی میان مناطق مختلف است .برآوردهای
متفاوتی در مورد سهم ژنتیکی مهاجرت ترکیزبانان
آسیای میانه به منطقه اناتولی صورت گرفتهاست.
بر اساس یکی از مطالعات بر روی کروموزم ایگرک،
این سهم حدود ده درصد و بر اساس یکی دیگر بر
روی میتوکندری دیانای و کروموزوم ایگرگ حدود
 ۳۰درصد است .هرچند احتماالً شارش ژنی بین
اناتولی و آسیای میانه چندین بار در دورههای
پیش از تاریخ صورت گرفتهاست ،اما نامعلوم بودن
شمار این جمعیتها و تعداد این دورهها مشکل
بزرگی برای تعیین سهم ژنتیکی مهاجرت ترکان
اوغوز در سده  ۱۱میالدی به اناتولی است .بر
میزان
تعیین
مطالعات
از
برخی
اساس
هاپلوگروههای مخصوص آسیا مانند  C-RPS4Yو -۳O
 ۱۲۲Mبهترین روش برای تعیین ابعاد این مهاجرت
و سهم ژنی آن در جمعیت کنونی اناتولی است .این
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توالیهای ژنتیکی در یکی از مطالعات ،تنها در
 ۱٫۵درصد اهالی ترکیه دیده شده در حالیکه در
یکی از مطالعات بر روی  ۱۳قوم آسیای میانه ٪۱۸
و در مطالعه دیگری بر روی  ۴۹قوم آسیای میانه
 ٪۳۳شیوع داشتهاند .به نظر میرسد افزایش قابل
مالحظه جمعیت اناتولی در عصر برنز که جمعیت آن
را در دوران امپراتوری روم به  ۱۲میلیون نفر
رسانده بود ،موجب کاهش تأثیر مهاجرت سلجوقیان
و دیگر ترکیزبانان آسیای میانه شده باشد.
بخشی از ترکیتباران ترکیه ،از اقوام ترکان
سلجوقی غز هستند .ترکان سلجوقی به رهبری طغرل
بیگ پس از شکست غزنویان در سال  ۴۲۹هجری
ماهتابی شهر نیشابور را پایتخت خود قرار
دادند ،در سال  ۴۳۳شهر ری را مرکز حکومت خود
کردند ،سپس اصفهان را مقر اصلی حاکمیت خود
قرار داده ،همدان را نیز پایتخت تابستانی خود
کردند .سلجوقیان سپس به رهبری آلپارسالن در جنگ
مالزگرد با رومانوس چهارم امپراتور بیزانس،
اناتولی را به تصرف خود در آوردند و سرزمین
آسیای صغیر تا قونیه جز امپراتوری سلجوقی
گردید .ترکان سلجوقی که از آسیای میانه به فالت
ایران وارد شده ،شهرهای ایران را فتح کرده در
شهر ری حاکمیت خود را تثبیت کرده بودند ،در
این مکان ها و در آذربایجان ساکن شدند و با
فراهم آوردن لشکریان زیاد از آذربایجان،
اناتولی را فتح و در این منطقه مسقر شده پس از
غلبه بر امپراتوری بیزانس (روم شرقی) ،این
منطقه را بر امپراتوری خود افزودند و از زمان
حاکمیت فرزندان عثمان (نام یکی از حاکمان ترک
اناتولی) امپراتوری عثمانی را در آن جا بنا
نهادند( ».برگرفته از ویکی پیدیا با اندکی
ویرایش).
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گستره دولت سلجوقی
همین گونه ،بسیاری دیگر از اقوام آسیای میانه
و جنوب روسیه که در گذشته یا تورک و یا هم
مغول پنداشته می شدند ،وضعیت همانندی دارند.
برای مثال ،چنانی که پدر تاریخ چین در باره
قرغیزها نوشته است ،قرغیزها ،موهای شان سرخ و
چشمان شان شیشه یی ( به رنگ سبز و آبی) بوده و
آنان را دیوهای سپید خوانده و شبیه به میمون
کتاب های
توصیف کرده است( .نگاه شود به
بیچورین در زمینه).
اصال قرغز که چینی ها آن را خیاگاس (خاکاس) می
خواندند ،از آمیزش دینلین های سپید پوست با
قوم ناشناخته یی به نام گیون گون ها به میان
آمدند و در آینده با هونوها و سپس هم با سیون
بای های مغولی تا اندازه یی آمیزش یافتند و آن
گاه در دولت اویغورها داخل شدند و در پایان هم
توانستند دولت آنان را بر اندازند و از
خاستگاه اصلی شان که در بخش علیای رود ینی سی
بود ،پایین شوند و به هفت رود (سمی ریچیا)-
یعنی نزدیکی های تیان شان -آلماآتی کنونی و
قرغیزستان کنونی بیایند .پسان ها آن ها با
چینی ها ،تبتی ها و در اخیر هم باجونگار ها که
چند صد سال بر ایشان تسلط داشتند ،آمیزش
یافتند و روشن است کنونی دیگر بیخی با نیاکان
اصلی شان متفاوت هستند و منگولویید شده اند.
اما همان گونه که سما تیسانو چینی نوشته است،
در اصل سپیدپوست بوده اند.
ترکمان ها هم قومی اند مختلط که از آمیزش
تورکی زبان ها با خوارزمیان ،و خیونیت ها و
پارس ها و تاجیک ها به میان آمده اند و پسان
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ها پس از یورش چنگیز خان ،شماری از آنان
منگولویید شده اند .در اصل اوغوزها هم مانند
قبچاق ها سپیدپوشت بوده اند که با گذشت زمان
در اثر آمیزش با هونوها تا اندازه یی سوبسترات
نژاد زرد را پذیرفته اند.
آن چه مربوط به تاتارها می گردد ،آن ها نیز در
آغاز سپیدپوست بوده اند و پسان ها به پیمانه
معینی با مغول ها آمیزش یافته اند .در سده های
اخیر ،بیشتر آن ها در اثر آمیزش با روس ها
چنان تغییر قیافه داده اند که کمترین اثری از
قیافه های مغولی در ایشان دیده نمی شود .حتا
بسیاری از ایشان ،زبان خود را نیز بیخی از دست
داده اند .اگر هم نگه داشته اند ،چنان زیر
تاثیر زبان روسی قرار گرفته اند که می شود گفت
نزدیک به هفتاد درصد زبان شان روسی است .با
این هم ،هستند تاتارهایی که هم زبان و هم نسب
شان را تا اندازه یی حفظ نموده اند .تاتارهای
باستانی بحث جداگانه است .اما تاتاری بعدی در
واقع با بلغارها از یک ریشه اند .و همان گونه
که گفتیم ،بلغار ها خود از اثر آمیزش هونوهای
آسیای با سارمات های سپیدپوست به میان آمدند.
آیین اقوام ترک:
در ویکی پیدا در زمینه چنین می خوانیم:
«ترکان خود را تسلیم اسالم کردند که این از
مشخصه های اسالم ترکی است .ترک های گرویده به
اسالم هویت ملیشان را چنان غرق در اسالم کرده
بودند که عرب ها و ایرانیان هرگز چنان نکرده
بودند .دلیل این کار ،بخشی به خاطر نیرومندی
این آیین در هنگام مواجهه آن ها با آن در
سرحدات اسالم و کفر ،بخشی به این دلیل بود که
ً درگیر جنگ
گرویدن آنان به اسالم ،آنان را فورا
مقدس با خویشاوندان کافر شان کرد ...تمدن ها،
حکومت ها ،ادیان و ادبیات ترکی پیش از اسالم،
(جز اندکی شعر مردمی و اسطوره شجره نامه یی)
زدوده و فراموش شدند .حتا خود نام ترک برای
ترک ها و نیز غربی ها مترادف با مسلمان شد.
ترک ها در جدیت ایمان شان به اسالم ،با هیچ
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مردم دیگری برابر نیستند .زین رو عجیب نیست که
سنی با حمایت سلسله های ترک احیا شد و گسترش
یافت.
شامانیزم دین ترکان قدیم:
شاید شامانیزم یکی از دین های اولیه بشر باشد
که در ریشه متکی بر سحر و جادوست .همان طور که
بانی و کتاب مقدسی ندارد ،تاریخ ظهور آن نیز
معلوم نیست .منشاء شامانیزم را به دوران
مادرساالری نسبت میدهند .با توجه به این که
مردان یاقوت ها جبه (خرقه ،لباس خاص مراسم
مذهبی) برای مراسم ندارند ،انتاریس (دون ،نوعی
لباس زنانه دراز) زنانه می پوشند .یکی از
دالیلی که شامان ها لباس های درازی دارند ،نیز
همین امر است.
باورها و نیایش ها :
طبق باور شامانیستی ،دنیا از سه بخش آسمان،
روی زمین و زیر زمین تشکیل شده است .در باور
ترکان آلتای «دنیای روشنایی» یا عالم باال یا
همان آسمان را تانری (تنگری) اولگن و روح های
پاک مربوط به وی اداره میکنند .روی زمین و یا
«دنیای میانه» در سیطره انسان هاست .دنیای زیر
زمین یا «دنیای پست» را نیز تانری ارلیک و روح
های شر مرتبط با وی اداره میکنند .شامان هایی
که با روح های پاک در ارتباط بوده و اعمال نیک
انجام می دهند را آق شامان (شامان سفید) و آن
هایی که با روح های شر گفتگو کرده و در خدمت
سیاه)
شامان(شامان
قره
را
هستند
ارلیک
مینامند.
دین ترکان قدیمی نیز شامانیزم بود .این
شامانیزم مراحل ابتدایی شامانیزم در بین یاقوت
ها و آلتایی ها را پشت سر نهاده و رشد یافته
است .باورها و اعتقادات آن هایی که با شکار و
کشاورزی اولیه در محیطی کوچک زندگی میکردند،
با ملت هایی که از دیوار چین تا بیزانس را در
سلطه داشته و امپراتوری ها بنا نهادهاند یکی
نمانده است .آن گونه که از منابع چینی بر
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میآید ،پایههای شامانیزم آسیای میانه عبارت از
آیین گؤک تانری (خدای آسمان) ،خورشید ،آب،
پدران و اجاق (آتش) است .در این راستا ،در
ریشه باور شامانیستی ملل آسیا ،وحدت ،برابری و
هماهنگی انسان و طبیعت جای دارد .جهان ،انسان،
حیوان و دنیای گیاهان و رستنی ها همچون یک کل
در نظر گرفته میشود .دنیا و آسمان ،آفریدن را
با همکاری هم انجام میدهند .به دلیل این که
این ها آفرینندگان همه موجوداتاند ،مقدس شمرده
میشوند .بدین دلیل ،احترام و تقدیس آب ،آسمان
و زمین ،باور خلق های کوچ نشین و شامانیست
آسیایی را تشکیل داده است .رفتار تقدیسگرانه
یک کوچنشین در دامنه و یا قله کوه ،در ساحل
نهر یا دریاچه ،در کنار راه یا ستون هایی که
اسب بدان ها میبستند ،نشانی از بازگشت همه
زندگی به شعوری هماهنگ با طبیعت است.
باور دیگر شامانیستی ،اعتقاد به تداوم بینهایت
نسل انسان است .یک شامانیست خود را ادامه حیات
پدر ،پدربزرگ و نیاکانش میداند و بدان ها ارج
میگذارد (آیین پدران) .توام با این ،همین
انسان آینده خود را در نسل های بعدی میبیند که
چنین حالتی معنای اصلی وجود وی است .افزون بر
آن ،وظیفه این انسان ،تزریق خوبی ها و پاکی
های جامعه به کودکان و فرزندان خود و آماده
کردن آن ها برای زندگی است».
پیشینه واژه ترک:
«در نوشتههای تاریخی« ،ترک» در مقابل تاجیک
(غیر عرب و ترک) آمدهاست .نام ترک نخستین بار
در قرن ششم میالدی در نوشتههای چینی دیده
میشود .در همان قرن ترکان دولتی نیرومند تأسیس
کردند که از مغولستان و سرحد شمالی چین تا
دریای سیاه امتداد داشتهاست .مؤسس حکومت مزبور
که چینیان او را «تئومان» مینامند ،در
کتیبههای ترکی بومن ،در سال  ۵۵۲م .درگذشت و
برادرش «ایستمی» (در تاریخ طبری :سنجبوخاقان)
ً تا سال  ۵۷۶م.
که در مغرب فتوحاتی کرده ،ظاهرا
زیستهاست .این دو برادر ،گویا از آغاز مستقل
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از یکدیگر حکومت میکردند .چینیان از دولت
مزبور به نام امپراتوری ترکان شمال و مشرق یاد
کردهاند .در سال  ۵۸۱م .تحت نفوذ سلسله چینی
«سویی» این دو امپراتوری بطور قطع از یک دیگر
جدا شدند و بعدها هر دو تابع سلسله چینی
«تانگ» ( ۹۰۷ – ۶۱۸م ).گردیدند .در حدود سال
 ۶۸۲م .ترکان شمال موفق شدند استقالل خود را به
دست آورند.
اصطالح «ترک» از میانه سده ششم میالدی برپایه
اتحادیه گوگ ترکها در مناطق شمال چین و
بیابانهای غربی آن ایجاد شد و بر اقوام
زیرگروه این اتحادیه گذاشته شد و از این پس
ُداسَر و مستقل این اتحادیهها که هر کدام
اقوام ج
برای خود نام ویژه خود را داشت ،ترک نامیده
شدند».
در تاریخ ایران :
سلسلههای ترک که در ایران بعد از اسالم حکومت
کردند ،عبارتند از:
غزنویان ( ۹۷۷-۱۱۷۶میالدی) [(همزمان با آن -قره
خانیان در فرارودان)]
سلجوقیان ( ۴۲۹ه .ق – .اواخر قرن ششم)
خوارزمشاهیان
ایلخانان
تیموریان
آق قویونلوها
قراقویونلوها
افشاریان
قاجاریه
در دائرةالمعارف اسالم در باره طوایف نه گانه
ً قوم بزرگی که در سده
اغوز ،چنین آمده :ظاهرا
ششم همه قبایل ساکن چین تا دریای سیاه را به
صورت امپراتوری واحدی از صحرانشینان درآورد،
بدین نام خوانده شدهاست .در نوشتههای سده
هشتم ،اورخون هم از این قوم به نام تغز اوغز
ُ
(نه اوغز) یاد شدهاست .بنابراین به نه قبیله
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اغوز ،اویرات ،آرالد ،جالیر ،تاتار ،قنقرات،
قیات ،کرائیت و مغول تقسیم میشدند .در آینده
همه این مردمان را بنابر نامگذاری جزء بر کل،
نخست تاتار و سپس مغول نامیدند .این قبایل
باجگزار و فرمانبردار پادشاهان چین شمالی
بودند».

دنباله شماره سه
عزیز آریانفر

نگاهی به پیشینه تورکان باستان
(تورکان آشینایی) ،ظهور و بر افتادن
خاقانات کبیر تورک
تورک های آشینایی که خاقانات کبیر تورک را در
سده ششم میالدی پی ریختند و توانستند برای مدت
نزدیک به دو سده بر گستره پهناوری در اروآسیا
فرمان برانند ،تاثیر شگرفی بر بافتار تباری و
853

زبانی توده های باشنده این گستره پهناور بر جا
گذاشتند.
در زبان های پارسی دری و عربی منابع فراوانی
در باره تورکان در دوره اسالمی هست .مگر در
باره تاریخ دیرین و باستانی این مردمان
دردمندانه اطالعات بسیار اندکی در دسترس است و
می شود گفت که در زمینه تقریبا در تاریکی و بی
اطالعی بسر می بریم .از همین رو هم است که سر
درگمی های بسیاری رخ می دهد.
مساله خاستگاه نژادی و ریختیابی تباری تورکان
باستان یکی از جنجالی ترین و بحث بر انگیز
ترین مسایل تاریخ بوده است که در این جا به آن
می پردازیم .شیوه کار باز هم چنین است که
مطالبی را که در ویکی پیدیا به زبان روسی در
باره تورک ها آمده است ،به پارسی دری ترجمه و
در کنار آن دیدگاه های شماری از دانشمندان
بزرگ تورک شناس جهان را با برداشت های خود که
دهه یی ام می باشد ،می
دستاورد مطالعات سه
آورم.
باید توجه داشت که اصطالح زبان تورکی یک اصطالح
عامیانه است .نام دقیق علمی خانواده زبان های
تورکی (خانواده زبان های بایکالی -آلتایی)
است .یعنی یک زبان واحد تورکی وجود ندارد.
همان گونه که اتنوس (تبار) واحد تورکی نداریم.
از سویی ،نژادی به نام تورک وجود ندارد .امروز
ما تنها توده های تورکی زبان داریم که شامل ده
ها اتنوس یا تبار مستقل می گردند که هر یک
تاریخ خود را دارند .مانند قزاق ها ،ازبیک ها،
ترکمان ها ،قرغیزها ،تاتار ها ،اویغورها و...
خاقانات بزرگ تورک هم که در سده ششم میالدی به
رهبری ایل آشینا به میان آمد ،کنفدراسیونی بود
متشکل بر دوازده قبیله گوناگون که تنها زبان
آلتایی (که بنا به نیاز دولت شاهنشاهی تورک
چونان زبان اسپرانتوی عهد باستان در استپ کبیر
به میان آورده شد) ،آنان را با هم پیوند می
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داد .این قبایل دارای خاستگاه های گوناگون
ایرواروپایی ،پارامغولی و هونویی (پاراتورکی)
بودند و همین گونه گویشوران زبان های گوناگون
(از ایرانی خاوری (ساکایی ختنی) گرفته تا
و
ژوژانی)
و
یی
بی
(سیان
پروتومغولی
پروتوتورکی (هونویی)) بودند.
برای پی بردن به تاریخ تورکان ،روشن است در
گام نخست باید با تورکان پیش از تاریخ آشنا
شویم:
پروتو تورک ها یا پیشینیان تورکان باستان:
روشن است اصطالح تورک یا ترک پیشینه یی بیش از
سده ششم میالدی ندارد .اما توده هایی را که در
اثر آمیزش پروتو اروپاییدی های سپید پوست با
چینی های زردپوست در سیزده هزار سال پیش به
میان آمده بودند ،می توان به گونه مفروض
پروتوتورک (پیشینیان تورک ها) و زبان شان را
هم پروتو تورکی خواند.
نخستین توده هایی که می شود آنان را به گونه
مفروض تورکی خواند ،دارندگان فرهنگ گورستان
های تخته سنگی اند .در حدود سیزده هزار سال
پیش از امروز در گستره پیرامون دریاچه بایکال
و دامنه های جنوبی التای -سایان ،توده های
پروتو اروپاییدیی دارای هاپلوها یا گروه های
پیوستگی Pبا توده های زردپوست آمده از چین
آمیزش یافتند .در نتیجه انسان های دورگه یی
پدید آمدند .روشن است زبان این ها هم آمیزه یی
بود از زبان پروتواروپایی و چینی دیرین.
نماینده های این گونه آدم ها را امروز می توان
در میان باشندگان شمال اقصی روسیه و شمال
خاوری این کشور و نیز در میان بومیان امریکا
یافت .این ها دارای هاپلوهای نوع  Qو N
هستند .بخش بیشتر این ها با گذشتن از فراز یخ
ها به سوی قاره امریکا کوچیدند و توده های
بومی امریکا را ساختند .پسان ها با وارد شدن
سپیدپوستان اروپایی به امریکا ،اسپانیایی ها،
پرتگالی ها و انگلیسی ها و ....نسل این ها در
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اثر کشتارهای گروهی رو به انقراض گذاشت و
نابود شد و اکنون تنها بومیان امریکایی از
بازماندگان آنان به شمار می روند .سایر
باشندگان قاره امریکا در اثر آمیزش سپیدپوستان
مهاجر با سرخ پوستان بومی یه میان آمده اند.
سرخ پوست شدن آن ها هم متاخر است و ناشی از
شرایط اقلیمی قاره امریکا .شایان توجه است که
در زبان بومیان هم واژه های دارای ریشه
پروتوتورکی و هم پروتواروپاییدی را می توان
یافت.
به هر رو ،این ها در تشکل توده های پسین تورکی
و نیز زبان های تورکی نقش بسیار کمرنگی داشته
اند .روشن است هیچ سند و مدرکی از حضور این
توده ها در گستره آسیای مرکزی ،آسیای میانه و
پشته ایران در دست نیست .از این رو ،حضور توده
های تورکی در این سرزمین ها پیش از سده ششم
منتفی است و کسی نمی تواند آن را ثابت سازد.
زیرا نه اثری از گورهای تخته سنگی است ،نه
اسکلت هایی که بتوان از روی آن با بهره گیری
از روش های نوین علومی چون انسان شناسی
(انتروپولوژی ،اتنولوژی یا انتروپومورفی) و یا
هم علم ژنتیک تاریخی ،پیوستگی آن ها را با
پروتوتورک ها ثابت ساخت و نه کدام اثر مکتوب و
سنگنبشته از آن ها بر جامانده است و نه ذکری
از ایشان در منابع مکتوب دیرین در دست است .
داستان پدیدآیی این توده چنین است که حدود 23
هزار سال پیش سرما و یخبندان بزرگی آغاز
گردید .این بود که نیاکان اروپاییدی ها که در
آن برهه در جنوب سایبریا می زیستند ،ناگزیر
شدند به دامنه های جنوبی کوه های آلتای -سایان
تا گستره پیرامون دریاچه بایکال بکوچند .بخش
بزرگتر آنان در بیست هزار سال پیش به سوی جنوب
قزاقستان) و جنوب غرب یعنی گستره
(به گستره
میان کارپات پهنه های غربی رودهای ولگا-
دانیوب کوچیدند که تا  18هزار سال پیش در آن
جا آخرین بازمانده های نئاندرتال ها را
اسیمیله و نابود کردند.
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از داده های زمین شناسی تاریخی می دانیم که در
حدود ده هزار سال پیش از امروز آخرین عصر
یخبندان رو به پایان گذاشت و ارتباط قاره
امریکا با اروآسیا قطع شد .حدود هشت هزار سال
پیش هم گرمای سختی آسیای مرکزی را فرا گرفت و
این سرزمین بزرگ را تهی از باشنده ساخت.
باشندگان بخش غربی آن به سوی کرانه های غربی
رود ولگا کوچیدند و باشندگان گستره خاوری آن-
مغولستان شمال خاوری (پیشینیان تورکان) هم به
سوی شمال اقصی و شمال خاوری روسیه به امتداد
جریان رودخانه ها رهسپار شدند (که تا کنون
همان جا زندگی دارند).
دانشمندان از روی کاوش های باستان شناسیک،
شناسیک
نسب
انتروپولوژیک،
شناسیک،
زبان
(ژنیتکی) تاریخی ،ریشه شناسیک (ایتمولوژیک) و
....توانسته اند موجودیت این ها را در گستره
پهناوری از شمال و شمال خاوری روسیه و قاره
امریکا تثبیت نمایند.
پاراتورک ها (نیاکان تورکان یا هونوها):
می توان هونوها را به گونه مشروط و مفروض به
عنوان پاراتورک ها (نیاکان تورکان) شمرد.
هونوها در واقع بخشی از خیونی های تورانی
بودند که در اثر آمیزش با زردپوستان به میان
آمدند .در این جا باید متوجه چند نکته باشیم:
بیشتر دانشمندان اروپایی نتوانسته اند میان سه
واژه (خیون ها ،هونوها و هون ها) تفکیک قایل
شوند .در نتیجه گمراهی هایی را سبب شده اند.
«خیون» قومی بودند تورانی .کتاب پهلوی -تفسیر
اوستا ،آن ها را خیونان مینویسد .اما در خود
کتاب مقدس زردشتیان – اوستا ،صفت هیائونا
( )Hyaonaیعنی خیونی نگاشته آمده است .هونوها
(هیونگنوها) که در منابع چینی نام این قوم
سینهو یا سیونو آمده است .در انگلیسی Hsiung-nu
و در آلمانی.Hiung-nu
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بیشتر پژوهشگران بر آن اند که همانا همین خیون
ها ،نیاکان هونوها بوده اند که از سرزمین های
نیایی خود به سوی مرزهای جنوبی سایبریا و شمال
چین در امتداد مرزی که کنون دیوار بزرگ چین در
آن جا برپا است ،شتافته بودند .در آن جا دو
قبیله خیونی استقرار یافتند که پسان ها در اثر
آمیزش شان با چینی ها – تبار نوی به نام
هونوها (خونوها ،سیونوها) پدید آمد.
برخی از دانشمندان اروپایی ،هونوها را برای
آسانی کار خود «هون های آسیایی» خوانده اند.
اما روشن است با این کار دردسرهای دیگری را
آفریده اند .دشواری در این است که پس از تسلط
یابی هونوها بر سرزمین های گسترده ،همه  24قوم
زیر فرمان آن ها برای چند سده هونویی خوانده
می شدند -یعنی «باشندگان کشور هونوها» که سر
درگمی های بسیاری را پدید می آورد .روشن است
اگر کشور شان را به گونه فرضی «هونوستان»
بخوانیم ،در آن صورت می توان سایر اقوام
باشنده این کشور را هونویی نه بل که
«هونوستانی بخوانیم» .با توجه به همین سر
درگمی بوده است که شماری از پژوهشگران ،برای
رهایی بابی از این کالوه سر درگم ،برای توصیف
برخی از توده های زیر فرمان هونوها که دارای
خاستگاه اروپاییدی تورانی بودند ،و به زبان
های ایرانی خاوری سخن می گفتند ،واژه موهوم
هون های سفید!!! (در واقع هونوهای سفید) را به
کار بستند که درست نمی باشد .زیرا چیزی به نام
هون های سفید یا حتا هونوهای سفید وجود نداشته
است .این تنها یک اصطالح به گفته ایرانی ها «من
در آوردی» است.
در واقع ،اقوامی که به نام ها هون های سپید
خوانده شده اند ،در اصل هونویی نه بل که توده
های تورانی زیر فرمان هونوها بودند که متشکل
از بازماندگان یوئه شی ها یا نیاکان کوشانیان،
دی ها یا نیاکان یفتلیان و اویغورها ،سیرها،
دینلین ها ،اوسونی ها و  .....بودند .روشن است
زبان این ها هم زبان سکایی ختنی بود .از این
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رو ،اصطالح «هون های ایرانی؟؟؟» هم بی پایه
است .چگونه می شود تورانیانی را که برای چندی
زیر دست دولت هونوها بودند ،هون ها آن هم
ایرانی!!! خواند؟
با آغاز فرمانروایی سیان بای ها و ژوژان ها یا
روران ها (نیاکان مغول ها) ،دیگر چتر سیاسی
هونوها ها هم مدت ها از سر شان پس شده بود .از
همین رو ،هونویی خواندن آن ها درست نیست .حال
چه رسد به هون خواندن شان  .زیرا در پهلوی
سایر دالیل ،گستره بودوباش هونوها جنوب باختری
مغولستان و شمال خاوری چین بود و شمار شان هم
در اوج اقتدار از  260هزار نفر بیش نبود و در
گستره گانسو و تورفان و ختن و کاشغر (جایی که
دی ها و اوسون ها و سیرها می زیستند) اصال حضور
نداشتند .تنها سایه و تاثیر سیاسی داشتند.
پس از باژگون شدن دولت هونوها ،آن ها چهار بخش
شدند .بخشی که در جنوب بودند ،یا چینی ها
مخلوط شدند .بخشی که در شمال غربی بودند ،به
سوی اروپا آمدند و بر سر راه با اورها (اورالی
ها) و اوگرها و دیگر توده ها آمیزش یافتند و
توده نو هون های اروپایی را به میان آوردند که
بخشی که در شرق
آتیال از میان شان برخاست.
بودند ،با بازماندگان دونخوها یا دونهوها
آمیزش یافتند و تنها دودمان شاهی هونوهای
شمالی نزد اوسون ها گریختند که پسان ها در این
جا نابود شدند.
این جا دیدیم که خیون ها نیاکان هونوها
تا
بودند و هونوها نیاکان هون های اروپایی .اما
این سه توده از هم از دید تباری و زبانی تفاوت
داشتند .زیرا خیون ها تورانی یا سکایی بودند و
زبان شان هم سکایی ختنی .در حالی که هونوها در
اثر آمیزش با چینی ها پاراتورکی شده بودند و
زبان هونوها هم پارا تورکی بود .روشن است هون
ها بیخی به عنوان یک توده نو تبارز کردند و در
باره زبان شان هم منابع فراوان اروپایی هست.
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اما اصل مطلب در باره یفتلیان است که نادرست
آن ها را از جمع «هون های سپید» خوانده اند.
در باره یفتلیان دو دیدگاه هست :یکی این که آن
ها برخاسته از «بای دی ها» یا دی های سپید
اند .در اوستا از دی ها به نام «داهه ها» یا
دهایی ها یاد شده است .شاخه دیگر قوم دی« -چی
دی ها» یا دی های سرخ است که اویغورها از
بازماندگان شان به شمار می روند .آن ها در
نیمه دوم هزاره یکم پیش از میالد در مرزهای چین
می زیستند .اما پسان ها در نیمه نخست هزاره
یکم میالدی زیر فشار چینی ها و  ....گریختند.
شماری از دانشمندان می پندارند که بای دی ها
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نخست به سینکیانک و ار آن جا به بدخشان آمدند
314
و به پامیر مسکن گزیدند.
 . 314در این میان وجه تسمیه بدخشان بسیار جالب می
باشد .شاید بدخشان در آغاز «بایدیشان» (بای دی شان)
بوده باشد .یعنی کوهستان بای دی ها .در این جا «شان»
به معنای کوه است که از زبان چینی گرفته شده است.
شاید این واژه را بای دی ها هنگام بودو باش در
مرزهای شمالی چین از آنان عاریه گرفته باشند .به
گفته گومیلیف همین اکنون هم در بدخشان در پامیر
مردمی زندگی می کنند که خود را بادی می خوانند .به
زبان عوام یعنی کسانی که در منطقه وزش بادها زندگی
کی کنند( .به راستی هم در آن سامان پیوسته بادهای
تندی می وزد) .اما روشن است که این تنها یک همانندی
ظاهری دو واژه بای دی و بادی است .طبق این فرضیه،
بدخشان یعنی کشور کوهستانی بای دی ها.
اما دیدگاه دیگری هم است که بدخشان را را کشور
خیونیت ها می خواند .جیالنی داوری -استاد زبانشناسی
در دانشگاه هایدلبرگ آلمان در مقالتی نوشته است که
« خیوینت ها را به زبان باختری -الخان  alxannoو الخنان
 alxannanoو به سانسکریت میانه -ٲله خانه  alakhānaمی
نامیدند.از همین رو نام بدخشان به معنی «توانمند و
نیرومند است که از طریق واژه باختری «پادخشان»
 padaxšanoاز واژه باستانی  *pāti-xšāna-مشتق شده است،
جایی که پادشاهان ،توانا بر تخت نشسته و فرمانروایی
می کردند.».
در این جا دو نکته شایان توجه است :یکی  pātiکه همان
«پاد» یا تخت شاهی است .از سوی دیگر ،همانندی «پاتی»
و «بادی» بسیار جالب است .اگر به جای «پاتی»« -بادی»
«بای دی» را بگذاریم ،در آن صورت با مفهوم
یا
شاهان نیرومند بای دی ها رو به رو می شویم.
آنالیز سکه های شاهان یفتلی نشان می دهند که خود
خود را خیون می خوانده اند .به سخن دیگر،
ایشان
سیاسی
تباری-
های
گروه
از
یکی
ها
یفتلی
(اتنوپولیتیک) خیونیت ها بوده اند .مقایسه منابع
گوناگون نشان می دهد که چنین گروه هایی حد اقل دو تا
بوده اند« :سپیت خیون» (خیون های سپید) و «کرمیر
خیون» (خیون های سرخ).
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بر سر این که هونوها به چه زبانی سخن می گفته
شناس
ریشه
دانشمندان
میان
در
اند،
(ایتمولوژیست ها) جر و بحث های فراوانی روان
بوده است .بیشترین دانشمندان در این که زبان
نخستین نیاکان آن ها تورانی یعنی ایرانی خاوری
(سکایی ختنی) بوده است ،تردیدی ندارند .اما
روشن است که پس آمیزش با چینی ها زبان شان به
زبانی که آن را پاراتورکی (زبان نیاکان تورکان
باستان) می خوانند ،تغییر یافته است.
دشواری در این است که از هونوها آثار مکتوب
بر جا نمانده است .همه داوری ها هم از روی چند
نامی است که از شاهان آنان در آثار چینی برجا
ماده است .باز هم مشکل در این است که تا چه
اندازه این نام ها با نام های راستین آن ها
مطابقت داشته است .گذشته از این ها از هونوها
چند جمله از نامه یکی از شانیوهای هونویی
عنوانی امپراتور چین بر جا مانده است.
یابی این
ریشه
کوشیده اند با
دانشمندان
واژه ها نوعیت زبان هونوها را تعیین نمایند.
با دشواری هایی بر می
باز هم در این جا
خوریم .برای نمونه ،در زبان هونویی خرگوش را
قویان می گفتند .در این جا شاید بتوان گفت که
چون در زبان های کنونی تورکی هم خرگوش را
قویان می گویند ،باید زبان هونوها هم تورکی
بوده باشد .اما به گونه یی که پسان ها دیده
شد ،قویان از کیهان ایرانی یعنی آسمان گرفته
به گونه یی که کیالشتورنی نوشته است ،خیون ها یکی از
گروه های قدیمی کوچیان ایرانی زبان بودند در دشت ها
و دامنه های نوار جنوبی آسیای مرکزی بسر می بردند.
گریشمن در ص 115 .کتاب خود در باره یفتلی ها نوشته
است که یفتلی -نام تیره دودمان حاکم بوده است و
خیونیت (به شکل خیون) نامی بوده است که مردم خود را
با آن می خوانده اند و اتحادیه یی بودند از قبایل
ایرانی که با کوشانیان خویشاوندی داشتند».
در باره منشای نام یفتل به قول کیالشتورنی «خیتل» به
معنای شاه خیونی ها است (که شاید در آغاز «خیون تل»
همچنین توپونیم (نام جغرافیایی منطقه
بوده باشد).
خیتل) که پسان ها هیتل و یفتل شده است.
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شده است و ریشه ایرانی خاوری دارد .شاید
هونوها خرگوش را موجود مقدس آسمانی (کیهانی)
می پنداشته اند .تازه این تورک ها بودند که
قایان را از هونوها عاریه گرفته بودند ،نه
برعکس .پروفیسور اسحاقف و پروفیسور اسماعیلف
در زمینه از قول داکتر زویف چنین می نویسند:
«بنا به برخی از ورسیون ها (نسخه ها)،
فراکسیون کاتون  Katunمنشای خود را از تیره
( Rat gineokتیره مهتاب) یوئه شی می دانند که
دارای خاستگاه هند و آریایی بودند .همانا در
نزد یوئه شی ها یکی از خدایان بزرگ راه شیری
بود (جریان سفید ،درخت زندگی)
کئییان Kuyan
بود ،که با مهتاب پیوند داشت .تصادفی نیست که
واژه  omonicتورکی قوویان /قویان Kuyan/ koyanبا
نماد کییان پیوند دارد.
).(Zuev 2002: 75
آن چه مربوط به هونوها می گردد ،از روی داشته
های تاریخی می توان گفت که گستره بود و باش
آنان هم مناطق جنوب خاوری مغولستان و شمال
خاوری چین بوده است و نمی توان از حضور آنان
در گستره تورکستان شرقی ،غرب مغولستان و
قزاقستان و باالتر از آن آسیای میانه و پشته
ایران سخن به میان آورد.
داکتر
پروفسور
و
اسحاقف
داکتر
پروفسور
اسماعیلف در کتاب «تاریخ تباری -سیاسی تاتار
ها (در سده های سوم -شانزدهم)» کازان 2007 ،می
نویسند:
«گلوتوژنیز  Glottogonicو اتنوژنیز پروتوتورکی
گستره پهناوری از آسیای مرکزی و جنوب سایبریا
را زیر پوشش می گرفت .در شکلگیری تباری
شناسی
انسان
و
فرهنگی(اتنوکلتوری)
(انتروپولوژیک) و به پیمانه بسیار ویژگی های
زبانی این مردمان ،نقش عمده را آمیزش و اختالط
تدریجی گروه های منگولوییدی (مغولی سیما)،
تورکی -مغولی با گروه های ایرانی اروپاییدی
(اروپایی سیما) و نیز هندو اروپایی ها و
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همچنین با بسترها یا زیرالیه های اوگری-
فینی ،Finno-Ugricسامویدها و جمعیت کت زبان بازی
کردند( .نوفگورودوا 1981 ،ص .ص)2011-207 .
روند این تعامل که در درازای دوره درازی ادامه
داشت ،شاید از عصر حجر آغاز گردیده باشد
(چبوکسارف ،1980 ،باسکاکف  ،1969سو شپ ،1992
اویسزو )1998
در نتیجه روندهای تباری -سیاسی و تباری-
فرهنگی قبایل تورکی چندین اتحادیه تباری-
سیاسی را تشکیل دادند (هونویی ،اتحادیه سیان
بی ها ،توباها و )...
اسحاقف و اسماعیلف در ادامه از قول داکتر زویف
می نگارند:
«وضعیت تباری در استپ های اورآسیا در هزاره
یکم پیش از میالد -نیمه نخست هزاره یکم میالدی
را می توان همچون همزیستی و اختالط تدریجی
اقوام کوچرو و چادر نشین ایرانی زبان و تورکی
دارای فرهنگ های مختلف باستانشناسیک
زبان
اما سر از سده های نخست عصر
توصیف کرد.
میالدی ،فرآیند تورکزاسیون  Turkizationاستپ های
آسیای مرکزی به یک پدیده سراسری مبدل می گردد.
از همین رو هم است که سیمای تباری -زبانی
مردمان باشنده این گستره دگرگون می شود.
(.»)2002: 44 ،Zuev
«تاریخ تباری سوبسترات یا بستر پاراتورکی از
سنتز یا آمیزش دو گروه باشندگان مشخص شده است:
گروه [اروپاییدی] تشکل یافته در باختر رود
ولگا ،در هزاره های سوم و دوم پیش از میالد در
روند مهاجرت های چند سده یی در جهات شرقی و
جنوبی ،جمعیت غالب منطقه ولگا و قزاقستان،
ظاهر شده پسان ها در
آلتایی و دره ینی سئی
استپ های شرق ینی سئی
و گروه هایی که منشای درون آسیایی دارند.
تاریخ تعامل و با آهم آمیزی دو گروه باشندگان
[اروپاییدی و آسیایی] در درازای دو -دو نیم
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هزار سال دیرین روندی که در جریان آن استحکام
تباری عملی گردید و جوامع تباری تورکی زبان
شکل یافت .همانا از جمع این قبایل نزدیک به هم
در هزاره دوم میالدی توده های معاصر تورکی
روسیه و گستره های همسایه جدا گردیدند.
[بر افتادن شاهنشاهی یوئه شی ها به دست هونوها
و راندن آن ها (از گانسو ،حوضه رود تاریم،
تورفان ،ختن،کاشغر و هفترود) به آسیای میانه،
به معنای آغاز عصر فرمانروایی توده های تورکی
زبان و مغولی بر استپ های اروآسیا بود که روند
استقرار آنان را در این پهنه فراهم نمود.
با برافتادن هونوها در اثر دسایس چین ،زمینه
برای عروج نیاکان مغول ها در گستره توران
خاوری (مغولستان) فراهم گردید .برآمدن تورکان
آشینایی و در آینده اویغورها و قرغیزها هر چند
توانست ،برای چندی بار دیگر زمینه را برای
فرمانروایی توده های تورکی زبان (که آمیزه یی
بودند از تورانیان ایرانی زبان و مغول ها و
چینی ها) ،هموار گردانید ،اما دیرپا نبود.
سر انجام هم برافتادن دولت اوسون ها به دست
ژوژان ها و کوچیدن آن ها از ترکستان خاوری به
هفترود به معنای پایان فرمانروایی تورانیان
ایرانی زبان در گستره توران خاوری بود.
در پایان کار هم ،برافتادن سامانیان به معنای
پایان فرمانروایی توده های ایرانی زبان بر
گستره توران غربی (قزاقستان و هفترود) بود.
در آخرین پرده ،بر افتادن امارت بخارا ،و
افتادن آن به دست روس ها به معنای پایان
فرمانروایی توده های ایرانی زبان بر میانرودان
ورز رود و تثبیت فرمانروایی نهایی تورکی
بر آسیای میانه با پشتیبانی روس ها
زبانان
بود-.گ].
تورک های باستان (تورکیوت ها):
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کنفدراسیون قبایلی که خاقانات تورک را پی
ریختند ،مشتمل بر دوازده قبیله بودند که در آن
آشینایی ها نقش پیشتاز و برجسته را بازی می
کردند .در این حال ،بازماندگان هونوها،
بازماندگان ژوژان ها ،اوسون ها ،بازماندگان
یوئه شی ها (تخاریان و کیداریان) ،بازماندگان
سیرها ،کنگویی ها ،چشی ها ،شاید گروه هایی از
تبتی ها و دیگر قبایل به ویژه تیله ها (دی ها)
یا نیاکان اویغورها و تاتارها و خاگاس ها
(نیاکان قرغیزها) هم در کنفدراسیون اشتراک
داشتند .یعنی تیره خاصی به نام تورک وجود
نداشت .تورکیوت ها نامی بود که ژوژان ها بر
آشینایی ها گذاشتند .در این حال ،مساله اصلی
این است که ایل آشینا از دید تباری به کدام یک
از اقوام شناخته شده در آن برهه تعلق داشت؟
دشواری در این است که در زمینه هیچ گونه سند
مکتوب (منهای گزارش های گاهنامه های چینی) در
دست نیست .آن هم این گاهنامه ها اطالعات ضد و
نقیضی را در باره خاستگاه آشینایی ها ارائه می
کنند .تنها چیزی که می تواند در زمینه به ما
کمک نماید ،ریشه شناسی چند واژه و نام
–
ویژه
به
آنان
پادشاهان
از
بازمانده
بنیادگذاران دودومان -نولوشاد و آشینا و نیز
مسقط الرس یا محل بودوباش نخستین آن ها،
افسانه های تاریخی و کارگیری از روش های
پیچیده علوم گوناگون است .درست تجزیه و تحلیل
واژگان ،پژوهش پیرامون اسطوره ها و تعیین دقیق
خاستگاه آن ها می تواند در زمینه به ما کمک
نماید .می توان گمان زد که آن ها در جایی در
نزدیکی دامنه های جنوبی آلتای در شمال باختری
چین زندگی می کرده اند و از آن جا به آلتای
کوچیده بودند .اما کجا؟
به هر رو ،در باره خاستگاه نژادی و تباری ایل
آشینا -ایل هسته یی تورکان باستان ،زبان
نخستین شان و زیستگاه نخستین شان -در میان
دانشمندان تفاوت های بنیادی وجود دارد .برای
مثال گروهی آنان را مغولی تبار و مغولی زبان و
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گروه دیگر تورانی (سکایی -اوسونی تبار) و
ایرانی زبان و برخی هم پاراتورکی (هونویی) می
شمارند .داده های پسین علمی به سود دیدگاه
تورانی تبار بودن و ایرانی زبان بودن آنان از
کار برآمده اند.
ایل آشینا در آغاز قبیله یی بودند متشکل بر
 500خانوار از اقوام و تیره های گوناگون که پس
از افتادن دولت هونوهای جنوبی به دست چینی ها
در شمال چین در  Zhelai Zhaiو یا شرق تورفان و
یا هم در جاهایی دیگری گه پسانتر یادآور
خواهیم شد ،بسر می بردند.
به پنداشت پروفیسور دیمیتری واسیلیف -دانشمند
تورک شناس روسی« ،در حوالی سده های چهارم-
پنجم میالدی در میان قبایل هونوهای بعدی در
استان تورفان در ترکستان شرقی ،مردمانی می
زیستند که به گمان غالب به زبان پاراتورکی سخن
می گفتند( .شایان یادآوری است که در این هنگام
در تورفان در آغاز کوشانیان و سپس هم یفتلی ها
حاکم بودند) .منظور از پاراتورکی هم همان زبان
بازمانده از هونوها است که آمیزه یی بود از
ایرانی شرقی دیرین و چینی میانه.
بر پایه افسانه های رایج در میان تورک ها،
قبایل مخاصم هونو به این ها یورش می برند و
همه را می کشند .تنها یک کودک که دست ها و
پاهایش را بریده اند ،به گونه معجزه آسایی
زنده می ماند .یک ماده گرگ خاکستری این کودک
را می بیند و با خود به مغاره اش می برد و او
را پرورش می دهد و بزرگ می کند و از او ده پسر
(به روایت دیگر چهار پسر یا شش پسر) به دنیا
می آورد.
پسر ارشد این ماده گرگ -به گفته ،داکتر
عثمانف ،نولو شاد -بنیادگذار دودمان قدیم
تورکی آشینا گردید .به گونه یی که پروفیسور
برتلد در کتاب تاریخ «ترک های آسیای میانه»
نوشته است ،کلمه شاد از شاه ایرانی گرفته شده
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است و تورک های قدیم این لقب را برای سران
قبایل خود به کار می بردند( .برای نمونه نام
نوه ایستیمی خاقان سوشا بود .لقب شاهان هونویی
هم شانیو بود).
پسان ها این ها با دخترانی از یکی از قبایل
بومی تورفانی پیوند زناشویی می بندند و این
گونه قبیله آشینا به دنیا می آید .رهبر ایشان
آشین یا آشینا است .آشین یک کلمه ایرانی شرقی
است .گومیلیف این کلمه را مغولی می پندارد که
از شونوچیونو گرفته شده است و می نویسد که
آشین (شینو) گرگ معنا می دهد و پشوند آ -چینی
است که نشانه تکریم و تعظیم است) که در حوالی
 460میالدی قبیله خود را که در معرض تهدید
دشمنان قرار داشت ،با خود به شمال مغولستان به
کوه های آلتای به گستره دولت ژوژان ها می برد.
پسان ها (در حدود صد سال بعد) این قبیله با
متحد ساختن سایر قبایل زیر ستم ،در برابر
ژوژان ها می شورند و دولت آنان را بر اندازند.
درست در همین هنگام (سده ششم میالدی) است که
برای نخستین بار کلمه تورک شنیده می شود که
315
شاید به معنای اتحادیه قبایل باشد».

315

 .در ویکی پیدیا یه زبان پارسی در باره ترک آمده
است:
«...به پنداشت هامر-پورگشتال طایفۀ ترک باید همان
باشد که در تألیفات هرودوت به صورت تارژتااوس
(ترگیتاوس) و در تورات به صورت توقارمه (توغارمه)
نوشته شده است .خاندان آشینا از لی جین به خانات
روران مهاجرت کردند».
« ...هرودوت ،در آن جا که نام های طوایف ساکن در
سرزمین مملکت سیتی را می برد ،می گوید :یکی از آن
طوایف ،موسوم به «ایرک» می باشد؛ و «پمپونیوس ماال»،
از علمای جغرافی رمن که در سال چهل وسه میالدی کتابی
در جغرافیا تالیف کرده ،ایرک را تصحیح نموده گوید:
صحیح آن «ترکواوترک» است؛ و اهل فن ،این تصرف را
تصدیق و تحسین کرده اند»( .ص 104.خط سوم)
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گومیلیف روایت دیگری از این افسانه دارد .او
می نگارد که «در میان قبایل شکست خورده از دست
توبایی ها هنگام سرکوب شمال چین از سوی آن ها
پنجصد خانوار آشینایی حضور داشتند .این ها از
طوایف مختلف متشکل بودند که در باختر شن سی می
زیستند که در سده چهارم از سوی هونوها و سیان
بای ها (نیاکان مغوالن) اشغال شده بود .آشینا
از سردار هونو -موگانیو اطاعت می کرد که
فرمانروای خئی سی (منطقه یی در غرب اوردوس
میان گستره هوان هی و نانی شان) بود .هنگامی
که به سال  439توبایی ها بر هونوها پیروز
شدند ،و خئی سی را به امپراتوری «وی» اتصال
در مآخذ ایرانی نام توران با ترکان و در مآخذ زبان
پهلوی و زرتشتی ،هیتالیان با خیانیان و در مآخذ
عربی ،هیتالیان با ترک ها و در مآخذ ارمنی ،هیتالیان
با کوشانیان آمیخته شده اند و این یکی از دالیلی است
که مطالعه در مورد تاریخ این منطقه را مشکل
ساختهاست.
وامبری در  ، 1879کلمة ترک را مشتق از فعل تورمک به
معنای «تولید مثل کردن » و «به وجود آمدن» دانسته
است (د .ا .ترک  ،ج  ،12بخش  ،2ص  .)143دورفر در 1344ش
 ، 1965 /کلمة ترک را که در سنگنبشته های اورخون آمده
بود « خلق وابسته به دولت و تبعه» معنا کرده و مولر
کلمة ترک را در صورت اسم بودن «نیرو» و «قدرت» و در
صورت صفت واقع شدن «نیرومند» و «قدرتمند» معنا کرده
است .این نظر را برخی محققان نیز ،از جمله تامسن،
کالوسون ،نمت ،دورفر و بازن پذیرفته اند (د .ا .ترک،
همانجا؛ آوجی اوغلو ،ج  ،1ص .)295
در سنگنبشته های اورخون کلمة توروک معموالً با کلمة
بدون (قبایل ،خلق ،مردم) همراه بوده و به صورت توروک
ُ
بدون (مردم ترک) آمده است (تکین ،سنگنبشتة کول تگین،
رویة شرقی ،بندهای 10 ،6ـ ،27 ،25 ،22 ،11رویة جنوبی ،
بندهای 6ـ  ،8رویة شمالی ،بند  ،6سنگنبشتة بیلگه
قاغان ،رویة شرقی ،بندهای 21 ،19 ،10 ،7ـ،33 ،30 ،22
 ، 38رویة شمالی ،بندهای  5ـ ) 8 ،6که این نام بیشتر
جنبة سیاسی داشته است .از مطالب مذکور در این
سنگنبشته ها چنین برداشت می شود که ُ
ترک ُ
بدون تنها
شامل بخشی از ترکی زبانان دشت می شده است».
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دادند ،سردار آشینا با  500خانوار نزد ژوژان
ها گریخت و در دامنه جنوبی کوه های آلتایی
ساکن شد و به استخراج آهن برای ژوژان ها می
پرداخت .در آن هنگام زبان بین القومی رایج-
زبان های سیان بای ها و مغولی قدیم بود .این
زبان بازار ،دیپلماسی و فرماندهی بود .آشینا
با همین زبان در  439به شمال گوبی آمد».
به گونه یی که دیده می شود ،قبیله آشینا از
تیره های گوناگونی متشکل بود و زبان شان هم به
قول گومیلیف پروتومغولی بود .برعکس ،واسیلیف
خاستگاه آنان را تورفان شرقی و زبان شان را
پاراتورکی یا هونویی می خواند .دشواری در این
است که در زمینه داده های موثق در دست نیست.
همه چیز بر اساس حدس وگمان است .در منابع
گوناگون چینی هم در زمینه اطالعات ضد و نقیض
بیان گردیده است.
اسماعیلف

از

قول

داکتر اسحاقف و داکتر
کلیاشتورنی می نویسند:
«افسانه ها منشاء تورک ها را با ترکستان شرقی
و قبایل هونوهای بعدی پیوند می زنند :گاهنامه
تاریخی چینی «ژو شو» به طور مستقیم می نویسد:
(تورک ها) قبیله خاصی
«توتسزویی ها Tutszyue
از هونوها اند .نام طایفه یی آن ها آشینا است.
مطابق این افسانه ،آن ها با پنهان شدن از ترس
دشمنان خود که جنگجویان زخمی را کشته بودند،
شمال تورفان
به یاری ماده گرگی به کوه های
(ترکستان خاوری) گریختند».
(کلیاشتورنی ) 1964: 103-106
از دید من ،با توجه به این که در همه جا نام
رهبران آشینایی به گونه یی با نام شاه پیوند
دارد ،و نام پدر آشینا هم نولو شاد بوده است،
می شود گفت که احتمال تورفانی بودن ایل آشینا
بیشتر می رود .پسوند «آ» در زبان چینی نشانه
ارجگزاری و بزرگداری است .شاید این پسوند از
زبان ایرانی خاروی به زبان چینی راه یافته
برعکس از چینی به زبان های
شایدهم
باشد و
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توده های باشنده شمال چین .اکنون این پسوند در
واژه هایی چون آبا ،آپا (مادر بزرگ) -آنا ،ننا
(ننه) -مادر ،بابا (پاپا) ،ماما (مادر) ،ماما
(دایی) ،کاکا (اکا به پشتو -عمو) ،آجا (مادر
بزرگ در هزاره یی) و...
شاید آ +شین +آ به معنای شاه بزرگ و ارجمند و
بزرگوار و یا هم چیزی مانند شاهنشاه و خان
خانان بوده باشد .حتا اگر «شین» را به معنای
آبی هم بپنداریم ،چنانی که شماری از دانشمندان
اکادمیسین
و
اسحاقف
اکادمیسین
جمله
از
اسماعیلف -دانشمندان تاریخ نویس تاتاری در
کتاب تاریخ تباری سیاسی تاتارها ( 2007قازان)
هم بر آن تاکید دارند ،آشینا یعنی سردار
آسمانی .پادشاهی که از سوی آسمان فرستاده شده
است .باز هم می بینیم که شین به معنای آبی و
تیره ریشه ایرانی دارد .چنانی که همین اکنون
در زبان پشتو دقیقا به همین معنا به کار می
رود.
حال اگر آن ها در تورفان بود و باش داشتند ،می
شود نتیجه گرفت که تقریبا سه قرن در ترکستان
خاوری زیسته باشند و روشن است زبان شان بیشتر
با زبان های رایج در این جا که با زبان کوشانی
ها و یفتلی ها (از گروه زبان های ایرانی شرقی
قدیم -سکایی ختنی) نزدیک تر بوده است.
«هونوها»یی هم که در این جا می زیستند ،در اصل
هونویی نه بل که توده های زیر فرمان هونوها
بودند که متشکل از اوسون ها ،یوئه شی ها یا
نیاکان کوشانیان ،یفتلیان و ...بودند و روشن
است زبان حاکم هم در این جا زبان کوشانی ها
(زبان تخاری) و زبان یفتلی ها یعنی سکایی ختنی
بود.
تازه پس از برافتادن دولت هونوها و آغاز
فرمانروایی سیان بای ها و ژوژان ها ،دیگر چتر
سیاسی هونوها ها مدت ها از سر شان پس شده بود.
از همین رو ،هونویی خواندن آن ها درست نیست.
از همین رو هم شاید واسیلیف آن ها را «هونوهای
بعدی» خوانده است .یعنی بازماندگان هونوها.
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دشواری در این است که پس از تسلط یابی هونوها
بر سرزمین های گسترده ،همه  24قوم زیر فرمان
آن ها برای چند سده هونویی خوانده می شدند-
یعنی باشندگان کشور هونوها که سر درگمی های
بسیاری را پدید می آورد .روشن است اگر کشور
شان را به گونه فرضی «هونوستان» بخوانیم ،در
آن صورت می توان سایر اقوام باشنده این کشور
را هونویی نه بل «هونوستانی بخوانیم» .با توجه
به همین سر درگمی بوده است که شماری از
پژوهشگران ،برای رهایی یابی از این کالوه سر
درگم ،برای توصیف برخی از توده های زیر فرمان
هونوها که دارای خاستگاه اروپاییدی تورانی
بودند ،و به زبان های ایرانی خاوری سخن می
گفتند ،واژه موهوم هون های سفید!!!! (در واقع
هونوهای سفید) و حتا «هون های ایرانی» را به
کار بستند که درست نمی باشد.
به هر رو ،از دید من ،شاید در آغاز چیزی
همانند تور یوت بوده باشد .یعنی تور +یوت که
حرف صدادار ک در میان دو حرف بی صدا در آن
پسانتر افزود شده باشد .و این گونه تورکیوت
شده باشد و سپس هم دو باره «یوت» مغولی باستان
حذف گردیده باشد و تنها تورک مانده باشد.
شایان یادآوری است که اویغوری ها همین اکنون
هم تورفان را توریان می گویند .تورفان شاید از
تولوفان چینی گرفته شده باشد که ورسیون چینی
توریان است .این گونه ،امکان آن می رود که ایل
آشینا با توجه به تورفانی بودن یا توریانی
بودن خود ،از سوی ژوژان ها توریوت خوانده شده
باشند.
به هر حال ،چه زبان آن ها به مغولی قدیم (زبان
سیان بی ها) نزدیک بوده باشد یا با زبان پارا
تورکی (زبان هونوها) و یا هم با زبان های
ایرانی شرقی ،آن ها به گستره دولت پارا مغولی
ژوژان رفتند و در دامنه های جنوبی آلتای مسکن
گزین شدند.
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آن ها به گمان غالب از سوی دولت ژوژان ها
تورکیوت خوانده شدند .زیرا پسوند یوت یک پسوند
پارامغولی است و چینی ها هم آن ها را توکیوها
خواندند .زبان چینی حرف ر ندارد .یعنی در آغاز
نه خودشان خود را تورک می خواندند و نه دیگران
آنان را به این نام یاد می کردند .از این رو،
اصطالح تورک متاخر است.
به گفته پروفیسور داکتر لئو گومیلیف (نوه آنا
احمدووا -سخنور نامدار تاتاری)– واژه تورک
کنون صرف بار زبانی دارد .طرفه این که واژه
تورک در آغاز هم تنها بار زبانی داشته است.
اکادمیسن پروفیسور داکتر اوسکون عثمانف -رییس
انجمن تاریخ دانان قرغیزستان در کتاب «تاریخ
قرغیزستان» 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 زمینه می نویسد« :واژه تورک در
آغاز ،شاید بار زبانی و اجتماعی داشته بود ،تا
نمایندگان
تنها
آغاز،
در
چون
تباری.
اریستوکراسی نظامی را به این نام می خواندند.
اما با گذشت زمان ،نه تنها برای طایفه یی که
در راس اریستوکراسی نظامی قرار داشت ،بل که
برای همه اقوام زیر سلطه آن ها تعمیم پیدا
کرد».
هر چه بود ،در این جا بود که یکی از نواده های
آشینا -بومان ،دولت بزرگ خاقانات تورکی را
تاسیس کرد .باز هم باید متوجه بود که خاقانات
نامی است که پسان ها به این دولت داده شده
است .چه« ،ات» نشانه جمع عربی است و در آن
هنگام یعنی در سده ششم میالدی اعراب چه که حتا
بسیاری از ایرانیان هم تورک ها را نمی شناختند
و ممکن نبود که خود شان دولت خود را خاقانات
خوانده باشند .چه نمی توانستند کلمه خاقان را
با ات عربی جمع ببندند .هر چه بود ،دولتی به
میان آمد که در راس آن خاقان بود .خاقان هم از
دهگان (دهقان) -خان -ایرانی گرفته شده است.
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«ل .ن .گومیلیف  ، LN Gumilyovن .یا .بیچورین
 ،Y Bichurinو .و .گریگوریف  ،VV Grigoryevان .آ.
گروم-گرژیمایلو Grum
،NA Aristov
اریستوف
ای.
س.
اینوسترانتسیف،
آ.
ک.
،Grzhimailo
رودینکو ،می .ای .ارتامانف  MI Artamonovو شمار
دیگری از دانشمندان دبستان تاریخ روسیه ،ضمن
پرداختن به مساله کوچی شناسی (مطالعه توده های
کوچرو و چادرنشینان) بر پایه سوابق و منابع
مکتوب منحصر به فرد حفظ شده تا به امروز در
باره تورک های باستان -تاریخ های دودمان های
چینی و گاهنامه های تان شو  ،Tanshuوی شو،
 ،Weishuسویی شو  Suishuو تاریخ های یونانی -رومی
(بیزانتینی یا روم شرقی) شرقی و منابع نوشته
شده ارمنی ،عربی و پارسی و به این نتیجه
رسیدند که نمایندگان دودمان آشینا  Ashinaکه
رهبری خانات بزرگ تورک را در دست داشتند،
دارای خاستگاه مغولی [و زبان پروتومغولی-گ].
بوده اند.
پژوهشگران دیگری همچون هاوسیگ  ،H. B. Haussigس.
گ .کلیاشتورنی  ،SG Klyashtornyآ .ان .برنشتام
 ،Bernshtamزویف  ،Yu.A.Zuevساوینف ،DG Savinov
گوشچین ،SP Gushchinار .ان .رونا-تاش ،ریچارد
نلسن فرای ،فیندالی ،ماخپیرف  Mahpirovو دیگران
و
ساکایی
خاستگاه
فرضیه
اند
کوشیده
اوسونی(سغدی -ساک +دی») آشینا را مطرح نمایند
و به سود این نسخه آوندهای زیر را می آورند:
ریشه های نام تباری «آشینا» را بایسته است در
تیره یی
نامکسان یا انتروپونیمی antroponimii
و
Haussig
ساکایی -اوسونی جویید .هاوسیگ
کلیاشتورنی  Klyashtornyچنین می پندارند که پیوند
نام تیره آشینا و نام پارسی باستانی
میان
برآیند ریشه شناسیک
اهشاینه  ahşaẽnaمی تواند
316
(ایتمولوژی) رضایت بخشی به دست بدهد.
 . 316آن چه مربوط به واژه «شاه» می گردد ،این واژه-
«شاه» در کتیبه های پارسی باستان ( ""xšāyaɵiyaخشاَ
َه)
یثی
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حتا اگر خود را به سوژه تورکستان خاوری محدود
بسازیم ،فرم مطلوب مورد نظر در )xs'yn'k (-əhšēnē
سغدی به معنای «آبی ،نیلگون تیره» می آید .به
زبان ختنی-ساکایی (برهمایی) )- āşşeiņa (-āşşena
«آبی» است ،که -ā-کشیده همچون توسعه ahş-> āşş-
پدید آمده است .در زبان تخاری  - A āśna-آبی،
(که از زبان های
تیره و تاریک معنا می دهد
ختنی -ساکایی و یا سغدی گرفته شده است).
درست ریشه شناسی یا ایتمولوژی ساکایی ~ <āşşeiņa
 āşşenaبا معنای «آبی» (رنگ آسمان) از دید
آوایی (فونوتیکی) و معنایی (سیمانتیکی) رسا و
همچنان در کتیبه های
کامل است .این دیدگاه
باستانی طلسمی تورکان هم به گونه مکتوب تایید
می گردد.
ُرخون  ،Orkhonدر روایت
در سنگنبشته های بزرگ ا
در باره نخستین خاقان ها ،مردمی که شاهنشاهی
نو را پی ریخته بودند ،به نام کوک تورک kök
türkخوانده شده اند .صرف نظر از تعابیر و
تفاسیر فزونشمار کلمه «کوک» در این واژه،
همخوانی ایده آل آن را از دید سیمانتیک

نوشته شده است .این واژه پر بسامد در متون پارسی
باستان گویا بر خالف قواعد آوایی پارسی باستان بوده و
آن را مادی دانسته اند .دلیل چیست؟ شکل واژه xšāyaɵiya
در زبان آریایی آغازین  *kšāi̭ ati̭ a-بوده هست ti̭ .در این واژه
در تحول به ایرانی آغازین به شکل ̭ ɵiبوده و این شکل در
زبان های اوستایی و مادی باقی ما نده .اما در پارسی
باستان بر اساس شواهد این ̭ tiایرانی آغازین به ̭ šiتحول
پیدا کرده است .شاهد این تحول را می توانیم صفت
پارسی باستان  hašiya-به معنای «حقیقت» تلقی کنیم .این
واژه در زبان سنسکریت به شکل  satyá-و در اوستایی به
شکل  haiɵya-هستند .مالحظه می کنی د که در این واژه تحول
̭tiآریایی آغازین به ̭ ɵiاوستایی و ̭ šiپارسی باستان کامالً
قابل مشاهده است .پس اگر بخواهیم واژه شاه را بر اساس
قواعد نگارشی پارسی باستان بنویسیم ،باید به جای
xšāyaɵiyaمندرج در کتیبه ها ،واژه  xšāyašiyaرا بنویسیم».
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(معنایی) با مفهوم نام آشینا
سازیم.

خاطر نشان می

ردیابی صریح و روشن نام «آشینا» و واژه «کوک»
است که معنای اصلی و نخستین و
گواه بر آن
منشای خارجی آن در آغاز از دست نرفته بود ،که
بیخی با فرهنگ پولی اتنیکی (چند تباری) شکل
یافته در خاقانات نخستین تورک همخوانی و
سازگاری داشت .مگر به گفته ل .بازین L. Bazinدر
محیط سیاسی و فرهنگی دوران برپایی اردوی
اتیوکی  Otyukبیلگی خاقان دیگر بار پیشین خود
را از دست داده و رنگ قومیتی یافته بود.
یو .آ .زویف  – Yu.A.Zuevخاور شناس دیگر نیز بر
خاستگاه ساکی -اوسونی آشینا تاکید می ورزد:
او به ویژه به همانندی افسانه ها در باره
منشای ساک ها– اوسون ها و آشینا توجه می کند.
برای نمونه او «اوسونی آشینا» را برجسته می
سازد.
 .1گاهنامه محل موقعیت قدیم سرزمین اوسونیا
(کشور اوسون ها) را میان تسلیان  Tsilyanو
دانهوانگ (دون هوان) تعیین می نماید.
.1ب- .آشینایی ها در غرب سی های یا شیهان در
 Sharaیعنی درست در همان
منطقه شارا -نورا
منطقه که اوسون ها در آن بود و باش داشتند ،در
سرزمین اوسون ها بسر می بردند.
 .2اوسون ها سردار نشین کوچکی بودند که در
مرزهای غربی هونو ها زندگی می کردند.
.2ب -.در تمام نسخه های افسانه ،سرزمین
آشیناها شاخه جداگانه یی از دریای غربی در غرب
کشور هونوها می باشد.
 .3اوسون ها از دست قبیله همسایه خود -یوئه شی
ها نابود شده بودند و در سر زمین آن ها تنها
یک شاهزاده نوزاد زنده مانده بود.
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آشیناها هم از دست همسایه های خود
.3ب-.
نابود شده بودند و تنها یک کودک از نبرد جان
سالم به در برده بود.
 .4توتم های نیایی اوسون ها -ماده گرگ و کالغ
سیاه ،برای کمک به کودک آمده بودند که او را
از مرگ نجات دادند.
 .4افسانه آشینایی ها می گوید که یک ماده گرگ
به یاری و کمک شتافته بود .در روایت از کالغ
یاد نمی شود ،اما این شکاف (لکه سفید) را
فهرستی درازی از تاماگ ها  tamgasپر می کند که
نشان می دهند در آن  tamgآشینایی -کالغ سیاه
آورده شده است.
 .5در افسانه اوسونی ها پسر به خاور به
اردوگاه شانیوی هونوها برده شده بود و در آن
جا آموزش و پرورش یافته بود و بزرگ شده بود.
در روایت اوسونی این پسر یک روح [آسمانی-گ].
بوده است.
.5ب -.نیاکان آشینا – ماده گرگ و پسر بچه
بودند که روح آن ها را به خاور شارا نور به
مغولستان داخلی می برد.
 .6با گذشت چند سال ،میان یوئه شی ها و اوسون
در می گیرد که این بار به
ها بار دیگر جنگ
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شکست یوئه شی ها می انجامد.
 .6در افسانه آشینایی ها چنین آمده است که
که پسر
سردار مخاصم با آگاهی یافتن از این
هنوز هم زنده است ،بار دیگر لشکرکشی می کند
تا آشینا را بکشد و همراه با او توتم قبیله
را هم نابود کند .مگر موفق نمی شود.
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 .شایان یادآوری است که اوسون ها در آغاز زیر
تسلط یوئه شی ها (ماهبانویان یا تخاریان -نیاکان
کوشانیان) بودند و از دست جور و ستم های بی پایان
آنان با هونوها که در موقعیت همانندی قرار داشتند،
با آن ها همدست شدند و شاهنشاهی ماهبانوبان را بر
انداختند ،کیدار -پادشاه آن ها را کشتند و سرزمین
های شان را در گانسو و تورفان و ختن گرفتند- .گ.
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 .7اوسون ها به شمال باختری زیستگاه نخستین
خود می کوچند -به هفترود (گستره تیان شان و
دریاچه ایسیک کول).
.7ب -.آشینا همه مسیر همانندی را می پیماید.
اردوگاه آشینا  -هی لو در تاالس قرار داشت.
بر پایه همین افسانه ها ،قبیله اوسون
.8
توانمند می شود و قلمرو خود را گسترش می دهد.
نخستین سردارد اوسونی پدر ده پسر می شود.
.8ب -.شمار کودکان آشینا هم به ده تن می رسد.
اما در این جا نسخه ده پسر به گونه مصنوعی به
واقعیت موجودیت ده قبیله (اون اوک) خانات تورک
غربی گره خورده است.
زویف چنین می پندارد که اوسون ها پیوندهای
خانوادگی یی با قبیله حاکم آشینا در خانات
نخست تورک داشتند.
همین گونه ،آ .ان .برن شتام  Bernshtamو د .گ.
 Savinovو شمار دیگر خاورشناسان بر
ساوینف
آشیناها تاکید می
خاستگاه ساکایی -اوسونی
ورزند .آن ها اشاره می کنند که با تایید سوئی
شو نیاکان آشینا از کدامین تیره «هوهای مختلط
یا مخلوط» (هوهای همچوش) بوده اند .برنشتام در
پیشگفتاری که بر «مجموعه اطالعات» بیچورین
( Bichurinدانشمندی که شمار فراوان آثار چینی
باستان را به زبان روسی ترجمه کرده بود-گ ).به
سال  1950خاطرنشان ساخته بود که واژه چینی«هو»
–وحشی یا بربر معنا می دهد که این چینی ها
نبودند که آن را با نام تورک یکی می پنداشتند
و شناسایی می کردند .با این حال ،به تایید
برنشتام ،چینی ها به ویژه در مناطق ترکستان
خاوری و آسیای میانه طبق معمول (به استثنای
چند مورد) ،زیر نام «هو» نه قبایل تورک ،بل
مردمان زمیندار بیشتر سغدیانا را می شناختند.
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شادروان پروفیسور داکتر س .گ .کلیاشتورنی-
(یکی از بزرگترین تورک شناسان و مغول شناسان
جهان) ،که پیرامون افسانه ها در باره تیره
آشینا پژوهش کرده بود ،با وراندازی (مقایسه)
شواهد تاریخی گاهنمانه های تاریخی دودمانی «شو
سوئی» چین با این افسانه ها خاطر نشان ساخت که
این افسانه ها دارای شالوده و پشتوانه واقعی
اند که ارزش هیستوریوگرافیک (تاریخنگاری) آن
کنون بی تردید به نظر می رسد و پیشنهاد کرد
تاریخ دیرین قبایل تورک  Tÿrkرا به دو دوره
متوالی تقسیم کرد:
 /1دوره گانسویی -گاوچه یی –gansuyso-gaocha
هنگامی که [هسته] نیاکان تورکان آشینایی از
جمع قبایل شبان و بومی ایرانی زبان در گستره
ترکستان خاوری تشکیل شدند (در سده سوم میالدی
تا  460میالدی).
 /2دوره آلتایی ،هنگامی که دیگر اتنوس (گروه
قومی تورک) به خاک آلتای مغولستان مهاجرت کرد
( 552-460سال میالدی).
نتیجه گیری کرد که
چنین چیزی اجازه می دهد
 Pinlyanاز
ایل آشینا در هیسی Hexiو پین لیان
تیره های گوناگون هند و اروپایی (دقیق تر
تورانی های ایرانی زبان-گ ).ریخت یافته بودند–
تباری که منابع چینی آن را (هوهای همجوش یا
مختلط) خوانده اند.
در این گستره ،در دوره شکلگیری ایل آشینا (از
سده سوم میالدی تا سال [ ) 460که ایل به دامنه
های جنوبی کوه های آلتای کوچید-گ ،].باشندگان
هندو اروپایی دارای زبان های ایرانی و تخاری
در ریختیابی تباری (اتنوژنیز )ethnogenysآشینایی
ها برتری داشتند .از گواهی منابع چینی همچنین
بر می آید که در شکلیابی ایل آشینا همچنین
تیره های هونویی مشارکت داشته اند.
پس از سرکوب و شکست و برافتادن دولت تسزیوی ها
 tszyuytsدر هی سی  ،Hexiآشینایی ها به گاوچان
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 Gaochangگریختند و پس از  460زیر فرمان ژوژان
ها افتادند و به دامنه های جنوبی آلتای جاگزین
شدند .در این جا (که کان های آهن سرشار دارد)،
و صنعتگرانی شدند ،که
آشینایی ها پیشه وران
به ذوب آهن (متالورژی) و آهنگری می پرداختند.
می پندارد،
به گونه یی که ساوینف Savinov
آشینایی ها در میهن نو خود با قبایل بومی
دارای بستر فرهنگی پروتوتورکی بر خوردند .چنین
بر می آید که مقارن با این زمان ،بتوان نخستین
فرآیندهای فرهنگ پذیری را مرتبط دانست که
سرآغاز ایجاد مجموعه تاریخی -فرهنگی تورکی
باستان را گذاشتند.
[شایان یادآوری است که بر سر این که در این
هنگام در گستره شمال باختری مغولستان در دامنه
های جنوبی آلتای چه توده هایی می زیستند،
اوسونی ،بازماندگان یوئه شی ها و ...قبایل
دارای زبان های ایرانی خاوری یا گویشوران زبان
های پروتوتورکی ،دیدگاه واحدی نیست .از سوی
دیگر ،باید به یاد داشت که در طی چندین سده پس
از بر افتادن هونوها سر از اواخر سده یکم
میالدی تا میانه های سده ششم میالدی زبان های
پارامغولی سیان بی ها و ژوژان ها ،زبان رسمی و
رایج بوده است .این گونه می توان برداشت کرد
که زبان تورکی باید یک زبان چند کانونی و سنتز
و همجوش بوده باشد که بنا به نیازهای دولت
خاقانی ساخته شد -زبانی که برای همه دوازده
قبیله باشنده گستره این دولت قابل فهم باشد.
از همین رو هم است که واسیلیف -زبان تورکی را
اسپرانتوی عهد باستان در پهنه استپ ها خوانده
است.
از سوی دیگر ،تبار یا اتنوس تورک هم آمیزه یی
بوده است از سازواره های تباری گوناگون که در
اثر آمیزش انسان های دارای خاستگاه های نژادی
و تباری گوناگون به میان آمده است .اما باید
به یاد داشت که در شالوده این اتنوس نژاد
سپیدپوست ایرواروپایی (تورانی -ساکایی) و در
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آشینایی،
شالوده زبان تورکی چه هونویی و چه
زبان های ایرانی خاوری قرار دارد)- .گ] .
آشینایی ها با آغاز تکاپوهای پویای نظامی و
سیاسی ،اقوام گوناگون تورکی را در پیرامون خود
متحد ساختند .نام دولت تازه پا هم  Tÿrkپذیرفته
شد که کالهخود معنا می دهد (از روی ویژگی های
کوه های آلتای (زرین) که شکل
جغرافیایی
کالهخود آهنین را دارند) .همین گونه ،جمعیت
دولت هم تورک ها نام گرفتند[ .شایان یادآوری
است که گروهی از دانشمندان بر آن اند که تورک
نیرومند معنا می دهد .شاید با توجه به آن که
یکی از معانی تور هم نیرومند بوده است .گروه
دیگر بر آن اند که تورک یه معنای تیرک خیمه یا
تارک خیمه یعنی سقف خیمه می باشد.
بنده بر آنم که کلمه تورک ریشه در «تور» دارد
و از توریان (تورفان) گرفته شده است .در یک
سخن ،در زمینه اختالف نظرها فراوان اند .همان
گونه در باره خاستگاه نخستین آشینایی ها هم
اختالفات فروان است .مانند ائیریانم ویجای ایرو
اروپاییان-گ] .
س .پ .گوشچین  – SP Gushchinچین شناس شناخته شده
هم در باره منشاء دقیق آشینا ،پژوهش هایی
انجام داده است .او اشاره می کند که از افسانه
در باره منشاء آشینایی ها می دانیم که نیاکان
توکیویی  tukyueها (تورک ها) از دودمان حاکم
برخاسته
«سو» -باشنده شمال گستره هونوها
بودند .نام قبایل سکاها در زبان چینی همچون
است که با ایما یا هیروگلیف
سوخئی ، 索 诃
«دودمان حاکم سو  索 國منطبق می باشد .برای
تدقیق و آزمودن درستی این گمانه ،می توان به
فرهنگ واژه های چینی مراجعه کرد ،که در آن
خوانش گویش ایما یا هیروگلیف سوخئی 索ساک
»«saakتعبیر و تفسیر می شود.
همچنین ،در پایگاه های فونیتیکی (آوایی) چینی،
= sāk/sâkساک  /ساک ،در
ایما یا هیروگلیف索
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خوانش کهن آن نیز یادآوری و نشان داده شده
است .برآیند سخن هم این که «دودمان ناشناخته و
نامفهوم «سو» که همچون نیاکان آشینایی ها
آورده شده است ،در سیمای مفهوم روشن «سرزمین
ساک ها» مبدل می شود که در جایی در شمال
سرزمین هونوها واقع است ...یعنی در سرزمین
هایی که در آن گورگان ها (قرغان ها) یا
گورستان های تپه یی پازیریک و پشته کوه های
هموار  Ukokقرار دارد.
به باور ساوینف ،هیچ سایت باستان شناسی ،که به
طور کامل با توضیحات شرح داده شده از سوی
بیچروین  Bichurinمطابقت داشته باشد و سازگار
باشد؛ نه در جنوب سایبریا و نه در آسیای مرکزی
تا کنون شناخته نشده است .هر چند ،بسیاری از
عناصر آن در زمان های قدیمی تورکی به چشم می
خورد .به گفته ساوینف ،چنین چیزی می تواند چند
 explanationsتوضیح داشته باشد:
 .)1گورهای توکیویی ها  tukyueدر گستره آسیای
مرکزی و جنوب سایبریا تا کنون کشف نگردیده
اند.
 )2منبع دارای بار تلفیقی (کومپلیاتیفی
 )compilationاست که در آن در یک شرح واحد از
چرخه مراسم خاکسپاری و یادبود (سوگواری)
اطالعاتی از زمان های مختلف به چشم می خورد.
 .)3مراسم خاکسپاری توکیویی ها در آن شکلی که
در منابع مکتوب ثبت شده است ،پسان ترها بر
اساس اجزای مختلف حاضر در برخی از سایت های
باستان شناسی جنوب سایبری دوره تورکی قدیم شکل
گرفته است.
مسلم است که مراسم سوزاندن  cremationمردگان در
محیط خاقان های تورکی و محافل بسیار محدود و
کوچک الیه باریک خاقانات حاکم پذیرفته شده بود.
یعنی تنها ویژه «ایل سرداران آشینایی» بود که
امکان پذیر است دارای منشای هند و اروپایی
بوده باشد[ .می دانیم که سوزاندن مرده ها از
زمانه های کهن تا همین اکنون در میان برخی از
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باشندگان سرزمین هند رواج دارد که شاید ریشه
ایروهند واروپایی داشته باشد-.گ].
در نتیجه همین آیین مرده سوزی که شرح آن در
آمده است و ویژه بخش بسیار
تان شو Tanshu
باریکی از باالییان (اشراف) توکیویی بوده است،
به احتمال زیاد می توان چنین پنداشت که دیدگاه
ساوین دال بر این که گورستان های توکیوها در
گستره آسیای مرکزی و جنوب سایبریا تا کنون کشف
نشده اند ،درست بوده است.
زویف خاطرنشان می سازد که موجودیت کالغ همچون
اوسون های باستانی تردیدی بر
توتم قبیله یی
نمی انگیزد .بر پایه روایات اوسونی نیاکان
زادگان اوسونی ها کالغ و گرگ بوده اند .این
فاکت در تاماگ های اوسون ها بازتاب یافته است
که به روی آن کالغ رسم شده است.
شماری از پژوهندگان خاطرنشان ساخته اند که
عربی به شکل شانئی بازتاب
آشینا در زبان
318
یافته است.
آشینایی ها در دوره دوم خاقانات شرقی تورک از
نوشتار باستانی طلسمی خود کار می گرفتند که
تاثیر داشته
بر شالوده آن ،نوشتار سغدی نیز
بود .از نوشتار سغدی در سنگ های یادمان گورها
با ستایش از فداکاری های قهرمانانه اعضای ایل
حاکم خاقان کار گرفته می شد .برای نمونه،
کتیبه اصلی در ستون سنگی یادبود بوگات  Bugutکه
به افتخار یکی از حاکمان خانات اول تورک
گذاشته شده بود ،با خط سغدی نوشته شده است.
نوشتار  inscriptionسغدی بر بنای تاریخی گور
جنگجوی تورک باستان در یادمان  Jolenدر کوه
318

( .برگرفته از کتاب :زویف ،تاریخ تباری اوسون ها،
پژوهشگاه علوم قزاقستان ،آثار پژوهشکده تاریخ،
باستان شناسی و اتنوگرافی (تبارنگاری) ،جلد هشتم از
انتشارات پژوهشگاه علوم قزاقستان .آلماآتی ).1960
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های آلتای کشف شده است .نوشتار طلسمی در میان
مردم تیره های کوچرو تورک در اوایل سده های
میانی نخستین به پیمانه گسترده پخش شده بود.
بازرگانان و کاتبان سغدی همان نقشی را در
پویایی های سیاسی ،فرهنگی و بازرگانی و
اقتصادی خاقانات های تورک بازی می کردند که
بازرگانان و کاتبان اویغوری در پویایی های
سیاسی ،فرهنگی ،بازرگانی و اقتصادی امپراتوری
ها و خانات مغولی .آن ها ،به عنوان مثال ،گاهی
که
را
یی
جاسوسی
و
دیپلماتیک
وظایف
فرمانروایان تورک به آن ها می سپردند ،انجام
می دادند و رهبری سفارت ها را به دربارهای
شاهان ایران که بازرگانی ابریشم را کنترل می
کردند ،به دوش می گرفتند.
مبلغان سغدی(کاهنان مانوی ،نصرانی یا بوزانی
 ،Manichaeansبودایی ها و نسطوری ها  )Nestoriansکه
با کاروان های تجاری در امتداد جاده ابریشم
سفر می کردند ،و به پخش آیین های مانویت،
مسیحیت (نسطوری) و بودیسم در میان کوچروان می
پرداختند.
فنوتیپ یا سیمای ظاهری تورکان باستان:
منگولوییدی
سیماهای
دارای
باستان
تورکان
بودند .گواه چنین چیزی ،لوح های یادبود گورهای
خان های تورکی و منابع تاریخی است مانند
گاهنامه های چینی ،منابع مکتوب بیزانس و
ارمنی.به گمان غالب آن ها چنین سیماهایی را در
اثر آمیزش نیاکان شان با چینی ها ،تبتی ها،
هونوها و سیان بی ها و خود شان با ژوژان ها و
 ...به دست آورده بودند.
تجزیه و تحلیل منابع مکتوب:
در گاهنامه های چینی تان شو  Tanshuدر باره
منشای آشیناها چنین گفته می شود :در میان
قبایل شکست خورده از دست توبایی ها  tobasهنگام
فتح شمال چین ،پنجصد خانوار آشینایی بودند .این
«پنجصد خانوار» که «از آمیزش تیره های
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در بخش غربی شئن
گوناگون» پدید آمده بودند،
سی زندگی می کردند که در سده چهارم چینی ها آن
را از دست هونوها و سیان بی ها گرفته بودند.
آشینایی ها از سردار هونویی– موگان که
فرماندار منطقه خئیسی بود (منطقه واقع در غرب
اوردوس  ،Ordosمیان پیچی از رودخانه هوان هی یا
رود زرد و نان شان ) ) ) Nanshanفرمان می بردند.
هونوها را
هنگامی که در  439توبایی ها toba
شکست دادند و هی سی  Hexiرا ضمیمه امپراتوری وی
ساختند« ،سردار آشینا با پنجصد خانوار نزد
ژوژان ها گریختند و در جنوب کوه های آلتای
جاگزین شدند و به استخراج آهن برای ژواژن ها
پرداختند».
متن در باره منشاء همه توده های تورکی باستان
نه ،بل که تنها در باره قبیله حاکم حکایت
دارد .در این نسخه در باره منشاء تورک های
باستانی هیچ چیز افسانه یی نیست.
آشینا رهبر یک جامعه کوچک بود ،متشکل از
رزمجویان،که در هیچ یک از سردارنشین های متعدد
سیان بی یی و هونویی نتوانسته بودند ،جان سالم
به در ببرند .چنین واحد های نظامی کوچک که نمی
توان آن را دولت نامید ،به طور مداوم در دوران
آشوب ها و شورش های سده های سوم -پنجم به وجود
از
بی آن که
می آمدند و ناپدید می شدند.
خود رد پایی بر جا بگذارند.
چینی ها اتباع خان های آشینایی را تو-کیوها می
نامیدند .این واژه به گونه موفقیت آمیز توسط
چونان «تورک+یوت» رمزگشایی
پیلیو P. Pelliot
گردیده است .یعنی تورکی ها .اما نه با با یک
پسوند جمع تورکی بل که مغولی .در زبان تورکی
باستان همه واژه های سیاسی با نشانه های مغولی
جمع بسته می شده اند .چنین چیزی مبنایی را به
دست می دهد اندیشید که این نشانه ها به محیط
زبان تورکی از بیرون به ارمغان آورده شده
بودند و یا ره بافته بودند.
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خود کلمه «تورک» به معنای نیرومند و محکم است.
به پنداشت کونونف ،Kononovاین نام یک نام جامع
است که پسان ها به نام اتحادیه قبیله یی تباری
مبدل شد.
زبان نخستین اصلی این اتحادیه مقارن با سده
پنجم هنگامی که به عرصه کارزار تاریخ برآمدند،
هر چه که بوده باشد ،زبان میان قبیله یی سیان
بی مغولی باستانی برای همه اعضای کنفدراسیون
میان قبیله یی قابل فهم و آشنا بود .این زبان
دستورها ،دیپلماسی ،بازار و رسمی بود .با این
زبان  Ashinaدر  439به حومه شمالی بیابان گوبی
کوچید.
بود

این پرسش که به کدام پیمانه محق خواهیم
هرگاه خان های آشینایی را توتیمیست
totemistبخوانیم ،در تراز کنونی دانش ما نمی
تواند حل و فصل شود ،اما روشن است که به نام
گرگ برای تورک های سده ششم ارزش بزرگی داشت.
چنین بر می آید که نویسندگان چینی مفهوم
«خاقانات تورک» و «خاقانات گرگان» را با تکیه
بر دیدگاه خود خان های تورکی مترادف می
پنداشتند .تصادفی نیست که شاهبانوی سیان بی در
باره شوهرش  Shabolioخان می گوید« :خان نظر به
رفتار و کردار خود گرگ است»؛ و در دستورالعمل
تورک ها گفته شده است که در صورت حمله به تورک
ها «باید چه تدبیرهایی روی دست گرفته و عملی
شود « :باید کوچیان را راند و به گرگان یورش
سر گرگ طالیی همواره بر روی درفش های
برد».
تورکان نقاشی می شد و سر انجام در دو افسانه
در باره منشاء تورک ها جای نخست به ماده گرگ
داده شده است..
در هر دو افسانهء تا جایی از هم متفاوت ،هیچ
اشاره یی به رویداد تاریخی کوچیدن اردوی آشینا
از گانسو نشده است .بنابراین ،بایسته است چنین
پنداشت که هر دو افسانه در آلتای بافته شده
باشند و شاید آگاهانه برای توجیه داشتن حق
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موقعیت منحصر به فرد آشینایی های مهاجر ساخته
و پرداخته شده باشند.
افسانه نخست از این رو کنجکاویی بر انگیز است
که از موجودیت «شاخه های از دودمان هونوها در
سرزمین غرب در باخترزمین» -دولت آتیال آگاهی
دارد .این شاخه به طور کامل به دست همسایگان
بریده شده بود و تنها یک پسر جان سالم به در
برده بود که نه ساله بود و دشمنان دست ها و
پاهایش را بریده بودند و خود او را به مرداب
ماده گرگی از او
انداخته بودند .در آن جا
باردار می شود .پسر را هر چه بوده ،می کشند
اما ماده گرگ موفق به گریز به آلتای می شود
در آن جا ده پسر می زاید .با گذشت زمان تیره
بزرگتر می شود و پس از چند نسل کسی به نام
ارسالن شاد (در رونویسی های چینی آسیان شی) با
ایماق خود از غار می بر آید و خود را زیر
فرمان خان ژوژان در آورد».
این گونه ،مطابق این افسانه ،تورکان آلتایی
)tukyu (Turcutsاز هون های غربی می آیند ،اما نه
به طور مستقیم ،بل به طرز مرموز ،با میانجیگری
ماده گرگ ،و هرگاه در نظر بگیریم که هون های
غربی در حدود  468نابود شدند و تورک ها در ،545
به عنوان یک توده ظهور نمودند ،تنها می توان
تعویض نسل شان
تنها از سرعت تکثر آن ها و
تکان خورد!319
 . 319از تاریخ می دانیم که هون های معروف غربی یا
اروپایی از بازماندگان هونوهای شمالی بودند که پس از
فروپاشی شاهنشاهی هونونو ها به دست ائتالف چینی ها و
سیان بی ها به سوی شمال باختری گریختند و با توده
های دیگری چون اورها ،اوگرها و  ...آمیزش یافتند و
توده نو هون ها را ساختند و سپس به رهبری آتیال سیل
آسا به سوی اروپا تاختند .طرفه این که هون ها هم کله
های مرده گرگان را بر سر پرچم های شان بر می داشتند.
یعنی گرگ پیش از آشینایی ها برای توده های دشت نورد
و بیابانگر کوچرو نماد مقدسی بوده است .همان گونه که
سیمرغ برای ایر انیان و کالغ سیاه برای اوسون ها مقدس
از دید من ،آشینایی ها نمی توانستند در
بوده اند.
باره هون ها چیزی بدانند و روشن است هیچ پیوندی هم
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افسانه دومی تورک ها را برخاسته از تیره بومی
«سو» مگر باز هم زاده ماده گرگ می پندارد .همه
اعضای تیره سو بر طبق افسانه« ،به دلیل حماقت
خود» کشته می شوند (این که این حماقت چه بوده،
توضیح داده نمی شود) ،تنها چهار نوه ماده گرگ
جان سالم به در می برند .فرزند نخست او به یک
قو مبدل می شود ،فرزند دومش به نام «تسیگو»
Tsiguمیان رودهای ابو و گیان جاگزین می شود و
چهارمی هم بر روی رودخانه چوسی ( Chusiچوی) در
جنوب آلتای.
این افسانه را اریستف  Aristovتوضیح می دهد که
سوی افسانه یی را با تیره سوی کوماندی
باشنده آلتای شمالی در
ها  - Kumandinsقبیله
گستره حوضه رود بئی  Bieمنطبق می سازد .او نوه
اول را با قبیله قوهای کی کیژی و نوه دوم را
با قرغیزهایی که میان آباکان (ابو) و ینی سئی
(گیان -کیم) می زیید ،آژند می زند .نوه پس
ارشد -آسیاشنی افسانه نخستین است .در این جا
هر دو با هم منطبق می شوند و یکی اند.
به باور اریستف ،کوهپایه ها و دامنه های جنوبی
کوه های آلتای واقع در مغولستان کنونی ،جایی
که گریزیان آشینایی به آن پناه آورده بودند،
تورکی بود.
قبایل گویشور زبان های
باشگاه
درست در همین جا بود که اتباع مغولی زبان
شاهزاده آشینا با آنان آمیزش یافتند و به نام
«تورک» ها یا تورک یوت ها  Turcutsیاد شدند.
تورک در طی  1500سال چند بار
معنای واژه
تغیبر یافته است .در سده پنجم به گونه یی که
دیدیم ،نام اردویی بود که در پیرامون شهزاده
با آنان نداشته اند .از این رو ،باید چنین پنداشت که
در دوره هونوها باید یک موجود مقدس و مورد
گرگ
ستایش و تکریم و تمجید تو ده های کوچرو بوده باشد .از
همین رو هم است که هم هون های آتیالیی و هم آشینایی
ها به آن به دید یک موجود مقدس می نگریسته اند-گ.
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آشینا گرد آمده بود و در سده های ششم و هشتم
به یک توده نه چندان بزرگ مبدل شد که دیگر به
زبان تورکی سخن می گفت .اما توده های باشنده
سرزمین های همسایه آشینایی ها ،که با همان
زبان سخن می گفتند ،هیچگاهی تورک نامیده نمی
شدند .اعراب ،همه عشایر کوچی آسیای میانه و
مرکزی را صرف نظر از این که به چه زبانی سخن
می گفتند ،تورک می نامیدند.320
رشید الدین همدانی تورک ها و مغول ها را از
روی تفاوت های زبانی از هم تفکیک می داد .کنون
واژه «تورک» -مطلقا بار زبانی دارد .بدون توجه
به اتنوگرافی (تبارنگاری) و حتا مبدا و منشاء،
زیرا برخی از توده های تورکی زبان ،این زبان
را هنگام برقراری تماس ها و ارتباط با
همسایگان خود از آنان فرا گرفته بودند.
از آن چه که در باال آورده شد ،روشن می گردد که
ظهور «تورکی زبانی» و پدیدآیی توده یی که خود
را «تورک» یا تورکیوت می خواندند (دقیق تر
آنان را تورکیوت می خوانند) ،پدیده های از
ریشه از هم متفاوتی اند .یعنی توده های کنونی
تورکی زبان (مانند قزاق ها ،قرغیزها ،تاتارها،
باشقیرها ،آذربایجانی ها و دیگران) و تورکیوت
های باستانی باشنده خانات تورک توده های بیخی
هیچ ربطی
متفاوتی هستند که با یک دیگر
ندارند.
زبان هایی که اکنون به نام تورکی یاد می شوند،
در ژرفای دوران باستان شکل یافتند .این در
حالی است که توده تورکیوت در پایان سده پنجم
در اثر آمیزش تباری در اوضاع لندشافت استپی-
درختزاری ویژه آلتایی و کوهپایه های آن پدید
 . 320درست همین اشتباه اعراب در آینده سردرگمی های
فراوانی آفرید که تا به امروز منشای گمراهی ها و سر
درگمی ها گر دیده است .به پیروی از عرب ها شماری از
نویسندگان پارسی زبان و پسان ها پژوهشگران اروپایی
هم آغاز به تورکی خواندن همه قبایل کوچرو باشنده
آسیای میانه و آسیای مرکزی نمودند-گ.
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آمد .تورکیوت ها توده یی بودند بس کامپوزیت و
دارای بافتار پیچیده .پنجصد خانوار آشینایی در
سده پنجم از اردوس آمدند و در دامنه های جنوبی
آلتای جایگزین شدند که در آن باشندگان تورکی
زبان زندگی می کردند.
و آلتایی) با هم
هر دو جزء تباری (آشینایی
آمیزش یافتند ،اما تفاوت میان شان تا حدودی تا
سده هفتم ردیابی می گردد .مانند تقسیم میان
کاست های سیاه و سفید و به ارث رسیدن مشهود
کرسی های برای «اشراف» و منع عروسی دوشیزگان
«نجیب» با مردان جوان از میان مردم.
از تاریخ می دانیم که به سال  552میالدی دولت
ژوژان ها -نیاکان مغول ها در آسیای مرکزی بر
افتاد و دولت دیگری که پسان ها خافانات بزرگ
تورک نام گرفت ،جانشین آن شد که تا ( 745بر
اساس منابع دیگر  )760بر گستره پهناوری در
میانه های آسیا فرمان می راند .به سال  603این
امپراتوری پهناور به دو بخش خاوری و باختری
فروپاشید .به سال  ،658خاقانات غربی زیر ضربات
سهمگین نیروهای مشترک چینی و خاقانات خاوری بر
افتاد.
در ترکیب خاقانات غربی ) (603-658گستره آسیای
میانه ،استپ های پهناور قزاقستان کنونی و
ترکستان خاوری شامل بود .خاقانات خاوری شامل
گستره مغولستان کنونی ،شمال چین و جنوب
سایبریا می گردید.
سر انجام ،دولت خاقات خاوری در اثر ترفندهای
چین بر افتاد اما در سال ( 698به گزارش منابع
دیگر  ،)678اوچئلیک  - Uchelikرهبر اتحادیه قبیله
یی تورگش  Turgeshدولت نو تورکی را پی ریخت که
خاقانات تورگش نام گرفت .این دولت هم تا 766
(بر پایه گزارش منابع دیگر  )745دوام آورد اما
به زودی از پهنه گیتی ناپدید شد .بقایای
خاقانات غربی هم با سرازیر شدن اعراب از پا
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افتاده و سر
نابود گردید.

انجام

به

دست

اسماعیل

سامانی

در آینده با روی کار آمدن دولت قره خانیان-
بازماندگان تورکان بار دیگر در آسیای میانه به
قدرت رسیدند .همزمان با قره خانیان ،تورکان غز
در خراسان در غزنه شاهنشاهی دیگری را پی
ریختند که پسان ها به دست غوری های پارسی زبان
بر افتاد .پس از قره خانیان ،نوبت ترکمانان
سلجوقی و خوارزمشاهی رسید .تا این که با عروج
دوباره مغوالن به رهبری چنگیز خان همه بر
افتادند .هر چند عثمانی ها که از تیره
سلجوقیان بودند ،توانستند امپراتوری بیزانس یا
روم شرقی را بگیرند و تا جنگ جهانی اول در آن
سرزمین فرمان رانند.
در توران خاوری (مغولستان) و ترکستان خاوری هم
پس از بر افتادن خاقانات تورگش ،قدرت نخست به
دست اویغورها و سپس قرغیزها رسید .اما چینی ها
توانستند دولت های آن ها را یکی پی دیگری بر
اندازند .سر انجام هم بار دیگر مغوالن در دوره
های قره ختایان (کیانیان) و دوره چنگیز خان به
فرمانروایی رسیدند و دوره اردوها و ایل خانیان
فرا رسید 321.در ترکستان خاوری هم پس از چندی
321

 .در آسیای میانه و ایران پس از ایل خانیان نوبت
قدرت
به تیمور کورگانی رسید و دودمان تیموریان به
رسیدن د که امپراتوری پهناوری را تشکیل دادند .اما پس
از چندی از میان رفتند.
پس از تیموریان ،در آسیا چهار دولت تورکی زبان روی
در آسیای میانه -خان های ازبیک به رهبری
کار بود:
صفویان ،در هند -دودمان
شیبانی خان ،در ایران-
بابری و در سرزمین بیزانس یا روم شرقی پیشین -
را
شیبانیان
توانستند
صفویان
اما
عثمانیان.
براندازند و پس از آن در آسیای میانه خان های کوچک
بومی روی کار آمدند که تا افتادن آسیای میانه به دست
روس ها در سه واحد سیاسی بسر می بردند :امارت بخارا،
خان نشین خیوه و خان نشین خوقند .در این هنگام
قرغیزها زیر فرما ن جونگارها بودند و قزاق ها خان های
کوچک خود شان را داشتند.
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جونگارها که از بازماندگان مغول ها
برای چهار سده پی در پی فرمان راندند.

بودند،

این بود داستان فرمانروایی توده های تورکی
زبان بر گستره پهناوری در میانه های آسیا که
تاریخ بسیار جالب و شگفتی بر انگیز دارد.
در این جا به بررسی چگونگی پدیدآیی و برافتادن
خاقانات تورک می پردازیم:
به گونه یی که منابع گوناگون نوشته اند ،به
یا 460
گمان غالب سردار آشینا به سال 439
میالدی با اعضای ایل خود که شمار شان به پنجصد
خانوار می رسید ،از کرانه های غربی بیابان
گوبی به سوی شمال گوبی گذشته ،به دامنه های
آلتای می آید و زیر فرمان ژوژان ها قرار می
گیرد و در آن به استخراج و گداختن آهن و
آهنگری برای ژوان ها می پردازد .پس از گذشت یک
سده ،یکی از بازماندگان آشینا به نام بومئن با
مشاهده کاهش و سستی اقتدار ژوژان ها و آشوب
های قبایل زیر دست در برابر ستمگری های آنان،
از جمله قبایل سیرشمار تیله ها ،در اندیشه
تقویت نیروی رزمی خود گردیده ،دسته های
نیرومندی را از سواران خدنگ افکن و مجهز با
جنگ افزارهای پوالدین می آراید.

در سده هژدهم دولت صفوی ایران به دست پشتون ها بر
افتاد اما نادر افشار که از ترکمانان افشاری بود،
توانست پشتون ها را سرکوب کند و شاهنشاهی بزرگی را
برپا دارد و خان های پشتون ،بابریان هند و خان های
آسیای میانه را زیر فرمان خود بیاورد .اما خوش
درخشید اما دولت مستعجل بود .پس از او قدرت در ایران
خاوری (خراسان) به دودمان درانی پشتون رسید و در
ایران غربی قاجاریان به قدرت رسیدند .تا این که در
کودتای  1921قدرت به دست رضا خان افتاد و گلیم هزار
ساله فرمانرو ایی تورکی زبانان در ایران از هم پیچیده
شد .در فرجام هم هند به دست انگلیسی ها افتاد،
مغولستان و آسیای میانه را روس ها گرفتند و ترکستان
خاوری هم به دست دولت چین افتاد.
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امپراتوری غربی وی چین -وین -دی که فرصت
طلبانه در کمین بر انداختن ژوژان ها می باشد،
به گونه منظم به برانگیختن قبایل زیر دست آن
ها می پردازد .درست در همین هنگام است که
متوجه فرازآیی قدرت بومئن می گردد و به سال
 545سفیری را برای برپایی مناسبات دوستانه با
آشینایی ها نزد او می فرستد .چون امپراتور وی
شرقی -گئا خون در اتحاد با ژوژان ها و تاگان
ها وضع رقیبش -وی غربی را تنگ کرده یود ،او
نیز در سیمای پیشوای آشینایی ها – بومئن
همپیمان می جست.
بومئن هم در پاسخ ،پنهانی به پایتخت وی غربی
سفیری را گسیل می دارد .هر چند امپراتور وی
غربی پیوسته بومئن را به تاختن بر ژوژان ها بر
می انگیخت ،او نیک می دانست که با نیروی اندک
توان تاختن بر ژوژان ها را ندارد .از قضا در
سال  550سپاه بی نظم تیله ها (تیلیوت ها) به
قصد جنگ با ژوژان ها می برآیند .بومئن بر آن
ها می تازد و می تواند بر سر راه ،آنان را زیر
فرمان خود بیاورد».
سپس او موفق می شود ژوژان ها را شکست بدهد و
خود فرمانروای استپ های پهناور توران خاوری
(مغولستان) گردد و امپراتوری بزرگی را پی
بریزد که در آینده خاقانات تورک نام می گیرد.
خاقانات تورک در دوره اوج قدرت قلمرو پهناوری
داشت :از منچوری در خاور تا کرانه های شمالی
دریای سیاه در باختر ،از سر چشمه رود ینی سئی
در آلتای کوهستانی روسیه در شمال تا سرچشمه
های آمو در جنوب .این شاهنشاهی بزرگ پسان ها
در سال های ) (603-630به دو بخش خاوری و باختری
از هم فروپاشید.
خاقانات تورک خاوری پس از چندی از سوی
امپراتوری تان درهم کوبیده شد و نابود گردید،
اما دیری نگذشت که رستاخیز خاقانات دوم تورک
در ( )745-687از سوی تورک ها به رهبری قبیله
آشینا آغاز گردید که باز هم زیر ضربات چینی ها
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و شورش های قبایل زیر فرمان شان بر افتاد.
(.)a1995 ،1995 Klayashtorni
خود سازندگان این دولت  -تورک ها ،با بازگویی
چگونگی پدیدآیی توده و دولت خود در تاریخ رسمی
یی بازتاب یافته در خطوط کتیبه یی بر روی لوحه
سنگ گوری که به افتخار کیول تگین Kyulteginبرادر
کوچک خاقان در  ،732ساخته شده بود ،در باره
آغاز تاریخ خود نوشته اند.
خاقانات غربی به رهبری ایستیمی -برادر کوچک تر
بومئن خاقان ،موفق می شود ،گستره قزاقستان،
آسیای میانه ،قفقاز و کرانه های غربی رود ولگا
تا کریچ را بگیرد .سر انجام هم این خاقانات با
سرازیر شدن اعراب به آسیای میانه و در پی آن
عروج سامانیان باژگون شود و بر می افتد.
تورکان آشینایی در مقارن با میانه های سده
پنجم بخشی از اتحادیه قبیله تیله را که پسان
ها از ترکیب آن قبایل اوغوز و اوگر Ogur
برآمدند ،زیر فرمان خود درآوردند .اتحادیه نو
متشکل از دوازده قبیله ،زیر نام دولت تورک
ایل 322یاد گردید.
شایان یادآوری است که در آغاز تنها ایل
اندکشمار آشینا که رهبری کنفدراسیون ائتالف ضد
ژوژانی را به دوش داشتند ،تورک خوانده می
شدند .این نام پسانتر شامل همه قبایل زیر
فرمان آشینایان گردید.
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 .در این جا بایسته است توجه کرد که اگر بسیار
دقیق شویم ،شاید بتوانیم در پشت پرده نام «تورک ایل»
راز وجه تسمیه اسرار آمیز «تورک» را در یابیم .ممکن
است در آغاز «تور ایل» بوده باشد یعنی «ایل توری»
(باز هم با توجه به خاستگاه تورفانی آن ها) اما می
طبیعی برای
توانسته است حرف صدا دار «ک» به گونه
آسان سازی تلفظ در میان دو حرف بی صدای «ر» و «ا» جا
گرفته باشد .تور +ک  +ایل و سپس هم از تورک ایل ،تنها
تورک آن مانده باشد.
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تاریخ فشرده خاقانات تورک:
پایتخت – سویاب
زبان -تورکی باستان
مذاهب -شامانیسم ،تنگریسم ،بودیسم
گستره 13 -میلیون کیلومتر مربع
نفوس 13 -میلیون نفر
ایل حاکم -تورکیوت ها (تورک ها)
قبایل زیر فرمان یا همپیمان:
اوسون ها ،دولوها ،نوشی بی ها (در هفترود)
اویغورها (در تورکستان خاوری)
تیله ها (در آلتای)
سغدی ها (در آسیای میانه)
شجره نامه دودمان آشینا:
 بنیادگذار دودمان -بومئن ( Bumynشاخه ارشد)-阿史那 土门
 ایستیمی (شاخه جوان)نمایندگان ایل به کرسی های باالیی یغبو Yabgu
گماشته می شدند[ .روشن است آن ها این لقب را
از یفتلیان عاریه گرفته بودند-گ ].نخستین کسی
که پس از خاقان بود -وارث تاج و تخت -تئگین
 ، teginشاد و سپس سوی باشی (سر کرده سوی)
 ، suybashiایل تی بر  Elteberسرکرده قبایل تابع.
شاخه خاوری:
بومئن  552-542-که سر از  551به خاقانی رسید.
در برخی از منابع  -آشینا تومئن آمده است که
لقب نظامی وی بوده است .تومان -فرمانده لشکر
ده هزار نفری
قره ایسیک خان – خاقان در سال های -554-553
乙息记
موکان (موغان) خاقان -کوشو خاقان در سال های
572-554
توبا خاقان یا توبو خاقان 佗缽可汗-و نیز
توپئکی خان 佗鉢阿史那و همچنین تاپو خان ارسالن-
خاقان در سال های 581-572
ارماک  -خاقان در سال 581
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باگا ایش بره خان -خاقان در سال های 587-581
چولئگ -یغبو باگا خان -خاقان در سال های -587
588
یون-اولوغ -خاقان در سال های 599-588
قره -چورین -تورک -خاقان 603-599
شاخه غربی:
ایستیمی خان -یغبوی بخش غربی خاقانات تورک
576-554
قره -چورین (تردوش خان)  -تورک -یغبو در سال
های 599-576
نیلی خان – یغبو در سال های 604-599
خاقان های خاقانات غربی تورک:
نیلی خان -بویروق خان ،خاقان در سال های -603
604
(به گونه یی که دیده می شود ،نیلی خان در سال
 604به جای بغبو یا فرماندار خود را خاقان
خواند).
باسئل -تئگین -خاقان در 604
تامان خان – خاقان در سال های 612-604
شی گوی خان -خاقان در سال های 618 -612
تون یغبو خان -خاقان در 630 -618
کیولیوگ سیبیر خان -خاقان در 631-630
سی – یغبوخان – خاقان در سال های 633-631
نیشو دولو خان – خاقان در سال های 634-633
ائشبره -تولیس -شاد خان -خاقان در سال های
639-634
خالئگ ائش بره خان – خاقان در سال های 657-653
آشینا دوچژی خان -خاقان در سال های 679-676
آشینا خوشیلو -شاد – خاقان 704 -693
خاقان های خاقانات غربی تورک از نوشی بی:
ایل – کیولیوگ -شاد -ایربیس -خان – خاقان از
نوشی بی 640-639
ایل – کیولویگ -شاد ایربیس -خان= خاقان از
نوشی بی 640-639
ایربیس ائش بره – یغبو خان -خاقان از نوشی بی
641-640
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ایربیس -شی گوی خان – از نوشی بی 650-642
خالئگ ائشبره – یغبو خان -خاقان از نوشی بی
657-650
آشینا بوژئن –شاد -خاقان از نوشی بی 667-657
آشینا خوشی لو -شاد -خاقان از نوشی بی 704-679
آشینا خوشی لو – شاد – خاقان از نو شی بی -679
704
خاقان های خاقانات غربی تورک از دولو:
یوکوک – ایبریس -دولوخان -خاقان از دولوها
653-638
خالئگ ائشبره – یغبو خان – خاقان از دولو -653
657
آشینا میشئی -شاد خاقان از دولو 662-657
آشینا یونکین -شاد خاقان از دولو 693-679
آشینا خوشئلو -شاد خاقان از دولو 704-693
نمایندگان جداگانه :
آشینا چی بی -نیای خاقان های قرلق برخاسته از
شاخه خاوری آشینایی
ُ
بیلگی کیول قادر خان -یغبو قرلق ها که لقب
خاقان را پذیرفته بود.
سئدی ایشی– خاقان باسمئل ،که اوزمیش -آخرین
خاقان دومین خاقانات تورک را اعدام کرده بود.
خوارزمشاه محمد (آخرین پادشاه دولت خوارزم)-
از بازماندگان خاقان های غربی  -قره خانیان.
خاقانات تورک در دوره بزرگترین گسترش خود
(منچوری)،
چین
ششم) قلمرو
سده
(پایان
مغولستان ،آلتای ،ترکستان شرقی ،ترکستان غربی
(آسیای میانه) ،قزاقستان و قفقاز شمالی را
کنترل می کرد .افزون بر این ،ساسانیان ،دولت
های چینی ژوی شمالی و چی شمالی باجگزار
 576خاقانات تورک
خاقانات بودند .سر از سال
از روم شرقی یا بیزانتین ،قفقاز شمالی و کریما
را جدا ساخت.
«پس از بر افتادن اوسون ها به دست ژوژان ها،
گستره هفترود مبدل به کارزار پیوسته جنگ ها و
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درگیری ها گردیده بود .در این جا نیروهای برتر
و چیرگی یافته ژوژان ها ،اوسون ها را ناگزیر
به کوچیدن از دشت ها به دامنه های کوه های تین
شان نمودند.
تالش
بازماندگان ماهبانویان (یوئه شی ها)
ورزیدند در سرزمین های آزاد شده جاگیر شوند.
اما پس از جنگ با ژوژان ها در سال های 419-418
[به رهبری تسی داال (کیدارا)-گ ].وادار به
کوچیدن به آسیای میانه شدند[ ،و در آن جا شهر
باال را در نزدیکی های قرشی اشغال می نمایند-
گ ].که در آن جا با یفتلیان و پارس ها بر
خوردند .سرچشمه های رودهای شو و تاالس را
کنگرها گرفتند که توانستند جلو پیشروی ژوژان
323
ها را به سوی بگیرند».
هفترود و گستره خاوری قزاقستان مرز غربی
دورافتاده دولت ژوژان ها بود .از همین رو هم
توجه چندانی به این مناطق نمی کردند .مگر درست
در همین جا در دامنه های جنوبی آلتای بود که
نیرویی آغاز به شکلگیری نمود که توانایی
ایستادگی در برابر ژوژان ها را داشت.
قبایل فزونشمار تیله (تیله یوت ها  )Teleutsکه
در اراضی شمال خاوری هفترود (سمی ریچیا)
Semirechyeدر سرچشمه رود ایتریش و در گستره
جونگاریای  Dzungariaآینده زندگی می کردند ،در
شوریدند و در  482دولت
برابر ژوژان ها
کوتاهمدت خود را بر پا داشتند که پس از چندی
بر افتاد و در  516دوباره وابسته به ژوژان ها
گردید .درست در همین هنگام بود که دست سرنوشت
تیره اندکشمار آشینا را که تقدیر بود نقش ویژه
یی را در تاریخ اورآسیا بازی نماید ،روی صحنه
کشید .همانا اتباع آشینا را پسان تر به نام
تورک خواندند.

 . 323برگرفته از آریان تا سامانیان ،کتاب سوم ،نوشته
ا .ع .رحمان ،با اندکی فشرده سازی و ویرایش.
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به پنداشت کونونف  ،A. Kononovدر آغاز تورک یک
واژه سیاسی به معنای اعضای خانواده اشرافی
استپی بود ،که متشکل از افراد تیره حاکم
قبیله آشینا بودند و تنها پسان ها نام همه
قبایل ،زیردست خاقان تورک شد .کلمه تورک به
معنای استوار و نیرومند است .شماری از
پژوهشگران چنین می پندارند که تورک به معنای
یکجا و با هم است .از همین رو است که تا همین
کلمه
اکنون ،بسیاری از توده های تورکی زبان
تورک را به معنای اصلی آن (یکجا و با هم) به
کار می برند.
پیشتر نوشتیم که در زبان مغولی ایل آشینا را
تورکیوت می خواندند که در این جا یوت یک پسوند
مغولی است و چینی ها هم آن ها را توکیوها
 )Tūjué / T'u-chüeh) ،突厥می خواندند.
به هر رو« ،در سال  ،545قبایل تیله بار دیگر
در برابر ژوژان ها سر به شورش برداشتند.
[آشینایی ها با بهره گیری از این شورش
توانستند با تیله ها همپیمان شوند و رهبری
دوش بگیرند .سپس
اتحادیه قبایل شورشی را به
بر ژوژان ها تاختند .بومئن– سرکرده آشینایی ها
به عنوان فرمانده نیروهای شورشی برگزیده شد-.
گ ].او در ،551با پادشاهی چینی وی غربی [که
دشمن ژوژان ها بود-گ ].همپیمان شد و با شکست
دادن آن ها خود فرمانروای استپ ها شد و «ایل
خان» لقب گرفت.
پس از مرگ بومئن در  552تاج و تخت به پسرش
رسید ،که قره ایسیک خان (ایسیک خان بزرگ) لقب
گرفت .او توانست شکست خردکننده یی بر ژوژان ها
تحمیل کند و آنان را بیخی بر اندازد .خاقان
نو ،پس از پیروزی به گونه مرموزی در می گذرد و
دولت به پسرش موغان یا موکان  Mukanخاقان می
رسد .در سال  553ژوژان ها بار دیگر شکست
خوردند ،و تورک ها فرمانروای همه استپ ها در
شرق آلتای مغولستانی شدند.
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در سال  554تورک ها آغاز به لشکرکشی به سمت
غرب نمودند .رهبری جنگ به دوش ایستیمی Istemi
خاقان -برادر کوچکتر بومئن خاقان بود .اوسون
ها که در اثر یورش های ژوژان ها ضعیف شده
بودند ،در برابر تورک ها مقاومت نکردند و به
سال  555سپاهیان ایستیمی به کرانه های دریاچه
ارال رسیدند.
با این حال ،اورها [(قبایلی که در شمال
قزاقستان و دامنه های جنوبی کوه های اورال می
زیستند و کوه های اورال درست نام همین قبایل
را دارد)-.گ ].و یفتلی ها ،که در جنوب خاوری
دریای کسپین زندگی می کردند ،دست به مقاومت
سرسختانه یی در برابر تورک ها یازیدند و تنها
در  558سرکوب شدند .تورک ها به سوی رود ولگا
شتافتند ،اما از آن نگذشتند .این گونه ،در مدت
کوتاهی امپراتوری پهناور کوچیان پی ریخته شد
که گستره یی از رود ولگا تا به کوه های خنگان
Khinganدر میانه های مغولستان را زیر پوشش
گرفته بود.
در سال  560خاقانات تورک وارد سامانه و چرخه
جهانی روابط اقتصادی و دیپلماتیک با روم
شرقی(بیزانس) ،ایران و چین می شود .پیکان اصلی
و مهم ترین موتور سیاست جهانی در آن هنگام
کنترل بر جاده بزرگ ابریشم بود که از مسیر آن
کاروان های انواع کاال در آمد شد بود.
Lubo-Lesnichenko؛ Radkevich 1990؛ ) Schefer ،1981
(1994
در سال های  563-561تورک ها با ایران در برابر
یفتلی ها پیمان بستند .به سال  ،564سپاهیان
خسرو انوشیروان منطقه استراتیژیک مهم ُ
تخارستان
را از یفتلیان گرفتند .در  565در نبرد نخشب
تورک ها در برابر یفتلیان پیروز شدند و سغد
ضمیمه خاقانات شد .به سال  567در نزدیکی بخارا
نیروهای اصلی یفتلیان از سوی تورکان در هم
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کوبیده شدند و شکست یافتند .پس از فتح آسیای
میانه ،خاقانات آغاز به کنترل بخش شایان توجهی
از جاده ابریشم کرد.
تورک ها و سغدیان زیر فرمان شان در روابط
بازرگانی مستقیم با بیزانس ذینفع بودند ،اما
ایران مانع چنین روابطی بود .در این راستا ،به
سال  568ایستیمی خاقان سفارتی به رهبری مانیاه
 - Maniahبازرگان سغدی به کنستانتینوپل
(قسطنطنیه) گسیل می دارد .در نتیجه گفتگوها با
امپراتور بیزانس -یاستین دوم سازشنامه های
بازرگانی و پیمان نظامی در برابر ایران به
امضاء رسید .پس از بستن این پیمان اتحاد،
ایران ناگزیر شد متعهد به پرداخت باج به
خاقانات به مقدار چهل هزار دینار زرین در سال
گردد و مانع تجارت خاقانات با بیزانتین نشود.
به سال ،575ایران و روم شرقی در برابر تورک ها
متحد شدند .در پاسخ به این ،به سال 576
سپاهیان تورک بسفر سیمیری  –Cimmerian Bosporusیکی
از وسال های بیزانتین را سرکوب نمودند و مارش
پیروزمندانه یی بر کریما و قفقاز غربی نمودند.
به ُ
یمن این دستاوردهای بزرگ ،خاقانات آغاز به
کنترل سراسر بخش های مهم جاده بزرگ ابریشم
نمود که برای سرشناسان تورک سود سرشاری را از
بازرگانی کاروانی تضمین می نمود.
مقارن با میانه های  577-576خاقانات خاوری تورک
دولت چینی چی شمالی را در هم کوبید .دولت چینی
دیگر -ژوی شمالی هم ساالنه به خاقانات تورک صد
هزار قطعه پارچه ابریشم را به عنوان باج می
پرداخت.
فروپاشی خاقانات به خاقانات شرقی و غربی در
حوالی سال  600میالدی:
خاقانات بزرگ و نیرومند تورک پس از چندی آغاز
به لرزیدن نمود .پس از مرگ توبو خان به سال 581
خاقانات رو به ضعف گذاشت .بیشتر در اثر خانه
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جنگی ها ،تشدید تضادهای اجتماعی ،یورش چین به
مرزها و جنگ با کشورهای همسایه .به سال ،603
امپراتوری تورک به دو بخش غربی و شرقی از هم
فروپاشید.
بود که
رهبر خاقانات غربی -ایستیمی خاقان
لقب داشت.
ایستیمی بهادر یغبو İstəmi Bəhadur
[تردیدی نیست که لقب یغبو را بر وی سغدی ها
ها
یفتلی
گذشته
در
چون
بودند.
گذاشته
فرمانروایان خود را یغبو می خواندند-.گ552 – ].
 .576او در آستانه فروپاشی خاقانات به سال 576
رخت از جهان بر بسته بود .نام پدرش -ایویلئق
خاقان بود .پسرانش قره چورین -تورک و تان خان
خان (به یونانی -تورک سنف) .او همچنین به نام
داشت.
سیلزیول (سلجیبول) یا دیزاول هم شهرت
در منابع عربی سینجیبو آمده است .در منابع
ایرانی به نام خاقان چین آمده است .در آثار
چینی از او به نام های شی دیانمی یا شی دیمی و
یا هم سئی دیمی ،موخیدو شیخو یاد شده است .او
برای بر انداختن یفتلیان ،با خسرو انوشیروان-
شاهنشاه ایران همپیمان شد و دختر خود را به او
داد .این گونه ،او پدر بزرگ مادری هرمز چهارم
و نیای خسرو پرویز دوم می باشد.
او به سال های  558 – 554نخستین لشکرکشی های
 565 -560با
خود را آغاز کرد .به سال های
یفتلیان جنگید و بر آنان پیروز شد .به سال های
 571 -568با ایرانیان جنگید .همین گونه به سال
 575بار دیگر با ایرانیان در کرتیل جنگید.
ایستیمی برادر کوچکتر و همکار بومئن خاقان بود
که با او در جنگ با ژوژان ها رزمید .ده تن از
رهبران قبیله یی اوگری باشنده شمال آلتای زیر
فرمان او بودند (به گمان غالب ،شورها،
کوماندها  Kumandinsو چیلکان ها  Chelkansو  ...از
بازماندگان این قبایل هستند) ،که چنین بر می
نام او را
آید منشای اوگری ( Ugricنه تورکی)
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توضیح می دهد[ .یعنی ایستیمی شاید لقبی بوده
که اوگرها به او داده بودند-.گ].
پس از آن که بومئن لقب خاقان (ایل خان) را در
 552پذیرفت ،ایستیمی را به کرسی یغبویی گماشت
که نفر دوم در دولت شمرده می شد.
در  553یا  ،554پس از آن که تورک ها ژوژان ها
دادند ،سفارت ایران به پایتخت
را شکست
خاقانات تورک غربی آمد که بستن پیمان نظامی در
برابر یفتلیان را که دشمن ایران و متحد پیشین
خاقانات ژوژان بودند ،در سنجش داشتند.
برای تورک ها چشم انداز بستن پیمان با ایران
بس دلپذیر یود .زیرا برای آنان این فرصت را به
دست می داد تا در آسیای میانه مستقر شوند و
کنترل جاده بزرگ ابریشم را در دست بگیرند.
سازشنامه در آینده با پپوند عروسی خسرو
انوشیروان یکم با دختر ایستیمی مهر و موم شد.
[این گونه ،ایستیمی ناگهان پدرزن شاهنشاه
ایران و پس از چندی پدربزرگ شاهنشاه هرمزد
چهارم شد-گ].
ایستیمی به دستور موکان (موغان) خاقان [که پس
از درگذشت بومئن خاقان و پسرش -قره ایسیک خان
به خاقانی رسیده بود] ،به رهبری یک ارتش بزرگ
در بهار سال  554به غرب تاخت .او بی آن که با
به 555
کدام مقاومت جدی یی رو به رو گردد،
سال به دریاچه ارال رسید .او بر سر راه اوسون
ها ،نوشی بی ها  ،nushibiدولو ها و تیز ختن ،خان
های هفترود و خوارزم را که زیر سیطره یفتلیان
بودند ،زیر فرمان خود آورد .یفتلی ها به دلیل
درگیر بودن در جنگ در هند و [دشمنی با ایران-
گ ].قادر به پاسخگویی و نشان دادن واکنش در
برابر این یورش نبودند.
ایستیمی با آگاهی از این که خسرو انوشیروان
یکم همپیمانش ،درگیر نبرد با بیزانس بود ،خطر
نکرد به تنهایی با یفتلیان بجنگد .او در این
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هنگام متوجه شمال شد و در  556ابرها را زیر
فرمان خود در آورد .ولی با مقاومت خیونی ها،
آوارها ،اوگرها و شاید هم بخشی از ژوژان ها که
به آن ها پیوسته بودند ،رو به رو گردید .جنگ
با آن ها تا  558به درازا کشید ،مادامی که
تورکان توانستند بقایای قبایل شکست خورده را
به آن سوی اورال برانند (در آن جا گریزیان در
آینده به نام آوارها  Avarsشناخته شدند) .تورکان
با نزدیک شدن به کرانه های رود ولگا ،از آن
نگذشتند و از راه برگشتند .در این هنگام (در
سال  ،)557ایران با امپراتوری بیزانس آتش بس
با تورکان جنگ در
نموده ،آماده بود همراه
برابر یفتلی ها را آغاز نماید.
نبرد با یفتلیان در سال های :565-560
پیش از پرداختن به این نبرد بسیار خونبار ولی
دلچسپ از دید تاریخی ،جا دارد تا به گونه
فشرده در باره اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان در
آن برهه پرداخته شود:
در آن هنگام ،در خاور جهان در سرزمین پهناور
آسیا ،شاهنشاهی پهناور چین باستان قرار داشت.
چین کشوری بود پر نفوس و آباد و متمدن.
باشندگان چین در آن هنگام شناخت چندانی از
نداشتند .تنها همین را می
دیگر کشورها
دانستند که در شمال کشور شان توده هایی زندگی
می کنند که آن ها را زیر نام عمومی هوها یا
وحشیان می شناختند.
تنها از زبان باشندگان آسیای میانه – سغدها
چیزهایی را در باره ایران شنیده بودند و می
دانستند که در غرب کشور شان ،شاهنشاهی بزرگ
دیگری با تمدن کهن و دولت نیرومند قرار دارد.
در جنوب آسیا هم هندوستان دارای دولت و تمدن
زمینداری و فرهنگ پیشرفته بود .در اروپا هم
دولت های روم شرقی (بیزانس) و روم غربی از
دولت های نیرومند به شمار می رفتند.
در این هنگام ،در دشت های پهناور توران خاوری
(مغولستان) ژوژان ها که از مردمان پارامغولی
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(نیاکان مغول ها) اند ،فرمان می راندند .آن ها
هم با چینی ها و هم با توده های زیر فرمان خود
پیوسته در جنگ و ستیز بودند.
یفتلی ها
هم دولت
در خاور ایران ساسانی
فرمان می راند که با ساسانیان همواره در نبرد
و ستیز و دشمنی بودند .یفتلی ها در جنوب بخشی
از سرزمین هند را زیر فرمان داشتند مگر با
فرمانروایان هندی همواره درگیر نبرد و دشمنی
بودند.
اوضاع در ترکستان خاوری (سرزمین های ختن،
کاشگر یا کاشغر (کوه کاش) ،تورفان یا توریان و
گانسو) هم بسیار پر تنش و پیچیده بود .در این
سرزمین از پنچ هزار سال پیش از امروز ،توده
های تورانی یا ساکایی بسر می بردند که
اروپاییدی و سپیدپوست بودند .در شمار این توده
می توان از خیونی ها ،دی ها ،سیرها،
ها
ماهبانویان (تخاریان -نیاکان کوشانیان) ،اوسون
ها و ... .نام برد.
پس از برافتادن یوئه شی ها یا ماهبانویان ،در
این جا بیشتر اوسون ها که همپیمان هونوها
بودند ،زندگی می کردند .اما پس از برافتادن
هونوها و روی کار آمدن سیان بی ها و در پی آن
ژوژان ها ،سیطره اوسون ها بر این سرزمین ها
هم ژوژان ها توانستند
لرزان شد .سر انجام
اوسون ها را از این جا به سوی هفترود
(قرغیزستان کنونی و جنوب قزاقستان کنونی)
برانند.
در دوره کوشانیان و کیداریان بخش هایی از این
بود .در دوره
سرزمین زیر فرمان آن ها
یفتلیان ،آن ها موفق می شوند در این جا فرمان
برانند.
در این هنگام اوضاع در گستره غربی دولت ژوژان
ها بسیار پیچیده بود .از یک سو قبایل تیله
پیوسته در برابر ژوژان ها در شورش بودند و از
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سوی دیگر ،توده تازه نفس و نوپای آشینایی ها
که حدود یک سده پیش از این از شمال چین (شاید
از خاور تورفان یا شمال غرب و یا هم جنوب
گانسو) به دامنه های جنوبی آلتای کوچیده بودند
و زیر فرمان ژوژان ها درآمده بودند ،به عنوان
یک نیروی جدی تبار نموده و حاکمیت ژوژان ها را
به چالش کشیده بودند.
از دید اقتصادی ،بزرگترین منبع درآمد باشندگان
و بیزانس
منطقه ،بازرگانی میان چین و ایران
ابریشم از دوره
بود که بیشتر از مسیر راه
کوشانیان بدین سو روان بود .روشن بود بر سر
داشتن انحصار و در دست داشتن بازرگانی پر
درآمد ابریشم میان توده هایی که در مسیر این
راه کاروان رو بودوباش داشتند ،پیوسته رقابت و
درگیری روان بود .در این میان بازرگانان سغدی
از راه این بازرگانی پردرآمد ،پول های کالنی به
جیب می زدند .یفتلیان هم که بازرگانان سغدی
زیر فرمان شان بود ،از یک سو مالیه های کالنی
از سغدیان دریافت می داشتند و از سو دیگر تالش
می ورزیدند تا خود بازرگانی کاالهای چینی را در
دست داشته باشند.
بیزانس هم با به دست آوردن ابریشم چینی ،آن را
در دستگاه های ریسندگی خود به پارچه مبدل
ساخته و در سرتا اروپا و خاورمیانه به بهای
درآمد سرشاری
گزافی می فروخت و از این راه
داشت.
یفتلیان و سغدی ها هم در مسیر چین با دشواری
های فراوانی سردچار بودند .شبیخونیان ژوژانی و
رهزنان قبایل جنگجوی باشنده مسیر راه ابریشم
پیوسته بر کاروان های بازرگانی یورش می برند،
تاراج می
و دار و ندار بازرگانان را به
324
بردند.
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 .در این جا می خواستم شرح نبردهای یفتلیان و
تورک ها از کتاب تاریخ تورکان باستان گومیلیف ترجمه
نمایم ،اما با توجه به این که خوشبختانه ترجمه بخش
های مربوط به این ماجرا در کتاب سوم «از آریان تا
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«با روی کار آمدن خسر انوشیروان ،او به منظور
کساد نمودن دستگاه های بافندگی و ریسندگی
بیزانس و بر هم زدن انحصار اقتصادی حریف ،از
سویی به گونه مصنوعی بهای ابریشم را در
بازارهای داخلی خود باال می برد تا از
بازرگانان رومی در ازای خرید آن زر بیشتری به
دست بیاورد و از سوی دیگر ،کاروان های ابریشم
بازرگانان چینی ،سغدی و باختری قلمرو یفتلیان
را که هم از راه خشکی و هم از راه دریایی از
خاک ایران می گذشتند ،به زور نگه داشته و بخشی
از کاالهای آن ها را به بهای ارزان و ناچیز می
خرید و سپس خود آن را به های گزافی به رومیان
می فروخت .این بود که همه دست اندرکاران این
بازرگانی پر سود ،در اندیشه پایان بخشیدن به
سیاست ناگوار ساسانیان برآمدند و در پی آن
بودند تا به انحصار ایرانیان در زمینه اگر نه
پایان ،دست کم کاهش دهند.
در این میان ،یفتلیان به رغم در دست داشتن
سرزمین های ترکستان خاوری ،در پهنه های آلتای
با رقیب توانایی سر خوردند که کوچیان باشنده
دامنه های آلتای بودند .سخن بر سر ایل تازه به
دوران رسیده آشینا است که در وادی ها و واحه
های راه های کاروانگرد چین و حوزه تاریم و
تورفان و بالساغون و تراز تاخت و تاز و یغماگری
نموده ،به کاروان های ابریشم یفتلیان شبیخون
می زدند .هر چند در عهد خوشنواز (اخشونور) وی
بارها به پیگرد آن ها پرداخته و ایشان را تا
کناره های پایان رود سیر و دریاچه بلخش و بخش
شمالی خوارزم پس زده بود ،مگر باز هم به تاخت
و تازهای خود ادامه می دادند.
در این هنگام ژوژان ها در حوالی سال  460از
دست چینی ها شکست هایی دیده و به سوی غرب به

سامانیان»  ،نوشته ا .ع رحمان آمده است ،برای آسانی
کار ،گوشه هایی از آن را از آن کتاب برداشت نمودیم و
با اندکی ویرایش و فشرده سازی پیشکش می کنیم-گ.
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راه افتادند .نخست در وادی تورفان و سپس در
ختن به یغماگری و تاراج می پرداختند.
در باال گفتیم که یفتلی ها در این هنگام بر
وادی تورفان ،حوضه رود تاریم و ختن فرمان می
راندند .این بود که در سال  470میان یفتلیان و
ژوژان ها نبرد در می گیرد و یفتلیان موفق می
بدهند و آنان را به
شوند ژوژان ها را شکست
کناره های دور تیان شان بیفکندند .در این جا
باقیمانده های ژوژان ها با قبیله های تیلی
(تیلیوت ها) آمیزش یافته ،با نام خانیگری
گاگیوی اتحادی را سازمان می دهند و بیشتر به
میانجیگری در داد و ستد ابریشم و تاراج کاروان
های سوداگران می پردازند.
پادشاه یفتلیان -خوشنواز ،پس از شکست دادن
پیروز ساسانی ،در سال  496خانگیری گاگیوی را
به سختی شکست می دهد و فرماندار دست نشانده
خود -میواتا را به سروری آنان می گمارد .یفتلی
ها در سال 497قراشر را گرفته ،با امپراتوری
چین مناسبات مصلحت آمیز پیش گرفتند و تا جایی
و
کاروان های ابریشم سوداگران چینی و سغدی
و تاراجگری ایمن
باختری را از تاخت و تاز
ساختند .در همین دوره ،در سال های  520-516و
چند بار هیات هایی را به چین فرستادند.
526
در کل ،شمار هیات های یفتلیان به چین در سال
های  531 -507به سیزده هیات می رسید.
در همین گیر ودار ،چینی ها متوجه باالروی توان
نظامی تورکیوت ها یا آشینایی ها شده ،به سال
 545از سوی امپراتور غربی ویی ،وین -دی برای
پیشوای
برپایی مناسبات دوستانه نزد بومئن-
تورکیوت ها می آیند.
هنگام،
این
در
که
است
یادآوری
[شایان
امپراتوری وی شرقی گئا خون که رقیب وی غربی
بود ،با ژوژون ها و تاگان ها همپیمان بودند.
می توان گمان برد که وی های غربی از بستن
پیمان با تورکیوت ها در اندیشه براندای ژوژان
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ها (متحدان وی شرقی) بوده اند .اما روشن بود،
بومئن نمی توانست با نیروی اندکش بر ژوژان ها
بتازد.
در این هنگام مائده آسمانی یی برای بومئن
رسید-.گ ].در سال  550تیلیوت های غربی که از
فشار و اسارت ژوژان ها به تنگ رسیده بودند،
در برابر آن ها شوریده ،به سوی خلخ به راه
افتادند .در نیمه راه ،از درهای مضافات گوبی
آلتایی لشکر سواره زرهپوش و نیزه دار تورک ها
یک باره بر تیلیوت ها تاختند و سپاه بی سر و
پای آنان را فرمانبردار خود کردند .بومئن از
جمع طایفه سیرشمار تیلیوت ها دسته های منظم
جنگاروان را آموزش داد و با نیروی بزرگی برای
جنگ با ژوژان ها بهانه می جست.
او آگاهانه از دختر انخون -خان ژوژان ها
خواستگاری کرد .از روی رسم کوچیان ،این پیوند
جایگاه او را با جایگاه خان ژوژان ها برابر
می کرد .انخون -پیشوای ژوژان ها از این
خواستگاری گستاخانه رنجیده و می گوید که «آهن
گداز بیچاره من هوای خواستگاری شاهدخت را
دارد!» .و این گونه بومئن را به باد ناسزا و
ناروا می گیرد.
بومئن بهانه یی را که به آن نیاز داشت و می
جست ،دیگر در دست داشت .او پیک رسان ژوژان را
می کشد و مناسبات خود را با دودمان وی غربی
چین استوار تر می گرداند .به سال  551چنلی-
شاهدخت این دودمان را به زنی می گیرد و با این
کار آبرو و اعتبار خود را در میان توده های
کوچرو باال می برد .او به سال  552به ژوژان ها
یورش می برد و آن ها را شکست می دهد .انخون-
شرمنده از این باخت ،دست به خودکشی می زند.
[به هر رو ،همان گونه که در گذشته گفتیم،
خاقانات شرقی تورک پس از یک صد سال با دسیسه
ها و توطئه های چینی ها از هم فرومی پاشد.
به
گومیلیف در کتاب تاریخ تورکان باستان
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تفصیل شرح این ماجرا را باز می گوید .اما برای
ما سرنوشت خاقانات غربی از اهیمت بیشتری
برخوردار می باشد.
ایستیمی در آینده ارتش بزرگی را آراست .در
منابع شمار جنگاروان او را تا صد هزار گزارش
داده اند .اما روشن است که مانند همه موارد
همانند در این جا گزافه گویی جا دارد .زیرا در
اوضاع و احوال آن روزگار ،لشکرکشی با سپاه
صدهزار نفری آن هم با پییمودن هزاران کیلومتر
راه در بیابان های بی آب و گیاه و گاه در
گرمای توانفرسا و گاه هم در زمستان های سرد،
کار آسانی نبوده است .منابع دیگر شمار سپاهیان
تورکان را در نبرد با بهرام چوبینه تا سیصد و
حتا چهار صد هزار نفر گزارش داده اند که
بزرگمایی آشکار است .به گونه یی که گومیلیف
دادگرانه نشاندهی کرده ،شمار سپاهیان تورکان
در این نبرد نمی توانسته است بیش از بیست -سی
هزار نفر باشد .تازه باید نیمی از آنان از جمع
سغدیان همپیمان تورکان بوده باشند.
منابع چینی شمار کل سپاهیان خاقانات تورک را
صد هزار گزارش داده اند که درست تر می نماید.
هرگاه چنین باشد ،باید شمار سپاهیان ایستیمی
را در حدود سی -چهل هزار نفر برآورد کرد که
شاید از این جمع سی هزار آن در لشکر کشی او به
سوی آسیای میانه حضور داشته بودند.
(Савинов 1984; Худяков 1986: 137-169; Кляшторный,
Савинов 1994: 95-102).
این گونه ،برآورد گومیلیف که شمار کل سپاهیان
تورک در نبرد با بهرام چوبینه را بیست -سی
هزار نفر می پندارد ،به حقیقت نزدیک تر است.
اگر چنین بپنداریم ،شاید شمار سپاهیان او در
آغاز نبرد با یفتلیان در حدود همان سی هزار
نفر بوده باشد-.گ].
در شاهنامه فردوسی شرح
یفتلیان چنین آمده است:
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نبرد

تورک

ها

با

«خاقان چین (منظور خاقان تورک ها است) ،از
آن سوی چاچ (تاشکنت کنونی) به گولزریون (رود
سیر) رسیده ،یارای تاختن به سرزمین یفتلیان را
نداشت .از این رو به گمان غالب در اثر مشوره
سغدیان همپیمانش با خسرو انوشیروان  -شاهنشاه
ایران از در دوستی پیش آمده ،ده شتر پر بار را
با تکاوران تیزپا و دیبای چین و دیگر هدایای
آراسته با سروری مردی خردمند و جهان گشته به
دربار ایران فرستاد:
سپهدار با لشکر و گنج و تاج
با گولزریون بود از آن سوی چاچ
خردمند خاقان بدان روزگار
همی دوستی جست با شهریار
به آغاز آن آشنایی نخست
همی از رد و موبدان رای جست
یکی هدیه آراست پس بی شمار
همه یادگار از در شهریار
ز اسپان چینی و دیبای چین
ز تخت و ز تاج و ز تیغ و نگین
ز دینار چینی ز بهر نثار
به گنجور فرمود تا سی هزار
بیاورد و با هدیه ها یار کرد
ده اشتر ز گنج و درم بار کرد
سخنگوی مردی بجست از مهان
خردمند و گشته به گرد جهان
بفرمود تا پیش او شد دبیر
ز خاقان چین نامه بر حریر
نبشتند بر سان ارژنگ چین
سوی شاه با صد هزار آفرین
از
که
یفتلیان،
پادشاه
(غاتفر)-
گاتفر
پیوندهای دوستی دشمنانش نیک آگاه بود ،فرمان
تاراج کاروان تورک ها و سر زدن و کشتار سفیران
و راهداران تورک را که از راه خاک وی به سال
 560رهسپار دربار شاهنشاه ایران بودند ،داد.
حسب تصادف ،سواری از این کاروان جان سالم به
سپاهیان یفتلی رهیده و می
در برده ،از چنگ
تواند خود را نزد خاقان تورک برساند و ماجرا
را برایش بازگوید:
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چو آگاه شد از کار ،خاقان چین
وز آن هدیه های شاه ایرانزمین
ز لشکر جهاندیدگان را بخواند
سخن سر به سر پیش ایشان براند
چنین گفت با سرکشان غاتفر
که ما را بد آمد ز اختر به سر
اگر شاه ایران و خاقان چین
بسازند و از دل کنند آفرین
هراس است از این دوستی بهر ما
به دو روی ویران شود شهر ما
بباید یکی تاختن ساختن
جهان از فرستاده پرداختن
به گفته مینندر -تاریخ نویس رومی -خاقان تورک
از این سوء قصد ناگهانی شاه یفتلیان آگاه می
شود ،از تعقیب اورهای کوچی دست می کشد و چنین
اظهار می نماید« :اورها پرنده نیستند که به
آسمان پریده از دم شمشیر تورک ها برهند ،ماهی
نیستند که به دریا غوطه زده ،در عمق آن پناه
برند .آن ها در روی زمین آواره و سرسام شده
می گردند .همین که جنگ با یفتلیان را به پایان
بریم ،به اورها حمله می برم .آن ها از چنگ من
نمی رهند».
«تاریخ طبری نیز در باره اتحاد خاقان تورک و
خسرو انوشیروان و بر اثر این اتفاق حربی و
خویشی شکست خوردن پادشاهی هیاطله چنین می
نویسد...« :و چون مملکت به انوشیروان شد ،آرزو
آمدش که به بلخ شود و ملک هیاطله را بکشد .آن
که فیروز را کشته بود .و تخارستان و غرجستان
بگشاید و زمین بلخ با زمین ترک نزدیک بود .و
میان خاقان و انوشیروان دوستی بود .نخست کس به
زنی خواست و
خاقان فرستاد و دختر او را به
بسیاز خزینه کرد تا دخترش را بیاورد .و با
خاقان عهد کرد پس از آن یک سا ل نامه نوشت .و
از او سپاه خواست برای کار ملک هیاطله .خاقان
بسیار از ترکستان بفرستاد سوی بلخ و
سپاه
انوشیروان سپاه بکشید و به بلخ شد .و از یک
سوی ترک اندر آمد و سپاه هیاطله را در میان
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گرفتند .و ملک هیاطله را بکشت و خواسته های او
همه غارت کرد .و پادشاهیش غارت کرد( .ابو محمد
بلعمی ،تاریخ طبری ،جلد ،1ص.)5 .
این گونه ،در سال  560سازشنامه جنگ مشترک در
دست
برابر یفتلیان بسته شد .در این هنگام،
نشانده یفتلیان در هند -تارمن ،میخیره کوله و
وارثانش با امپراتوری گوپت های هند چند نبرد
نمی
سنگین را پشت سر گذشتانده بودند و
خواستند نفوذ خود را در پنجاب رایگان از دست
بدهند.
انوشیروان در سال  562برای
گذشته از این،
پنجاه سال با امپراتور روم پیمان صلح بست و
دست های خود را برای گرفتن سرزمین های خاوری
رها کرد .همین گونه به سال  555سفارتی به شهر
امپراتوری وی غربی
چنئان چین یعنی پایتخت
فرستاد .این گونه هم امپرتور روم ،هم خاقان
تورک و هم امپراتور چین با خسرو انوشیروان
پیمان های صلح داشتند.
ایستیمی خاقان از آمادگی سپاه خسرو در برابر
غاتفر الهام گرفته ،به گفته فردوسی همه سپاهش
را از «از چین و ختن و قاجارباشی» گرد آورده
نخست به چاچ و سپس به گلزریون حمله می آورد:
چو آگاهی آمد به خاقان چین
دلش گشت پر درد و سر پر ز کین
سپه را به قاجارباشی براند
ز چین و ختن نامداری نماند
ز خویشان ارجاسب و افراسیاب
نپرداخت یک تن به آرام خواب
برفتند یکسر ز گلزریون
همه دل پر از خشم و سر پر ز خون
سپهدار خاقان چین فنج بود
همی به آسمان پر زد از آب و دود
ز جوش سواران به چاچ اندرون
چو گل شد به رنگ آب گلزریون

913

بر پایه اطالعات شاهنامه فردوسی ،پادشاه
یفتلیان از قصد خاقان آگاه شده ،از بلخ و
شکنان و آمو و زمی و ختالن و ترمز و ویسه گرد
لشکر فراوان گرد آورده ،عزم بخارا می کند .در
لشکر خاقان و یفتلیان آماده
این اوضاع که
انوشیروان عاقبت محاربه دو
نبرد اند ،خسرو
رقیب توانا و خشم زده را نگران می شود .خاقان
انتظار رسیدن سپاه انوشیروان نگشته ،سوی بخارا
انوشیروان در این فرصت
رهسپار می شود .خسرو
مناسب به ضبط استان های پیشین قسمت شرقی قلمرو
عقبگاه لشکر یفتلیان
ساسانیان رو آورده ،به
نخستین ضربه را می زند که در این باره تاریخ
نویس رمی -مینندر گزارش داده است.
از روی این اخبار ،پادشاه یفتلیان می خواسته
نخست یورش ببرد .مگر
است که به لشکر تورک
کوتلف -یکی از درباریانش او را باز داشته،
تلقین می کند که «یک سگ در خانه خود از ده سگ
بیرونی جسور تر است ».این مشاور پادشاه
یفتلیان هنگام فرا رسیدن فرصت مناسب به نزد
خاقان تورک گریخته ،همه اسرار سپاه غاتفر را
به آن ها می گشاید .دیر تر کوتلف به دربار
خسرو انوشیروان رفته ،به صف مقربان شاهنشاه
پذیرفته می شود.
در سال  562سپاهیان خسرو انوشیروان با شکست
دادن یفتلیان تخارستان را گرفتند .در پی آن،
تورکان نیز بر آنان ضربه زدند و چاچ (تاشکنت
کنونی) را گرفتند .ایستیمی با گذر از رود
چیرچیک ،سمرقند را نیز گرفت .نیروهای اصلی
یفتلیان که در بخارا متمرکز گردیده بودند ،نمی
خواستند در دشت ها بجنگند .از همین رو ،به سوی
کوه ها عقب نشینی کردند .سر انجام ،میان تورک
ها و یفتلیان نبرد سخت و خونینی در می گیرد.
این نبرد به سال های  562یا  563و شاید هم 565
اوج گرفته بود.
فردوسی این نبرد را چنین پرداز می کند:
ُرز و کوپال بود
بخارا پر از گ
که لشکرگه شاه هیطال بود
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بشد غاتفر با سپاه چو کوه
ز هیطال گرد آوریده گروه
به جنگ اندر آمد ز هر سو سپاه
ز تنگی ببستند بر باد راه
ُشانی و سُغدی شدند انجمن
ک
پر از آب رخ ،کودک و مرد و زن
که بود چون کار آن رزمگاه
که را تابد آن گردش خور و ماه
به یک هفته آن لشکر رزمجوی
به روی اندر آورده بودند روی
به هر جای بر توده یی کشته بود
ز خون خاک و سنگ ارغوان گشته بود
به هشتم سوی غاتفر گشت گرد
سیه شد جهان چون شب الژورد
شکست اندر آمد به هیطالیان
شکستی که بستنش تا سالیان
موافق تصویر فردوسی ،سپاه پیشگرد خاقان پس از
تاخت و تاز و کشتارهای خونین در چاچ از رود
ترک (چرچیق) گذشته ،در میمرغ (مضافاتی در
کناره های شمال سمرقند) با نیروی لشکر اصلی می
بخارا لشکر
پیوندد .یفتلیان که در آستانه
آراسته بودند ،از فزونی جنگاروان سوار تورک ها
و نبرد در همواری پهناور حذر کرده ،در پیشگاه
تپه های نسف (قرشی) اردو زدند .نبرد سرنوشت
ساز در نزدیکی قرشی (کارشی) رخ داد و هشت روز
آزگار به درازا کشید و با پیروزی ایستیمی به
پایان رسید.
بر اثر این جنگ سهگین سپاه غاتفر شکست خورده،
به سمت کوه ها عقب نشستند .غاتفر گویا نمی
خواست به شکستش تن در دهد و قصد جمع آوری لشکر
و دوباره جنگیدن را داشت که برخی از بزرگان و
سرکرده های سپاه مشورت آراسته از او دست کشیدن
از ادامه جنگ ،سازش با خسرو انوشیروان و زیر
اطاعت دولت نیرومند ساسانیان آمدن هیاطله را
پیشنهاد می نمایند .شاید غاتفر گردنکش این
مسوولیت را نمی پذیرد .از همین رو او را از
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َغانی ،مردی
تخت برکنار و به جایش فغانش نام چ
را از تخمه خشنواز به پادشاهی می نشانند:
نداریم ما تاو خاقان چین
گذر کرد باید به ایرانزمین
گر ایدون که فرمان برد غاتفر
ببندد به فرمان کسری کمر
سپارد بدو شهر هیطال را
فرامش کند گرز و کوپال را
و گر نه خود از تخمه خوشنواز
گزینیم جنگاوری سر فراز
که او شاد باشد به نوشین روان
بدو دولت پیر گردد جوان
نهادست بر قیصران باژ و ساو
ندارند با او کسی توش و تاو
ز هیطالیان کودک و مرد و زن
بدین یک سخن بر شدند انجمن
َغانی ،گوی بود فرخنژاد
چ
جوان و جهانجو و با بخش و داد
خردمند و نامش فغانیش بود
که با گنج و با لشکر و خویش بود
بزرگان هیطال و مردان کین
به شاهی بر او خواندند آفرین
فغانیش پس از این شکست ،با
پاداش های شاهانه همراه با
بانفوذ یفتلی به حضور خسرو
اظهار اطاعت نمود و میل به
قلمرو خویش را بیان داشت.

هدایای مناسب و
یک دسته اشرفیان
انوشیروان آمده،
ساسانیان پیوستن

ایستیمی که در جنگ با یفتلیان نیروی اصلی خود
را باخته بود ،از تیز و تند ساختن وضعیت
خودداری نموده ،غنیمت های جنگی مناسبی را
همراه دخترش به حضور خسرو انوشیروان می فرستد
و خودش به سوی قاجار باشی حرکت می کند.
این گونه ،پس از شکست دولت یفتلیان ،قلمرو
آسیای میانه بین امپراتوری ساسانیان و خاقان
تورک تقسیم شده ،خسرو انوشیروان سند ،بست،
و
دردستان
تخارستان،
زابلستان،
ارخوسیا،
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کابلستان و چغانیان را بازپس گرفت و خاقان
تورک ساحل راست آمو و وادی زرافشان و سیر دریا
را تصاحب نمود».
در آغاز ،سغدی ها که زیر سلطه یفتلی ها بودند
و از وضعیت بازرگانی ابریشم ناخشنود ،به گونه
طبیعی با تورکان همپیمان شدند .این در حالی
بود که یفتلی ها با ژوژان ها همپیمان
درست همین سغدی ها بودند
استراتیژیک بودند.
که زمینه خویشاوندی تورک ها و ایرانیان را
فراهم ساختند و طرح همپیمانی آنان را در برابر
یفتلی ها ریختند .در نبرد در برابر ساسانیان
هم سغدی ها همپیمان تورک ها بودند .در شاهنامه
فردوسی ،از حضور پیل ها در سپاه تورکان سخن به
میان می آید .روشن است این پیل ها تنها می
توانستند از هندوستان که بخش هایی از آن در آن
هنگام زیر فرمان یفتلی ها بود ،آورده شده
باشند و دیگر مربوط سغدیان می شده اند .روشن
است تورکان خود پیل نداشتند.
همین گونه از شاهنامه می دانیم که نبرد میان
تورکان و یفلیان یکی از خونبار ترین نبردها در
تاریخ آسیای میانه بوده است که با شکست کامل
سپاه یفتلیان و کشته شدن شاه آنان گاتفر پایان
یافته بود .در این نبرد ،بسیاری از تورکان هم
کشته شدند .هر چند ،تورکان در برابر یفتلیان
با ساسانیان همپیمان شده بودند .اما صلح و
سازش چندان دیر نپایید و منافع اقتصادی و
تجاری این دو دولت ابرقدرت در ماواری راه بزرگ
ابریشم با هم برخوردند.
جنگ تورکان و ایران :568—571
سغدیان -از بازیگران اصلی در بازرگانی آسیایی
برُ
بودند .به گفته َ
تلد ،سغدی ها را نظر به
مهارتی که در بازرگانی داشتند ،و همین گونه
فرهنگ شان می توان «فینیقی های آسیای مرکزی»
خواند.
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سغدیان -توده یی بودند که در گستره سغدیانا
(واقع در وادی رود زرافشان -از بخارا تا خجند)
بودو باش داشتند .آن ها به زبان سغدی از شاخه
خاوری زبان های ایرانی که با زبان باختری
همریشه و خویشاوند بود ،سخن می زدند (زبان
کنون یغنابی ها برخاسته از سغدی است) .نوشتار
آنان بر شالوده الفبای آرامی استوار بود .زمان
درازی زبان سغدی زبان بین المللی در گستره
پهناوری از دریای کسپین تا به تبت بود .رسم
الخط آن مبنایی برای رسم الخط زبان های
اویغوری ،مغولی و منچوری شد .شایان یادآوری
است که همو سغدیان بودند که تورکان خط و نوشتن
آموختند .سنگنبشته معروف ارخون هم به دست
سغدیان نوشته شده است.
سغدی ها میان دو شاهنشاهی کبیر عهد باستان-
ایران و چین دست اندر کار بازرگانی و داللی
بودند .جهانگرد چینی -ژانگ کیان (چژان تسیان)،
با بازدید از سغد ،نوشت:
«کانتسزیوی (سغد) به فاصله  2000لی (نزدیک به
 1000کیلومتر) شمال غربی وادی دوان - Davan
فرغانه کنونی قرار دارد .مردم آن به شیوه
کوچروی و چادرنشینی زندگی می کنند .آداب و
رسوم شان ،سنت های یوئه شی ها (مهبانویان) را
به یاد می آورد  .شمار سپاهیان کماندار آن ها
به هشتاد و یا نود هزار می رسد .این کشور کوچک
با دوان هم مرز بوده ،استقالل یوئه شی ها
(تخاریان) را به رسمیت می شناسند.
زبان سغدی به عنوان یک زبان میانجی lingua franca
در گستره پهناوری در مسیر جاده ابریشم کاربرد
داشت و رد پای خود را در سیمای برخی از واژه
ها در زبان پارسی و شماری از زبان های تورکی
بر جا مانده است.
به هر رو ،آن چه مربوط می گردد به روابط میان
و سغدی ها ،آنان را منافع مشترک
تورکان
بازرگانی و اقتصادی با هم پیوند می داد .می
بینیم که چرا منافع این دو توده همسایه در آن
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برهه با هم گره خورده بود .از تاریخ روشن است
که چینی ها به منظور جلوگیری از تاخت و تاز
تورکان بر قلمرو شان ،به آنان باج و خراج
بزرگی می پرداختند.
«خاقان تورک که صدها هزار پاره متاع ابریشم را
رایگان از چین به دست می آورد ،در آن ذینفع
بود تا از امکانات تاجران زیر دست شان– سغدی
ها بیشتر بهره برداری نماید .گذشته از این ها
سغدی ها صادر کنندگان بزرگ سنگ های گرانبها
بودند و مطابق سالنامه های چینی ،ختن سرچشمه
مهم سنگ یشم به شمار می رفت .افزون بر این،
سغدیان ُ
در و دیگر سنگ های گرانبها را نیز از
چین می آوردند .گذشته از ابریشم و سنگ های
گرانبها ،دارو و استخوان (عاج) فیل و ابزارهای
نقره یی و طالیی ،بردگان و اسیران ،اسپ های
تیزتک و جنگ افزار را هم خرید و فروش می
کردند .رامشگران و رقاصان از شهرهای سمرقند،
بخارا ،کوچه و مضافات دیگر غرب در دربار چین
مشتریان و گرویدکان بسیار داشت(.برگرفته از:
ریچارد نلسون فرای ،کتاب میراث آسیای مرکزی).
تورک ها می کوشیدند امکان یابند از طریق
بازرگانان سغدی باج و خراجی را که از سوی دولت
های پادشاهی چین به آن ها پرداخت می شود ،به
فروش برساند .در آن هنگام چینی ها به قبایل
کوچرو تنها به خاطر آن باج می پرداختند که به
قلمرو شان یورش نبرند .خرید وفروش ابریشم سود
خاقان
سرشاری برای بازرگانان سغدی و پارسی،
های تورک [غربی] و شاهان ایران می رساند.
(برای به دست آوردن آگاهی بیشتر در باره
بازرگانی در این مسیر نگاه شود به :شیفر1981:
و لوبو-لیسچنکو )1994 : Lubo-Lesnichenko
«این گونه ،دست یافتن به تجارت بین المللی
نفوذ سوداگران سغدی را افزوده ،دیرتر خاقان
تورک ها را واداشت تا از میانجیگری و امکانات
فراون آن ها را در داد و ستد بازرگانی خود
استفاده نماید .از جایی که تورک های جهانگشا
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به نازکی های خرید و فروش ابریشم در کشورهای
غرب چندان آشنا نبودند ،خاقان ایستیمی یکی از
اشراف با نفوذ سغدی -مانیاه را به عنوان سرور
هیات سفارتش به دربار خسرو انوشیروان می
فرستد.
هدف از این سفر ،با مدد خسرو انوشیروان به راه
ماندن رفت و آمد منظم کاروان های ابریشم منطقه
زیرا راه
بود.
چین و سغد به ایران و روم
تاجران به روم از سرزمین ایران می گذشت و در
سغد و چین ابریشم فراوان انباشت شده به گشادن
موانع صنعی کارمندان ایرانی نیاز داشت .هم روم
و هم خاقان که یکی به فروش و دیگری به خرید
ابریشم مرغوب نیاز داشتند ،در گشودن این گره
فروبسته درمانده بودند».
هر چه بود ،سغدی ها مرهون تورکان بودند که
ایشان را هم از شر تاخت و تازها و یغماگری های
ژوژان ها و هم سربازگیری های پایان ناپذیر
یفتلیان در جنگ های هند و ایران رهایی بخشیده
بودند .از سوی دیگر ،آنان در به دست آوردن
ابریشم و تامین امنیت کاروان های بازرگانی شان
در امتداد راه ابریشم به توان رزمی تورکان
نیاز داشتند .زیرا دیگر بدون همکاری تورکان،
آمد و شد امن کاروان ها در مسیر راه ابریشم
به خاطر رهزنی های آنان ناممکن بود.
بود که با توجه به منافع
هم
از همین رو
مشترک اقتصادی ،به پیشواز تورکان شتافتند و
همپیمان آنان شدند .مگر ،آرزومندی آنان برای
توسعه تجارت با اروپا با مخالفت ایرانیان که
مانع ورود بی رویه کاالهای آسیایی [به ویژه
ابریشم] به بیزانس بودند ،برخورد .ایران نمی
خواست تا حریف توانمندش -امپراتوری بیزانس
درآمد سرشاری از بازرگانی ابریشم و کاالهای
چینی به دست آورد.
از این رو ،سغدیان در پی آن شدند تا از راه
دیپلماسی گره فروبسته کار را بگشایند .سغدیان
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ایستیمی خاقان را متقاعد به گسیل نمایندگان به
رهبری مانیاه  Maniahبه دربار ایران گردانیدند.
اما خسرو انوشیروان همه بار ابریشمی را که
آنان با خود به همراه آورده بودند ،خرید و
برای نمایش قدرت همه را در برابر دیدگان آنان
آتش زد و سوختاند و این گونه به آنان روشن
ساخت که ترانزیت کاال از راه ایران به بیزانس
به سود او نیست .چنین گمان زده می شود که شاید
خسرو بنا به مشوره کاتلف -مشاور یفتلی خود دست
به چنین شگردی زده باشد.
وانگهی ایستیمی خاقان سفارت دومی را این بار
متشکل از تورک ها به دربار ایران گسل داشت که
نیز ناموفق از کار برآمد .به گونه یی که بانو
داکتر پیگولیفسکایا ن .و .در ص .ص204 -202 .
کتاب «بیزانس بر سر راه هند» و نیز گومیلیف در
ص .ص 51-50 .کتاب «تاریخ تورکان باستان» نوشته
اند ،در راه بازگشت بیشتر اعضای هیات در اثر
بیماری نامعلومی و یا هم خوردن زهر نابود شده،
تنها سه یا چهار نفر به دربار خاقان رسیده
این بود که ایستیمی به بهانه مرگ
بودند.
فرستادگانش در ایران (شاید به مشوره سغدیان)
تصمیم به آغاز جنگ با ایرانیان گرفت .او
ایرانیان را متهم به مسموم ساختن سفیران کرد.
ایستیمی پیش از این که جنگ را در  568آغاز
نماید ،با امپراتوری بیزانس پیمان بازرگانی و
نظامی بست .او در گذشته نیز سفارت هایی را در
سال های  562و  563به آن دیار گسیل داشته بود
(در آن هنگام هدف ایستیمی جلوگیری از همپیمان
شدن بیزاس با آورا ها بود).
به گونه یی که داکتر اسحاقف و داکتر اسماعیلف
نوشته اند« ،وانگهی تورکان با پویایی آغاز به
جستجوی راه های مستقیم به سوی بیزانس نمودند،
که به نوبه خود ،به شدت مایل به ائتالف سیاسی
با تورک ها در برابر ایرانیان بود .روشن است
چنین راهی تنها با گذشتن از رود ولگا و دور
زدن قفقاز ممکن بود ».به گونه یی که
پیگولیفسکایا ن .و .نوشته است ،او مانیاه سغدی
921

را به ریاست هیاتی رهسپار روم می سازد .سفارت
از مرز خوارزم،
به پنداشت او از راه خشکی
ماورای دریای کسپین و کوه های قفقاز گذشته ،با
دشواری فراوان به کنستانتینوپل می رسد.
امپراتور یوستین دوم از مانیاه به گرمی
پذیرایی نموده ،به سال  568با وی سازشنامه
بازرگانی می بندد .پس از بستن این سازشنامه
سفیران رومی به ریاست زیمرخ همراه با مانیاه
به حضور خاقان ایستیمی روانه می گردد.
به گونه یی که برنشتام و گومیلیف نوشته اند،
در این هنگام دربار خاقان در دامنه های تیان
شان (شاید در جنوب قزاقستان) قرار داشت.
لشکرکشی
در
را
تورک
خاقان
که
زیمارخ
پیروزمندانه وی در برابر ایرانیان همراهی
نموده بود ،از توانمندی و شکوه خاقان تورک به
شگفتی اندر شده بود .او شرح بسیار جالبی از
سفر خود در همراهی خاقان و سپس باز دید خود از
اردوگاه وی در دامنه های تیان شان نوشته است
(برنشتام 61 :1947 ،و گومیلیف ) 52-1967:42
هنگامی که هیات بیزانس به اردوگاه خاقان می
رسد ،متوجه می شود که وی در یک چادر بزرگ
زندگی می کند .سفیر بیزانس متوجه می شود که
خاقان هنگام پذیرایی هیات در خیمه خود بی پروا
سرگرم ساختن زین اسپ خود است.
خاقان برای نمایش قدرت خود ،سفیر را بامدادان
درست در هنگام برآمدن خورشید به تپه یی می برد
و از فراز آن بازتاب پرتو خورشید را بر نیزه
های سوران خود که در زیر تپه آرایش یافته اند،
نشان می دهد که پهنه دشت را نورانی ساخته اند.
سفیر در این نمایش قدرت ،از فزونی شمار
رزمجویان خاقان در شگفتی اندر می شود.
این گونه ،مناسبات سرد و خشنونت آمیز خسرو
انوشیروان با هیات سفارت تورک سر انجام رابطه
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حسنه و دوستان آن ها را از میان برده ،زمینه
را برای جنگ های آینده فراهم می گرداند.
هنوز در سال  ،567تورک ها از ولگا گذشته وارد
قفقاز شده بودند .انگیزه این حرکت ،پیگرد
آوارها و تالش برای هموار ساختن و گشودن مسیر
بازرگانی تازه شمال به بیزانس ،با دور زدن و
کنار گذاشتن ایران بود .پس از این ،ایستیمی
خاقان آغاز به اقدامات نظامی در فراتر از ولگا
کرد و به سال 571قفقاز شمالی را فتح کرد و به
تنگه کرچ برآمد ،آلن ها ،نیاکان بلغارها و
قفقاز را زیر
دیگر مردمان دامنه های شمالی
فرمان خود درآورد و با این کار ،راه خود را
برای رسیدن به بیزانس از طریق خوارزم حوضه رود
ولگا و قفقاز پاک و هموار ساخت.
شرح این نبردها در ویکی پیدیا به زبان پارسی
دری چنین آمده است:
«به سال  568ایستیمی در سر راه اوتیگورها و
خزرها را زیر فرمان خود درآورد (خزرها در
نبردهای قفقاز به هواداری از تورک ها پرداختند
که همین کار منجر به باالدست تر شدن آنان نسبت
به دیگر باشندگان گردید ).و به مرزهای شمالی
ایران در نزدیکی دربند آمد.
تورک ها از خسرو انوشیروان خواستار پرداخت باج
شدند .اما پاسخ رد دریافت داشتند .استحکامات
به تازگی نوسازی شده در دربند برای دشت نشینان
شکست ناپذیر بود .ایرانیان باور داشتند که
تورک نخواهند توانست از این سنگرها بگذرند .هر
چه بود ،ایستیمی ناگزیر گردید راه بازگشت پیش
گیرد و بر سر راه سرزمین الن ها را که
همپیمانان پیشین آوراها بودند ،گرفت .به سال
 569ایستیمی به سغد بازگشت.
در سال  570سفیران تورک تالش ورزیدند امپراتور
بیزانس -یاستین دوم را برای راه اندازی حمله
به ایران از غرب بر انگیزند ،اما او تعلل نشان
داد و کند پیش رفت (جنگ تنها در سال  572آغاز
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شد) .ایستیمی که امکان و توانایی جنگ به
تنهایی در برابر ایران را نداشت ،و با توجه به
این که ایرانیان از همان آغاز خواهان جنگ با
او نبودند ،تن به امضای پیمان صلح با خسرو
بر اساس سازشنامه مرزی میان
انوشیروان داد.
ایران و خاقانات تورک ،آمو مرز دو کشور شد و
ایران متعهد شد به تورکان ساالنه چهل هزار
دینار زرین بپردازد.
درگیری با ایران در کارتلی در : 575
خاقانات تورک به رغم بستن پیمان صلح سال 571
دشمن ایران ماند و پیوسته در پی برانگیختن
بیزانس به جنگ با ایران بود .مقارن با این
زمان ،تورک ها به گونه نهایی در قفقاز مواضع
خود را تحکیم نموده بودند و با راندن آوارها
پس از درگیری ها در حومه رود دانوب ،در کرانه
های خاوری دریای سیاه همسایه بیزانس شده
بودند.
یکی از مناطقی که منافع ایران و بیزانس همواره
قفقاز بود .یکی از
با هم در تقابل بود،
متصرفات گرجستان  -کارتلی ،که در گذشته استان
ایران بود ،در سیمای گوارام باگراتیونی Guaram
در ،575
 –Bagratuniدست نشانده بیزانس گردید.
سربازان تورک به گوارام کمک کردند تا استقالل
خود را از ایران به دست آورد و بر تخت
بنشیند».
در

در این هنگام دو اردوگاه سیاسی -نظامی
قفقاز در برابر هم آرایش یافته بودند:
اتحاد چهارگانه امپراتوری چین ،خاقانات
-1
غربی تورک ،خزران و بیزانس.
 -2اتحاد سهگانه ایران ،آوارها و خاقانات شرقی
ترک

دلیل آرایش این اردوگاه ها چنین بود که روابط
میان خاقانات شرقی تورک و دولت چین بسیار تیره
بود و پیوسته با هم در جنگ و ستیز بودند .در
عین حال ،چینی ها وخاقانات غربی تورک در
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بازرگانی ابریشم با بیزانس ذینفع بودند .از
این رو روابط میان خاقانات شرقی و غربی با
توجه به دشمنی خاقانات شرقی و دوستی خاقانات
غربی با چین خراب بود.
منافع خزرها هم ایجاب می کرد که برای رهایی از
گزند ایرانیان مخاصم ،با بیزانس و تورکان
خاقانات شرقی
همپیمان شوند .از سوی دیگر،
تورک به گونه طبیعی همپیمان ایران (هر چند هم
از راه دور) شده بود ،به مصداق این که دشمن
دشمنت ،دوستت است .یعنی چون این دولت هم با
چین و هم با خاقانات غربی دشمنی می ورزید،
روشن است باید با ایران نرد دوستی می باخت.
موقف آوارها هم پیشر توضیح داده شد .چون آن
ها با تورکان دشمنی می ورزیدند ،روشن است باید
با ایران از در دوستی پیش می آمدند .از سوی
دیگر ،آن ها در قفقاز هم خزرها را حریفان خود
می پنداشتند.
«سقوط دژ دربند:
استحکامات دربند دیوار سنگی بسیار بلندی بود
که در زمان خسرو انوشیروان ساخته شد .طول آن
چهل کیلومتر و از کوهستان تا کرانه دریای خزر
امتداد داشت و خط دفاعی بسیار مستحکمی در
برابر سواران مهاجم به شمار می آمد .این دیوار
که از تخته سنگهای بسیار بزرگ ساخته شده بود،
هژده تا بیست متر بلندی داشت ۳۰ .برج بر فراز
این دیوار ساخته شده بود .دیوار سه دروازه
آهنی داشت که یک دروازه آن به دریا گشوده
میشد»[ .برگرفته از ویکی پیدیا به زبان پارسی
دری]
تماس ها میان تورک ها و رومی های شرقی بیش از
پیش افزایش یافت .در جریان ده سال پس از ورود
مانیاه  Maniahدو کشور به مبادله سفارت ها
پرداختند ،که هر کدام با گروهی از بازرگانان
36-33 :1967؛
(گومیلیف:
شدند.
می
همراهی
23-20؛ کلیاشتورنی:
کلیاشتورنی ،ساوینف:1994:
)1995:61
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پیروزی های نظامی تون – یغبو خاقان در برابر
ساسانیان هر چند هم در منابع بیزانس با ستایش
های اغراق آمیز پرداز گردیده است ،چشمگیر بود
( .) 628-627خاقان با انجام تعهدات قراردادی
خود در برابر بیزانس ،رهبری راهپیمایی نیروهای
خود به سوی ایران و یورش به قفقاز جنوبی را به
دوش گرفت .او با شکست دادن ایرانیان در قفقاز
جنوبی ،زیر دیوارهای تفلیس با امپراتور
هراکلیس دیدار کرد ،که تاج خود را بر سر او
گذاشته ،و قول داد تا دختر خود ایودوکی را به
او بدهد.
در سال  ۶۲۶میالدی خاقانات غربی تورک ،برای
حمایت از بیزانس به سوی ایران حمله برد .در
این هنگام جنگ سختی در جبهههای غرب ایران،
مبان خسرو پرویز و هراکلیوس روان بود .تورکان
این بار توانستند با فرماندهی خان بزرگ تون
جبغو خان ،ضمن حمالت مداوم و پی در پی خویش
خطوط دفاعی دربند را شکسته و به سوی جلگههای
قفقاز سرازیر شوند.
تسخیر اران ،قفقاز و گرجستان:
پس از سقوط دژ دربند که گذرناپذیر مینمود،
تورکان توانستند اران (آلبانی قفقاز) را تصرف
کنند .در پی اران نوبت به گرجستان یا سرزمین
ایبری رسید .تورکان و خزران شهر تفلیس (پایتخت
گرجستان) را که از مراکز عمده بازرگانی به
شمار میرفت ،محاصره کردند .دیری نپائید که
سپاه هراکلیوس امپراتور روم شرقی هم به اردوی
تورکان و خزران پیوست .در پای دیوار تفلیس
دیدار سران سه سپاه با شکوه فراوان برگزار شد.
در این حمله پادگان ایرانی شهر تفلیس ،با
کرد.
ایستادگی
مهاجمان
برابر
در
دالوری
هراکلیوس با چهل هزار تن از سپاهیان روم ،پای
دیوار شهر تفلیس ماند ولی تون جبغو خان به علت
طوالنی شدن مدت محاصره ،فرزند خود بوری شاد را
به فرماندهی تورکان گمارده و خود بازگشت .این
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محاصره دو ماه به درازا انجامید.
مهاجمان ناگزیر تفلیس را رها کردند.

سرانجام

بر می گردیم به داستان ایستیمی خاقان .او به
سال  576در می گذرد .به جای او پسرش -قره
چورین با لقب تردوش خان به پادشاهی می رسد .در
دوره او روابط میان ایران و روم بار دیگر
پرتنش می گردد .در این میان خسر انوشیروان هم
به سال  579دیده از جهان فرو می بندد و به
جایش هرمزد چهارم (دوره پادشاهی از  579تا )590
نوه ایستیمی خاقان به پادشاهی می رسد.
با تورکان و شکست آنان در

نبرد بهرام چوبینه
حومه هرات:
«شکوه و عظمت شاهنشاهی ساسانیان پس از بر
افتادن دولت یفتلیان کمرنگ شده دوران افت و
باژگونی آن فرا می رسد .در این هنگام سپاهیان
تورک از راه قفقاز شمالی -از طریق آذربایجان و
ارمنستان به خاک ایران سرازیر شده ،امنیت دولت
را تهدید می کردند .از سوی شرق سرور دیگر تورک
ها ساوشا (ینگ -ساوخ خاقان) پسر خرد قره چورین
و دایی (مامای) هرمزد آماده جنگ شده فرصت
مناسب حمله آوردن را نگران بودند .او با لشکر
بزرگ (به گفته فردوسی با چهار صد هزار سپاه!!!
و هزار و دو صد پیل جنگی!!!) [ارقام آشکارا بی
اساس و گزافه] از سمت هرات پیش آمد و سپاه
هفتاد هزاری مرزبانان ایران رو به گریز نهاده،
خراسان ،تالقان ،باختر (بلخ) و هرات را به دست
سرنوشت سپردند.
گذشته از این ها ،عباس و عمرو نام -دو امیر
بادیه گرد عرب از بیابان های عربستان و
امپراتوری روم نیز از سمت نصیبین و مرتیراپال
به ایران در افتاده حال هرمز چهارم را تباه
نمودند .در عین حال ،موافق گزارش طبری وضعیت
درونی امپراتوری نیز از خوی بد و کینخواهی
هرمزد که بیش از سیزده هزار از اشراف و
توانگران را به کشتن داده بود ،تیز وتند گشته،
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گریز گریز و پنهان شدن و نومیدی در کشور باال
325
می گرفت»
دشمنان پیرامون
در چنین اوضاع و احوال که
ایران پیچیده بودند ،در کشور واهمه و نافرمانی
سر زد .لشکر مرزی ایران تار و مار شد.
مرزبانان رو به گریز آوردند .موبدان ازپند
دادن ماندند و هرمزد آشفته و سرگشته شد.
به قول طبری....« ،چون ده سال از پادشاهی او
بگذشت ،ملکان از هر سوی به پادشاهی او اندر
آمدند و لشکرهای او همه بگریختند و کارها و
ملک ُ
پادشاهی او را بگرفتند .از سوی ُ
ترکَ ،
ترک
بیامد .پسر خاقان -خال (دایی یا مامای) هرمز.
نام وی شاباشاه .و خاقان مرده بود و ملک به
بلخ
شابا رسیده بود .از جیحون بگذشت و به
آمد .و از سوی مغرب ملکه روم بیامد با صد هزار
و شام بگرفت .از سوی آذربایگان و ارمینیا ملک
خزران بیامد با سپاه بسیار و آن حد بگرفت .و
از سوی بادیه از دو جانب عرب بیرون آمدند...و
هرمز به مداین اندر بماند و از هر سوی گرد وی
اندر گرفتند و کار بر وی سخت شد و موبد موبدان
و سرهنگان را بخواست و گفت چه تدبیری می کنید؟
هر کسی تدبیری می کردند و موبد موبدان خاموش
همی بود .و هرمز او را گفت «تو نیز تدبیری بکن
و مرا به رای و تدبیر معاونت کن که حدیث و
نظیر پیران مبارک باشد .گفت« :ایها المک ،از
همه دشمنان تو را دشمن ترُ ،
ترک اند .این
دیگران نه دشمن اند .این ملک روم حق خویش می
خواهد و پادشاهی خویش طلب همی کند که
نوشیروان از وی بستانیده بود .آن شهرها از آن
پادشاه عجم نبوده است و آن مردمان ترسایند .آن
شهرها بدو باز ده و با وی صلح کن ،تا از تو
باز گردد .و اما عرب بادیه مردمان ضعیف و
درویش اند و اندر بادیه قحط بود ،از آن جا
325

 .برگرفته از آریان تا سامانیان ،کتاب سوم ،به
قول ابوعلمی محمد بلعمی ،تاریخ طبری ،ج ،1 .ص .ص.
.590-587
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آمدند .ایشان را طعام و خواسته فرست که ایشان
باز گردند .و بادیه را دوست تر دارند از
شهرها .و اما این مردمان که از خزران آمده
اند ،بدن آمده اند که چیزی بربایند .نامه کن
به عمال ارمینیا و آذربایگان تا ایشان را از
آن جا برمانند و با ایشان جنگ کنند که ایشان
از بیم آن خواست ها که دارند ،جنگ نکنند .و
خود جنگ تورک بساز که هیچ دشمن بدتر از ترک
نیست .یا خود برو و یا سپاه بفرست با سپهساالری
بلند و مبارز ،تا با وی کارزار کند»[ .تاریخ
طبری ،ج ،1.ص.ص]589-587 .
 ...به هر رو ،در برابر هرمزد لشکر انبوه
ساوشا قرار داشت که از دشت هری تا مرورود تاخت
و تاز می کردند (ز دشت هری تا لب مرو رود -سپه
آگنده چون تار و پود -فردوسی).
سپس از میان سران سپاه بهرام چوبین که مرزبان
ری و نگهبان ملک جبال و جرجان و طبرستان –
مردی بود به گفته تاریخ طبری «به باال دراز و
به تن خشک و به گونه سیه چرده و ابروان
پیوسته» که او را هرمز با خوشحالی استقبال
گرفت:
جهاندار بهرام را پیش خواند
به تخت از بر نامداران نشاند
بپرسید از آن پس که «با ساوشاه
کنم آشتی ،یا فرستم سپاه؟»
چنین داد پاسخ بدو جنگجوی
که با ساوشاه آشتی نیست روی
اگر جنگ را خواهد آراستن
هزیمت بود آشتی خواستن
و دیگر که بدخواه گردد دلیر
چو بیند که کام تو آید به زیر
«گهی رزم چون بزم پیش اوری
به فرمانبری ماند ان داوری»
هر چه بود ،هرمز ،بهرام چوبینه را سپه ساالر
لشکر نمود و موافق اخبار فردوسی و طبری «از
میان کل لشکر سوار زرهپوش و برگستوان دار
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دوازده هزار مرد برگزید .مردانی مبارز و جنگی
که نه پیر و نه جوان ،میانه ،مقدار چهل سال».
چون این خبر را به هرمز رسانیدند ،در تعجب شد
و گفت« :آن دشمن که تو به جنگ می روی ،سیصد
هزار مرد دارد .تو با دوازده هزار مرد چگونه
پیش وی شوی؟» بهرام گفت :ای ملک ،از بسیاری
جوز گرانی نباشد و کمترین سپاه چهار هزار مرد
است و بیشترین با دوازده هزار مرد» .سپس او از
رستم و اسفندیار رویین تن یادآور شد که با
دوازده هزار سپاه بر دشمنان پیروز گشتند.
هرمزد باز پرسید که چرا به جای جوانان خونگرم
و شمشیرزن ،چهل ساله ها را پسندیدی؟ بهرام
چوبینه پاسخ داد که جوانان به چیز فریفته می
شوند ،صبر و طاقت و بردباری کمتر دارند و اگر
در جنگ پیروز شوند ،از شادی خود را گم می کنند
و اگر کسی آسیبی ببیند ،به دشمن پشت می
نمایند .ولی چهل ساله ها جهاندیده و آموزدکار
هستند ،مردانگی بیشتر دارند و از بهر زن و
خانواده شان جان شان را دریغ نمی دارند .هرمزد
از گفتار و سپهداری بهرام شاد گشته ،در گنج ها
و انبارهای اسلحه را به رویش گشاد و گله های
تکاوران بادپای را به اختیارش گذاشت.
هم طبری و هم فردوسی خبر می دهند که هرمزد با
کمی سپاه هراد برزین نام سرهنگش را که «با مکر
و دستان و فریب بود» ،به سوی ساوشاه فرستاد
تا که او را با هدیه های مناسب ،الف و گزاف و
خبرهای راست و دروغ دربار شاه اندرمان ساخته
بگوید که «ملک عجم با تو صلح خواهد کردن و
رسول خواهد فرستادن و خراج خواهد پذیرفتن و
این هراد برزین برفت و شاباشاه (ساوشاه) را
بفریفت بدین بهانه یک سال او را به بلخ همی
داشت ،تا هرمز سپاه راست کرد و بهرام چوبینه
را بفرستاد .و بهرام به بلخ شد نه با راه
راست .و لیکن از اهواز به تلسین و از آن جا
به کوهستان بیرون آمد و به هرات شد و از آن جا
به گیالن شد و از حدود بیرون آمد ،تا سپاه
شاباشاه آگاه نشود».
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هراد برزین از لشگرگاه خاقان گریخت و به حضور
بهرام چوبینه آمد که در یک منزلی بلخ سپاه
آراسته بود و پشت سپاهش از شهرستان هرات تکیه
می کرد .خاقان ترک برای فهمیدن اصل واقعه،
امیر خراسان را که تحت اطاعت او بود ،به سوی
لشکر بهرام فرستاده بازگشته ،عزم جنگ داشتن و
دوازده هزار بودن سپاه چوبینه را به خاقان
رسانید .او در تعجب شد و «دیگر روز شاباشاه
امیری به سوی بهرام فرستاد و گفت« :اگر تو به
اطاعت من آیی ،من ملک عجم به تو دهم و تو را
خلیفه خویش کنم به زمین عجم».
فرستاده های ساوشاه بعد چندین پیشنهاد و وعده
ها وگفت و گذارها نتوانستند بهرام چوبینه را
قول
به خاقان ترک مایل کنند .ساوشاه که به
طبری دو صد پیل جنگی و سیصد شیر مردمخوار
داشت ،امر نمود که پیالن و شیران را در پیش صف
لشکر جای دهند« .و ملک ترک چهل هزار مرد
برگزید  ...در تخت زرین نشست و آن چهل هزار
مرد را گرد خویش بداشت و دویست و شصت هزار مرد
دیگر به جنگ بهرام فرستاد»[ .طبری ،ص]596 .
فردوسی آرایش دو سپاه را در حومه هرات در دره
شده است،
با کوه ها احاطه
یی که از سه سو
چنین اوستادانه به تصویر کشیده است:
نگه کرد از آن رزمگه ساوشاه
با آرایش و ساز و آن دستگاه
هری از پس پشت بهرام دید
همه جای خود تنگ و ناکام دید
بدان تنگی صف بر کشید
هوا نیلگون شد زمین ناپدید
سپه بود بر میمنه چل هزار
سواران ژوبین زن و نیزه دار
ابر مسیره چل هزار دگر
چه نیزه گذار و چه خنجرگذر
همان چل هزار از دلیران مرد
پس پشت لشکرش بر پای کرد
ز لشکر بسی نیزه بیکار بود
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بدان تنگی اندر گرفتار بود
چو دیوار پیالن به پیش سپاه
فراز آوریدند و بستند راه
پس اندر غمی شد دل ساوشاه
که تنگ آیدش جایگه سپاه
سر انجام جنگ آغاز یافت و سپاه بهرام کمان ها
را زه کرده ،چشم و خرطوم های پیالن را نشانه
گرفته ،تیر می انداختند .به قول طبری ،پیالن و
شیران از درد تیر و گلوله های سوزان نفت
خشمگین و بی طاقت شده ،رو به پشت می گشتند.
«بهرام نفاتان را بفرمود تا آتش اندر پیالن و
شیران زدند .ایشان روی بازپس نهادند و خود به
لشکرگاه خود اندر افکندند خروشان و مقدار سی
هزار مرد را به پای بکشتند و به پهلو و به روی
چون آتش همی سوختند .بهرام چون دید که تعبیه
ترکان بشکست و لشکر از جای بجنبید ،خود با
سپاه حمله کردند و ترکان روی به هزیمت نهادند.
و خویشتن به شابا شاه افکندند .ملک ترک چون
حال دید ،اسپ خواست که بر نشیند ....و از تخت
خویش بر پای خاست .پس بهرام اندر رسید و او را
با تاج و تخت دید ،دانست که ملک است .تیر بر
کمان نهاد و بر سینه شابا شاه زد و از پشتش
بیرون شد و ملک از تخت بیفتاد و سیصد هزار مرد
– سپاه ترک هزیمت شدند و بازپس گشتند .بهرام
از پس ایشان همی شد و همی کشت و اسیر همی
گرفت»[ .تاریخ طبری ،ص]597 .
به پنداشت گومیلیف در «تاریخ ترکان باستان»،
سپاهیان تیرانداز پارس ،زه کمان را ترنگ
کشیده ،تیر پیکان را نه به روی سینه بل که به
بیخ گوش رسانیده نشانه می گرفتند .تیر افکنده
آن ها تا فاصله هفتصد متر پرواز کرده ،پیکان
های آب و تابدیده شان حتا جوشن های فلزین را
می شکافت .وی از روی تدقیق های توپوگرافیک و
بررسی موضع نبرد به این نتیجه می رسد که دره
رزمگاه که از شمال با زنجیره کوه از جنوب با
امان کوه احاطه شده است ،از سمت شرق با هریرود
پیوسته به دره براران رفته می رسد .این دره از
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هشت کیلومتر درازی و تا دامنه
ابتدا تقریبا
زنجیر کوه دوازده کیلومنر پهنا دارد که تا رفت
تنگ شده هرگز این دره سیصد هزار سپاه را نمی
گنجاند .از این لحاظ ساوشاه هنگام آغاز نبرد
شاید بیش از بیست هزار سپاه سوار را سفر بر
نکرده باشد .زیرا رزمگاه با همه بر و پهنا از
این بیشتر سپاه سواره را با پیالن پیشتاز
گنجانده نمی تواند».
به هر رو ،پس از شکست و کشته شدن ساوشاه ،باقی
لشکرش رو به گریز نهادند .بهرام یک ماه در بلخ
مانده ،غنایم ترکان را به سپاه خویش تقسیم کرد
و حق شاهنشاه را بی کم و کاست فرستاد .در این
ُلخ -پایتخت
میان پسر بزرگ ساوشاه– پرموده در خ
ترکان به تخت نشسته لشکر گرد آورد و به سمت
بلخ به کینخواهی پدر آمد .پرموده به لشگرگاه
بهرام شبیخون زده ،آن ها را در باغی هنگام
بزم و نشست محاصره کرد .بهرام از محاصره
رهیده ،در جنگ های شدید بعدی لشکر پرموده را
شکست داد .پرموده - ،خاقان نو ترک ها گریخته،
در دژ استواری پناه جست .بهرام دژ را محاصره
کرد و پرموده ناچار زینهار خواست .هرمزد به
پرموده خاقان که پسر دایی اش می شد ،زینهار
نامه فرستاد .بهرام پیام را گرفته روز دیگر
«پسر ملک ترک را با شش هزار اسیر از بزرگان
ترکان پیش هرمز فرستاد .به دست سرهنگی نام او
مردانشاه با دو هزار و پانصد مرد و هر چه
یافته بود از غنیمت و از زر و سیم و گوهرها و
تخت زرین و و تاج و متاع های دیگر و سالح ها و
فرش ها بفرستاد... .و چون این پسر ملک ترک
به مداین رسید ،هرمز بر نشست و پیش وی بیرون
آمد از حرمتی قرابت که پسر خالش بود...پس هرمز
که با وی بود ،همه را به سرای های نیکو فرود
آورد و اجری بر ایشان براند و چهل روز
بداشتشان تا ماندگی سفر از ایشان بشد و بسیار
لطف و نیکویی کرد و با وی عهد و میثاق بست و
باز صلح کرد و ملک ترکستان بدو باز داد».
(طبری ،ص.)599-598 .
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به هر رو ،هرمز پرموده را با هدیه های خسروانه
به توران گسیالند و تخت پیشین خاقانی را برایش
باز گرداند .پرموده مطابق سالنامه چینی سویشو
وصایت ساسانیان را اعتراف نموده ،با نام نیلی
خاقان بر تخت نشست و تا دم مرگش یعنی سال 603
در قلمرو سابقش حکمرانی نمود .سرحد قلمرو
ایران و دولت خاقانی ترک ،اساسا دو ساحل رود
آمو گردید.
به گفته شادروان اکادمیسین باباجان غفور اف–
رییس پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه علوم شوروی
پیشین در کتاب تاجیکان ،پایتخت خافانات غربی
در شهر سیابی وادی چو (شهرستان سابق اقبیشیم)
در قسمت شمال شرقی والیت سغد واقع بود.
نظام
به
اساسا
ها
ترک
دولتداری
سیاست
خراجستانی و گرد آوردن لشکر از مضافات زیر دست
هنگام جنگ و یورش ها تکیه کرده ،در اصل اکثر
سالله سابق حاکمان و ملکداران محلی را نگاه می
داشتند .از این لحاظ در والیت های بزرگ آسیای
میانه– تخارستان ،ختالن ،سغد ،استروشن ،فرغانه،
چاچ (تاشکنت کنونی) ،خوارزم و ...صدها حاکمان
محلی و ملکداران خرد و بزرگ پدید آمدند که هر
کدام خود را مستقل پنداشته به نظام دولتی و
سیاسی اطاعت نمی کردند.
موافق اطالعات سیاح و واقعه نگار چینی -سیوئن
تسزن (تقریبا سال های  )645-639عرض تخارستان
نسبت به طولش سه برابر زیاد بوده ،به بیست و
هفت ملک تقسیم می شود و باشندگانش اساسا
یفتلیان می باشند .هر چند این ملک ها از روی
اطالعات ماخذ چینی رسما از خاقان ترک اطاعت می
کردند ،هر کدام حاکم و پادشاهی جداگانه و نفوذ
و اقتدار خاصه و سپاه افزون داشته است .برای
مثال ،یکی از ملک های پر اقتدار تخارستان-
ختالن بوده ،پادشاهی آن شباال (طبق اطالعات طبری-
تهیه
وقت پنجاه هزار لشکر
اسبال) ،در یک
کرده می توانست( .مثل حاکمان ملک هایی مانند
شومان ،قبادیان ،شغنان و وخان).
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تخارستان در اصل بزرگترین واحد سیاسی و اداری
قلمرو ورز رود به شمار می رفت که حاکمان ملک
های جداگانه آن عمال دارای نظام خاص اداری و
کشورداری و حتا دولتداری جداگانه بودند .مثال
عنوان
یکچشمه
تیشی
–
َغانیان
چ
پادشاه
«چغانخودات» را داشته در عین حال خود را یغبوی
تخارستان می شمرد .تخارستان با پادشاه و ملک و
حاکمان سیرشمارش مملکت متمرکز و واحد اداری
نظامی به شمار می رفت .به عبارت دیگر،
تخارستان اتحاد دولت های قریب مستقل را تشکیل
می داد که حتا هم به کشورهای همسایه و هم به
کشورهای دور هیات سفارت می فرستاد».
بیهوده نیست که این حاکمان و پادشاهان مستقل و
نیمه مستقل از پراکندگی سیاسی و ناتوانی ترکان
در تاسیس دولت نیرومند و متمرکز استفاده کرده،
با عنوان و لقب های مختلف منسوب کشور خود
ملکداری می کردند .سروران مضافات سغد ،سمرقند
و فرغانه -عنوان اخشید؛ بخارا -بخارا خودات؛
َغانیان -چغانخودات؛ بدخشان ،غور ،کابل و
چ
خوارزم -شاه؛ استروشن -افشین؛ مرو -مرزبان؛
ختالن و بامیان عنوان شیر داشتند»[ .یعقوب اف،
326
ب .تاجیکان ،ج ،1 .ص] 305 .
برافتادن و فروپاشی خاقانات:
پیشتر نوشتیم که ایل آشینا که خاستگاه ،تبار و
زبان شان یکی از بحث برانگیز ترین مسایل در
تاریخ است ،در  552میالدی توانست با همپیمان
شدن با قبایل باشنده آلتای به ویژه تیله ها،
دولت ژوژان ها را براندازد و شاهنشاهی بزرگی
را پی بریزد که در آینده خاقانات تورک نام
گرفت .خود ایل حاکم هم تورکیوت (تورک) نام
گرفت و توانست به زودی رهبری کنفدراسیونی از
قبایل گوناگون را در پهنه آسیای مرکزی به دوش
بگیرد که عبارت بودند از تیله ها ،اوسون ها،
 . 326برگرفته از کتاب از آریان تا سامانیان ،جلد سوم،
نوشته ا .ع .رحمان
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دولوها ،نوشی بی ها (در هفترود) ،اویغورها (در
تورکستان خاوری) ،سغدی ها (در آسیای میانه)
و ...همچنین نوشتیم که در آینده نام تورک شامل
بیشتر قبایل زیر فرمان آشینایی ها گردید.
همچنین نوشتیم که به سال  603امپراتوری پهناور
خاقانات به دو بخش خاوری و باختری فروپاشید.
به سال  ،658خاقانات غربی زیر ضربات سهمگین
نیروهای مشترک چینی و خاقانات خاوری بر افتاد.
پیش تر از آن ،دولت خاقات خاوری هم در اثر
ترفندهای چین در  630بر افتاده بود و زیر
فرمان آن شده بود .اما در سال ( 698به گزارش
منابع دیگر  ،)678اوچئلیک  - Uchelikرهبر اتحادیه
 Turgeshدولت نو تورکی را پی
قبیله یی تورگش
ریخت که خاقانات تورگش نام گرفت .این دولت هم
تا ( 766بر پایه گزارش منابع دیگر  )745دوام
آورد .اما به زودی از پهنه گیتی ناپدید شد.
بقایای خاقانات غربی هم با سرازیر شدن اعراب
از پا افتاده و سر انجام به دست اسماعیل
سامانی نابود گردید.
چگونگی برافتادن و فروپاشی این شاهنشاهی
پهناور ،رشته یی است که سر درازی دارد .فشرده
داستان چنین است که با گذشت زمان ،خاقانات
آهسته آهسته آغاز به از دست دادن قدرت و توان
نظامی خود نمود .مقارن با  634خاقانات غربی
متصرفات خود را در غرب سیردریا از دست داد و
دولت وارد یک دوره بحران دیرپا گردید .دلیل
اصلی آن مبارزه بر سر قدرت میان سرشناسان
اتحادیه های مختلف قبیله یی بود.
در سال  638قبایل دولو -یکی از شاهزادگان تورک
را که نزد ایشان فرستاده بودند ،خاقان اعالم
کردند .پس از یک جنگ سخت و خونین که میان
قبایل دولو و نوشی بی  nushibiدرگرفت ،خاقانات
به دو بخش فروپاشید .جنگ درون قبیله یی در
خاقات هفده سال آزگار به درازا کشید تا هنگامی
که سربازان چینی به هفترود در سال  657یورش
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آورده جنگاوران شبه نظامی «ده نیزه» را در هم
کوبیدند و سراسر تورکستان خاوری را زیر فرمان
خود در آوردند.
()Klyashtorny 1995: 63-64
پس از سرکوب خاقانات شرقی تورک در  ،630تورک
امپراتور دودمان تانگ-
های خاوری از سوی
تایتسزو  Taizongدر اوردوس  Ordosجا داده شدند
و تبدیل به یکی از ایاالت فدرال امپراتوری
شدند .بخشی از اشراف تورکی هم وارد خدمات
امپراتوری چین شدند .اما برای توده های اصلی
کوچروان ،که به اجبار وادار به اسکان در نواحی
مشخص شده بودند ،شرایط زندگی دشوار و ناگوار
شده بود .به همین دلیل هم بود که سر به شورش
های فزونشماری برداشتند که رهبری آن ها به دست
نوادگان خاقان ها بودMalyavkin 1984: 138- ( .
327
.)155
در سال های  681-679چنین شورشی را قوتلوغ چوره
برپا کرد .او موفق شد اکثریت تورک ها را به
سوی خود بکشاند و سپاهیان چینی را یک رشته
شکست ها بدهد .در  687او در راس یک ارتش کوچک
اما جنگدیده و سخت سر ،تاخت و تازهایی را در
استپ های مغولستان انجام داد و قبایل تیله
به رهبری اویغورها را زیر فرمان خود در آورد.
این گونه دولت جدید تورک ها -خاقانات دوم تورک
قوتلوغ Qutlugh
پدید آمد .و به افتخار آن،
Ilterish
چوره با پذیرفتن لقب ایل تئریش خاقان
بنیادگذار دودمان نوی گردید .در چهارچوب
 .327دلیل این آشوب ها آن بود که توده های کوچرو و
دامدار چادرنشین بیشتر در زندگی در دشت ها و دامنه
ها با پاده ها و رمه های خود عادت کرده بودند و
زندگی در روستاها و شهرها را برای خود زندان می
کار و بار
پنداشتند .همین گونه نمی توانستند به
سنتی خود که شبانی بود ،بپردازند .کارهای پیشه وری
شهری هم سازگار طبع شان نبود .این بود که برای رهایی
از بند زندگی شهری ،سر به آشوب و شورش برداشتند-.گ.
937

نو

ساختار

سنتی

دولت

تورکی

احیا

اتحادیه
گردید.
()Klyashtorny 1995a 269-284: 151-152 Gumilev 1967.
اوج شگوفایی دولت نو در عهد کاپاگان Kapagan
خاقان ( ،)716-692بود ،هنگامی که تورک ها
تقریبا سراسر گستره آسیای مرکزی را گرفتند .با
این حال ،در هنگام حمله به آسیای میانه
سپاهیان تورک از اعراب شکست خوردند .به دنبال
آن خیزش های قبایل تحت انقیاد و دشمنی های
داخلی آغاز گردید که با کشته شدن کاپاگان به
پایان رسید .پس از او ،برادر زاده اش بیلگی
خان را به خاقانی برداشتند او و برادرش -کیول
تگین توانستند مدتی در دشت ها فرمان برانند و
امپراتور چین را وادار به پرداخت باج و ساو در
سال  727نمودند .اما در دوره بازماندگان شان
شکست های تازه و شورش تورگش ها ،Turgeshes
اویغورها ،و باسمئل ها  Basmilsو قرلوق ها Karluk
دولت تورک ها را با باژگونی و فروپاشی رو به
بر
و در  745خاقانات دوم تورک هم
رو ساخت
افتاد .این بود که در گستره پهناوری از استپ
بزرگ دوره نوی از فرمانروایی دولت های تورکی
آغاز گردید.
()Gumilev ،1967: 285-327. Klyashtorny 1995a: 153-154.
در  ،651اعراب به فرمانروایی ساسانیان در پارس
پایان دادند ،و پس از آن به ورز رود سرازیر
شدند و زمین های سغدی آن سوی آمو دریا را
ماوراالنهر  Mā warā 'l-nahrخواندند .سغدیان مدت
ها در برابر عرب ها ایستادگی کردند ،اما در
فرجام در  722از سوی رزمندگان امیر خراسان-
امیر سعید آل  Harashiشکسته شدند .آن ها با فریب
و نیرنگ توانستند آخرین فرمانروای سغدی-
 Devashtichرا از دژ مغ  -جایی که او
دیواشتیچ
با بقایای ارتش خود پناه گزیده و از آن جا با
سرسختی مقاومت می کرد ،بیرون بکشند .پس از آن،
در منطقه خیزش هایی در برابر فاتحان عرب آغاز
گردید (به ویژه در سال های .)729-728
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هر چه بود ،دولت های تورکی با گذشت زمان از
میان رفتتند .مگر تاثیر بسیار بزرگی بر گستره
آسیای میانه ،قفقاز ،جنوب روسیه ،ایران و روم
شرقی بر جا گذاشتند .به ویژه زبان تورکی در
گستره پهناوری پخش گردید.
هر چند در آینده ،به سال  744میالدی اویغورها
یا اویخورها که توده یی بودند برخاسته از
تورانی ها (دی ها) ،توانستند دولت بزرگ
خاقانات اویغور را در گستره مغولستان تشکیل
بدهند که تا  840میالدی دوام آورد و سپس به دست
قرغیزها که از خاستگاه شان از دامنه های شمالی
آلتای از سرچشمه رود ینی سی سرازیر شده بودند،
بر افتاد .اویغورها با گذشت زمان زیر تاثیر
تبتی ها ،مغوالن چینی ها رفتند و با آمیزش با
آن ها به عنوان تبار بیخی نوی تبارز نمودند.
همین گونه قرغیزها (که آمیزه یی بودند از
دینلین های اروپاییدی و هوهون های زردپوست)،
پس از آن که مدتی دولت بزرگی را تشکیل دادند،
سر انجام به هفترود کوچیدند و در این جا مدتی
زیر سلطه چینی ها و چهار سده آزگار هم زیر
سلطه ژونگارهای مغول قرار گرفتند و با آنان
آمیزش یافتند.
سر انجام هم خاقانات کیدانی از  907تا  1125بر
گستره مغولستان فرمان راند.
در آسیای میانه ،تورکان با گذشت زمان در
نبردهای قبیله یی درونی خود پیچیده و در
آستانه یورش اعراب بسیار ناتوان شده بودند و
شیرازه دولت های شان رو به شاریدگی و از هم
گسیختگی گذاشته و به چند خان نشین کوچک تقسیم
شده بودند .شمار بسیاری از آنان هم با
باشندگان بومی ایرانی زبان آمیزش پیدا کرده و
دو رگه شده بودند.
در این جا ،پرداختن به تاریخ آسیای میانه در
دوره میان بر افتادن خاقانات تورک و سیطره
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یابی عرب ها و در پی آن ،روی کار آمدن
سامانیان و چگونگی بر افتادن دولت آنان به دست
قره خانیان ،گنجایش ندارد .مگر ،با این هم،
بایسته دانستیم آن چه را که داکتر عثمانف در
این زمینه به گونه فشرده در کتاب «تاریخ
قرغیزستان» آورده است ،بیاوریم .او در ص .ص.
 106 -105کتابش در زمینه چنین نگاشته است:
«در میانه های سده نهم ،آسیای میانه و آسیای
مرکزی در کل ،به کارزار مهم ترین رویدادهای
سیاسی مبدل گردید که تاثیر شگرفی بر سرنوشت
ُ
قرلق ها بر جا گذاشت.
توده های منطقه از جمله
مبارزات خستگی ناپذیر باشندگان آسیای میانه در
برابر اشغالگران عرب ،زمینه مساعدی را برای به
قدرت رسیدن دودمان سامانی فراهم آورد .درست در
همین هنگام بود که پس از بیست سال نبردهای
پیگیر ،قرغیز های باشنده ینی سی توانستند به
سال  840خاقانات اویغور را که جانشین خاقانات
تورک شده بود ،براندازند و بر گستره پهناوری
مسلط شوند .تنها گروه کوچکی از اویغورها
توانستند در تورفان و در ناحیه گانچژو دو دولت
کوچک مستقل را تشکیل بدهند.
در این حال ،خاقان قرغیزها ،قرارگاه خود را به
اتوکئن منتقل نساخت ،با آن که اتوکئن از زمان
هونوها در درازای هزار سال پایتخت فرمانروایان
کوچیان به شمار می رفت .این بدان معنا بود
خاقان ادعای رهبری حتا نمایشی دشتستان ها را
نداشت .از این وضعیت ،بیلگی قل قادر خان-
ُ
قرلق ها فرونگذاشت برای باال بردن پرستیژ
یغبوی
دولت خود بهره گیری نکند .در همین سال ،بیلگی
قل خان لقب خاقان یافت و با این کار آشکارا
مدعی فرمانروایی توده های کوچرو منطقه گردید.
همراه با این ،روشن است چنین چیزی به معنای
فرمانبرداری همه توده های تورکی آسیای مرکزی
از قرلق ها نبود .زیرا نیروی واقعی و در نتیجه
حاکمیت در آن زمان در دست قرغیزهای ینی سی
بود.
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در همین زمان ،فرمانروای سمرقند -نوح ابن اسد
سامانی ،در برابر تورک های «کافر» اعالم جهاد
کرد[ .روشن است در هنگام هنوز شمار بسیاری از
تورک ها اسالم نیاورده بودند-گ ].او شهر
اسفیجاب را در نزدیکی چمکنت (تراز) کنونی،
گرفت و آن جا را قرارگاه خود ساخت .به سال 893
اسماعیل ابن احمد سامانی ،دست به لشکرکشی بر
ُ
قرلق ها زد و شهر تراز را به محاصره کشید.
خاقان اوگولچاق قادر خان توانست مدت درازی در
محاصره ایستادگی نماید ،اما سر انجام ناگزیر
گردید شهر را واگذار کند .در نتیجه ،سراسر
تاالس و بخشی از وادی چو تا شهر مرکه به دست
سامانیان افتاد که به آنان اجازه داد تا به دو
هدف مهم دست یابند :یکی این که منطقه را به
مرکز گسترش اسالم در میان «بیخدایان» مبدل
نمایند و دوم این که به کان نقره در ناحیه
شلجی (در سرچشمه گاه رود تاالس) دست یابند.
قادر خان ،ناگزیر گردید بگریزد و پایتخت خود
را به کاشغر بیاورد و با راه اندازی کارزار
پویای رزمی ،جلو پیشروی بیشتر سامانیان را به
سوی خاور بگیرد .هر چه بود ،صد سال آزگار،
میان قرلق های تینور-تاو ،هفترود و ترکستان
خاوری ،روند گرد آمدن پیرامون دودمان قره
خانیان روان بود که در فرجام توانست نیروی
بزرگی را گرد بیاورد و سازمان دهد تا هم
سامانیان را براندازد و هم سراسر آسیای میانه
را بگیرد».
در این جا نگاهی کوتاهی می افگنیم به نوشته
های داکتر عثمانف در باره قره خانیان .اما پیش
از آن شایان یادآوری می دانیم که لشکرکشی
اسماعیل سامانی به تراز و وادی چو ،برای
سرنوشت آینده منطقه پیامدهای بس دراماتیکی به
همراه داشت .او پس از تصرف تراز ،با خود ده
هزار (به روایت دیگر پانزده هزار) برده و کنیز
اسیر به همراه آورد .برده های جوان را به خدمت
نظامی گماشت و دوشیزه های جوان را به عنوان
کنیزان میان سران لشکری و کشوری تقسیم کرد .از
941

همین جا بود که اصطالح غالمان تورک پیدا شد .در
آینده همین ها به کرسی های بلند لشکری و کشوری
رسیدند و از سوی دیگر زمینه برای آمیزش بیشتر
تورک ها با باشندگان بومی فراهم آمد .روشن است
پس از گذشت صد سال ،نسل نوی پدید آمده بود که
دیگر میتیس (دو رگه) بودند یعنی آمیزه یی از
تورکان و تاجیکان .پسان ها هنگامی که قره
خانیان بر سامانیان تاختند ،دیگر چونان
بیگانگان شمرده نمی شدند .چون هم مسلمان شده
بودند و هم با باشندگان کشور سامانی پیوندهای
عمیق خویشاوندی داشتند .رو آوردن قره خانیان
به اسالم هم انگیزه های مختلف سیاسی و اقتصادی
داشت.
به هر رو ،بار دیگر رشته سخن را به دست داکتر
عثمانف می سپاریم:
«سده های دهم و دوازدهم میالدی ،عصر شکوفایی
اقتصادی و فرهنگی خاقانات قره خانی در گستره
تئنیر-تاو بود .قرغیزهای سده های میان ،واژه
«قره» را چونان کبیر ،بزرگ ،نیرومند ،توانا،
ناترس ،دلیر و...به کار می بردند.
قهرمان،
کبیر،
خان
یعنی
خان»-
«قره
گونه،
این
فرمانروای کبیر.
قره خانیان (مسلمان) با اویغور ها (بودایی)
دشمنی آشتی ناپذیری داشتند .می دانیم که در
دولت قره خانی ،جایگاه شامخی را تیره های
ُ
قرلقی داشتند .خاقان ها
تورکی چیگیل و یغمه
برخاسته از همین تیره بودند.
جمال قرشی -تاریخ نویس سده های میانه ،می
نویسد که نیای صادوق (صادق) عبدالکریم قره خان
– بیلی قل قادر خان -خاقان قرلق ها بود .این
اطالعات مبنایی به دست می دهد بپنداریم که
دودمان قره خانی ریشه های قرلقی داشتند .روشن
است که صادق قره خان در آستانه مرگ خود اسالم
آورد و پسرش -موسی اسالم را آیین رسمی دولت خود
اعالم داشت .منابع تاریخی گزارش می دهند که به
سال  960دو صد هزار خانوار از گروه ها و تیره
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های گوناگون تورک های باشنده تئنیر -تاو به
اسالم رو آورده بودند .در میان ایشان شمار
فراوانی هم– قرغیزهای باشنده دامنه های تئنیر-
تاو ،پامیر ،کرانه های دریاچه ایسیک کول و
وادی رود تاالس بودند.
هر چه بود ،بنیادگذار دودمان قره خانی ها ،با
پهن ساختن گستره زیر فرمان خود ،سرزمین های
پهناوری را در ترکستان خاوری ،تئنیر -تاو
مرکزی ،هفترود و فرغانه گرفت .در شمال خاوری،
مرزهای دولت او تا کرانه های جنوبی دریاچه های
بلخاش ،ایسیک کول ،االکول تا چوگوچکا می
رسیدند .پایتخت وی -شهر بالساغون بود (که کنون
از آن شهرک ویرانه بورانا در حومه توقماق بر
جا مانده است) .پایتخت دومی او ،اوزگن بود.
انحطاط دودمان سامانی ،که بر آسیای میانه و
خوارزم فرمان می راندند ،به عروج قره خانیان
مساعدت کرد .به سال  990هارون بوغره خان از
بالساغون برآمد و بدون برخوردن با کدامین
مقاومتی شهرهای تراز و اسفیجاب را گرفت .دو
سال بعد ،توانست بخارا -پایتخت سامانیان را
بگیرد .با این هم ناگزیر گردید عقب نشینی
نماید و سپاهیان خود را به کرانه های فراسوی
سیر دریا ببرد.
مقارن با این زمان ،دیگر کار سامانیان پایان
یافته ( )fait accompliشمرده می شد .به سال 996
نصر بن علی خان به ماورالنهر حمله کرد.
فرمانروای سمرقند -نوح دوم سامانی ،سردار لشکر
ُک تگین (فرزند آلب تگین -پدر محمود
خود -سب
ُک
غزنوی) را در برابر قره خانیان گسیل داست .سب
تگین که از تیره برسکن ایسیک کول بود ،حاضر
نشد تا با همتباران خود بجنگد .این بود که به
جای جنگ ،با آنان بر سر تقسیم گستره دولت
سامانی به گفتگو پرداخت .بر پایه سازشنامه یی
که میان آن ها عقد شد ،بخش های شمالی استپ های
کاتاوان به قره خانیان و سرزمین های جنوب رود
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آمو -دقیق تر خراسان و افغانستان ،به سبک تگین
رسید.
سبک تگین ،شهر غزنه را پایتخت دولت خود اعالم
داشت .از همین رو بود که دودمان او به غزنوی
ها یا غزنویان شهرت یافت .از متصرفات پهناور
دولت سامانی تنها ساحه کوچکی در وادی رود
زرافشان بر جا ماند که در واقع حایلی بود میان
متصرفات قره خانیان و غزنویان.
با این همه ،حتا وضعیت بس دشوار و سهمگین هم
نتوانست سامانیان را وادار سازد تا سر در
گریبان فرو برند و در پی چاره کار برآیند و به
کشاکش های درونی خود که درست در همین هنگام
بسیار دامنه یافته بود ،پایان بخشند .به سال
 999یکی از گروه های متخاصم ،امیر منصور
سامانی ( )999-997را بر انداختند و او را کور
کردند .قره خانیان بر آن شدند تا از این
رویداد برای نابودی نهایی دشمنان خود ،بهره
جویند .این بود که به تاریخ یکم اکتبر سال 999
ایلک نصر بن علی به بهانه انتقام امیر سامانی،
بخارا را گرفت و آخرین امیر سامانی را به
زندان افکند و سرزمین او را به قلمرو خود ملحق
گردانید و سپس با گذاشتن پادگان هایی در بخارا
و سمرقند ،پیروزمندانه به اوزگن بازگشت .این
گونه قره خانیان با غزنویان هم مرز شدند.
سپاهیان قره خانی دو بار در سال های  1006و
 1008تالش کردند تا خراسان را که زیر فرمان
غزنویان بود ،بگیرند .این بود که به آن سوی
رود آمو لشکر کشیدند .مگر ،هر دو بار از دست
ُک تگین به سختی شکست
محمود -فرزند و جانشین سب
خوردند.
فرمانروایان بومی قره خانیان ،از همان آوان
قدرت یابی ،پیرامون دو شاخه دودمان خود گرد
آمده بودند :بازماندگان حسن بوغره خان و
بازماندگان علی ابن سلیمان .در آغاز ،وزن
سیاسی دودمان علی که سرزمین هایی از کاشغر تا
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کرانه های رود آمو را در دست داشتند ،بیشتر
بود اما با گذشت زمان ،در سال های چهلم سده
یازدهم ،موقف علی ابراهیم ابن نصر قوی تر شد.
هر چه بود ،دولت قره خانیان در واقع از دو
خاقانات جداگانه ساخته شده بود -خاقانات شرقی
و خاقانات غربی که حاکمان هر بخش القاب و
پایتخت های خود شان را داشتند .مرکز خاقانات
شرقی -در آغاز بالساغون (پسانتر -کاشغر) بود.
پایتخت خاقانات غربی هم -در آغاز ،اوزگن
(پسانتر -سمرقند) ...در سر انجام ،دولت قره
خانیان در اوایل سده دوازدهم میالدی به دست
سلجوقیان بر افتاد».
باید گفت که اسکان قبایل چادرنشین و کوچرو در
خاور پشته ایران بیخی مسالمت آمیز و به شکل
پناهگزین بوده است .این قبایل در دوره
سامانیان در دشت های پیرامون شهرها بودو باش
داشتند و بیشتر به رمه داری و دامداری و گاهی
هم به فروش برده و کنیز از جمع قبایل دیگر
مخاصم خود شان اشتغال داشتند و پسانترها به
عنوان غالمان وظیفه پاسداری از مرزهای شهرها را
در دولت سامانیان به دوش گرفتند.
در دوره اسماعیل سامانی شمار بزرگی از تورک
ها در شهر تراز به سر می بردند .استیالی تراز
(چمکنت) به دست اسماعیل سامانی موجب شد تا ده
تا پانزده هزار اسیر و برده و کنیز تورک را
با خود به سمرقند و بخارا بیاورد .اسماعیل
سامانی غالمان تورک را در سپاه خود به خدمت
گرفت و از نیروی فیزیکی آنان برای پاسداری و
پاسبانی از گستره دولت خود بهره می جست .روشن
است برده ها و کنیزها با گذشت زمان با توده
های بومی تاجیک (و نیز اعراب) آمیزش یافتند و
پس از چندی نسل دو رگه یی را به میان آوردند.
پسان ها آن ها آهسته ،آهسته با درایت و کفایت
و شایستگی خود ،به کرسی های بزرگ نظامی و
ُک تگین
لشکری دست یافتند .از جمله البتگین و سب
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بیشتر درخشیدند .فرزند رشید این سردار نامی-
محمود غزنوی در غزنه یا غزنین شاهنشاهی بزرگی
را پی ریخت .پسان ها دولت سامانی از سوی تورک
های قره خانی برافتاد .دولت غزنوی هم به دست
غوریان پارسی زبان ایرانی درهم کوبیده شد.
مهم ترین موضوع این است که تورک ها بسیار زود
با تاجیک ها یا پارسی زبانان آمیزش یافتند،
آیین آن ها یا اسالم را پذیرفتند و فرهنگ آن ها
را فرا گرفتند .به گونه یی که در بسا از موارد
از خود پارسی زبانان هم بیشتر به فرهنگ ایرانی
شیفتگی و دلچسپی نشان می دادند .برای مثال،
شاهنشاه محمود با گردآوری شمار بسیار سخنوران
در دربار خود نقش برجسته یی در شگوفایی و
بالندگی فرهنگ و زبان پارسی دری بازی نمود.
حتا برافتادن دولت سامانی به دست قره خانیان
هم بیخی مسالمت آمیز و در اثر یک کودتای سفید
بود .روحانیون دولت سامانی با توجه به مسلمان
شدن قره خانیان از صدور جهاد در برابر آنان
ابا ورزیدند .آن ها به قره خانیان و سامانیان
به یک چشم می دیدند و چون قره خانیان بیشتر
منافع شان را تامین می کردند ،آنان را بر شاه
خود ترجیح دادند .قره خانیان که در برابر
اویغورهای بودایی «کافر» اعالم جهاد نموده
بودند و خود را پاسدار اسالم می خواندند ،در
نظر روحانیون سامانی بارها از شاهان بیخدای
سامانی که در دربارها سرگرم خوشگزرانی و باده
نوشی و میگساری و بوس و کنار با زیبارویان
بودند ،برتر بودند.
این گونه ،آمیزش تورک ها و پارسی زبانان یا
ایرانیان در اواخر دوره سامانی به حدی بود که
تقریبا تفاوت میان آن ها از میان رفته بود .در
دوره خوارزمشاهیان این آمیزش به باالترین تراز
رسیده بود .این گونه ،تورک ها بیخی در میان
باشندگان بومی اسیمیله شدند.
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در آینده بخشی از تورکان با تاجیک ها و پشتون
ها و بخش دیگر شان با پارس ها آمیزش یافتند و
این گونه با گذشت زمان تقریبا از صحنه تاریخ
ناپدید شدند .با این هم ،ترکمان ها که آمیزه
یی از تورکان و پارس ها و عرب ها بودند،
توانستند مدت ها در سیمای دولت های سلجوقی و
خوارزمی و پسانتر صفوی و قاجار  ...بر ایران و
روم شرقی (بیزانتین) یا عثمانی فرمان برانند.
سلجوقیان توانستند امپراتوری روم شرقی یا
بیزانس را بگیرند و امپراتوری عثمانی را اساس
بگذارند .اما این ها را دیگر نمی توان تورک
خواند ،زیرا با گذشت زمان ،با توده های بومی
چنان آمیزش یافتند و فرهنگ آنان را پذیرفتند
که غیر از اشتراک نسبی زبانی ،کمتر همانندی یی
با تورکان نخستین داشتند.
سلجوقیان پیش از رفتن به سرزمین آناتولی ،سده
ها در گستره ایران زیسته و با باشندگان آن
آمیزش یافته بودند .پسان ها آن ها با کردهای
ایرانی تبار ،ارمنی ها ،سالوی ها و سامی ها و
دیگر اقوام آمیزش یافتند .به گونه یی که کنون
بسیار دشوار است از تبار ناب تورکی سخن گفت.
هنگامی که سلجوقیان بیزانس را گرفتند ،شمار
نفوس آن به دوازده میلیون نفر می رسید .در
حالی که شمار سپاهیان سلجوقیان از چند ده هزار
نفر بیش نبود که تازه بخش بزرگ آن متشکل از
یفتلیان و پارس ها و دیگر توده های زیر سلطه
بودند .روشن است این ها قطره یی بودند در
برابر دریا که با گذشت زمان در میان آن آب
شدند.
آخرین بازماندگان تورک های غزنوی که سپاهیان
محمود غزنوی بودند ،هم در جنگ با غوریان نابود
شدند .اما آنانی که توانسته بودند ،جان به
سالمت ببرند ،به سرزمین های پشتون های غلزایی
(یفتلیان باشنده جنوب هندوکش که در اثر آمیزش
با دراویدی ها و پشتون های درانی پشتو زبان
شده بودند) پناه بردند و در آن جا با آنان
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آمیزش یافتند .از همین رو هم است که در خون
پشتون های غلزایی تا بیست درصد هاپلوهای نوع
کیو ویژه تورکان دیده می شود.
شاید برخی از آنان با
می شود گمان برد که
تاجیک های باشنده غزنی هم آمیزش یافته باشند.
پسان ها در اثر آمیزش این ها با مغول ها،
هاپلوهای تورکی نوع کیو و برخی از واژگان
تورکی به زبان توده آینده -هزاره انتقال یافته
باشد .اما درصدی هاپلوهای کیو درمیان برخی از
هزاره ها تا  3.5درصد و در برخی دیگر اصال دیده
نمی شود .شمار واژگان تورکی هم در زبان هزاره
ها بسیار نیست .هر چند برخی از پژوهشگران
هزاره به اشتباه شماری از واژه های دارای ریشه
اوستایی را به تورکی نسبت داده اند و به
برداشت نادرستی رسیده اندکه گویا هزاره ها
تورک بوده باشند .اما کمترین سند و مدرکی برای
تایید این ادعاها نمی توانند ارائه کنند .اصوال
از دید علمی نمی توان از روی زبان ،خاستگاه
تباری کسی را تعیین کرد .شباهت ظاهری هزاره ها
با توده های منگولوییدی بحث جداگانه یی است.
در آینده ،مغوالن بر فالت ایران چیره شدند و بخش
بزرگی از سپاهیان چنگیز خان در این دیار برای
همیشه ماندگار شدند .آن ها نیز آیین اسالم را
پذیرفتند و فرهنگ ایرانی را فراگرفتند و با
گذشت زمان در میان بومیان ذوب شدند .با این
هم ،گروه های کوچکی از آن ها به شکل قبیله ها
در دشت ها و دوره ها و دامنه های کوه ها به
چرا و کوچروی می پرداختند .این گونه ،ترک ها
یا تورک ها با گذشت زمان با پارسی زبانان یا
ایرانیان ،اعراب ،چینی ها ،و مغوالن اسیمیله
شدند.
از این رو ،دیگر از قبایل تورک نماند .هر چند
آن ها تاثیر شگرفی از خود در آسیای میانه بر
جا ماندند .بسیاری از قبایل تا حدودی زبان خود
را هم حفظ کردند .اما اصطالح ترک تبار (اتنوس
ترک) یک اصطالح بیخی نادرست و بی پایه و غیر
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علمی است .در جهان کنونی دیگر چیزی به نام
تورک تبار وجود ندارد .همان گونه که دیگر چیزی
به نام آریایی تبار وجود ندارد.
سر انجام هم با برافتادن دولت خوارزمشاهیان به
دست مغوالن صفحه تازه یی در تاریخ آسیای میانه
گشوده شد اما با این هم تورکان به رغم رفتن از
صحنه تاریخی توانستند ،تاثیر نیرومندی بر زبان
و بافتار تباری توده های باشنده گستره پهناوری
بر جا بگذارند.
امروز به گفته همه دانشمندان بزرگ تورک شناس،
واژه تورک مطلقا بار زبانی دارد نه تباری .از
نگاه علم ژنیتیک ،تورکان با خود هاپلوی کیو را
به آسیای میانه و اناتولی و پشته ایران به
همراه آوردند .امروز در بیشتر دارندگان این
سی درصد
هاپلوها باشندگان خوارزم اند که تا
هاپلوهای تورکی دارند .در میان ازبیک های
باشنده تاشکنت این هاپلوها تا  14درصد دیده می
شود .سایر ازبیک ها از این هاپلوها اصال
ندارند .ازبیک ها آمیزه یی اند از مغوالن و
تاجیک ها .شایان یادآوری است که اگر نه دو
سوم ،دست کم نیمی از کسانی که به زبان ازبیکی
سخن می گویند ،تاجیک هایی اند که زبان خود را
از دست داده اند .به گونه یی که پروفیسور
الکساندر کنیازیف نوشته است در امارت بخارا
هشتاد درصد باشندگان تاجیک بودند .سیاست دولت
شوروی در راستای پارسی زدایی در آسیای میانه
موجب گردید که شمار بسیاری از پارسی زبانان در
چهارچوب برنامه ریشه کن کردن بیسوادی ،زبان
مادری خود را از دست بدهند.
اما زبان تورکی تاثیر بزرگی بر توده های
باشنده آسیا بر جا گذاشته است .امروز زبان
شمار بسیاری از اقوام گوناگون از گروه زبان
های بایکالی آلتایی است.
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پروفیسور
تورک ها

در این جا بایسته می دانم سخنان
داکتر لئون گومیلیف را در باره
بیاورم:
«تورک های قدیم به رغم نقش عظیم شان در تاریخ
متن
بشریت ،بسیار کمشمار و اندک بودند .در
تاریخ جهانی ،تاریخ تورک ها توده های قدیمی و
دولت ایجاد شده از سوی آن ها به این پرسش خالصه
می شود :چرا تورک ها پدید آمدند و چرا از میان
رفتند و نام خود را برای بسیاری از توده ها به
از
هرگز
که
هایی
توده
گذاشتند.
میراث
بازماندگان آن ها به شمار نمی روند».
به گونه یی که از نوشته گومیلیف بر می آید،
تورک ها توده یی بودند که زمانی پدید آمدند و
سپس از میان رفتند (یعنی در میان سایر توده ها
ذوب شدند -درست مانند آریایی ها که از شمال
آمدند و در میان باشندگان بومی سیاهچرده پشته
ایران ذوب شدند و در این حال تاثیر بزرگی بر
سرنوشت این پشته بر جا گذاشتند .به گونه یی که
کنون دیگر چیزی به نام آریایی نداریم .عین چیز
در باره تورک ها صدق می کند .آمدند و رفتند.
اما تاثیر بزرگی بر جا گذاشتند و کنون همان
گونه که نام آریایی ها (ایریایی ها– ایری ها)
بر بسیاری از توپونیم ها و اتنونیم های
باشندگان ایران مانده است ،عین چیز در باره
به گفته پروفیسور
صدق می کند.
تورک ها هم
داکتر لئو گومیلیف– واژه تورک کنون صرف بار
زبانی دارد.
د .گ .ساوینف ( )DG Savinovاز زیرالیه های
«سکایی» و «هونی» در تشکل مجموعه فرهنگی تورکی
باستان سخن می گوید .او می نویسد که «[داشته
های-گ ].زیرالیه های سکایی و هونی ،به تدریج با
مدرنیزه شدن و با نفوذ متقابل در یکدیگر ،به
داشته های مشترک فرهنگ بسیاری از گروه های
باشندگان خانات باستانی تورک ،مبدل می شدند.
ایده تداوم فرهنگ باستانی کوچروان نیز در آثار
هنری و سازه های آیینی بازتاب یافته اند.
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از میانه های سده ششم میالدی ،منطقه راندمان
میانی رودهای سیردریا و چو ،ترکستان نام
گرفتند .در شالوده این نامجا (توپونیم)،
«تور» -نام مشترک قبیله یی مردمان کوچ نشین و
نیمه کوچ نشین باستانی آسیای مرکزی ،گذاشته
شده است .نوع کوچی دولت در روند چند سده ،شکل
غالب سازمان قدرت در دشت های آسیایی بوده است.
دولت های کوچی ،با جایگزین شدن یکدیگر ،در
اورآسیا از میانه های هزاره یکم پیش از میالد
تا سده هفدهم وجود داشته اند.
در سده های پنجم -هشتم میالدی ،قبایل تورکی
کوچرو -بلغار ،که به اروپا آمده بودند ،شماری
دولت ها را پی ریختند ،که از جمع آن ها ،دیرپا
بلغاریای دانیوب در بالکان و
ترین شان
بلغاریای ولگایی در حوضه رودهای ولگا و کاما
بود.
 969-650میالدی ،در گستره قفقاز
در سال های
شمالی ،منطقه حوضه رود ولگا و کرانه های شمال
خاوری دریای سیاه ،خاقانات خزر فرمان می راند.
در سال های دهه  ،960این دولت را سردار
سویاتوسالو ( -)Svyatoslavشاهزاده دولت روسی
کییف ،در هم کوبید .پچنگی ها ( )Pechenegsکه در
نیمه دوم سده نهم از سوی خزری ها رانده شده
بودند ،در کرانه های شمال دریای سیاه جا
گرفتند و تهدیداتی را متوجه امپراتوری بیزانس
گردانیدند .اما در ،1019
و دولت روسیه قدیم
از شاهزاده کبیر -یاروسالو شکست خوردند.
در سده یازدهم ،پولوی ها یا پولوفتسی ها
( )Polovtsiجایگزین پچنگی ها در استپ های روسیه،
می گردند که در سده سیزدهم به دست مغول ها و
تاتارها درهم کوبیده می شوند و به انقیاد آنان
در می آیند .بخش باختری امپراتوری مغول -اردوی
زرین ،عمدتا دولتی گردید با جمعیت تورکی.
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در سده های پانزدهم -شانزدهم میالدی ،قلمرو زیر
فرمان مغول ها و تاتارها به چند خان نشین
مستقل فرو می پاشد ،که بر شالوده آن ها ،شماری
از توده های تورکی زبان مدرن تشکل می یابد.
تیمور لنگ در اواخر سده چهاردهم میالدی در
آسیای میانه امپراتوری خود را بنیاد می گذارد،
که با مرگش در  1405میالدی به سرعت از هم فرومی
پاشد.
در اوایل سده های میانی ،در گستره میانرودان
آسیای میانه ،باشندگان تورکی زبان مسکون و
نیمه کوچرو شکل گرفتند که با سغدی ها ،خوارزمی
ها و باکتریایی های ایرانی زبان در تماس های
و
تعامل
پویای
روندهای
بودند.
تنگاتنگ
تاثیرگذاری متقابل ،به پدیدآیی همزیستی تورکی-
ایرانی انجامید.
هنوز در میانه های هزاره یکم میالدی ،گروه های
جداگانه تورکی آغاز به رخنه در قفقاز جنوبی
نمودند .نفوذ تورکان به قلمرو آسیای صغیر
(قفقاز جنوبی ،آذربایجان و اناتولی) در میانه
های سده یازدهم میالدی آغاز شده بود (در دوره
و
ویرانی
با
سلجوقیان
یورش
سلجوقیان).
نابودسازی بسیاری از شهرهای جنوب قفقاز به
همراه بود .در سده های یازدهم و چهاردهم
میالدی ،باشندگان مناطق خاوری قفقاز جنوبی ،به
دلیل تاخت و تازهای تورک های اوغوز و تاتارها
و مغوالن ،تورکی زبان شدند .در نتیجه فتوحات
تورکان عثمانی در سده های سیزدهم و شانزدهم،
در مناطق گسترده یی در اروپا ،آسیا و افریقا،
امپراتوری بزرگ عثمانی به میان آمد .اما این
دولت بزرگ سر از سده هفدهم رو به انحطاط
گذاشت .عثمانیان ،با استیالی اکثریت باشندگان
بومی ،خود به اقلیت تباری در آسیای صغیر مبدل
گردیدند.
در سده های شانزدهم -هژدهم میالدی ،در آغاز
دولت روس ،و پس از آن (پس از اصالحات پیتر
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کبیر) ،امپراتوری روسیه ،بیشتر سرزمین های در
گذشته زیر فرمان اردوی زرین را ،که در آن ها
دولت های تورکی حاکم بودند (خان نشین های
قازان ،آستاراخان ،سایبیریا ،کریما و اردوی
نوگای ( ) )Nogaiگرفتند.
سر از آغاز سده نزدهم ،روسیه شماری از خانات
آذربایجانی شرق قفقاز جنوبی را گرفت .همزمان
با آن ،چین خان نشین جونگار را که در پی جنگ
های سخت با قزاق ها ،از پا درآمده بود؛ تصرف
می نماید .پس از الحاق سرزمین های آسیای میانه
و خانات قزاق و خوقند به روسیه ،امپراتوری
عثمانی و خان نشین خیوه ،تنها کشورهای تورکی
در جهان بودند .پس از چندی خان نشین خیوه هم
به دست روس ها افتاد .در پایان جنگ جهانی یکم
امپراتوری عثمانی هم از پا افتاد و باژگون
شد .عثمانی ها که از تیره سلجوقیان بودند،
توانسته بودند امپراتوری بیزانس یا روم شرقی
را بگیرند و تا جنگ جهانی اول در آن سرزمین
فرمان برانند.
در توران خاوری (مغولستان) و ترکستان خاوری هم
پس از بر افتادن خاقانات تورگش ،قدرت نخست به
دست اویغورها و سپس قرغیزها رسید .اما چینی ها
توانستند دولت های آن ها را یکی پی دیگری بر
اندازند .سر انجام هم بار دیگر مغوالن در دوره
های قره ختایان (کیانیان) و دوره چنگیز خان به
فرمانروایی رسیدند و دوره اردوها و ایل خانیان
فرا رسید .در ترکستان خاوری هم پس از چندی
جونگارها که از بازماندگان مغول ها بودند،
برای چهار سده پی در پی فرمان راندند.
در آسیای میانه و ایران پس از ایل خانیان
نوبت به تیمور کورگانی رسید و دودمان تیموریان
به قدرت رسیدند که امپراتوری پهناوری را تشکیل
دادند .اما پس از چندی از میان رفتند.
پس از تیموریان ،در آسیا چهار دولت تورکی زبان
روی کار بود :در آسیای میانه -خان های ازبیک
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صفویان ،در
به رهبری شیبانی خان ،در ایران-
هند -دودمان بابری و در سرزمین بیزانس یا روم
شرقی پیشین -عثمانیان .اما صفویان توانستند
شیبانیان را براندازند و پس از آن در آسیای
میانه خان های کوچک بومی روی کار آمدند که تا
افتادن آسیای میانه به دست روس ها در سه واحد
سیاسی بسر می بردند :امارت بخارا ،خان نشین
خیوه و خان نشین خوقند .در این هنگام قرغیزها
زیر فرمان جونگارها بودند و قزاق ها خان های
کوچک خود شان را داشتند.
در سده هژدهم دولت صفوی ایران به دست پشتون ها
بر افتاد اما نادر افشار که از ترکمانان
افشاری بود ،توانست پشتون ها را سرکوب کند و
شاهنشاهی بزرگی را برپا دارد و خان های پشتون،
بابریان هند و خان های آسیای میانه را زیر
فرمان خود بیاورد .اما خوش درخشید اما دولت
مستعجل بود .پس از او قدرت در ایران خاوری
(خراسان) به دودمان درانی پشتون رسید و در
ایران غربی قاجاریان به قدرت رسیدند .تا این
که در کودتای  1921قدرت به دست رضا خان افتاد
و گلیم هزار ساله فرمانروایی تورکی زبانان در
ایران از هم پیچیده شد .در فرجام هم هند به
دست انگلیسی ها افتاد ،مغولستان و آسیای میانه
را روس ها گرفتند و ترکستان خاوری هم به دست
دولت چین افتاد.
پس از روی کار آمدن دولت شوروی ،این دولت
امارت تاجیک نشین بخارا ،خان نشین ازبیک نشین
خوقند و خان نشین ترکمان نشین خیوه را از میان
برد .و به جای آن جمهوری های آسیای میانه را
به میان آورد که بیشتر بنا به مالحظات
شدند .شوروی ها
جیوپولیتیکی به میان آورده
تصادم منافع دو دولت بزرگ،
برای جلوگیری از
میان کشور شوروی و چین حایلی را به نام
مغلوستان به میان آوردند .همین گونه در
قزاقستان نیز توده های تورکی زبان (قزاق ها)
را روی کار آوردند .شوروی ها همین گونه برای
این که میان شوروی و ایران حایل هایی داشته
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ازبیکستان،
زبان
تورکی
کشورهای
باشند،
در این
ترکمنستان و آذربایجان را ساختند.
حال ،با پارسی زدایی و ایرانی زدایی ،عنصر
ایرانی تبار و پارسی زبان را بیخی در گستره
آسیای میانه به جایگاه دوم راندند.
این بود داستان فرمانروایی توده های تورکی
زبان بر گستره پهناوری در میانه های آسیا که
تاریخ بسیار جالب و شگفتی بر انگیز دارد.
باید گفت که اسکان قبایل چادرنشین و کوچرو در
خاور پشته ایران بیخی مسالمت آمیز و به شکل
پناهگزین بوده است .این قبایل در دوره
سامانیان در دشت های پیرامون شهرها بودو باش
داشتند و بیشتر به رمه داری و دامداری و گاهی
هم به فروش برده و کنیز از جمع قبایل دیگر
مخاصم خود شان اشتغال داشتند و پسانترها به
عنوان غالمان وظیفه پاسداری از مرزهای شهرها را
در دولت سامانیان به دوش گرفتند.
در دوره اسماعیل سامانی شمار بزرگی از تورک
ها در شهر تراز به سر می بردند .استیالی تراز
(چمکنت) به دست اسماعیل سامانی موجب شد تا ده
تا پانزده هزار اسیر و برده و کنیز تورک را
با خود به سمرقند و بخارا بیاورد .اسماعیل
سامانی غالمان تورک را در سپاه خود به خدمت
گرفت و از نیروی فیزیکی آنان برای پاسداری و
پاسبانی از گستره دولت خود بهره می جست .روشن
است برده ها و کنیزها با گذشت زمان با توده
های بومی تاجیک (و نیز اعراب) آمیزش یافتند و
پس از چندی نسل دو رگه یی را به میان آوردند.
پسان ها آن ها آهسته ،آهسته با درایت و کفایت
و شایستگی خود ،به کرسی های بزرگ نظامی و
ُگتگین
لشکری دست یافتند .از جمله البتگین و سب
بیشتر درخشیدند .فرزند رشید این سردار نامی-
محمود غزنوی در غزنه یا غزنین شاهنشاهی بزرگی
را پی ریخت .پسان ها دولت سامانی از سوی تورک
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های قره خانی برافتاد .دولت غزنوی هم به دست
غوریان پارسی زبان ایرانی درهم کوبیده شد.
مهم ترین موضوع این است که تورک ها بسیار زود
با تاجیک ها یا پارسی زبانان آمیزش یافتند،
آیین آن ها یا اسالم را پذیرفتند و فرهنگ آن ها
را فرا گرفتند .به گونه یی که در بسا از موارد
از خود پارسی زبانان هم بیشتر به فرهنگ ایرانی
شیفتگی و دلچسپی نشان می دادند .برای مثال،
شاهنشاه محمود با گردآوری چهار صد سخنور در
دربار خود نقش برجسته یی در شگوفایی و بالندگی
فرهنگ و زبان پارسی دری بازی نمود.
حتا برافتادن دولت سامانی به دست قره خانیان
هم بیخی مسالمت آمیز و در اثر یک کودتای سفید
بود .روحانیون دولت سامانی با توجه به مسلمان
شدن قره خانیان از صدور جهاد در برابر آنان
ابا ورزیدند .آن ها به قره خانیان و سامانیان
به یک چشم می دیدند و چون قره خانیان بیشتر
منافع شان را تامین می کردند ،آنان را بر شاه
خود ترجیح دادند .قره خانیان که در برابر
اویغورهای بودایی «کافر» اعالم جهاد نموده
بودند و خود را پاسدار اسالم می خواندند ،در
نظر روحانیون سامانی بارها از شاهان بیخدای
سامانی که در دربارها سرگرم خوشگزرانی و باده
نوشی و میگساری و بوس و کنار با زیبارویان
بودند ،برتر بودند.
این گونه ،آمیزش تورک ها و پارسی زبانان یا
ایرانیان که با یورش ایستیمی آغاز شده بود ،در
سامانی به حدی بود که تقریبا
اواخر دوره
تفاوت میان آن ها از میان رفته بود .در دوره
خوارزمشاهیان این آمیزش به باالترین تراز رسیده
بود .این گونه ،تورک ها بیخی در میان باشندگان
بومی اسیمیله شدند.
در آینده بخشی از تورکان با تاجیک ها و پشتون
ها و بخش دیگر شان با پارس ها آمیزش یافتند و
این گونه با گذشت زمان تقریبا از صحنه تاریخ
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ناپدید شدند .با این هم ،ترکمان ها که آمیزه
یی از تورکان و پارس ها و عرب ها بودند،
توانستند مدت ها در سیمای دولت های سلجوقی و
خوارزمی و پسانتر صفوی و قاجار  ...بر ایران و
روم شرقی (بیزانتین) یا عثمانی فرمان برانند.
سلجوقیان توانستند امپراتوری روم شرقی یا
بیزانس را بگیرند و امپراتوری عثمانی را اساس
بگذارند .اما این ها را دیگر نمی توان تورک
خواند ،زیرا با گذشت زمان ،با توده های بومی
چنان آمیزش یافتند و فرهنگ آنان را پذیرفتند
که غیر از اشتراک نسبی زبانی ،کمتر همانندی یی
با تورکان نخستین داشتند.
سلجوقیان پیش از رفتن به سرزمین آناتولی ،سده
ها در گستره ایران زیسته و با باشندگان آن
آمیزش یافته بودند .پسان ها آن ها با کردهای
ایرانی تبار ،ارمنی ها ،سالوی ها و سامی ها و
دیگر اقوام آمیزش یافتند .به گونه یی که کنون
بسیار دشوار است از تبار ناب تورکی سخن گفت.
هنگامی که سلجوقیان بیزانس را گرفتند ،شمار
نفوس آن به دوازده میلیون نفر می رسید .در
حالی که شمار سپاهیان سلجوقیان از چند ده هزار
نفر بیش نبود که تازه بخش بزرگ آن متشکل از
یفتلیان و پارس ها و دیگر توده های زیر سلطه
بودند .روشن است این ها قطره یی بودند در
برابر دریا که با گذشت زمان در میان آن آب
شدند.
آخرین بازماندگان تورک های غزنوی که سپاهیان
محمود غزنوی بودند ،هم در جنگ با غوریان نابود
شدند .اما آنانی که توانسته بودند ،جان به
سالمت ببرند ،به سرزمین های پشتون های غلزایی
(یفتلیان گریخته به جنوب هندوکش که در اثر
آمیزش با دراویدی ها و پشتون های درانی پشتو
زبان شده بودند) پناه بردند و در آن جا با
آنان آمیزش یافتند .از همین رو هم است که در
خون پشتون های غلزایی تا بیست درصد هاپلوهای
نوع کیو ویژه تورکان دیده می شود .می شود گمان
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شاید برخی از آنان با
برد که
باشنده غزنی هم آمیزش یافته باشند.

تاجیک

های

در اثر آمیزش این ها با مغول ها،
پسان ها
هاپلوهای تورکی نوع کیو و برخی از واژگان
تورکی به زبان توده آینده -هزاره انتقال یافته
باشد .اما درصدی هاپلوهای کیو درمیان برخی از
هزاره ها تا  3.5درصد و در برخی دیگر اصال دیده
نمی شود .شمار واژگان تورکی هم در زبان هزاره
ها بسیار نیست .هر چند برخی از پژوهشگران
هزاره به اشتباه شماری از واژه های دارای ریشه
اوستایی را به تورکی نسبت داده اند و به
برداشت نادرستی رسیده اندکه گویا هزاره ها
تورک بوده باشند .اما کمترین سند و مدرکی برای
تایید این ادعاها نمی توانند ارائه کنند .اصوال
از دید علمی نمی توان از روی زبان ،خاستگاه
تباری کسی را تعیین کرد .شباهت ظاهری هزاره ها
با توده های منگولوییدی بحث جداگانه یی است.
در آینده ،مغوالن بر فالت ایران چیره شدند و بخش
بزرگی از سپاهیان چنگیز خان در این دیار برای
همیشه ماندگار شدند .آن ها نیز آیین اسالم را
پذیرفتند و فرهنگ ایرانی را فراگرفتند و با
گذشت زمان در میان بومیان ذوب شدند .با این
هم ،گروه های کوچکی از آن ها به شکل قبیله ها
در دشت ها و دوره ها و دامنه های کوه ها به
چرا و کوچروی این گونه ،ترک ها یا تورک ها با
گذشت زمان با پارسی زبانان یا ایرانیان،
اعراب ،چینی ها ،و مغوالن اسیمیله شدند.
از این رو ،دیگر از قبایل تورک نماند .هر چند
آن ها تاثیر شگرفی از خود در آسیای میانه بر
جا ماندند .بسیاری از قبایل تا حدودی زبان خود
را هم حفظ کردند .اما اصطالح ترک تبار (اتنوس
ترک) یک اصطالح بیخی نادرست و بی پایه و غیر
علمی است .در جهان کنونی دیگر چیزی به نام
تورک تبار وجود ندارد .همان گونه که دیگر چیزی
به نام آریایی تبار وجود ندارد.
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سر انجام هم با برافتادن دولت خوارزمشاهیان به
دست مغوالن صفحه تازه یی در تاریخ آسیای میانه
گشوده شد اما با این هم تورکان به رغم رفتن از
صحنه تاریخی توانستند ،تاثیر نیرومندی بر زبان
و بافتار تباری توده های باشنده گستره پهناوری
بر جا بگذارند.
امروز به گفته همه دانشمندان بزرگ تورک شناس،
واژه تورک مطلقا بار زبانی دارد نه تباری.
از نگاه علم ژنیتیک ،تورکان با خود هاپلوی کیو
را به آسیای میانه و اناتولی و پشته ایران به
همراه آوردند .امروز در بیشتر دارندگان این
سی درصد
هاپلوها باشندگان خوارزم اند که تا
هاپلوهای تورکی دارند .در میان ازبیک های
باشنده تاشکنت این هاپلوها تا  14درصد دیده می
شود .سایر ازبیک ها از این هاپلوها اصال
ندارند .ازبیک ها آمیزه یی اند از مغوالن و
تاجیک ها .شایان یادآوری است که اگر نه دو
سوم ،دست کم نیمی از کسانی که به زبان ازبیکی
سخن می گویند ،تاجیک هایی اند که زبان خود را
از دست داده اند .به گونه یی که پروفیسور
الکساندر کنیازیف نوشته است در امارت بخارا
هشتاد درصد باشندگان تاجیک بودند .سیاست دولت
شوروی در راستای پارسی زدایی در آسیای میانه
موجب گردید که شمار بسیاری از پارسی زبانان در
چهارچوب برنامه ریشه کن کردن بیسوادی زبان
مادری خود را از دست بدهند.
در میان باشندگان ترکیه هاپلوهای کیو تا دو
درصد ،باشندگان قفقاز  1درصد ،باشندگان شمال
ایران  4درصد ،تاجیک ها تا  5.6درصد و تاتارها
تا  2درصد است.
اما زبان تورکی تاثیر بزرگی بر توده های
باشنده آسیا بر جا گذاشته است .امروز زبان
شمار بسیاری از اقوام گوناگون از گروه زبان
های بایکالی آلتایی است.
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پروفیسور
تورک ها

در این جا بایسته می دانم سخنان
داکتر لئون گومیلیف را در باره
بیاورم:
«تورک های قدیم به رغم نقش عظیم شان در تاریخ
متن
بشریت ،بسیار کمشمار و اندک بودند .در
تاریخ جهانی ،تاریخ تورک ها توده های قدیمی و
دولت ایجاد شده از سوی آن ها به این پرسش خالصه
می شود :چرا تورک ها پدید آمدند و چرا از میان
رفتند و نام خود را برای بسیاری از توده ها به
از
هرگز
که
هایی
توده
گذاشتند.
میراث
بازماندگان آن ها به شمار نمی روند».
به گونه یی که از نوشته گومیلیف بر می آید،
تورک ها توده یی بودند که زمانی پدید آمدند و
سپس از میان رفتند (یعنی در میان سایر توده ها
ذوب شدند -درست مانند آریایی ها که از شمال
آمدند و در میان باشندگان بومی سیاهچرده پشته
ایران ذوب شدند و در این حال تاثیر بزرگی بر
سرنوشت این پشته بر جا گذاشتند .به گونه یی که
کنون دیگر چیزی به نام آریایی نداریم .عین چیز
در باره تورک ها صدق می کند .آمدند و رفتند.
اما تاثیر بزرگی بر جا گذاشتند و کنون همان
گونه که نام آریایی ها (ایریایی ها– ایری ها)
بر بسیاری از توپونیم ها و اتنونیم های
باشندگان ایران مانده است ،عین چیز در باره
به گفته پروفیسور
صدق می کند.
تورک ها هم
داکتر لئو گومیلیف– واژه تورک کنون صرف بار
زبانی دارد.
د .گ .ساوینف ( )DG Savinovاز زیرالیه های
«سکایی» و «هونی» در تشکل مجموعه فرهنگی تورکی
باستان سخن می گوید .او می نویسد که «[داشته
های-گ ].زیرالیه های سکایی و هونی ،به تدریج با
مدرنیزه شدن و با نفوذ متقابل در یکدیگر ،به
داشته های مشترک فرهنگ بسیاری از گروه های
باشندگان خانات باستانی تورک ،مبدل می شدند.
ایده تداوم فرهنگ باستانی کوچروان نیز در آثار
هنری و سازه های آیینی بازتاب یافته اند.
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از میانه های سده ششم میالدی ،منطقه راندمان
میانی رودهای سیردریا و چو ،ترکستان نام
گرفتند .در شالوده این نامجا (توپونیم)،
«تور» -نام مشترک قبیله یی مردمان کوچ نشین و
نیمه کوچ نشین باستانی آسیای مرکزی ،گذاشته
شده است .نوع کوچی دولت در روند چند سده ،شکل
غالب سازمان قدرت در دشت های آسیایی بوده است.
دولت های کوچی ،با جایگزین شدن یکدیگر ،در
اورآسیا از میانه های هزاره یکم پیش از میالد
تا سده هفدهم وجود داشته اند.
در سده های پنجم -هشتم میالدی ،قبایل تورکی
کوچرو -بلغار ،که به اروپا آمده بودند ،شماری
دولت ها را پی ریختند ،که از جمع آن ها ،دیرپا
بلغاریای دانیوب در بالکان و
ترین شان
بلغاریای ولگایی در حوضه رودهای ولگا و کاما
بود.
 969-650میالدی ،در گستره قفقاز
در سال های
شمالی ،منطقه حوضه رود ولگا و کرانه های شمال
خاوری دریای سیاه ،خاقانات خزر فرمان می راند.
در سال های دهه  ،960این دولت را سردار
سویاتوسالو ( -)Svyatoslavشاهزاده دولت روسی
کییف ،در هم کوبید .پچنگی ها ( )Pechenegsکه در
نیمه دوم سده نهم از سوی خزری ها رانده شده
بودند ،در کرانه های شمال دریای سیاه جا
گرفتند و تهدیداتی را متوجه امپراتوری بیزانس
گردانیدند .اما در ،1019
و دولت روسیه قدیم
از شاهزاده کبیر -یاروسالو شکست خوردند.
در سده یازدهم ،پولوی ها یا پولوفتسی ها
( )Polovtsiجایگزین پچنگی ها در استپ های روسیه،
می گردند که در سده سیزدهم به دست مغول ها و
تاتارها درهم کوبیده می شوند و به انقیاد آنان
در می آیند .بخش باختری امپراتوری مغول -اردوی
زرین ،عمدتا دولتی گردید با جمعیت تورکی.
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در سده های پانزدهم -شانزدهم میالدی ،قلمرو زیر
فرمان مغول ها و تاتارها به چند خان نشین
مستقل فرو می پاشد ،که بر شالوده آن ها ،شماری
از توده های تورکی زبان مدرن تشکل می یابد.
تیمور لنگ در اواخر سده چهاردهم میالدی در
آسیای میانه امپراتوری خود را بنیاد می گذارد،
که با مرگش در  1405میالدی به سرعت از هم فرومی
پاشد.
در اوایل سده های میانی ،در گستره میانرودان
آسیای میانه ،باشندگان تورکی زبان مسکون و
نیمه کوچرو شکل گرفتند که با سغدی ها ،خوارزمی
ها و باکتریایی های ایرانی زبان در تماس های
و
تعامل
پویای
روندهای
بودند.
تنگاتنگ
تاثیرگذاری متقابل ،به پدیدآیی همزیستی تورکی-
ایرانی انجامید.
هنوز در میانه های هزاره یکم میالدی ،گروه های
جداگانه تورکی آغاز به رخنه در قفقاز جنوبی
نمودند .نفوذ تورکان به قلمرو آسیای صغیر
(قفقاز جنوبی ،آذربایجان و اناتولی) در میانه
های سده یازدهم میالدی آغاز شده بود (در دوره
و
ویرانی
با
سلجوقیان
یورش
سلجوقیان).
نابودسازی بسیاری از شهرهای جنوب قفقاز به
همراه بود .در سده های یازدهم و چهاردهم
میالدی ،باشندگان مناطق خاوری قفقاز جنوبی ،به
دلیل تاخت و تازهای تورک های اوغوز و تاتارها
و مغوالن ،تورکی زبان شدند .در نتیجه فتوحات
تورکان عثمانی در سده های سیزدهم و شانزدهم،
در مناطق گسترده یی در اروپا ،آسیا و افریقا،
امپراتوری بزرگ عثمانی به میان آمد .اما این
دولت بزرگ سر از سده هفدهم رو به انحطاط
گذاشت .عثمانیان ،با استیالی اکثریت باشندگان
بومی ،خود به اکثریت تباری در آسیای صغیر مبدل
گردیدند.
در سده های شانزدهم -هژدهم میالدی ،در آغاز
دولت روس ،و پس از آن (پس از اصالحات پیتر
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کبیر) ،امپراتوری روسیه ،بیشتر سرزمین های در
گذشته زیر فرمان اردوی زرین را ،که در آن ها
دولت های تورکی حاکم بودند (خان نشین های
قازان ،آستاراخان ،سایبیریا ،کریمه و اردوی
نوگای ( ) )Nogaiگرفتند.
سر از آغاز سده نزدهم ،روسیه شماری از خانات
آذربایجانی شرق قفقاز جنوبی را گرفت .همزمان
با آن ،چین خان نشین جونگار را که در پی جنگ
های سخت با قزاق ها ،از پا درآمده بود؛ تصرف
می نماید .پس از الحاق سرزمین های آسیای میانه
و خانات قزاق و خوقند به روسیه ،امپراتوری
عثمانی و خان نشین خیوه ،تنها کشورهای تورکی
در جهان بودند.
عثمانی ها که از تیره سلجوقیان بودند،
توانستند امپراتوری بیزانس یا روم شرقی را
بگیرند و تا جنگ جهانی اول در آن سرزمین فرمان
رانند.
در توران خاوری (مغولستان) و ترکستان خاوری هم
پس از بر افتادن خاقانات تورگش ،قدرت نخست به
دست اویغورها و سپس قرغیزها رسید .اما چینی ها
توانستند دولت های آن ها را یکی پی دیگری بر
اندازند .سر انجام هم بار دیگر مغوالن در دوره
های قره ختایان (کیانیان) و دوره چنگیز خان به
فرمانروایی رسیدند و دوره اردوها و ایل خانیان
فرا رسید .در ترکستان خاوری هم پس از چندی
جونگارها که از بازماندگان مغول ها بودند،
برای چهار سده پی در پی فرمان راندند.
در آسیای میانه و ایران پس از ایل خانیان
نوبت به تیمور کورگانی رسید و دودمان تیموریان
به قدرت رسیدند که امپراتوری پهناوری را تشکیل
دادند .اما پس از چندی از میان رفتند.
پس از تیموریان ،در آسیا چهار دولت تورکی زبان
روی کار بود :در آسیای میانه -خان های ازبیک
صفویان ،در
به رهبری شیبانی خان ،در ایران-
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هند -دودمان بابری و در سرزمین بیزانس یا روم
شرقی پیشین -عثمانیان .اما صفویان توانستند
شیبانیان را براندازند و پس از آن در آسیای
میانه خان های کوچک بومی روی کار آمدند که تا
افتادن آسیای میانه به دست روس ها در سه واحد
سیاسی بسر می بردند :امارت بخارا ،خان نشین
خیوه و خان نشین خوقند .در این هنگام قرغیزها
زیر فرمان جونگارها بودند و قزاق ها خان های
کوچک خود شان را داشتند.
در سده هژدهم دولت صفوی ایران به دست پشتون ها
بر افتاد اما نادر افشار که از ترکمانان
افشاری بود ،توانست پشتون ها را سرکوب کند و
شاهنشاهی بزرگی را برپا دارد و خان های پشتون،
بابریان هند و خان های آسیای میانه را زیر
فرمان خود بیاورد .اما خوش درخشید اما دولت
مستعجل بود .پس از او قدرت در ایران خاوری
(خراسان) به دودمان درانی پشتون رسید و در
ایران غربی قاجاریان به قدرت رسیدند .تا این
که در کودتای  1921قدرت به دست رضا خان افتاد
و گلیم هزار ساله فرمانروایی تورکی زبانان در
ایران از هم پیچیده شد .در فرجام هم هند به
دست انگلیسی ها افتاد ،مغولستان و آسیای میانه
را روس ها گرفتند و ترکستان خاوری هم به دست
دولت چین افتاد.
پس از روی کار آمدن دولت شوروی ،این دولت
امارت تاجیک نشین بخارا ،خان نشین ازبیک نشین
خوقند و خان نشین ترکمان نشین خیوه را از میان
برد .و به جای آن جمهوری های آسیای میانه را
به میان آورد که بیشتر بنا به مالحظات
شدند .شوروی ها
جیوپولیتیکی به میان آورده
تصادم منافع دو دولت بزرگ،
برای جلوگیری از
میان کشور شوروی و چین حایلی را به نام
مغلوستان به میان آوردند .همین گونه در
قزاقستان نیز توده های تورکی زبان (قزاق ها)
را روی کار آوردند .شوروی ها همین گونه برای
این که میان شوروی و ایران حایل هایی داشته
ازبیکستان،
زبان
تورکی
کشورهای
باشند،
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در این
ترکمنستان و آذربایجان را ساختند.
حال ،با پارسی زدایی و ایرانی زدایی ،عنصر
ایرانی تبار و پارسی زبان را بیخی در گستره
آسیای میانه به جایگاه دوم راندند.
سر از آغاز سده نزدهم ،روسیه شماری از خانات
آذربایجانی شرق قفقاز جنوبی را گرفت .همزمان
با آن ،چین خان نشین جونگار را که در پی جنگ
های سخت با قزاق ها ،از پا درآمده بود؛ تصرف
می نماید .پس از الحاق سرزمین های آسیای میانه
و خانات قزاق و خوقند به روسیه ،امپراتوری
عثمانی و خان نشین خیوه ،تنها کشورهای تورکی
در جهان بودند.
در پایان بایسته می دانم یادآور شوم که یکی از
دشواری های بزرگ در مطالعات تاریخ توده های
تورکی زبان ،نبود خط در میان آن ها بوده است.
نخستین اثر مکتوب توده های تورکی زبان ،کتیبه
ارخون است که به ُ
یمن مهاجرت سغدی ها در سده
ششم میالدی به گسترده خاقانات شرقی تورک تدوین
یافته است:
«کتیبه اورخون قدیمیترین نمونههای موجود از
زبان ترکی باستان است .این کتیبهها با آن چه
امروزه الفبای اورخون نامیده میشود در دو بنای
تاریخی واقع در دشت اورخون در مغولستان امروزی
میان سالهای  ۷۳۲تا  ۷۳۵میالدی به احترام دو
شاهزاده گوکترک یعنی کول تیگین و برادرش بیلگه
خاقان یک سیاستمدار و یک فرمانده نظامی نگاشته
شدهاند .سه یادبود کوچکتر نیز در اطراف این
سنگ نبشتهها نیز کشف شده است.از میان سنگ
نوشته های دشت اورخون مهمترین ان کتیبه کول
تگین است .این کتیبهها توسط نیکوالی یادرینتسف
در سال  ۱۸۸۹میالدی کشف شد و توسط واژه شناس
دانمارکی ویلهلم توماسن در سال  ۱۸۹۳رمز گشایی
شد .این سنگ نبشتهها بسیار به بناهای تاریخی
که از دوران گوکترکان در طی دوره دودمان تانگ
در چین به جای مانده است شباهت دارد».
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این بود داستان فرمانروایی توده های تورکی
زبان بر گستره پهناوری در میانه های آسیا که
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دنباله شماره چهار
عزیز آریانفر
آسیای میانه از استیالی اعراب تا سلطه
روس ها
(برگرفته از کتاب خاستگاه و پرورشگاه تاجیک
ها ،نوشته داکتر شیشف):328
در اوائل سده هفتم میالدی ،چینی ها سر از نو
بار دیگر حوضه تاریم را گرفتند ،و همه قبایل
ترکی خاوری را به بردگی گرفتند .توکیوها را هم
در هم شکستند و بار دیگر نه تنها سغد را
گرفتند بل حتا سرزمین های واقع در پایین تر از
آن را در میان رودها .به سال  660-656میالدی
سردار آلن ها [نیاکان اوستی ها-گ ].در خجند
 . 328ترجمه عزیز آریانفر،
ویرایش.
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با اندکی فشرده سازی و

زیر وسالی چینی ها درآمد .مگر در این هنگام،
چین در مرزهای غربی اش نه تنها با ترک ها ،بل
نیز ناگزیر بود با پارس ها سر وکار داشته باشد
که توانمندی آن ها در هنگام فرمانروایی خسرو
یکم ( 579-531میالدی) به باالترین مدارج رسیده
بود .خسرو همراه با ترک ها ،دولت یفتلیان را
نابود کرد .سایه قدرت پارس البته ،بر تاجیک ها
باشندگان سغد و سرزمین های همسایه با آن نیز
پهن گردیده بود.
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.
در دورن دولت ،خسرو نظم را با تکیه بر عناصر
محافظه کار (درباریان و روحانیون) برپا داشته
بود .اما در این زمان ،دولت پارس از درون
پوسیده شده بود و آغاز به فروپاشی نموده بود.
در زمان پادشاهی خسرو یکم در مکه نوزادی پا به
گیتی نهاد که ُ
َدر بود برای میلیون ها انسان
مق
برای همه جنبه های زندگانی شان قانون وضع
نماید و در روند یک هزاره مسیحیت را بر سر
تسلط بر جهان به چالش فرا بخواند .محمد در
اپریل  571پا به گیتی گذاشت.
یورش قبایلی که از سرزمین های شمالی سرازیر
گردیده بودند ،به تجرید باکتریا از مراکز تمدن
وقت مساعدت می نمود .دشت های پهناور و باز
شمال و شمال غربی که مناطق یکسرت و آمو را
محدود می گردانید ،بیشتر از همه خطر بزرگ یورش
توده های کوچرو را در بر داشت چون این مناطق
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به وجه احسن کارسازی
آبادانی داشتند.

شده

بودند

و

شهرهای

اردوهای قبایل تاراجگر ،از همان آوان تاریخ،
پیوسته بر کولونی هایی که پیشرفته بودند ،یورش
می آوردند و منتظر آن بودند تا به سرزمین های
که می توانستند به آن ها طعمه
یورش ببرند
نظامی غنی بدهند .به هر پیمانه یی که یورش ها
تکرار می گردیدند ،به همان پیمانه ترکیب
باشندگان این مناطق تغییر می یافتند ،چون
قبایل مهاجم در بسیاری از جاها ،زمین های
باشندگان پیشین را می گرفتند که آن ها را یا
این که بیخی نابود و ریشه کن می کردند و یا
این که به سوی وادی ها و دره های بلند کوه ها
می راندند.
در این هنگام به سال  638میالدی فرغانه و
سرزمین های همسایه با آن ،ناگزیر گردیدند در
باره بستن پیمان دفاعی با خواهش به چین رو
بیاورند .چون عرب ها به پارس یورش آورده بودند
و ترس و وحشت را در سرزمین های همسایه
فرمانفرما گردانیده بودند .به سال  653این
خواهش تکرار گردید .مگر چینی ها که خود غرق در
درگیری های درونی خود بودند ،کمک عملی یی
نکردند و از همین لحظه تاثیر آن ها در غرب
آغاز به پایین آمدن نمود و عروج اعراب آغاز
گردید.
در آغاز ،فاتحان عرب تنها در پی به دست آوردن
«غنایم» بودند و افتخار [پخش] مذهب برای ایشان
اهمیت بسیار اندکی داشت .موارد دوستی شخصی
میان شوالیه های سلحشور عرب و جنگاوران بومی
هم دیده می شد .آرمان های جوانمردانه ،بر
فاتحان که آرزومند بودند جنگجویان خود را
روحیه ببخشند ،نیز بی تاثیر نماندند .قتیبه
آنان را «دهقانان عرب» نامید .نفوذ نیرومند
عرب ها در این سرزمین ،تنها با گماشته شدن
قتیبه بنی مسلم به سال  705به عنوان والی
خراسان ،آغاز گردید .با این هم ،در دوره
973

فرمانروایی او ،عرب ها تنها توانسته بودند در
بخش های جنوبی این سرزمین سلطه یابند.
در سرزمین های زیر سلطه ،والیان عرب گمارده می
شدند .با این هم ،این والیان تنها فرماندهان
نظامی بودند و ستانندگان مالیات؛ و در کنار
آنان ،دودمان های بومی با اختیارات مدیریتی
گماشته شده بودند که به زیستایی خود ادامه می
دادند .با این همه ،باشندگان بومی حتا در همین
اوضاع هم نمی توانستند به خودکامگی عرب ها بی
تفاوت بنگرند و کماکان چشم انتظار به امید
یاری چین داشتند .سمرقند به سال  731میالدی و
فرغانه به  754میالدی هنوز باجگزار چین بودند.
پرسشی که مطرح می گردید ،این است که زندگی
سیاسی عرب ها در فرارود چگونه بود؟ نشانگر
اصلی و عمده این زندگی سیاسی را بایسته است با
حاکمیت اشرافیت زمیندار (دهقانان نامنهاد) که
در پارس هم در اتحاد تخت و محراب یعنی اتحاد
اقتدار حاکمیت شاهی و کاهنان پرنفوذ بازتاب می
یافت ،باز شناخت .مالکان بومی -درباریان
نخستین هم بودند .حتا نیرومند ترین ایشان
همانند اتباع خویش به نام دهقانان یاد می
329
شدند.
در منابع عربی ،بارها از گاردهای شخصی مالکان-
از «چاکران» سخن به میان می آید .مگر ،از

 .329پارسی این کلمه «دهگان» است .چون عرب ها حرف «گ»
ندارند ،آن را «دهقان» می نوشتند .دهگان به معنای
زمیندار ،فئودال ،خان و صاحب ده« -دهدار» است .پس از
رهیابی اسالم ،چندی این کلمه چونان «اشراف ایرانی» به
معنای انتونیم عرب کاربرد داشت .معنای کنونی آن
بزرگر ،برزگر و)-گ].؛
[(کشتگر ،کشتکار ،کشتمند،
پسان ها رواج پیدا کرد .پس از آن که دودمان های ترکی
زبان در فرارودان و خراسان ،جای سامانیان را گرفتند،
اشراف زمیندار ایرانی جایگاه پیشین خود را از دست
داند.
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بازگویی نرشَخی ....330در باره دربار «شاهان»
بخارا بر می آید که این گاردها تنها پاسبانان
تشریفاتی بوده اند -متشکل از نمایندگان جوان
اشرافیت که به نوبت این خدمت را در دربار
شاهان و سرداران خود انجام می داده اند.
با چنین ساختار سیاسی ،نمی توانسته است سخن بر
سر مذهب دولتی به مفهوم جدی کلمه در میان بوده
باشد .با آن که در این جا هم مانند پارس ،آیین
الیه های حاکم -زرتشتی بود .هر چند ،در میان
باشندگان آیین بودایی (بودیسم) هم رایج بود و
همین گونه کیش های دوآلیستی و حتا مسیحیت.
هنوز هم در این هنگام باشندگان بومی بسیاری از
قرغان (دژ ،پشته ،تپه) های آرامگاه ها را به
نام مغان یعنی کاهنان آتش پرست مسمی می
ساختند.
در قرغان (دژ ،پشته) های حفاری شده ،به گونه
یی که روشن است ،گورهای کوچکی یافت شده اند با
استخوان های مردگان .ابعاد کوچک این گورها
نشان می دهند که در آن ها تنها استخوان های
مردگان را گذاشته شده بودند .استخوان ها
نپوسیده اند .معموال جدا کردن و بریدن گوشت ها
از اسکلت مردگان نا محتمل پنداشته می شود .با
این هم ،طبری 331به وقوع چنین امری گواهی می
332
دهد.

 .330نگاه شود به :نرشخی ،ابوبکر محمد بن جعفر؛ تاریخ
بخارا  ،ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القبادی،
تهران ،سنائی ،بی تا ،ص -.۷۷گ.
 .331نگاه شود به :طبری ،محمد بن جریر؛ تاریخ طبری،
ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،انتشارات بنیاد و
فرهنگ ایران  ،۱۳۵۴ج  ،۱۲ص -.۴۷۱گ.
 . 332بابا جان غفور اف در ص 361 .جلد یکم کتاب
«تاجیکان» در این باره چنین نوشته است« :به گونه یی
که اینوسترانسیف ک .آ( .در  ) 1909نوشته است این رسم
حتمی نبود و تنها در موارد خاص به اجراء گذاشته می
شد.
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به سال  379فرمانروای وقت بخارا (بخارا خدات-
بخارا خدا) به دست دو دهگان دشمن با وی کشته
شد .طبری با بازگویی این رویداد ،می افزاید:
«از بدن او گوشت ها را بریدند و استخوان هایش
333
را به بخارا بردند».
روایات سیوان -تسان در باره سمرقند تنها منبعی
اند که سخن از مبارزه میان آیین های زرتشتی و
بودایی به زبان می آورند .با این هم ،به گفته
همین راهب در باره موفقیت پویایی های شخص وی
نشان می دهند که این مبارزه شدید نبوده است.
تا جایی که روشن است ،کاهنان در امر مبارزه با
استیالگران عرب هیچ نقشی را بازی ننموده بودند.
داده هایی هم در دست نداریم که به این پرسش
پاسخ بگوییم که آیا در میان خود اشرف ،مانند
پارس الیه ها و مدارجی هم بوده است یا نه؟
طبری در برخی از جا ها برای شوالیه های آسیای
میانه از واژه هایی کار می گیرد که برای
برجسته ساختن الیه های باالیی اشراف پارسی به
کار می رفته است .مگر در عین زمان ،به گونه یی
که روشن است ،کلمه دهقان به پیمانه همسانی
برای تشخص کشاورزان عادی و سرداران پر نفوذ به
کار برده می شده است .به همین مفهوم این واژه
کنون هم به کار می رود.
جایگاه ویژه یی را چنین بر می آید که اشراف
دست اندر کار مسایل مالی داشته بودند ،یعنی
بازرگانان که به ُ
یمن بازرگانی کاروانی با چین
و دیگر کشورها توانگر شده بودند .در پهلوی
حکایت طبری در باره راندن این بازرگانان از
سوی سغدیان ،حکایت نرشَخی در باره بازرگانان
بخاری نشان می دهد که آنان دارای جایدادهای
گستره یی بوده اند و در کاخ ها زندگی می کرده
اند و از دیدگاه وضعیت خود بسیار کم از
دهقانان (اشراف) متفاوت بوده اند.
 .333برتلد و .و « ،.سخنی چند در باره فرهنگ آریایی در
آسیای میانه» ،مجله «پیک ترکستان» ،1896 ،شماره .43
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شایان یادآوری است که ما در این جا با دارایان
اندکشماری سر وکار داریم که منافع شان با
منافع اشراف همگون بوده است ،نه با الیه
بازرگانی– صنعتی بسیار شمار به گونه دوره
اسالمی .در باره آشتی ناپذیری میان دهقانان
(زمینداران) و بازرگانان هیچ اطالعی در دست
نیست .در این سرزمین ،به گونه یی که طبری باز
می گوید ،رسم و رواج ها و سنت های سغدی به
ویژه گسترش داشته است .همه ساله در سمرقند
میزی آراسته و روی آن پیمانه و صراحی باده
برای دالورترین سلحشور سغد گذاشته می شد.
هرگاه کس دیگری به پیمانه دست می زد ،و او با
این کار مرد سلحشور را به دوئل فرا می خواند.
هر که حریف خود را می کشت ،او را چونان
دالورترین قهرمان کشور تا پیدا شدن مدعی دیگر
می شناختند.
عرب ها با سرازیر شدن به فرارودان ،ناگزیر
گردیدند با شمار بسیار متصرفات خورد و بزرگ سر
و کار پیدا نمایند که میان آن ها نبردهای
پیوسته یی روان بود و دارای الیه های جنگجو و
دالور مگر بیخی بی سر و سامان بودند .در چنین
اوضاعی ،نتیجه مبارزه نمی توانست تردید
برانگیز باشد .در مقایسه با کشاکش های بومی،
کشاکش ها میان خود عرب ها و حتا دشمنی میان
قبایل شمالی و جنوبی عربی نمی توانستند اهمیت
داشته باشند.
تا جایی ،پیروزی اعراب به یاری خود باشندگان
بومی به دست آمده بود 334قانون معروف عمر که بر
اساس آن تنها مومنان حق داشتند سالح حمل
َیبه
ُت
نمایند ،در آسیای میانه کاربردی نداشت .ق
و دیگر فاتحان عرب در لشکرکشی های خود از
باشندگان یک جا در برابر باشندگان دیگر جاها
بهره می گرفتند.
 .334که به دلیل دشمنی و همچشمی با یک دیگر ،برای زدن
دشمنان شان ،با اعراب همدست می شدند-گ.
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دلیل کند بودن فتوحات تا جایی این بود که خود
عرب ها زمان درازی به گرفتن غنایم و باج و
خراج بسنده می کردند و در پی استیالی کلی
سرزمین ها نبودند و از سوی دیگر موانع طبیعی
هم در این امر نقش داشتند.
به رغم جنگجویی های درخشان و توانمندی رزمی
عرب ها ،اوضاع طبیعی میهن شان نمی توانست بر
آنان تاثیر گذار نباشد .هرگاه آنان در لشکرکشی
های بیابانی و دشتی تقریبا با دشواری یی بر
نمی خوردند ،در نبردهای کوهی بسیار با دشواری
عادت می کردند و بسیار ناکامانه عمل می کردند
حتا در چنین کتل هایی که برای سپاهیان امروزی
هیچگونه دشواری ندارد .به گفته طبری ،سرداران
بومی در این هنگام همه ساله در یکی از شهرها
در همسایگی خوارزم گرد هم می آمدند و به یک
دیگر وعده می سپردند تا به همه دعوا های خود
را از راه های مسالمت آمیز و سازش ها رسیدگی
کنند و دست به اقدامات جنگی نیازند و همه با
هم با عرب ها به مبارزه بپردازند.
این که به چه پیمانه این وعده ها تحقق پیدا می
کردند ،از روی آن که ناگزیر می گردیدند همه
ساله این عهدها را تازه کنند و از تاریخ
فتوحات قتیبه دیده می شود .قتیبه برای دستیابی
به اهدافش ،از هیچ ابزاری دریغ نمی کرد .او
درجاهایی که شجاعت و دلیری بسنده از کار نمی
برآمد ،با نیرنگ بازی و شیادی و پیمانشکنی
می
تحکیم
متصرفات اعراب را در ماوراالنهر
بخشید و به پیمانه باالیی از همچشمی ها و دشمنی
ها در میان باشندگان بومی بهره می جست.
سمرقند،
به
لشکرکشی
هنگام
712
سال
به
بخاراییان و خوارزمیان از ته دل به هواداری از
قتیبه جنگیدند ،به گونه یی که اخشید گوریک به
سپهدار عرب گوشزد کرد که او تنها به یاری
«برادران و خویشاوندان» دشمنانش ،بر آنان
پیروز گردید.
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قتیبه ( )715-705با مستقر ساختن پادگان های
عربی در مناطق عمده مسکونی ،به استیالی کامل
این سرزمین آغاز کرد .با این هم ،به گونه
نهایی ماوراالنهر تنها در عهد دودمان عباسیان
که در نیمه سده هشتم برجای امویان نشستند،
تسخیر گردید .قتیبه در بخارا ،سمرقند و برخی
دیگر از جاها مسجدهایی ساخت و باشندگان بخارا
را وادار گردانید تا نیمی از خانه های شهرستان
را برای اعراب واگذار گردند .بر پایه یک
روایت ،سمرقندیان می بایستی بیخی شهر خود را
که به دست اعراب افتاده بود ،ترک می گفتند.
طرفه این که قتیبه برای توجیه این کار ،آیاتی
از قرآن را برخواند و داستان بربادی و تباهی
335
(هالکت) قوم هود و ثمود را آوند آورد.
به سال  713قتیبه با سپاهیان خود تا خجند و
حتا تا ژررلش در فرغانه که در کرانه راست رود
سیر در شمال باختری نمنگان دارد ،رسید .او در
بسیاری از مناطق در فرغانه والیان عربی گماشت.
خجند که در گرهگاه راه ها واقع است و نقش بی
چون و چرا یی در سرنوشت های توده ها هنگام
استیالی آسیای میانه از سوی اعراب داشت .این
شهر یکی از شهرهای بزرگ ماوراالنهر با دژ
(حصار) بزرگ ،شهرستان و رباط بود .در دژ
(حصار) زندان و در شهرستان مسجد جامع داشت .در
رباط در میانه میدان -کاخ شاهی واقع بود .شهر
به انگورستان (تاکزارها) ،و باغ ها و بوستان
های خود می بالید .باشندگان پیرامون شهر نمی
توانستند نیازهای شهریان را برآورده سازند و
از این رو ،گندم برای شهر باید از فرغانه و
اوسروشنه آورده می شد.
 . 335به گمان بسیار ،شاید قتیبه آیاتی از سوره  61هود
و داستان حضرت صالح را بر ای ترساندن باشندگان سمرقند
برخوانده باشد و آنان را تهدید نموده باشد که هرگاه
خانه های شان را که اعراب پیروزمند به غنیمت گرفته
بودند ،به آنان ندهند؛ دچار عذاب سهمگین خواهند شد و
با رویداهایی چون زمینلرزه و صاعقه ،مانند هود و
ثمود به هالکت خواهند رسید-.گ.
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راه اصلی از خجند به کتل تریکَ -
َن از طریق
دو
نقطه آخری فرغانه -اوزگند از بخش جنوبی فرغانه
از طریق شهرها زیر می گذشت :کند (کند بادام)،
سوخ ،ریشتان ،زنده رفش وکوبه (که هر یک از
دیگری به اندازه یک روز (منزل) مسافه داشت).
به رغم آن که فرغانه تنها در سده نهم به گونه
نهایی به دست مسلمانان افتاد ،در دور و بر
اندیجان اماکن مقدسه اسالمی ساخته شده بود.
خجند از سوی شمال از یورش های ترک ها با مانع
دوگانه یی مصوون بود :رود سیر نزدیک ترین مانع
به سوی خجند بود .وادی چرچیک از سوی شمال با
دیواری که از کوه های سایلیک تا کرانه های سیر
دریا ساخته شده بود؛ در امان بود .بقایای این
دیوار تا کنون به شکل یک خاکریز بر جا مانده
اند که بومیان همانند خاکریز بخارا آن را به
336
نام کمپیر دوال (دیوار) می خوانند.
آن چه مربوط می گردد به راه از بینکنت
(تاشکنت)337به خجند ،در این جا ،تا همین امروز
هم راه های کوهستانی نسبت به راه هایی که کنون
کتاب « تاجیکان در مسیر تاریخ» ،در
 .336در ص250 .
مقاله مهدی سیدی « ،تاجیک ها و تاجیکستان تا حمله
مغول» در این باره آمده است « :نرشخی در تاریخ بخارا
چگونگی بنای دیوار مشهور گرداگرد بخارا نیز که به
کمپرک یا «کمپیرک» یعنی پیرزن شهرت داشته ،نوشته
است»– .گ.
 .337بین یکنت ،بیناکنت یا بانوکیت -شهری در کرانه
راست سیردریا در نزدیکی جایی که رود ایالکا به آن می
ریزد ،یعنی انگرین (آهنگران کنونی) .نگاه شود به :و.
و .برتلد « ،کارهایی در باره جغرافیای تاریخی»( ،ص.
)273
شایان یادآوری است که در مسیر رود آهنگران ،در سمت
راست شهر آ هنگران ،شهرکی به نام انگرین هم هست که در
نزدیکی روستاهای گل باغ ،اپارتاک و چیگیرستان قرار
دارد .شهر آلمالیک در جنوب آهنگران قرار دارد.
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از راه دشت ها کشیده شده اند ،اهمیت بزرگی
دارند .در تاریخ از دو راه یاد می گردد :یک
راه از بینکنت تا چشمه سیمین (نقره فام) که در
مقابل روستای ابلیک 338کنونی واقع است از طریق
کتل کندر – َ
َن به خجند می رفته است که در آن
دو
هنگام منطقه تحکیم یافته یی در نزدیکی زنجیره
یی کوهستانی بوده است به سوی خجیستان از طریق
سمگار (سمگر) .این راه بسیار مهم بود ،زیرا در
نزدیکی خجند کان های نمکین بزرگ (نمکسارها یا
نمکزارها) قرار داشتند که نیازهای شهرهای شاش،
خجند و دیگر مناطق را برآورده می ساختند (سنگ
نمک به گونه یی که روشن است ،کنون هم در کوه
های نزدیک به سمگر برداشت می گردد).
دومین راه به سوی پایین ،در مسیر رود سیر دریا
تا ریزشگاه رود آهنگران به آن و به کرانه راست
رود می رفت و از آن جا به سوی شمال امتداد می
یافت.
راه میان خجند و سمرقند به گستره منطقه
اوسروشنه مربوط می گردید .در باره این منطقه
پیشتر یادآور ی نمودیم .کنون تنها می افزاییم
که زندگانی شهری در اوسروشنه کمتر توسعه یافته
بود .منطقه کمتر از دیگر جاها زیر تاثیر فرهنگ
عرب رفته بود و از همین رو می بایستی ساختار
کهن آریایی اشرافی خود را برای مدت بیشتری نگه
داشته باشد .در منطقه مواد برای ساختن جنگ
افزارهای آهنین استحصال می شد که در فرغانه
ساخته می شد و حتا به جاهای دوری چون بغداد
برده می شد .در کوه ها طال ،نقره ،گوگرد و
نوشادر استخراج می شد.

 .338باید توجه داشت که از آن زمان تا کنون بسیاری
از نام های جغرافیایی چند بار تغییر یافته اند .برای
مثال در دوره شوروی شهر خجند را لینن آباد نامگذاری
نموده بودند که پس از فروپاشی شوروی دوباره به نام
تاریخی آن تغییر کرد .از همین رو ،شاید در نقشه ها
شماری از اماکن ،به نام هایی که در متن آمده است،
دیده نشوند– .گ.
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هنوز در سده هشتم خجندیان ناگزیر گردیدند در
خیزش های باشندگان در برابر تسلط اعراب که
دیگر از مقاومت ترک ها در برابر عرب ها محروم
شده بودند ،شرکت ورزند .این گونه ،به سال های
 722-721سغدی ها که در برابر عرب ها دست به
و
دهقانان
همانا
بودند،
یازدیده
شورش
بازرگانان پولدار میهن خود را ترک دادند.
پادشاه فرغانه به آنان وعده سپرد تا زمین هایی
را در ناحیه اسفره برای شان واگذار نماید مگر
پیمان شکنانه به آن ها خیانت ورزید و آنان را
در برابر عرب ها تنها گذاشت .گریزیانی که در
خجند به محاصره عرب ها افتاده بودند ،ناگزیر
تسلیم شدند ،و تعهد سپردند بدهی های خود را از
بابت خراج بپردازند .پس از واگذاری شهر ،عرب
ها با بهانه گیری به پیمان پشت پا زدند و سغدی
ها را ناجوانمردانه و ستمگرانه کشتند .با همین
گونه پیمان شکنی ،آن ها همه دژها و آبادی ها
را در وادی های زرافشان و رود قشقه دریا
گرفتند و بیخی سیطره خود را پهن نمودند.
به سال  724عرب ها بار دیگر به ماوراالنهر
لشکرکشی نمودند و تا فرغانه پیش رفتند ،مگر در
راه بازگشت از سوی ترک ها درهم کوبیده شدند و
با دیدن زیان های سنگین باز گشتند .ترک ها در
آن هنگام میان عرب ها و چینی ها آغاز به جا به
339
جایی نموده بودند .سولو -رییس قبیله تیورگیش
 . 339قبیله یی که
و در ترکیب پنج
سقوط حاکمیت ها
قبیله تیورگش ها
موجودیت در حال
کیرگیش تایید می

زیر فرمان خان های ترک های غربی بود
ایماق دولو شامل می گردید و پس از
خان های ترکی غربی ،جای آن ها را
گرفت .منشای آلتایی آن ها همچنین با
حاضر تاتارهای طایفه های تیورگش و
گردد.

یادداشت :باید متوجه بود که پنج ایماق های ترک ،از
چ هار ایماق های ایرانی تبار باشنده افغانستان کنونی
تفاوت دارند .اکادمیسین برتلد -یکی از بزرگترین ترک
شناسان جهان در کتاب « جغرافیای تاریخ ایران» (نام
روسی آن -سیمای تاریخی -جغرافیایی ایران) ،ترجمه
آقای همایون صنعتی زاده بارها بر ایرانی بودن چهار
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ترک با گرفتن سراسر بخش غربی آسیای میانه دولت
نیرومندی را بنیاد گذاشت که بر پایه منابع
عربی تا سال  737و بر پایه منابع چینی تا سال
 738دوام کرد .سولو با در دست گرفتن سراسر بخش
غربی آسیای میانه ،نمی توانست بدون مبارزه
ماوراالنهر را به عرب ها واگذار نماید .هرگاه
عرب ها به سغد چونان «بوستان امیر المومنین»
نگاه می کردند ،برای ترک ها نیز داشتن منطقه
غنی و بارور اهمیت به سزایی داشت .سولو طی
سراسر دوره پادشاهی خود ،از دهقانان شورشی در
برابر عرب ها پشتیبانی می کرد و به عرب ها
ایماق های اف غانستان تاکید کرده است .به گونه مثال
می نویسد « :از میان ساکنان غور ،اقوام
در ص91 .
بیابانگردی پیدا شدند که هر چند در اصل ایرانی و
ایرانی زبان بودند ،اما با اسم عام ترکی «ایماق«
(تلفظ درست اویماق= طایفه یا قبیله ،یعنی چهار
طایفه) نام گرفتند.
این بیابانگرد ان هم از نظر هم از نظر آداب و رسوم و
هم از دیدگاه زبان و گویش ،با ساکنان یکجانشین مناطق
کشاورزی -که پارسیوان (درست آن پارسی زبان است)،
خوانده می شوند -تفاوت های فاحش دارند .اویماق ها به
گروه های مختلف تقسیم می شوند :جمشیدی ها ،تیمنی ها،
فیروزکوهی ها،تایموری ها».
به گونه یی که دیده می شود ،خواندن چهار طایفه دشت
نشین و چادرنشین گستره میان هرات و غور و فراه به
نام چهار اویماق (چهار طایفه) موجب گردیده که شماری
پژوهشگران شتابزده آنان را مغولی تبار بخوانند .در
حالی که دست کم به گونه یی راولینسون نوشته است
«سیستا نی ها نمونه ناب ترین آریایی ها می باشند و
همراه با جمشیدی های هرات شاید تنها نماینده نخستین
آریایی های ایرانی هستند که بهتر از دیگران خصوصیات
نژادی و زبانی دوره هخامنشیان را حفظ کرده اند».
بارتلد در باره فیروزکوهی ها می نویسد« :در هر دو
سوی رشته کوه های ت یربند ترکستان و در دره هریرود،
فیروزکوهی ها زندگی می کنند .وجه تسمیه آنان از نام
پایتخت قرون وسطایی غور گرفته نشده ،بل که مربوط است
به اسم منطقه مستحکم کوهستانی فیروز کوه ایران که در
حواشی مازندران قرار دارد .این قلعه مستحکم را تیمور
در سال  1404گشود و تما می سپاهیان مستقر در آن جا را
به هرات منتقل کرد- ».گ.
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چنان زیان هایی رساند که به او القابی چون
«ابو مزاحم» ،فیل و غژگاو داده بودند.
از خودکامگی و اخاذی عرب ها و والیان آن ها در
گام نخست مردمان عادی زیان می دیدند .گاهی
منافع خزانه و قدرت دارایان با منافع مذهب که
فتوحات در راه آن صورت می گرفت ،با هم بر می
خوردند .این جا نیز درست مانند همه جاهای
دیگر ،دولت اعراب مساله این که آیا از بومیانی
که اسالم آورده اند ،خراج گرفت یا نه؛ مشکل
بزرگی به بار آورده بود.
هتراس -والی خراسان ،به سال  728در پی دعوت
باشندگان ماوراالنهر به اسالم گردید .به سمرقند
دو نفر مبلغ (مسیونر) گسیل گردید :یک عرب و یک
پارسی .در این حال ،والی به آنان وعده داد که
از کسانی که تازه به اسالم رو بیاورند ،مالیات
گرفته نخواهد شد .دستاوردهای موعظه ها فراتر
از همه انتظارات از کار برآمدند و ناخشنودی و
ناخرسندی برابری را هم در میان خزانه داران و
هم در میان دهقانان بر انگیخت .دهقانان در حفظ
ساختار اشرافی (اریستوکراسی) ذینفع بودند و از
همین رو ،نمی توانستند در قبال گسترش آیین نو
که در این هنگام هنوز بار دمکراتیک خود را از
دست نداده بود ،بی تفاوت بمانند.
خود هتراس دریافت که «توان مسلمانان در حراج
است» و دستور داد از مالیات تنها نومسلمانانی
را معاف بدارند که ختنه را بپذیرند ،مقررات
اسالمی را به جا بیاورند و بتوانند قرآن
بخوانند .به او پاسخ دادند که باشندگان بومی
به راستی اسالم را پذیرفته اند و آغاز به ساختن
نیایشگاه ها (مسجدها) نموده اند و این گونه،
همه عرب شده اند و کسی نمانده است که از وی
مالیات گرفته شود .وانگهی تصمیم گرفته شد :
«مالیات را از کسانی بستانند که از آنان در
گذشته گرفته می شد».
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در پی این فرمان ،خیزش سراسری رخ داد .همه سغد
در برابر عرب ها به پا خاستند و ترک ها را به
کمک فرا خواندند .طرفه این که باشندگان بومی
به پیروی از پارسیان بیشتر به پذیرش آموزه های
شیعیان متمایل بودند340چون آن ها با مبارزه از
حق ملی و بازماندگان او ،با این کار در
اپوزیسیون حاکمیت عرب که پارسیان آنان را دوست
نداشتند ،ایستاده بودند.
ابومسلم [خراسانی] (حدود  747میالدی) از طریق
التقاط و تلفیق میان اسالم و باورهای باشندگان
بومی ،به ویژه آموزه های در باره تناسخ
(باززایی) ،دهقانان و دهنشینان را به سوی خود
کشانید .او پس از پیروزی بر بازماندگان
امویان ،ناگزیر گردید مساعی تازه یی را برای
آن به خرج بدهد که فرمانبرداری همه این توده
ها را نگهدارد و هم با اعراب و هم با جنبش های
توده یی پارسیان به مبارزه بپردازد.
َفرید [(به
در نیشاپور از جمع آتش پرستان ،بیخ ا
َفرید) ،بنا به منابع
َوفی بخارایی ،میخ ا
گفته ع
دیگر به آفرید] ،اصالحگر مذهبی به پا خاست که
آرزومند احیای آموزه های زرتشت به شکل ناب آن
بود و به شدت بر روحانیون رسمی پارسی می
تازید .مغان به ابومسلم شکواییه بردند که کسی
پیدا شده است که هم آیین آنان و هم آیین
ابومسلم را به چالش می کشاند 341و ابومسلم به
 . 340در آن برهه ،بیشترینه باشندگان ایران کنونی سنی
بودند.
 .341به آفرید ،فرزند ماه فرودین بود .بهآفریدیان به
عنوان نخستین شورشیان ایرانی ضد عرب و ضد اسالم
شناخته شده اند ،که در ناحیه میان نیشابور و هرات
آغاز به تکاپو کردند .مردم بسیاری به او گرویدند و
کارش باال گرفت .موبدان زردتشتی با او مخالفت کردند و
شکایت نزد ابومسلم بردند و گفتند وی نه مسلمان است و
نه زرتشتی و موجب اخالل هر دو آیین است .عبدهللا ،شعبه
او را در کوه های بادغیس بگرفت و نزد ابومسلم برد و
او را کشتند .نویسندگان تا اوایل قرن پنجم هجری به
وجود پیروانان بهآفرید اشاره کردهاند-.گ.
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پشتیبانی مغان برخاست و با سرکوب جنبش به
عنوان یکی از پویاترین نمایندگان عباسی ها در
سرکوب خیزش ها به سود علویان که عباسیان به
تدریج جای آنان را می گرفتند ،مشارکت ورزید.
به گونه یی که روشن است ،جنبش شیعی در آغاز
تنها به خاطر پیروری از ارشادات پیامبر و به
هواداری از خاندان وی به راه افتاده بود .مگر
در این حال ،از مدعی مشخصی نام برده نمی شد.
هر چند ،جانشینان طبیعی پیامبر ،علویان
(امامان -بازماندگان علی ابن ابی طالب) شمرده
می شدند.
در بخارا به سال های  751-750عرب ها در برابر
عباسیان دست به خیزش زدند .رهبر جنبش -شریک بن
شیخ المهدی 342اعالم داشت که ««ما به آل محمد
بیعت نکردهایم که خون ها بریزیم و به غیر حق
عمل کنیم» .شریک به هواداری از علویان خیزشی
را به راه انداخت .نمایندگان دولت عرب در
بخارا و خوارزم ،به هواداری از او برخاستند.
به ویژه باشندگان شهر بخارا استوار پشت سر او
ایستادند .خیزش با خشنونت بسیار درهم کوبیده و
فروخوابانیده شد .شهر آتش زده شد .چنانی چه سه
شبانه روز پیهم می سوخت .سپس در سمرقند بقیه
شورشیان را در هم شکستند.
همزمان با ناآرامی های درونی ،ماوراالنهر با
خطر بزرگی از سوی دشمن بیرونی رو به رو بود.
به سال  748چینی ها بار دیگر در فرغانه و شاش
 . 342قیام شریک بن شیخ مهری در تابستان ( 133ه.
ماهتابی) آغاز شد .نرشخی در بارهء چند و چون مذهب
شریک مینویسد که « :وی مردی مبارز بود و مذهب شیعه
داشتی و مردمان را دعوت کردی به خالفت فرزندان
امیرالمؤمنین علی رضی اّ
ّلل عنه ».گردیزی نیز بر این
مساله تأکید کرده و نوشته که وی مردم را «به آل
ابوطالب دعوت میکرد ».یعقوبی و طبری بر این بسنده
کرده اند که وی بر ابومسلم اعتراض آورد که «ما با آل
محمد بیعت نکردهایم که خون ها بریزیم و به غیر حق
عمل کنیم.».
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[(تاشکنت)] پدیدار شدند .زیاد بن صالح -سپهدار
ابومسلم که تازگی ها خیزش شریک را درهم کوبیده
بود ،در ماه جوالی  751سپاهیان چینی را به
فرماندهی گانو -سیان -چژی در هم شکست .این
نبرد در تاریخ ترکستان سرنوشت ساز بود .چون
تعیین کرد که کدام یک از دو فرهنگ چینی یا
مسلمانی به سرزمین فرارود چیره گردد.
این گونه ،ابومسلم بر دشمنان خارجی و داخلی
خود چیره گردید .با این هم ،محبوبیت عظیم او
در میان باشندگان بومی خراسان که برای آنان او
نه تنها نماینده حاکمیت دولتی ،بل نیز آموزگار
باوری هم بود ،در میان عباسیان نگرانی هایی را
[بر پایه
بر انگیخت .ابومسلم به سال 755
منابع دیگر ،سال  137هجری خورشیدی برابر با
 ]557به دربار خلیفه [المنصور] فراخوانده شد و
خائنانه و ناجوانمردانه با خشونت سر به نیست
شد.
پس از این ،هواداران ابومسلم به دشمنی عباسیان
برخاستند .رهبران شمار بسیاری از جنبش های
شیعی از پارس و ماورالنهر343به گونه یی پویایی
344
های خود را با نام ابومسلم پیوند زده بودند.

 . 343با توجه به این که ابومسلم خود شیعه نبود ،روشن
است نمی توان همه جنبش های خالفت ستیز در فرارود و
خراسان را چونان جنبش های شیعی به شمار آورد.
 .344مانند جنبش سنبادیان ،جنبش راوندیان ،جنبش
سرخجامگان
جنبش
استادسیسیان،
جنبش
اسحاقیان،
خرمدینان ،سرخ علمان ،جنبش مهریان و...
جنبش خرمدینان از جنبش های مهم اجتماعی مذهبی پس از
اسالم در ایران و آغازگر جنبش جاویدان پور شهرک اواخر
قرن دوم هجری ماهتابی ( ) ۲۰۱-۱۹۲بود که بعدها بابک
پور مرداس -معروف به خرمدین رهبری آن را به دست گرفت
و بیش از  ۲۲سال ۲۲۳-۲۰۱ ،هجری ماهتابی برابر با ۸۱۶
  ۸۳۸میالدی در ناحیه آذربایجان و جبال که بعدهاکردستان خوانده شد ،و مناطق مرکزی ایران در برابر
اشغالگران عرب و خلفای اسالم رزمید ،ولی سر انجام،
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رنگ ممیزه خیزشگران (روشن است تنها در جنبش
های آشکار) رنگ سپید جامه ها و درفش های شان
بود و از همین رو خیزشگرانی که به همین خاطر
به پا برخاسته بودند ،کسانی که زمانی درفش
سیاه 345را چنان باشکوه بر دوش می کشیدند ،نام
سپید جامگان را به خود گرفتند (به عربی
346
الموبیده).
معتصم خلیفه عباسی با تزویر و نیرنگ او را دربند کرد
و به طرز ترسناکی کشت-.گ.
عباسیان به بهانه خونخواهی امام حسین و دیگر
. 345
اعضای اهل بیت ،جامه های سیاه به بر می کردند و درفش
های سیاه بر می افراشتند .مگر اصل هدف ایشان گرفتن
خالفت از امویان بود .چه ،پس از آن که به قدرت دست
یافتند ،پیوندهای خویشاوندی با بازماندگان خاندان
امام علی را به فراموشی سپردند و خود به سرسخت ترین
دشمنان آنان مبدل شدند .مگر با این هم ،همیشه جامه
های سیاه می پوشیدند تا خود را سوگواران همیشگی
خاندان نبوت و امامت نشان دهند و در واقع این نمادی
بود برای کسب مشروعیت خالفت ایشان.
جنبش سیاهجامگان به رهبری ابومسلم خراسانی یکی از
نخستین مقاومتهای مسلحانه و سازمانیافته در چهارچوب
اسالم و در واقع علیه اسالم در همان سده نخست و دوم
هجری بود .سیاه جامگان یا ابومسلمیان نخست جنبشی را
در برابر ظلم و زور کارداران خلفای اموی در ایران
سازماندهی کردند و سپس هنگامی که ابومسلم شهرت یافت
و نهضت سیاه جامگان سراسری شد ،آنان توانستند که خالفت
را از خاندان امویان به عباسیان منتقل کنند .نقطه
آغاز این جنبش شهر انبار بوده است.
به هر رو ،در آینده سنتی بر جا ماند که پیروان و
دوستداران امام حسین در روز سالگرد شهادت وی در دشت
کربال جامه های سیاه پوشیده و درفش های سیاه بر دوش
می کشیدند و سیدان -بازماندگان شان ،لنگی های سیاه
به سر می بستند که این سنت تا به امروز رواج دارد.
در کل ،رنگ سیاه نماد سوگواری و مرگ است– .گ.
 .346پس از کشته شدن ابومسلم در  ۱۳۷هجری ،برابر با
 ۷۵۷میالدی ،جنبشه ای رنگارنگی به خونخواهی از او
سازماندهی شدند .از جمله یکی از سرهنگان سپاه او به
نام حکیم هاشم مقنع معروف به نقابدار که بنا به گفته
ابو جعفر نرشخی در تاریخ بخارا ،مدتی نیز وزیر
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طبری آغاز جنبش شیعی را در خراسان هنوز در
دوره فرمانروایی عمر دوم ( )720-717می پندارد.
مگر تنها در  734حارث بن سوریج پرچم سیاه را
به خاطر کتاب خدا و ارشادات پیامبر او بر
افراشت .او وعده سپرد سازشنامه هایی را که
اعراب با پیروان سایر کیش ها بسته بودند،
نگیرند و
رعایت نماید ،از مسلمانان مالیات
کسی را آزرده نسازند.
نخستین فرمانروایان دودمان عباسی ،درست مانند
امویان ،فرمانروایان غیر مذهبی بودند و آشکارا
از علوم یونانی و از آموزه های خردورزانه
معتزله 347حمایت می کردند .تفاوت اصلی میان
امویان و عباسیان ،بیشتر تمایالت دولتی ایشان
بود .امویان در گام نخست رهبران اعراب بودند.
در حالی که عباسیان می خواستند دولتی یی برپا
نمایند که در آن مناطقی با باشندگان پارسی 348و
عربی با حقوق برابر بتوانند بزییند .برای
عباسیان ساختار سامانه دولتی ساسانیان الگوی
پسندیده یی بود که از دید عرب ها نمونه برتر
خردمندی دولتی به شمار می رفت( .جاگیز به سال
 869گفته بود که پارس های ساسانی در هنر
مدیریت دولتی برتر از همه توده ها بودند.

عبدالجبار ازدی ،والی خراسان بوده ،پایه جنبش مذهبی
را نهاد که پیروان آن ،همانند پ یروان مانی در دین
زرتشت ،لباس سفید می پوشیدند و به سپید جامگان شهرت
یافتند .به قولی جامه سپید نشانه مخالفت با عباسیان
بود که جامه سیاه بر تن داشتند .حکیم هاشم مقنع برای
جذب و گرویدن همه پیروان ابومسلم به جنبشش ،بشارت
میداد که روح ابومسلم در وجود خودش حلول کردهاست-.گ.
 .347نگاه شود به :پیوست شماره 2
 . 348یعنی باشندگان ایرانی .عنصر ایرانی در دربار
عباسیان در دوره خالفت منصور ( )833-813که مادرش پارسی
تبار بود ،و در خراسان بزرگ شده و آموزش دیده بود،
به ویژه نیرومند بود .مامون نیز به یمن یاری نظامی
خراسانیان پس از شکست خوردن و کشته شدن برادرش به
قدرت رسید.
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چنانی که چینی ها در پیشه وری و
یونانیان در علوم و ترک ها در جنگاوری).

صنایع،

ساختمان دولتی مسلمانان در عهد عباسیان آغاز
به شکلگیری نمود که چهارچوب کلی آن تا همین
امروز بر جا مانده است .مقصد سیاست عباسیان
(که آرزومند به رسمیت شناختن متساوی الحقوق
بودن توده های منکوب نبودند) ،در آن خالصه می
گردید که عناصر میانه رو هر دو ملت [عرب و
ایرانی] را به سوی خود بکشانند و به یاری آنان
هم خیزش های مردمی را سرکوب نمایند و هم جنبش
های ضد اسالمی باشندگان آریایی به خاطر باورهای
اصیل خود شان را فرو بنشانند .باید چنان
ساختاری را ایجاد می نمودند که همه بخش های
متشکله باشندگان برای خود حمایت سودمند نظم نو
را می یافتند .عباسیان با پذیره شدن در کل
سامانه مدیریت دیوانساالری (بوروکراتیک) پارسی
زیر داربست پوشش خود اسالم را تحت شرایطی
گرفتند ،مگر روحانیون را زیر حاکمیت مدنی
درآوردند.
چون حاکمیت عباسیان شالوده ملی نداشت ،برای
حفظ آن گاردی متشکل از بیگانگان ،بیشتر از
بردگان ترک خدمت می کردند .شهروندان عبارت
بودند از توده هایی که مکلف بودند به دولت پول
بپردازند .وظایف والیان مناطق ،به ویژه والی
خراسان که کماکان ماوراالنهر تابع آن بود ،هم
گردآوری مالیات بود.
بار دیگر ،درست همانند دوره ساسانیان ،پسر
رییس دولت در راس منطقه گماشته شد که دلیل آن
همو اهمیت خراسان بود -جایی که مبارزه با
دشمنان خارجی و داخلی دشواری بزرگی را به
همراه داشت .وظیفه والیان ،تحکیم ساختار دولتی
با روحیه سنت های ساسانیک ،متحد ساختن همه
هواداران نظم و آرامش ،رام ساختن عناصر ناآرام
و سرکش و جنگ با تیول ها و متحدان شکست ناپذیر
و دشت نورد و چادر نشین آنان بود.
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باشندگان این سرزمین از حاکمیت مسلمانان و
برقراری کامل امنیت خارجی و داخلی آن تنها
هنگامی اطاعت کامل کردند که در راس سرزمین به
جای والیان تعویضی ،فرمانفرمایان ارثی از
اریستوکرات های بومی (طاهریان) که با شرایط
بومی خوب آشنا و برخوردار از اعتماد باشندگان
بودند ،گماشته شدند .بیگمان ،روشن است که این
فرمانفرمایان بیشتر به خاطر منافع خالفت برای
منافع خود عمل می کردند و از همین رو وابستگی
آنان به خلفا بیشتر اسمی بود.
والیان عباسی که پیش از روی کار آمدن دودمان
طاهریان در خراسان فرمان می راندند ،می بایستی
زنجیره پیوسته یی از خیزش ها و شورش ها را هم
از سوی عرب ها و هم از سوی پارسیان سرکوب می
کردند .پس از فرونشاندن خیزش ،شریک می بایستی
رشته کاملی از شورش های عرب های شیعه را در
بخارا خاموش می گردانیدند.
آن چه مربوط می گردد به سپید پیرهنان (سپید
جامگان) یعنی پارتی ابومسلم ،پویایی های آنان
هیچگاهی آرام نگرفت (این فرقه تا سده دوازدهم
در تکاپو بود) ،با آن که هر چند هم بسیار کم
در جوش و خروش های آشکار پدیدار می گردیدند.
در باره وجود آیین سپیدجامگان در شهرها و
روستاهای ماوراالنهر که سنت های شان نزدیک به
سنت های زندیق ها (دوآلیست ها) بود ،مقدسی نیز
سخن می گوید .بیش از هر جایی ،سپیدجامگان در
میان روستاییان و دهنشینان ایالک دیده می شدند.
در باره شورش رفیع بن لیث به سال  806یاد آور
می شویم .روشن نیست رفیع از چه راه هایی
توانست باشندگان بومی را به سوی خود بکشاند،
والی سمرقند را بکشد و این شهر را بگیرد.
باشندگان َ
نسَف خود فرمانفرمای شاش را با ترک
های وی نزد رفیع فرستادند .افزون بر این،
یعقوبی -باشندگان فرغانه ،خجند ،توقز-اوغوز،
کرلوک ها و تبتی ها را هواداران رفیع می خواند
که به او دسته های کمکی گسیل داشتند .شورش
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تنها به سال  810پس از این که تورک ها به سال
 809او را َ
ترک گفتند ،سرکوب گردید و رفیع به
مامون تسلیم شد.
بایسته است خاطر نشان شویم که تدبیر دیگر
والیان عرب که بیگمان دارای اهمیت بزرگی در
زندگانی اقتصادی سرزمین فرارود بود همو رواج
دادن سکه های پول خرد از فلزات با عیار پایین
بود .به گفته نرشَخی در بخارا  ،بخار خدات خان
آغاز به ضرب زدن سکه های سیمین (درهم) 349نمود.
سکه ها در دوره فرمانروایی ابوبکر ( )634-632از
َند( 350دوران) افتادند .درهم ها از
َل
سوی او به چ
سیم ناب ضرب زده می شدند که به روی آن بخار
خدات دییهم بر سر (تاجدار) بازتاب یافته بود.
َند
َل
مقارن با اواخر سده هشتم این سکه ها از چ
(دوران) بر افتادند و جای خود را به سکه های
خوارزمی گذاشتند.
بخاراییان ناحشنود و آرزده از این کار ،به
طریف بن عطاء رو آوردند .با این خواهش که برای
آنان سکه های سیمین را به همان شکلی ضرب بزنند
که درهم های بخار خدات را ضرب می زدند .مگر
چنان سکه هایی را که تنها برای برآورده ساختن
در بیرون از
نیازهای بومی به کار روند و
منطقه چلند نداشته باشند .چون نقره در آن
هنگام بسیار گران بود ،و بن عطاء بنا به توافق
با نمایندگان شهر ،آغاز به ضرب زدن سکه ها از
آلیاژ (همبسته) شش فلز -سیم ،زر ،قلع ،جست
(روی) ،آهن و مس نمود.
سکه ها با تصاویر قبلی ضرب زده شدند مگر با
نام طریف و از همین رو ،سکه های «طریفی» نام
گرفتند .درهم های طریفی یگانه و نخستین سکه
های این نوع نبودند .افزون بر درهم های
 .349در متن دیگریم ( ) Digremآمده است .روشن است که
درهم ریشه در «دراخما»ی یونانی «دراگ -ما»ی آشوری
دارد-.گ.
َلیدن -اصطالحی است که در بازار
َلش ،چ
َند یا چ
َل
 .350چ
افغانستان به کار می رود-.گ.
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خوارزم ،تاریخ نویسان و گیتاشناسان (جغرافی
دانان) سه نوع درهم های پایین عیار را تفکیک
می نمایند که در ماوراالنهر به شکل مالیات
(عوارض) پرداخت می گردیدند -درهم های محمدی،
موسابایی و طریفی.
این در حالی بود که مالیات ها در شاش (چاچ-
تاشکت کنونی) ،ایالک و هوفیسیت با درهم های
موسابایی پرداخت می گردید .روی همه این سکه ها
تصاویری بازتاب یافته بودند که بسیار از نوع
عادی سکه های مسلمانی فرق داشتند .همین گونه،
روی این سکه ها نوشته های ناخوان و گنگی کنده
کاری شده بود.
داده های نومیزناتیک (سکه شناسیک) روشن ساخته
اند که در سغدیانا در سده های پنجم و ششم آغاز
به ضرب زدن درهم ها در ارجگذاری به سنت های
ساسانیان نموده بودند .هرگاه نشاندهی های
تقویمی (کرونولوژیک) نرشَخی در پیوند با ضرب
زدن سکه ها در بخارا درست باشند ،آن گاه بخار
خداتی ها شاید نوع سکه را از همسایگان سغدی
خود نمادبرداری نموده باشند .نه این که به
گونه مستقیم از ساسانیان (در غیر آن ،آنان به
گونه یی که به زودی پس از آن عرب ها کردند،
درهم های خسرو دوم را چونان نمونه می
پذیرفتند.).
بس دلچسپ است که در اواخر سده هشتم هنگامی که
در ماوراالنهر هنوز مدت ها درهم ها و فلس ها
نوع کوفی ضرب زده می شدند ،نیازمندی باشندگان
به سکه های خرد را ناگزیر گردیدند از راه ضرب
زدن درهم های نمونه های کهن با تصاویر آتش
پرستان برآورده سازند.
واپسین اقدام رزمی بزرگ عرب ها در آسیای
که اطالعات در باره آن تا ما رسیده
لشکرکشی سال های  823-822بوده است بر
اوسروشنه که از جزاک تقریبا تا خجند
دارد.
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میانه
است،
منطقه
گسترش

در شمال خاوری عرب ها تا تاالس رسیدند -جایی که
به سال  751سپاهیان چینی را در هم کوبیدند.
سپس عرب ها از وادی این رودخانه و از منطقه
اسفیجاب (چمکنت و حومه آن) عقب نشستند و اما
در دشت کاالس که اسیفیجاب را از شاش (تاشکنت)
جدا می کند ،دیواری را برای دفاع از یورش های
کوچیان برپا نمودند .این دیوار از سر دریا تا
کوه سایلیک درازی دارد .بقایای این دیوار تا
همین اکنون در دشت ها دیده می شوند.
در کل ،در مناطق شمالی ماوراالنهر که تنها در
سده نهم از اعراب متابعت می کردند ،عنصر عربی
بیخی پیوند نیافت و خطوط برجسته فرهنگ آریایی
در آن بیشتر حفظ گردیده بود .منطقه اوسروشنه
از همین مناطق بود .در آن زمانی که ناقالن عرب
به همه دیگر مناطق ره پیدا نموده بودند ،در
اوسروشنه دیده نمی شدند چون باشندگان آن عرب
ها را برای بود و باش در سرزمین خود ره نمی
دادند .این گونه ،اوسروشنه شایسته توجه ویژه
در هنگام بررسی بقایای فرهنگ دیرین است .محل
موقعیت پایتخت اوسروشنه را که عرب ها آن را
بنجیکنت (پنجیکنت ،پنجکنت یا پنجه کنت) می
نامیدند ،با سخنان زیر جغرافی دان عرب تعیین
می کردند « :از َ
ثبات (سَودات) دو فرسخ (برابر
با  7-6ورست) راه است در همواری ها و سپس پنج
فرسخ در بستر رودخانه که در نزدیکی شهر روان
است .در هر سوی راه ها کوه ها واقع اند از
دهکده ها د روستاها پوشانیده شده است» .از روی
این تشریحات و توضیحات ،بسیار محتمل است که
بقایای پایتخت اوسروشنه را بایسته است ویرانه
های دلچسپ در نزدیکی های روستای شهرستان (در
حدود  25ورستی در جنوب باختری اوراتپه) شناخت.
دگردیسی های مهم هنگامی رخ دادند که سامانیان
که زیر فرمان والی خراسان بودند ،به عنوان
فرمانفرمایان ماوراالنهر گماشته شدند .در این
عهد ماوراالنهر به گونه نهایی تابع حاکمیت
مسلمانان زیر حمایت دولت بغداد گردید .به سال
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 875نوه سامان -خدات پارسی که مسلمان گردیده
بود ،از نزد خلیفه معتمد حکمی را دایر بر
فرمانفرمایی سراسر ماوراالنهر به دست آورد.
مقارن با این عصر ،همچنین نفوذ و تاثیر ترک ها
در اداره داخلی ماوراالنهر افزایش می یابد.
هنوز در دوره معتصم ،گارد ترکی که در بافتار
آن باشندگان سغد ،فرغانه ،اوسروشنه و شاش شامل
بودند ،چونان یکی از تکیه گاه های تخت گردیده
351
بود.
این وضعیت به تحکیم نهایی حاکمیت مسلمانان در
فرارود مساعدت نمود .باشندگان این سرزمین [از
سوی دستگاه خالفت-گ ].چونان مسلمان مهربان به
رسمیت شناخته شدند و خود آغاز به مشارکت در
مبارزه در راه اسالم با همسایگان خود – ترک
نمودند.
با این هم ،سامانیان با توجه به خاستگاه
اشرافی خود و نظر به وضع خود به عنوان
نمایندگان رسمی دولت عربی ،نمی توانستند چونان
ممثالن تمایالت ملی و دمکراتیک همانند ابومسلم و
یعنی واعظان شیعی تبارز
دیگر «دای» ها
نمایند 352.به ویژه اسماعیل بن احمد ()907-892
 . 351مولف در این جا اشتب اه نموده است .گارد ترکی در
هنگام خالفت معتصم ( ، ) 842-833متشکل از ترک ها بود-
اسیران رزمی و بردگان و جدا از دیگر سپاهیان که
متشکل از ایرانیان متصرفات ماوراالنهر (از اوسروشنه،
فرغانه ،بخارا ،ختالن و )...به سر می بردند .این
سپاهیان ایرانی ،زیر فرماندهی افشین (خیضر این
کاووس) ،پسر حاکم اوسروشنه بودند که پسان ها به خاطر
تالش سازماندهی خیزش های سراسری ایرانی در برابر خالفت
در سیاهچاله سر به نیست شد.
(نگاه شود :تاریخ طبری ،جلد  ،13تهران 1369 ،ه .خ،.
ص.)5930-5804 .
 . 352این برداشت ،نادرست و لغزش آمیز است .سامانیان
نه تنها از گرایش های ملی توده ها حمایت می کردند،
بل نیز به این کار مساعدت هم می کردند .در هنگام
فرمانروایی سامانیان ،زبان پارسی ،زبان رسمی گردید:
شاعران بزرگ پارسی زبان ظهور کردند .رستاخیز حماسه
سرایی ملی دست داد و قرآن به زبان پارسی دری برگردان
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کار بسیاری را در زمینه دولت سازی ماوراالنهر
در روحیه مطلق گرایی روشنگرایانه انجام داد.
به سال  893دودمان بومی اوسروشنه سرنگون گردید
و این منطقه به متصرفات دولت سامانی ضم گردید.
به این عهد ساختمان دولتی ماوراالنهر تشکل
کامل می یابد و اطالعات مفصلی در باره زندگانی
اقتصادی باشندگان در دست است .در راس دولت،
فرمانروایی مستقل قرار داشت که تنها در برابر
خدا مسوول شناخته می شد .تاریخ نویسان پارسی،
سامانیان را امیر المومنین می خواندند -لقبی
که برای خلفا داده می شد.
بنا به ایده آل های پارسیک ،فرمانروا در گام
نخست می بایستی کدخدای خوب و دلسوز غمگساری
برای دولت خود باشد و در اندیشه رفاه و
آبادانی آن :از کندن جویبارها و کاریزها یا
َدها (قنات ها)ی زیر زمینی گرفته تا ساختن پل
َر
ا
ها بر سر رودهای بزرگ تا رفاه و عمران دهکده
ها و روستاها و حمایت از کشاورزی ،ساختن
زیرزمینی های راه های نو ،در باره آراستگی
شهرها و ساختن ساختمان های بلند و قشنگ و
سازماندهی کارها در راه های بزرگ و مانند
آن...
بخش بزرگ نقش شاه البته ،در گزینش افراد بود
که به آنان می توانست بخش های جداگانه مدیریت
را بسپارد .ارگان های مدیریتی سازمان سیاسی
خاور مسلمان در کل به دو کتگوری بزرگ تقسیم می
شوند :درگاه (دربار ،کاخ) و دیوان (دفتر) که
خط فاصل همیشه از میان این دو می گذرد.
تا عهد سامانیان ما هیچ اطالعی در باره
موجودیت گارد خاص فرمانروا (که متشکل از
بردگان خریده شده که بیشتر شان ترک تبار
شد( .شایا ن یادآوری است که این نخستین ترجمه قرآن به
یک زبان دیگر بوده است)  .تمایالت مستقل شدن از بغداد
در سروده های رودکی – بزرگترین سخنور این عهد که
بخارا پایتخت سامانیان را باالتر از بغداد -پایتخت
خالفت می پنداشت ،بازتاب یافته است.
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بودند ،مانند دربار عباسیان) در دولت های
خاوری اسالمی در دست نداریم .در دربار اسماعیل
و جانشینان وی ما چنین گاردی را می بینیم با
[«سپاهیان گارد»] در
آن که «آدم های درگاه»
این عهد دارای چنین اهمیتی که در آینده پیدا
نمودند ،نگردیده بودند.
کرسی های بلندپایه لشکری نه تنها به فرمانده
گارد ،بل نیز به نمایندگان تیره های سرشناس
بومی سپرده می شد .در بافتار سپاه ،افزون بر
ترک ها ،دهقانان [پارسی زبانان اشرافی] نیز
شامل بودند .روی همرفته ،بخش بیشتر باشندگان
ماوراالنهر در آن هنگام هنوز سالح حمل نمی
کردند.
این گونه ،اهمیت و قدرت فرمانداران بومی در
شماری از مناطق بر افتاد و در ترکیب
ماوراالنهر و بر سراسر سرزمین فراوردان قدرت
مدیریت
نظام
و
دیوان
و
درگاه
نامحدود
با
مبارزه
خود
یافت.
تحکیم
یوروکراتیک
زمینداران بزرگ خردورزانه پیش برده می شد .در
بیشترینه موارد ملکیت های فئودالی از راه خرید
به دست الیه های باززرگانی -صنعتی می افتاد.
در عهد سامانیان تنها بخش خاوری خان نشین
کنونی بخارا (منطقه خوَ
َغانیان) ،خوارزم،
تل و چ
و متصرفات ترک ها در اسفیجاب در ظاهر وابسته
به دولت مرکزی مگر زیر حاکمیت دودمان های بومی
مانده بودند .در شهر تومکیت -پایتخت این منطقه
به گفته جغرافی دان عرب« -یک دهقان مقتدر»
فرمان می راند که حتا از حق ضرب زدن سکه
353
برخوردار بود.
 . 353نه تنها در سده بیستم ،بل نیز در سده یازدهم
باشندگان اسفیجاب (سایرم کنونی در جنوب قزاقستان)،
طراز و باالساگون در پهلوی ترکی ،به سخن زدن به زبان
سغدی ادامه می دادند( .نگاه شود به :و .برتلد ،کلیات
آثار ،جلد دوم ،بخش دوم ،ص .) 467 .لقب فرمانفرمای
اسفیجاب -دهقان به گمان غالب به خاستگاه ایرانی او
تاکید می دارد.
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وضع مردم در عهد سامانیان تا جایی به دلیل
حکمفرمایی صلح و توسعه چشمگیر صنعت و بازرگانی
خوب بود .از سمرقند -پارچه (تکه) های نقره یی
(سیمگوک) [(شاید سیمگون یا سیمین)] و آبدان
های بزرگ مسین ،جام های پر نقش و نگار ،دستمال
ها ،رکاب ها ،ساخته های دستی ،کمربندها و...؛
از جزاک– سورت های خوب ابریشم و جامه های
ابریشمین؛ از بناکیت -پارچه های ترکستانی ،از
شاش– زین های بلند از چرم اسپ ،دستمال ها و
دستپاک ها ،چرم های آورده شده از زمین های ترک
ها و پوست های دباغی شده یا آش داده شده)،
باالپوش های بارانی ،قالینچه های نمازخوانی
(جای نماز) ،سرشانه اندازها و شانه های مو،
گندم ،پیازهای شیرین ،سوزن های مرغوب ،کاغذ
پنبه یی که به زمین های ترک ها فرستاده می شد،
قیچی ها و...را برای فروش به دیگرجاها می
بردند.
از سمرقند ،همچنین پارچه هایی که به سرزمین
ترک ها برده می شد و پارچه های سرخ که به نام
ململ جیل یاد می شد ،پارچه های نقاشی شده و
رنگ آمیزی شده ،مقادیر بزرگ ابریشم و پارچه
های ابریشمین ،چهارمغز (گردو)؛ از فزغانه و
اسفیجاب -برده های ترک ،پارچه های سفید ،جنگ
ابزارها ،شمشیرها ،مس ،آهن و ...برده می شد.
این گونه ،ما می بینیم که هزار سال پیش در این
سرزمین همین چیزهایی که امروز ساخته می شوند،
ساخته می شدند.
صنایع بی تردید ،زیر تاثیر چین توسعه می یافت.
فاتحان عرب در ماوراالنهر شمار فراوان محصوالت
چینی را یافتند که فروش آن ها البته می بایستی
با توسعه صنایع بومی کاهش می یافت .هنر پیشه
وران چینی چنان تاثیری بر مسلمانان برجا
گذاشته بود که عرب ها چنانی که بر می آید ،همه
ظروف مصنوعی یی را که در ماوراالنهر می
ساختند« ،ظروف چینی» [یعنی ساخت چین-گ ].می
خواندند.
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از فرآورده های ماوراالنهر معروف ترین شان در
جهان مسلمان پارچه های ابریشمین و پنبه یی دره
های زرافشان و مصنوعات فلزی فرغانه به ویژه
اسلحه بودند که حتا در بغداد بازار داشتند.
به توسعه صنایع فلزی در فرغانه بی تردید کان
های زغالسنگ منطقه اسفرین (کوه های سنگ سیاه
درگیرنده مانند زغال که خاکستر آن برای
سفیدسازی جامه ها به کار می رفت) مساعدت می
کرد.
کاغذ سمرقندی دارای اهمیت بزرگی در تاریخ
فرهنگ چونان کهن ترین نمونه کاغذ که به ما
معلوم است ،می باشد .بنا به نبشته های
مسلمانان ،سمرقندیان تهیه کاغذ را از نزد
صنعتکاران و صنعتگران چینی که از سوی زیاد بن
صالح به سال  750به اسارت گرفته شده بودند،
آموختند .با این هم ،بر پایه پژوهش های
پروفیسور کاراباچیک ،سمرقندیان می توانسته اند
از چینیان تنها ایده تهیه کاغذ را به عاریه
بگیرند و مستقالنه شیوه تهیه آن را از پارچه
های پنبه یی بیابند ،چون در چین کاغذ الیافی
تنها سر از سال  940پدیدار گردیده بود .مقارن
با اواخر سده دهم کاغذ سمرقندی در کشورهای
اسالمی هنوز توانسته بود بیخی کاغذهای درختی و
پوستی (ساخته شده از پوست جانوران) را از
میدان به در کند.
اهمیت بزرگی را همواره بازرگانی با کوچ نشینان
داشت که از نزد آنان شمار بزرگ چارپایان
«گوشتده» و باربر و هم چرم ،پشم و برده ها را
به دست می آوردند .داد و ستد با توده های شهر
نشین و دهنشین به همین پبمانه برای کوچیان الزم
بود که این گونه ،از نزد آنان وسایل دوخت جامه
و پخت نان را به دست می آوردند .کوچروان و
چادرنشینان ،خود پاده ها و رمه های خود را به
چراگاه ها به مرزهای روستاهای همسایه می
بردند .بی آن که منتظر کاروان ها در دشت ها
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باشند .سر انجام ،به توسعه صنایع و بازرگانی
عدم پرداخت ها و عوارض سنگین مساعدت کردند.
بایسته است نشاندهی کرد که سامانیان به پرداخت
حقوق (معاش) به جنگاوران بسنده می کردند و به
آنان زمین نمی دادند.
دودمان سامانی به یاری سازماندهی دولت که در
باال یادآور گردیدیم ،توانستند نزدیک به یک سده
آزگار در ماوراالنهر به قدرت بمانند .در دوره
سامانیان جنبش های شیعی در ماوراالنهر تقویت
یافتند .به ویژه در سال اخیر پادشاهی نصر دوم
354
بن احمد (.)934
تبلیغات شیعی در خراسان– جایی که یکی از مهم
ترین اماکن مقدس شیعیان [(مشهد)-گ ].قرار
داشت ،هیچگاهی پایان نمی پذیرفت و بازماندگان
خاندان علی از مدت ها از نفوذ بسیار بزرگی در
میان مردم برخوردار بودند .ابزارهای تبلیغات
شیعی با تشکیل خالفت فاطمیان355در اوایل سده دهم
هجری به پیمانه چشمگیری تقویت یافتند .مبلغان
فاطمی به خراسان ره یافته و حسین بن علی مروزی
را که محمد بن احمد نخشبی از پیروان او بود،
به کیش خود کشاندند.
نخشبی با عمل نمودن به وصایای آموزگار خود،
پویایی های خود را در ماوراالنهر پهن ساخت-
جایی که در آغاز در شهر زادگاه خود – َ
نسَف
(قرشی کنونی) و پسان ها در پایتخت موفقیت هایی
داشت .او موفق گردید چندین تن از شوالیه ها را
به مذهب خود بکشاند که در میان آنان آی تاش-
حاجب بزرگ ،ابوبکر بن ابو  -.....دبیر خاص،
عارض ابومنصور چغانی -رییس بخاری ،مستوفی و
حسین ملک حاکم ایالک356دیده می شدند.
 . 354جنبش مذهبی اپوزیسیونی در دوره پادشاهی نصر دوم
اسماعیلی بود.
این احمد سامانی ()943-914
 .355نگاه شود به پیوست شماره 3
 . 356در دوره سامانیان حاکم ایالک ،رییس دهقانان بومی
که در تونکیت در کرانه انگرین بود و باش داشت ،قدرت
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گرایش امیر به «بدعت» شیعه گری نمی توانست از
سوی روحانیون [سنی] تایید گردد .از این رو ،آن
ها به متحدان طبیعی خود -به نمایندگان گارد
ترکی رو آوردند .این گرایش به آن انجامید که
امیر ناگزیر گردید از تاج و تخت به سود پسر
خود -نوح دست بکشد .نوح اعالم داشت که به جای
لشکرکشی بر ترک های کافر ،بایسته است کافران
را در کشور خود نابود سازیم و دارایی آنان از
خزانه که به امیر بدعت کار می ریزد ،گرفته
تا ....باید به دست مومنان بیفتد.
کشتار بدعت کاران [(شیعیان اسماعیلی)-گ ].در
ماوراالنهر و خراسان آغاز گردید -از نخشبی و
پیروان سرشناس او گرفته تا  ...در این حال،
تدبیرهایی روی دست گرفته شد تا همراه بدعت
گران (به خاطر دشمنی های شخصی) مومنان کشته
نشوند .از همان به بعد ،شیعیان در ماوراالنهر
تنها چونان پیروان یک کیش زیرزمینی می
توانستند وجود داشته باشند.
در عهد سامانیان نفوذ ترکان در فراورد گسترش
یافت .ترک ها که از سوی مغوالن رانده شده
بودند ،زمین هایی پیرامون ماوراالنهر را
همانند حلقه یی به تصرف خود درآوردند .این است
که میان ترکان و باشندگان ماوراالنهر مراودات
بس پویایی برقرار می گردد .بازرگانان و مبلغان
به دشت ها راه یافتند و همراه با آنان آیین
اسالم نیز.
برخی از فرماندهان نظامی از جمله بردگان ترک
در دوره سامانیان از نفوذ بسیاری برخوردار
بودند .برخی از اردوهای اوغوزها (ترکمن ها)
بنا به دالیلی گنگی زمین های خود را ترک گفته
بودند ،با موافقت حکومت در ماوراالنهر بخشی از
زمین هایی را به دست آوردند که تنها برای
چادرنشینان مساعد بود .در ازای این کار ،تعهد
سیاسی ندا شت مگر در میان مردم نفوذ بسیار داشت ،به
گونه یی که مقدسی او را « دهقان مقتدر» می خواند.
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سپردند از مرزها در برابر هر گونه یورش های
احتمالی پاسداری کنند.
شاخه دیگر ترکمن ها زیر فرماندهی سلجوق از هم
قبیله یی های خود در ریزشگاه های سیر دریا جدا
شدند .سلجوق اسالم آورد و ملکیت های مسلمانان
را که در مخاصمت آمیز ترین مناسبات با نوادگان
سامان قرار داشتند ،آزاد ساخت .سلجوقیان 357را
سامانیان پذیرفتند و در حومه نور (کنون نور
آتا در شمال خاوری بخارا) اسکان دادند.
در سده نهم میالدی ،ایلک های کرلک (قرلق) ،ختن
و کاشغر را گرفتند و آغاز به تهدید ماوراالنهر
نمودند و سر انجام به سال  999ایلک نصر بر آن
شد که آخرین بقایای حاکمیت سامانیان را در
ماوراالنهر از میان بردارد .به گفته یکی از
معاصران و شاهدان رویدادها سامانیان بر آن
شدند تا که مقاومت نومیدانه یی را در برابر
دشمنان نشان بدهند .به دستور حکومت خطیبان
مساجد بخارا می بایستی مردم را متقاعد می
گردانیدند تا برای دفاع از دودمان فرمانروای
خود سالح بردارند .در آن هنگام ،بخاراییان درست
مانند دیگر باشندگان ماوراالنهر تنها در صورتی
سالح در دست می گرفتند که هرگاه سامانیان می
توانستند جنبش ملی یی را به سود خود سازمان می
دادند .در این صورت ،ایستادگی مردم می توانست
دشواری های جدی یی را برای قره خانیان
بیافریند .هر چند هم به دشوار می توانست جلو
واژگونی دودمان سامانی را بگیرد .هر چه بود،
موعظه های خطیبان هیچگونه تاثیری بر جا
نگذاشتند.
سامانیان به شمول خود اسماعیلیان هیچگاهی در
پی آن نبودند تا اعتماد توده های مردمی را جلب
کنند و آنان را به تکیه گاه تخت خود مبدل
گردانند .پیگرد جنبش های شیعی که بی تردید
دارای بار دمکراتیک بودند ،گواه بر این امر
 .357نگاه شود به پیوست شماره - 4گ.
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اند .ما می بینیم که آموزه های شیعیان در
هنگام فرمانروایی آخرین نمایندگان دودومان
سامانی در ماوراالنهر پیروان پنهانی یی داشت
از جمله پدر و برادر ابن سینای سرشناس.
روحانیون سنی نیز نه هوادار دودمان سامانی ،بل
که متمایل به دشمنان آنان بودند .باشندگان که
به موعظه های خطیبان باور نداشتند ،به فقیهانی
رو می آوردند که خود از آنان پیروی می کردند-
یعنی به نمایندگان روحانیت سنتی غیر رسمی که
همواره بر مردم نفوذ بیشتری نسبت به خطیبان و
امامان گماشته شده از سوی دولت داشتند.
به گونه یی که همیشه در چنین موارد پیش می
آید ،کوچیان خرافاتی که درست چندی پیش به اسالم
رو آورده بودند ،نسبت به حکومت «بافرهنگ»،
پیروان سختکوش و آتشین مذهب و روحانیت
برآمدند .مردم بنا به مشورت پیشوایان مذهبی
خود فیصله کردند که وقتی کشمکش بر سر مادیات و
رفاه دنیوی باشد ،بر مسلمانان فرض نیست خود را
358
قربانی چنین چیزی بسازند.
 . 358بابا جان غفور اف
در این باره چنین نوشته است:
« هیچ یک از کوشش های نوح دوم در مورد بسیج نیروهای
نظامی کشور در برابر تعرض قراخانی ها نتیجه نبخشید.
از بس که ترکان قراخانی بر اثر روابط تجاری با شهرها
و مناطق کشاورزی ماوراالنهر به دین اسالم معتقد
گردیده بودند ،بسیج ساختن اهالی در برابر حمله ایشان
تحت شعار غزوات امکان پذیر نبود .سرداران بزرگ نظامی
از حمایه نوح دوم خودداری نمودند .ابوعلی بن
ابوالحسن سیمجوری ،قائم مقام خراسان به طور مخفی با
بغراخان قراخانی سازش نموده ،لشکر خراسان را برای
دفاع ماوراالنهر گسیل نداشت .لشکری که تحت فرماندهی
فایق به مقابل بغراخان اعزام گردیده بود ،بر اثر
خیانت فایق شکست خورد و فایق به اتفاق بغراخان به
جانب بخارا حرکت کرد .بدین گونه بود که لشکر قراخانی
به مقاومتی رو به رو نیامده ،با سهولت بخارا ،پایتخت
دولت سامانی را ضبط نمود .نوح دوم ناچار شد به آمل
بگریزد.
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مرگ نا به هنگام بغرا خان اوضاع را تغییر داد .لشکر
قراخانی با غنیمت زیاد به بیابان های خود برگشت.
حادثه سال  992میالدی نا استواری دولت سامانیان را به
طور بارز نشان داد .ابو علی سیمجوری در خراسان و
فایق در بلخ علیه نوح دوم قیام نمودند.
پس از آن که نوح دوم بار دیگر به بخارا برگشت ،دیگر
به امید نیروهای خود نمانده ،جهت طلب کمک به سبک
تگین -حاکم غزنه رو آورد ...سبک تگین با لشکر بیست
هزار نفری از رود آمو عبور نموده ،دفعتا به شهر سبز
(کیش) ،سپس نخشب (قرشی) وارد شد و از آن جا همراه با
نوح بر علیه ابو علی و فایق حرکت کرد .پس از چند
محاربه ،لشکر ابوعلی درهم کوبیده شده ،و آنان به
گرگان گریختن د .نوح دوم در عوض خدمت مزبور ،به سبک
تگین لقب « ناصر الدین و الدوله» داد .محمود ،پسر سبک
تگین را که در نبردها علیه عصیان گران خدمات شایسته
نشان داده بود ،نیز مفتخر به لقب سیف الدوله شد و
ابوعلی سیمجوری حاکم خراسان منصوب گردید.
طی سال های  996-995میالدی ح اکمان والیات جداگانه
سامانی بار دیگر قیام کردند و ترکان قراخانی بار
دیگر در فکر اشغال خاک دولت سامانی افتادند .نوح دوم
با کمک سبک تگین دیگر باره بر شورشیان پیروز گشت و
از تعرض قراخانیان به بخارا جلوگیری کرد .ولی با
وجود این ،والیات شمال و شرقی دولت سامانیان واقع در
حوزه رود سیردریا را از دست داد .پس از این تاثیر
غزنویان در ماوراالنهر باال گرفت و به اندازه یی رسید
که نوح دوم عمال از استقالل در امور حکومت محروم گشت.
در  997میالدی نوح دوم و سبک تگین درگذشتند .منصور بن
نوح ،پسر نوح دوم ( )999-997کامال زیر تاثیر محمود
غزنوی بود .بکتوزون و فایق – حاکمان نیشابور ،با
قراخانیان سازش کرده بودند .آنان که از مناسبت
صمیمانه منصور بن نوح و محمود ترسیده بودند ،بر
چشمان منصور میل کشیدند و او در سال  999میالدی از
دنیا رفت.
عبدالملک دوم بن نوح -برادر منصور با اصرار بکتوزون
و فایق به تخت نشست .محمود غزنوی با بهانه ستاندن
انتقام منصور ،با لشکری به پایتخت سامانیان حرکت کرد
و امیر سامانیان را مجبور ساخت که حکومت صفحات شمال
افغانستان کنونی را تحت اداره او سپارد .چندی بعد،
محمود صاحب تمام خراسان گردید .تنها ماوراالنهر تحت
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ایلئک اعالم داشت که به بخارا می رود .مردم
را با سردی استقبال نمودند.
[سردار] فاتح
فرماندهان نیروهای مسلح بخاری -بیک توزون و
ائنال تگین به پای خود به اردوگاه سردار فاتح
آمدند مگر دستگیر و بازداشت شدند .به روز
دوشنبه  23اکتبر  998ایلئک بی آن که با مقاومتی
بربخورد ،بخارا را گرفت و به خزانه دربار
سامانیان دست یافت .عبدالمالک و دیگر اعضای
دودمان شاهی به سوی چیزگئید رهسپار شدند (به
فرمان عبدالمالک بن نوح سامانی ماند .ولی چندی نگذشت
که در سال  999میالدی در اثر ضربه جدید قراخانیان
ماوراالنهر ،آخرین تکیه گاه سامانیان نیز سرنگون
افتاد .نصر ایالک خان ،خان قراخانیان شهر بخارا،
پایتخت دولت سامانیان را فتح کرده ،عبدالمالک و دیگر
نمایندگان خاندان سلطنتی را به حبس گرفت.
و .ر .روزین که بار نخست حکایت هالل البسی را از نسخه
یی خطی پیدا کرده ،به دسترس عموم گذاشت .در این مورد
مختصرا ولی خیلی واضح بیان داشته است که شاهد واقعه
چنین می آورد « :وقتی که لشکر خان سر درآورد ،من در
بخارا بودم .آن وقت خطیبان سامانی به منبرهای
مسجدهای جامع برآمده ،مردن را به جهاد دعوت می کردند
و از نام سامانیان می گفتند:
« آخر شما می دانید که ما چطور به شما مناسبت خوب
داشتیم و چطور با نرمی معامله می کردیم .اکنون که
دشمن به ما تهدید می کند ،شما را الزم است که به ما
یاری کنید و بای ما بجنگید .برای به ما مدد رساندن و
پشتیبانی کردن ما از خدا برکت بخواهید».
ساکنان
(عموما)
مثل
بخارا،
اهالی
زیاد
قسمت
ماوراالنهر با خود سالح داشتند .مردم این را شنیده،
به نزد آن هایی که فقه می خواندند ،رفتند و خواهش
کردند که در باب جنگ کردن یا نکردن به آن ها فتوی
دهند .لیکن آنان جنگیدن را منع کرده ،گفتند« :اگر
خانیان (با سامانیان) در راه دین و مذهب نزاع می
داشتند ،بر ضد آن ها جن گیدن صواب می بود .چون حاال
بین آن ها در تالش نعمت دنیا زد وخورد به عمل آمده
است ،خود را نابود کردن و سر به نیست دادن مسلمانان
گناه است .طریق زندگی این مردم (یعنی خانیان) خیلی
خوب و اعتقاد آن ها بی نقص است( .بنا براین) بهتر
است (از هر گونه مداخله) خود داری کرد».
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فرغانه) ،ایلئک با گماشتن والیانی در سمرقند و
بخارا نیز به دنبال شان به آن صوب شتافت.
این گونه ،در پرتو بی تفاوتی سراسری مردم،
دودمان برجسته سامانی واژگون گردید .به دشوار

در آن هنگام کسی اهمیت رویداد تاریخی بزرگی را
که به فرمانروایی عنصر بومی آریایی [ایرانی]
پایان می بخشید ،درک می کرد.
با افتادن ماوراالنهر به دست قره خانیان،
کارها راه نا به هنجاری و نا به سامانی را پیش
گرفت .ساختار دولتی دگرگون گردید .زمینداری و
صنایع آغاز به رکود گذاشت .خان ها به شیوه
زیستار کوچ نشینی ادامه می دادند .شمس الملک
تنها زمستان ها را با سپاهیان خود در حومه
ّ مراقب
بخارا به سر می برد ،در این حال ،جدا
بود تا جنگاوران در چادرهای خود بزییند و فضا
را برای شهریان را تنگ نسازند.
پس از غروب آفتاب ،هیچ سپاهی یی نمی توانست در
گرد و بر شهر گردش نماید .قره خانیان به رغم
داشتن شیوه زیستار کوچروی ،این مکلفیت شاهان
را انجام می دادند که در شهرها بناهای آباد و
بلند و قشنگ و آراسته بسازند و راهسازی
نمایند.
نگاه پارسیان به شاه همچون فرمانروای یگانه
دولت و کشور نیز برای چادرنشینان ،که در نظر
ایشان شاهنشاهی ملکیت همه عشیره خان شمرده می
شد ،بیگانه بود .نظام ویژه و کشاکش های درون
عشیره یی در دولت قره خانیان گسترش داشت .به
همین پیمانه ،سیستم شهرک های لشکری(که برای
سپاهیان در ازای مواجب شان و یا دست کم پرداخت
بخشی از آن به شکل سهمیه های زمینی داده می
شد)؛ برای باشندگان بومی زیانبار بود.
در بخش خاوری جهان اسالم ،این سیستم تنها پس از
سیطره یابی ترک ها گسترش یافت .دادن زمین به
جای مواجب به لشکریان کار عادی یی بود ،مگر
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این پدیده به تثبیت حق دهقان سرواژ (دهقان
برده) نمی انجامید .نظام الملک 359به صاحبان
زمین های سهمیه یی (زمین هایی که به جای مواجب
به لشکریان داده می شد) ،خاطرنشان می ساخت که
به آنان امکان داده می شود که تنها از
باشندگان مبلغ معینی را بگیرند و افزون بر آن،
هیچ حقی بر جایداد ،دارایی ،زنان و فرزندان
مردم ندارند .از نا به سامانی برخاسته از نظام
ویژه و شاید نیز سیستم زمین های سهمیه یی،
روشن است بیشتر الیه زمیندار زیانمند می گردید.
شاید که در اوایل حاکمیت دودمان نو ،اهمیت
«دهقانان» باال رفته باشد .پدیدآیی سکه هایی
مزین به سیمای دهقان ایلکی ،گواه بر همین امر
است .مگر در روایات در باره فتوحات مغوالن با
هیچ گزارشی در باره اهمیت و نقش این الیه در
ماوراالنهر بر نمی خوریم .در حالی که در
خراسان کماکان از کشتمندانی یاد می شود که در
کاخ های خاندانی خود بود و باش داشتند و در
چهارچوب سنت های همیشگی خود دهنشینان را برای
کارهای محاصره گرد می آوردند و مغوالن به آنان
دستورهای بایسته می فرستادند.
افت الیه زمیندار در ماوراالنهر ،شاید ناشی از
پایین آمدن شدید بهای زمین بوده باشد که نرشخی
در باره آن سخن گفته است .در عصر او ،زمینی را
که در عهد سامانیان یک جفت آن چهار هزار درهم
می ارزید ،کسی رایگان هم نمی گرفت و هرگاه
خریداری هم پیدا می شد ،با آن هم ،زمین کماکان
به دلیل خشونت و زشتکرداری حاکمان و برخورد
نامهربانانه با اتباع ،کماکان دست ناخورده می
ماند.
در دوره مئلیک خان همه آسیای میانه مسلمان
تابع یک شهریار بودند .مگر در این هنگام در
مرزهای خاوری جهان اسالم ،مردمی نزدیک می شدند
 . 359باید متوجه بود که این نظام الملک لقب رسمی
دولتی بوده است و این غیر از خواجه نظام الملک
سرشناس است .نگاه شود به پیوست شماره .5
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که برای نخستین بار مسلمانان ماوراالنهر را
وادار گردانیدند که حاکمیت کافران بر خود را
بپذیرند .قره ختایان یا قره ختاییان (قره
کیتان ها ،قره کیدان ها -ترک ها) یا ترک های
قره کیدانی (قره کیدانیان) که مغولستان را در
دست داشتند ،حوضه رودبار تاریم را گرفتند.
در ربع دوم سده دوازدهم میالدی ،ایلوی داشی-
سردار کیدانی گریخته از سرزمین کیدانی چین
شمالی که در این هنگام آن را چژور چژینی ها
گرفته بودند ،با سازماندهی لشکری متشکل از
گریزیان کیدانی و ترک های قبایل گوناگون،
اویغورهای تیان شان خاوری را که به زندگانی
شهرنشینی و دهنشینی رو آورده ،زمین های حومه
تیان شان را هنوز در حوالی  1028میالدی از دست
داده بودند ،زیر فرمان خود درآورد.
ارتش ایلوی -داشی با فزونی یابی شمار سپاهیان،
همپا با پیروزی های بیشتر ترک ها در به دست
آوردن متصرفات جنگی جذاب ،تیان شان غربی و
ماوراالنهر را (با درهم شکستن سپاهیان محمود
خان در نزدیکی خجند به سال  )1137گرفت.
ماوراالنهر در این هنگام درگیر نبردهای
درونگروهی و خانه جنگی های سهمگین بود.
خوارزمشاه 360می کوشید بر همه این سرزمین ها
هژمونی خود را پهن سازد و در این امر از یاری
قره ختایان که در وابستگی وسالی (باجگزاری)
آنان قرار داشت ،بهره مند بود .روشن است
خوارزمشاه [مسلمان] نمی توانست زیر وسالی قره
ختایان کافر بماند و برای حفظ آبروی خود می
بایست نقش آزادیبخش مسلمانان را بازی می کرد.
چون در این هنگام ،در اوایل سده سیزدهم یکی از
گسترده ترین جنبش ها در تاریخ اسالم به راه
افتاده بود که سراسر ترکستان خاوری ،هفترود
(سمی ریچی) ،منطقه کولجین و ماوراالنهر را فرا
گرفته بود.
 .360نگاه شود به :پیوست شماره6
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دولت قره ختایان که مرکز شان در وادی روبار چو
بود -جایی که پایتخت باالساگون قرار داشت ،تا
سال ( 1211هنگامی که واپسین گورخان قره کیدانی
به دست دامادش -کوچلوک خان نایمان که از سوی
مغوالن از سرزمین خود رانده شده و نزد کیدانیان
پناهگزین گردیده بود ،به اسارت گرفته شد)؛
ادامه یافت.
کوچلوک بی آن که دست به کدامین لشکرکشی
فاتحانه به ترکستان خاوری بیازد ،سه یا چهار
سال پی در پی (مقارن با سال های  1211تا 1213
یا  )1214هنگام برداشت گندم به این سرزمین
یورش برد و آن را بر باد داد.
محمد خوارزمشاه نیز در این هنگام دسته یی را
به همان منطقه گسیل داشت .شبیخون ها و یورش
های کوچلوک بیخی به مقصد خود رسیدند که
باشندگان را ناگزیر گردانید تابعیت خود را
نسبت به او ابراز بدارند.
با داوری از روی رفتارهای خوارزمشاه در دیگر
جاها می توان گمان زد که حضور همزمان دسته های
سپاهیان کوچلوک و محمد خوارزمشاه به اتخاذ
چنین تصمیمی از سوی باشندگان تنها مساعدت می
کردند .به همین پیمانه کم ،خوارزمشاه می
بگیرد که پس از
توانست جلو ستم خشنی را
پیروزی کوچلوک ،اسالم در ترکستان خاوری متحمل
گردید .محمد خوارزمشاه نه تنها به همباوران و
همکشیان کاشغری و ختنی خود کمک نکرد ،بل حتا
نتوانست مناطق هم آیین شمالی ماوراالنهر خود
را در برابر کوچلوک دفاع کند .به گفته ابن
اثیر ،سلطان دست کم تا  1218تابستان ها را از
ترس یورش های کوچلوک بر ماوراالنهر در سمرقند
می گذرانید .سر انجام ،باشندگان ایسفیجاب،
شاش ،فرغانه و کاسانه دستور دریافت داشتند به
جنوب غرب بکوچند که پس از آن ،این مناطق از
ترس افتادن به دست کوچلوک ،تهی از باشنده
گردیدند.
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در رابطه با ایسفیجاب و شاش اطالعات ابن اثیر
بیخی از سوی یاقوت حموی تایید می گردد که عین
علت این تدبیر را باز می گوید :چون خوارزمشاه
توان نگه داشتن مناطق زیر سلطه خود را نداشت،
آن ها را تهی از سکنه ساخت.
روی هم رفته ،در آستانه تهاجم مغوالن ،حاکمیت
دولتی در متصرفات خوارزمشاه به شدت لرزان
گردیده بود .محمد خوازمشاه که به گارد ترکی
خود نیاز داشت ،بیخی می بایست همه تالش خود را
به خرج می داد تا با آن در صلح و تفاهم به سر
برد .سپاهیان اجیر [ترک] یگانه نیروی رزمی
خوارزمشاه را می ساختند .او به توده های مردم
در سده دوازدهم هنوز به پبمانه بسیاری بیش از
پیش به دید نیروی کار می نگریست که آن را می
بایستی در فرمانبرداری کامل نگه می داشت.
کاتب سمرقندی 361لطیفه جالبی را در باره سلطان
سنجر می آورد که گفته بود« -دفاع از توانگران
 . 361محمد ظهیری ظاهری سمرقندی -نویسنده تاجیک سده
کهن
کتاب
نسخه
آخرین
او
خامه
از
که
هفتم
همچنین دو کتاب در
«سندبادنامه» تروایده است .او
باره آداب مدیریت دولت به نام های «اعراض الریاسه فی
االغراض السیایه [«اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه]
و
در باره پادشاهان از عهد جمشید تا خود نویسنده
« سمیع الظهیر فی جمیع الظهیر» (نگاه شود به :
پسگفتار عزیز قلف در کتاب « حکیم سندباد»  ،دوشنبه،
انتشارات «عرفان».)1971 ،
در ویکی پیدیا در یاره او چنین می خوانیم:
« ظهیرالدین بهاءالدین محمدبن علی بن محمد ظهری -کاتب
ظهیری سمرقندی ،از مترسالن و کاتبان بزرگ ایران و از
وزیران خاندان خانیه یا آل افراسیاب بود .مدتی صاحب
دیوان رکن الدوله قلج طمغاج خان بن مسعود بن حسین از
پادشاهان این سلسله بود .عوفی او را با لقب
الصدراالجل یاد کرده و اسم او را در باب «وزرا و
صدور» آورده است .لقب او را در تذکره ها ظهیرالدین
آورده اند اما او خود ،به تصریح ،بهاءالدین ذکر کرده
است .از آثار او« :اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه»،
در آداب سلطنت ،که پس از  ۵۵۲ماهتابی نوشته است؛
« سمیع الظهیر فی جمیع الظهیر» .از دیگر آثار او
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در برابر ایذا و توهین ضعفا نسبت به دفاع از
ضعفا در برابر ظلم و ستم و جور اقویا اوالتر
است .چون توهین ضعفا از طرف اقویا ظلم است و
حال آن که توهین به اقویا از طرف ضعفا هم ظلم
است و هم رسوایی و بدنامی و ننک».
همین گونه از سنجر نقل قول نموده که اگر عوم
الناس از اطاعت سر پیچی کنند ،اختالل کاملی رخ
خواهد داد .مهتران کارهای کهتران را یه دست
خواهند گرفت و مهتران نمی توانند کارهای
کهتران را انجام دهند .یعنی مردم عادی خواهان
زندگی به شیوه آدم های سرشناس خواهند گردید و
کسی برای انجام کار که قسمت آدم های عادی است،
نمی ماند.
به هر رو ،هر چه بود ،سپاهیان اجیر [ترک]
یگانه تکیه گاه تاج و تخت بودند و شاه از سوی
خود می بایستی به آنان نسبت به عناصر مدنی
اولویت قایل می شد.
سیستم سهمیه های نظامی (دادن زمین به لشکریان
به عوض مواجب) که در دوره سلجوقیان نهادینه
شده بود ،به موجودیت خود ادامه می داد .در یک
سخن ،ساختار سیاسی شرقی که از سوی عباسیان به
میان آمده بود ،و در دوره طاهریان و سامانیان
بیشتر به تکامل رسیده بود ،دیگر با فروپاشی
کامل رو به رو بود .مردم که از سوی محمد
خوارزمشاه از زیر یوغ کافران نجات یافته
بودند ،در برابر آزاد سازنندگان خود به پا

نگارش «سندبادنامه» به نثر مزین به فارسی ادبی است
که آن را به نام قلج طمغاج خان نوشته است .این کتاب
ً از هند به ایران
از داستان های معروفی است که ظاهرا
آمده و در زمان ساسانیان به پهلوی ترجمه شده و رودکی
آن را به نظم آورده است .تهذیب دیگری از این کتاب به
زبان پارسی  ،به وسیله شمس الدین محمد بن علی بن محمد
دقایقی مروزی در اواخر قرن ششم ماهتابی انجام گرفته
است-».گ.
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خاسته بودند و تنها با روان شدن سیل خون سرکوب
گردیدند و آرام ساخته شدند.
سر انجام مبارزه میان دولتی چنین لرزان و
ناتوان و نیروهای تازه نفس چادرنشینان کوچرو
که در این هنگام زیر فرمان یکی از بانبوغ ترین
سازمانگران رزمی همه اعصار [چنگیز خان] متحد
گردیده بودند ،از پیش روشن بود.
بافتار تباری باشندگان ماورالنهر در آستانه
سرازیری مغوالن به پیمانه چشمگیری دگرگون
گردیده بود .در باره گوناگونی بافتار تباری می
توانیم به گونه تقریبی بر پایه ترکیب ارتش
داوری کنیم.
خوارزمشاه به پدافند سمرقند -مهم ترین شهر
ماوراالنهر ،اهمیت ویژه یی قایل بود .روشن است
که در این جا بخش بزرگتر سپاهیان وی مستقر
بودند .به گونه یی که جنیدی نوشته است ،در
پادگان سمرقند نزدیک به  110000سپاهی به سر می
بردند که از آنان  60000تن ترک و  50000تن
تاجیک بودند .به گفته نسفی شمار سپاهیان تنها
به چهل هزار نفر می رسید .ابن اثیر تعداد رزم
آوران را  50000نفر نوشته است .جوزجانی همه را
به شمول ترک ها ،تاجیکان ،کوهستانی ها [تاجیک
های گلچه یا گرچه] و قرلق ها  60000می نویسد.
عرب ادریسی ،در شمار چادرنشینان کوچرو که در
پیرامون فرغانه بود و باش داشتند ،همچمین از
قبچاقیان (خبفتچاق) و بلغار 362هم نام می برد.
این گونه ،دیده می شود که باشندگان بومی
ماوراالنهر در آستانه تهاجم مغوالن به پبمانه
363
چشمگیری ترکی شده بودند.
 .362بلغارها -نیاکان تاتارهای کنونی در آن هنگام
درست مانند امروز در حومه رود ولگا بود و باش
داشتند.
 . 363باال بودن شمار ترک ها نسبت به تاجیک ها در
نیروهای م سلح خوارزمشاهیان به هیچ رو نمی تواند
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تهاجم مغوالن به شدت بر ماوراالنهر هم در بعد
بدتر شدن رفاه اقتصادی باشندگان و هم در
بافتار تبارشناسیک باشندگان بومی تاثیر گذاشت.
آغاز محاصره سمرقند را ماه سپتامبر  1219می
دانند .بی تردید مغوالن چنگیز خان در تراز
بسیار پایین فرهنگی قرار داشتند حتا در مقایسه
با هم قبیله یی های خود کئرایت ها و نایمان
ها .از همین رو ،پس از متحد شدن مغوالن ،هنوز
تا استیالی سرزمین های بافرهنگ لزوم الگوبرداری
بسیاری از مردمان مغلوب پدید آمد.
نخستین نمایندگان فرهنگی در دربار چنگیز خان
بازرگانان مسلمان بودند .امور دفتری و دیوانی
در دولت چنگیز خان پس از منکوب ساختن نایمان
ها (به سال  )1206پدید آمد .تاشاتون اویغور که
کرسی مهر داری خان مایمان در دست وی بود ،همین
وظیفه را در دربار چنگیز خان پیش می برد.
افزون بر این ،به او سپرده شده بود تا فرزندان
خان را سواد اویغوری و نوشتار بیاموزد .این
گونه ،نخستین آموزگار مغوالن و نخستین کارمندان
بافتار تباری راستین باشندگان ماورالنهر را در این
برهه بازتاب دهد .نخست این که گستره اصلی و پایتخت
دولت خوارزمشانیان بیرون از ماوراالنهر قرار داشت.
دو دیگر ،این که ماوراالنهر (آن هم نه به گونه کامل)
از سوی محمد خوارزمشاه تنها چند سال پیش از تهاجم
مغوالن گرفته شده بود.
سه دیگر ،این که بنا به سنتی که در دوره خلفای
عباسی– مامون و معتصم آغاز گردیده بود ،و سپس در
سرتاسر سرزمین های نیمه وابسته به خالفت رواج یافته
بود ،در ارتش خوارزمشاه نیروی اصلی متشکل از عناصر
بیگانه بودند و در این مورد مشخص باشندگان دشت قبچاق
و به ویژه قبایل کانیگل ....متعلق به مادر پرتوان
سلطان -ترکان خاتون.
نه تنها پس از تهاجم مغوالن ،بل نیز تا تهاجم ازبیکان
شیبانی در سده شانزدهم ،اکثریت مطلق باشندگان
ماوراالنهر -ایرانیان (تاجیک ها) بوده اند که به
زبان پارسی سخن می گفتند.
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دیوانی و دفتری شاهنشاهی مغولی ،اویغورها
در آینده کارمندان اویغوری همراه با
بودند.
فاتحان مغولی به کشورهای بافرهنگ هم به چین و
هم به کشورهای مسلمان آمدند و موفقانه با
بومیان که بارها نسبت به ایشان کارآزموده تر و
آگاه تر بودند به رقابت برخاستند.
نخستین شهری که در ماوراالنهر آماج گردید -شهر
نور بود .شهر اشغال گردید .به خواست سوبود
باشندگان شهر را ترک گفتند و باخود تنها
چیزهای حیاتی و وسایل زمینداری و چارپایان خود
را گرفتند .پس از این ،خانه های ایشان از سوی
مغوالن به تاراج رفت .در ماه فبروری  1220چنگیز
خان به نزدیک بخارا رسید .شهر گرفته شد.
باشندگان ناگزیر گردیدند که همه زرادخانه و
ذخایر علوفه دژ را که برای سپاهیان سلطان تهیه
نموده بودند ،به مغوالن بسپارند .شهر ،پس از
تاراج از سوی یورشگران ،آتش زده شد .تنها مسجد
ُر) پخته ساخته
جامع و چند کاخ که از خشت (آج
شده بود ،پا بر جا ماندند.
مغوالن ،در سر راه سمرقند از بخارا ،با خود
اسیران بسیاری را به همراه می بردند .بر پایه
اطالعات ابن اثیر ،سرنوشت این اسیران نگونبخت
بس سهمگین بود .آن ها می بایستی پای پیاده پشت
سر سواران مغول راه می پیمودند .هر که را که
از راه باز می ماند و از پا در می آمد ،می
کشتند .افزون بر شهریان اسیر ،در میان انبوه
مردم ،بی تردید شمار بسیاری از دهنشینان هم
بودند .مغوالن در همه سرزمین هایی که می
خواستند ،آن را بگیرند ،برای محاصره ،کشاورزان
روستاهای پیرامون را به کار وا می داشتند.
در ماه مارچ ،مغوالن به سمرقند رسیدند .سپاهیان
ترک سلطان [(خوارزمشاه)] به مغوالن پیشنهاد
خدمت کردند -چیزی که برای نخستین بار از سوی
آن ها پذیرفته شد .شهر تسلیم شد .دژ جنگی با
یورش گرفته شد .پاسداران آن را کشتند .مغوالن،
سپاهیان ترک سلطان را که در آغاز به خدمت شان
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درآمده بودند ،در یک همواری به محاصره گرفتند
و همه را با همه فرماندهان شان کشتند.
آن چه مربوط می گردد به بقیه باشندگان30000 ،
صنعتگر را به پسران و خویشاوندان خود دادند.
چنگیز خان برای محاصره شهرها به همین شمار نفر
نیاز داشت .بقیه را گذاشتند تا به شهر
 200000دینار
برگردند .در این حال ،از آنان
فدیه رستگاری گرفته شد .پس از آن ،چند بار
باشندگان را از شهر بیرون راندند .این گونه،
شهر تقریبا تهی از سکنه شد.
وانگهی رون (نوبت) بیناکنت (نزدیکی سرچشمه رود
آهنگران) رسید .مغول ها سپاهیان پادگان شهر را
کشتند و از باشندگان صنعتکاران ،پیشه وران و
جوانان برای کارهای محاصره شهرها با خود
گرفتند .از آن جا به سوی خجند رهسپار گردیدند.
محاصره خجند یکی از دلچسپ ترین صحنه های تاریخ
نظامی است .فرمانده پادگان خجند -تیمور مالک
نتوانست در شهر پایداری نماید و با یک هزار
رزمجو در یکی جزیره های شسر دریا پنهان گردید.
می توان گمان برد که او بایستی در جزیره واقع
به فاصله یک ورست پایین تر از خجند گریخته
بود .سر انجام ،تیمور مالک هر چه بود ،ناگزیر
گردید جزیره را ترک گوید .شاید ذخایر شهین
خانه و جنگ افزار او به ته کشیده بود .شبهنگام
او دسته های خود را سوار کشتی ها کرد و زیر
پرتو مشعل ها به سوی پایین رودخانه راند .در
نزدیکی خجند ،هر چه بود ،همه بنه و زرادخانه و
همه همراهان خود را از دست داد و خود را به
تنهایی به خوارزم رساند.
در باره رفتارهای مغوالن ،تاریخ اشغال خوارزم
هم حکایاتی دارد .هنگام گرفتن شهر ،باشندگان
را بیرون از آن ،به دشت بردند .اعالم گردید که
صنعتگران از دیگران جدا شوند .شماری اطاعت
کردند و برخی هم هنروری خود را پنهان کردند.
با این سنجش که مغوالن مانند دیگر شهرها
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صنعتگران را با خود به همراه خواهند برد و به
دیگران اجازه خواهند داد در میهن شان بمانند.
به گونه یی که جنیدی می نویسد ،شمار صنعتگران
سر به صد هزار نفر می زد که آنان را به سرزمین
های خاوری بردند تا شمار بسیاری از باشندگان
را آموزش دهند و کودکان خرد سال و زنان جوان
را به اسارت گرفتند .بقیه باشندگان را کشتند
به گونه یی که هر سپاهی مغول  24نفر را کشته
بود.
در باال در باره تهی شدن روستاها و پایین آمدن
بهای زمین ها در هنگام خانه جنگی ها در
ماوراالنهر در آستانه حمله مغول یاد آوری
کردیم .در هنگام یورش مغول ها شهرها ویران
گردیدند و صنعتگری نابود شد و همراه با شهرها
شمار بسیاری از باشندگان بومی ماوراالنهر سر
به نیست شدند.
سرزمین های هر دو سوی کوه های تیان شان و
ماوراالنهر به پسر دوم چنگیز خان -جغتای رسید.
فراموش نباید کرد که مغول ها چادرنشین و کوچرو
بودند .هنگام اشغال ماوراالنهر آن ها می
بایستی به زمین های اشغالی می کوچیدند ،به
ویژه در دامنه های کوه ها– جایی که چراگاه های
سرسبز پهناور داشت و جویباران و چشمه ساران
سرشار از آب در جوش و خروش بودند.
مانند حاال ،این کوچیان می بایستی گیاهان و
رستنی های خشکیده بته زاران را با خود می
بردند .روشن است در این حال ،زمین برهنه و
سوخته دامنه های کوه ها نمی توانست در برابر
سیل های بهاری و تابستانی ،بیستد .همه این ها،
بی درنگ ،به کاهش گستره چراگاه های سرسبز و
بند شدن بسیاری از کاریزها [با الی و گل و سنگ
انجامید .این گونه،
آورده شده با سیالب ها]
رفته ،رفته طبیعت خود محل تغییر می کرد.
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بافتار تباری نزدیک ترین همسایگان ماوراالنهر
در این هنگام ،چنین بود:
از رودخانه تاالس تا سیر دریا چادرنشینان
کانگل ها (که کنون دیگر طایفه اردوی بزرگ را
می ساختند) و قرلق ها بود و باش داشتند .تیان
شان غربی را قرغیزها گرفته بودند و به عنوان
بومیان -قره قرغیزها [(قزاق ها)] .در اواخر
جنوری  1223دستگاه خان دیگر به کرانه راست سیر
دریا قرار داشت .مغول ها دیگر با انجام کار
ویرانگرانه خود ،برگشته بودند .دیگر حاکمیت
آنان بر ماورالنهر را هیچ کسی به چالش نمی
کشانید.
با آن که جغتای از ارتش پدر ،شمار اندک ترک
هایی را گرفته بود که آن هم ُ
پره مغولی نشده
بودند (و از همین رو ،نیروهای رزمی او متشکل
از سپاهیان قبایل زیر فرمان ترکی او بودند)؛
با این هم ،قدرت جغتای ها مادامی مستحکم بود
که ترسی که فاتحان بر مردم مستولی نموده
بودند ،نپریده بود و مادامی که طوائف و قبایل
ترک به شیوه زندگانی عشیره یی ادامه می دادند،
و به بزرگی نیروی خود پی نمی بردند .به ویژه
به یمن کشاکش ها میان چنگیزیان بر سر قدرت و
زمین و همچشمی ها میان شان ،کار کسانی به گونه
طبیعی باال گرفت که توانسته بودند نیرومند ترین
طوائف ترک را به سوی خود بکشانند .آگاه شدن و
پی بردن طوائف ترک به نیروی خود ،با تمایل
طبیعی آنان به استقالل ،ناگزیر می بایستی به
فروپاشی اولوس جغتای انجامید.
دیگر در نیمه دوم سده چهاردهم ،جغتایی ها
ماوراالنهر را از دست داند .و این سرزمین به
تیمورالن (مشهور به تیمور کورگانی یا تیمور
لنگ) که توانسته بود پیرامون خود ترک های بومی
را گرد بیاورد ،رسید .چنانی که روشن است،
تیمور شهر سمرقند را چونان مقر خود برگزید.
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تیمور از قبیله مغولی ترکی شده برخاسته بود.
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هنگامی که تیمور هنوز کودکی بیش نبود ،پادشاهی
جغتایان فرو پاشید .در ماوراالنهر سر از سال
 1346قدرت به امیران ترک تعلق داشت و خان های
مغولی دست نشانده آنان ،اسما فرمان می راندند.
به ویژه بر باشندگان سرزمین های همسایه آن
بسیار سخت می گذشت .به تاریخ  10اپریل 1370
تیمور سوگند وفاداری همه فرماندهان ماوراالنهر
را پذیرفت .او سال های نخست فرمانروایی خود را
به برپایی نظم در کشور و امنیت مرزهای آن
پرداخت.
در سمرقند بناهای بسیار بزرگ و پرشکوه ساخته
شد .تیمور بیشتر در اندیشه شگوفایی میهن خود –
ماورراالنهر و زیبایی و پاکیزگی پایتخت خود–
سمرقند بود .او در سمرقند نمایندگان همه رشته
های هنری و علوم را گرد آورد .تنها در سال های
پسین فرمانروایی اش تدبیرهایی را برای باالبری
رفاه دیگر مناطق کشور بیشتر سرزمین های بیگانه
روی دست گرفت.
او همچنین متوجه بهبود مدیریت مدنی نیز بود که
بر آن ،موارد فزونشمار به سزا رساندن کارمندان
بلندپایه به دلیل رشوه ستانی ها و باجگیری ها
در سمرقند ،هرات ،شیراز و تبریز گواهی می دهد.
تیمور به روحانیون و زاهدان در ظاهر احترام می
گذاشت در ادره دارایی ها و کارهای روحانیون
دخالت نمی کرد و اجازه گسترش بدعت را (با منع
 .364برالس ها -قبیله مغولی تباری که به ماوراالنهر
(قشقه دریا) از هفترود (سمی ریچ در جنوب خاوری
قزاقستان) آمده بودند و پس از  1266و مقارن با به
فراز آمدن تیمور به پیمانه چشمگیری ترکی شده بودند.
این روند در قشقه دریا شتابنده تر بود و برای آن که
برالس ها به ترکیب قبایل ترک شامل شوند ،نزدیک به یک
سده ادامه یافت( .نگاه شود به :یاکوبفسکی ،تیمور:
«کاخ
انتشارات
آلماآتی،
اروآسیا ،
فرمانروای
کوچروان» ،2003 ،ص.)91 .
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آموزه های فلسفی و منطقی) نمی داد .او به
رعایت موازین مذهبی از سوی رعایای خود بذل
توجه می کرد مگر خود پابندی چندانی به مذهب
نداشت و در آستانه مرگ ،هنگامی که بیماری سختی
دامنگیرش شده بود ،دستور داد دارایی های
پیرهایش را بازپس بگیرند.
ساختار اداره مدنی و نظامی تقریبا به گونه
مطلق بر پایه قوانین چنگیز خان بود که در
نتیجه آن روحانیون بلند پایه تیمور را مسلمان
مومن نمی پنداشتند چون او قوانین چنگیزی را
باالتر از سنت های مذهبی می انگاشت.
بی درنگ پس از درگذشت تیمور ،قبایل آغاز به
بازستاندن متصرفات از دست رفته خود نمودند.
قدرت تیموریان سست گردید .چون شمار حریفان شان
بسیار بزرگ بود .کشور به چند بخش کوچک
فروپاشید .هنگامی که سه پسر محمود -واپسین
فرمانروای تیموری ماوراالنهر بر سر بقایای
شاهنشاهی با هم می جنگیدند ،نیروی نو سر بر
داشت ،که طومار همه متصرفات کوچک را در
ماوراالنهر در هم پیچید و پس از یک دوره
انارشی حاکمیت نیرومندی را برپا نمود .این
نیروی تازه نفس ازبیک ها بودند که به سال 1503
به فرماندهی شیبان خان (شیبک خان ،شیبانی ها)
تیموریان را بیرون راندند.
در آغاز ،برای تفکیک قبایل بخش خاوری اولوس
جوچی ها از جغتایان ،ایشان را ازبیک می
خواندند .پیش از ازبیک خان که میان سال های
 1342-1312فرمان می راند ،این نام در جایی دیده
نمی شود و از همین رو ،باید انگاشت که این نام
خاستگاه خود را از نام همین فرمانراوا گرفته
است .در دوره این پادشاه که سی سال آزگار
فرمان راند ،مردم حسب عادت اتباع او را ازبیک
ها می خواندند ،همین گونه این نام در میان
اتباع چادرنشین کوچرو مسلمان او تثبیت گردیده
بود.
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در نیمه دوم سده پانزدهم هنگامی که بخش هایی
از طوائف ترک که به ابوالخیر خان و بازماندگان
او وفادار مانده بودند ،نام آزادگان یا
رستگاران -کزاک [(قزاق -درست آن قزاخ)-گ ].را
به خود گرفتند.
بخش دیگری از همین طوائف نام ازبیک را حفظ
نمودند .این نام برای پیروان و هواداران
شیبانیان هنگامی که آن ها گستره اولوس جوچی ها
را که به ماوراالنهر در ترکیب دسته های شیبان
خان و بازماندگان وی کوچیده بودند [از دیگر
حریفان] پاکسازی کردند ،هم محفوظ ماند .ازبیک
های ماوراالنهر این گونه ،از بخیه خوردن پاره
هایی از همان قبایل ترکی که توده های اصلی شان
به ترکیب قرغیزها و قزاقی ها داخل شده بودند،
بافته شده اند .با این هم؛ در ترکیب ازبیک ها
نقش بس پیشتازی را تا جایی حتا از دیدگاه کلی
هم بازماندگان مغول های بومی و قبایل ترکی
شمال خاوری که «هنگ» جوچی را تشکیل می دادند و
در خدمت خان ها به سر می بردند ،و در کل الیه
خادمان چنگیزی را می ساختند ،بازی نمودند.
باالتر از این ،البته ،قبایل بومی ترک که تا
این هنگام در خدمت تیموریان بودند و بی درنگ
به خدمت شیبانیان پیروزمند در ماوراالنهر
درآمدند ،نیز در بافتار ازبیک ها شامل
گردیدند.
ازبیک ها دیگر در ماوراالنهر فرغانه و تاشکنت
باشندگان فزونشمار ترکی شهرنشین و دهنشین و یا
هم ترکی شده یی را یافتند که شمار ایشان در
نتیجه مسکون شدن خود ازبیک ها و آمیزش آنان با
باشندگان بومی رو به افزونی داشت (در میان شبه
نظامیان شیبانیان نام های توده هایی چون:
مجار ،اویشون ،تاتار ،اویغور ،کونگرات ،سالور-
کاتاک ،دیورمن ،بامالیک ،آتاجی ،کیات ،نایمان
365
و ...دیده می شد).
.365

نگاه شود به :اریتسف ،ص.159-147 .
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ازبیک ها زمین های میان رودهای دوگانه
(سیردریا و آمو دریا) را مانند همه پیشینیان
خود تصرف کردند .و در مسیر بالی رودخانه ها
با گرفتن سمرقند و سر انجام هم
آغاز به
فرغانه پیشروی نمودند.
در جریان سراسر سده شانزدهم شیبانی ها بر
ماوراالنهر فرمان می راندند .آن ها خوارزم
(خیوه) را به یک دودمان ویژه از خان ها که
همچنین برخاسته از شیبانبان بودند ،سپردند و
از خراسان در برابر صفویان عقب نشینی کردند.
سپس دودمان جنیدی (جانایدی ها) یا هشترخانیان
(استراخانیانیان) که خویشاوند شیبانیان (از
ریشته زن) بودند ،بر همان منطقه که به تدریج
فراخنای آن رو به کاهش داشت ،در جریان سده های
هفتم و هشتم فرمانروایی کردند.
سر انجام ،منغیت ها ،خویشاوندان شیبانیان (از
رشته زن) خان نشین بخارا را (که دیگر به
پیمانه چشمگیری در نتیجه تشکیل خان نشین
خوقند ،تشکیل متصرفات مستقل در تاشکنت،
اوراتپه ،خجند و دیگرجاها ،و در نتیجه پدیدآیی
درانیان در افغانستان ،گستره آن کاهش یافته
بود) ،گرفتند.
به سال  1758چینی ها بار دیگر فرغانه را تا
تاشکنت پس از کشتار وحشتناک کالمیک ها در
جونگار گرفتند 366.چینی ها در این جا زمان
 . 366پس از فروپاشی امپراتوری صفوی و به ویژه پس از
کشته شدن نادر افشار و چندپارچه شدن کشور پهناور او،
توازن استراتیژیک قوا در خاورمیانه برهم خورد .این
کار راه را برای تاخت و تاز کشورهای همسایه به گستره
ایران فراهم گردانید .یورش چینی ها به خان نشین های
آسیای میانه که باجگزار ایران شمرده می شدند ،در
همین ب ستر (با بهره گیری از خالی قدرت پدید آمده)
بوده است.
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در آستانه واژگونی امپراتوری صفوی ،اسماعیل ایوری-
سفیر ارمنی تبار یهوری روسیه در دربار صفوی که اوضاع
ایران را آشفته و نا به هنجار و زمینه را برای
لشکرکشی پتر کبیر به شمال ایران (قفقاز) مساعد می
دید ،در اص فهان با میرویس هوتکی -خان افغان های
قندهار در اصفهان دیدار و وی را به راه اندازی شورش
در پشت جبهه ایران در قندهار بر انگیخت تا راه برای
لشکرکشی روسیه به ایران هموار تر و آسان تر گردد.
ناخشودی باشندگان قندهار از رفتارهای زشت و ناشایست
لشکریان پادگان قندهار به فرماندهی وختانگ گرگانیدزه
– شهزاده کاختی گرجی (معروف به گرگین) زمینه را از
پیش برای این کار فراهم می کرد .گذشته از آن ،میرویس
سفری به حج نمود و فتوای روحانیون سنی آن کشور را
مبنی بر قیام در برابر شیعیان به دست آورد.
پس از شورش قندهار و کشته شدن گرگین و سرکوب لشکریان
او ،صفوی ها دو بار دیگر اقدام به لشکرکشی به قندهار
نمودند ،مگر بیهوده ،چون آشفتگی دربار ،همچشمی
سرداران و بسی نارسایی های دیگر ،شکست چنین اقداماتی
را از پیش «نوید» می داد .این گونه ،سپاهیان ایرانی
مابود و شکست خوردند و به شدت تضعیف گردیدند .پس از
درگذشت میرویس ،پسر او محمود به اصفهان لشکر کشید و
پایتخت صفویان را گرفت و خود پادشاه ایران شد .مگر
به دست اشرف -پسر عمویش کشته شد و اشرف پادشاه شد.
در دوره اشرف ،ترک های عثمانی با بهره گیری از نا به
هنجاری ایران ،به اصفهان لشکر کشیدند ،مگر ارتش شصت
هزار نفری شان از لشکر دوازده هزار نفری اشرف در
نزدیکی اصفهان شکست خورد .از سوی دیگر ،پیتر کبیر در
 1722به قفقاز لشکر کشید .خان نشین های آسیای میانه
هم کوس خودگردانی زدند.
هر چه بود ،فروپاشی ایران و از هم گسیختگی آن تا
ظهور نادر افشار ادامه یافت .نادر ،اشرف را سرنگون،
سرزمین های از دست رفته ایران را از ترک ها و روس ها
پس گرفت .ایران خاوری (خراسان ،زابلستان و کابلستان)
و هند را تصرف و بر پایه عهدنامه شلیمار رود سند را
چونان مرز سیاسی و طبیعی میان هند و ایران تثبیت
کرد .آسیای میانه را منکوب و شاهنشاهی پهناوری را
برپا کرد که مرزهای طبیعی آن با مرزهای سیاسی اش
همخوانی داشت .مگر با کشته شدن نادر ،پسرش شاهرخ و
محمد خان علیزایی ،آزاد خان
سردارانش مانند نور
غلزایی افغان ،احمد خان ابدالی ،کریم خان زند و
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درازی نپاییدند و قدرت بازماندگان شیبانیان
بار دیگر احیاء گردید و تا زمانی که [خان نشین
ها] ی بخارا ،خیوه و خوقند به دست روس ها
نیفتاد ،پا بر جا ماند.
ازبیک ها با آمدن به ماوراالنهر در کل زمان
درازی به گونه مطلق شیوه زندگانی چادرنشینی و
شبانی و رمه داری را پیش می بردند .در شهرها
تنها بیک ها که والیت های جداگانه را رهبری می
کردند ،افسران بلندپایه نظامی و دیگر کسان
وابسته به الیه های حاکم زندگی می کردند.
دیگران ،همه با رمه ها و پاده های خود در
جاهای گوناگون آواره بودند و جای بود باش خود
را در بستگی از چنین تصادفاتی چون جنگ ،به
ویژه کشاکش های درونی تغییر می دادند.
با گذشت زمان ،به محض این که رستنی های بته
زار ها و سبزه زارهای دامنه های کوه ها در
نتیجه برخورد بی رویه از سوی باشندگان کوچرو
آغاز به نابود شدن نمودند ،این نوار سرسبز
آغاز به خشکیدن نمود و دامنه چراگاه های فراخ
پیشین این سرزمین آغاز به کوچکتر شدن نمود.
شمار باشندگان هم در نتیجه رشد طبیعی و هم در
نتیجه سرازیر شدن ازبیک ها و نیز تاجیک ها از
قره تگین و حصار افزایش یافت.
کاهش گستره چراگاه ها سرانجام ازبیک ها را
وادار گردانید تا به زمینداری و کشت و کار رو
بیاورند که کار قابل انجامی هم بود .چون در آن
هنگام تقریبا همه زمین هایی که به باشندگان
دیگران نتوانستند زبان مشترک بیابند.
شاهنشاهی بزرگ به چند بخش پارچه شد.

این

بود

که

در آینده ،فروپاشی ایران بزرگ پیامدهای مرگبار خود
را به نمایش گذاشت .روس ها از شمال سرازیر شدند و با
بهره گیری از ضعف ایران ،قفقاز و آسیای میانه را
گرفتند .انگلیسی ها هم با ترفغندهای رنگارنگ ،بخش
های خاوری آن را گرفتند و کشور تازه یی را به نام
«افغانستان» ایجاد نمودند .ترکستان خاوری هم به دست
چینی ها افتاد- .گ.
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تاجیک تعلق داشتند(به استثنای زمین های سهمیه
یی لشکریان) ،به تصرف طوائف و ایل های فاتحان
ازبیک قرار گرفته بود .بخشی از ازبیک ها با رو
آوردن به زمینداری ،آهسته آهسته ،از شیوه
زندگانی چادرنشینی به دهنشینی و شهرنشینی
درآمدند.
ازبیک ها با بود و باش در اوضاع از ریشه
شان)
چادرنشینی
پیشین
شیوه
(با
متفاوت
زمینداری و باغداری به گونه بس طبیعی می
بایستی به شیوه و طرز زندگانی موجود و آماده
یی رو می آوردند.
آن ها چنین هم کردند و در کل ،کیش تاجیک های
بومی را که هرگاه نه در درازای هزاره ها ،دست
کم در درازای سده ها ریخت یافته بودند،
پذیرفتند .آن ها از تاجیک ها نه تنها شیوه ها
و ابزارهای زمینداری و بل نیز ارشی تکتور خانه
های خود ،ظروف و انواع گوناگون تولید را همراه
با ابزار و شیو های همان تولیدات فراگرفتند.
این گونه ،ازبیک ها با فراگرفتن همه این ها به
شکل کامال آماده به شاگردان گوش به فرمان تاجیک
های مغلوب خود مبدل گردیدند .بر همین مبنا،
ازبیک هایی که دیگر زمیندار شده بودند ،ناچار
از تاجیک ها با گرفتن این یا آن ابزار یا این
با آن سامان و آالت که در زبان خود برای آن ها
نام نداشتند ،نام های تاجیکی آن ها را فرا
گرفتند .چون چنین چیزهایی در زندگانی پیشین
چادرنشینی و کوچروی آن ها وجود نداشت .این بود
که ازبیک ها این ابزارها را با نام های تاجیکی
آن یعنی به زبان پارسی فرا گرفتند .این گونه،
به زبان ازبیک ها شمار فراوان واژه های پارسی
و همراه با آن ،آیین اسالم با ادبیات آن وارد
گردید که به همین پیمانه واژه های عربی داخل
گردید .این گونه همراه با دگرگونی شدید شیوه
زندگانی ،زبان ازبیک ها نیز دگرگون گردید.
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چنین است نقش فرهنگی باشندگان بومی این سرزمین
367
ها– تاجیک ها.

دنباله شماره پنج
جغرافیای سیاسی

تاریخی آسیای مرکزی

نقشه آسیای مرکزی در سده هفتم پیش از میالد
 .367نالیوکین ،تاریخ خان نشین خوقند ،ص.19-16 .
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شرح نقشه:
در باال - :در شمال -گستره فرهنگ شیویری
(،)Шиверская культура
در شمال باختری -گستره فرهنگ تاگاری ( Тагарская
)культура
در وسط -گستره فرهنگ گورهای تخته سنگی (ویژه
نیاکان تورکان باستان))(культура плиточных могил
زیر آن در وسط -گستره دولت هونوها ()хунну
در سمت چپ گستره هونوها -گستره بودوباش یوئه
شی ها ()юэчжи
در زیر آن -گستره بودوباش اوسون ها ( ،)усуньچی
دی ها ( )чидиو بای دی ها ()байди
در غرب -گستره بودوباش ُ
تخارها ()тохары
در شرق -گستره بودوباش دونهوها (( )дунхуمغول
های نخستین)
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نقشه آسیای میانه در سال  135پیش از میالد بر
پایه داده های چژان سیان
شرح نقشه:
گستره دولت هونوها ( )хуннуدر وسط که با خط
درشت نوشته شده است.
در زیر آن ،در جنوب خاوری -گستره امپراتوری
هان ()империя хань
در گستره میان دولت هونو و امپراتوری چین-
منطقه بودوباش کیان ها ()киан
در یر آن -گستره بودوباش دی ها ()ди
در غرب دولت هونو -گستره بودو باش کنگویی ها
( ،)кангюйاوسون ها ( ،)усуньدوان (فرغانه)،
بادی ( )бадиو منطقه دردی ها ()дарды
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نقشه دولت هونوها در سال های  71تا  61پیش از
میالد
شرح نقشه:
در وسط ،با خط درشت -گستره دولت هونوها
(،)хунну
در جنوب خاوری -امپراتوری هان (،)империя хань
در جنوب خاوری -گستره بودوباش سیان بی ها
(( )сяньбиپیشینیان مغول ها)،
در شمال باختری -گستره بودوباش دینلین ها
()динлины
در زیر آن – گستره بودوباش خاگاس ها ()хагасы
(قرغیزرها)

نقشه آسیای میانه در سال  30پیش از میالد
شرح نقشه:
در وسط -گستره دولت هونوها (،)xiongno
در باال در شمال -گستره بودوباش تونگوزها
(،)tungus
1028

در زیر آن به سمت چپ -گستره بودوباش دینلین ها
()dinglings
در شمال باختری -در سمت چپ دینلین ها-
گسترهبودوباش اوغرها ()ugrs
در غرب – گستره بودوباش کنگویی ها ()kangchu
زیر آن -گستره بودوباش اوسون ها ()usuns
زیر آن -گستره دوان (فرغانه)
در جنوب باختری -در گستره افغانستان کنونی –
گستره دولت یوئه شی (کوشانی ها) ()da yue zhi
در زیر آن در گستره هند -سرزمین سکایی ها ،
در جنوب خاوری -گستره امپراتوری هان (،)Han
در مرزهای خاوری دولت هونوها -گستره بودوباش
سیان بای ها (( )xianbeiپیشینیان مغوالن)

گستره دولت هونوها در اوج قدرت
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نقشه دولت سیان بای (نیاکان مغوالن) پس از
فروریری دولت هونوها
شرح نقشه:
در وسط -گستره دولت سیان بای ها با خط درشت
()сяньби
در شمال -گستره بودوباش هونوهای شمالی که پس
از شکست ،رو به گریز گذاشته بودند،)хунну( -
در جنوب -گستره امپراتوری هان ()империя хан
در غرب آن گستره بودوباش کیانی ها ()Кяны
در میان دولت سیان بای ها و امپراتوری هان-
گستره بودوباش هونوهای جنوبی که به چین پیوسته
بودند،
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باختری-

گستره

بودوباش

دینلین

ها

در شمال
(،)динлины
در غرب -گستره بودوباش یوئی بان ها ( )юебаньکه
در اثر آمیزش هونوها و اوسون ها به میان آمده
بودند و به نام هون های سفید هم خوانده می
شدند.

گستره دولت ژوژان ها ( )жужаньو یفتلی ها.
در این هنگام ،هونوها به گستره شمالی دریاچه
ارال گریخته ،و با وارها ( )варو اوغرها
( )Угрыهمسایه شده بودند .پسان ها در اثر
آمیزش این دو توده ،هون های پرآوازه به رهبری
آتیال پدید آمدند ،که اروپا را زیر و رو کردند.
در شمال باختری گستره دولت ژوژان -گستره
بودوباش تورکیوت ها ( )тюркютدر دامنه های
جنوبی کوه های آلتای دیده می شود .در این
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هنگام ،قرغیزها در گستره میان حوضه رود ینی سی
و دریاچه بایکال می زیستند.

گستره دولت یفتلی ها

نقشه خاقانات ژوژان یا دولت روران بین سالهای
 ۳۳۰تا  ۵۵۲میالدی.

خاقانات تورک بین سالهای  ۵۵۲تا  ۵۷۲میالدی.
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منطقه حکمرانی خاقانات غربی ترک و خاقانات
شرقی ترک (خطوط کم رنگ) در ابتدا قرن ششم و
گسترش منطقه مورد نفوذ ،در پایان قرن ششم
میالدی (خطوط پر رنگتر).
(به گونه یی که دیده می شود ،در پایان سده ششم
میالدی ترک ها نخست بر گستره یی برابر با گستره
کنونی قزاقستان و سپس تقریبا بر سرتا سر آسیای
میانه تسلط یافته بودند.

گستره خاقانات غربی تورک
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نقشه دیگری از دولت تورک یوت ها
شرح نقشه:
گستره دولت تورکیوت با خط درشت ()тюркют
در شمال -گستره بودوباش قرغیزها در کرانه های
باختری دریاچه بایکال (،)кыргизы
گستره بودوباش دولوها در کرانه های جنوبی
دریاچه بلخاش (،)дулу
گستره بودوباش خزرها در شمال باختری دریاچه
کسپین ()хазары
باالتر از آن -گستره بودوباش بلغارها ()бульгары
در جنوب خاوری -گستره دولت سوی (چین)
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نقشه آسیا در آغاز فتوحات اسالمی
شرح نقشه:
در شمال -گستره بودوباش االکچین ها (،)алэкчины
در زیر آن -گستره خاقانات قرغیز ( кыргызский
،)каганат
در شمال باختری -گستره بودوباش سالوی ها
(،)славяне
در زیر آن گستره خاقانات خزر (،)хазарский каганат
در غرب آن -گستره بودوباش بلغارها (،)болгары
در وسط -گستره دولت خاقانات خاوری تورک
()тюрский каганат
در غرب آن -گستره بودوباش قبچاق ها ( )кыпчакиو
قرلق ها (،)карлукы
در گستره میان کرانه های جنوبی دریاچه بلخاش
تا گستره ایسک کول (هفترود) -قلمرو خاقانات
تورگش (،)тюргешский каганат
در کرانه های خاوری دریاچه ارال -زیستگاه
ترکمان ها (،)туркмены
در جنوب باختری -گستره خالفت اسالمی ()халафат
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گستره دولت های اویغوری
شرح نقشه:
در وسط -گستره دولت اویغور (،)уйгурия
در جنوب خاوری -گستره دولت چین (،)китай
در شمال خاوری -گیتره بودوباش کیدانی ها
(،)кидан
در شمال قلمرو اویغورها -زیستگاه قرغیزها
(،)киргиз
در غرب آن -گستره قرلق ها (،)карлук
در شمال گستره قرلق ها -زمین های قبچاق ها
(،)кыпчак
در آسیای میانه -قلمرو غز ها (،)гузы
در گستره میان کرانه های شمالی دریاچه ارال و
دریای کسپین -سرزمین پیچینیگی ها (،)печинеги
در جنوب باختری -قلمرو خالفت.
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داکتر سوینبایف -دانشمند قرغیزستانی ،در مقاله

«عوامل بیرونی و سناریوهای توسعه اروآسیای
مرکزی» چاپ شده در کتاب «توسعه کشورهای آسیای
مرکزی :دورنماها و مخاطرات» ،دانشگاه روابط
کنفرانس
دومین
مرکزی،
آسیای
الملل
بین
سالیانه ،توک ماک ،2011 ،ص .ص 189 - 182 .؛
جدول بسیار جالبی را زیر نام تاریخ جغرافیای
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منطقه آسیای مرکزی آورده است که آن را در این
جا می آوریم:

تاریخ جغرافیایی منطقه آسیای میانه
بازیگران خارجی

سده ها

دهه
ها
1

ایران( ،رنگ سرخ)
تهاجم اسکندر َ
مقدونی (رنگ سیاه)

سده
چهارم
از
پیش
میالد

ایران
سده سوم
از
پیش
میالد

ایران
سده دوم
از
پیش
میالد

1038

ایران ،چین (رنگ نارنجی)
سده یکم
از
پیش
میالد

ایران ،چین
سده یکم

ایران ،چین

سده دوم

ایران ،چین

سده سوم
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ایران ،چین

سده
چهارم

ایران ،چین

سده
پنجم

ایران ،چین
قبایل تورکی زبان

سده ششم

چین ،اعراب
قبایل تورکی زبان

سده
هفتم
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چین ،اعراب
سده
هشتم

ایران
کرلوک (قرلوق)
خانیان
قرغیزها

ها،

خاندان

ایران
کرلوک ها (قرلوق ها)
خاندان قره خانیان ،قرغیزها

قره

سده نهم

سده دهم

سده
1041

یازدهم

سده
دوازدهم

ایران

مغول ها

سده
سیزدهم

مغول ها

سده
چهاردهم
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خالی سیاسی ،جونگارها،
ازبیک های کوچی

قرغیزها،
سده
پانزدهم

ایران ،ازبیک های کوچی

سده
شانزدهم

ایران ،جونگارها

17 в.

ایران ،جونگارها ،روسیه

18 в.
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روسیه ،چین ،انگلیس

19 в.

روسیه

20 в.

خالی سیاسی ،امریکا ،روسیه

21 в.

این جدول بر اساس آخرین پژوهش های تاریخی،
زبانشناسیک ،باستانشناسیک و اسناد و مدارک
بایگانی های چین ،آسیای میانه و روسیه و ده ها
اثر وزین علمی از کشورهای مختلف جهان با زبان
های گوناگون با کاربرد آخرین شیوه ها و روش
های مدرن تهیه و ترتیب گردیده است و بسیار به
سادگی تاریخ  2500ساله منطقه را نشان می دهد.
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به گونه یی که دیده می شود ،در
میانه و توران (قزاقستان و شمال
سال،
ایران 1810 -سال ،چین990 -
ژونگارها ( )zhungarچینی 300 -سال،
سال ،سیطره و ایاالت متحده امریکا
اخیر نفوذ داشته اند.
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منطقه آسیای
قرغیزستان)،
جونگارها یا
روس ها270 -
در ده سال

زندگی نامه

عزیز آریانفر در اکتبر سال  1338( 1959ه .خ).
در شهر مزارشریف پا به گیتی نهاد .آموزش های
نخستین را در شهر زادگاهش فرا گرفت .به سال
 1987آموزشگاه فنی تخنیکم نفت و گاز مزارشریف
را به پایان رسانید.
آریانفر به سال  1979شامل دانشکده زمین شناسی
دانشگاه دولتی مسکو شد .در تابستان 1985
دانشگاه را به درجه ماستری پایان برد.
از ماه اگوست  1985تا ماه می  1986سرپرست
مدیریت روابط فرهنگی و ارتباط خارجه کمیته
دولتی(وزارت) طبع و نشر افغانستان بود .او در
همین سال به عضویت انجمن نویسندگان افغانستان
پذیرفته شد.
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از ماه جون  1986تا ماه فبروری  1989در بنگاه
های نشراتی «میر»« ،رادوگاه» و «پروگرس» مسکو
به عنوان سر ویراستار کار کرد و در ویرایش بیش
از بیست اثر در زمینه های تاریخ ،اقتصاد،
گیتاشناسی ،فلسفه ،مسایل سیاسی و علوم طبیعی و
فنی سهم گرفت .در همین سال ها بود که به مسایل
اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از شرکت های
خصوصی افغانی همکار شد.
او به سال  1989در شهر فرانکفورت آلمان
پناهگزین شد .از سال  1989تا پایان 1990به
آموزش زبان آلمانی پرداخت و به سال  1991دو
باره به روسیه برگشت و تا پایان  1992در
انستیتوت اقتصاد جهانی وابسته به اکادمی علوم
سایبریا روی رساله دکترا در زمینه «اقتصاد
بازار آزاد در اوضاع معاصر و نقش آن در آینده
آسیای میانه و افغانستان در پیوند با بهره
برداری از خاستگاه های نفت و گاز در جمهوری
های تازه به استقالل رسیده و گرایش های نوین
اقتصادی» زیر نظر پروفیسور فریدمان کار کرد
مگر شوربختانه نتوانست به دلیل دگرگون شدن
اوضاع سیاسی در آسیای میانه آن را به پایان
برد.
از اواخر  1992تا پایان  1995مدت چهار سال در
یک شرکت مشورتی آلمانی در فرانکفورت کار کرد و
منجمنت و
در شماری از سیمینارهای اقتصادی،
ادمیستراسیون در باره شوروی پیشین اشتراک
ورزید .همچنان در کار چند پروژه بازسازی و
نوسازی در روسیه سهم گرفت.
آریانفر از  1996به این سو ،سرگرم پژوهش در
زمینه تاریخ دیپلماسی افغانستان ،ایران ،آسیای
میانه و روسیه است .او تا کنون سیزده اثر در
زمینه تاریخ افغانستان ،چهار اثر در باره
تاریخ ایران ،سه اثر در زمینه ادبیات و دو اثر
در زمینه زمین شناسی(جمعا بیست و دو اثر در
 6750صفحه) ترجمه و چاپ نموده است.
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او همچنان در سال های دهه هشاد سده بیستم در
چند پروژه تدوین فرهنگ روسی به دری از جمله
فرهنگ واژه های فنی روسی به دری سهم گرفته
است.
گذشته از این ها ،وی ده اثر را در سیمای
«مجموعه مقاالت» در نزدیک به  6500صفحه تالیف
در  3600صفحه
نموده است و هفت اثر دیگر را
گرد آوری و نشر نموده است.
آریانفر از ماه جون  2003تا ماه اکتبر  2006در
سمت رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور
خارجه کار کرده است .طی این مدت ،وی انستیتوت
دیپلوماسی وزارت خارجه را بازسازی و نوسازی و
مرکز مطالعات استراتیژیک را پی ریزی نمود .در
همین مدت ،او ده اثر را در زمینه مسایل سیاسی
ویرایش و چاپ نمود و مجله یی را به نام
دوازده
در
استراتیژیک»
مطالعات
«فصلنامه
شماره ،در  1500صفحه به چاپ رسانید.
در همین سال ها ،پروژه های تحقیقی یی زیر نظر
او به نام های« نقش کشورهای منطقه در تامین
امنیت ،ثبات و بازسازی افغانستان»« ،نقش
کشورهای اروپایی در تامین امنیت ،ثبات و
بازسازی در افغانستان» و «نقش افغانستان در
سازمان های همکاری اقتصادی منطقه یی» به کمک
بنیاد«هانس زایدل» جمهوری فدرال آلمان پیش
برده شد که در چهارچوب این پروژه ها ،ده ها
سیمینار و کنفرانس علمی -اکادمیک در مرکز
مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه با
اشتراک دانشمندان داخلی و خارجی سازماندهی و
برگزار گردید .او همین گونه ،جلسات درسی یی در
انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه برای دیپلمات
های جوان داشته است.
همچنان در همین چهارچوب ،در ماه اپریل  2006به
ابتکار او کنفرانس بین المللی یی در تاالر
کنفرانس های بین المللی وزارت امور خارجه با
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اشتراک دانشمندان پانزده کشور منطقه برگزار
گردید.
آریانفر تا کنون سخنرانی های بسیاری در زمینه
های مسایل افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو،
نوواسیبیرسک و کیمیرووا (در روسیه) ،تاشکنت
(در ازبیکستان) ،دوشنبه (تاجیکستان) ،بشکیک
(در قرقیزستان) ،آستانه و آلماآتی (قزاقستان)
و همچنان در «خانه فرهنگ روسیه» در فرانکفورت
(جمهوری فدرال آلمان) ،استانبول و آنکارا
(ترکیه) و نیز لندن (در انگلستان) و برکلی(در
امریکا) ایراد نموده و در بسیاری از کنفرانس
های ملی و بین المللی به ویژه در ایران،
قزاقستان ،ازبیکستان ،قرغیزستان،آلمان ،ترکیه،
از
نمایندگی
به
روسیه
و
متحده
امارات
افغانستان اشتراک و سخنرانی نموده و ریاست
بسیاری از هیات های علمی و رسمی کشور را به
عهده داشته است.
آریانفر به هیچ حزب و گروه سیاسی پیوند ندارد.
وی از  2006تا  2009به سمت سفیر کبیر و نماینده
فوق العاده ج .ا .ا .در قزاقستان کار می کرد.
پژوهشکده خاور شناسی فر
در سال  2006در
هنگستان علوم جمهوری قزاقستان در شهر آلماآتی
ثبت نام و زیر نظر بانو پروفیسور داکتر
مروارید ابو سعیدووا -رییس پژوهشکده آغاز به
کار روی رساله دکترا زیر نام «افغانستان در
پهنه سیاست های جهانی در سده های نزدهم و
بیستم» نمود (که نافرجام ماند).
وی هم اکنون زیر نظر پروفیسور داکتر سیف هللا
صفرف ،سرگرم کار روی رساله دکتری در پژوهشکده
مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان است.
آثار
ترجمه ها:
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زمین شناسی برای همه ،گروهی از دانشمندان
روسی ،بنگاه انتشارات «میر» ،مسکو 1980، ،در
 250صفحه
خاستگاه های نفت و گاز ،گروهی از دانشمندان
روسی ،انتشارات «میر» ،مسکو ،1984 ،در  345صفحه
آسمان پر ستاره( ،برای کودکان و نوجوانان)،
یفریم لویتان ،بنگاه انتشارات«رادوگا»( ،رنگین
کمان) ،مسکو ،1985 ،در  200صفحه
مرغزار پاک( ،داستانی برای نوجوانان) ،مسکو،
انتشارات «رادوگا» (رنگین کمان) ،1986 ،در 150
صفحه
ارتش سرخ در افغانستان ،بوریس گرومف -فرمانده
ارتش سرخ در افغانستان و بعدها معاون وزیر
دفاع روسیه و کنون استاندار مسکو ،چاپ دفتر
مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
ایران ،تهران ،1996 ،در  232صفحه
افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی ،ارتشبد
محمود قارییف -مشاور ارشد نظامی داکتر نجیب ،و
بعدها رییس اکادمی علوم نظامی روسیه،کلن،
 ،1997در  208صفحه
توفان در افغانستان (در دو جلد) ،الکساندر
لیاخفسکی ،فرانکفورت ،1998 ،در  737صفحه
افغانستان مسایل جنگ و صلح ،نوشته گروهی از
خاورشناسی
دانشسرای
از
روسی
دانشمندان
فرهنگستان علوم روسیه ،زیر نظر پروفیسور
داویدف ،چاپ «نشراندیشه» ،تهران ،1378 ،در 232
صفحه
جنگ در افغانستان ،نوشته گروهی از استادان
دانشسرای تاریخ نظامی روسیه ،زیر نظر پیکف،
انتشارات «میوند» ،پیشاور ،2000 ،در  343صفحه
خاور و باختر( ،مجموعه مقاالت ادبی) ،نوشته
دانشسرای
از
روسی
دانشمندان
از
گروهی
خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه ،انتشارات
«میوند» پیشاور ،2000 ،در  135صفحه
در پشت پرده های جنگ افغانستان ،نوشته
الکساندر مایوروف -مشاور ارشد نظامی رییس
جمهور ببرک کارمل ،انتشارات «پامیر» ،دهلی نو،
 ،2001در  233صفحه
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و

شوروی ها و همسایه های جنوبی شان:ایران
افغانستان (در سال های  )193 9-1917نوشته
انتشارات

ولودارسکی،
میخاییل
پروفیسور
«پامیر» ،دهلی نو ،2001 ،در 256صفحه
افغانستان در منگنه جیوپولیتیک ،و .پالستون ،و
 .اندریانف ،انتشارات «میوند» ،پیشاور،2001 ،
در 160صفحه
 -14تجاوز بی آزرمانه؛ (پیرامون تجاوز شوروی
بر ایران و بخارا) ،پروفیسور دکتر موسی
پارسیدس -استاد بازنشسته تاریخ در دانشکده
کشورهای آسیا و افریقا وابسته به دانشگاه
مسکو ،انتشارت «میوند» ،پیشاور ،2000 ،در 290
صفحه
 -15روسیه و خاور ،نوشته گروهی از دانشمندان
روسی از دانشکده مطالعات آسیایی دانشگاه سان
 ،2003در
پتربورگ ،انتشارات «میوند» ،کابل،
 187صفحه
 -16ناگفته هایی در باره کتاب «تذکر االنقالب»،
نوشته مال فیض محمد کاتب هزاره ،انتشارات
«میوند» ،کابل ،2006 ،در  117صفحه
 -17رازهای سر به مهر تاریخ دیپلماسی
افغانستان ،نوشته گروهی از دانشمندان روسی،
انتشارات «کاوه» ،کلن ،.2010 ،در  240صفحه
نبرد افغانی استالین (سیاست قدرت های
-18
بزرگ در افغانستان و قبایل پشتون) ،نوشته
پروفیسور داکتر یوری تیخانف -استاد دانشگاه
لیپیتسک ،انتشارات «کاوه» ،کلن ، 2012 ،در 800
صفحه
 -19دولت و اپوزیسیون در افغانستان ،داکتر
والدیمیر بویکو ،انتشارات «کاوه» ،کلن 2012 ،در
 350صفحه
 -20مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل،
داکتر مراد بابا خواجه یف ،مسکو ،1959 ،آماده
چاپ در  200صفحه.
 -21خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها ،داکتر
الکساندر شیشف ،الماآتی ،2006 ،آماده چاپ در
 200صفحه.
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 -22خاوران ،ایران و توران در سپیده دم تاریخ،
گروهی از دانشمندان روسی 1000 ،ص .آماده چاپ.
بیست و دو اثر در  6750صفحه
نوشته ها :
 -1گزیده داستان های کوتاه ،انتشارات «میوند»،
کابل ،2006 ،در  256صفحه
 -2افغانستان به کجا می رود؟ (مجموعه سخنرانی
ها در اروپا و امریکا) ،کابل ، 2003 ،در 520
صفحه
 -3افغانستان بر سر دو راهی ،مجموعه سخنرانی
ها ،کابل ، 2005 ، ،در  173صفحه
افغانستان در چنبر گردباد سهمگین تاریخ،
-4
مجموعه سخنرانی ها ،کابل ،2006 ،در  182صفحه
ابرهای آشفته و سیاه بر فراز آسمان افغانستان،
مجموعه سخنرانی ها ،انتشارات کاوه ،کلن،2010 ،
در  386صفحه
افغانستان -سیاهچاله ناشناخته جیوپولیتیک در
(ناتو
جهانی
های
سیاست
ناپیدای
کهکشان
درگورستان ابر قدرت ها) ،مجموعه سخنرانی ها،
زیر چاپ در 350صفحه
روندهای همگرایی در گستره متاجیوپولیتیکی
اروآسیای میانه بزرگ و گستره ایرانستان ،آماده
چاپ در  500صفحه
جایگاه ناپیدای افغانستان در پهنه سیاست های
جهانی،آماده چاپ در  500صفحه
لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی
افغانستان (نگاه دیگر به تاریخ کشور) جلد نخست
در  300صفحه ،آماده چاپ
به :پرونده مختومه «دیورند» و
نگاه توصیفی
از منظر «رئال
مساله نامنهاد «پشتونستان»
پولیتیک» ،در  400ص ،.آماده چاپ
ده اثر در بیش از به3500صفحه
آثار گردآوری و تدوین شده:
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نقش کشورهای منطقه در تامین امنیت ،ثبات و
بازسازی افغانستان(مجموعه مقاالت) ،کابل،2006 ،
در  410صفحه
افغانستان و جهان(مجموعه مقاالت اطالعاتی)،
کابل ،2005 ،در  600صفحه
دیورند»« :پایان خط» نزدیک می شود ،گزیده
مقاالت گرد آوری شده ،انتشارات «کاوه» ،کلن،
 ،2009در  320صفحه
سه اثر در 1130صفحه
کتاب ها و کتابواره های آگاهی بخش انترنتی:
شبستان ،گزیده مقاالت گرد
-1آذرخشی در سپهر
آوری شده از شبکه های انترنتی2006 ،
چراغی فرا راه آیندگان ،گزیده مقاالت گرد
-2
آوری شده از شبکه های انترنتی2008 ،
 -3کتابواره آگاهی بخش انترنتی ،دیدگاه ها و
برداشت ها ،پخش شده از کهکشان انترنتی ،در 250
صفحه ،انتشارات کاوه ،کلن.2013 ،
سه اثر در بیش از  2500صفحه
ویرایش آثار:
سی عنوان کتاب در بیش از ده هزار صفحه ،از
جمله بیست اثر در بنگاه های پروگرس ،میر و
رادوگا در مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات
خارجه
وزارت
استراتیژیک
مطالعات
مرکز
افغانستان در کابل
اهتمام در چاپ آثار:
اهتمام در چاپ پنج عنوان کتاب ،از جمله دو اثر
به زبان انگلیسی در  300صفحه ،و سه اثر مهم در
تاریخ دیپلماسی کشور:
 -1کشور شاهی افغانستان و ایاالت متحده ،لیون و
لیال پوالدا ،ترجمه استاد داکتر پنجشیری ،کابل،
 ،2005در  375صفحه
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 -2تاریخ روابط سیاسی افغانستان ،جلد نخست،
لودویک آدمک ،ترجمه استاد زهما ،انتشارات
پاییز،پاریس ،2005 ،در  284صفحه
 -3تاریخ روابط سیاسی افغانستان ،جلد دوم،
لودویک آدمک ،ترجمه استاد صاحب زاده ،انتشارات
پاییز ،پاریس ،2005 ،در  410صفحه
پنج اثر در  1300صفحه
نگارش و ویرایش مقاالت در مجالت:
چاپ دوازده شماره مجله( فصلنامه
استراتیژیک)
در

مطالعات

 1500صفحه

چاپ مقاالت در نشریات پریودیک مختلف:
شهرهای کابل و
از جمله در افغانستان در
قزاقستان،
روسیه،
ایران،
مزارشریف،
قرغیزستان ،امریکا ،انگلستان و آلمان.
در  500صفحه
جمعا هشتاد و پنج اثر در نزدیک به  27000صفحه
(از جمله  75اثر چاپ شده 7 ،آماده چاپ و سه
اثر پخش شده در انترنت و ده ها مقاله)
آثار زیر کار:
از سینکیانگ تا خراسان :تاریخ مهاجران آسیای
میانه ،داکتر کمال عبدهللا یف ،زیر ترجمه
در
روسیه
سیمای
ریختیابی
تاریخی
سیر
افغانستان ،داکتر ویکتور کارگون ،زیر ترجمه
داکتر
پشتون،
مساله
و
پاکستان
پدیدآیی
پانیچکین ،زیر ترجمه
شکست تجاوز بریتانیا در افغانستان ،داکتر
خالفین ،زیر ترجمه
دولت کیرپاند (پادشاهی دودمان کوشانی) ،داکتر
گوزل محی الدینوا ،دوشنبه ،زیر ترجمه
صادق هدایت :سوشیانسی که پس از مرگ به دنیا
آمد ،پروفیسور دانیال کمیسارف ،زیر ترجمه
بازی بزرگ ،الکساندر لیاخفسکی ،زیر ترجمه
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حزب دمکراتیک خلق بر اریکه قدرت ،داکتر
سیلینکین ،در دو جلد ،دوره های تره کی -امین و
کارمل ،زیر ترجمه
لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی
افغانستان (نگاه دیگر به تاریخ کشور) جلد دوم،
در دست نگارش
لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی
افغانستان (نگاه دیگر به تاریخ کشور) جلد سوم،
در دست نگارش
دولت یفتلی و نقش آن در تاریخ آسیای مرکزی،
داکتر معروف عیسی محمدف ،دوشنبه 2012 ،در 300
صفحه ،زیر ترجمه
تاریخ امارت بخار (نیمه دوم سده هشتم و میانه
های سده نزدهم میالدی) ،اسماعیلوا ،خجند،2005 ،
در  295صفحه ،زیر ترجمه
جمعا  4000صفحه که قسما در تارنمای کانون
مطالعات و پژوهش های افغانستان پخش شده است.
مجموع نوشته ها 31 :هزار صفحه.
آثار آقای آریانفر از نگاه حجم کار ( 27000صفحه
نشر شده و  4000صفحه زیر کار ،جمعا  31000صفحه)
در افغانستان ریکورد به شمار می رود و در تراز
گستره زبان پارسی دری از این نگاه ایشان را می
توان با بزرگانی چون داکتر باستانی پاریزی
مقایسه نمود.
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