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زندگی ایرانیان در زمانه های س�رایش 
یشت ها )۱(

سورنا فیروزی

امروزه دستاوردهای فکری و مادی تمدن بشری و حق دارندگی آنان، بر 
دو پایه دسته بندی می شوند: یافته های »باستان شناختی« و نوشته های 
تاریخی »کالسیک«. برای نمونه، چنانچه در کاوشی، یک ساخته سفالی 
یافت ش��ود که با دیرینگی چند هزار س��ال، شکل یک »تخت« را نشان 
ده��د، این گزین��ه، مدرکی برای س��اخت تخت و اندیش��یدن به آن در 
س��رزمین مورد کاوش در نظر گرفته می ش��ود. و از سویی دیگر، اگر در 
یک نوش��ته کالسیک، گزارشی درباره یک اندیشه یا سازه دیده شود، از 

آن با نام کهن ترین پیشینه مطلب م ورد گفتمان یاد می شود.
 »پاپیروس اس��میت« و »اب��رس« در مصر، با درون مایه های پزش��کی 
باستانی این سرزمین، نمونه هایی از نخستین گزارش های باستانی دانش 
پزشکی، گوشه ای از استناد ورزی های دسته دوم است. از این رو، ما نیز 
بایسیتی نگاهی به داشته های »باستان شناختی«، گزارش ها و نوشته های 
اس��ناد »کالس��یک« و آمیخته ای از هر دو )تفس��یر یافته با نوشته های 
موج��ود( بیاندازیم تا روش رایج کنونی در جهان را درباره تمدن ایرانیان 
نیز انجام دهیم. اس��نادی که این نگاش��ته برپایه آن ها بررسی شد، »تیر 
یش��ت«، »مهر یشت«، »بهرام یشت«، »رام یشت«، »فروردین یشت« و 

»آبان یشت« می باشند.
نخست باید برای هر کدام از این یشت ها بازه زمانی ویژه ای را روشن کرد 
تا زمان س��رایش و در نتیجه، زمانه برخورداری از دستاوردهای گزارش 

شده فرهنگی در این سروده ها، بدست آید.
در فرگرد یکم وندیداد، دیده می ش��ود که ایرانیان، در آغاز در سرزمینی 
خ��وش آب و هوا ب��ا نام »ایرانوی��ج« و در کرانه یک رود ب��زرگ به نام 
»دایتی��ای نیک« زندگی می کرده اند. س��پس آب و ه��وا، ناگهان دچار 
چرخش و دگرگونی می ش��ود و رو به س��ردی ش��کیبا ناپذیر می رود؛ به 
گون��ه ای ک��ه: )۱( »۳-... پس آنگاه، اهریمن همه ت��ن مرگ بیامد و به 
پتیارگی، اژد ها )مارهای س��رخ( را در رود دایتیا بیافرید و زمس��تان دیو 
آفریده را بر جهان هس��تی چیرگی بخش��ید. ۴- در آنج��ا )ایرانویج( ده 
ماه زمس��تان اس��ت و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نیز، هوا برای آب و 
خاک و درختان س��رد است. زمس��تان، بد ترین آسیب ها را در آنجا فرود 

می آورد.«
 آنچه در وندیداد گزارش ش��ده اس��ت، با واپس��ین دگرگونی های آب و 
 )wurm( هوایی رخ داده در پی اثرات پایانی از فرجامین عصر یخبندان
که در پایان دوره »پله ایستوین« ده هزار سال پیش روی داده است )۲( 
و گس��ترش پایانی خود را به سوی مناطق جنوبی تر )چون فرارود( انجام 
داده، هماهنگی دارد. از این رو، ساکنان این سرزمین، می بایست به سوی 
س��رزمین های جنوبی تر )فالت ایران( مهاجرت می کردند تا از س��رما در 
امان باشند. آنچه در ادامه این فرگرد به آن اشاره می شود، سرزمین هایی 
اس��ت که این مردمان پیاپی و در پس ترک ایرانویج ش��ناخته اند. نقطه 
آغازین را فرارود و نقاط سکونت سپسین را، نواحی گوناگون فالت ایران 
نش��انی می دهد. آنچه گفتی��م پیرامون ده هزار س��ال )حدود ۸۰۰۰ تا 
۹۰۰۰ پ. م( پیش رخ داده اس��ت. از س��ویی دیگر، آب و هوایی که این 
مردمان کوچنده با آن در فالت ایران روبرو ش��دند نیز، بس��یار با شرایط 

کنونی متفاوت بوده اس��ت. فالتی که آن ها در بیش��تر جا ها دیده بودند، 
س��رزمینی پر باران، سرس��بز و خنک بوده، چنانچه در خود فرگرد یکم 
نیز به آن اش��اره رفته است. افزون بر آن، نتیجه بررسی های دو دانشگاه 
»اوهایو« و »توبینگن«، نش��ان اس��ت که آب و هوای فالت ایران، از بازه 
زمانی ۳۳۰۰ پ. م تا ۳۲۰۰ پ. م، دچار دگرگونی های بنیادین گش��ت 
و به سوی خشک شدن سرزمین های فالت و کم باران شدن آن ها پیش 
رفت. )۳( از این رو، در این بازه، س��اکنان فالت، بایس��تی با ش��رایطی 
روبرو می ش��دند که پیوسته، با خشکس��الی های پیاپی و در میان آن ها، 
بارش های گسس��ته و گهگاه سیل آسا )بس��ان زمانه های پرباران فالت( 

همراه بود. به گونه ای که در تیر یشت می خوانیم:
 فضای نخستین نیاز به باران داشته، درخواست برای پرآب شدن چشمه ها 
بس��ان گذشته )بند ۵( دیده می ش��ود، سپس ادامه خشکسالی )پیروزی 
پی در پی دیو »اپوش« در بند ۲۲( گزارش ش��ده، در پس آن اش��اره به 
آغ��از بارش باران فراوان )پیروزی ایزد »تیش تر« بر دیو »اپوش« در بند 
۲۸( و گفتگو از روان شدن آب ها و خرم شدن کشتزار ها و چراگاه ها )بند 
۲۹(، خروش ه��ای اقیانوس هند و دریای مکران، )بند ۳۱(، تش��کیل ابر 
و وزش باد س��همگین و چاالک، رخداد باران و ابر و تگرگ و خرم شدن 
کش��تزار ها )بند ۳۳(. س��پس، س��خن از پایان وزش های نیرومند باد )با 
گفتن نشس��تن تیر استوره ای و در حال پرواز آرش( و رخداد بارش های 
کم در اندک زمان، آغاز دوباره بارش س��نگین باران، پیروزی »تیش تر« 
بر »پریان« باران زدا )بند ۳۹(، تشکیل ابر ها و بارش باران های فراوان تا 
میزان پدیدارش س��یالب در منطقه )بند ۴۰(، و در پایان بروز سیالب ها 
و گله از آن، به میان آمده که همگی نمایانگر این پرس��ش ها هستند که 
س��رزمین های ایران��ی فالت ایران، به س��وی دگرگونی های آب و هوایی 
پی��ش می رون��د. تغییراتی که پیرامون ۳۲۰۰ پی��ش از میالد رخ داده و 
س��رزمین ها را دچار خشکس��الی ش��دید و درازی کرده است. از این رو، 
»تیر یش��ت« در زمانه ای نزدیک به این هنگامه و در حدود بازه ۳۲۵۰ 
تا ۳۳۰۰ پ. م سراییده شده است و نشانگر این است که مردمان ایرانی 
و آریایی، از هزاره های دور در فالت ایران می زیس��ته اند. نام بردن از رخ 
دادن این رویداد ها در »سرزمین های ایرانی« و نه در جایی ویژه، جدای 
از شناس��اندن هویت سیاسی و تباری س��اکنان سرزمین های این فالت، 
به این مفهوم اس��ت که ای��ن یادنامه یک روزه نبوده، بلکه گزارش��ی از 

رخدادهای دراز مدت، در گستره ای از سرزمین های گسترده می باشد.
از این رو و تا به اینجا، می توان از »تیر یش��ت«، به عنوان نش��انگری ): 

شاخصی( برای تعیین بازه های زمانی چهاریشت دیگر بهره برد.
مهریشت:

در مهریش��ت سراسر، سخن از سرسبزی و بالندگی سرزمین های ایرانی 
است. هیچ گله و گزارشی از خشکسالی و دیو »اپوش« در میان نیست و 
پیوس��ته پیرامون کوه های زیبا، چراگاه های فراخ که وابسته به مهر است 
و تازش آب ها و گیاهان و رودهای پهناور و ناوتاک )قابل کش��تی رانی( 
و انبوه خیزاب های خروشان )تا بند ۱۴( سخن به میان آمده که همگی 
ب��ه زمانی پس از پایان عصر یخبندان )۸۰۰۰ پیش از میالد( تا پیش از 
آغاز دوره خشکس��الی در فالت )پیرامون ۳۲۰۰ پیش از میالد( است. از 
نظر بوم نگاری ): جغرافیایی( نیز، درکنار آورده ش��دن نام سرزمین های 
ایرانی چون مرو هرات، س��غد و خوارزم )که برپایه نوش��ته های دیودور، 
بعد ه��ا در اواخر هزاره س��وم پیش از میالد نیز با همی��ن نام ها بوده اند( 
و همچنین ازالبرز کوه، هندوس��تان و غرب نیز نام برده شده است )بند 
۱۰۴(. نمونه واپس��ین نش��ان می دهد که آن ها نام برآمده از رود س��ند 
)هند( را می شناخته اند و به این ترتیب، می توانسته اند که تمدنی در آن 
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گس��تره را نیز شناخته باش��ند. تمدنی که آن را با نام مهرگارث الیه دو 
تا ش��ش )Mehrgarh II-VI( می شناسیم و مربوط به بازه ۵۵۰۰ تا 

۳۳۰۰ پیش از میالد بوده است.
 با توجه به وجود تفاوت های روشن میان نوشته های یشت ها در مردمان 
روزگار »مهریشت« با آموزه های اشوزرتشت سپیتمان )که نیازمند مدت 
زمان��ی قابل توجه اس��ت( و هم چنین با نظر به اینکه نام اشوزرتش��ت، 
بار ها در این یشت آورده شده )که نشان می دهد در پس وی این سروده 
نگاش��ته ش��ده(، بازه مورد نظر بایس��تی در حد فاصل سال های ۵۵۰۰ 
پ. م تا ۳۵۰۰ پ. م بوده باش��د. س��ندی که خود نشان دهنده درستی 
گزارش های اسناد »کالس��یک« پیرامون زیست زرتشت در هزاره هفتم 

پیش از میالد است.
چگونگ��ی زندگ��ی و تم��دن، باوره��ای مذهب��ی و دانس��ته های علمی 

»مهریشت«
ایرانیان در هنگامه سرایش »مهریشت«، ساختمان »برجی« را می شناسند 
)بند۷ و ۴۵(، از زیور بهره می برند )بند۱۳(، دارای سلسله مراتب سیاسی 
دهخدا، شهربان و شهریار هستند )بند ۱۷(، تعریف هایی جداگانه از ده، 
ش��هر، کشور، سران روستا، سراوران ش��هر و شهریاران کشور دارند )بند 
۱۸(، ابزارهای جنگیش��ان، نیزه های بلند دس��ته )بندهای ۲۱ و ۱۰۲(، 
تی��ر )بند ۲۴(، فالخن )بند ۳۹(، دش��نه )بند ۴۰(، گرز )ه مان(، س��پر 
و زره گاه س��یمین و زرین )۱۱۲( اس��ت. آنان در لشگر کشی های خود، 
دارای آراس��ته بندی و رده بندی بوده )بند ۴۱ و ۴۷ و ۴۸( که بس��یار 
پیش تر از نمونه های آش��وری، هخامنشی و رومی است. نیروی سوارکار 
)اسب( نیز ایجاد کرده بودند )بند۱۰۱( تیرهایی که آن ها بهره می بردند، 
دارای پر کرکس و س��وفاری از اس��تخوان بوده و گاه چوبه هایی از جنس 
آهن داش��ته اند )بند ۱۲۹(. خانه های ستون دار را می شناسند )بند۲۸(، 
گل��ه دار و گاوپرورند )ه مان(، به زیبای��ی زنان ارج می نهند )بند ۳۰(، بر 
روی بالش های پهن و بس��تر می خوابند )ه مان( و دارای گردونه هستند 
)ه مان(. پس دو صنعت، دامپروری و بافندگی را می شناس��ند و پیش از 
»هیتی ه��ا«، از گردونه بهره می بردند. و از آنجایی که به گردونه بس��تن 
گاو بسیار نکوهیده شده )بند۳۸(، در می یابیم که برگردونه ها اسب بسته 
می ش��ده )پیش از س��ومریان و یا اشاره به کردار سومریان در بذرافشانی 
و ش��خم زنی با گاو(. خانه های چند اتاقی را می شناختند )بند۴۴(، کوه 
البرز را می ش��ناختند )بند ۵۰( که بخش��ی از بوم نگاری ش��ناخته شده 
ایرانیان در فالت را در بازه مورد بررسی نشان می دهد که همانند »یسنا 
هات ۲۸، بند۸« از گات ها سراییده اند )بند ۵۱(. می پندارند که خورشید 
به دور زمین می چرخد )بندهای فراوان درباره خورشید تیزاسپ(، اما در 
پزشکی تا بدانجا رسیده بودند که مغز را سرچشمه و مرکز نیروی زندگی 
می دانستند )بند۷۱( که بسیار جلو تر از اندیشه مصری ها در ۱۶۰۰پ. م 
)پاپیروس اس��میت( است که می پنداشتند قلب دراای این ویژگی است. 
هم چنین زمین را کروی و گوی سان می پنداشتند )بندهای ۹۵ و ۹۹( 
که کهن ترین س��ند ها در این باره است. بس��یار به روستا، شهر و کشور 
خ��ود مهر می ورزیدند )بند۷۵( و گونه ای ناسیونالیس��م و ملی گرایی در 
می انشان جریان داش��ت. خدای بزرگ، همچنان »اهوَرمزدا« است )بند 
۸۲ و دیگ��ر(. ب��ه دو زندگی باورمن��د بودند )این جهان��ی و جهان پس 
از م��رگ( )بند ۹۳( از دش��منانی نام برده اند که درفش خونین )س��رخ 
رن��گ؟( دارند و م��ورد یورش آن ها قرار می گیرند )ه م��ان(. با طال و فلز 
سر و کار داشتند و با آن ها صنعت گری نیز می کردند )بند ۹۶(. اهریمن 
از حال��ت نمادین در گات ها فاصله گرفته و موجودیت ش��خصیتی یافته 
اس��ت )بند۹۷(، س��ه باور اندیش��ه، گفتار و کردار نیک را به گونه شعار 

می نوی بکار می بردند )بند ۱۰۶( در پس رده های سیاسی که آورده شد، 
جایگاهی با عنوان »زرتش��توم« داش��ته اند )بند ۱۱۵( که گمان می رود 

بلندپایه ترین جایگاه مذهبی بوده است.
س��امانه آموزش��ی در آن ها تعریف ش��ده بود و دارای رده های آموزگار و 
شاگرد بوده اند )بند ۱۱۶(. مفهومی ویژه برای پیمان زناشویی، همکاری 
و روابط همس��ایه، تعریف ش��ده بود و این پیوند ها را به صورت رس��می 
می ش��ناختند )ه مان(. آنان حتی از پیوندهای سیاسی میان دو کشور نیز 
برای خود تعریف داش��ته اند و آن را از مهم ترین پیوند ها برمی شمردند. 
)بند ۱۱۷( این مردمان به آراستن گردونه ها گرایش داشتند )بند ۱۲۴( 
آهن و پوالد را می شناخته اند )بند ۱۲۹ و ۱۳۰( تیرهایی با بدنه »آهنین« 
و چکش های��ی دو تیغ��ه از جنس »پوالد« و نیز گرزهای پرتاب ش��ونده 
آهنین )بند ۱۳۱(، آشکارا نشان می دهد که باستان شناسی در ایران، به 
پش��توانه اندک کاوش های پراکنده انجام ش��ده و ناقص گزارشی سراسر 
نادرس��ت از آغاز عصر آهن ایران )پیرام��ون ۱۰۰۰ پیش از میالد( داده 
اس��ت. همچنین از سرزمین َوِرَن )شمال ایران به شوند حضور نخستین 
فریدون در آنجا( نام برده اند )بند ۱۳۴( که با سند دیودور پیرامون وجود 
نام آن در هزاره س��وم پیش از میالد هماهنگی دارد و به گونه موازی با 
نوش��ته یونانی یادشده، س��رزمین های باختری ): غربی( و شمالی ایرانی 

نشین به آن دروان را نشان می دهد.
فروردین یشت:

همانند »تیر یشت«، درون مایه »فروردین یشت« نیز نشان می دهد که 
زمان س��رودن آن، درس��ت در هنگام گذر از دوره پرباران به خشکسالی 
اس��ت، اشاره به فراوانی آب ها و رس��تنی ها و چشمه ها )بندهای ۹، ۱۰، 
۱۴ و ۳۲( و س��پس آمدن خشکس��الی )بند ۶۶( و دگرب��ار آمدن باران 
و روی��ش گیاه��ان ک��ه زمانی از میان رفت��ه بودند و باز ه��م آرزو برای 
بازگش��ت و ماندگاری خرمی ها و آب ها، همگی نشان دهنده این راستی 
): واقعیت( اس��ت که مردمان ایرانی در روزگار س��روده شدن »فروردین 
یشت«، نزدیک به سال های ۳۲۵۰ تا ۳۱۵۰ پیش از میالد می زیسته اند 
و در آس��تانه و مرز گذر از دوره ای پرباران به دوران خش��کی و کم آبی 

بوده اند.
بخش��ی هایی از چگونگی زندگی و تمدن، باورهای مذهبی و دانسته های 

علمی در »فروردین یشت«
باورمندی به احاطه ش��دن گرداگرد زمین توس��ط آس��مان که نشان از 
باورمندی به گوی س��انی ): کرویت( زمین اس��ت )بند ۲( باورمندی به 
اینکه کرانه های آس��مان نادیدنی و دس��ت نیافتنی است )بند ۳(، دسته 
بن��دی جانوران به ۵ گروه )بند ۱۰(، بح��ث زایش و پروزش مردانی که 
در انجم��ن، بتوانند س��خن خود را ب��ه گوش ها فرو برن��د )بند ۱۶( که 
ما را به یاد انجمن های سیاس��ی ب��زرگان در تاریخ کهن ایران می اندازد 
ک��ه پس از گفتگوهای��ی، فرمانروایانی چون »زوتهماس��پ« و »قباد« را 
برگزیدند )و نیز انجمن َمَگ مورد خواست زرتشت در گات ها و ِمِهستان 
پارتی ها(، باورمندی به حرکت خورش��ید و ماه و ستارگان در راهی ویژه 
)ه مان(، گفتمان از رده های سیاس��ی روستا، شهر، کشور، و »زرتشتوم« 
)بند ۲۱(، گفتگو از دو بال در رده های آراس��ته سپاه و دل آن )بند ۳۹( 
که نش��ان دهنده الگوی گونه آرایشی جنگی سپسین به روزگار ساسانی 
– رومی اس��ت، اش��اره به جنگ افزارهای فلزی خود، سپر و خنجر )بند 
۴۵( و شمش��یر )بند ۴۶(، اش��اره به رس��ته های س��واران در سپاه )بند 
۲۶( باورمندی به کمک درگذش��تگان به س��پاهیان )جای جای یشت(، 
اشاره به دوس��رزمین »سائینی« و »داهی« )بند ۱۴۴( و ستودن زنان و 
مردان آن ها در کنار زنان و مردان ایرانی )ه مان(، اش��اره به سوش��یانت 
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)بند ۱۴۵(، اش��اره به درخواس��ت برای آمدن آب و گیاه و ماندگاری آن 
)بند ۱۴۷(، اش��اره به آتربانان کشور )ه مان( که نشان دهنده برپایی یک 
سامانه فرمانروایی در سرزمینی مشخص با رده های مذهبی است، اشاره 

به ترتیب های خانمان ها، روستا ها، شهر ها و سرزمین ها )بند ۱۵۰(.
ب��ا در نظر گرفتن زمانه س��رایش این دو یش��ت )مهریش��ت و فروردین 
یش��ت( و آنچ��ه گفته ش��د در تاریخچه دیگ��ر تمدن ه��ا، می بینیم که 
دیرینگی بسیاری از دس��تاوردهای بشری بسیار کهن تر از پنداشت های 
کنونی اس��ت، برای نمونه، بهره گیری از بالش به ش��وند یابش ش��ماری 
از آن ه��ا در آرامگاه ه��ای برخی فراعنه مصر، )۴( و ی��ا هنگامه پیدایش 
رده های سیاس��ی حکومتی، باورهای علمی یاد شده )چون بارومندی به 
گوی س��ان بودن زمین پیش از فیثاغورث یا جنبش ماه و خوردش��ید و 
دیگر س��تارگان در مدار خود(، بهره گیری از گردونه )پیش از س��اکنان 
سومری اور( و اسب )پیش از »هیتیایی« های آریایی تبار( برخورداری از 
افزارمندی ): صنعت( ساخت پوالد و آهنگری و نیز زرگری پیش از آغاز 
آن ها در بسیاری از دیگر جاهای متمدن جهان، باور به یک فضای رایزنی 
و سخنوری برای جا انداختن یک نگرش و نیز وجود یک سامانه آموزش 
و پرورش، بهره گیری از دامپروری، کش��اورزی و بافندگی، زیس��تن در 
خانه های س��تون دار و نیز آگاهی های پزش��کی یادش��ده، همگی نشان 
می دهند که پیش��ینه بسیاری از دس��تاوردهای فرهنگی بشری، نسبت 
به برداش��ت های کنونی، از دیرینگی کهنت��ری برخوردار بوده و مردمان 
آریای��ی از دیرباز در فالت ای��ران و به گونه ای متمدانه می زیس��ته اند و 
کیفی��ت زندگانی آنان نیز بس��یار درخور بوده اس��ت. دنباله پژوهش در 

بخش دوم، پرداخته می شود.

پی نوشت ها:
۱-   اوس��تا، کهن ترین سرودهای ایرانیان، به کوشش جلیل دوستخواه، 

نشر مروارید، ج۲، وندیداد، فرگرد یکم، رویه های ۶۵۹ و ۶۶۹.
۲-   مبان��ی باستان شناس��ی، صادق ملک ش��همیزادی، نش��ر مارلیک، 

رویه های ۱۰۸ و ۱۱۸.
 .Science، Jan ؟A( What Drives Societal Collapse   -۳

.By Harvey Weiss and Raymond S. Bradley ۲۰۰۱ ،۲۶
 B( Climate and agriculture in the ancient Near
 East: a synthesis of the archaeobotanical and stable
 carbon isotope evidence، Vegetation History and
 Archaeobotany، Institut für Ur- und Frühgeschichte،
 Ältere Abteilung، Labor für Archäobotanik، Tübingen
 Tübingen،  ۷۲۰۷۰  ،۲۳  University، Rümelinstrasse

.۲۰۰۸ February ۲۹ ،Germany
 C( Ohio State University، Major Climate Change
 Years Ago: Evidence Suggests That ۲۰۰ ،۵ Occurred

.۲۰۰۴ ،۱۶ History Could Repeat Itself December
 Interesting Facts« .)۳۰-۰۱-۲۰۱۰( James Yolkowski   -۴
.۰۱-۰۴-۲۰۱۰ - Ancient Egypt«. Sentex. net. Retrieved

امردادنامه دو ساله شد
با درود و شادباش

امردادنامه دو ساله شد.اینک دو سال است که با شما هستیم 
و این کامیابی را به همه خوانندگان گرانقدر و ایران دوستان 
نازنین شادباش می گوییم و خرسندیم که توانسته ایم با کار 
گروهی دو س��اله نخستین ماهنامه الکترونیکی ایرانپژوهی را 
به پیشگاه دوستداران این سرزمین هر ماه پیش کش کنیم.

گرامیان ارجمند, اما در س��ال سوم بر آنیم تا هر چه بیشتر با 
ش��ما خوانندگان امردادنامه در تماس باش��یم,با پیشنهادها و 

نگرشهای سازنده شما و حضور دلگرم کننده تان

با شما در فیس بوک
پی��ش از این در وب��گاه ماهنامه به این نش��انی و نیز در تاالر 
امرداد با شما عزیزان در ارتباط بودیم و از این پس با آمدن 
در برگه فیس بوک ش��ما می خواهیم هر چه بیش��تر در کنار 

شما و اندیشه و نگاه شما باشیم,چرا که

آنچه ما را به پیش می راند 
/htt p://www.facebook.com/pagesنگاه شماست

239237788426/amrdadnamh

http://www.amordad.org/emag
http://www.amordad.org/emag
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لزوم شناخت تاریخ و تمدن ایران پیش 
از ماد

نویسنده: یزدان صفایی

آن چه نگارش این سطور را سبب گشته است نگرانی نگارنده از بررسی و 
پژوهش ناقص در زمینه تاریخ ایران باس��تان است. منظور از این نقصان 
و کمبود،   همان کم کاری پژوهش��گران درب��اره ی دوران تاریخی پیش از 
تش��کیل دولت ماد است. دیِد نادرستی که از آغاِز تاریخچه ایران شناسی 
درباره آریا ها و نا آریا ها در فالت ایران، میان پژوهش��گران وجود داش��ته 

است، زمینه ساز این بی توجهی به تاریخ  پیش از ماد گشته است.
عام��ل مهم دیگر، کمبوِد آگاهِی منابِع یونان��ِی از تاریخ دیرینه ایران در 
دوره پیش از تش��کیل دولت ماد اس��ت. این منابع ک��ه به گزاف و بیش  
از حد مورِد اعتماِد پژوهش��گران است درباره تاریخ کهن تر ایرانی ناقص 
هستند و همین نقص، عامل مهم دیگری بر بی توجهی پژوهشگران بوده 

است.

مقصود ما از این مقاله، بررسی تبار شناختِی مردمان ایران باستان نیست. 
ایش��ان چه آریایی باش��ند و چه نباشند در سرزمین و فالتی زیسته اند و 
تاریخ، به جای گذاشته اند که همین سرزمین کنونی ایران و سرزمین های 
همس��ایه و هم پیش��ینه و هم فرهنگ آن، بوده اس��ت. این دوره از تاریخ 
ک��ه نگارنده، ن��اِم »پیش از ماد« بر آن ها نهاده اس��ت ]۱[ از بس��یاری 
جهات، با فرهنگ پس��ین و مورِد توجِه پژوهشگران، همسانی و یکرنگی 
و حتی یکس��انی داش��ته اس��ت. در این مقاله کوشیده ش��ده است تا به 
بررس��ی جلوه های مشترک فرهنگی و تاریخِی تمدن های »پیش از ماد« 
با یکدیگر و با تمدن های پسین، بپردازیم تا بلکه از این رهگذر، خواننده 
را با اهمیِت بررس��ی و ش��ناخت فراگیر از همه دوران-های تاریخ ایران 
]در این جا: دوره پیش از ماد[ آشنا کنیم و بدین منظور، برای هر یک از 

این تمدن ها، بخشی از مقاله را اختصاص داده ایم:

۱. در آغاز به تمدن ایالمی می پردازیم.
آ. درباره نام این تمدن، نکته مهم این اس��ت که ایرانیان، ایالمی ها را به 
ن��ام اوجه Uja یا هوجه Huja می ش��ناختند. ای��ن واژه در نام امروزی 
خوزس��تان به چش��م می خورد. ]۲[ پس از طِی دوران »پیش��امدی« و 
در تم��دِن هخامنش��ی، می بینی��م که پارس��ی ها در کتیبه ه��ای خود 
همواره، هنگامی که می خواهند مردم تحت سرپرس��تی خود را نام  ببرند 
از »خوزی ه��ا« در آغ��از و بالفاصله پس از »پارس��ی« ها و »پارتی« ها و 
»ماد« ها و گاه بالفاصله پس از »پارس��ی« ها یاد می کنند. ]۳[ همچنین 
این که یکی از پایتخت های هخامنشیان در شوش بود و شاهان هخامنشی 
در درازنای تاریخ خود در آن، کاخهای فراوانی س��اخته اند، ]۴[ می تواند 
نش��ان دهنده اهمیِت تمدِن »ایالم« و »ش��وش« ]۵[ ب��رای فرمانروایان 
پارسِی شاهنشاهی هخامنشی باشد. ضمناً کورش هخامنشی، بنیان گذار 
این حکومت، در بابل، خود را »ش��اِه انشان« خوانده است. ]۶[ انشان از 
ش��هر های مهم »ایالم« بوده است. ]۷[ ش��هر باستانی »شاپورخواست« 
بعداً در دوره ساس��انیان بر خرابه های خایدالو ]=یکی از ش��هرهای مهم 

ایالم[ بنا گردیده است.]۸[
ب. هیچ گونه آثار نژاد دورگه )نژاد زرد، سیاه و احتماالً گونه غیر متعارف 
از نژاد س��فید(، در لرستان و خوزستان و مناطق دیگر که پهنه ایالم ]۹[ 
را تش��کیل می داده، دیده نمی ش��ود. افزون بر آن هی��چ برخورد نژادی 
در کار نیس��ت. کورش کبیر به راحتی خود را »انش��انی« اهل ایالم یاد 
می کند. پارس��ی و انش��انی در دید او یک مفهوم یگانه دارند. ]۱۰[ که 
این، نش��ان دهنده نزدیکِی نژادِی مردم ایالم با دیگر ایرانیان می باشد. از 
س��ویی، دالیل زبان شناسی نشان از پیوند ایالمیان با دیگر اقوام باستانی 
دوران »پیش از ماد« دارد. زبان ایالمیان و کاس��یان قرابت دوری با هم 
داش��ته اند ]۱۱[ چنان که برخی پژوهش��گران از یک واحد زبانی به نام 
»ایالمی – کاسپی« نام برده اند. ]۱۲[ و می دانیم که زبان کاسی، نزدیکی  
بس��یاری با دیگر زبانهای ایرانی داشته است. ]۱۳[ پژوهشگر توانا، آقای 
س��جادیه نیز در مقاله ای ]۱۴[ به بحث نزدیکی میان واژگان و دس��تور 
زب��ان ایالمی با زبان ها و گویش های رایج ایران امروزی پرداخته اس��ت. 
از دیگ��ر ویژگی های مش��ترک تمدن ایالمی و دیگ��ر تمدن های ایرانی، 
اهمی��ت نقش زن در جامعه اس��ت. در ایالم، مانند سراس��ر خاور زمین 
در روزگاران نخس��تین حوزه فعالیت زن مح��دود به خانه نبود ]۱۵[ از 
جنبه های مش��ترک تمدن ایالمی و سومری، استفاده ایالمیان از نوشتار 

سومری برای نوشتن زبان خویش بوده است. ]۱۶[
پ. در بح��ث هنر نیز، زمینه های مش��ترکی در دس��ت داری��م. در هنر 
هلتمتی که مراس��می را نش��ان می دهد هفت جنگج��و در کنار یکدیگر 
گام بر می دارند. این هفت قیافه ش��بیه و یکس��ان اند. در این اثر هنری 
کوشش شده با تکرار افراد، اثر آن در بیننده تقویت شود. این شیوه کار 
مورد عالقه هیتیان و آش��وری ها و سپس هخامنشیان قرار گرفت. ]۱۷[ 
مهم تری��ن نقش مایه را در هنر مذهبی ایالم، مار تش��کیل می دهد و در 
س��نگ یادمان »اونت��ش – گل« دو نمونه از این مار ه��ا را می بینیم. در 
واقع مار از زمانهای قدیم روی اش��یا و به ویژه مهرهای دوران س��وم اور 
ظاه��ر می گردد ]...[ ای��ن نمونه ها چه به صورت طبیعی و چه به صورت 
نمادین از خدایی بسیار کهن نشان دارند که مار نماد او، اسیر او و جهان 
زیرین قلمرو اوس��ت. ]۱۸[ حتی بعضی اوقات انسان های اساطیری هم 
با ترکیبی از انس��ان و مار دیده می ش��وند یا با سر انس��ان و بدن مار بر 
روی مهر دیده می ش��وند. عالوه بر این، نقش مار بر روی نقش برجسته 
کورانگون و استل کوتیک اینشوشیناک گال نیز به عنوان سمبل خدایان 
ای��الم حجاری شده اس��ت. وجود نقش مار بر روی مهرهای اس��توانه ای، 
اس��تل ها، نقوش برجسته و ظروف س��فالی ایالمی نشانی از اهمیت ویژه 
مذهبی این نقش می دهد. ]۱۹[ که به دیِد نگارنده، قابل سنجش با شاه 
اس��توره ای مندرج در شاهنامه و اوس��تا، یعنی »آژی دهاک« می باشد. 
ضمناً در بحث دین، می دانیم که تا وقتی که افراد حتی شاهان ]ایالمی[، 
در نور زمین )روز( در حرکت اند، وفاداری ایشان متوجه خدای خورشید 

است ]۲۰[ که قابل سنجش با اهمیِت خورشید در ادیان ایرانی است.

۲. در گام دوم از این گفتار، تمدن »اورارتو« را مورد بحث و بررسی قرار 
می دهیم.

آ. در این بخش، ابتدا به مبحث نام شناس��ی و نژاد شناس��ی اورارتویی ها 
می پردازی��م. قدیمی ترین مأخ��ذی که در این زمینه به دس��ت آمده از 
متون کتیبه های آش��وری به خط میخی اس��ت که در آن دولت مذکور، 
اورارتو نامیده ش��ده اس��ت. ]۲۱[ نام اورارتو به گونه »اوراشتو« در متن 
بابلی کتیبه داریوش در بیس��تون به چش��م می خورد اما در متن پارسی 
آن به جای آن نام، از واژه »آرمینا« اس��تفاده ش��ده اس��ت که این خود، 
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نش��ان دهنده یکی ب��ودن ارمن ها و اورارتویی ها می باش��د. ]۲۲[ به دیِد 
نگارنده، واژه اورارتو، از دو جزء »اور« به معنی »ش��هر« و »ارتو« برابر با 
»آرتا« و »ارد« اوستایی و پهلوی است که روی هم، معنای »شهر راستی 
و نظم« می دهد. جالب است که در گستره تمدن اورارتو، امروزه، شهری 
وجود دارد به نام »اردبیل« که آن هم از دو جز »ارد« ]=که در نام تمدن 
اورارتو، به »ارتو« تبدیل می ش��ود[ و »بیل« ]= که   همان villageاست: 
در زبانهای اروپایی به معنی ش��هر و آبادی بوده اس��ت و ریشه ای آریایی 

دارد.[ ساخته شده و دقیقاً معنِی »شهر راستی و نظم« می دهد.
نامهای اورارتویی و به ویژه نام ایزدان آن ها، به روش��نی، ایرانی است که 

در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:
ُخلد یا خالد = ُخراد، خور. )نام ایزد(

ارد = ارت، ارد. )نام ایزد(
تیشبا = تیش بغ، تیش تر. )نام ایزد(

آرزاشکو )دژ( = ارزه، ارزاسپ.
و نامهایی چون »تیرآریا« که نام ش��هربانویی اورارتویی بوده و همچنین 
نام »منوئه« که یکی از پادشاهان زورمند اورارتو بوده است، همگی کاماًل 
ایرانی هس��تند. ]۲۳[ از نظر نژادی مردم اورارتو، دنباله قوم هوریاِن بین 
النهرین ش��مالی بودند. ]۲۴[ در مورد هوری��ان، در ادامه مقاله، گفتگو 

خواهیم کرد.
ب. به لحاظ تاریخی، اورارتو بیش��تر درگیر جنگ و جدال با آش��ور بوده 
اس��ت. ]۲۵[ و قدرت اورارتو به آنجا رس��ید که در زمان پسر آرگیشتی، 
»سردوری«، در نیمه س��ده هشتم پیش از میالد، سخن از پیروزی های 
نظامی علیه آشور و گسترش قلمرو دولت اورارتو تا مدیترانه و چیرگی بر 
راه های مهم تجاری است ]۲۶[ ضمناً طبق اسناد آشوری، میان اورارتو ها 
وکیمری ها، در پایان س��ده هش��تم پیش در آسیای مقدم جنگ رخ داد 
]۲۷[ هم��ه این عوامل به ع��الوه موقعیت جغرافیایی اورارتو در در غرب 
دری��ای مازندران، میان دریاچه وان، دریاچه ارومیه، دریچه س��وان، خم 
رود فرات تا اردبیل، و ارومیه در آذربایجان ]۲۸[ باعث ش��ده بود تا هنر 
و دین ایرانی، هیتی و مصری، سوریه ای و آشوری ]۲۹[ و همچنین هنر 

سکایی ]۳۰[ با هنر اورارتویی در پیوند باشد.
ت. در بحث دین نیز، اقوام اورارتویی و هوری خدایان یکسانی داشته اند: 
»خدای اصلیهوری، »تش��وبTisub« که با خدای اورارتویی »تایشه به 
Teishebe« و همچنی��ن خدای اصلیه��وری، »هه با Heba« با خدای 
اورارتویی »هوبا« دو به دو منطبق اند. نکته مهم دیگر در فرهنگ و تمدن 
اورارتوی��ی، حضور خدای��ان ایرانی در دین اورارتویی اس��ت. در خدایان 
اورارتویی، جای نخس��ت به »خالدی Haldi« که خدایی ایرانی اس��ت، 
تعلق دارد. ایش��ان، »خالدی« را از ایرانیان س��اکن شهر ایرانی مصیصر 
Mussasaier )موسایسر یا موصاصیر = یا موجسیر امروزی( آن هم پس 
 »Bagbarto از تصرف این ش��هر اقتباس کردند. از سویی نام »باگبارتو
همس��ر خالدی نیز واژه ای ایرانی اس��ت که معنی آن همسر خداست در 
دین اورارتویی، خدا مجسمه، شکل یا تصویر نداشت بل که آن را با مظهر 
یا نش��انه ای، نمایش می دادند این نکته می تواند نش��انه ای از اقتباس از 
فرهنگ مذهبی اقوامی باش��د که از س��رزمین های شرقی به این منطقه 
وارد شده بودند. نشانه خدایی خالدی که در پیشاپیش سپاهیان حرکت 
داده می شد، یک نیزه بود. چنین نشانه هایی در باالی بام پرستشگاه ها و 
در دو سوی دروازه آنجای داشت، نشانه تندیس همسر خالدی به دست 
نیامده اس��ت. ایده بی تصویر بودن خدا به ادیاِن نخس��تیِن هند و ایرانی 
گات ها و ریگ ودا می رس��د. در اورارتو »تش��ه با Tescheba« با گاو نر 
و خالدی با ش��یر در رابطه قرار داده می ش��د. اورارتوییان برای پاره ای از 

خدایان کم اهمیت تصویرهایی داشتند. ]۳۱[ ظاهراً کیش مردم اورارتو 
با کیش مردم آس��یای مقدم قرابتی داش��ته اس��ت… دیگر از خدایان 

اورارتو که می شناسیم »آرد Ard« خدای مهر است. ]۳۲[
ث. رگه خاصی از زبان اورارتویی در زبان ارمنی وجود داش��ته و تاکنون 
نیز بخش��ی از آن حفظ ش��ده اس��ت. می اِن زبان اورارتوی��ی و هوریایی 
خویش��اوندی وجود داشته است اما نمی توان آن ها را یکی دانست. ]۳۳[ 
قواعد هر دو زبان یکی اس��ت ]۳۴[ نکت��ه مهم این که از روی آثار یافت 
ش��ده در »توپراق-قلعه Toprak kala« که در نزدیکی ش��هر وان به 
دس��ت آمده و به زبان اورارتویی است. ]۳۵[ در سالهای ۱۸۹۳ و ۱۸۹۶ 
میالدی م. و. نیکولس��کی M. V. Nikolski به تفس��یر و ترجمه کلیه 
نوش��ته-های اورارتو که تا آن زمان در اراضی روسیه به دست آمده بود، 
پرداخت. به س��ال ۱۹۰۰ میالدی مطالبی درب��اره متون اورارتو از طرف 
صندلچیان دانش��مند ارمنی انتش��ار یافت. وی زبان اورارتو را از زبانهای 

هند و اروپایی ]آریایی[ شمرد ]۳۶[

۳. در گام سوم، به سراغ سرمت ها که از اقوام های آریایی خارج از فالت 
ای��ران بوده اند، می رویم و پیوندهای مش��ترک فرهنگی آن ها را با دیگر 

اقوام ایرانی می پژوهیم.
آ. زبان سرمت ها جز زبانهای ایرانی ]۳۷[ و وابسته به زبان اوستایی بود. 
الاقل آن گروه از س��رمت ها که هرودوت از آن ه��ا نام برده و غربی ترین 
شعبه س��کا ها بوده، به یک گویش سکایی سخن می گفتند ]۳۸[ قبایل 
س��رمتی گوناگون با لهجه ه��ای مختلف ایرانی س��خن می گفتند ]۳۹[ 
سرمت ها مردمی ایرانی نژاد بودند ]۴۰[ و با سکا ها هم نژاد و مانند آن ها 
صحران��ورد بوده اند با این وجود به طرز آش��کاری از آن��ان جدا بوده اند. 
]۴۱[ آنان با ماد ها، پارس ها و پارت ها پیوس��تگی نزدیکی داشتند. ]۴۲[ 
سرمت ها با اساطیر ایرانی نیز در پیوند هستند: در نوشته های اسطوره ای 
و دینی ایرانی، فریدون که شاه آریاییان بود، سرزمین خویش را میان ۳ 
فرزند خود َسلم، تور و ایرج بخش کرد نام سلم در نوشته های باستان به 
صورت »سئیریم« و »سرم« آمده است هر یک از بخشهای ُملک فریدون 
به نام فرمانروایانشان، سرمان، توران و ایران نام گرفته اند. نام سرمان در 

تاریخ به صورت »سرمت« و در التینی »سرمتای« آمده است ]۴۳[
ب. با مطالعه تاریخ و خاس��تگاه و دین س��رمت ها، متوجه نزدیکی آن ها 
به لحاظ فرهنگی به س��کا ها خواهیم شد. سرزمین سرمت ها در شرق از 
دریاچه آرال تا رومانی و مجارس��تان امروزی در غرب ادامه داشت ]۴۴[ 
و بیش��تر مردم س��رمتی میان ولگای س��فلی و رود دنی تر، بیابان گردی 
می کردند. ]۴۵[ س��رمت ها در نخستین سده پیش از میالد، سکا ها را از 
سواحل شمالی دریای سیاه عقب راندند و خود در آنجا نشیمن گزیدند. 
]۴۶[ س��رمت ها در زمانی که وارد صحنه تاریخ شدند، در حاشیه شرقی 
سکائیه باس��تانی می زیستند. هرودوت که نخستین شخصی است که از 
 Tanais آن ها نام می برد، می گوید: »پ��س از عبور از رودخانه تانائیس
دیگر در خاک س��کائیه نیستیم، نخستین منطقه به سرمت ها تعلق دارد 
که از دریاچه مایوتیس Maeotis آغاز می ش��ود و نواحی ش��مالی را به 
مس��افت پانزده من��زل در برمی گیرد و همگی فاقد درختان وحش��ی یا 
کاشته شده هستند. ]۴۷[ نویس��ندگان باستان درباره ساختار اجتماعی 
سرمت ها کمتر سخن گفته اند اما بدون تردید، این ساختار، مانند ساختار 
زندگی و اجتماعی س��کا ها بوده است. طوایف سرمتی برده نداشتند زیرا 
که هیچ نویسنده باستانی از حضور بردگان در میان آنان سخن به میان 

نیاورده است. ]۴۸[
آبایف به اختالف دینی تورانیان و ایرانیان توجه کرده، و ضمِن اش��اره به 
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عدم نفوذ آیین زردش��ت در باورهای دینی مردم اوستیا )آس ها( یادآور 
ش��ده است که اقوام س��کایی و س��رمتی تنها اقوامی از تیره های ایرانی 
بودند که آیین زردش��ت به سرزمینش��ان راه نیافت ]۴۹[ س��رمت ها به 
زندگ��ی پس از مرگ اعتقاد داش��تند و آن را ادام��ه زندگی دنیوی خود 
می دانستند. این موضوع از مراسم تدفین و مشاهده وسایل درون گور ها 

معلوم می شود. ]۵۰[

۴. در بخش پیش��ین، از س��رمت ها و نزدیکی آن ها با سکا ها گفتیم. در 
این جا مشخصاً به خوِد سکا ها می پردازیم.

آ. سکستان )سیستان(، سگز )سقز(، ساکسن، ساسان )ساس( بازتابهایی 
از قوم سکاس��ت. در شاهنام، »س��ام« و بازماندگانش نامدار ترین خاندان 
س��کایی در ایران هس��تند ]۵۱[ س��کاهای باختری، چن��دی بر ماد ها 
مس��لط بودند و هیچ دور از ذهن نیس��ت که در این مدت این دو زبان 
از همدیگر اثر گرفته باش��ند. این زبان با زبانهای مادی و پارسی یکسان 
نبوده اما تفاوت فراوانی هم نداش��ته اس��ت چنان چه هرودوت می نویسد 
که هوَوخش��َتر »پادش��اه ماد«، با گروهی از سکاییان جنگجو که به پناه 
آورده بودند؛ به احترام رفتار کرد و دس��ته ای از کودکان ماد را به ایشان 
سپرد تا زبان خود را به آنان بیاموزانند. همین مورخ برخی از افسانه های 
ملی و داس��تانهای س��کایی را درباره اصل و نژاد و تاری��خ کهن این قوم 
آورده اس��ت. اس��ترابون )جغرافیایی نویس یونانی سده نخست میالدی( 
به نزدیکی فراوان زبانهای س��کایی و مادی و پارسی باستان اشاره کرده 

است. ]۵۲[
ب. س��کا ها از ترکستان امروزی و س��یبری غربی آمده اند و کیمری ها را 
که در استپ ها و دش��ت های روسیه جنوبی می زیستند، بیرون راندند و 
خود در آنجا ساکن شدند و تا سده سوم پیش از میالد، مالک استپ های 
روس��یه بوده اند. ]۵۳[ دیاکونف اقوام تور را س��کایی و س��رزمین آنان را 
»ایران ش��رقی« دانسته اس��ت. آبایف با استناد به نوشته اوستا، فریانه را 
متعلق به قوم تور و درست تر گفته شود، سکاییان دانسته، و یادآور شده 
اس��ت که وجود این ن��ام و دیگر نامهایی از این گونه در میان س��کاییان 
مفهوم و روشن است او اقوام سکایی را ایرانی می داند. ]۵۴[ رنه گروسه 
معتقد اس��ت که به گواهی علم نام شناس��ی، س��کا ها به نژاد ایرانی تعلق 
داش��تند این��ان از ایرانیان ش��مالی بودند که به حال��ت صحرانوردی در 
موطن اصلی ایرانیان و اس��تپ های ترکستان روسیه کنونی می -زیستند 
و تا اندازه زیادی از نفوذ تمدن مادی و آش��وری و بابل دور مانده بودند 

]۵۵[
پ. چنان چه اش��اره ش��د، س��کا ها با ماد ها در پیوند بوده ان��د. در زمان 
پادش��اهی »پارتات��وا Partatua« طبق منابع آش��وری و یا »پرتوتیس 
Protothyes« به قول هرودوت، کش��ور س��کاییان ش��امل بزرگ ترین 
بخش ایالتی بود که بعد ها به نام آترپاتن )آذربایجان کنونی( نامیده شد 
که مرکز آن در جنوب دریاچه قرار داش��ت. پادشاه مانای سلطنت آن را 
می شناخت، و به نظر می رسد که با ماد ها روابط نیکو داشته اند. زمانی که 
خشثریته، شاه مادی به آشور تاخت، از عقب مورد حمله سکاییان تحت 
فرماندهی مادیس واقع ش��ده و شکس��ت یافت و در ۶۵۳ پیش از میالد 
جان خود را از دس��ت داد. س��کاییان از این شکست اس��تفاده کردند و 
به ماد هجوم بردند و به قول هرودوت ماد مدت بیس��ت و هش��ت س��ال 
زیر س��لطه آن ها ماند )۶۵۳-۶۲۵ پیش از میالد( ]۵۶[ بررس��ی تاریخ 
هخامنش��یان و ساسانیان نیازمند دانس��تن تاریخ سکا ها است. داریوش 
نخستین لشگر کشی بزرگ خود را علیه سکاهای اروپا انجام داد )۵۱۲-
۵۱۴ پی��ش از می��الد( او از تراکیه و »بس��ارابیBessarabie« کنونی 

وارد مرغزار ها ش��د. اما س��کا ها با اتخاذ تاکتیکی ویژه، به جای پیکار به 
عقب نش��ینی می پرداختند و داریوش را به صحراهای خش��ک و بی آب و 
علف می کش��اندند. اما داریوش با استفاده از هوش نظامی خود، به موقع 
از پیش��روی دست برداش��ت و بدین سان، س��کا ها برای سه سده دیگر 
صاحب روس��یه جنوب��ی ماندند. البته این لشکرکش��ی داریوش، موجب 
آرامش آس��یای مقدم از حمالت س��کا ها ش��د ]۵۷[ خسروانوشیروان از 

سکایان کوچ نشین برای قوام لشگر خود استفاده کرد.]۵۸[
ت. چنان چه اش��اره ش��د، میان دین سکا ها و س��رمت ها اشتراک وجود 
داشته است. و آن هم ناشی از باورهای نخستین آریایی بوده است چرا که 
س��کا ها در هزاره ه��ای دوم و اول پیش از میالد، دارای دینی برخاس��ته 
از آیین کهِن پرس��تِش عناصِر طبیعت همچون آس��مان، خورشید و ماه 
بودند و سرداران و شیوخ هر طایفه، امور دینی و دنیایی آنان را در دست 
داش��تند. ]۵۹[ درباره نزدیکی س��اختار اجتماعی س��کا ها و سرمت ها و 

همچنین نزدیکی هنر اورارتویی و سکایی، پیش تر سخن گفتیم.
ث. در میان س��کا ها افس��انه ای وجود داشته اس��ت که بر اساس روایت 
هرودوت این گونه بوده است که خیشی زرین و یوغی و پیاله ای که همه 
آنان حاکی از تس��لط بر کشاورزان و جنگجویان بود از آسمان فرو افتاد، 
فرزندان »تارگی تائوس Targitaus« برای برداشتن این اشیا قدم پیش 
نهادند، ولی هنگامی که دو فرزند بزرگ تر نزدیک می ش��دند، شعله هایی 
از زمین بیرون می جس��ت که آنان را عقب براند. هنگامی که جوان ترین 
فرزند پیش آمد، ش��عله ها فرو نشس��ت او آن اش��یا را بر گرفت و پادشاه 
طایفه س��لطنتی »فاالتا ها Phalatae« و فرمانروای مردم »اس��کولوت 
Scolot« شد. این پس��ر که »کوالکسیس Colaxis« نام داشت بعد ها 
کش��ور خود را میان س��ه فرزند خویش تقسیم کرد و سنت جنگویان به 
س��ه گروه تا چند قرن باق��ی ماند. ]۶۰[ این اس��طوره نمی تواند جدا از 
داستان فریدون باشد در این اسطوره نیز بخش میانی بزرگ تر است و با 
اینکه دو بخش دیگر از حکومت اصلی جدا ش��ده اند قدرت مرکزی را به 
رس��میت می شناسند ]۶۱[ این افسانه صورت دیگری از گونه ایرانی فره 

ایزدی است که تنها نصیب پادشاه پرهیزگار می شد. ]۶۲[

۵. کاس��ی ها نیز چون دیگران، پیش��ینه فرهنگی مشترکی با تمدن های 
ایرانی »پیش از ماد« و »پسامادی« داشته اند.

آ. به لحاظ موقعیت جغرافیایی، بررسی تاریخ کاسی ها برای بررسی تاریخ 
 »Akessaia ماد ها، بایسته است. نام همدان پیش از عهد ماد ها »اکسایا
ب��ود که در آش��وری »کار – کاس��ی Kar – kassi« به معنی »ش��هر 
کاسیان« است. کاسی ها بابل را گشودند و تسلط ایشان طویل ترین فتح 
خارجی اس��ت که در بین النهرین شناخته شده و مدت ۵۷۶ سال طول 
کش��یده، و فقط در ۱۱۷۱ پیش از میالد، س��لطه آنان به پایان رس��یده 
اس��ت ]۶۳[ از این روی، برای بررس��ی تاریخ بابل نیز، نیازمند بررس��ی 
تاریخ کاس��ی ها هستیم. کاسی ها دست آخر توس��ط شوتروک ناهونته، 
پادش��اه ایالم برای همیشه به س��وی زاگرس رانده شدند. ]۶۴[ شواهد 
تاریخی نش��ان می دهد که کاس��یان همزمان با تصرف بابل، بر کش��ور 
ایالم هم مسلط شدند و شهر شوش را مدت ها به تصرف خود در آوردند 
]۶۵[ از این روی برای بررسی تاریخ ایالم نیز به دانستن تاریخ کاسی ها 
نیازمندیم. از س��ویی دیگر ایش��ان در گس��تره ای می زیسته اند ]۶۶[ که 
»گوتی ها« و »لولوبی ها« و دیگر اقوام »زاگرس نشین« سکونت داشته اند 
پس برای بررس��ی تاریخ این اق��وام، تاریخ کاس��ی ها را باید پیش فرض 

داشته باشیم.
ب. کاس��ی ها بعد از اس��تقرار در لرس��تان، س��رزمین خویش را »کاشن 
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Kashshen« نامیدن��د ]۶۷[ که به دیِد نگارن��ده از دو بخش »کاش« 
به عالوه »ش��ن« تشکیل یافته و بخش نخست نام این قوم و بخش دوم 
در زبانهای ایرانی به معنی خانه است و روی هم معنی »خانه کاسی ها« 

می دهد.
کاسی ها از نژاد آریایی بودند ]۶۸[ با اندکی اطمینان می توان ایشان را از 
خویش��اوندان فرمانروایان متأخر میتانی دانست ]۶۹[( برخی کاسیان را 
با اقوام شمالی چون سکا ها، اسالو ها، سارمات- ها ]=سرمت ها[ از یک نژاد 
دانس��ته اند. ]۷۰[ زبان کاس��ی ها غیر س��امی بوده، نام خدایان آن ها با 
نام خدایان هند و اروپایی و یا آریایی تش��ابه داش��ته اس��ت، زبان آنان 
ب��ا زبان اقوام آریای��ی )هند و اروپایی( همانن��دی دارد ]۷۱[( چنان که 
در نام برخی از شاهان کاس��ی مانند« آرتاتمه Artatama«،« شوترنه 
Shoutarna«، »توش��َرته Toushratta«، ریش��ه های زب��ان ایرانی 
می بینیم ]۷۲[ زبان کاس��ی زبانی مس��تقل بوده، البته در نفوذ زبانهای 
هوری نیز قرار داش��ته و همچنی��ن واژگان هند و اروپایی و نامهای هند 
و ایرانی زیادی میان کاس��ی ها و میتانی ها مشترک است ]۷۳[ این زبان 
ترکیبی از واژه های اصلی س��اده و ش��اید از دور منسوب به زبان ایالمی 
بوده باش��د ]۷۴[ درباره زبان کاس��ی ها می توان گفت که به زبان ایالمی 

 ها، نزدیکی داشته است ]۷۵[
پ. یکی ازخدای کاس��یان، ش��وریاش )س��وریاش( نام داشت ]۷۶[. که 
به معنای خورشید اس��ت و با واژه »سوریای« هندی مرتبط است]۷۷[ 
خدایان کاس��ی »ش��وکامانا« و »س��ومالیا« را می ت��وان نگهبان خاندان 
پادش��اهی کاسی دانس��ت. نام این دو خدا در کتیبه ای منسوب به یکی 
از ش��اهان ناشناخته کاس��ی در بغاز کوی آمده است. در این کتیبه، شاه 
خود را فرزند ش��وکامونا می داند. ]۷۸[ س��ومالیا را که به معنای خدای 
قله های کوهستان است، می توان با سیمالیا در زبان سانسکریت سنجید. 
خدای آفتاب کاس��یان یعنی ماروتاش را با ماروت هندی یکی دانسته اند 
و همچنی��ن، بوریاش خدای رعد و باران کاس��یان با بوریای هندی یکی 
اس��ت. ش��یمالیا خدای قله های کوهس��تان نیز با هیمالیا سانسکریت و 
باگاس یا بوگاش کاس��ی امروزه نیز در فارس��ی به گونه »بگ« یا »بغ« 

باقی مانده است.]۷۹[
از طرفی در میان آثار هنری کاس��ی ها، نشانه هایی از آیین مهرپرستی و 
عناصری از دین زرتش��ت دیده می ش��ود. بنا بر نوشته های گیرشمن، در 
میان برنزهای لرستان دو تصویر وجود دارد که او آن ها را تصاویر سروش 
و اشی که در اوستا و دین زرتشت نامشان آمده، می داند]۸۰[ دیاکونوف 
نیز اش��اره-هایی در مورد نزدیکی اش��یاء لرس��تان با موضوعات اساطیر 

کتاب اوستا دارد. ]۸۱[
 ،Sah ساه ،Shipad نام خدایان کاس��ی ها اینگونه بوده است: ش��یپاک
هودا Huda، هاربه Harbe، کاششو Kashshu، دور Dur، شوگاب، 
شوکامونا که آن را خدای آتش زیر زمین دانسته اند، هاال Hala یا گوال 
 ،Mirizi و می ری زیر Kamull خدای��ان حاصلخیزی کام��ول ،Gula
شیخو یا ش��یحو، خدای خورشید ساخ Sax یا شوریاش، خدایان جنگ 
ماراتاش و گیدار Gidar، باگاس، ایزد »س��روش« و ایزد بانوی »اشی« 

که ذکرشان گذشت. ]۸۲[
نام ایزدان کاس��ی ها،   همان ایزدان هند و ایرانی است، نشان می دهد که 
حضور آریایی ها در س��رزمین و فالت ایران از ه��زاره پنجم ق. م هم به 

عقب تر می رود. ]۸۳[
ت. از بررس��ی آثار هنری کاس��یان می توان دریافت که ساکنان باستانی 
لرستان به معابد و پرستشگاه- ها می رفته اند و در پیشگاه ایزدان و خدایان 
خویش به نیایش می پرداختند و برای بر آوردن خواس��ته- ها و نیازهای 

خویش، هدایایی پیش��کش می کردند. یکی از این معابد که توسط دکتر 
اریخ اشمیت در پانزده کیلومتری شرق شهرستان کوهدشت جای گرفته، 
کاوش ش��ده اس��ت. و از این مکان اشیای فلزی بس��یاری بدست آمده 
که نامدار ترین آن ها مربوط به سرس��نجاق های نذری اس��ت که در واقع 
می له هایی هس��تند که س��ر آن ها به صفحه مدور و پهنی ختم می شود 
و ب��ر روی این صفحه فلزی تصویر زنی نقش ش��ده اس��ت. این نقش را 
دانشمندان ایزدبانوی اش��ی Ashi نامیده اند. از سر سنجاق ها، زنان آن 
روزگار جهت بس��تن سر و آرایش مو اس��تفاده می کردند و همچنین در 
روز زیارت، در پرستش��گاه ها آن را پیشکش می نمودند. از آنجا که اشی، 
ایزدبانوی باروری و بارداری و زایش اس��ت، زنان باس��تانی برای رسیدن 
به خواس��ته های خویش از جمله ازدواج و زادن فرزند، س��ر س��نجاق ها 
را پیش��کش او می کردند. بر روی صفحه یک��ی از این می له های نذری، 
ایزدبانو را در حالت به دنیا آوردن فرزندی می ببینیم و او در   همان حال 
با دو دس��ت ش��یر خود را نثار می کند. نکته جالب توجه اینکه هنوز هم 
در میان مردم ایالت و روستاهای لرستان زنان باردار و مادران به همین 
ش��یوه، فرزند خ��ود را به دنیا می آورند، ولی باید گفت که این ش��یوه با 
توجه به پیش��رفت دانش پزش��کی، روز به روز کاربرد خود را از دس��ت 

می دهد. ]۸۴[
ث. از بازبینی آثار برنزی لرس��تان می توان به س��بک و ش��یوه پوشش و 
آرایش کاس��ی ها پی برد. ]۸۵[ تندیس »دو-س��و-تیر-کاری« خنجری 
دارد که به نوارهای برجس��ته ای آراس��ته شده و ترکش��ی نیز در پشت 
مجسمه آویزان است که به وسیله نوارهای چرمی به پشت بسته شده و 
این نوار ها روی سینه به هم متصل اند. روی نقوش تخت جمشید سواران 
»مادی«، شمش��یرهای خود را به همین شیوه به گردن آویزان کرده اند. 

]۸۶[

۶. در این بخش، به لزوم شناخت کیمری ها می پردازیم.
آ. تاریخ ایش��ان مرب��وط به تاریخ دیگ��ر تمدن های ای��راِن پیش از ماد 
می ش��ود. برای نمونه کیمری��ان، که قومی جنگجو و س��اکن در جنوب 
روس��یه بوده اند از اواخر س��ده هفتم از قفقاز عبور کرده و وارد آس��یای 
غربی شده بودند و بر ضد اربابان اورارتویی خود سر به شورش برداشتند. 
]۸۷[ همچنین گیرش��من کیمریان را از اق��وام ایرانی االصل می داند که 
همراه س��کا ها به آسیای صغیر، سوریه و فلسطین پیشروی کردند. ]۸۸[ 
ب��ه لحاظ جغرافیایی نیز س��کا ها و کیمری ها به یکدیگ��ر نزدیک بودند 
مرغزار ها و دش��ت های شمال دریای س��یاه که در تصرف کیمری ها بود، 
س��کونتگاه س��کا ها گردید و آنان جای کیمری ها را گرفتند ]۸۹[ البته 
برای بررس��ی تاریخ پس��امادی نیز، نیازمند ش��ناخت کیمری ها هستیم 
چرا که س��یندی ها )sindians( نیز قوم دیگری از کیمری ها بودند که 
شاید بعد ها در افسانه آلسکاندر مقدونی با سندی های هندوستان اشتباه 
گردیدن��د. برخ��ی از یادمانهای کیمری ها بس��یار همانند ب��ا هنر نامدار 

لرستان است ]۹۰[
ب. ایدت پرادا از قول گیرش��من می گوید که مفرغ های لرستان منسوب 
به کیمری هاس��ت ]۹۱[ معموالً زب��ان کیمری ه��ا را تراکیایی یا ایرانی 
می دانند، و یا الاقل، حکام و فرمانروایان ایرانی داش��تند نام مشهور ترین 
 ،»Tugdamme توگدامه« ،»Teuspa فرمانروایان آن ها مانند »تئوسپا
ک��ه ه��رودوت آن را »لوگدامی��س Lygdamis« می نام��د و فرزندش 
سانداخشترا Sandakhsatra، ایرانی بود ]۹۲[ همانندی »تئوسپا« با 
»توس« یا »تهماسپ« چشمگیر است. ]۹۳[ زبان کیمری ها غالباً با زبان 

سکایی ها یکسان بود. ]۹۴[
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۷. گوتی ها نیز از از اقوام و تمدن هایی بوده اند که پژوهشگران ایران شناسی 
کمتر بدان ها توجه نشان داده اند.

آ. برای بررس��ی تاریخ ماد نیازمند ش��ناخت گوتی ها هس��تیم. ایش��ان 
مردمانی بوده اند که در   همان هزاره سوم و دوم پیش از میالد در شرق و 
شمال غربی منطقه سکونت لولوبی ها )در منطقه آذربایجان و کردستان( 
می زیسته اند. ]۹۵[ همچنین محل سکونت آن ها، در شمال، شمال غربی 
و شمل شرقی لولوبی ها، ذکر شده است. ]۹۶[ پس برای شناخت هر چه 
بهتر لولوبی ها، ش��ناخِت گوتی ها نیز بایسته اس��ت. نکته مهم آن که در 
ه��زاره اول پیش از میالد، همه اورارتوییان و مردم مانّا و ماد را »گوتی« 
می نامیدند. ]۹۷[ شناخِت گوتی ها برای شناخت تاریخ  می ان رودان ]که 
با تاریخ ایران همبس��ته است[ نیز ضروری است. گوتی ها در مجموع، با 
۲۰ یا ۲۱ پادش��اه، ۱۲۵ س��ال بر بین-النهرین فرمان راندند ]۹۸[ نکته 

مهم، اتحاد گوتی ها با لولوبی ها برای شکست بابل است. ]۹۹[
ب. به لحاِظ زبان ش��ناختی، مدارک کم و بی��ش موثقی درباره زبان این 
اقوام در دست است که نشان می دهد که زبان آن ها منحصراً به عیالمی 
مربوط بوده ]۱۰۰[ و خویش��اوند آن؛ اما متمایز از آن بوده اس��ت. زبان 
گوتی��ان تا ان��دازه ای به زبان هوریاییان نزدیکی داش��ته اس��ت، به ویژه 

ساختار آوایی اسامی شناخته شده گوتی مؤید این نکته است. ]۱۰۱[

۸. باال تر از قومی به نام لولوبی ها نام بردیم، در اینجا بحث را بیش��تر باز 
می کنیم.

آ. لولوبی ها در هزاره س��وم پیش از می��الد، دارای حکومتی بودند که از 
کوه ه��ای بخش علیای رود دیاله تا دریاچه ارومیه ادامه داش��ته اس��ت. 
]۱۰۲[ آن ه��ا در نواحی جنوب دریاچه ارومیه مس��تقر بودند ]۱۰۳[ و 
از این روی، برای بررس��ی زمینه های تشکیل دولت ماد، نیازمند دانستن 
پیش��ینه لولوبی ها هس��تیم. ضمناً تاریخ می ان رودان با نام لولوبی ها گره 
خ��ورده اس��ت. لولوبی ها که در هزاره س��وم پیش از میالد تحت فش��ار 
دولتهای میان رودانی قرار داشتند ]۱۰۴[ و نام سرزمینشان در رساله ای 
جغرافیایی که دبیران بعد از ساراگن درباره گستره امپراتوری او نوشته اند، 
به چش��م می خورد. ]۱۰۵[ در زمان نرم سین، پادشاه بابلی که پادشاهان 
»شیموروم Shimurrum« و »نمر Namar« را شکست داده بود، با 
بابل، همسایه شدند. میان لولوبیان و نرم سین در دره تنگی به نام »کوه 
س��یاه« که امروزه »گذرگاه کفار Pagan،، s pass« خوانده می شود و 
در جنوب ش��هر زور قرار دارد، جنگ رخ داد و لولبیان شکس��ت سختی 
خوردند. ]۱۰۶[ از آنجا که قدرت نارام س��ین و پسرش »شارکالی شاری 
 Puzur به ضعف گرایید و پوزور – اینشوش��یناک »Sharkalisharri
Inshushinak – ایالمی کوش��ید تا »س��لطنت چهار کشور جهان« را 
تشکیل دهد، لش��کریان ایالمی یک سلسله عملیات جنگی انجام دادند 

که بیشتر در خاک هوریانی ها و لولوبیان بود ]۱۰۷[
ب. لولوبی ه��ا به زبانی که با عیالمی خویش��اوند ام��ا از آن متمایز بوده، 
صحب��ت می کردن��د ]۱۰۸[ در دو اث��ر ن��ارام س��ین و نقش برجس��ته 
»آنوبانی نی« تا اندازه ای س��یما و لباس مردم ماد به چشم می -خورد. در 
لوح نارام س��ین، لولوبیان لباسی س��بک و یا دامن بر تن دارند و پوست 
ابلقی بر ش��انه افکنده اند و این خود، در هزاره اول پیش از میالد، لباس 

مردم مانّا، و و ماد غربی و کاسپی ها )به قول هرودوت( بود. ]۱۰۹[

۹. تمدن درخشان دیگر، تمدن میتانی است.
آ. حکمرانان میتانی، با خویشاوندان نزدیک خود، زنجیری در طول خط 

»ه��الل حاصیل خی��ز« ی که از زاگرس به آس��یای صغیر می رفت و از 
ش��مال سوریه می گذشت، تشکیل دادند. ]۱۱۰[ دولت ایشان در شمال 
ش��رقی می ان رودان و در سرزمینی که از کرکوک تا کوه های زاگرس، از 
آشور تا مدیترانه )س��وریه( را در برمی گرفت. ]۱۱۱[ افزون بر خاستگاه 
و قلمرو، تاریخ میتانی ها نش��ان دهنده اهمیت بررسی تمدن آن هاست. 
میتانی ها با هوریان ممزوج ش��ده و پادش��اهی میتانیرا تشکیل دادند، و 
سلطنت خود را نه تنها در بین النهرین شمالی توسعه دادند، بلکه آشور را 
محدود کردند و با الحاق دره های زاگرس شمالی – که مسکن قوم گوتی 
ب��ود – به قلمرو خود، قدرت خویش خوی��ش را تثبیت نمودند. بهترین 
دوران این پادشاهی در حدود سال ۱۴۵۰ پیش از میالد بود: مصر متحد 
او گردید، و مقتدر ترین فراعنه با دختران پادشاهان میتانیازدواج کردند. 
اما اغتشاشات و رقابت های اعضای خاندان سلطنتی باعث تضعیف کشور 
گردید، چنان که دیگر نتوانست در برابر قدرت متزاید دولت ختی )هتی( 
اس��تقالل خود را حفظ کند ]۱۱۲[ »اونگناد Ungnad«، اقوام ماندا و 

ماد را با میتانی ها مربوط می داند.]۱۱۳[
ب. ان��کار وج��ود عناصر هند و اروپایی در ه��زاره دوم پیش از میالد در 
آس��یای مقدم، به ویژه در میان ساکنان میتانی، کاری ساده لوحانه است 
]۱۱۴[ در آثار یافت شده در االمرنا، بغازکوی، نوزی، آالالخ چهارم نام ها 
و واژگان آریای��ی تا آغاز س��ده پانزدهم به دس��ت آمده اند. در یافته های 
باستان شناس��ی، اشیا با ریشه آریایی و عوامل زبان ودایی )هندی( دیده 
 )Subari( می شوند. هورزنی، آثار زبان های بسیار نزدیک به زبان سوباری
یا قبای��ل آریایی میتانیزمان های قدیم را با خط هیروگلیف موهنجودارو 
)دره رود س��ند( در ی��ک مهر یافت. ]۱۱۵[ در رس��اله ای درباره تربیت 
اس��ب از »کی کولی Kikulli« از میتانی، بعضی اصطالحات فنی دیده 
می شود که پس از تجزیه و تحلیل، پاره ای عناصر وابسته به سانسکریت 
در آن مش��اهده ش��ده اس��ت. به این زبان، متنی وجود ندارد ولی وجود 
چندین کلمات پراکنده، گواه بر آن می باشد که به زبان مزبور در روزگار 
هیتی ها تکلم می شده است. ]۱۱۶[ در معاهده ای که بین پادشاه ختیان 
 Mithra هیتی��ان( و حاکمی از مردم میتانیمنعقد ش��ده، ن��ام می تره(
)مهر(، وارونه Varuna، ایندره Indra، و نس��تیه Nasstia یاد شده، 
که همه خدایانی هستند که در میان خویشاوندان نزدیک میتانیشناخته 

شده بوده اند ]۱۱۷[

۱۰. تم��دِن هوری ها نیز از دیگر تمدن هایی اس��ت که کمتر بدان توجه 
شده است.

آ. مردم هوریانی از زادگاه های خود در منطقه کوهس��تانی جنوب دریای 
خزر، بتدریج به س��وی جنوب و غرب از ح��دود ۲۳۰۰ ق. م. به بعد، به 
حرک��ت در آمدند و در هزاره دوم ق. م به صورت گروه-های متش��کلی، 
چندی��ن دولت نیرومن��د در مجاورت آبهای ش��مالی ف��رات و رودخانه 
»خابور« تشکیل دادند. ]۱۱۸[ هوریاییان که در آغاز هزاره دوم پیش از 
میالد به سوریه نفوذ کرده بودند، ظاهراً نوعی پیوند با هکسوس ها، که در 
پایان س��ده هجدهم پیش از میالد به مصر تاخته بودند، داشتند ]۱۱۹[ 
ایش��ان در کشور هیتیان نیز از نفوذ باالیی برخوردار بودند. ]۱۲۰[ و در 
زمان هانتی لیس اول )پادش��اه هیتی ها( به دو شهر »نریک Nerik« و 
»تی لیورا Tiliura« حمله بردند و آن را با خاک یکس��ان کردند. ]۱۲۱ 

]هوریان پیوند فرهنگی قوی نیز با اورارتوییان داشتند ]۱۲۲[
ب. ادی��ان هوریان و هیتیان بر روی هم اثر متقابلی داش��تند. در زمینه 
افکار هنری هوریان، ش��کل خدایان هیتیان و همچنین تأثیرات فرهنگ 
و ادیان شمال سوریه دیده می شود. در فرهنگ و ادیان هوری، خورشید 
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ی��ک ایزد بانو اس��ت همچنان که ام��روزه نیز در ایران، خورش��ید را زن 
می دانند. ]۱۲۳[ رس��وم و آیین های هوریان نیز به کش��ور هیتیان نفوذ 
کرده بود ]۱۲۴[ به لحاظ زبان شناس��ی نیز زبان هوریانی با »اورارتویی« 

خویشاوندی نزدیک داشت. ]۱۲۵[

۱۱. و اما دس��ت آخر می رسیم به تمدن هیتی ها که پیش تر به نام آن ها 
اشاره شد.

آ. دولته��ای هیتیایی ش��اید تا اندازه ای احس��اس پیوس��تگی نژادی یا 
فرهنگی با »اورارتو« می -کردند ]۱۲۶[ در نزدیکی شهر باستانی کاِدش 
که امروزه به آن »تل نبی Tell Nebi« گفته می ش��ود، در سال ۱۸۲۶ 
پیش از میالد جنگ س��ختی بین هیتی ها و مصریان اتفاق افتاد ]۱۲۷[. 
هیتیان تا بابل هم به تاخت و تاز پرداختند و آن شهر را تصرف و غارت 
کردن��د. هیتی ها پس از ضعف موقت، در نیم��ه دوم هزاره دوم پیش از 
میالد، مجدداً قدرت بس��یار به دس��ت آورند و در نتیجه عده ای از دول 
همجوار را از بین بردند، از جمله آن ها پادش��اهی هوریان ]و میتانی ها[ 
اس��ت ]۱۲۸[ فریژی��ان، ارمنیان، تراکیان، می س��یان واق��وام بالکان به 

شاهنشاهی ختی در آمدند و آن را تخریب کردند. ]۱۲۹[
ب. درب��اره نزدیکی و پیون��د دین هیتی ها و هوری ه��ا پیش تر صحبت 
ش��د. هیتیان نیز مانند دیگر اقوام آریایی، گاو را گرامی می ش��مردند. و 
همچنین خدایان آن ها، مظاهر نیروهای طبیعت اند و س��لطنت موهبتی 
اس��ت که این خدا )خدایان( به افراد می عنی اعطا می کند ]۱۳۰[ که به 

دید نگارنده قابل مقایسه است با فره ایزدی در اوستا.
پ. خصوصیت هند و اروپایی زبان هیتی قطعی است ]۱۳۱[ زبان ایشان 
با زبان های پیرامون دریای مازندران خویشاوند است. وجود اعداد آریایی 
در مت��ون آخایی، حضور اقوام آریایی را در م��ی ان رودان، در هزاره دوم 
و در زمان ه��ای قدیم در آس��یای صغیر، ثابت می کن��د. معروف ترین و 
مهم ترین نوش��ته به زب��ان آخایی، که در آن اع��داد و مفاهیم و واژگان 
آریایی دیده ش��ده اند، متنی درباره تربیت اسب است. همچنین شباهت 
واژگان آخایی از دیدگاه ریشه واژگان هیروگلیف با واژگان هندی، برای 
 pad، Pes،« ب��ا واژه هندی »Pade نمونه ش��باهت واژه آخایی »پاده
Pedis« به معنی پا، نکته قابل توجهی اس��ت. این واژه ش��بیه واژه »پا« 
در فارس��ی امروزی نیز هس��ت. ]۱۳۲[ امروزه در این باره هیچ نوع ابهام 
و تردی��دی باقی نیس��ت که زبان هیتی از زبان های آریایی اس��ت که از 
قدیمی ترین ایام، از س��ایر زبان های این خانواده جدا شده است. ]۱۳۳[ 
 »Artatama نام های شاهان هیتی ها ایرانی هستند، نام-های »آرتاتاما
و »توش��راتا Tushrata« و »می تواسا Mitwasa« دست کم، بخشی 
ایرانی هس��تند ]۱۳۴[ به باور نگارنده، نام نخست که از دو جز »آرتا« و 

»تاما« ساخته شده به معنی »تخمه آرتا« یا »تخمه آشا« است.
هیتی ها برای نوش��تن اس��ناد تاریخی و الواح گلی خ��ود از خط میخی 
استفاده کرده اند. ]۱۳۵[ در زمینه هنر نیز پیوندهایی میان هنر هیتیایی 

با هنر هوریایی و ایالمی دیده می شود ]۱۳۶[

با مرور آن چه آورده شد متوجه می شویم که تمدن ایران، این گونه نبوده 
اس��ت که به ناگاه از دوره ای ]ماد و هخامنش��ی[ به ناگاه سر  در بیاورد 
و بر تارک دنیا بتابد. بل که پیش��ینه ای به بلندای آن چه گفته شد، دارد. 
این تمدن، پیوس��ته بوده است و دوره های گوناگون تاریخی آن هر یک، 
در جهت تکامل دوره های پیش��ین گام برداش��ته اس��ت. مهم ترین نکته 
در بررس��ی تمدن های دوره پیش��مادی، پیوند تنگاتنگ این تمدن ها با 

یکدیگ��ر در زمینه های گوناگون��ی تاریخ، زبان و ادبی��ات، هنر، ادیان و 
آیین ها، بوم- شناسی و فرهنگ شناسی می باشد که در این نوشتار، تالش 
اصلی نگارنده در نشان دادن همین پیوند این تمدن ها و پیوستگی آن ها 

با تمدن ها پس از تشکیل دولت ماد، صرف شد.
آن چ��ه در این یازده بخش گفته ش��د، برای آش��نایی کل��ی خواننده با 
تمدن ها و اقوام پیش از ماد ای که کمتر به آن ها توجه ش��ده است، بود. 
البته پر واضح است که تمدن های درخشان دیگری نیز در دوران پیش از 
تشکیل ماد در فالت ایران و پیرامون آن، وجود داشته اند اما برای پرهیز 
از به درازا کشیده-شدن سخن ناچار به کوتاه کردن سخن گشتیم. باشد 
که همه ی این یازده تمدن را در فرصت مناسب شکافته و جزییات آن ها 
را وارس��ی کنیم. ضمناً به دیگ��ر تمدن ها که در این جا به آن ها پرداخته 
نش��د از جمله تمدن درخشان سومر، بپردازیم. بخش دیگری از تمدن ها 
مانند تمدن جیرفت و تمدن س��یلک، فعاًل فقط در حوزه باستان شناسی 
مانده اند که شایان توجه است تا داده های بیشتری از ایشان منتشر شود 
ت��ا برگه های ناخوانده از تاریخ ایران خوانده ش��ود و فروِغ روش��نایی بر 

تاریکی این بخش پر اهمیِت تاریخ ایران تابانده شود.

پانویس
۱. البت��ه این نامگذاری برای این نیس��ت که نگارن��ده این دو دوره را به 
لحاظ تاریخی جدا از هم می داند بلکه برای بررس��ی بیشتر دوره پیش از 

ماد، نیازمند نامگذاری برای آن هستیم.
۲. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایرات، رویه ۲۱۰.

 D ،۲ بند-D Pe س��تون ۱، همچنین-D B :۳. برای نمونه، بنگرید به
Na-بندD Se ،۳-بندX Ph ،۳-بند۳.

۴. می توان به کاخی که در داریوش در ش��وش بنا کرد اشاره کرد، برای 
آگاهی بیش��تر بنگری��د به: D Sf-بنده��ای ۷ ت��ا ۱۴ و D Sj-بند۳ و 
-X Sc :همچنین کاخی که خشایارش��ا در این شهر بنا کرد، بنگرید به

بند۲. همچنین داریوش دوم اشاره می کند که پدرش، اردشیر در شوش، 
کاخی بنا کرده اس��ت: Sb D۲-بند ۲. کاخی که اردش��یر دوم س��اخته 

است: Sd A۲- بند۲.
۵. شوش از شهرهای قدیمی ایالم بوده است. بنگرید به: ایران در سپیده 

دم تاریخ، رویه ۲۹.
۶. مقاله زبان ایالمی: پیوس��تگی و وابس��تگی با دیگ��ر زبان های ایرانی، 
دکتر س��ید محمد علی سجادیه، در آستانه فردا، دوره جدید-سال ششم 

)۱۳۸۰(، شماره ۵۵، رویه ۲۵.
۷. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۳. تاریخ ماد، رویه ۱۰۰. لرستان و تاریخ 

قوم کاسیت، رویه ۸۰.
۸. لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۸۲.

۹. درباره پهنه ایران بنگرید به: تاریخ ماد، رویه ۹۹؛ لرستان و تاریخ قوم 
کاسیت، رویه ۸۰ تا ۸۲.

۱۰. مقاله زبان ایالمی: پیوس��تگی و وابس��تگی با دیگر زبان های ایرانی، 
دکتر س��ید محمد علی سجادیه، در آستانه فردا، دوره جدید-سال ششم 

)۱۳۸۰(، شماره ۵۵، رویه ۲۵.
۱۱. تاریخ ماد، رویه ۱۰۰.

۱۲. لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۹۴.
۱۳. نگاه کنید به دنباله نوشتار.

۱۴. مقاله زبان ایالمی: پیوس��تگی و وابس��تگی با دیگر زبان های ایرانی، 
دکتر س��ید محمد علی سجادیه، در آستانه فردا، دوره جدید-سال ششم 
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)۱۳۸۰(، شماره ۵۵، رویه ۲۵.
۱۵. ایران در سپیده دم تاریخ، رویه ۱۸.
۱۶.. ایران در سپیده دم تاریخ، رویه ۲۴

۱۷. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۴۲.
۱۸. تاریخ و تمدن ایالم، رویه ۶۲-۶۱.

۱۹. مذهب قوم ایالم، رویه ۹-۸.
۲۰. دنیای گمشده ایالم، رویه ۳۸.

۲۱. اورارتو، رویه ۱۵.
۲۲. ایران بزرگ، رویه ۹۲.
۲۳. ایران بزرگ، رویه ۹۲.

۲۴. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۸۹.
۲۵. اورارتو، رویه ۲۵-۲۴.

۲۶. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۳۴.
۲۷. اورارتو، رویه ۴۵.

۲۸. جامه بزرگ شرق، رویه  ۲۴۷.
۲۹. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۵۵.

۳۰. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۴۰ تا ۴۴.
۳۱. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۵۲تا ۲۵۴.

۳۲. اورارتو، رویه ۷۵.
۳۳. پادشاهی ماد، رویه ۸۸.

۳۴. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۵۱.
۳۵. تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، رویه ۲۰۹.

۳۶. اورارتو، رویه ۱۸.
۳۷. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه۵۹

۳۸. قومهای کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۶۲.
۳۹. میراث باستانی ایران، به نقل از ایران بزرگ، رویه ۹۵-۹۴.

۴۰. ای��ران و ت��رکان در روزگار ساس��انیان، روی��ه ۵۹-۶۳؛ امپراطوری 
صحرانوردان، رویه ۱۴۶؛ قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، 

رویه ۶۶.
۴۱. امپراطوری صحرانوردان، رویه ۴۹

۴۲. قومهای کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۶۲.
۴۳. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه ۵۹.
۴۴. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه ۹۰.

۴۵. امپراطوری صحرانوردان، رویه ۱۴۶.
۴۶. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه۵۹.

۴۷. قومهای کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۶۱.

۴۸. قومهای کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۶۳.
۴۹. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه ۶۴-۶۳.

۵۰. قومهای کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۶۵.
۵۱. ایران بزرگ، رویه ۹۳.

۵۲. تاریخ زبان فارسی، جلد یکم، پرویز ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، 
دکتر محسن ابوالقاسمی

۵۳. امپراطوری صحرانوردان، رویه ۳۳ تا۳۵.
۵۴. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه ۶۳-۶۲.

۵۵. امپراطوری صحرانوردان، رویه ۳۴.
۵۶. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۹۹-۹۸
۵۷. امپراطوری صحرانوردان، رویه ۳۹

۵۸. ایران در زمان ساسانیان، رویه ۳۹۰- ۳۹۴
۵۹. ایران نامک، رویه ۱۳۷.

۶۰. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۱۰۵
۶۱. داریوش و ایرانیان، رویه ۴۵۳.

۶۲. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۱۰۵
۶۳. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۵.

۶۴. هنر ایران، رویه ۲۵.
۶۵. ایران در س��پیده دم تاریخ، رویه ۷۲؛ لرس��تان و تاریخ قوم کاسیت، 

رویه ۷-۶.
۶۶. برای توضیح بیش��تر نگاه کنید به: لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه 
۵-۶-۴۰-۹۶. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۱۴۹. 
ایران از آغاز تا اس��الم، رویه ۵۵. پادشاهی ماد، رویه ۶۶-۶۷. در تاریکی 
هزاره ها، رویه ۲۹۴. کرد و پیوستگی تاریخی و نژادی او، رویه ۴۰. ایران 

بزرگ، رویه های ۹۰-۸۹.
۶۷. لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه۵.

۶۸. تاریخ بابل، لئونارد ویلیام کینگ، به نقل از ایران بزرگ، امید عطایی، 
روی��ه ۹۰؛ تاریخ تمدن، هنری لوکاس، رویه ۱۲۷؛ تاریخ ایران، پرس��ی 

سایلس، جلد اول، رویه ۱۰۲؛ جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۱۹.
۶۹. تاریخ بابل، لئونارد ویلیام کینگ، به نقل از ایران بزرگ، امید عطایی، 

رویه ۹۰.
۷۰. ایران در عهد باستان، رویه ۴۰.

۷۱. تاری��خ تم��دن و فرهنگ ایران، روی��ه ۲۰۹؛ لرس��تان و تاریخ قوم 
کاسیت، رویه ۹۷.

۷۲. لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۱۷۳.
۷۳. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۰۵
۷۴. تاریخ بین النهرین، رویه ۲۲۲.

۷۵. لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۸۳.
۷۶. تاریخ قدیم ایران، رویه ۳۳.

۷۷. تاریخ ایران، پرسی سایلس، جلد اول، رویه ۱۰۲.
۷۸. لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۹۰.
۷۹لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۱۰۶.

۸۰. هنر ایران دوره ماد و هخامنشی، رویه ۴۵.
۸۱. تاریخ ماد، رویه ۱۲۹.

۸۲. لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۱۷۵ تا ۱۷۹.
۸۳. تاریخ هشتهزار سال شعر ایرانی، به نقل از ایران بزرگ، رویه ۹۰.

۸۴. لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۲۰۱-۲۰۰.
۸۵. لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۲۱۴.

۸۶. هنر ایران دوره ماد و هخامنشی، رویه ۵۷.
۸۷. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۲۷۳ و ۲۷۴.

۸۸. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۹۷
۸۹. امپراطوری صحرانوردان، رویه ۳۲.

۹۰. ایران بزرگ، رویه ۹۳.
۹۱. هنر ایران باستان، رویه ۱۰۸

۹۲. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۱۸۳
۹۳. ایران بزرگ، رویه ۹۳.

۹۴. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۹۷.
۹۵. اطلس تاریخ ایران،، رویه ۲۵.

۹۶. پادشاهی ماد، رویه ۶۶.
۹۷. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۱۹۱ و ۱۹۲.

۹۸. تاریخ و تمدن بین النهرین، جلد اول، رویه ۱۰۷.
۹۹. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۴۰ و ۴۱
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۱۰۰. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۱۹۱.
۱۰۱. پادشاهی ماد، رویه ۹۷-۹۶.

۱۰۲. تاریخ ماد، رویه ۱۰۰.
۱۰۳. پادشاهی ماد، رویه ۶۶.

۱۰۴. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۳۸
۱۰۵. ایران در سپیده دم تاریخ، رویه ۲۶.

۱۰۶. ایران در سپیده دم تاریخ، رویه ۳۱-۳۰.
۱۰۷. تاریخ ماد، رویه ۱۰۱.

۱۰۸. ایران در سپیده دم تاریخ، رویه ۳۰.
۱۰۹. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۱۹۷.

۱۱۰. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۹.
۱۱۱. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۱۷.

۱۱۲. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۰ و ۵۱.
۱۱۳. پادشاهی ماد، رویه ۹۲.
۱۱۴. پادشاهی ماد، رویه ۸۹.

۱۱۵. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۲۱.
۱۱۶. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۲۳۱-۲۳۰.

۱۱۷. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۱.
۱۱۸. هیتی ها، الیور گرنی، به نق از ایران بزرگ، رویه ۸۵-۸۴.

۱۱۹. پادشاهی ماد، رویه ۹۲.
۱۲۰. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۲۴.

۱۲۱. قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۲۲۳.
۱۲۲. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۲۵.
۱۲۳. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۲۵.

۱۲۴. پادشاهی ماد، رویه ۹۲.
۱۲۵. تاریخ ماد، رویه ۹۹.

۱۲۶. هیتی ها، الیور گرنی، به نقل از ایران بزرگ، رویه ۸۷.
۱۲۷. باستان شناسی و هنر آسیای صغیر، رویه ۱۸.

۱۲۸. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۰.

۱۲۹. ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۶۵.
۱۳۰. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۳۸.

۱۳۱. پادشاهی ماد، رویه ۹۴.
۱۳۲جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۳۳.

۱۳۳. تاریخ ملل آس��یای غربی، احمد بهمنش، ب��ه نقل از ایران بزرگ، 
رویه ۸۷.

۱۳۴. جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۴۱-۲۳۹.
۱۳۵. باستان شناسی و هنر آسیای صغیر، رویه ۱۷.

۱۳۶. برای آگاهی بیش��تر نگاه  کنید به: جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۴۲. 
قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ۲۳۸.

کتاب نامه
۱. دیاکونوف، ۱۳۵۷. تاریخ ماد، ترجمه کریم کش��اورز، انتش��ارات پیام 

تهران.
۲. رلف نارمن شارپ، ۱۳۸۴. فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، انتشارات 

پازینه.
۳. جرج کامرون، ۱۳۷۲. ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمه حسن انوشه، 

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۴. رومن گیرش��من، ۱۳۵۵. ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۵. رقیه بهزادی، ۱۳۸۶. قوم های کهن در آس��یای مرکزی و فالت ایران، 

انتشارات طهوری.
۶. محمد س��هرابی، ۱۳۷۶. لرس��تان و تاریخ قوم کاس��یت، انتش��ارات 

افالک.
۷. یوس��ف مجی��دزاده، ۱۳۷۰. تاری��خ و تمدن ایالم، نش��ر دانش��گاهی 

تهران.
۸. وال تر هینتس، ۱۳۸۸. دنیای گمش��ده عیالم، ترجمه فیروز فیروزنیا، 

انتشارات علمی فرهنگ.
۹. محمد رحیم صراف، ۱۳۸۷. مذهب قوم ایالم، انتشارات سمت.

۱۰. شاپور ساسانی، ۱۳۷۰. جامعه بزرگ شرق، نشر شمع.
۱۱. ب. ب. پیوتروفس��کی، ۱۳۸۴. اورارتو، ترجمه عنایت اهلل رضا، بنیاد 

فرهنگ ایران.
۱۲. امید عطایی فرد، ۱۳۸۴. ایران بزرگ، انتشارات اطالعات.

۱۳. اق��رار علی یف، ۱۳۸۸. پادش��اهی م��اد، ترجمه کامبی��ز می ربهاء، 
انتشارات ققنوس.

۱۴. رنه گروس��ه، ۱۳۸۷. امپراطوری صحرانوردان، ترجمهعبدالحس��ین 
می کده، انتشارات علمی و فرهنگی.

۱۵. عنایت اهلل رضا، ۱۳۸۴. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، انتشارات 
علمی و فرهنگی.

۱۶. عبدالعظیم رضایی، ۱۳۸۱. تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، انتش��ارات 
ُدر.

۱۷. پروی��ز نات��ل خانلری، ۱۳۸۷. تاریخ زبان فارس��ی، جلد اول، نش��ر 
فرهنگ نو.

۱۸. محسن ابوالقاسمی،، ۱۳۷۳، تاریخ زبان فارسی، انتشارات سمت.
۱۹. امان اهلل قرشی، ۱۳۸۰. ایران نامک، نشر هرمس.

۲۰. وال ت��ر هینت��س، ۱۳۸۷. داریوش و ایرانی��ان، ترجمه پرویز رجبی. 
نشر ماهی.

۲۱. ان��دره گ��دار، ۱۳۷۷. هنر ای��ران، ترجمه بهروز حبیبی. انتش��ارات 
دانشگاه شهید بهشتی

۲۲. رشید یاسمی، کرد و پیوستگی تاریخی و نژادی او. نشر ابن سینا..
۲۳. ای��رج اس��کندری، ۱۳۷۷. در تاریک��ی هزاره ه��ا، به کوش��ش علی 

دهباشی، نشر قطره.
۲۴. لئون��ارد و. کین��گ، ۱۳۷۸، تاریخ بابل، ترجمه رقیه بهزادی، نش��ر 

علمی و فرهنگی.
۲۵. هن��ری لوکاس، ۱۳۶۹. تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحس��ین آذرنگ، 

مؤسسه کیهان.
۲۶. ژورژ رو، ۱۳۶۹. تاری��خ بی��ن النهرین، ترجمه عبدالرضا هوش��نگ 

مهدوی، نشر آبی.
۲۷. جواد مشکور، ۱۳۶۳. ایران در عهد باستان، انتشارات اشرفی.

۲۸. پرس��ی س��ایلس، ۱۳۶۲. تاریخ ایران، ترجمه محمدتقی فخر داعی 
گیالنی، جلد اول، انتشارات علمی.

۲۹. رومن گیرش��من، ۱۳۷۰. هنر ایران دوره ماد و هخامنش��ی، ترجمه 
عیسی بهنام، انتشارات علمی و فرهنگی.

۳۰. حسن پیرنیا، ۱۳۷۰. تاریخ ایران. انتشارات خیام.
۳۱. جمعی از نویس��ندگان، ۱۳۸۷. اطلس تاریخ ایران، س��ازمان نقش��ه 

برداری کشور.
۳۲. بهمن فیروزمندی شیره جینی، ۱۳۸۲. باستان شناسی و هنر آسیای 

صغیر، نشر سمت.
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۳۳. ایدات پرادا، ۱۳۵۷. هنر ایران باس��تان، ترجمه یوس��ف مجیدزاده، 
انتشارات دانشگاه تهران.

۳۴. در آستانه فردا، دوره جدید-سال ششم )۱۳۸۰(، شماره ۵۵.
۳۵. آرتور کریستین سن، ۱۳۵۱. ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید 

یاسمی، انتشارات ابن سینا.

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

ادله: آوندها،چرایی ها،فرنودها
ادنا: فرومایگان

ادنی: ذبون تر-پست تر، فرومایه تر
ادوات: افزارها، دست افزارها

ادوات استفهام: پرسنده ها
ادوار: زمانها، چرخه های زمانی

ادواری: دورکی، زمانیک
ادویه: بوی افزار، بوزار، گرم دارو

ادویه زدن: افزارزدن-دارچین زدن
ادهم: سیاه، تیره گون

ادیان: آیین ها،کیش ها، دینها
ادیب: سخن شناس، سخندان، سخنور

فرهیخته
ادیبانه: ادبمندانه
ادیت: ویرایش
ادیتور: ویراستار

ادیم: تخته پوست
اذان: بانگ نماز، گلبانگ،
اذان گفتن: بانگ گفتن

اذعان: باور، پذیرفتن
اذعان کننده: خستو

اذکار: یادکردنها، نیایشها
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استراتژی های نوین در گردشگری
آرش نورآقایی

همه می دانیم که رونق گردش��گری در س��ال های اخی��ر چنان بوده که 
اشتغال زایی و درآمدزایی اش مثال زدنی شده. اما سوالی که پیش می آید 
این است که از این پس استراتژی آینده ی گردشگری چگونه خواهد بود 

و بر چه مبنایی پیش خواهد رفت.
این نوشتار قصد دارد تا به بررسی اجمالی روند گردشگری در دهه ی اول 
هزاره ی س��وم بر اساس گفتارها و منش های بین المللی بپردازد. بنابراین 
بد نیست در ابتدا به ش��عارهای برخی از سازمان های بین المللی مرتبط 
با گردش��گری در دهه ی اول قرن ۲۱ نظری بیفکنیم، ش��اید که بتوانیم 

به نتایجی برسیم.

شعارهای سازمان جهانی گردشگری در دهه ی اول قرن ۲۱
۲۰۰۰ – فن آوری و طبیعت: دو چالش گردشگری در آغاز قرن ۲۱

۲۰۰۱ – گردشگری ابزاری برای صلح و گفتگوی میان تمدن ها
۲۰۰۲ – اکوتوریسم و توسعه پایدار

۲۰۰۳ – گردش��گری: نی��روی محرکه ب��رای کاهش فقر، اش��تغالزایی، 
هماهنگی اجتماعی

۲۰۰۴ – ورزش و گردش��گری: دو نی��روی زنده برای برای درک متقابل 
فرهنگ و توسعه جوامع

۲۰۰۵ – سفر و حمل و نقل: از تخیل ژول ورن تا واقعیت قرن ۲۱
۲۰۰۶ – گردشگری غنا می بخشد.

۲۰۰۷ – گردشگری درها را به روی زنان می گشاید.
۲۰۰۸ – گردشگری در پاسخ به چالش آب و هوا و گرم شدن زمین

۲۰۰۹ – گردشگری: تجلیل از تنوع
۲۰۱۰ – گردشگری و تنوع زیستی

متوجه می ش��ویم مسائل مربوط به محیط زیس��ت، فرهنگ، صلح، فقر، 
زن��ان، و هماهنگی ه��ای اجتماعی در جامعه جهانی ج��زو دغدغه هایی 

هستند که ظاهرا گردشگری باید برای آنان چاره ای بیندیشد.

موزه ها
موزه ها نقش مهمی را در صنعت گردش��گری ایفا می کنند. از این روست 
که در شعارهای ایکوم )ش��ورای بین المللی موزه ها( بر مواردی همچون 
صلح، جهانی ش��دن، ارتب��اط میان فرهنگ ها، گردش��گری و هماهنگی 

اجتماعی تاکید شده است.

محیط زیست
بخ��ش عظیمی از گردش��گری به طبیعت و محیط زیس��ت انس��ان ها و 
جانواران و گیاهان وابسته است. ببینیم که سازمان جهانی محیط زیست 

چه برنامه هایی را برای خود تدوین کرده است:
ش��عار سال ۲۰۰۰ س��ازمان جهانی محیط زیست این اس��ت: “هزاره و 

محیط زیست – زمانی برای عمل”.
بر همین اس��اس در سال های بعدتر، س��ازمان جهانی محیط زیست به 
زمین و آب و دریاها و اقیانوس ها و ش��هرها و کویرها و بیابان ها و ذوب 
یخ ها و تغییرات آب و هوایی و اقتصاد کم کربن و گونه های زیستی توجه 

نشان داده است.

زنان
شعار س��ال ۲۰۰۷ میالدی سازمان جهانی گردش��گری، زنان را خطاب 
قرار داده اس��ت، بنابراین این موضوع نیز در گردش��گری اهمیت دارد. از 
طرفی ش��عارهایی که در روز جهان��ی زنان در دهه ی اول هزاره ی جدید 
عن��وان ش��ده اند به اتحاد زنان، صل��ح، برابری جنس��یتی و از این قبیل 

می پردازد.

اهداف توسعه هزاره بر اساس خواسته های سازمان ملل
MDGS، نام اختصاری »اهداف توسعه هزاره« سازمان ملل است که در 
سپتامبر سال ۲۰۰۰ معرفی شد و همه ی ۱۹۱ کشور عضو، تعهد کردند 

که تا سال ۲۰۱۵ به این اهداف برسند.
در یک کالم اهداف توس��عه هزاره س��ازمان ملل، مب��ارزه با فقر، برابری 
جنسیتی، پایداری محیط زیس��ت، توسعه و مشارکت جهانی را مد نظر 

قرار داده است.
به عبارت دیگر، اهداف ۱ و ۷و ۸ از هش��ت هدف تعیین ش��ده توس��ط 
سازمان ملل، مس��تقیما از سوی صنعت گردش��گری می توانند حمایت 
ش��وند، و اهداف دیگر نیز به طور غیرمس��تقیم با گردش��گری در ارتباط 

هستند.
اهداف توس��عه هزاره که می توانند مس��تقیما توسط گردشگری حمایت 

شوند، عبارتند از:
هدف شماره ۱: حذف کامل فقر و گرسنگی شدید

هدف شماره۷ : تضمین پایداری محیطی
هدف شماره۸ : ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه

با بررسی شعارهای سازمان های مختلف در باال متوجه شدیم که پایداری 
محیط زیس��ت، ارتباط می��ان فرهنگ ها، مبارزه با فق��ر، ایجاد صلح در 
جهان، هماهنگی اجتماعی میان اقشار مختلف در همه ی جوامع و توجه 
به برابری های جنسیتی، رس��الت سازمان های بین المللی است که اتفاقا 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم با گردشگری در ارتباط هستند. بنابراین 
دور از واقعیت نیس��ت اگر بگوییم که به غی��ر از نگاه اقتصادی حاکم بر 

گردشگری، اهداف دیگری نیز در این فعالیت قابل بررسی است.

از طرفی وقتی موضوعاتی که در گردشگری امروز با آن ها مواجه هستیم 
را مورد بررس��ی قرار می دهیم با چالش هایی روبرو می ش��ویم که بعضی 
از آن ها عبارتند از: رویارویی گردش��گری و مدرنتیه، علت های سیاس��ی 
و غیرسیاس��ی در ظهور و سقوط مقاصد گردش��گری، حضور مفاهیمی 
همچ��ون “منطقه ممنوعه” در عرصه گردش��گری که می تواند سیاس��ی 
یا غیرسیاس��ی باش��د، حضور پرقدرت اینترنت، پیش��رفت “شبکه های 

اجتماعی”، تولد “وب ۲  و …

ش��اید بتوان گفت، نگرش��ی که از چن��د خط باال حاصل می ش��ود این 
اس��ت که با رونق گردشگری در همه ی جهان امروز، احتماال به مفاهیم 
جدیدتری برای هستی شناسی آن احتیاج داریم. ظاهرا این صنعت )یا به 
زعم برخی از کارشناسان، فعالیت( خیلی سریع و عمیق جای خود را در 
میان بقیه ی فعالیت های بش��ری پیدا کرده اس��ت و اجتماع و سیاست و 
فرهنگ و اقتصاد و باور و س��بک زندگی جوامع را در سطح خرد و کالن 

تغییر داده است و احتماال بیش از این هم تغییر خواهد داد.
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بر همین اس��اس اس��ت که روش ها و اس��تراتژی های جذب مخاطب در 
گردش��گری، هر روز و بنا به ش��رایط و گاهی با تغییرات جزیی و کلی، 
طوری عرضه می شوند که طیف بیشتری را مورد توجه قرار دهند و نهایتا 

برای هر تفکر و سلیقه و نیاز و مرام، رویکردی خاص ارائه می شود.

ش��اید در روزگارانی پیش از این تجارت، تجارت نیازهای اولیه ی بشری 
بود اما امروزه گردش��گری ثابت کرده اس��ت که نه تنها خاطره و رویا و 
تجرب��ه را می ت��وان خرید و فروش کرد، بلکه تفک��رات و ارتباطات عالی 
انس��انی نیز درون مرزهای داد و ستد گنجانده ش��ده  اند. این موضوع را 
می ت��وان دوگونه معنا کرد: یکی این که ایده آل ها و آرمان های بش��ری را 
هم می توان با ترفندهای مختلف داد و س��تد ک��رد و دیگر این که داد و 

ستد را می توان تا حد ایده آل ها و آرمان های بشری ارتقا داد.
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و  هخامنش�یان  زره ه�ای  و  س�اح ها 
ساسانیان

نگارش به انگلیس��ی: دکتر منوچهر مشتاق خراسانی، مجله فزانا شماره 
تابستان ۲۰۰۶

برگردان: حسام الدین شافعیان

شاهنش��اهی های عظی��م هخامنش��ی و ساس��انی ک��ه ب��رای قرن ها بر 
س��رزمین های پهناوری حکومت می کردند از س��وی سلحشورانی شجاع 
محافظت می ش��دند. این سلحشوران با استفاده از استراتژی های نظامی 
پیچیده و سالح های تهاجمی و تدافعی خوش ساخت از یکپارچگی ملی 
ای��ران دفاع می کردن��د. در ادامه این مقاله به معرف��ی مختصر برخی از 

سالح های مهم در این دوران ها می پردازیم:

ارتش هخامنشیان:

ارتش هخامنش��یان از س��ربازانی از نواحی مختلف ایران تش��کیل شده 
بودند اما هس��ته اصلی ارتش سلحش��وران ایرانی بودند. این سربازان از 
سرتاس��ر این امپراتوری پهن��اور می آمدند: از پارس، آس��یای مرکزی تا 
دانوب. پس از پارسیان ماد ها بیشترین سرباز را در سپاه ایران داشتند و 
بس��یاری از ژنرال های ارتش مادی بودند. نوشته های نویسندگان یونانی 
چون ه��رودوت، آریان و گزنف��ون اطالعات مفی��دی در رابطه با ارتش 
هخامنش��یان در اختیار ما می گذارند، اما باید به خاطر داشت که نوشته 
یونانی ها در مورد ایرانیان عمدتا مغرضانه اس��ت چرا که کشورش��ان در 
حال جنگ با هخامنش��یان بود و آن ها س��عی کردند ب��ا اغراق در مورد 
تعداد سپاهیان هخامنش��ی پیروزی های خودشان بر آن ها را برجسته تر 
جلوه دهند )Marsdon، ۱۹۶۴: ۳۷(. متاس��فانه بیش��تر تالیفات، تنها 
روایت یونانیان را در نظر گرفته اند بنابراین اعدادی که در این گزارش ها 
آمده اسست بسیار مورد مناقشه و صرفا حدس و گمان هستند. از طرفی 
ژوزف ویس��هوفر نگاهی متعادل و منصفانه به نبرد های هخامنشیان ارایه 

می کند )۱۹۹۳: ۱۴۸-۲۵(.

در ط��ول نبرد فالخن اندازان و کمانداران پیاده نظام در خط مقدم قرار 
می داش��تند و سواره نظام سبک اس��لحه و پیاده نظام سنگین اسلحه در 
دو ط��رف آن ها قرار می گرفتن��د نا آن ها را مورد حمایت خود قرار دهند. 
در آغاز نبرد فالخن انداز ها و کمانداران با پرتاب س��نگ و کمان بر روی 
دش��من، خطوط آن ها را دچار آش��فتگی می کردند، س��پس پیاده نظام 
س��نگین اسلحه که به نیزه و شمشیر مجهز بودند با پشتیبانی واحدهای 
س��واره نظام از جناحین به دش��من حمله می کردند. این تاکتیک ها در 
برابر دش��منان آسیایی هخامنشیان به خوبی نتیجه می دادند اما در برابر 
آرای��ش جنگی به هم فش��رده یونانیان و مقدونی ها چن��دان موثر نبود. 
واحدهای س��نگین اس��لحه هوپالیت های یونان��ی و فاالنکس مقدونی با 
کم��ک نیزه های بلند آرایش به هم فش��رده خود را حف��ظ می کردند و 
ب��ه این ترتیب از خ��ود در برابر مهاجمان دف��اع می کردند. یونانی ها که 
بدنش��ان با زره محافظت می شد در برابر تیر ها و پرتابه ها آسیب چندانی 

نمی دیدند و می توانستند در نبردهای نفر به نفر پیروز شوند.

ب��ه نوش��ته ذکا ]۱[ آکیناک��ه یک شمش��یر کوتاه به ط��ول ۴۰ تا ۵۰ 
س��انتی متر بود و یکی از س��الح های عمده هخامنشیان به شمار می آمد 
)Zoka، ۱۳۵۰/۱۹۷۱: ۶۹(. پ��ورداوود ]۲[ )۱۳۴۷/۱۹۶۹: ۴۳( اظهار 
می کند کلمه ایرانی باس��تان برای آکیناکه مش��خص نیس��ت. پورداوود 
)۱۳۴۷/۱۹۶۹: ۴۳( از هرودوت که لشکرکش��ی خشایارش��ا به یونان در 
۴۸۰ ق. م. را گ��زارش می کن��د نقل می کند خشایارش��ا بر روی پلی در 
هلس��ینتوس )داردانل(، برگ هایی در دریا ریخت، براتی را در جام زرین 
خود ریخت و خورش��ید را س��تایش نمود و یک آکیناکه به عنوان هدیه 
ب��ه خدا در آب انداخت. قبضه این شمش��یر تماما از چوب و تیغه آن از 
آهن )اس��تخراج ش��ده از مصر( بود و می توان آن را در موزه آش��مولیان 

آکسفورد یافت.

تصوی�ر ۱ : ی�ک آکیناکه از ط�ای خالص از موزه مل�ی ایران در 
تهران

آکیناکه مادی و پارس��ی: بر اس��اس س��نگ نگاری های پارس��ه )تخت 
جمشید/پرس��پولیس(، ذکا )۱۳۴۷/۱۹۶۹: ۱۳۵۰: ۲۱۱( بی��ن دو گونه 
این س��الح تمایز قایل اس��ت: الف( آکیناکه مادی ب( آکیناکه پارس��ی. 
آکیناکه ه��ای م��ادی از طریق ریس��مانی که از »ش��کل گوش« غالف 
شمش��یر عبور می کرد در سمت راس��ت بدن به کمربند آویخته می شد. 
هنگامی که حامل آکیناکه بر اس��ب سوار می شد با به صورت پیاده نظام 
راهپیمای��ی می کرد، کمربندی از انتهای غالف آن را از آویخته ش��دن و 
تلو تلو خوردن باز می داشت )Zoka، ۱۳۵۰/۱۹۷۱: ۷۰(. کوچ )۲۰۰۰: 
۲۵۸( تصویر سنگی از تاالر سه دروازه پارسه را نشان می دهد که بر روی 

آن نقش نگهبانی با آکیناکه مادی به چشم می خورد.



18

برخ��الف آکیناکه های مادی، آکیناکه های پارس��ی زیر کمربند و جلوی 
ش��کم جای می گیرد. دسته I-شکل بسیار متفاوت از آکیناکه های مادی 
بود. بخش پایین »ش��کل گوش« شمش��یر و تمام س��ر غالف به صورت 
س��ه نیمدایره ساخته می ساختند تا شمشیر به آس��انی از کمر نیافتند. 
آکیناکه پارسی ته-غالف برجسته ندارد بلکه غالفآن مثل تیغ در انت ها 

تیز می شود.

آکیناکه ه��ای هم از طالی ن��اب و با تزئینات زیبا وجود داش��ت. برتون 
)۱۹۸۷: ۲۱۲( به نقل از گزنفون گزارش می کند، هدیه س��لطنتی ایران 
یک آکیناکه طالیی، یک اس��ب نس��ایی با افس��ار طالیی و دیگر ادوات 
جنگ��ی بود. یک آکیناکه طالیی مجلل )ش��ماره ثبت م��وزه ۱۳۲۲( از 
دوران هخامنش��یان در م��وزه ملی ای��ران در تهران نگهداری می ش��ود 
)Muzeye Melli Iran ۲۰۱۱ را ببینید(. هوت )۱۹۶۵: ۱۹۲: ۲۲۳( 
می نویسد این آکیناکه طالیی در همدان )هگمتانه( پیدا شد و قدمت آن 
به ۵۰۰ ق. م. باز می گردد. این قطعه مشابه آکیناکه ای است که در موزه 

.)۵۶ :۱۹۹۲ ،Sekunda( هنر متروپولیتن در نیویورک وجود دارد

نی��زه دار و نیزه ها: واحد ه��ای نیزه داران از مهم تری��ن واحد های ارتش 
هخامنش��یان بودن��د و باال تری��ن درجه در ارتش نیز ب��ر عهده یک نیزه 
دار ب��ود )Pur Davood، ۱۳۴۷/۱۹۶۹: ۴۱(. بن��ا ب��ه گفته پورداوود 
)۱۳۴۷/۱۹۶۹: ۳۹( و تایی��د معطوف��ی )۱۳۷۸/۱۹۹۹: ۲۱۸(، نیزه در 
وندیداد، فرگرد ۱۷، بند ۴۳ با عنوان آرشتایاش��ا )ارش��تی( آمده است. 
پورداوود با اش��اره به س��نگ نگاری نقش رستم، ش��رح می دهد که نیزه 
دار داریوش شاه گئوبروه )آرشتی بارا /spear bearer( خوانده می شد. 
سرنیزه های دوران هخامنشی از لحاظ شکل متنوعند. ذکا ۱۳۵۰/۱۹۷۱: 
۶۴( بر مبنای سنگ نگاره های هخامنشی دو نوع کلی سرنیزه را تشخیص 
می دهد الف( س��رنیزه های پهن و مش��ابه برگ درخت ب( سر نیزه های 
باریک و بلند به ش��کل برگ درخت بید. به نظر ذکا نیزه های هخامنشی 
از لحاظ درازا بر دو نوعند الف( نیزه های بلند که در کنار س��پر از س��وی 
واحد های س��واره نظام و پیاده نظام اس��تفاده می شد ب( نیزه های کوتاه 

)زوبین(.

ب��ه گزارش ه��رودوت محور نیزه ایرانیان ش��ش تا هفت پ��ا )حدودا دو 
م تر( بودند و از چوب درخت زغال اخته س��اخته می شدند. ذکا می افزاید 
نیزه ها به یک س��یب کوچک ختم می ش��دند، برای همی��ن به این نیزه 
دار ها »س��یب بَر« می گفتند. سکوندا )۱۹۹۲: ۶-۷( توضیح می دهد که 
سیب بَر ها بخش��ی از ده هزار نفر سرباز نجیب زاده گارد جاویدان بودند. 
هزار نفر از سربازان گارد جاویدان، حامل نیزه هایی با ته نیزه های طالیی 

بودند و از ارابه شاهنش��اه محافظت می کردند و در زبان پارس��ی باستان 
ارستیبارا خوانده می شدند )Sekunda، ۱۹۹۲: ۶-۷(. هزار سرباز دیگر 
 :۱۳۵۰/۱۹۷۱ ،Zoka( نیز نیزه ای با ته نیزه های نقره ای حمل می کردند
۶۴(. یک نیزه نیز با ته نیزه مفرغی در ِدو هویوک ش��مال سوریه کشف 

شده است.

تصوب�ر3 - ته نیزه برنزی از دوران هخامنش�یان که در  ش�مال 
سوریه امروزی پیدا شده است.

ودر: گرز یا تبرزین- پورداوود )۱۳۴۷/۱۹۶۹: ۴۵( می نویس��د گرز یکی 
از قدیمی ترین س��الح هاست که فرش��تگان و ایزدان اوستا آن را به کار 
می برند. او در ادامه یادآوری می کند سالح مورد عالقه بسیاری از پهلوانان 
اس��توره ای ایرانی مانند س��ام، گرشاسب و رستم گرز است و آن ها در به 
کار بردن آن مهارت داشتند. اوستا از انواع مختلفی از گرز ها نام می برد. 
یکی از آن ها ودر خوانده می ش��ود و در یس��نا ۳۲، بند ۱۰ در اَهونََودگاه 
گاتا )فصل های ۲۸-۳۴( و در هوم یش��ت، یسنا ۹ )بند های ۳۰-۳۲( از 
آن یاد شده است. پورداوود )۱۳۴۷/۱۹۶۹: ۴۵( می نویسد اوستا شناسان 
در مورد این عب��ارت توافق ندارند، برخی عقیده دارند ودر یک نوع گرز 
اس��ت و برخی دیگ��ر بر این باورند که ودر یک نوع تبرزین اس��ت. خود 
پورداوود بر این عقیده اس��ت که ودر احتماال نوعی گرز اس��ت. چرا که 
مطابق متون ودا ها به زبان سانس��کریت س��الح ایزد هندی ایندرا گرزی 
اس��ت موسوم به ودهر و از آنجا زبان های هندی و ایرانی ریشه مشترکی 

دارند، ودر باید به گرز اشاره داشته باشد.

اوس��تا از دو نوع گرز دیگر هم یاد کرده اس��ت: یکی ورزا که برای درهم 
شکستن استفاده می شود )اورمزد یشت، بند ۷۲؛ خورشید یشت، بند ۵؛ 
مهر یش��ت بند ۹۶؛ فروردین یش��ت، بند ۷۲ را ببینید( و دیگری ّگد ها، 
 Pur برای پرتاب کردن )مهریش��ت بند ۱۰۱ و بند ۱۳۱ را ببینید( )به
Davood، ۱۳۴۷/۱۹۶۹: ۴مراجع��ه کنید(. گرز های گاوس��ر در دوران 
هخامنشیان کاربرد داشتند ضمن اینکه در حماسه های ایرانی هم اغلب 
از آن یاد شده است. هارپر )۱۹۸۵: ۲۴۷( به عنوان نمونه فریدون را ذکر 
می کند که چگونه او گرز گاوسری طراحی کرد و از آن در نبرد با ضحاک 
دیو سیرت بهره برد. رستم، گیو، اسفندیار و گرشاسب هم از این نوع گرز 
استفاده می کردند. در دوران ساسانیان، بهرام پنجم گرز گاو سرش را به 
کار برد تا تاج پادش��اهیش را از میان دوشیر در دام بگیرد. این سالح در 

دوران بعد به صورت اسلحه ای نمادین و با اعتبار شاهان ایران درآمد.

ذکا )۱۹۷۱: ۱۳۵۰: ۶۶( بر پایه گزارش های گزنفون و اس��ترابون تاکید 
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می کند نقش برجس��ته های پارس��ه س��ربازان هخامنش��ی را تبرزین به 
دس��ت نش��ان می دهد. اما هرودوت گزارش کرد تنها سکا ها تبرزین به 
کار می بردند. س��ر تبرزینی که در نقش برجسته ها به چشم می خورد به 
ش��کل س��ر یک پرنده، احتماال اردک، است که تیغه تبرزین از منقار آن 
بیرون می آید. س��مت دیگر سر تبرزین به یک شکل نیم دایره با دو میخ 
در انتهای آن ختم می شود که احتماال برای شکستن زره کارایی داشت. 
انتهای دس��ته چوبی آن به شکل V کنده شده است تا سرباز تبرزین را 

.)۶۸ :۱۳۵۰/۱۹۷۱ ،Zoka( راحت تر به دست بگیرد

تصویر ۵- شمش�یر مفرق�ی مربوط به ۱۰۰۰ س�ال پیش از میاد 
که عبارت »اوهرمزد« به زبان پارس�ی باس�تان و با خط میخی بر 
آن حک ش�ده است. این شمش�یر در موزه ملی ایران نگهداری 

می شود.

کمان ها: به عنوان نماد پادشاهی و قدرت کمان ها نقش مهمی در ارتش 
هخامنش��یان ایفا می کردن��د )Zuttermann، ۲۰۰۳: ۱۴۲(. کمان و 
تبرزینه��ای آن در ی��ک کماندان )گوریتویی( حمل می ش��دند. ایرانیان 
از گروهه��ای مختلف مثل ماد ها و پارس ه��ا در لباس های ایرانی محلی 
خود یا جامه های سوارکاری کماندان حاوی تیر و کمان را با خود حمل 
می کردند. پادش��اهان هخامنش��ی از کمان برای نشان دادن توانایی های 
رزمی و شجاعت خود در حین نبرد و نماد جایگاه خوداستفاده می کرئند. 
داری��وش در بن��د ۹ فرمان خود می گوید »ورزیده هس��تم، چه با هر دو 
دست چه با هر دو پا، هنگام سواری خوب سواری هستم. هنگام کشیدن 
کمان، چه پیاده چه س��واره، خوب کمان کشی هستم. هنگام نیزه زنی، 
 :۱۳۴۳/۱۹۶۴ ،Sharp( ».چه پیاده و چه سواره، خوب نیزه زنی هستم

۸۵ را بنگرید(.

ارتش ساسانیان:

اردشیر اول اصالحاتی در ارتش ساسانیان صورت داد. او یک ارتش دایمی 
تحت فرمان خود تاسیس کرد و درعین اینکه سیستم سوارکاری پارتیان 
)اش��کانیان( را حفظ کرد، افس��ران ارتش را از ساتراب ها و شاهزادگان و 
نجیب زادگان محلی جدا کرد. او یک س��ری اسلحه جدید از قبیل چند 

نوع زره و ادوات محاصره و قلعه گیری به ارتش معرفی و اضافه کرد.

زره ه��ای حلق��وی از حلقه های به هم متصل ش��ده و در زمان اردش��یر 
اول تولید می ش��دند )اسواران ساس��انی، دکتر کاو فرخ را ببینید(. فرخ 
می نویس��د اگر چه تولید زره های حلقوی س��خت تر از زره های معمولی 
بود، اما مزایایی نس��بت به زره های دیگر داشت. از جمله مقاوم تر، مانا تر 
و انعطاف پذیر تر بودند و همچنین اجازه می دادند حرارت بدن دفع شود 
که این در آب و هوای گرم بس��یار اهمیت داش��ت. او اضافه می کند این 
نوع زره وقتی در ترکیب با زره های دیگر به کار می رفت موثر تر می ش��د. 
فرخ با نقل قول از بیور و ش��هبازی اشاره می کند یکی از دالیل شکست 
اش��کانیان از ساسانیان در فیروزآباد این بود که اشاکایان بیش از حد بر 
زره های الیه الیه و فلس��ی تاکید داش��تند در حالی که سواره نظام زبده 
ساس��انیان عالوه بر آن زره های حلقوی هم می پوش��یدند. دفاع موفقیت 

تصویر ۴- بخش�ی از کاتالوگ کتاب ۸۰۰ صفحه ای دکتر مشتاق 
 Arms and Armor from Iran: The Bronze :خراس�انی

Age to the End of the Qajar Period
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آمیز ساس��انیان در برابر مهاجمین چادرنشین آسیای مرکزی و رومیان 
)غربی و ش��رقی( در عمل ثابت کرد که اصالحات اردشیر موثر بودند. در 
دوران اردش��یر اول یک کتاب راهنمای نظامی منتسب به او نگاشته شد 
که اکنون در دس��ت نیس��ت. از این کتاب در کتاب عربی الفهرست نام 
برده ش��ده است که اثر یک ایرانی موس��وم به ابن ندیم است و در نیمه 
دوم قرن دهم به رش��ته تحریر در آمد. ابن ندیم در فصل آثار مربوط به 
هنره��ای نظامی از اثری با نام »هنر رزماوری و ش��یوه های فتح قلع ها و 
ش��هر ها، به کمین نشس��تن، قرار دادن نگهبانان، تحت فشار قرار دادن 
جاسوسان، فرستادن دسته های سربازان و پادگان زدن« یاد می کند. این 
کتاب بر اس��اس رساله هایی است که در قرن سوم میالدی برای اردشیر 
پس��ر پاپک نگاشته ش��ده اند. عنوان عربی این کتاب الفروسیا الشمیتی 

.)۴-۱۶۳ :۱۹۵۶ ،Zakey( می باشد

تصویر ۶- سواره نظام سنگین پشتیگبان/پشتیبان گارد سلطنتی 
)چپ( و شواره نظام جیانوسپار/چان سپار )راست(.

سواره نظام زبده ساسانیان موسوم به اسواران یا کاتافراکت ها نقش مهمی 
در پیروزی ایرانیان برابر رومی ها داشتند. کپی رایت: دکتر کاوه فرخ

س��تون اصلی ارتش ساس��انیان واحد های سواره نظلم س��نگین اسلحه 
موس��وم به اس��واران یا کاتافراکت ها بودند. فرخ )۲۰۰۵: ۱۳( می نویسد 
در اوای��ل دوران ساس��انیان، نیزه س��الح تهاجمی اصلی اس��واران بود. 
ذکا )۱۳۵۰/۱۹۷۱: ۱۱۷( اظه��ار می کند کاتافراکت های ساس��انی )نام 
دیگر اس��واران( مجهز به نیزه چنان محکم و اس��توار بر زین اسب خود 
می نشس��تند که گویی به آن قفل ش��ده بودند. آن ها به مثابه دیواری در 
صف های اول ارتش می ایستادند. پشت آن ها کماندارن و سپس فیل های 
جنگی )حربه ای که ساسانیان آن را اولین بار به کار بردند( می ایستادند. 
آن ه��ا در ردیف های متمرکز حمله می کردند و از س��وی کماندارانی که 
به طور پیوسته به س��وی خطوط دشمن تیراندازی می کردند پشتیبانی 
می ش��دند. ویس��هوفر می نویسد فرمانده در وس��ط جای می گرفت و در 
حالی که از س��وی سربازان برجس��ته نگهبانی می شد دستورات الزم را 
به س��پاه خود می داد. این سواره نظام های س��نگین اسلحه به نوبه خود 
از پش��تیبانی کمانداران سوارکار سبک اس��لحه حمایت می شدند که با 
نیروهای دشمن درگیر شده و آن ها را خسته می کردند. به اعتقاد نیکول 
)۱۹۹۶: ۲۰(، همانند دوران پارتیان، تعداد کمانداران س��وارکار س��بک 
اس��لحه ده برابر اس��واران بود. نیکول همچنین معتقد است سواره نظام 
س��نگین اس��لحه به ندرت می توانستند با حمله مس��تقیم پیاده نظام را 
در هم بش��کنند. بنابراین سواره نظام س��نگین اسلحه ساسانیان باید در 
دس��ته های نزدی��ک به هم حرک��ت و مانور می کردند ک��ه جلوی آن به 

خوب��ی از س��وی ارتش محافظت می ش��د و پیاده نظام ه��م در کناره ها 
در گیر س��واره نظام دش��من می ش��دند. نکته جالب دیگر این است که 
سواره نظام ساسانیان تا سال های آخر شاهنشاهی خود از رکاب استفاده 

نمی کردند.

 شمش��یر ها: سنگ نگاره های ساس��انیان در فیروزآباد ۱و۲، نقش رجب 
۳، و نقش رس��تم Masia( ۱، ۲۰۰۰ را ببینید( شمش��یر ها را به عنوان 
نماد ها و تمثیل های س��لطنتی نش��ان می دهند. شمشیر ساسانیان مثل 
پارتیان دولبه و بلند بودند. به گفته گیرشمن )۱۹۶۳: ۲۹۵(، منابع ما در 
زمینه اس��لحه های دوران ساسانیان بسیار کم هستند و اطالعات اندکی 
در این زمین��ه به ما می دهند. این کمبود اطالع��ات آکادمیک تا حدی 
از س��وی آثار تیرارسیان پوشش داده ش��ده اند که برخی فصل هایی که 
بوس��یله مورخان ارمنی دوران ساسانیان در نیمه اول قرن پنجم نوشته 
ش��ده اند را آورده است. این مورخین س��ه نوع اسلحه ای که همه نجیب 

زادگان ساسانی حمل می کردند را ذکر می کنند:

الف( تور )شمشیر کوتاه( به کمربند و سمت راست بدن وصل می شد،

ب( سوس��ر )شمش��یر بلن��د( که به کمربند و س��مت چ��پ بدن وصل 
می شد،

ج( نرن )خنجر( به ران بسته می شد.

در پارس��ی، شمش��یر را سنه با شمش��یر می خواندند و در متون پارسی 
میانه مانوی شفِش��ر نامیده می شد )MacKinze، ۱۹۷۱ را بنگرید(. بر 
پایه نمونه های باستان شناسی شمشیرهای ساسانیان در موزه های ایران، 

شمشیر های ساسانیان را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

الف( شمشیر های با محافظ دست صلیبی )دارای زائده ای به شکل صلیب 
در باالی دسته که از دست شمشیر زن محافظت می کند(،

ب( شمشیر های با نیام با زواید P-شکل )با یا بدون نقش پَر(،

ج( شمشیر با نقش پُر و بدون زواید P-شکل و

د( شمش��یر دودستی )شمشیر بزرگی که برای استفاده ازآن باید هر دو 
دست را به کار برد(.

در این میان شمش��یرهای با نیام و با زایده P- ش��کل قابل توجهند چرا 
که سمت بیرون این شمشیر ها با نقش ها و الگو های پَر تزیین شده است، 
یعنی   همان نگاره هایی که در س��ایر هنرهای تزیینی ساسانیان هم دیده 
می ش��ود. هارپر )۱۹۷۸: ۸۴( از گیرش��من نقل می کن��د که طرح پَر را 
نماد پرنده ورگنا یکی از اشکال بهرام/ ِوِرثْ�َرْغ�َن�ه ایزد پیروزی زردشتی 
می داند. )برای اطالعات بیش��تر در مورد ِوِرثْ�َرْغ�َن�ه به خرده اوستا، ۱۴ 
بهرام یشت مراجعه کنید(. سلحشوران ساسانی از نقش پر بر روی دسته 
و نیام )غالف( شمشیر ها و زره خود استفاده می کردند تا از خود در برابر 

دشمنانشان محافظت کنند.
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تصوی�ر 7: یک شمش�یر مربوط به اوایل دوران ساس�انیان که از 
خاک در آمده است با محافظ دست صلیبی

نیزه: استفاده از نیزه ها از سوی واحدهای کاتافراکت های سنگین اسلحه 
به دوران هخامنشیان بازمی گردد. یک قمقمه قالبی سفالین از مقبره ای 
در کوای-کیرگلن-کاال در ساحل آمودریا پیدا شد که نقش یک سوارکار 

.)۲۹ :۱۹۹۲ ،Sekunda( نیزه دار بر خود دارد

واژه باس��تانی ارش��تی )نیزه( که از سوی هخامنشیان به کار می رفت در 
دوران ساس��انیان به ارشت بدل شد. پورداوود )۱۳۴۷/۱۹۶۹: ۳۹( گفت 
ریشه کلمه در پارسی نو نیزه است. فرخ )۲۰۰۵: ۱۳( می نویسد نیزه های 

ساسانی را با دو دست گرفته و در سطح کمر نگه می داشتند.

تبرزی��ن: ساس��انیان تبرزین نیز به کار می بردن��د. الصراف )۲۰۰۲: ۱۳( 
می گوید تبرزین یک تیغ بزرگ و پهن و دس��ته نس��بتا بلندی داشت و 
سوارکاران ساس��انی باید از بین تبرزین و گرز یکی را انتخاب می کردند 
چ��را که حم��ل کردن هر دو با ه��م مایه زحمت و غیر ضروری اس��ت. 
الصراف اضافه می کند که در اس��طوره ساسانیان، بهرام گور تبرزین )بنا 
بر روایت دیگر گرز گاوس��ر( را به عنوان تنها سالح خود انتخاب می کند 
تا بتواند به تنهایی در برابر دو ش��یر گرسنه ایستاده و تاج پادشاهی را از 

میان این ها بردارد.

کمان: به سنت هخامنشیان و پارتیان کمان همچنان در دوران ساسانیان 
از اهمیت باالیی برخوردار بود. اجزای کمان ساسانیان به این شرح است: 
یک دسته به عقب رفته، کمان های نسبتا کوتاه و خمیده، زانویی محکم 

با منحنی که در باال بزرگ تر از قسمت پایین آن است.

جمع بندی: س��الح های مختلفی در دوره های هخامنش��یان و ساسانیان 
ای��ران مورد اس��تفاده ق��رار می گرفت. خیلی از این س��الح ها نه تنها در 
میدان های جنگ کاربرد داش��تند بلکه نماد های پادش��اهی نبیز بودند. 
یک بررس��ی جامع س��نگ نگاره ها و اش��یای هنری در کن��ار یافته های 
باستان شناسی تصویری روش��ن از تحول و توسعه این سالح ها می دهد. 
به علت رویارویی های نظامی ایران با سایر مدنیت ها سالح های نو معرفی 
ش��ده و س��الح های موجود بهبود بیشتری یافتند تا بیش��ترین تاثیر را 

داشته باشند.

تصویر ۸- شمشیر ساسانی با نیام P –شکل و نقش پر

یادداش��ت: بر حجاری پله های شمالی های تاالر بار عام آپاداتا اسلحه دار 
داریوش ش��اه به چش��م می خورد که آکیناکه های س��لطنتی را را حمل 
می کنند. بر س��نگ برجسته های آپادانا نمایندگی های ملت های مختلف 
نیز دیده می ش��وند که یک پارسی در پیشاپیش آن ها حرکت می کند و 

یک آکیناکه پارسی یا مادی همراه دارد.

تصویر ۹-شمشیر آکیناکه در نقش برجسته های پارسه

 .۶۴۲-۲۲۴ Farrokh، Kaveh. Sassanian Eilte Cavalry AD
۲۰۰۵ .Oxford: Osprey Publishing Ltd

اسواران ساسانی، نگارش دکتر کاوه فرخ

 Harper، Prudence Oliver. The Ox-headed Mace in
 ۲ieme série،  .۲۴  ،Pre-Islamic Iran.. In: Acta Iranica
 .۲۵۹-۲۴۷ .vol. X. Papers in Honour of Mary Boyce، pp

۱۹۸۵

 Masia، K. The Evolution of Swords and Daggers in
 the Sasanian Empire. In: Iranica Antiqua، vol. Xxxv،

۲۰۰۱ .۲۸۹-۱۸۵ .pp

 Tarikhe Char Hezar )۱۳۷۸( ۱۹۹۹ .Matufi، Assadollah
 ۱۳۲۰  Saleye Artesh Iran: Az Tamadon Ilam Ta
Khorshidi، Jange Iran Va Araq )The four-thousand-

 year History of Iranian Military: From the Elamite
۲ .)The Iran، Iraq War ،۱۳۲۰ Civilization to the Year

چهار هزار س��ال تاریخ ارتش ای��ران: جنگ و جنگ آوری بر فالت ایران 
از تمدن ایالم تا ۱۳۲۰ خورش��یدی / ۲ جلدی، نگارش اسداهلل مستوفی 

)۱۳۷۸(

 Irane Bastan: Negahi )۱۳۸۰( ۲۰۰۱ Muzeye Meli Iran
 be Ghanjineye Muzeye Meli Iran )TheAncient
 Iran: An Overview of the Treasure of The National
 Museum of Iran(. Tehran: Sazmane Mirase Farhangi

.Keshwar

موزه ملی ایران– ایران باستان: نگاهی به گنجینه موزه ملی ایران، تهران، 
مبراث فرهنگی کشور )۱۳۸۰(
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 Pur Davood، Ebrahim. Zin Abzar )Armament(.
 ۱۹۶۹  .Tehran: Chakhaneye Artashe Shahanshahi

)۱۳۴۷(

زین ابزار: جنگ ابزارهای باس��تانی ایران، نگارش: استاد ابراهیم پورداود 
)۱۳۴۷(

 Zoka، Yahya. Arteshe Shahanshahi Iran Az Kurosh
 Ta Pahlavi )The Royal Army of Iran from Kurosh to
 Phalavi(. Tehran: Chapkhaneye Vezarate Farhang

)۱۳۵۰( ۱۹۷۱ .Va Honar

ارتش شاهنش��اهی ایران از کوروش تا پهل��وی )۱۳۵۰(، نگارش یحیی 
ذکا )۱۳۵۰(

 ]۱[ یحیی ذکا یک ایران ش��ناس مش��هور ایرانی و یکی از برجسته ترین 
باستان شناسان ایرانی بود که در رشته های ادبیات و باستان شناسی فارغ 
التحصیل ش��د. او پؤوهش های دامنه داری در زمینه هنر ایرانی، باستان 
شنتاسی و تاریخ نظامی ایران انجام داد. او همچنین مدیر موزه هنرهای 
تزئینی ایران، مدیر کتابخانه ملی، مش��اور وزارت فرهنگ و هنر بود و با 

موزه های نگارستان و رضا عباسی نیز همکاری داشت.

 ]۲[ اس��تاد پورداوود برجسته ترین ایران شناس ایرانی و اولین کسی بود 
که اوستا را به زبان پارسی ترجمه کرد.


