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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار کتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش  ،ای رایگان استاست که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه این اثر آن

 .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استهرنوع استفاده آن هیچ ایرادی ندارد و

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار 

کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید 

اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه  (sherwin_vakili@و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 وکیلیبه نام: شروین 

نوشتارهای دیگر این نویسنده و فایل صوتی و تصویری کالسها و همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی

www.soshians.ir 
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یافته که از سویی کارکردهایی  های گذشته کاربردهای وسیع و گوناگونیی قوم و قومیت طی دههکلیدواژه 

دقت شدن آن انجامیده است. برای پرداختن به سیاسی و تبلیغاتی برایش به دنبال داشته و از سوی دیگر به ابهام و بی

شان در قالب مفهوم مدرن قومیت، نیازمندین تا تصویری روشن و دقیق از های ایرانی و بازنشانیی تیرهبحث پیچیده

مفهوم در دست داشته باشیم و حواشی و ابهامهای روییده بر شاخ و برگ آن را هرس کنیم و به یک تاریخ تحول این 

های گوناگون را با هم ترکیب نظام مفهومی در این مورد برسیم که هم عقالنی باشد و هم با نگاهی سیستمی بتواند داده

 مورد نظرمان از مفهوم قوم را روشن سازیم. کند. برای ورود به این بحث، نخست باید به شکلی فشرده صورتبندی

های پیچیده برآمده، سه ی سیستمشود و از نظریهدر مدل نظری مورد نظر نگارنده که دیدگاه زروان نامیده می 

 توان از هم تفکیک کرد:سطح بنیادین از سازمان یافتگی هویت جمعی را می

اش نظام خویشاوندی است. این ی طبیعیگیرد و شالودهنخست: هویت محلی که در سطح خُرد شکل می 

گردد و اش به جوامع گردآورنده و شکارچی باستانی باز میشکل از پیکربندی هویت کهنتر از بقیه است و پیشینه

ماری به نسبت محدود از افراد مربوط شود. این هویت به اندرکنش شهای عالی نیز یافت میمشابهش در میان نخستی



ی توانند به واسطهشود که به شکلی پایدار با هم ارتباط دارند و اغلب با یکدیگر ارتباط خونی دارند و یا میمی

 ی همدیگر قلمداد شوند. جفتگیری و زادآوری خویشاوند بالقوه

فر تا دست باال صد و پنجاه نفر تعریف ی چند ده نمقیاس این هویت خُرد است، یعنی ارتباطهایش در دامنه

غییر اش با زندگی روزمره همسان است، و با آمدن و مردن افراد عادی شکل و قالب آن تشود، ضرباهنگ زمانیمی

ای حساس است و کردارهای منفرد افراد ساختار و کند. یعنی به حضور یا غیاب هر یک منِ هنجارین و عادیمی

 ند.کنکارکردش را تعیین می

دهد و ارتباط شخصی من با دیگری را در هویت محلی به افرادی با نام و نشان و شخصیت متمایز ارجاع می

ی مرکزی نهادین در این الیه خانواده است و سایر نهادها از کند. هستهای به شکلی پیوسته بازتعریف میچنین شبکه

شوند. فرهنگ جاری در این الیه شفاهی و شنیداری پدیدار می هاهای خانواده یا ترکیب خانوادهراه تمایز یافتن شاخه

مدار و غیرنویسا ها در آن ماهیتی حافظهکند. به همین خاطر انباشت دادهاست و بر اندرکنش رویاروی افراد تکیه می

 دارد. 

بی گیرد و از ترکیب شدن هویتهای محلی و برآمدن چارچودوم: هویت ملی که در سطحی میانی شکل می 

شود. مقیاس هویت ملی بزرگتر از هویت محلی است. یعنی عمومی برای پردازش شباهتهای من و دیگری ناشی می

ای قابل درک و دسترسی نیست. اش برای هر منِ یگانهیابند که در کلیترخدادهای آن در بستری سرزمینی جریان می

ها پدیدار شود. در ر سلسله مراتب پیچیدگی هویتشود که تمایزی سیستمی دیعنی هویت ملی از هنگامی آغاز می

ها در چارچوبی شرایطی که پیچیدگی نظام اجتماعی تا سطحی ارتقا یابد که وجوه شباهت و تفاوت من و دیگری

 شود. تر از خانواده و بافت خویشاوندی تعریف شود، هویت ملی زاده میکالن

تر هستند و ود که بسیار از گفتمان روزمره پیچیدهشهایی ساماندهی میهویت ملی بر اساس فراروایت

رود. از نظر جغرافیایی هم هویت ملی به گنجانند که از عمر افراد آشنا فراتر میچارچوبی تاریخی را در خود می

پذیر نیست. به همین خاطر هم هویت ملی ماهیتی دهد که به شکلی یکجا برای افراد تجربهقلمروی سرزمینی ارجاع می



گیرد که از برآیندگیری و سازماندهی کالن رخدادها و چیزها تزاعی دارد و بر مبنای مفاهیمی کلی و عام شکل میان

ی مردم ی حافظهاش به همین دلیل فراتر از دامنهمعنایی ناشی شده است. محتوای اطالعاتی گفتمان ملی و پیچیدگی

لید و ساماندهی آن به شکلی متقارن برای همه میسر نیست و گیرد. یعنی مشارکت در توو گفتارهای روزمره قرار می

 کند. هایی عینی و بیرونی برایش ضرورت پیدا میها و ثبت کنندهحامل

ی مردم صورتبندی بر این مبنا گفتمان ملی ماهیتی نوشتاری دارد و با زبانی فاخر و متفاوت با زبان روزمره

ها یا ادبیات منظوم را شامل شوند، خصلتی در بر بگیرند و خواه اسطوره شود. این روایتهای ملی خواه تاریخ رامی

شود که برای فهم و نقد ای از نخبگان فرهنگی ممکن میشان توسط الیهگیرند و تولید و پردازشنوشتاری به خود می

گرفت و در قرون در بر می اند. این الیه در دوران باستان مغان و کاهنان راساز تخصص یافتهو تولید گفتمانهای هویت

پردازان میانی دانشمندان و حکیمان و رهبران دینی و دیوانساالران را در بر گرفت و در عصر مدرن روشنفکران و نظریه

 گنجاند.و هنرمندان را در خود می

اش بر اساس کردارهای جمعی بزرگ و هویت ملی به تک کردارهای روزمره حساس نیست و سیر تاریخی

شود. به همین خاطر از اعمال تک تک افراد استقالل ای تاریخی تعیین میسازِ شخصیتهی سرنوشتدارهای یگانهیا کر

یابد. به همین ترتیب گفتمان ملی مفاهیم و عناصری را صورتبندی یابد و در سطحی متمایز از پیچیدگی جریان میمی

تند و از سویی دقت و شفافیت بیشتری دارند و از سوی کند که از نظر انتزاع یک درجه از هویت محلی فراتر هسمی

 کنند. ی مردم عادی برقرار میی روزانهتر با تجربهتر و پیچیدهدیگر پیوندی دوردست

یابد که دست کم چند قرن زمان و چند صد ای جریان میهویت ملی در بستر جغرافیایی و تاریخی گسترده

شود و . جمعیت کسانی که هویت ملی مشترک دارند از چند ده هزار تن آغاز میگیردهزار کیلومتر مربع را در بر می

وطن با ساز و کارهایی متفاوت با پنداری با دیگریِ همیابد. از این رو حس همذاتتا چند صد میلیون تن ادامه می

که ارتباط خویشاوندی شود. در اینجا دیگر از چند تنِ معلوم و آشنا گیرد و فعال میهویت مشترک محلی شکل می

ای پرشمار از مردم سر و کار واقعی یا ضمنی یا محتمل با من داشته باشند خبری نیست، و با جمعیتی بزرگ و توده



ی شان در آینده و تجربهشان در یک قلمرو سرزمینی پهناور، و به خاطر منافع مشترکمکانیداریم که بر اساس هم

ی سطح ملی دولت است. یعنی مهمترین شاخصی کنند. نهاد پایهن پیوند برقرار میشان در گذشته با متاریخی همسان

ی هویت تر باشد گفتمان برسازندهدهد، حضور دولت است. هرچه دولت پیچیدهکه پیدایش یک ملیت را نشان می

 ملی دقیقتر و شفافتر و روشنتر خواهد بود. 

دی و ارتباط ژنتیکی اندرکنش اعضای طایفه و خانوار به همان ترتیبی که در سطح نخستین روابط خویشاون

توان گفت هویت محلی خُرد به سطوح کند. از این رو میکرد، در سطح ملی زبان است که چنین میرا تعیین می

خیزد که کند و هویت ملی از سطح کالنتری برمیافزار روانی تراوش شده بر فراز آن تکیه میشناختی و نرمزیست

اش هستند. این نگرش البته بر مبنای سلسله مراتب پیچیدگی امر انسانی استوار فرهنگ برآمده از آن پشتیبان نهادها و

ایست برای سطوح زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی، شود و سرواژهمشخص می« فراز»است که در مدل زروان با 

 نسانی است. که چهار سطح و مقیاس ضروری برای توصیف پدیدارهای اجتماعی و ا

ترین سطح ی تمدنی کالنشود. حوزهی تمدنی مربوط میسومین سطح از هویت مشترک اجتماعی، به حوزه 

گیرد و از همجوشی هویتهای محلی و گیری هویتهای جمعی است که در یک بستر جغرافیایی کالن شکل میاز شکل

تیبی که هویتهای محلی بر اساس جبر ژنتیکی و شود. به همان ترشناختی ناشی میملی در یک ظرف همریختِ بوم

های ی تمدنی هم در جبر جغرافیایی و تعینگیرند، هویتهای وابسته به حوزهساخت نظامهای خویشاوندی شکل می

های تمدنی همسایه که با هم داد و ستد فرهنگی، اقتصادی و گاه جمعیتی نهفته در بافت مکان طبیعی ریشه دارند. حوزه

اش فراتر از ادراک کنشگران انسانی مکانی-سازند که مقیاس زمانیوی هم رفته یک قلمرو کالن تاریخی را میدارند، ر

 شود. است و از این رو به هویت مشترک جمعی منتهی نمی

تر نمایان شود، الزم است مثالهایی بزنیم. اگر در برای آن که معنای این سه الیه از هویت جمعی شفاف 

ی زمین، چهار قلمروی بینیم که بسته به بافت جغرافیایی کرهریخ جهان به تمدنهای انسانی بنگریم، میانداز تاچشم

ام، عبارتند از توان از هم تفکیک کرد. این چهار قلمرو چنان که در نوشتارهای دیگری شرح دادهانسانی متمایز را می



ی گیرد؛ ب( قلمرو میانی که نیمهریای چین را در بر میی شرقی اوراسیا از هندوکش تا دالف( قلمرو خاوری که نیمه

شود؛ پ( قلمرو آفریقا که آفریقای سیاه و سرزمینهای ی آفریقا را شامل میی شمالی قارهباختری اوراسیا و حاشیه

نگهای شود، و ت( قلمرو آمریکا. هریک از این قلمروها در تاریخ تمدنها و فرهجنوب صحرای بزرگ آفریقا را شامل می

ای که با هم دارند )هندوکش و بیابانهای اند. این فرهنگها و تمدنها به خاطر مرزهای طبیعیی خود را پدید آوردهویژه

اند در سراسر تاریخ جز مقطعهایی استثنایی و خاص با هم تماس نداشته سیبری، صحرای بزرگ آفریقا، و اقیانوسها(

های نو ممکن شده است. که طی دو قرن گذشته و با گسترش فناوری شان امری متاخر استو ارتباط و آمیختگی

کنند هویت مشترکی بر این اساس ندارند و مفهوم پیوستگی با یک قاره مردمی که در یک قلمرو انسانی زندگی می

وششها تعبیری جدید و نو است که در قرن بیستم کوشش شده تا هویتهایی بر مبنای آن تولید شود و همواره هم این ک

 نافرجام مانده است.

توانیم از هم تفکیک کنیم. به عنوان مثال قلمروی ی تمدنی متمایز و مشخص را میدر هر قلمرو چند حوزه

شود که از سه هزار سال پیش تا به حال به شکل ی تمدنی مهم و مرکزی دارد که به چین مربوط میخاوری یک حوزه

ی تمدنی ایران زمین است که پنج هزار سال نی مهمترین و پایدارترین حوزهپیوسته دوام یافته است. در قلمرو میا

ایم که هریک حدود رومی هم در کنارش داشته-ی تمدنی مصری، هندی و یونانیتاریخ پیوسته دارد. هرچند دو حوزه

شد و جای خود رومی به تدریج منقرض -اند. تمدن مصری با ظهور تمدن یونانیسه هزار سال در تاریخ دوام داشته

ایم که از ی تمدنی داشتهرا به دومی داد که تا به امروز دوام یافته است. در قلمرو آفریقایی و آمریکایی نیز چند حوزه

 اند. تر بودهبینیم سادهنظر پیوستگی تاریخی و گسترش مکانی و پیچیدگی فناورانه از آنچه در قلمرو میانی می

ها و گروههای شان قبیلهی اصلیهویتهای محلی را داریم که شالوده ی تمدنی انبوهی ازدر هر حوزه

ی مشترکی را شکل بدهند و در خویشاوندی کوچک هستند. این هویتهای محلی ممکن است در طی تاریخ تجربه

ی و رومی های تمدنی ایرانی و چینتر را پدید بیاورند، یا نیاورند. چنان که در حوزهترکیب با یکدیگر سیستمی پیچیده



اند، و در آمریکای جنوبی و مصری و هندی و آزتکی و اینکایی دولتهایی و هویتهایی ملی در گذر تاریخ شکل گرفته

 اند. ایم، هویتهای ملی غایب بودههایی تمدنی داشتهیا غرب آفریقای سیاه با وجود آن که حوزه

اختگی است. یعنی هویت جمعی مانند ی سطوح امری سباید به این نکته توجه داشت که هویت در همه

هویت فردی چیزی طبیعی و بدیهی نیست که به شکلی ژنتیکی و بر اساس جبری مکانیکی برساخته شود. هویت در 

اش پدیداری گفتمانی و وابسته به زبان و نمادهای معنادار است و از این رو از همان ابتدا هر دو سطح فردی و جمعی

های خودآگاه و خودمختار های فردی که منزتعریف و زندآگاهی پیوند خورده است. هویتبا خواندن و تفسیر و با

ی سازند، شکل سادههایی خویشاوندی به هم متصل میها را در شبکهآورند و هویتهای محلی که این منرا پدید می

کنند. با تر از آن را نمایندگی میههایی پیچیددهند و گفتمان ملی و تمدنی الیهاین روندها را در سطحی خرد نشان می

شوند و هر عنصر شان توسط کنش فعال مردمان ساخته میها بدیهی و طبیعی نیستند. همهاین همه هیچ یک از این الیه

 و هر جزئشان نیز به توضیح و تبارشناسی دارند. 

با هم بر هم افتادگی  ی تمدنی اغلباین را هم باید دانست که مفاهیم هویت محلی و هویت ملی و حوزه

کنند، هویتهای ملی در قلمروهایی مکانی ندارند. یعنی هویتهای محلی در قلمروهای مکانی کوچک تکامل پیدا می

گیرند و ممکن است کل هویتهای محلی را در خود بپوشانند یا تنها بخشی از بزرگتر بر فراز هویتهای محلی شکل می

ی تمدن دهند. چنان که حوزههای تمدنی اغلب چند ملت را در خود جای میوزهی خود بگیرند، و حآن را زیر سایه

اروپایی که بخشی از قلمروی میانی است سه الگوی هویتی التینی، ژرمنی و آنگلوساکسون را پدید آورده که هریک 

 اند.چندین هویت ملی را طی سه قرن گذشته در دل خود پرورده

ر داشت که ارتقای هویت از سطحی خرد به سطحی کالنتر کاری دشوار و باید در ضمن این نکته را در نظ

شان هویتی تاریخی و کالن و ملی پدید ی روزمرهپیچیده است. این که افراد بر فراز هویتهای محلی و آشنا و ساده

یده دارد که ی تمدن بازتعریف کنند، ساز و کاری پیچآورند و بعد در حرکتی استثنایی این هویت را در سطح حوزه



ای از های ارتباطی پشتوانهی پیچیدگی نظامهای نمادین و دستگاههم از نظر نهادهای اجتماعی درگیر و هم از زاویه

 کند. زایی در نظم و سامان یافتگی را طلب میانباشت اطالعات و شاخه

فیایی محدود و محتوای در حالت پایه ما با هویتهایی محلی سر و کار داریم که عمری کوتاه، گسترش جغرا

بخشیدن به پیوند جمعیتی کوچک در قلمروی کوچک  معنایی شفاهی، ساده و به نسبت مبهمی دارند و برای مشروعیت

گیر و دشوار اند. این که گفتمانهای محلی با هم جوش بخورند و به گفتمانی ملی بدل شوند، امری زمانتخصص یافته

 به یک تا سه هزاره زمان نیاز داشته است. های تاریخی ی ملتاست که در همه

از نظر تاریخی برای نخستین بار ارتقای هویتهای محلی به هویت ملی در ایران زمین رخ نمود. به همین 

گیری هویتهای ترتیب کهنترین دولت ملی نیز در این قلمرو پدیدار شد. روند در هم تنیده شدن هویتهای محلی و شکل

ی اول پیش از میالد برای نخستین بار به ی هزارهل در این قلمرو تداوم داشت و در نیمهملی برای دو هزار سا

ی فرهنگی، و حتا کل یک قلمرو ی پوشش دادن کل یک حوزهگیری یک دولت کالن ملی انجامید که داعیهشکل

ی گفتمان هویت فرینندهانسانی را داشت. دولت هخامنشی که از این نظر کهنترین دولت بزرگ تاریخ است، نخستین آ

گیری دولتشهرها نخستین ی سوم پ.م با شکلشود. یعنی در ایران زمین از ابتدای هزارهتمدنی نیز محسوب می

ی یابد و در ابتدای هزارهبینیم، که طی بیست و پنج قرن تکامل میهای ارتقای هویت محلی به هویت ملی را میبارقه

شود، و در قرن ششم پ.م یک ارتقای سیستمی آشور و ایالم و بابل و ماد منتهی می اول پ.م به ظهور ملتهایی مانند

ی تمدن ایرانی آورد که هویت را در سطح حوزهپیکر و پایدار را پدید میکند و دولتی غولچشمگیر را تجربه می

 ست.اش به سمت تسخیر کل قلمرو میانی جهتگیری کرده اکند و گسترش جغرافیاییصورتبندی می

ی تمدن ایرانی پس از این آغازگاه درخشان دو و نیم هزاره تا به امروز دوام آورده است. یعنی گذشته حوزه

ی زمین است، کهنترین دولت و کهنترین ملت پایدار ی بر کرهی تمدنی دارای تاریخ پیوستهاز آن که کهنترین حوزه

ی سیاسی قلمرو ایران زمین و ظهور دولتهایی ما با تجزیهشود. در دورانهای تاریخی گوناگون تاریخ هم محسوب می

ی اند. یعنی تجزیهایم که اغلبشان به شکلی دیدنی دعوی به ارث بردن هویت ایرانی را داشتهرقیب و مستقل روبرو بوده



ز تجزیه و ای ای هویتی مردمانش همراه نبوده و همین باعث شده که هر بار پس از دورهسیاسی این قلمرو با تجزیه

تفرقه بار دیگر دولتی فراگیر در کل قلمرو ایران زمین حاکم شود و هویت ملی را با دولتی پیوند بزند که کل سرزمینهای 

 گرفته است. ی تمدن را زیر پوشش میحوزه

شود، شود. آنچه که قومیت خوانده میهای متفاوت هویت مربوط میی رمزگذاری این الیهبحث ما به شیوه

دهد و شکلی از پیکربندی هویت در سطح فروملی و خُرد را اصل به مشتقی از همان هویت محلی ارجاع میدر 

ی های مدرن امروزین که در حوزهسازیها و مفهومدهد. پرسش بر سر آن است که کلیدواژهموضوع خود قرار می

م برای رمزگذاری هویتهای محلی در قلمرو تمدن اروپایی و طی قرون اخیر تکامل پیدا کرده، کارآیی و شایستگی الز

 ایران زمین را دارد یا نه. 

 

 

  



 

 گفتار دوم: مفهوم قومیت در فرهنگ اروپایی

 

ای کهن در زبانهای ترجمه شده، واژه« قومیت»های گذشته در پارسی به که طی دهه ethnicityی کلمه 

ی این کلمه فته شده است. ریشهگر« « »اِثنیکوس»و  (« )اِثنوس»ی یونانیاروپایی است که از ریشه

کند. از همین معناست رساند و بنابراین روی هم رفته به کسانی که رفتاری مشابه دارند اشاره میکردار و رفتار را می

ست. در اسناد ا( در زبانهای اروپایی جدید تولید شده ethics)یا اخالق ( ethologyکه کلماتی مانند رفتارشناسی )

دهد. معنا می« دسته و گروه»شود و بازمانده از زبان یونانی باستان این کلمه برای نخستین بار در ایلیاد همر نمایان می

اند و هنگام به همین خاطر اغلب پژوهشگران همین تعبیر را به معنای شکلی آغازین از معنای قومیت در نظر گرفته

 دهند.آثار همر ارجاع می ی این کلمه بهشرح تبارنامه

شوند، گاه به قومیت نامیده می« آخائی»شان در ایلیاد مهاجمان یونانی که روی هم رفته با نام یکی از قبایل

ها به خاطر داشتن زادگاه جغرافیایی نماید که آخائیکنند. یعنی چنین میشان اشاره می)اثنوس( و سرزمین )گایا( مشترک

هویتی مشترک برخوردار باشند. ترکیب سرزمین آخائی )آخائیس گایا/ آخائیس آیا:  شان ازو خویشاوندی

و بر مبنای آن آشکار است که همر به خاستگاه  1( چهار بار در ایلیاد و ادیسه به کار گرفته شده

ن از لشکریانی مهاجم در میان کند. با این همه از آنجا که در اینجا سخهای مهاجم به تروا اشاره میجغرافیایی یونانی

جنگند، این که تعبیر یاد شده به مفهوم درونزادِ سرزمین ملی و است که دور از سرزمین خود و در قلمروی بیگانه می

 خواسته به جایی که سربازان مهاجم آخائیقومی اشاره کند جای بحث دارد. یعنی به احتمال زیاد همر با این تعبیر می

کنند. یعنی بر خالف ودند را نشان دهد، و نه سرزمینی که مردم متعلق به قومیت آخائی در آن زندگی میاز آنجا آمده ب

                                                 
 . ۱۰۷، بند ۲۱؛ کتاب ۲۴۹؛ ادیسه، کتاب سیزدهم، بند ۱۲۴؛ کتاب هفتم، بند ۲۵۴ایلیاد، کتاب نخست، بند   1



ارجاعهای همری به مفهوم سیاسی و درونزاد سرزمینی که مرزبندی  1بینیم،آنچه که در تفسیرهای کالسیک همر می

شده که لشکریانی از آن و برونزاد مربوط میکرده، و به جهتی جغرافیایی ای را در خود جای دهد اشاره نمیقومی

 اند. خروج کرده

اند. سخن گفته« ائینژاد آخ»یا « قوم آخائی»ی مترجمان در ترکیبهای زبانی مشابه از بر همین مبنا تقریبا همه

( به کار ی قوم )اِثنوس( در ایلیاد اغلب به صورت اسم جمع )اِثنِئا: اما جالب آنجاست که در این بافت کلمه

کند، ضمن تاکید بر این که از ها اشاره میگرفته شده و باید به صورت جمع ترجمه شود. یعنی همر وقتی به آخائی

ها یک هایی در میانشان وجود داشته است و آخائیها و دستهگوید که قوماند، با صراحت میآمدهسرزمینی مشترک می

ترین کنش جنگاوران یعنی قضا در کتاب دوم ایلیاد هنگام توصیف متحد کنندهاند. این کلمه دست بر قوم یگانه نبوده

  2شان برای رفتن به میدان نبرد به کار گرفته شده است.آماده شدن

شود که در مقام ها زمانی به کار گرفته میی مفرد اثنوس برای آخائیدهد که کلمهتحلیل دقیقتر متن نشان می

به »گذارد، ها پا پیش میشوند. یعنی مثال وقتی ایزدبانوی آتنا برای یاری رساندن به آخائییانسان با خدایان رویارو م

ی اثنوس را رود. همر در ایلیاد کلمههای جنگاوران یونانی میکه یعنی به میان دسته 3،«شودها وارد میاثنوس آخائی

شان ست. یعنی مردم ایلیون )تروا( و متحدان لوکیاییها هم به کار گرفته ابه همین ترتیب برای نیروهای مقابل آخائی

ها که گاه روی هم رفته با عنوان مفرد اثنوس با این همه بر خالف آخائی 4اند.ی اثنوس توصیف شدههریک با کلمه

ترتیب اند. به همین ی مفرد اثنوس مورد اشاره قرار نگرفتهاند، اهالی تروا و متحدانشان هیچ گاه با کلمهتوصیف شده

 ( دانسته شده و نه سرزمین )گایا(. )پولیس: « شهر»قلمرو تروا یک 

                                                 
1 Myrsiades, 2009: 39-41. 
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هلنی در قرن هشتم پیش از میالد ی ظهور هویت مشترک پانها را نشانهبرخی از نویسندگان کاربرد این کلمه

لمات مربوط به یونان از ام، تحلیل کنشان داده« ی یونانیی معجزهاسطوره»اما چنان که در کتاب  1اند.قلمداد کرده

دهد که تا دوران فروپاشی دولت هخامنشی مفهومی ملی و عمومی آخائی و هلنی در متون یونانی کهن نشان می جمله

یعنی گویا نویسندگان معاصر معناهای دلخواه خود را که  2در متون کالسیک یونانی وجود نداشته است.« یونانی»از 

 اند.دوران همر هستند را به متنی در گذشته پرتاب کردهبرخی پنج شش قرن دیرآمدتر از 

اش دهد که برابر دانستنرا به دست میی اثنوس در آثار همر هم معنایی عمومی و نادقیق از آن کاربست کلمه

« ای از دوستاندسته»اساس است. همر در همین آثار از همین ترکیب برای اشاره به با قومیت یا ملیت به کلی بی

و اثنئا  هایی از جانوران )اثنئا مِلیسّون: ( یا حتا دستهثنوس بِترایرون: )اِ

حتا قرنها  3کند.ای از پرندگان( استفاده میای از زنبورها و گله؛ به ترتیب یعنی تودهاورنیثون: 

بوده است. طوری که حدود سیصد سال پس از سرایش  پس از همر هم همچنان این معنای عمومی اثنوس پا برجا

نویسان جالب آن که تراژدی 4نامد.های جانوران وحشی را اثنوس میایلیاد سوفوکلس در آنتیگونه به همین ترتیب گله

اند. کسنوفانس در آثارش به کردهعصر کالسیک از این کلمه برای اشاره به گروه مردان و گروه زنان هم استفاده می

نوع »( و )اثنوس گونایکون: « نوع زن»( و پیندار به )ثِلو اِثنوس: « نوع زنانه»

ی ( اشاره کرده است و برخی از مفسران امروزین به درستی بر این مبنا کلمه)اثنوس آنِرون: « مرد

ها نمایان است که یونانیان باستان تا پایان بر اساس این دادهاند. یعنی قومیت دانسته-اثنوس یونانی را فاقد داللت ملیت

نخستین ارجاع این  اند.جستهبهره می« ای از افرادِ همساندسته»ی اثنوس برای رساندن معنای عصر کالسیک از کلمه

                                                 
1 Myrsiades, 2009: 41. 

 .۸۱-۷۵: ۱۳۸۹وکیلی،   2
 ایلیاد، ابتدای کتاب دوم و کتاب یازدهم.  3

4 Sophocles, Antigone, 344. 



ای از افراد بینیم، که همچنان داللتی منفی ندارد و به دستهکلمه به ایرانیان را هم در تراژدی پارسیان آیسخلوس می

 دهد. شبیه به هم ارجاع می

زبان در سرزمینهای گوناگون پراکنده شدند و به دنبال پس از فروپاشی دولت جهانی هخامنشی که مردم یونانی

گشتند، مفهوم هلنیسم ابداع شد و چنان که در کتابی دیگر نشان متحد ساختن خویش می ای برایایدئولوژی سیاسی

ی درگیری نظامی میان دولت ام، ابداع این مفهوم به ایران زمین و یونانیان ارتباط چندانی نداشت و در اصل نتیجهداده

بودند. در این شرایط بود که سرمشق  بطلمیوسی مصر و دولت مقدونیه بود که بر سر تصاحب بالکان با هم درآویخته

ی کرد توسط دربار بطلمیوس ابداع شد. در این بافت جدید کلمهزبانها را تبلیغ مینظری هلنیسم که اتحاد یونانی

ی تازه را ملیت پیدا کرد. نخستین کاربرد این کلمه در زمینه-اثنوس برای نخستین بار داللتی نزدیک به مفهوم قومیت

های ایدئولوژیک وارثان اسکندر خواند. در قرن ای بر درگیریتوان آن را مقدمهکه می 1بینیمسطو میدر سیاست ار

( را با )دِموس: « مرد عشیره»ای در زبان یونانی ایجاد شد که پایانی زمامداری هخامنشیان به تدریج دوقطبی

های رسمی ساکن در یک عنا دموس عضوی از قبیلهداد. در این م( در تقابل قرار می)اِثنوس: « مرد اجنبی»

ی ساکن در دولتشهر خارج بود، ی روابط خویشاوندی عشیره( بودند و هرکس از دایرهدولتشهر )پولیس: 

 کردند. شد. به همین ترتیب این دو گاهی تقابل میان شهرنشینان و روستاییان را هم نمایندگی میاثنوس خوانده می

ی این واژه همواره باری منفی زمان اسکندر در معنای اثنوس پدید آمد آن بود که داللت تازه چرخشی که در

کرد که هایی اشاره میشد و به غیریونانیکرد. اثنوس در این دوران در معنای بربر یا بومی به کار گرفته میرا حمل می

( هم دقیقا در معنای اجنبی و وس: شدند. صفت برخاسته از آن )اِثنیکاغلب با صفتهایی منفی وصف می

و نخستین این کلمه در عصر اغتشاش اسکندری مخدوش شد و  ی فرومایه به کار گرفته شد. یعنی معنای سادهغریبه

                                                 
1 Aristotles, Politics, 1324. B10. 



ی گروهی از مردم را صورتبندی ای سیاسی بدل شد که قضاوت منفی گوینده دربارهاش از بین رفت و به کلیدواژهعینیت

   1کرد.می

ی اثنوس در قرون آغازین پیش و پس از میالد مسیح از همین خاستگاه سیاسی به حریم ادیان یهودی کلیدواژه

و مسیحی نیز وارد شد. برای نخستین بار در تورات هفتادتنی که به امر بطلمیوس مقدونی در اسکندریه به یونانی 

( )تَه اِثنِه: « اقوام»ی ی یونانی تورات کلمهی یهودیت هم وارد شد. در ترجمهترجمه شد این کلمه به دایره

( גויاسم جمعی است که حالت مفردش )گوی: « گوییم» 2عبری به کار گرفته شد.« گوییم»همچون برابرنهادی برای 

یان و بار تکرار شده و هم برای اشاره به یهود ۵۵۰رساند. در تورات این کلمه بیش از را می« مردم، قوم، قبیله»معنای 

شود. جالب آنجاست که این کلمه در متون عبرانی که تا پایان عصر هخامنشی تدوین به کار گرفته می 3هم غیریهودیان

شود و تعبیری خودبرتربینانه یا خوارکننده اند )اسفار خمسه و کتابهای پیامبران( برای یهودیان نیز به کار گرفته میشده

 4دهد که فرزندانش قومی بزرگ )گوی گَدول( را پدید خواهند آوردابراهیم مژده میکند. چنان که یهوه به را حمل نمی

همچنین در دو  5نامد.)گوی کَدوش( می« قوم ورجاوند»اسرائیل از مصر ایشان را و بعدتر در زمان خروج قوم بنی

ا از دوران هلنی به بعد و ام 6)گوی احد بأرص( هستند.« ای بر زمینقوم یگانه»خوانیم که یهودیان جای تورات می

شود و همزمان با ورود این تعبیر یونانی اثنوس به فضای گفتمانی دین یهود، خودبرتربینی قومی یهودیان نیز آغاز می

« هامشرکان، اجنبی»کند و کم کم داللتی شبیه به ی غیریهودی کاربرد پیدا میی گوییم برای اشاره به اقوام بیگانهکلمه

 ند. کرا پیدا می

                                                 
1 Toffolo, 2012: 58. 
2 Hutchinson and Smith, 1996: 18–24. 
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های یونانی تورات به بستر مسیحیت نیز ی اثنوس در معنای قومیت بیگانه و اجنبی از مجرای ترجمهکلمه

ی قرن نوزدهم معنای یکنواخت و یکدستی را حفظ کرد. این کلمه همواره در همان وارد شد و از عصر هلنی تا میانه

گرفت که در ابتدای کار مقدونی انی مورد استفاده قرار میی بطلمیوسی برای اشاره به بیگانگداللت منفی و متفرعنانه

ها جای آن را گرفتند. کارکرد این واژه تا حدود بودند، اما بعدتر شرقیان، سرخپوستان، چینیان، هندیان و بعدتر آفریقایی

 کرد. ایندگی میکرد و اقوامی غیرمسیحی و وحشی را نماواخر قرن نوزدهم همچنان طنینی دینی را به ذهن متبادر می

دانستند و کل تمدن بشری را منحصر به ی نژاد برتر سپید میدر میان ملل نوپای اروپایی که خود را نماینده

ی قومیت اهمیت دارد. چون از ی روسها از کلمهکردند، به ویژه استفادهدستاوردهای قرون اخیر خویش قلمداد می

شدند و از سوی دیگر نسبت ترین بخش از اروپا محسوب میه نایافتهسویی این مردم نوپاترین دولت مدرن و توسع

ی تمدن ایرانی وضعیت تهاجمی داشتند و در قرن نوزدهم با اشغال نظامی بخش بزرگی از شمال ایران به حوزه

نهایی هایشان در سرزمیگسترش ارضی پیدا کردند. یعنی بر خالف کشورهای اروپایی دیگر که از راه دریا با مستعمره

شدند، روسها با مرز تر از خویش گالویز میکردند و اغلب با مردمی با سطح تمدن سادهدوردست ارتباط برقرار می

یافت که تمدنی بسیار دیرپاتر و شان بر مردمی تحقق میی نظامیشدند و غلبهزمینی بزرگی به ایران زمین متصل می

 تر از خود روسها داشتند.پیچیده

های ایرانی ی قومیت نزد روشنفکران روسی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم از سویی به تیرهکاربرد کلمه

شان را هم شان، خطرِ پویایی و پیچیدگی فرهنگیکند و از سوی دیگر ضمنِ خوار شمردنزیر فشار تزار اشاره می

وشنفکران روسی گسترش عناصر فرهنگی دهد. رکند و بابت رسوخ فرهنگ ایرانی در میان روسها هشدار میگوشزد می

دانستند و بابت ظهور روسها می« آلودگی قومی»ی کردند و گاه آن را مایهایرانی در روسیه را با نگاهی بدبینانه دنبال می

دادند. در عین حال سیاست رسمی دولت تزاری در هم شکستن فرهنگ ملی ایرانیان در هشدار می« هیوالهای قومی»

های ایرانی هایی ساختگی بود. به این ترتیب بود که تیرهشان به قومیتتازه تسخیر شده و تجزیه کردنسرزمینهای 

ای با هم داشتند و دژ استوار تمدن ایرانی در برابر هجوم جویانهبسیار متنوعی که در قفقاز برای قرنها همزیستی صلح



های گرجی و ارمنی تجزیه شدند رکمنچای به قومیتی تشدند، پس از عهدنامهرومیان و مهاجمان روس محسوب می

شان با روسها نزدیک بدانند و از ای رسمی شکل گرفت تا این گروههای جمعیتی را به خاطر دین مسیحیو برنامه

بردند، پس از چیرگی ای که تزارها با ابزارهایی روشنفکرانه و تقریبا با نرمی پیش میایرانیان مجزا بپندارند. برنامه

ی فرهنگ ایرانی، ها وضعیتی شتابنده و در عین حال خشن و ویرانگر به خود گرفت و به سرکوب وحشیانهبلشویک

های ایست که امروز از جمهوریاش ویرانهکنی زبان پارسی دامن زد و نتیجهکشی، کوچاندن اجباری و ریشهنسل

د قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان پسوند باستانی ایرانی قدیمی اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده که همچنان مانن

اند.کنند، اما به لحاظ جمعیتی و فرهنگی به تباهی و انحطاط وخیمی دچار آمدهاستان را در پایان نام خود حمل می

داد تا به امروز ادامه یافته است. ای که قومیت را دستاویزی استعماری قرار میدر واقع آن گفتمان استعماری

ای بازخوانی شده از همین نگرش را توان به روشنی آن را بازیافت. نمونهنان که در آرای گومیلِف و شیشکین میچ

ی .م( نوشته شده است. توجه داشته باشید که همه جا کلمه۱۹۹۴توان یافت که بیست سال پیش )در نزد شیشکین می

 ام:اش کردهترجمه« قوم»برد که من در اینجا به اثنوس را به کار می

اش در انزوا به حیات خود ادامه اش و نیروهای ذاتی متفاوتوارد با تاریخ حیات به کلی متفاوتیک قوم تازه»

شود. در نتیجه ما شاهد وار تبدیل نمیشود و در این حین به یک قوم شبحدهد، بلکه )با ما روسها( درآمیخته مینمی

ایی با الگوهای رفتاری و نظامهای ناسازگاری از ارزشها در یک مدرسه درس وضعیتی هستیم که در آن نمایندگان قومه

زنیم باید توجه داشته باشیم که یابند. وقتی از هیوال)ی قومی( حرف میخوانند و در نهادهای مشابهی اشتغال میمی

ردم خوب و برخی دیگر بد خیزد، و نه به خاطر این حقیقت که برخی از متاثیر ویرانگر آنها از قوانین طبیعی بر می

1«هستند. آنها )اقوام بیگانه( فقط متفاوت هستند، تا حد ناسازگاری...

ی مفهوم قوم در فرهنگ غربی را تا حدودی دگرگون ساخت، جنگ جهانی در واقع تنها عاملی که این سیطره

شدند، به بازتعریف ی را شامل میملتهای نوظهور اروپای-اول و دوم بود. این دو جنگ پیاپی که سی سال درگیری دولت

                                                 
1 Tishkov, 1997: 11-13. 



ی مرکزی این ماجرا هم کشورهای اروپای شمالی و به خصوص سرزمینهای آلمانی زبان مفهوم نژاد انجامیدند. هسته

بودند که از بازی استعمار برکنار مانده بودند و به جای ورود به میدانی که پیشتر توسط انگلستان و قدرتهای دیگر 

بود، کوشیدند خودِ اروپا را فتح کنند و به این ترتیب یک گفتمان اروپایی ضداستعماری پدید اروپایی تسخیر شده 

 آوردند که به جنگهایی خونین و در نهایت فروپاشی نظام استعماری کهن انجامید. 

ی شناختی نژاد به خاطر پیوندش با کشورهای شکست خورده از صحنهپس از پایان جنگ مفهوم زیست

( در ethnicity)ی قومیت رانده شد و مفهوم شهروندی جایش را گرفت. در واقع نخستین کاربرد کلمه ادبیات علمی

شناسی آمریکایی به نام دیوید تعبیر جدید به شکلی نامنتظره جدید است. این کلمه را برای نخستین بار یک جامعه

مراد کرد که به خاطر اشتراکهای فرهنگی و .م به کار گرفت و از آن هویت مشترک مردمی را ۱۹۵۵ریسمن در سال 

ی انگلیسی .م به لغتنامه۱۹۷۲تازه در سال  این کلمه 1آوردند.به حساب می« قومیت»شان خود را بخشی از یک زیستی

کند. یعنی به شباهتها و تفاوتهای و معنای آن امروز همچنان میان ملیت و شهروندی نوسان می 2آکسفورد افزوده شد

 دهد. شان در کنار دیگران را نشان میکند و یا ساخت حقوقی قرار گرفتنز مردم با دیگران اشاره میگروهی ا

ی جا افتاده و تثبیت شده در علوم انسانی نیست. ی قومیت در معنایی که شرحش گذشت، یک کلیدواژهکلمه

اش باید مورد افکنانهرد استعماری و تفرقهاش، و بر مبنای کارکزدهی ناپاک و سیاستاین کلیدواژه به خاطر تبارنامه

اش تا چه اندازه دقیق و روشن و کارساز و سودمند است. بازبینی و نقد قرار گیرد تا معلوم شود محتوای معنایی

ی قومیت دستاویزی سیاسی برای سازماندهی نیروهای اجتماعی نماید که کلمهحقیقت آن است که همچنان چنین می

ی عینی و نمایانی که در سطحی جهانی پراکنی باشد. گذشته از این سویهههای انسانی بر محور نفرتآرایی گروو صف

پردازی نیز محل تردید از کارکرد این کلیدواژه پیداست، اعتبار دانشگاهی و ارج آن در مقام مفهومی کارگشا در نظریه

 است.

                                                 
1 Riesman, 1955. 
2 Cohen, 1978: 379-403. 

 



های ایرانی هم پژوهشهای ی تیرهدر زمینهپردازان بحث قومیت که دست بر قضا یکی از مهمترین نظریه

.م نخستین ۱۹۵۳ماه همین سال درگذشت. بارت در سال فراوانی انجام داده، فردریک بارت است که به تازگی در دی

را نوشت که در آن به توصیف  -اشدر معنای پس از جنگ جهانی دومی-ی قومیت مدرن کتاب علمی درباره

نام داشت، بعدتر با « مبانی سامان اجتماعی در کردستان جنوبی»اخت. این کتاب که پردهایش در عراق مییافته

و  2او بعدتر در مورد ایل باصری در ایران 1شد.مربوط می ها در پاکستانی دکترای او دنبال شد که به پاتاننامهپایان

گروههای »ی کتاب بارت نویسنده 3ید..م به چاپ رس۱۹۸۳مردم عمان نیز پژوهشهایی انجام داد که این آخری در سال 

آید. بارت هم در این کتاب ی مفهوم مدرن قومیت به شمار میهم هست که مهمترین اثر نظری درباره 4«قومی و مرزها

ای اجتماعی اش بر این نکته تاکید کرده که قومیت اصوال مفهومی ساختگی است. یعنی مرزبندیو هم در آثار بعدی

ی دایمی شود و با مذاکرهرمزگذاری و پردازش شباهتها و تفاوتها میان افراد یک گروه پدیدار میاست که در جریان 

ی مرزهای قومیت همراه است. از این رو قومیت امری گفتمانی و ساختگی است که مرزهایش هم مدام دگرگون درباره

هایش در این ن چندان نپرداخته و اشارهگیری مفهوم قومیت مدرشود. بارت به تاثیر نیروهای استعماری در شکلمی

ی تمدنی یک آید که قومیت بر خالف قلمرو ملی یا حوزههایش بر میزمینه جسته و گریخته است. با این همه از یافته

پذیر نیست که ثبات و ایستایی تاریخی سیستم اجتماعی تکاملی مستقل نیست و ماهیتی عینی و پدیداری رسیدگی

ی این که بتوان از قومیت همچون واحدی برای تحلیل گفتمانی خود بارت هم در آثار اخیرش درباره داشته باشد. حتا

ای از روابط استفاده کرد تردید روا داشته و پذیرفته که باید قومیت را در دل یک سیستم ملی و در پیوند با شبکه

 المللی درک کرد. بین

                                                 
1 Barth, 1959. 
2 Barth, 1962. 
3 Barth, 1983. 
4 Barth, 1969. 



اش در افکنانهی ناخوشایندش و کارکرد ویرانگر و تفرقهتبارنامهنتیجه آن که مفهوم مدرن قومیت گذشته از 

قلمرو ایران زمین، به ویژه وقتی که همچون خشتی مفهومی و تعبیری علمی نگریسته شود امری نامعتبر و ابزار کاری 

ای که در جامعه پردازی جلوه خواهد کرد. از این رو وامگیری این مفهوم برای توصیف آنچهدم دستی و موقتی در نظریه

 نماید.لوحانه میگذرد، به لحاظ نظری نادرست و به لحاظ سیاسی سادهمند مانند ایران میپیچیده و تاریخ

  



 

 گفتار سوم: رمزگذاری هویت محلی در تمدن ایرانی

 

دلیل  بینیم، و این تا حدودی بدانهای محلی را میدر ایران زمین کهنترین شکل از سازماندهی عقالنی هویت 

است که کهنترین دولت فراگیر نیز در همین سرزمین تکامل یافته و یکی از مسائلی که از ابتدای کار با آن روبرو بوده، 

 ی یک هویت ملی کالن بوده است.ساماندهی و جذب و ادغام هویتهای محلی در بدنه

بوده که هویتهای محلی را در قالب  ی یک سیر تکامل طوالنیگیری کشور ایران خود نتیجهنماید که شکلچنین می

کرده است. سیر تکوین ای با هم ترکیب میهویتهای ملی ساده و این هویتهای ملی کوچک را در قالب هویتهای منطقه

ای را به هویت ملی دولتشهرهایی که هریک دست باال چند صد هزار تن جمعیت داشتند و هویتهای محلی و قبیله

ی سوم پ.م در ایران زمین آغاز شد. پس از گذر دو هزار و پانصد کردند، از ابتدای هزارهمحدود و کوچکی ترجمه می

سال، در هم جوشیدن این هویتهای محلی و رقابت و ارتباط هویتهای ملی بر آمده از آنها به پیدایش دولتهایی استوار 

تر نمودی از آن بودند. با م در نواحی غربیایال -مرو -لودیه در غرب و بلخ-و پایدار انجامید که آشور و بابل و هیتی

ی این دولتهای محلی با هم ادغام شدند و یک واحد سیاسی عظیم پدید آمد که از سویی ظهور کوروش بزرگ همه

توانست با بنیان نهادن سیاستی به کلی نوظهور سطح پیچیدگی نظامهای اجتماعی را چند پله ارتقا دهد و از سوی 

ی تمدن ایرانی را پدید آورد و به این ترتیب مفهوم ایران زمین را به یک دولت فراگیر در حوزه دیگر نخستین دولت

 ایرانی تبدیل نمود.

شان را از اندرکنش تر از دلدار این هویتهای محلی و برآمدن تدریجی هویتهای پیچیدهتکامل دیرپا و ریشه 

کاری دقیق و روشن و بسیار عقالنی برای ساماندهی هویتهای  توان دریافت که از همان ابتدای کار ساز واینجا می

ی شاهان هخامنشی پس از ی بیستون و اسناد بازمانده از همهمحلی در دولت هخامنشی وجود داشته است. کتیبه



شده که مردم ساکن در هریک دهند که قلمرو دولت پارسی طی دویست سال به استانهایی تقسیم میداریوش نشان می

بینیم کلی با آنچه در مفهوم هلنیستیِ اثنوس یونانی می اند. مفهوم قوم در اینجا بهشدهآنها یک قوم مستقل قلمداد میاز 

های پارسی باستان نامشان در مقام تشکیل ها یا اقوام ایرانی کسانی هستند که در کتیبهتفاوت دارد. منظور از تیره

ی یک بنای سیاسی ستوده شان در ساخت همیارانهی آپادانای شوش نقشهدهندگان کشور ایران آمده و مثال در نبشت

آید که هریک از این اقوام با جامه، های تخت جمشید و سایر اسناد تصویری عصر هخامنشی بر میشده است. از نگاره

واریخ هرودوت هم اند. منابع بیرونی از جمله تشدهی اقتصادی خاصی از دیگران متمایز میسربند، سالح و فراورده

توصیفی مشابه از ایشان به دست داده و آورده که در ارتش شاهنشاهی هر قومی با جامه و سالح خویش زیر پرچمی 

کرده است. با این همه این اقوام از شان را نمایندگی میجنگید و این قاعدتا عناصری بوده که هویت محلیویژه می

سیاسی بزرگ با هم پیوند خوردند و هریک بخشی از گفتمان ایرانی بودن عصر هخامنشی به بعد در قالب یک واحد 

 را پدید آوردند. 

های مربوط به پیوند هویت محلی و هویت دهد که ایرانیان از ابتدا به پیچیدگیهای تاریخی نشان میمرور داده 

ی پارسها به یک پایه و به اندازه دهد که همگیآورنده در تخت جمشید نشان میاند. نقش اقوام هدیهملی آگاه بوده

چهره و  ی اقوام و زیباییی بدن همهاند. اندازهاند، از حقوق و اعتبار برخوردار بودهکه مؤسسان دولت جهانی بوده

ها و سالحهایشان یکسره همسان نقش شده و هیچ نشانی از قوم برتر و قوم های جامهها و پیچیدگیکاریحتا ریزه

ی بزرگ و مهمی است که میان هنر درباری هخامنشیان و ها نمایان نیست. این چرخش رمزنگارانههمطیع در نگار

 دهد. اش گسستی معنایی را نشان مینیاکان آشوری و مصری

اند و آن را همچون در ضمن آشکار است که دیوانساالران هخامنشی به پویایی مفهوم هویت محلی آگاه بوده 

ی اسناد بازمانده از اند. هرچند اعتبار و قدر و ارج اقوام در همهگرفتهمنجمد در نظر نمیچیزی ثابت و ایستا و 

دهد که دیوانساالران شود و نشان میهخامنشیان متقارن و همسان است، اما نام و نشانها طی نسلهای پیاپی دگرگون می

گیری اند و هم در جاهایی روند شکلکردهیدولت پارسی هم تفاوتها و شباهتها را باز یافته و از نو رمزگذاری م



ی بیستون از بیست قوم و بیست اند. به همین خاطر است که در ابتدای کار در نبشتهکردههویتهای محلی را تسریع می

 یابد.اما بعدتر این شمار تا سی تا افزایش می استان )دَخیوم( سخن در میان است،

خستین بار در اسناد هخامنشی از هویت عربی در پیوند با قلمروی این نکته شایان توجه است که برای ن

شود. همین تعبیر آید و استانی به نام عربستان )در پارسی باستان: اَرَبایَه( تعریف میجغرافیایی سخن به میان می

ونانی )به ی یونان هم درست است و برای نخستین بار در اسناد هخامنشی است که از مردمی که یکپارچه یدرباره

شود. در اسناد غیرایرانی کنند، اشاره میپارسی باستان: ایونیَه( هستند و در قلمرو جغرافیایی خاصی زندگی می

ها هم هرگز پیشاهخامنشی و پساهخامنشی عرب همواره اسم قبایلی کوچگرد با جایگاه مکانی نامشخص بوده و یونانی

گرفتند. منابع یونانی تا دوران پس از فروپاشی اص مورد اشاره قرار نمیدر مقام یک قوم مستقل و مستقر بر سرزمینی خ

دولت پارسی و ظهور هلنیسم تنها هویتهای محلی در حد دولتشهرها یا دست باال قبایلی مانند دُری و آیولی و ایونی 

 دهند.  و آخائی را مورد توجه قرار می

ی هویت میالد تا به امروز همواره زیر چتر متحد کننده های ایرانی به این ترتیب از قرن ششم پیش ازتیره 

اند. با این همه پیوند میان این کردهاند و هویتهای محلی پیچیده و نیرومندی را نمایندگی میایرانی حضور داشته

 شان از هویت ملی به شکلی بوده که از همان ابتدای کار هویت ملی ایرانی ازی مشترکهویتهای محلی و تغذیه

ی اسکندر به ایران تر از آب در آمده است. به این خاطر است که پس از حملههویتهای محلی نیرومندتر و پیچیده

ها ی سکای پرنی هستند، اما بلخیبینیم که پیشاهنگانش قبیلهجنبش سیاسی آزادیبخش فراگیری را در این قلمرو می

پیوندند. در واقع چیرگی هویت ملی بر هویتهای محلی را از همان ها هم به سرعت به آن میها و بابلیو مادها و ارمنی

بینیم. پ.م می ۵۲۲توان مشاهده کرد و این همان است که در هنگام جنگهای داخلی سال ابتدای دوران هخامنشی می

ام، در این سال جنگ بسیار بزرگ و مهمی میان مدعیان نشان داده «داریوش دادگر»چنان که در کتاب 

گذشت، سرزمینهای شاهی ایران در گرفت و با آن که تنها هفده سال از متحد شدن سیاسی ایران زمین میشاهن

ای هم داشتند، به هویت ملی ایرانی نوپایی که مادی که هویتهای محلی نیرومند و حتا هویتهای ملی ساده-غیرپارسی



لت نوظهور ایرانی در آنها نمایان نشد. این جنگها کوروش تعریف کرده بود وفادار ماندند و جریانی برای تجزیه از دو

 -که مدعی نمایندگی این هویت ملی کالن ایرانی بودند-انگیز بود که تنها سرداران پارسی و مادی از این نظر شگفت

 جنگیدند.در آن با هم می

دار از آب تظره ریشههویت ملی ایرانی به این ترتیب از ابتدای کار بسیار استوار تعریف شد و به شکلی نامن 

در آمد و توانست هویتهای محلی را در یک سیستم کالن ملی با هم ادغام کند. این کار به شکلی انجام شد که نه تنها 

سطح خرد و کالن شکل نگرفت، که هویتهای محلی از هویت کالن ملی  ای میان نظامهای معناییاصطکاک و واگرایی

ای شان به برکشیده شدن در صحنهنیز شدند. یعنی وا نهادن استقالل و حصر محلی تغذیه کردند و فربه و نیرومندتر

 و ارزشمند منتهی شد.  رنگین

هویتهای محلی با این همه باقی ماندند و در سراسر تاریخ ایران زمین نقشی چشمگیر ایفا کردند. وقتی  

ها استقالل کشور را بازستاندند، که با کمک پارتی خوار بودندمقدونیان به ایران زمین تاختند سکاهای تیزخود و هوم

ها و مادها ها بودند که به یاری ارمنیها و مازنیو هنگامی که رومیان مرزهای غربی را مورد حمله قرار دادند سیستانی

ن قرار ها خط مقدم مقاومت در برابر مهاجمای تازیان مازنیدادند. پس از حملهمی رفتند و مهاجمان را شکستمی

ها ها و بلخیی مغول خوارزمیها استقالل را به شاهان ایرانی باز دادند، و بعدتر در زمان حملهگرفتند و خراسانی

ای سیاسی بودند که بیشترین مقاومت را در برابرشان نشان دادند. این الگو همچنان ادامه داشت و هر بار که فروپاشی

های ایرانی بودند که برخاستند و بار دیگر همان هویت ملی یکپارچه را تیرهدر ایران زمین رخ نمود، یکی از همین 

خواهان بر استبداد صغیر بازجست که توان در چیرگی مشروطهاحیا کردند. یکی از آخرین نمودهای این جریان را می

ها ها و آذریها و گیلیبرای نخستین بار با مدرن شدن شعارهای ملی همراه بود و باز در آن هماهنگی اثربخش بختیار

 بود که به پیروزی آزادیخواهان منتهی شد.

دهد که در قلمرو تمدن ایرانی ساز و کارهایی دقیق و کارساز برای رمزگذاری و ها نشان میی این دادههمه 

شان با هویت ملی وجود داشته است. در سراسر بیست و شش پردازش معنای هویتهای محلی و چفت و بست کردن



های گوناگون هویت محلی گذرد، نام و نشانهای گوناگونی برای اشاره به سویهقرنی که از تاسیس دولت ایران می

بینیم که دو چارچوب عمومی اندازی سیستمی به این بستر بنگریم میگرفته است. اگر از چشممورد استفاده قرار می

 برای رمزگذاری هویتهای محلی وجود داشته است:

کند. یعنی ارچوب کوچگردانه، که به شکلی متحرک و نزدیکتر به هویتهای محلی قدیمی اشاره مینخست: چ 

های کند. این همان چارچوبی است که در قالب کلیدواژهبر اساس نظام خویشاوندی هویتهای محلی را رمزگذاری می

ه بیشتر از قبایل ترک و تازی وامگیری شده، ، تیره، طایفه، ایل و قوم تبلور یافته است. رمزگان این زمینقبیله، عشیره

ی متکی بر اسب و رمه را برای نخستین گزینی به نسبت جدید است، چرا که سبک زندگی کوچگردانهاما این واژه

ی باستانی را برای سازماندهی تباری ابداع کردند که قرنها پیش از ظهور دولت ایرانی این شیوهسکاهای ایرانی

 خویش برگزیده بودند.جمعیتهای بزرگ 

شود و هویتهای محلی مستقر در دوم: چارچوب یکجانشینانه، که بیشتر به زندگی کشاورزانه مربوط می 

کند. اینها هم بنا به ماهیت ذاتی هویتهای محلی، بافت خویشاوندی و روابط خونی قلمروهای کشاورز را رمزگذاری می

هایی شود. کلیدواژهو همسایگی در زیستگاهی مشترک هم در آن یافت میبرجستگی دارد، اما شکلی از تاکید بر مکان 

شود. قواعد حقوقی حاکم بر مانند ناف، گوهر، نژاد و شبیه اینها برای توصیف این هویتهای محلی به کار گرفته می

 ها نیز اغلب تبار آریایی دارند. این هویت زرتشتی بوده و کلیدواژه

داده ی تمدن ایرانی از ابتدای کار جمعیتی یکپارچه را در خود جای میاشت که حوزهباید به این نکته توجه د 

اند. یعنی بر خالف قلمرو خاوری و باختری که کردهی کوچگردی و یکجانشینی زندگی میکه همزمان به هر دو شیوه

کشاورز که با مهاجمان کوچگرد  جنگیدند و یا رومیاننو )سکاها( میدر آن چینیان کشاورز با مهاجمان کوچگرد شیونگ

ایم که ها و واحدهای جمعیتی کوچگردی را داشتهگت و وندان و هون درگیر بودند، در ایران زمین همواره قبیله

یافته است. یعنی در ایران زمین از همان ابتدای کار آمیختگی زندگی هایشان تا روستاهایی کشاورز تداوم میشاخه

ایم و شاید این از آنجا برخاسته که هردو سبک زندگی کوچگردانه و کوچگردانه را داشتهمستقر یکجانشین و تحرک 



یکجانشینانه برای نخستین بار در قلمرو ایران زمین و سرزمینهای پیرامونش تکامل یافتند و بنابراین از ابتدای کار در 

ری تاریخی و خونین میان کوچگردان هم تنیدگی سیستمی چشمگیری در میانشان وجود داشته است. یعنی گویا درگی

و یکجانشینان که تاریخ قلمرو خاوری و بخش باختری قلمرو میانی را شکل داده، در اصل از ناهمزمانی و واگرایی 

هایشان در سرزمینهای پیرامون این این دو سبک زندگی ناشی شده باشد که از مسیرهای متمایز و واگرای وامگیری

 ناشی شده باشد. سازی مرکزی تمدنهسته

در ایران زمین از دیرباز گرانیگاهی میان سیستم کوچگردی و یکجانشینی وجود داشته و آن هم شهر است.   

شوند و دودمانها این مکانی است که گروههای قومی گوناگون و خاندانها و نیروهای اجتماعی متمایز با هم ترکیب می

اند که از سویی سمت ای بودهشهرها از ابتدای کار مراکز تولید هویت ملی کنند. به همین خاطربا هم پیوند برقرار می

کرده کرده و از سوی دیگر از محتواهای گوناگون نهفته در آن تغذیه میو سوی هویتهای محلی پیرامونشان را تعیین می

به شکلی سازمان یافته  دهد دولت ایراناست. دست کم از ابتدای دوران ساسانی شواهدی در دست داریم که نشان می

کوچانده اند را به اطراف این شهرها میهایی که هویت محلی مهاجم داشتهبه تاسیس شهرهای نو همت گماشته و قبیله

ها بخشهایی پراکنده و یا چراگاه شان شریک شوند. شهرها بر خالف قلمروهای کشاورزانهتا در هویت ملی یکدست

ها و کاروانهای تجاری همگی با هم پیوستگی دارند. به همین خاطر است که شهرها جاده مجزا از مکان نیستند و از راه

ای که سخنش در اند. هرچند پویایی پیچیده و داد و ستد دایمیکانون تکامل زبان ملی و دین ملی و هنر ملی نیز بوده

بوده و به این ترتیب هویت محلی و میان بود همواره میان شهرها و قلمروهای کوچگرد و یکجانشین اطرافش برقرار 

 کرده است.ملی با هم ارتباط برقرار می

  

  



 

 ی مفهوم مدرن قومیتگفتار چهارم: داوری درباره

 

زده، ای سیاستی این سطور آشکار است. مفهوم قومیت کلیدواژهبر مبنای آنچه که گذشت موضع نگارنده 

استعماری و مبهم است که در قلمرو علم برای توصیف دقیق پدیدارها کارآیی ندارد و در اصل به شکلی برونزاد برای 

جم قرار گیرند. در برابر این مفهوم خشن و ناساز، ی تمدنی مهاهایی ابداع شده که قرار بوده زیر سلطهتوصیف دیگری

تر، و درونزاد از هویتهای محلی ای از مفاهیم بومی را در ایران زمین داریم که تعبیری دقیقتر، شفافتر، پیچیدهما شبکه

مفهوم قومیت/  شان هم کهنتر و دیرپاتر ازداده است. تعبیرهایی که تاریخ و پیشینهرا در پیوند با هویت ملی به دست می

 آمیز و مهرآمیز تفاوتهای اجتماعی درخشان بوده است. اش در ساماندهی صلحاثنوس اروپایی است، و هم کارآیی

وامگیری مفهوم قومیت مدرن و از دست فرو نهادن تعبیرها و معناهایی که در تمدن خودمان تکامل یافته و  

ی جامعه پردازی دربارهی روشنفکر مدرن ایرانی است. این تصور که نظریهکارساز بوده، نمودی از خودباختگی طبقه

ی خودشان پدید هایی دربارهی جوامع نظریهت که همهاز مدرنیته و در اروپا آغاز شده، و نادیده انگاشتن این حقیق

 کند. آور جلوه میاند، وقتی در کنار انبوهی از متون ایرانی در این زمینه قرار گیرد، شرمآوردهمی

ی جمعی دقیق دهی به خودانگارهی تمدن ایرانی و شکلگرایانه و درست از حوزهدستیابی به تصویری واقع 

ی مفهومی کارسازی در اختیار داشته باشیم و بر اساس شود که زرادخانهیان تنها زمانی ممکن میو درستی از ایران

ی خودمان همت بگماریم. چنین کاری با وامگیری سرسری از پردازی دربارهای عقالنی و منطقی به نظریهشالوده

 شود. رند ممکن نمیمفاهیمی شلخته که تباری ناپسند و معنایی لغزان و کاربردی زیانکارانه دا

 

 



است که قومیت « بیرون»ویری از صکنند تا تفاوت. یعنی تمفهوم قومیت را اغلب بر مبنای شباهت تعریف می 

کند. با صرف نظر از این که مردمِ گنجانده تشخیص در میان گروهی از مردمان تعریف میرا بر مبنای شباهتهای قابل

ای داشته باشند یا نه. یعنی این که مردم خودشان را چطور تصویر ودانگارهی یک قومیت، خود چنین خشده در طبقه

اند، در مفهوم قومیت اعتباری ثانوی دارد و این که بیگانگان از بیرون هایی درون خود قایلکنند و چه مرزبندیمی

سانه است و همچون شناگاهی شرقکند. روشن است که این دیدبینند اصالت بیشتری پیدا میایشان را چگونه می

افزاری از دل عصر استعمار تراوش کرده و پیش از هرچیز نظامی مفهومی بوده که ضرورت ساماندهی به مردمِ نرم

 کرده است.مغلوب و مستعمره شده را به دست استعمارگران برآورده می

بازجست و جالب است که  توان در تواریخ هرودوترا می« از درون»ها به تعریف قومیت یکی از کهنترین اشاره

ها یک قومیت )اِثنوس( هستند و نه یک ملت یا کشور. از دید هرودوت هرودوت در اینجا تاکید دارد که یونانی

دانند: الف( داشتن تبار مشترک و خویشاوندی ژنتیکی )هومایمون: ها بنا به سه شاخص خودشان را یونانی مییونانی

ὅμαιμον( داشتن زبان مشترک )هوموگلوسون: (؛ بὁμόγλωσσονها و ( و پ( داشتن خدایان و زیارتگاه

( و ت( θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαιمعبدهای مشترک )ثِئون هیسروماتا تِه کوینا کای ثوسیای: 

 1(.ἤθεα ὁμότροπαبرخورداری از عادتهای زندگی و خلق و خوی همسان )اِثنِئا هوموتروپا: 
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 پیشاهخامنشیعصر بخش دوم: 

 

 

 بافت جغرافیایی و تاریخیگفتار نخست: 

 

پ.م )که آغازگاه خیزش کوروش  ۵۵۰پ.م آغاز شده و تا  ۳۱۰۰عصر تاریخیِ پیشاهخامنشی ایران زمین از  

کشد، ایران زمین کانون تحول سبک زندگی یابد. در این دوران که دو و نیم هزاره به درازا میبزرگ است( ادامه می

ی نخست این دوران ی زمین در نیمهدن دیگر کرهکشاورزانه، فناوری فلز، تحول خط و شهرنشینی بوده است. تنها تم

پ.م( مصر بوده است که از ابتدای کار به دولتی متمرکز و استوار دست پیدا کرد و کانون تحول  ۳۱۰۰-۱۶۰۰)

دیوانساالری متمرکز و فناوری معماری شد، که اولی از سازماندهی ارتشهای بزرگ و دومی از تداوم مستقیم عصر 

 شد. می سنگی نتیجهکالن

با این همه مصریان در این دوران در عمل فاقد شهرنشینی بودند، تنها یک خط تصویری بسیار ابتدایی داشتند و 

جمعیت که نیروی نظامی و دیوانساالران فرعون را تشکیل  ٪۱۰شان بردگانی بودند در خدمت حدود ی جمعیتبدنه

شان حدود سی شهر در ی دوم پ.م به تدریج شهرهایی پدید آوردند و در کل تاریخدادند. مصریان البته در هزارهمی

 شدند. شان مراکز دولتی و دیوانی محسوب میهایش داشتند، که تقریبا همهامتداد نیل و شاخابه



های زندگی کشاورزانه و نویسایی در سه تمدن دیگر ظهور کرد و پ.م کم کم جوانه ۱۲۰۰تا  ۱۶۰۰ی در فاصله

لکان و ایتالیا پ.م همزمان با فروپاشی عصر برنز در ایران زمین، جمعیتهای یونانی و التین کوچنده به با ۱۲۰۰در 

رنشینی را ابداع کردند و در و شه های عصر شانگ نویسایییکجانشین و کشاورز شدند و همزمان با ایشان چینی

هیم، به سه آمریکای مرکزی هم تمدن اولمک شکل گرفت. بنابراین اگر بخواهیم دورنمایی از تاریخ جهان به دست د

 رسیم: تاریخ مهم می

و استقرار کامل زندگی کشاورزانه در دو تمدن  پ.م که شهرنشینی، نویسایی، نظام سیاسی، ۳۱۰۰نخست: حدود 

 و مصری تحقق یافت. ایرانی

گام نخستین پ.م که عصر برنز در ایران زمین به پایان رسید و عصر آهن آغاز شد. در همین هن ۱۲۰۰دوم: حدود 

 نویسایی در تمدن اروپایی و چینی و آمریکایی نیز آغاز شد.  های شهرنشینی ونشانه

رد و دولت فراگیر جهان را تاسیس کپ.م که کوروش بزرگ خیزش خود را آغاز کرد و نخستین  ۵۵۰سوم: سال 

گرفت. این دولت در عصر کمبوجیه پسر کوروش این اولین دولتی بود که سراسر یک قلمرو تمدنی را زیر پوشش می

 گنجاند.مصر را هم فتح کرد و نخستین دولتی شد که دو تمدن را در خود می

پ.م  ۱۲۰۰تا  ۳۰۰۰و از  1شودرنز خوانده میهای ایران زمین عصر بی نخست که با تمرکز بر فناوریدر دوره

 ی جمعیتی و قومی ایران زمین به نسبت ساده بود. در این دوران ادامه می یابد، نقشه

 انست.توان هریک را قومی دجمعیتی و فرهنگی در ایران زمین وجود داشت که می زیرسیستم

 

 

                                                 
پ.م( هم بر  ۱۲۰۰کا بسیار محدود بود. پایان عصر برنز )پ.م در چین و اروپا رواج نیافت و کاربرد آن در مصر و آمری ۱۶۰۰برنز تا  1

پ.م و چینیان و  ۱۰۰۰-۹۰۰مبنای ایران زمین تعریف شده است. چون جایگزینی برنز با آهن تنها در این قلمرو رخ داد و اروپاییان تا 

 مصریان تا حدود زمان ظهور دولت هخامنشی همچنان در عصر برنز قرار داشتند. 



ن را در نوردید و نزدیک به دو قرن به درازا شناختی بزرگی ایران زمیپ.م بحران بوم ۲۲۰۰در حدود سال 

شناسی کواترنری آغاز کرد که تا به امروز ادامه یافته است. در ی زمینرا در دوره 1کشید و عصر موسوم به مِگاالیی

ی دویست ساله موجهایی پیاپی از خشکسالی، سیل و توفان شن زمین را در خود غرقه کرد. این اغتشاش این دوره

رای دولتشهرهای اولیه و جوامع یکجانشین نوپای ایران زمین و مصر پیامدهای وخیمی به دنبال داشت و به اقلیمی ب

 گسیختگی نهادهای اجتماعی و سیاسی دامن زد. 

ی دهد که سراسر ایران زمین از این بحران لطمه دیده است. در گوشهشناختی نشان میبومهای دیرینداده

ی جمعیت شهرهای ی فرهنگی سند و هامون و هیرمند از هم گسیخت و بخش عمدهکهجنوب شرقی ایران زمین شب

و این  3در غرب نیز جوامع مستقر در آسورستان و میانرودان دستخوش فروپاشی شدند 2باستانی خالی از سکنه شد.

بان بوده است. در نتیجه ی ایران زمین از خاور تا باختر با این آشوب اقلیمی دست به گریدهد که سراسر پهنهنشان می

های خود را از دست داده بودند به حرکت در آمدند و به مراکز شهری که تراکم جمعیتهایی که کشتزارها یا چراگاه

فروپاشی دولت اکد، به حرکت درآمدن اقوامی مانند  4شد، هجوم بردند.بیشتری از خوراک و منابع در آن یافت می

ها که سه قرن پس از فرو نشستن این و همچنین نخستین موج مهاجرت بزرگ آریایی هاها و گوتیآموروها و لولوبی

اند. در مصر هم همگی پیامدهای این جریان بوده گیری دولتهای میتانی و کاسی و هیتی انجامید،بحران به شکل

 ۲۲۰۰گفت در حدود توان پادشاهی کهن در همین زمان فرو پاشید و عصر فترت نخست آغاز شد و به این ترتیب می

 پ.م با نوعی فروپاشی عمومی در هر دو تمدن بزرگ آن روزگار زمین روبرو هستیم.

شناختی را با های جمعیتداده« شناختی در زمان و مکانتنوع زبان»یوهانا نیکولز در کتاب مهمش به نام 

 ست یابد. شان در زمان ددر مکان و تداوم انهابینانه از جایگیری زبتبارشناسی زبانها ترکیب کرده تا به تصویری واقع

                                                 
1 Meghalayan age 
2 Staubwasser et al., 2003. 
3 Bar-Matthews, Ayalon, and Kaufman, 1997: 155–168. 
4 Issar and Zohar, 2013: 135-150. 



 

 هاگفتار دوم: سومری

 

 

های کشاورزی ساخت و از دوازده هزار سال پیش نخستین نشانهی میانرودان که فرهنگ سومری را بر میحوزه

به کرد. ی شهرنشینی را تجرپ.م( گذار به مرحله ۳۱۰۰-۴۴۰۰ی اوروک )سفال در آن نمایان شد و در دورهی بیاولیه

داد و ی مرکزی سومر را تشکیل میدر این هنگام پنج شهر باستانی )اریدو، الرسا، سیپار، بدتیبَرَه، و شوروپاک( هسته

ها البته قدیمی است و به منبع اصلی این تخمین 1زنند.جمعیت کل سومر را در این زمان نیم میلیون نفر تخمین می

 ۳۰۰۰احتماال در حدود سال  اند،بر مبنای همین پژوهشها که متاسفانه روزآمد نشده اما 2گردد.ی قرن بیستم باز میمیانه

  3هزار نفر بوده است. پ.م جمعیت هریک از شهرهای اصلی سومری حدود هفده

ش، گیرسو، اومَه، نیپور، الگا ر، اوروک،ی سوم پ.م حدود بیست شهر بزرگ )کیش، ماری، اوی هزارهدر میانه

یلبَت، کوثا، اِشنونا، د، اکد، آکشاک( و ده شهر کوچک دیگر )دیر، کوآرا، کیسورا، زَباال، مَرَد، بورسیپا، هامازی، آداب

گفتند، اما هویت خود را با شهرشان ی این شهرها به زبان سومری سخن میبدان افزوده شد. اهالی همهناگار( 

ی خانوادگی زبان سومری و خاستگاه جغرافیایی مردم مهاند و نه با مفهومی عامتر مثل سومری. تبارناشناختهبازمی

بدان اشاره « ی سومریمسئله»سومر هم دقیق شناخته شده نیست و این چالشی علمی است که اغلب با برچسب 

 شود.می

گردد و در این زمینه ابهام بندی زبان سومری در میان سایر زبانها باز میی سومری به ردهبخشی از این مسئله

مگیری در کار است. این زبان نویسا بوده و خوانده شده و امروز ساختار واژگانی و دستور زبانش شناخته شده چش

                                                 
1 Carneiro and Hilse, 1966. 
2 Braidwood and Reed, 1957: 19-31. 
3 Price, 1981. 



نماید که با هیچ یک از زبانهای دیگر خویشاوند نباشد و از این نظر موقعیتی همسان با زبان است. با این همه چنین می

شان خویشاوند هستند و ی و ایالمی به خاطر انباشتی بودنگوید که زبان باسکی و سومرایالمی دارد. نیکولز می

های انباشتی را از خود میخالوفسکی اما نشان داده که زبان ایالمی با آن که برخی از ویژگی 1خاستگاهی مشترک دارند.

را ندارد. یعنی گاهی  2دهد، اما مثل باسکی و سومری انباشتی کامل نیست و به ویژه خاصیت انشقاق فعل الزمنشان می

شود، و مثل زبان گرجی امروز برخی از صفات انباشتی را با صرف فعل فعل الزم و متعدی آن همسان صرف می

ها را جمعیتی متفاوت از مفعولی در کنار هم دارد. به همین خاطر هم او ایالمی را زبانی متمایز و ایالمی-متمایز فاعلی

  3گیرد.ها در نظر میسومری

پ.م پدید آمده است. این دوره را عصر دودمانی  ۲۶۰۰نخستین متون روایی به زبان سومری در حدود سال 

نامند و مرکز فرهنگی سومر در آن هنگام شهر کیش )در نزدیکی بغداد امروز( بوده است. مراکز باستانی آغازین سوم می

ابوصَالبیح و شوروپاک )فارَه امروزین(. متون فاره به عبارتهایی اند، عبارتند از ای که متون این دوران را از آن یافتهاصلی

تر و نویسانده شده است. اما متنهای ابوصالبیح مفصل -سود–کوتاه منحصر است که به افتخار ایزدبانوی حامی شهر 

ن پراکنده از های دیگری از متوتر هستند. در شهرهای دیگری مثل الگاش )الحِباء امروزین( و آداب هم نمونهمتنوع

ی سوم پ.م ی هزارهاین دوران به دست آمده است. جالب آن که بخش مهمی از متون سومری آغازین که در میانه

اند. در شهرهای ماری )تل اند، اصوال در قلمرو سومر تدوین نشده و در شهرهای آسورستان کشف شدهنوشته شده

حجم چشمگیری متن سومری کشف شده و جالب آن که مردم این منطقه حراری(، اِبال )تل مردیخ( و نَبَدَه )تل بیدار( 

اند. ابال کردهنژاد بوده و به زبان اکدی گفتگو میاند و به احتمال زیاد سامیگفتهدر آن زمان به زبان سومری سخن نمی

خاستند، از کیش بر می احتماال یکی از کهنترین مراکزی بوده که زبان اکدی در آن نوشته شده و سنت دبیران سومری که

در آن به زبانی سامی تعمیم یافته است. جالب آن که در این دوران دیرین از خودِ کیش متن سومری چندانی به دست 

                                                 
1 Nichols, 1992: 74. 
2 Active-stative= split intransitive 
3 Michalowski, 2000. 



نیامده است. هم در تل بیدار و هم در ابال متونی دیوانی به زبان سامی کشف شده که با خط میخی سومری نوشته 

سرود در ستایش انکی که متنی کامال سومری است نیز نوشته شده. به همین ترتیب  اند. اما در همین منطقه مثالشده

اند، نوشتهاین نکته جای توجه دارد که نام کاتبانی که در شوروپاک و ابوصالبیح در قلب سومر متون سومری را می

 1اغلب سامی است.

رایج بوده و به ویژه در دوران  ی سوم پ.م در میان مردم جنوب میانرودانزبان سومری در سراسر هزاره

گیرد، حجم عظیمی از متون به این زبان ی سوم اور که مقتدرترین دولت سومری در جنوب میانرودان شکل میسلسله

بر لوح نوشته شده که نود هزارتای آن تا به امروز خوانده و منتشر شده است. این انبوه متون همگی در چند شهر 

شان گیرسو )پایتخت دولتشهر الگاش( و اومه است و پس از آن نیپور و اور. جالب مهمتریناند که جنوبی نوشته شده

شد و کاربرد گفتاری خود را از دست اند که زبان سومری به تدریج منسوخ میآن که این متون در زمانی پدید آمده

نی به صورت نوشتاری کاربرد خود را ی دوم و اول پ.م همچنان در مقام زبانی آیینی و دیواداد، هرچند طی هزارهمی

  2حفظ کرد.

ها وجود دارد. آشورشناس بزرگ بِنو ی خاستگاه جغرافیایی سومریابهام مشابهی با درجات کمتر درباره

ها در اصل مهاجرانی از ی قرن بیستم این فرض را مطرح کرده بود که سومری.م( در میانه۱۹۶۸-۱۸۹۰لندزبرگر )

ای اند. از دید لندزبرگر جمعیت درونزاد میانرودان کشاورزان اولیهی میانرودان غلبه کردهبومیان اولیهاند و بر شمال بوده

پ.م( محسوب  ۴۸۰۰-۵۵۰۰ی فرهنگ سامره )و احتماال ادامه پ.م( فعال بوده ۴۵۰۰-۵۵۰۰اند که در عصر عبید )بوده

و معتقد بود که با سومری تفاوت داشته و بعدتر توسط آن نامیده  3اند. او زبان فرضی این مردم را پیشافراتیشدهمی

  4جایگزین شده است.
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شناسان با توجه به ناگهانی بودن ظهور دولتشهرها در ابتدای عصر سومری این فرض را تایید بعدتر باستان

ی ورود یجهبینیم از گسستی جمعیتی ناشی شده باشد و نتکردند و حدس زدند که گسستی که در پیچیدگی جوامع می

شناسانه این نگرش را مردود دانست. استدالل های مهاجر به منطقه بوده باشد. میخالوفسکی بعدتر با دالیلی زبانسومری

بایست زبان بومیان پیشین منطقه همچنان باقی بماند و بودند، میها در منطقه مهاجر میاو چنین بود که اگر سومری

ا آشکار سازد. در حالی که زبان مردم میانرودان از ابتدای کار یکپارچه سومری بوده و ای کهنتر از عناصر زبانی رالیه

ها جمعیت یابیم. او از اینجا نتیجه گرفته که سومریتری از زبانهای دیگر را در آن باز نمیهای قدیمیتنوع یا الیه

پژوهشهای بعدی هم این نگرش  1اند.حول یافتهاند و در همان منطقه به تدریج تدرونزاد و بومیان اصلی میانرودان بوده

داری و کشاورزی که به های خاص مربوط به مسگری و رمهها و اسمرا تایید کرد و مثال روبیو نشان داد که جاینام

ی کهنتر جمعیتی را هایی از زبانی متفاوت نیستند و ردپایی از یک الیهواژه با بازماندهشود، وامعصر عبید مربوط می

 2سازند.نمایان نمی

اند. این پژوهشها نشان فزودهاای بر این بحثها ی تازههای برآمده از علم ژنتیک الیهدر سالهای گذشته داده 

ی مردابی جنوب عراق )بین نصیریه و عماره و بصره( که امروز به زبان عربی سخن مردم ساکن در جلگهدهند که می

ای بسیار های کهن هستند. این مردم الیهاال بازماندگان سومریمنطقه و احتم ترین بافت جمعیتیگویند، قدیمیمی

دهد و احتماال به خاطر نظام اجتماعی قدیمی از ترکیب ژنتیکی بومی جنوب غرب ایران زمین را از خود نشان می

 . شان بسیار کمتر استشان هم از زنانهمسری است که تنوع ژنتیکی در مردانپدرساالری و برون

شود. دیده می ٪۶/۸۴و در این قوم با  ٪۱/۵۵ها با بسامد است که در کل عراقی Jهاپلوگروه اصلی این جمعیت 

 از خود M172-J2( ٪۶/۴۳( و )۴/٪۵۶) M267-J1های بر خالف باقی مردم عراق که تعادلی میان هاپلوگروه

J1-ی تعلق دارد و به ویژه نسخه M267-J1در این جمعیت به گروه  Jهای از هاپلوگروه ٪۹۶دهند، نشان می
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Page08 شود. تمایز دیگر در اینجاست که هاپلوگروه در آن زیاد دیده میR1  ۴/۱۹که در مردم عراق با بسامد٪ 

( است و تنها در ٪۸/۲دهد، در این مردم بسیار اندک )های شمالی را نشان میشود و پیوندشان با آریاییدیده می

   1شود.یده مید L23-R1ی نسخه

که در این جمعیت فراوان است، همزمان با ظهور دولتشهرهای سومری در این منطقه  Page08-J1هاپلوگروه 

هم یافت  M267-J1*دهد. یک شاخص کهنتر به نام تثبیت شده و احتمال ردپای این جمعیت باستانی را نشان می

ها از جای دهد که سومریها نشان میترکیب این داده 2داد.شد که خویشاوندی نمایانی با شمال میانرودان را نشان می

اند. همچنین این فرضیه دیگری به این منطقه مهاجرت نکرده و جمعیت بومی و درونزاد جنوب غربی ایران زمین بوده

اند با توجه به این به این منطقه کوچیده -اص شمال آفریقا یا شمال هندبه طور خ –که مردم سومر از جایی دیگر 

شان با مردم سایر نقاط ایران زمین آشکار است که یک جمعیت شود و از پیوندهای هاپلوگروهیها مردود میداده

 اند.شدهن محسوب میی جنوب میانرودان بخشی از آایم که اهالی منطقهی اصلی در ایران زمین داشتهپایدار و دیرینه

های باستانی یافت شده که ها هم در بقایای سومریی آریاییهایی از شاخصهای ژنتیکی ویژهبا این همه نشانه

سازد. یکی از پژوهشگرانی که به چنین پیوندهایی قایل است، کلیوسوف است که از پیچیدگی این نقشه را افزون می

داند و از سوی دیگر ایشان را خویشاوند مربوط می R1bرا با حامالن هاپلوگروه  ماندا )ماد(سویی قوم باستانی اومان

سال پیش از ایران غربی و قفقاز و  ۴۵۰۰گیرد. از دید او این جمعیت در حدود جمعیت بنیانگذار سومری در نظر می

 آناتولی به سمت غرب پیشروی کردند و در اروپا استیال یافتند. 

سال پیش( و از آنجا به سومر و آناتولی  ۶۰۰۰و خاستگاه این جمعیت در قفقاز قرار داشته )بنا به نظر کلیوسوف ا

ی ها را جنوب سیبری و گوشهسال پیش( کوچ کردند. کلیوسوف در آثار بعدی خود خاستگاه اصلی سومری ۵۵۰۰)

در این منطقه تکامل یافته  حدود شانزده هزار سال پیش R1bگوید هاپلوگروه داند و میشمال شرقی ایران زمین می
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را  R1b1a2و بعد با جمعیتهای مهاجر به تدریج از ایران زمین عبور کرده و به قفقاز و میانرودان رسیده ، و مشتق 

ها و حامالن همین ترکیب ژنتیکی ها هم نوادگان مستقیم سومریها پدید آورده است. از دید او آشوریدر میان سومری

را  R1b1b2شان ها )که تقریبا همهسوف تا حدودی زیادی بر این نکته استوار شده که باسکهستند. استدالل کلیو

ها دانسته است. این در حالی است که نشانی از این هاپلوگروه دارند( را به دلیل شباهتهای زبانی خویشاوند سومری

گواه  -گرددیب ژنتیکی باز میکه به ترک-ی استدالل او در جسدهای سومری یافت نشده است و یکی از دوپایه

ی میانرودان که برسازندگان کهنترین بومیان اولیهنماید که ها چنین میبا جمع بستن کل این دادهمحکمی ندارد. 

اند که به احتمال زیاد جمعیت درونزاد و بومی این منطقه محسوب هایی بودهدولتشهرهای جهان هستند، سومری

 اند. شدهمی

به این ترتیب از چندین جنبه با ابهام و سردرگمی روبروست. تردیدی نیست که مردم ساکن قومیت سومری 

اند. اما زیستهی سوم پ.م زبانی مشترک داشته و در بافت دینی مشترکی میمناطق جنوبی میانرودان باستان در هزاره

اند. هرگز یک افیای مشترک را داشتهها از میان شاخصهای تعریف قومیت به ظاهر تنها زبان و دین و جغراین سومری

دولت سومری متمرکز و فراگیر به شکلی پایدار در این منطقه پدید نیامد و در متون قلمرو سومر متونی شفاف و منظم 

ای خودبنیاد و ی غیر سومری تمایزی روشن قایل شود و به مرزبندی«آنها»ی سومری و «ما»تدوین نشد که میان 

« اِنگیکی»ی مرسوم برای نامیدن سومر در متون سومری ی جمعی این مردم داللت کند. کلمههدرونزاد از خودانگار

دهد. حتا کنند ارجاع نمیدهد و به مردمی که در آن زندگی میمعنی می« سرزمین زادگاه»و « وطن»است که تقریبا 

شود و مردمی که به این زبان سخن وط میگیر( هم بیشتر به مکان مربی رایج برای اشاره به زبان سومری )اِمِهکلمه

و این به گوسفندان « گوسفند سومری»داریم که یعنی « گیاودو اِمه»دهد. چون مثال ترکیبهایی مثل گویند را نشان نمیمی

 1دهد، و نه قطعا به گوسفندانی که سومری حرف بزنند!پرورده شده در قلمرو سومر ارجاع می
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اِنگی( در میانرودان ی سومر )کیها بر منطقه، کلمهاری سومری و چیرگی سامیحتا پس از انقراض زبان گفت

بارها « ی سومرزاده»یا « دارای تخم سومری»شد. در متون بابلی کهن عبارت برای اشاره به قومیت به کار گرفته نمی

کند و به کلی ن( داللت میتکرار شده است، اما همواره به خاستگاه جغرافیایی فرد و زادگاهش )در جنوب میانرودا

اِرا که ی مردی به نام ایشبیدرباره -ایبی سین–اش خنثا است. مثال آخرین شاه دودمان سوم اور ی قومیتدرباره

را اِنگیگوید که او از تخم سومری نیست )به سومری: نومون کیبنیانگذار خاندان سلطنتی دولتشهر ایسین است می

سومری  -بر خالف نام ایبی سین!–شود. چون نام او یا نژاد و قومیت این مرد مربوط نمی نامهنومِئا(، اما این به تبار

کند. در متن تصریح شده که او از تخم است و در یکی از کهنترین دولتشهرهای سومری هم دولت خود را بر پا می

« مردِ ماری»دان به دنیا آمده و یک سومری نیست چون در جایی بیرون از این قلمرو یعنی شهر ماری در شمال میانرو

  1)لو ماری( است.

ها گردد که از ابتدای کار آمیختگی چشمگیری میان سومریبخشی از این ابهام در مرزبندی قومی به آنجا باز می

ی نخبه و سازمان دهندگان سیاسی و نظامی این منطقه اغلب به ها نمایان است و جالب آن که طبقهو غیرسومری

گردد و پ.م باز می ۲۶۰۰ترین گورستان یافت شده در الگاش به اند. غنیی دیگر تعلق داشته و سامی بودهقومیت

تبار بوده است. ی این دولتشهر بوده و از نامش روشن است که سامیآرامگاه زنی به نام پواَبی است که فرمانروا و ملکه

ی تاسیس کرد که سومری نبود و تباری سامی داشت. حتا اولین دولت پادشاهی متمرکز در سومر را هم شروکین اکد

شوند و بزرگترین دولت سومری را پدید ی فرهنگ سومری محسوب میی دودمان سوم اور که احیا کنندهدرباره

ی متون نوشتاری به زبان سومری را ثبت کردند هم چنین بحثهایی وجود دارد. یعنی زبان مادری شولگی آوردند و بدنه

 2از مهمترین شاهان این دودمان است احتماال سومری نبوده است. که یکی
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 سومری را ای فراهم ساخته تا برخی از نویسندگان مانند جوزف هالِوی اصوالاین بافت غیرعادی قومی زمینه

رویکرد  زبانی منسجم و متمایز ندانند و آن را نوعی سنت نوشتار کاهنانه بدانند. در مقابل دیدگاه تند و تیز هالوی،

ها و رواج اسمهای شخصی معتقدند زبان و هویت سومری تا دیرزمانی پس از کسانی را داریم که بر مبنای جاینام

گوید زبان ی دوم پ.م همچنان باقی بوده و مثال استفن لیبرمن میفروپاشی آخرین دولت سومری در اوایل هزاره

 1اند.کردهنان زنده بوده و در مناطقی پراکنده با آن صحبت میپ.م همچ۱۶۰۰ی بابلی کهن و حدود سال سومری تا دوره

ها از نظر زبانی و فرهنگی تردیدی وجود ندارد، اما در این که آنان را یک قوم هرچند در تمایزیافتگی سومری

یچ ومری هسبه معنای دقیق مدرن امروزین بدانیم، باید قدری درنگ کرد. این نکته جای توجه دارد که در اسناد 

ی امروزین سومر از آن مشتق شده جاینامی که کلمه« مر-شو»وجود ندارد و نام « مردم سومری»ای به ی عمومیاشاره

ها را هم کامل در بر کند. یعنی حتا قلمرو سرزمینی سومریاست که به مناطق جنوبی آبگیر دجله و فرات اشاره می

ای پدید نیاوردند و از این رو یچ دولت متمرکز و یکپارچهشان هها در سراسر تاریخ طوالنیگیرد. سومرینمی

ها شباهت دارد که سه هزار سال پس از ایشان دقیقا چنین سطحی از شان در بافت اقوام تا حدودی به یونانیموقعیت

 کردند.پیچیدگی را تجربه می

در مقام « هاسومری»شاره به های قدیم بابلی است که کم کم اتنها پس از گذر چندین قرن و در دوران سلسله

شک مردمی با این هویت وجود نداشته و منقرض شده شود، و این در زمانی است که بیگروهی از مردم نیز آغاز می

ی مشترکی اند. یعنی انگار که مفهوم قومیت سومری در مقام گروهی متشکل و منسجم از مردم که خودانگارهبوده

این زمان سه  2ی دوم پ.م شکل گرفته باشد.ی هزارهرهنگی دیرآیند باشد که در میانهی فباشند، یک برساخته داشته

گیرد، و در هنگامی که این زبان هنوز چهار قرن پس از انقراض دولتشهرهای سومری و زبان گفتاری سومری قرار می

های ر این دوران حتا استاندهبه صورت نوشتاری کاربرد داشته اما آن نیز روی به افول و منسوخ شدن داشته است. د
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یکسانی هم بر زبان سومری نوشتاری حاکم نبوده است. در دوران زمامداری حمورابی و فرزندانش بر میانرودان در 

ی یکسانی برای نوشتن شدند کاتبان شیوهی نیپور و اور که مراکز قدیمی فرهنگ سومری محسوب میدو شهر همسایه

لی که نویسندگان نیپوری به سنت امالی قدیمی زبان سومری وفادار مانده بودند، کاتبان زبان سومری نداشتند و در حا

کردند و آزادانه در امالی کالسیک خط سومری ها و ابداعهای نوشتاری استفاده مینوشتاور از طیفی وسیع از کوته

ان سومری به شکل گفتاری منسوخ نویسی را در شرایطی که زببردند. همین پافشاری کاتبان نیپور در درستدست می

اند که همچون واکنشی در برابر به قدرت گیری نوعی ایدئولوژی سیاسی سومرگرا دانستهشده بود، دلیلی بر شکل

 1های آموری در بابل شکل گرفته بود.رسیدن سامی

دالیلی  دهد ابداع مفهوم سومری در عصر پادشاهی کهن بابلیشواهد زیادی در دست داریم که نشان می

ر حمورابی سیاسی داشته است. این مفهوم گویا به ویژه در جریان شورش شهرهای جنوبی بر حاکمیت شمشوایلونا پس

اش در شهر بابل قرار داشت، ی بابل کهن که حمورابی بنیان نهاد و گرانیگاه سیاسیرونقی پیدا کرده است. سلسله

نست شهرهای جنوبی میانرودان را زیر بودند و طی دو نسل توااش های آموری پشتیبانقدرتی سیاسی بود که سامی

ده بود و از این مهمیز حاکمیت خود بگیرد. اینها مناطقی بود که هویت و زبان قدیمی سومری در آن بیشتر پایدار مان

شد. می در برابر نوآمدگان سامی صورتبندی و تبلیغ« هاسومری»ها در آن هنگام همچون مقاومت رو شورش بر آموری

شد )و احتماال همان ی یکی از نخبگان شهر نگهداری میدر جریان شورش شهر اور بر شمشو ایلونا الواحی در خانه

پرداخت، که به دست حمورابی از سین اول شاه الرسا میجا و همان موقع نویسانده شده بود( که به بزرگداشت ریم

بخشی بود که امل وحدتعهبری شورش را بر عهده داشت احتماال سین دوم که رقدرت فرو افتاده بود. پسر او ریم

 شد.ها مشخص میآورد که با رمزگانی کهن و ارجاع به سومریشورشیان را زیر پرچم هویتی یکپارچه گرد می
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تیسود یافت شده که در اور بریقّو( به نام اِنامی اَی کاهنی )از ردهدر خانه« گراسومری»بخشی از این الواح 

ستایند، احتماال توسط همین شخص یا سین اول را در مقام شاه سومری مشروع میزیسته است. الواحی که ریممی

نماید که یعنی چنین می 1اند، که این فرد اخیر هم کاهنی از گروه ابریقو بوده است.گال نوشته شدهنین-پدرش کو

ها بر میانرودان همچون یت فرهنگی و هویتی سامیهویت جمعی سومری پس از انقراض این مردم و در دوران حاکم

 دستاویزی سیاسی برای مقاومت در برابر دودمانهایی نوآمده از نو ابداع شده باشد.

کنیم که زبان و دین مشترکی داشتند، اما در گوییم، به قومی اشاره میها سخن میاز این رو وقتی از سومری

شدند و هریک خدای بزرگ شهر خود را حال نبرد با هم پیکربندی می قالب دولتشهرهایی متمایز و مستقل و در

کردند که مردم آن هم به زبان سومری سخن ای تعریف میپرستیدند و هویت خود را در تقابل با دولتشهره همسایهمی

جوامعی که در بینیم و سایر گفتند و خدایان مشابهی داشتند. این همان وضعیتی است که در یونان باستان هم میمی

 دهند. ان میی پیچیدگی دولتشهری باشند هم آن را نشمرتبه
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 هاگفتار سوم: اکدی

 

ی نژاد سامی هستند که از ظلمت اعصار باستانی به روشنای متون تاریخی ها نخستین گروه از شاخهاکدی

زیستند و با مردم مستقر های آسورستان میدشتی عربستان و شوند. جمعیتهای سامی از دیرباز در شبه جزیرهوارد می

و هنوز مستقر ی سوم پ.م جمعیتی نیمهی هزارهدر مصر و شمال آفریقا پیوندهایی نزدیک داشتند. این مردم تا میانه

ی یک موج جمعیتی آفروآسیایی هستند که در حدود ده هزار سال پیش ها ادامهشدند. سامیغیرشهری محسوب می

ی ی نیل کوچیدند و به تدریج طی دو هزارهسال پیش از آنجا به دره ۷۵۰۰ی مرکزی به حبشه و در حدود از آفریقا

ها که پ.م این جمعیت سامی از مصری ۳۰۰۰بعد از آنجا به عربستان و آسورستان نقل مکان کردند. در حدود 

ی شمالی بی تقسیم شده بود. مرکز شاخهی شمالی و جنوشان بودند تمایز یافته بود و به دو شاخهخویشاوند قدیمی

های ی نیل از راه صحرای سینا شکل گرفته بود. گرانیگاه سامیدر آسورستان قرار داشت و از مهاجرت بومیان دره

جزیره وارد شده بودند. المندب به شبهی بابجنوبی یمن و بخشهای جنوبی عربستان بود و اینها احتماال از راه تنگه

 شمالی و جنوبی هم البته با هم آمیختگی داشتند.جمعیت سامی 

گیری شهرنشینی در میانرودان جزیره مستقر بودند همزمان با شکلهایی که در عربستان و حواشی شبهسامی

بینیم. از نامها و های حضورشان را در اسناد سومری میی سوم پ.م نشانهی هزارهبه این منطقه وارد شدند و از میانه

پ.م در منطقه حضوری گسترده داشته و قدرت سیاسی  ۲۶۰۰آید که این مردم از حدود سال ای متنی بر میهاشاره

را امروز ما به ایشان « سامی»اند. با این همه باید به این نکته توجه داشت که برچسب را هم در مناطقی در دست داشته

بر اساس موجهای مهاجرتشان به میانرودان شناسایی کنیم و در دوران باستان خود این مردم خویشتن را اطالق می

ی سوم پ.م اند. به این ترتیب در ثلث آخر هزارهشناختهاند و بومیان سومری هم آنان را به همین ترتیب میکردهمی



 پ.م( اولین ۲۳۳۰ها را داریم که از شمال وارد میانرودان شده و در زمان شروکین اکدی )حدود حضور نیرومند اکدی

پ.م موج دومی از این مردم به منطقه  ۲۰۰۰آورند. پس از آن در حدود سال پادشاهی متمرکز ایران زمین را پدید می

ی ها به دوران سلسلهها از حضور آموریها شهرت دارند. نخستین نشانههای غربی یا آموریوارد شدند که با نام سامی

ی اور سوم که تنها بسامد است. در دوران سلسلهجاعها اندک و کمشود اما این ارپ.م( مربوط می ۲۳۰۰اکد )حدود 

شود و این از حدود سال پاید، ارجاعها به این مردم افزون میدولت سومری متمرکز میانرودان است و یک قرن می

دهد ا نشان میر ها در منطقهشود. کانون مرکزی متنهایی که از این دوران باقی مانده و حضور سامیپ.م آغاز می ۲۱۰۰

ها در آن نمایان شود. پس از آن الواح موسوم شاکاناکو را داریم که ردپای سامیبه شهر اِبال در آسورستان مربوط می

شود و این دورانی است ها در قرن هجدهم پ.م با الواح یافت شده در شهر ماری تثبیت میاست. اما حضور آموری

 کند. طقه حکومت میکه شاهی به نام یحدون لیم بر این من

ی شمالی ها در نیمهی سوم پ.م سامیدهد از همان ابتدای هزارهشواهد فراوانی در دست است که نشان می

ها در جنوب ابداع کردند، اما نخستین دولت اند. هرچند خط را سومریمیانرودان حضوری گسترده و زورآور داشته

ست که نشان هایی در دست اها ساخته شد و نشانه.م به دست اکدیفراگیر در میانرودان در قرن بیست و چهارم پ

گیری از قالب خط میخی سومری نویسا بوده است. در واقع گذار دهد دو قرن پیش از این تاریخ زبان اکدی با بهرهمی

ی ی هزارهانهبینیم که در میاز خط سومری به زبان نویسای اکدی را پیش از هرجا در شهرهایی مثل اِبال و ماری می

شان که سامی بوده اند و همان را به زبان بومیسوم پ.م در آسورستان سنت نوشتاری شکوفایی به زبان سومری داشته

کاتبانی که از کیش »ها ولی چشمگیر بوده است. در اسناد ابال از ها و سومریاند. آمیختگی میان سامیتعمیم داده

دهد. اما در کنار این این حجم چشمگیر از متون سومری در ابال را توضیح می یاد شده و این نوشته شدن« اندآمده



اند را داریم و نوشتهشاهد، نام و نشان کاتبانی که در شهرهای سومری شوروپاک و ابوصالبیح به زبان سومری متن می

 1غریب آن که بیشتر اینان نامهایی سامی دارند و نه سومری.

گیرد، زبان سراسر میانرودان سامی بوده ی دوم پ.م را در بر میی نخست هزارهیمهدر دوران بابلی کهن که ن 

« سازیمدرسه»ی جالب توجه گفتند. در این دوران پدیدهو مردم با گویشهایی متفاوت از زبان اکدی در آن سخن می

رود و به جای آن شمار زیادی از میهای معبدها از بین های متمرکز و کتابخانهبینیم و آن چنین است که بایگانیرا می

نامیده « اِدوبا»های محلی بوده و ها احتماال مدرسههای شخصی کشف شده است. این خانهالواح را داریم که از خانه

 3اند.شدهها البته به کاهنان تعلق داشته و در نزدیکی معبدها ساخته میاین خانه 2«.ی توزیع لوحخانه»شده که یعنی می

پادشاهی اکد که نخستین دولت متمرکز ایران زمین بود و ارتقایی در سطح پیچیدگی سیاسی را نمایان  دولت

دهد یکی ساخت، ناپایدار و شکننده از آب در آمد و طی یک قرن رو به فروپاشی رفت. پژوهشهای جدید نشان میمی

ختی بوده است. نوسانهای پردامنه در میزان شنااز دالیلی که ظهور و سقوط دولت اکد را ممکن ساخت، جریانهای بوم

های اکدی به سمت جنوب میانرودان را رقم بارش و گرما و سرمای هوا یکی از عواملی بود که حرکت کردن قبیله

 5شناختی و خشکسالی پردامنه سببی بود که باعث فروپاشی این دولت شد.و در نهایت تداوم این بحران بوم 4زد
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 هاها، عبرانی، کنعانیهاآموری گفتار چهارم:

 

ی دوم پ.م در میانرودان دولتهایی مقتدر پدید آوردند. ها قومی سامی و نیرومند بودند که در هزارهآموری

بینیم: آمورّوم یا تیدنوم به اکدی، عِموری در عبری و کنعانی، آمار های متفاوت مینامشان را در منابع گوناگون به شکل

آید که این نام در ر میب( در یونانی باستان، و مَرتو در سومری. از اسناد اکدی  Ἀμορραῖοιآمورایوی )در مصری، 

است و به همین خاطر « هاغربی»به معنای « مَرتو»ی سومری اصل به خدای بزرگ این مردم تعلق داشته است. کلمه

ی آمورو هم در اکدی کمابیش اند. کلمهی کردههای غربی معرفدر بسیاری از متون جدید ایشان را با برچسب سامی

 کند. ی این مردم اشاره میدارانهبه معنای شبان و چوپان است و به سبک زندگی رمه

های ناهمسازی وجود دارد. برخی سراسر آسورستان و عربستان ی خاستگاه جغرافیایی این قوم دیدگاهدرباره

یگر تنها کوهستانهای جبل بشری و بخشهایی از اردن را زادگاهشان دانند و برخی درا زیر پوشش این جمعیت می

 ی این قوم ناسازگار است. با این همه شواهد زبانشناختی با گسترش پردامنه 1دانند.می

ی زبانهای سامی شمال غربی تعلق داشته شان به خانوادهدهد که زبانها نشان مینوشتارهای بازمانده از آموری

طق میانرودان م دولتشهر ماری همسان بوده است. این در حالی است که زبان سامی رایج در بیشتر مناو با زبان مرد

ی زبانهای سامی شرقی تعلق دارد و زبانهای سامی جنوبی که یعنی اکدی که با زبان مردم ابال نزدیک است، به شاخه

ده و از این رو ین زبان به زبان کنعانی نزدیک بوکند. یعنی ای عربستان رواج دارد هم با آن تفاوت میجزیرهدر شبه

 های بعدی دانست. ها و عبرانیتوان خویشاوند نزدیک کنعانیها را میآمورو

ی سرزمین آسورستان بوده باشند. چون در کهنترین متون سومری و نماید که این مردم بومیان اولیهچنین می

شود، مردمی هستند که در قلمرو کنعان زندگی ان در اسناد پدیدار میپ.م وقتی برای نخستین بار نامش ۲۴۰۰در حدود 
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ی امروزین را ی شمال غرب فرات که کشور سوریهاند. به همین خاطر منطقهکنند و هنوز وارد میانرودان نشدهمی

وهستانی شمال ی کشده است. به ویژه منطقهنامیده می« آمورو»و یا به سادگی « زمین مَرتو»شود از قدیم شامل می

نشین اند و توصیفهای اولیه از این مردم نیز همچون قومی کوهنامیدهسوریه و جبل بِشری امروز را کوههای آمورو می

 کند. شان میو بدوی توصیف

به حضور این مردم در کوهستانهای غربی و این که به زبانی متفاوت با سومری « انمرکار و سرور آراتا»در متن 

ی دیگری به نیز اشاره« ی آنزوباندا و پرندهلوگال»ند، اشاره شده است. در متن مهم دیگر سومری یعنی گویسخن می

کند، به بینیم. این متن که رخدادهای دولتشهر اوروک پنجاه سال پس از زمامداری انمرکار را توصیف میایشان می

گوید مردم اوروک برای مقابله با ورودشان ارد و میهایی دشان در قلمرو سومر اشارهها و چیره شدنی آموریحمله

پ.م( هم متونی نوشته  ۲۲۵۰-۲۵۰۰اش )دیواری در اطراف شهر خود ساختند. در دولتشهر ابال در دوران شکوفایی

کند که پیرامون بخشهای زبرین ها دارد و ایشان را همچون مردمی بیابانگرد توصیف میهایی به آموریشده که اشاره

 1اند.زیستهی امروزین میی فرات در شمال سوریهانی درهو می

ها به قدری مهم و برجسته بودند که در اسناد اکدی همچون یکی ها به قدرت رسیدند آموریزمانی که اکدی

ی چهار سرزمین همسایه شدند. در متون اکدی این دولت در میانهی دنیای پیرامون قلمرو اکد شناخته میاز چهار گوشه

( و آمورو. شاهان اکدی هم در نوشتارهایشان به جنگ با تصویر شده که عبارتند از ایالم و سومر و سوبارتو )گوتیوم

ها در اند. اکدیهایی در این مورد از خود به جای گذاشتهنامهاند و نرام سین و شرکلی شری فتحها اشاره کردهآموری

کردند: میها توافق داشتند و ایشان را چنین توصیف شان از آموریی منفیی انگارهها دربارهاین زمان با سومری

ها های کوهستانی... آموریاند، زمختبهرهها که از خانه و شهر بیشناسند، ... آموریها )مَرتو( که غله را نمیآموری»
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کنند، که گوشت خام کَنند،... که زانوهایشان را )برای کاشتن گیاه( خم نمیکه زمین را برای یافتن قارچ خوراکی می

 1«شوند.میرند کفن و دفن نمیان خانه ندارند و وقتی میخورند، که در سراسر عمرشمی

پ.م به  ۲۲۰۰آموروها یکی از جمعیتهایی بودند که در جریان خشکسالی بزرگ عصر مگاالیی در حدود 

آموروها پس از فروپاشی دولت اکد بر دودمان سوم  2جنبش درآمدند، و از قلمرو خود به سوی میانرودان کوچیدند.

ها را یکایک سرنگون کردند و شهرهای مهمی مثل و دولتهای سومری احیا شده پس از خروج گوتی اور غلبه کردند

کیش و اور و الرسا و ایسین را تسخیر کردند و شهرهایی نو بنیان نهادند که مهمترینش بابل بود. شوسین که شاه یکی 

کیلومتر برای مهار  ۲۷۰اری بزرگ به طول مانده به آخر از دودمان سوم اور بود، وقتی هجوم آموروها آغاز شد دیو

ترین نمونه از ساخت دیوارهای بزرگ دفاعی است این قدیمی 3شان در مرزهای قلمرو خود ساخت.کردن پیشروی

ها هم مشابهش که بعدتر کوروش بزرگ مشابهش را در مرزهای دولت هخامنشی در آمودریا ساخت، و قرنها بعد چینی

ای سازمان یافته و منظم نبود و روسای ها به میانرودان حملهکردند. با این همه حرکت آموریرا با شهرتی بیشتر بنا 

های متفاوت سیاسی شدند و با شیوههای مختلف به قلمروهای سومری وارد میقبایل گوناگون مستقل از هم با شیوه

 کردند. یا نظامی به تدریج قدرت را در قلمروهای پیشارویشان قبضه می

ها بود که در سراسر تاریخ میانرودان عاملی ی ایالمیها را ممکن ساخت، حملهه فراز آمدن سیاسی آموریآنچ

پ.م سربازان ایالمی سومر را فتح کردند و شهر اور که پایتخت مهمترین  ۲۰۰۴تعیین کننده و بسیار مهم است. در 

های شمالی بار تادن اور، برای مدتی کوتاه اکدیپادشاهی این قلمرو بود را گشودند و غارت کردند. پس از فرو اف

پ.م نخستین دولت  ۲۰۵۰دیگر کوشیدند دولتی که از شروکین به ارث برده بودند را احیا کنند و به این ترتیب در 

ها حل آشوری کهن را تاسیس کردند و تا نزدیک به سه قرن همچنان مقتدر باقی ماندند، اما به تدریج در نفوذ آموری

پ.م امیران آموری در آشور به قدرت رسیدند و وارث سنت سیاسی شروکین اکدی شدند. شمشی  ۱۸۰۹. در شدند
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ای آموری بود در این تاریخ جانشین اِریشوم دوم شاه آشور شد. او در اصل امیر طِرقَه )تل عاشره( عداد اول که سرکرده

ی شهر باستانی ماری قرار داشت. شمشی عداد پسر ی امروزین و شصت کیلومتری دیرالزور سوریهبود که در منطقه

داگان  او و پسرش ایشمه 1ی خدا( پسر یَذکُر اِل )خدایاد!( نام داشت.امیر آموری این منطقه بود که ایلَه کَبکَبو )کبکبه

موری داشت. طلبی دادند که او نیز تباری آواپسین شاهان دولت آشور قدیم بودند، و جای خود را به شاه نیرومند و جاه

ی سومر قدیم ها با رهبری حمورابی شاه دولتشهر نوپای بابل متحد شدند و بخش عمدهپ.م آموری ۱۷۸۰در حدود 

 را تسخیر کردند. 

با این همه دولتی که آموروها تشکیل دادند بر خالف دولت گوتی و نوسومری پایدار از آب در نیامد و 

ها را بیرون راند و در پ.م پوزور سین در آشور آموری ۱۷۴۰رفت. در  بالفاصله پس از مرگ حمورابی رو به زوال

شدند، به همین ترتیب استقالل خود های جنوبی که در این هنگام مردم دریایی خوانده میپ.م سومری ۱۷۳۰حدود 

از خیزشی ها به ترتیب پس شان کوتاه کردند. قلمرو سیاسی آموریها را از سرزمینرا باز یافتند و دست آموری

چشمگیر که تنها شصت سال به درازا کشید، بار دیگر در دولتشهر بابل چروکیده شد که هنوز در این زمان چندان 

ها و هویت این مردم در شد. با این همه دودمان آموریبزرگ و پرجمعیت نبود و شهری کوچک و نوپا محسوب می

ها به قلمروشان تاخت و بابل را گرفت و غارت شاه هیتی پ.م مورسیلیس اول ۱۵۹۵بابل تداوم یافت تا آن که در 

ها بر بابل غلبه کردند و در زمانی کوتاه سراسر قلمرو قدیم حمورابی و سرزمینهای کرد. بعد از آن بود که کاسی

غربی  ی میانرودانی را تاسیس کردند. نام و یاد آموروها ولی در ایرانفراسوی آن را فتح کردند و پایدارترین سلسله

ی آموری و کنعانی همچون مترادفی به جای در تورات اغلب کلمه 2باقی ماند و در متونی مانند عهد عتیق دوام یافت.

کند. این نکته اند، تایید میهایی از یک قوم بودهمان را در این مورد این دو شاخهشود و این حدسهم به کار گرفته می

پیکر و جنگاور و در عین حال ها مردمانی غولدگان کتابهای عهد عتیق آموریهم شایان توجه است که از دید نویسن
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پیکر بازنموده شده، در اند. عوج بن عنق که در اساطیر دوران اسالمی همچون غولی کوهسرکش در برابر خداوند بوده

 1هاست و در شهری به نام باشان در زمین کنعان مستقر شده است.سفر اعداد شاه آموری

ی اقوام باستانی صادق است که زادگاهی جغرافیایی و مرکز استقراری استوار و محکم ی همهقاعده درباره این

گشایند برای چند کنند. کوچندگان اغلب در سرزمینهایی که میدر جایی دارند و از آنجا به سرزمینهای اطراف کوچ می

شان داریم به این دوران نویساست، اطالعاتی که ما دربارهر شده آورند، و چون معموال این قلمروها تسخیقرن دوام می

کن شدن قومی از سرزمینی نویسا که تسخیر شود. به همین خاطر معموال پس از ریشهو این جغرافیای ثانوی مربوط می

 کنند که آن قوم به کلی منقرض شده است. اما چنین نیست و برای ردیابی تداوم یا گسستکرده، مورخان فرض می

 شان نگریست. های اصلیدر قومیتهای باستانی باید به خاستگاه

ها انگیزی برخوردارند که در ابعاد هزارهدهد که در ایران زمین قومیتها از تداوم شگفتشواهد نشان می

هزار  ،شان همچنان باقی بودندها که برای یک قرن سومر را در اختیار داشتند، در سرزمین اصلییابد. گوتیگسترش می

دند و بنابراین و هفتصد سال پس از بیرون رانده شدن از میانرودان بار دیگر با رهبری کوروش این منطقه را فتح کر

ها هم که شش قرن بر میانرودان اند. کاسیدر سراسر این مدت در گوتیوم )لرستان و کردستان( باقی و برجای بوده

ی کاشان و شان که به نظرم منطقهد و از بین رفتند، اما پایگاه اصلیفرمان راندند، پس از آن در این منطقه حل شدن

ها هم داستان به همین ی آموریها و سنن مربوط به ایشان را حفظ کرد. دربارهقزوین است همچنان هویت و جاینام

 شان یکی انگاشت. شان در میانرودان را نباید با تاریخ کل قومشکل است و زمامداری کوتاه

دهد، متن تورات است که هزار سال پس از پایان ها نشان میی آموریاز منابعی که این نکته را دربارهیکی 

کند و خاستگاهی جغرافیایی یافتن اقتدار حاکمان آموری بر میانرودان تدوین شده، و باز به نام و نشان ایشان اشاره می

دیدیم. قلمرو قوم در یک و نیم هزاره پیشتر هم مشابهش را میها به این دهد که در نخستین اشارهرا برایشان نشان می
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و  2کندو تا حبرون ادامه پیدا می 1شودها در تورات جایی است که از کوهستانهای پیرامون بحرالمیت آغاز میآموری

ام شاهانی مانند در تورات ن 4گیرد.ی شرقی رود اردن را نیز در بر میو کرانه 3شودقلمرو جلعاد و باشان را شامل می

ی اول پ.م مستقل بوده و رهبرانی دهد دولتشهرهای آموری در اوایل هزارهخوانیم که نشان میعوج و سیحون را می

اند احتماال ی این منطقهها که بومیان اولیهاند. جالب آن که یکی از این دولتشهرها اورشلیم است و یِبوسینیرومند داشته

ها بودند و ای از آموریزیستند شاخهی گیبعون هم که در نزدیکی اورشلیم میقبیله 5اند.دهها بوای از آموریشاخه

شان را کشت، یهوه هایی هستند که با یهودیان پیمان دوستی داشتند و چون شائول عهدشکنی کرد و برخیاینان همان

 6بالی قحطی را بر قبایل یهود نازل کرد.

ها دانست و دور نیست توان نوعی نوسازی سرزمین آموریامنشی را میی عصر هخدر واقع قلمرو یهودیه

سازد ی مرکزی قومیت یهودی را بر میی یهودا که هستهای از ایشان در نظر بگیریم. چون قبیلهاگر یهودیان را شعبه

یان به خاطر دین متمایزشان البته یهود 7اند.نامیدهمی« هاکوهستان آموری»اش را مقیم سرزمینی بوده که ارتفاعات جنوبی

های اولیه فرق دارند و دست کم در قرون نهم تا هفتم پ.م تمایزی میانشان وجود داشته چون در تورات با آموری

 9یابد.و شموئیل با ایشان به صلحی دست می 8کنددهد و کشتارشان میشان میخوانیم که یوشع شکستمی
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 هاگفتار پنجم: آرامی

 

 

هایشان در قرن یازدهم پ.م و پس از فروپاشی عصر برنز نمایان ومی سامی بودند که نخستین نشانهها قآرامی

ها خویشاوندی نزدیکی داشتند. ها به میانرودان بودند و با کلدانیای از موج سوم کوچ سامیشد. این مردم شاخه

فته تا ارمنستان در شمال و از آنسو تا مصر و پراکنده شدند و از ایالم در شرق گر ها در قلمروی بسیار پهناورآرامی

 ی کرد.توان جمعیتهای مهاجر آرامی را ردیابلیبی در جنوب می

ها به سرزمین پ.م در ابال نخستین اشاره ۲۳۰۰ها البته قدمتی بیش از این حرفها دارد. در حدود قلمرو آرامی

اش در حدود سال کرده است. نرام سین در نبشتهمی لب اشارهحبینیم که در آن هنگام به عدلب و شهر آرام را می

ایست که در آن از نبرد گوید بر دوبول امیر )انسی( آرامِه چیره شده است. جالب آن که این همان نبشتهپ.م می ۲۲۵۰

ها امیاند و انگار که آرها بودهها و لولوبیاش اتحادی از هوریگوید و این دشمن اصلیبا دولتشهر سیموروم سخن می

زند که احتماال سرزمین آرام در این هم در این هنگام همدست ایشان بوده باشند. همین نکته به این حدس دامن می

ها در مقام مردمی سامی به ها به آرامیاند. نخستین اشارهها خویشاوند بودهدوران مردمی قفقازی داشته که با هوری

اند که های تاریخی مشهور قومی سامی بودهآید که انگار آرامیاینجا بر میشود و از بیش از هزار سال بعد مربوط می

 ند.در جریان آشوب فروپاشی عصر برنز به قلمرو باستانی آرام کوچیده و نام آنجا را به خود گرفته باش

در نویسد که قومی سامی و مهاجم به نام آرامی اش میپ.م تیگلت پیلسر اول در کتیبه ۱۱۰۰در حدود سال 

های او در بافت مفهومی اشاره 1مشهور است. مرزهای دولت آشور حضور دارد و این اولین اشاره به قوم آرامی
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شود و به کوچ گروهی از قبایل سامی به میانرودان گیرد که از قرن سیزدهم پ.م در متون نمایان میبزرگتری قرار می

نویسد اش مینامهپ.م( در فتح ۱۲۴۵-۱۲۷۴کند. شلمناصر اول )می شناسایی« اَهلَمو»کند و همه را با برچسب اشاره می

اند. ها و گروهی از مزدوران اهلمو حضور داشتهای از هیتیکه در سپاه شاتوآرا شاه میتانی که به جنگش آمده بود، رسته

« کوهستان اهلمو»ز گوید که هنگام فتح قلمرو میتانی اپ.م( هم می ۱۲۰۸-۱۲۴۴توکولتی نینورتای اول شاه آشور )

کند که خاستگاه باستانی آموروها هم بوده گذر کرده است و جالب آن که این نام احتماال به جبل بشری اشاره می

سازد آن است که او برای نخستین بار به تمایز میان ی تیگلت پیلسر اول را در این زمینه مهم میاست. آنچه کتیبه

ها( را تابع خود کرده است. بالفاصله پس از )اهلمو و آرامی« اَهلَمِه آرْمایا»گوید و می کندها با دیگران تاکید میآرامی

بینیم. هرچند این لزوما ها نشان میشود و به جایش همه جا از آرامیاین اشاره نام اهلمو در اسناد آشوری منسوخ می

ی ای در یک شبکهها قبیلهن است که آرامیاند، و حدس نیرومندتر آبدان معنا نیست که این دو قوم همسان بوده

 اند. شان را به کل این شبکه دادهاند که بعدتر هویتجمعیتی بزرگتر بوده

« آرام»ی امروزین یکی است، با نام عمومی از قرن یازدهم پیش از میالد قلمرو ابرناری )ابرنهر( که با سوریه

ای از دولتشهرها را پدید ها در این منطقه زنجیرهخورد. در همین حدود و طی قرن بعد از آن آرامیبرچسب می

زوداه، آرام -ن گذشت، بیت آدین )تل بارسیپا(، آرامآورند که گذشته از حلب و دمشق و مناطقی که پیشتر ذکرشامی

گیرند. گذشته بیت رینوب، بیت بَهیانی، بیت زَمانی، بیت هالوپِه و شهر مهم سَمعَل )زنجیرلی امروز( را هم در بر می

مبولو شان قبایل گوکردند که در میانها همچنان به صورت کوچگرد و متحرک زندگی میهایی از آرامیاز اینها شاخه

 و پوقودو و لیتایو نیرومندتر و مهمتر از باقی بودند. 

ها در ایران غربی بسیار نیرومند و اثرگذار بود، اما این مردم از نظر سیاسی با آن که عنصر نژادی و زبانی آرامی

رپایشان زیر ها در تاریخ دیی جمعیتی آرامیپیشرفته نبودند و تنها در حد تاسیس دولتشهرها پیشروی کردند. بدنه

فرمان شاهان آشوری و بابلی و بعدتر پارسی قرار داشتند و به همین خاطر به نسبت زود هویت قومی خود را از دست 

ی معیار و هنجارین در ایران شان حل شدند. با این همه زبان و خطشان باقی ماند و به رسانهدادند و در جوامع میزبان



پ.م دمشق را فتح کرد،  ۷۳۲پ.م( که به سال  ۷۲۷-۷۴۵تیگلت پیلسر سوم ) زمین تبدیل شد. در دوران زمامداری

این مردم عمال تمایزشان با دیگران را از دست داده بودند و همچون قومی متمایز وجود نداشتند. با این حال همین 

م تداوم یافت. چنان شاه بود که زبان رسمی دربار آشور را از اکدی به آرامی برگرداند و این رسمی بود که بعدتر ه

که در دوران هخامنشی هم زبان دیوانی دولت ایران شکلی آمیخته از آرامی و پارسی باستان بود که آرامی سلطنتی 

شد و خطش تا دوران ساسانی کارکرد دیوانی و سیاسی داشت و هنوز هم در قالب زبان عبری به بقای خود نامیده می

هانی هخامنشیان با وامگیری از خط رسمی دولت ایران زبان خود را نوشتند و به ی اقوام قلمرو جدهد. همهادامه می

ی خطهای باستانی مثل این ترتیب خط آرامی در دوران هخامنشی به صورت سرمشقی عام در آمد که بخش عمده

زین هم اند. خط پارسی امروپارتی و پهلوی و اوستایی و سریانی و خروشتی و برهمی و سغدی از آن مشتق شده

ی سریانی و پهلوی از آن شکل گرفته است. ی مستقیم همین خط آرامی سلطنتی است که از درآمیختگی دو شاخهادامه

زبان آرامی هم تا به امروز در ایران زمین زنده مانده است و کلیسای آسوری و مذهب مندایی )صابئی( متون دینی 

هنوز آرامی است. این زبان در تاریخ ادیان نقشی چشمگیر ایفا کرده و شان خوانند و زبان دینیخود را به این زبان می

گذشته از کتاب مقدس یهودیان و منداییان و مسیحیان نستوری و آسوری، زبان مادری عیسی مسیح و یکی از زبانهای 

 محبوب مانی پیامبر هم آرامی بوده است. 

ها و کنعانی و ی زبانهای سامی شمال غربی تعلق دارد و از این نظر با زبان آموریها به خانوادهزبان آرامی

ی اول پ.م در ی نخست هزارهای از قبایل پرجمعیت بودند که در نیمهها اتحادیهعبرانی بعدی نزدیکی دارد. آرامی

های باستانی )از جمله حلب، حمات، و پالمیر( را اشغال ی شهرآسورستان و میانرودان گسترش یافتند و بخش عمده

 شد. کردند و پایگاه مرکزی خود را در دمشق قرار دادند که با نام آرام نیز شناخته می

 

 

 



 

 هافلسطینیگفتار ششم: 

 

ی اند و احتماال از بومیان اصلی منطقهها مردمی جنگاور و کوچگرد بودند که تباری قفقازی داشتهفلسطینی 

گی به پ.م( قبایل یونانی و ایلوری و فری ۱۲۰۰اند. در جریان فروپاشی عصر برنز )حدود سال بالکان و یونان بوده

ناهندگان در قالب پآناتولی و بالکان هجوم بودند و جمعیتهای بومی این مناطق را از آنجا راندند. بخشی از این 

روزین نه نقل مکان کردند و دولتشهرهایی در سرزمین فلسطین امای به ساحل شرقی و جنوبی مدیتراای قبیلهاتحادیه

 شان به شمال مصر پس زده شد و پایگاهی در آن منطقه پیدا نکردند.پدید آوردند. اما حمله

بینیم. در پ.م اولین اشاره به ایشان را در منابع مصری مربوط به دودمان دوازدهم فرعونها می۱۱۵۰در سال  

شوند. بنا به گزارش اسناد مصری نامیده می« پرست»ران از مردمی سخن به میان رفته که اسناد مصری این دو

در پاپیروس هریس که در همین  1شان را گرفت.رامسس سوم ایشان را در نبرد بزرگی شکست داد و جلوی پیشروی

مردم »اند که روی هم رفته شدهها جمع بسته ها و تِکِلها همراه با اقوام دیگری مثل دِنیِنحدود نوشته شده، پرست

 3پ.م در سند دیگری ۱۰۰۰در  2کن شده بودند.شدند و همان مهاجرانی بودند که از بالکان ریشهنامیده می« دریایی

حوتپ منسوب است، نام ایشان در کنار اقوام دیگری مثل شِردِن، جِکِر و خورما آمده که آنها هم به همین که به آمن

 اند. گروه مردم دریایی تعلق داشته

ی شرقی مدیترانه جایگیر شده و در آنجا شهرهایی برای خود ساخته ها در کرانهتا دو قرن بعد فلسطینی 

نویسد که در سال پنجم ی سبأ میپ.م عداد نیراری سوم شاه آشور در نبشته ۸۰۰ود سال بودند. طوری که در حد

                                                 
1 Killebrew, 2005: 202. 
2 Killebrew, 2005: 204. 
3 Onomasticon of Amenope 



لشکرکشی کرده و امیران این قوم را به پرداخت باج وادار کرده، و بعد از آنجا به سمت « پَلَشتو»سلطنتش به قلمرو 

ین در این دوران در قلمرو بنابراین روشن است که سرزمین فلسط 1ایمِریشو( پیشروی کرده است.دمشق )شَه

پ.م هم تیگلت پیلسر سوم شاه آشور به یکی از کارگزارانش فرمان  ۷۵۳اش تثبیت شده بوده. در سال امروزین

  2ها )پَالستا( خودداری کند.ها )موسورا( و فلسطینیدهد که از واگذار کردن کاالهایی به مصریمی

اند. ه مستقر بودند و فرهنگی شکوفا و مرفه هم داشتهدر دوران هخامنشی قوم فلسطینی در همین منطق 

داند. اما ادعا کرده که هرودوت از ایشان بارها نام برده و به درستی فلسطین را بخشی از استان هخامنشی آشور می

کرده کند. چون گمان میگویی میهرچند احتماال در این مورد گزافه 3خودش هم زمانی در میانشان زیسته است.

که چنین نبوده  5و کل ساحل بین مصر و فنیقیه را فلسطین نامیده 4سطین سرزمینی ساحلی در جنوب فنیقیه است،فل

ی اقوام ایرانی ها در سیاههها را در کنار فنیقیی خشایارشا به یونان نام فلسطینیاست. هرودوت در شرح حمله

ی ی جالب دربارهیک نکته 6شاه فراهم کرده بودند.گوید سیصد کشتی سه پارویی برای ناوگان شاهنآورد و میمی

اند و این رسم را از مصریان کردهگوید مردم فنیقیه و فلسطین پسران را ختنه میگزارش هرودوت آن است که می

کند، آنجا را یک قرن بعد از هرودوت، وقتی ارسطو هم در آثارش بحرالمیت را توصیف می 7اند.آموخته بوده

 8نامد.می« در فلسطینای دریاچه»

  

                                                 
1  Ehrlichm 1996: 171. 
2  Ehrlichm 1996: 190. 

 .۱۰۶هرودوت، کتاب دوم، بند   3
 .۹۱و  ۵هرودوت، کتاب سوم، بندهای   4
 .۱۰۵و  ۱۰۴هرودوت، کتاب اول، بندهای   5
 .۸۹هرودوت، کتاب هفتم، بند   6
 .۳۸هرودوت، کتاب چهارم، بند   7

8 Aristotle, Meteorology 1.8. 



 

 هاایالمیگفتار هفتم: 

 

شناسند. این منطقه استانهای ایالم و لرستان و خوزستان ی جنوب ایران مرکزی را امروز اغلب با نام ایالمی میحوزه

شناختی در آنجا بسیار اندک و ناقص و های باستانگرفت و با آن که کاوشو فارس و کرمان امروزین را در بر می

هایش عبارتند دانیم که شهرهایی بزرگ و مهم در آن وجود داشته است که مهمترینهمراه با غارتگری انجام شده، می

شد(. مردم از: جیرفت، انشان، شوش، سیماشکی، اَوان، و احتماال هامازی )که بین سومر و ایالم دست به دست می

گفتند و ساخت سیاسی مسان بودند اما به زبان متمایزی سخن میی سند هها و بومیان درهایالم از نظر نژادی با سومری

های زاگرس و های آغازین تمدن در کوهپایهاند. در این منطقه گرانیگاههای شهرها داشتهمتمایزی مبتنی بر اتحادیه

یاکان لرهای ها از نظر ژنتیکی و تبارشناختی نهایی از رود کرخه و کارون قرار داشته است. ایالمیی شاخهکرانه

 1شوند.امروزین محسوب می

ایست که در سومری شده، و این همان کلمهنامیده می« سرزمین خدا»یعنی « تَمتی -هَل»در زبان ایالمی این سرزمین 

به « علی/ یعلی»ی سامی تحریف شده است. نویسندگانی مانند هینتس آن را از ریشه« ااِلمتو»و در اکدی به « اِالما»به 

نامیدند. در پارسی باستان می« مانیم»ها معموال این قلمرو را سومری 2اند که نادرست است.جای بلند دانستهمعنای 

ی هوز/ خوز به معنای نیشکر گرفته شده است. اسم شهر اهواز جمع که از کلمه 3است« هووْجَه»یا « هوجَه»نامش 

های رایج دیگر این ریشه گرفته شده است. از مشتقمکسر عربی همین واژه است و اسم مصغر هویزه نیز از همین 

 توان به اسم کنونی خوزستان اشاره کرد. عبارت می

                                                 
1 Potts, 1999: 45. 

 .16: 1378. اطلس تاریخ ایران، 2

 .570: 1384. کنت، 3



کند، یعنی هم به جغرافیایی متمایز و مستقل ایالم هر سه شاخص الزم برای تعریف مفهوم قومیت را برآورده می

 کامل یافته است. اشاره دارد و هم زبان و فرهنگی ویژه را پرورده و هم دولتی در آن ت

ی چهارم و اوایل ایالم به همراه سومر کهنترین کانون پیدایش خط و نویسایی در جهان است و از اواخر هزاره

دولت ایالم در مقایسه با سایر دولتهای جهان باستان کانونی از  1ی سوم پ.م دارای شهرهای نویسا بوده است.هزاره

یابد و پس از رفته است. سنت سیاسی ایالم برای سه هزاره تا ظهور دولت هخامنشی تداوم میپایداری به شمار می

قلمرو  های ایالمی از تنهاشود. سلسلهشان محسوب میآن هم ستون فقرات سیاست پارسیان در نخستین دولت جهانی

خورد. اقوامی مانند سیاسی رقیبش یعنی سومر پایدارتر است و پایداری سیاسی چشمگیرتری در آن به چشم می

ها که بارها ساخت سیاسی میانرودان را به هم زدند و قلمرو سومر را برای قرنها در اختیار ها و لولوبیها و گوتیکاسی

خاستند اما در این بستر جایگیری مشخص و پایداری داشتند و نه ر میداشتند در واقع از قلمرو نفوذ سیاسی ایالم ب

اند. فهرست خدایان هایی گوتی یا لولوبی یا کاسی در ایالم بر تخت نشستهآوردند و نه سلسلهاغتشاشی پدید می

ماند و این به قی میتغییر باپ.م( ثابت و بی ۵۰۰تا  ۲۶۰۰انگیز از ابتدا تا انتهای کار )از ایالمی هم به شکلی شگفت

کاری دینی مصریان را تا حدودی با آن همسان توان محافظهکلی در جهان باستان استثنایی و غیرعادی است و تنها می

 انگاشت.

ساخته ی مرکزی راهی تجاری بوده که در جنوب کویر بزرگ ایران غربی و شرقی را به هم مربوط میایالم هسته

اجتماعی دانست که بر دوش راههای ایران جنوبی سوار شده و بر محور آن -ی سیاسیاست. یعنی آن را باید نظام

شده است. شواهد شده و راههای آبی را نیز شامل میشکل گرفته است. این راهها تنها به مسیرهای زمینی محدود نمی

بی هند شمالی را به ی سند و سواحل غری وجود یک مسیر کشتیرانی اولیه در دست داریم که درهزیادی درباره

در  2ی این مسیر در قلمرو ایالم قرار داشته است.ساخته و بدنهی شمالی خلیج فارس و میانرودان مربوط میحاشیه

                                                 
1 Gnanadesikan, 2008: 25. 
2 Reade, 2008: 14–17. 



 Fasciolariaو  Trubinella Pyrumهای این زمینه یافت شدن صدفهای بومی ساحل هند )به ویژه گونه

Trapezium )ی سوم ی دوم هزارهدهد که در نیمهرود و نشان میشمار می در شوش و میانرودان گواهی قاطع به

ی تبادلی در آن به کار های هندی همچون نوعی پول یا واسطهپ.م راهی تجاری در این مدار برقرار بوده که صدف

 1شده است.گرفته می

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Gensheimer, 1984: 71–72. 



 

 هام: گوتیشتگفتار ه

 

تاثیرشان بر سیاست منطقه چندان بوده که فهم تاریخ ها یکی از کهنترین اقوام ایران غربی هستند و گوتی 

گرفته و ها دو سوی کوهستان زاگرس را در بر میشود. سرزمین گوتیسومر و ایالم بدون توجه به آنها دشوار می

یافته و تا رود دجله ی آن هر از چندی بسط میاش در کردستان امروز قرار داشته است، هرچند دامنهی مرکزیهسته

اند که کرده است. برخی از نویسندگان امروزین به همین خاطر ایشان را با کردها همسان انگاشتهشرق پیشروی میدر 

های باستانی را یکی از جمعیتهای توان گوتیاما می 1البته به این شکلِ سرراست و مستقیم جای چون و چرا دارد.

 بنیانگذار کردهای امروزین قلمداد کرد.

و گریخته بوده، چندان که  ر آن که مردمی نانویسا بودند و ارجاعها به ایشان همیشه بیرون و جستهها به خاطگوتی

اند. این درحالی است که این مردم یکی از پایدارترین ساختهای جمعیتی ایران باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته

رند. دست کم در دو رخداد بسیار مهم در سیاست داوم تاریخی دااند و برای حدود دو هزار سال تغربی را دارا بوده

ی ایران اند و این دو عبارتند از فروپاشی پادشاهی اکد که اولین دولت تمرکز یافتهمیانرودان هم نقشی کلیدی ایفا کرده

خستین زمین است، و فتح بابل به دست کوروش و یکپارچه شدن سراسر ایران زمین زیر پرچم یک دولت یگانه. ن

گردد و این زمانی است که پادشاهی اکد به دست شروکین ی سوم پ.م باز میی دوم هزارهها به نیمهبه گوتی اشاره

 یابد. یمشود و به سوی مناطق شرقی زاگرس گسترش تاسیس می

شان ثبت نشده و پیوندهای آن ها ناشناخته مانده است و این تا حدودی از آن روست که زبانی نژادی گوتیریشه

آید که با زبانی مستقل و متمایز از سایر با سایر زبانها مبهم مانده است. با این همه از ثبت نامهای گوتی چنین بر می

                                                 
1 Eller, 1999: 153. 



زبانهای همسایه )ایالمی، سومری، هوری، حاتی، اکدی( سر و کار داریم و از این رو آن را باید بخشی از موزائیک 

نامم. زبان گوتی با اند و روی هم رفته آنان را قفقازی میغربی بودهای دانست که بومی ایران جنوبی و زبانی-قومی

  1این همه رواجی چشمگیر داشته و در چندین سند میانرودانی به آن اشاره شده است.

ها اشاره شده است. ی باستانی تل مسکنه در نزدیکی حلب کشف شده، بارها به نام گوتیدر لوح عِمار که در تپه

پ.م آباد و پرجمعیت بوده و پایتخت امیرنشینی به نام عَشتاتَه بوده است.  ۱۱۸۷ی قرن چهاردهم تا عمار در فاصله

اند. چنان که گفتند و الواح خود را هم به همین زبان نوشتهاند که به زبان اکدی سخن میبیشتر مردمش سامیانی بوده

در یکی از الواحی که احتماال  2کشف شده است. لوح به زبان اکدی و صد لوح هوری و یک لوح هیتی در آنجا ۱۱۰۰

نام گرفته، فهرستی از زبانهای مهم برای مقاصد آموزشی کنار هم آورده شده « ب-سگ»شود و به این شهر مربوط می

همچنین از  3ها هم قید شده است.بینیم که در کنار ایالمی و اکدی و هوری و آموری و سوتی، اسم گوتیو آنجا می

مترجم »ی نیپور و گیرسو در سومر قرار دارد، لوحی یافت شده که در آن به کسی اشاره شده که که در میانه شهر آداب

 اش در سرزمینهای همسایه هستند.اینها همه نشانگر فراگیر بودن این زبان و اهمیت 4بوده است.« زبان گوتی

شان شان است، به نام شاهانی نژادیردیابی تبارنامه مهمترین بقایای بازمانده از زبان گوتی که تنها راهنمای ما برای

شائوش، سیلولومِش و زارالگاب دارند. هرچند مَباکِش، ایگِهشود. این شاهان نامهایی مانند یارالگاب، اینیمحدود می

ین زبان تنها شوند. ساختار دستوری انامهایی با طنین آریایی مثل کوروم و ایراروم و تیریگان هم در میانشان یافت می

ترین زبان منزوی بر مبنای حدس و گمان بازسازی شده و جالب آن که این شکلهای بازسازی شده آن را با قدیمی

ای این ساختارها را با هم مقایسه کرد سازد. هنینگ در مقالهی زبانی هندوایرانی )آریایی( شبیه میبازمانده از خانواده

  5ی به گوتی باستانی، تُخاری بوده باشد.و حدس زده که نزدیکترین زبان بعد

                                                 
1 Hallo, 1957-1971: 708-720. 
2 Margueron and Boutte, 1995: 126-138. 
3 Heimpel, 2003: 13. 
4 Wilcke, 2007: 50. 
5 Henning, 1978: 215–230. 



شود که خویشاوند سکاها بودند و در قلمرو ترکستان زندگی زبان تخاری به قبایل ایرانی بسیار کهنی مربوط می

-کردند و در قرن سوم پیش از میالد یکی از نیروهایی بودند که مقدونیان را از ایران راندند و دولت دوقلوی اشکانیمی

از  1اند.ا تاسیس کردند. چندین زبانشناس نامدار مانند ایوانوف و گامکرِلیدزه از این پیشنهاد استقبال کردهکوشانی ر

بینیم شود، همان کوچا است که در زبان تخاری میها زیاد دیده میدید هنینگ مثال اسم خاص کوچی که در میان گوتی

ها بوده به ی گوتیکْریش که نام یکی از قبایل همسایهو اسم شهر مشهوری در ترکستان هم هست. همچنین نام تو

توغری/ توخاری که در ترکی کهن به طُغری تبدیل شده شباهت دارد. این شباهتها البته دلیلی کافی بر خویشاوندی 

طر ی زمانی و مکانی است، و به همین خازبانها نیستند و میان این دو زبان دو هزار سال و چند هزار کیلومتر فاصله

  2اند.بسیاری از مورخان این خویشاوندی را نپذیرفته

کند، توصیفی است که در منابع میانرودانی از ایشان ها را تقویت میها و آریایییکی از گواهانی که پیوند میان گوتی

در الواح  3اند.شدهها با صفت بور یا سفید شناخته میبینیم. هم در تورات و هم در متون سومری و اکدی گوتیمی

شوند که شناخته می« نامْروم»اند با صفت شان سوبارتو گرفته شدهها و از قوم همسایهمیانرودانی بردگانی که از گوتی

آن کنیزی )گوتی( سپیدپوستی » شان هم تاکیدی هست و گفته شده که و در جایی به زیبایی 4در اکدی یعنی سفید و بور،

  5«.که در چشمانت دلرباست

ها و به سفید و بور دانستن گوتی ی نامروم به سفید تردید روا داشتهاز پژوهشگران به نام اشپایزر در ترجمهیکی 

اما استدالل محکمی در بنیاد بحثش وجود ندارد و امروز توافقی هست که این ترجمه   6و سوبارتوها حمله کرده،

« سرسیاه»هایی که خود را ها و اکدیی بور را از سومریهای نژادی گوتیدرست است و از این رو احتماال باید شاخه

                                                 
1 Gamkrelidze and Ivanov, 1989: 14–39. 
2 Mallory  and Mair, 2000: 281–282. 
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ها مربوط دانست که پیش از ای کهن از آریایینامیدند، متمایز دانست. در این حالت شاید بتوان ایشان را به شاخهمی

 1اند.ی هندی و ایرانی در بخشهای شمالی ایران زمین استقرار داشتهتمایز یافتن دو شاخه

شان و اند. بخشی از تاثیر به نیروی نظامیریخ سیاسی ایران غربی بسیار اثرگذار بودهها در تاگوتی

ها ی پایدار اقوام شرق زاگرس بر میانرودان به گوتیشود. اولین غلبههایشان به قلمرو میانرودان مربوط میاندازیدست

دولت پادشاهی اکد را  ول حمله کردند ها از شماشود که گوتیمربوط می پ.م ۲۱۳۵شود و این به سال مربوط می

ها ها به رهبری دولتشهر اور گوتیشکست دادند و برای نزدیک به یک قرن بر سومر فرمان راندند. پس از آن سومری

ها از خودشان در این هنگام و در ی سومریی تراشیدهی خودانگارهرا بیرون راندند و جالب است که بخش عمده

ها پس از آن نیز یابد. حضور نظامی گوتیی سوم دولت اور تبلور میگیرد و در سلسلهکل میها شتقابل با گوتی

اند. ی مقابل خود گواهی دادههمواره ملموس و چشمگیر بوده و اسناد بابلی و آشوری بارها به حضور ایشان در جبهه

اند، یا دست کم با شدهم محسوب میی تاریخ خود بخشی از دولت ایالها برای بخش عمدهجالب آن که گویا گوتی

ها حضور دارند. ی ایالمیاند، چون در جنگهای دیرپای آشور و ایالم همواره در جبههآن پیوندهای نزدیکی داشته

ولت جالب آنجاست که در واپسین خیزش نظامی ایالم که با رهبری کوروش بزرگ انجام پذیرفت و به تاسیس د

ها نقشی کلیدی بر عهده داشتند و اوگبارو سردار نامدار کوروش که بابل را فتح کرد، تیشاهنشاهی پارسی انجامید، گو

های خود را بر نیروهای کوروش ها دروازهگوتی بود و با لشکری از سربازان گوتی بابل را گشود. یعنی زمانی که بابلی

سخیر کردند، گوتی شتی و نرمخویی بابل را تگشودند و به او پیوستند، سربازانی که از این دروازه عبور کردند و با آ

 بودند و کوروش و سربازان پارسی و مادی و ایالمی دو هفته دیرتر به این شهر وارد شدند.

شد و اوگبارو از طرف نبونید شاه بابل به جالب آن که در این تاریخ گوتیوم بخشی از دولت بابل محسوب می

اوگبارو که کوروش از او نام برده، احتماال همان گوبریاس در کتاب این  2فرمانداری گوتیوم منصوب شده بود.
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کوروپدیای گزنوفون است که به گزارش او سرداری از نزدیکان نبونید بوده و به او خیانت کرده و به کوروش پیوسته 

دان معناست که شود که قلمرو زیر فرمان اوگبارو جایی در شرق دجله بوده و این بها روشن میاز این اشاره 1است.

اند، هرچند در این منطقه تابع شاه بابل شده ها تا زمان کوروش بار دیگر تا میانرودان گسترش یافتهجمعیت گوتی

بودند. با توجه به این که سرزمین اصلی گوتیوم از اقمار ایالم بوده و کوروش هم شاه انشان یعنی ایالم محسوب 

وندها بهره جسته و هنگام حمله به بابل از این استان شمالی با مردمِ آشنا شده، احتماال شاه پارسی از همین پیمی

 همچون قرارگاهی برای حمله به بابل استفاده کرده است.

که  2«پیروزی اوتوهِکال»شان هم جالب توجه است. اگر سرود ها، ساختار سیاسیگذشته از قدرت نظامی گوتی

ها، را در کنار فهرست شاهان سومری بگذاریم این هر اور بر گوتیمتنی سیاسی است در ستایش از پیروزی دولتش

ها( شاهِ خود بودند و برای سه در گوتیوم هیچ شاهی نامبردار نبود... آنان )گوتی»خوانیم که برانگیز را میعبارت تامل

ن سوم اور نوشته شده و این متن با جانبداری کامل از اوتو هکال، نیای شاهان دودما« راندند.یا پنج سال فرمان می

توان تعریف و اند. از این رو این عبارت را نمیتوصیف شده« مارهای زهرآگین کوهستانی»ها در آن با تعبیر گوتی

با تحلیل « بخشکورش رهایی»داده است. من در کتاب تمجیدی از ایشان دانست و احتماال به امری واقعی ارجاع می

کرده، که بر ها اشاره میکه این عبارت درست بوده و به ساخت سیاسی گوتی امفهرست شاهان گوتی بحث کرده

ای شش ساله مبتنی بوده است. پس از آن که یک بار شاهی در این فهرست قدرت را برای مدتی طوالنی حکومت دوره

ی درباره« تو هقالسرود او»یابد و این همان تردیدی است که در عبارت کند، این دوره به سه سال کاهش میقبضه می

ای ی اولین نظام حکومت انتخابی و دورهها در کل تاریخ جهان دارندهبینیم. یعنی گوتیها میسال پادشاهی گوتی

ی شان و در قلمرو اشغال شدهاند و این ساخت سیاسی چندان نیرومند و پایدار بوده که در خارج از سرزمین اصلیبوده
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شده است. چندان که در این مدت بیست و یک )یا به داشته و بازسازی و اصالح میایالم هم برای یک قرن تداوم 

 1گسست در آن به قدرت رسیدند.ای بیروایتی دیگر بیست و سه( پادشاه در سلسله

اند. ها بر میانرودان را همچون عصر ظلمتی خشن و پرویرانی توصیف کردهاغلب نویسندگان دوران زمامداری گوتی

برداشت به دو دلیل درست و منصفانه نیست. نخست آن که علت اصلی فروپاشی نهادهای سیاسی و افول اما این 

شهرنشینی و نویسایی در قرن بیست و دوم پ.م خشکسالی و بحرانی اقلیمی بوده که علت اصلی فروپاشی دولت اکد 

ها بر میانرودانی کنند که گوتیفراموش مییعنی نویسندگان اغلب این نکته را  2ها بوده است.و به جنبش در آمدن گوتی

اش با خشکسالی وخیم و دیرپایی دست به گریبان بود و بخش مهمی از جمعیت کردند که مراکز شهریحکومت می

 3یکجانشین خود را از دست داده بود.

ترین لیعا دومین نکته آن که با وجود این، همچنان فرهنگ و هنر در دولتشهرهای سومری شکوفا باقی ماند و

ها تدوین شده است. سبک هنری چشمگیر شهر شاهکارهای هنر و ادب سومری قدیم در دوران زمامداری گوتی

به زبان سومری است در زمان حاکمیت  ترین متن مفصلی مهم گودآ امیر این شهر که اولین و طوالنیالگاش و نبشته

 ن این دوران را با انحطاط و افول فرهنگی مصادف دانست.تواها بر این قلمرو نوشته شده و بنابراین نمیگوتی

نماید که قلمروشان با ها پس از رانده شدن از میانرودان نیز همچنان مقتدر و نیرومند بودند و چنین میگوتی

ها ی دوم پ.م منابع سومری مدام از پیروزی بر گوتیی نخست هزارهکردستان امروزین همپوشانی داشته باشد. در نیمه

گویند، اما این گزارشها احتماال تبلیغاتی جنگی یا بیان آرزوهای جمعی بوده و تحقق ن سخن میشاو نابود کردن

تاریخی نداشته است. قدرتمندترین شاه سومر که بنیانگذار دودمان اور سوم بود و اورنَمو نام داشت، یکی از 
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اما در همان الواح «. اد تا گوتیوم یکسره ویران شودفرمان د»مشهورترین کسانی است که به روایت الواح سومری 

 1ها وقتی سپاهیانش پا به فرار گذاشتند، کشته شد.خوانیم که او کمی بعد در جریان نبرد با گوتیمی

شان همچنان دوام داشت و در منابع میانرودان و آسورستان ها و همسایگان غربیبه این ترتیب کشمکش میان گوتی

ا طنینی منفی قید شده است. در اسناد میانرودانی به قومی با نام سوبارتو اشاره شده که در همسایگی نامشان اغلب ب

در حدی که برخی از متون دیرآیندتر آشوری  2اند.زیستند و به ایشان شباهتی داشتهها در کوههای زاگرس میگوتی

ی ی اول پ.م متون اخترشناسانهی نخست هزارههگیرند. به عنوان مثال در نیمها را مترادف میسوبارتوها و گوتی

کنند و ها را با ایالم، آمورو، اکد و سوبارتو مشخص میگویند، این جهتبابلی وقتی از چهار جهت اصلی سخن می

شده گاهی بینیم. جهتی که به سوبارتو یا گوتی منسوب میی گوتی را میدر برخی از متون به جای سوبارتو کلمه

و از این رو با مردمی سر و کار داریم که در شمال شرقی بابل و شمال  3داده استهی شرق را نشان میشمال و گا

شود، با این همه چنین ها و سوبارتوها دیده میهرچند آمیختگی چشمگیری میان گوتی اند.کردهایالم زندگی می

 ی اول پ.م دو قوم متمایز بوده باشند. نماید که اینها در هزارهمی

 -شوعا و پِکود-ی دیگر که در کتاب حزقیال نامشان در کنار دو قبیله« قوآ»برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند قوم 

هم هست « شتر نر»قوآ در عبری در ضمن به معنای  5اند.ها بودهاند، همین گوتیو دشمن اورشلیم شمرده شده 4آمده

ی/ قوتی در زبان عبری بوده باشد. کتاب حزقیال در قرن ششم ی گوتآمیز از کلمهو بعید نیست که تحریفی توهین

ی این مردم پ.م و درست پیش از پیروزی کوروش بزرگ بر بابل در همین شهر تدوین شده و این تا حدودی انگاره

دهد. شاید به همین خاطر نخستین رسته از لشکریانی که کوروش برای اشغال بابل در میان اهالی بابل را نشان می

دادند، شک در جریان فتح بابل بخشی مهم از سپاهیان کوروش را تشکیل میها بیها بودند. گوتیفرستاد، همین گوتی
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هایشان را بر روی نیروهای پارسی گشودند، اولین گروهی بودند که وارد شهر شدند و ها دروازهو پس از آن که بابلی

هم منابع بابلی و هم لوح حقوق بشر کوروش تاکید دارند که اشغال  تا دو هفته سردارشان اوگبارو بر بابل حاکم بود.

ترین دشمنان تاریخی بابل با صلح و آرامش و بدون خونریزی و غارت انجام شد و شاید کوروش با فرستادن سهمگین

و  خواسته سیاست نوظهور خویش که مبتنی بر صلحشان میها به شهرشان و نمایش انضباط و خویشتنداریبابلی

 آشتی بوده را در میانرودان به رخ بکشد و تثبیت کند.

 

 

 

  



 

 هاهم: لولوبینگفتار 

 

های زاگرس مستقر شده ی سوم پ.م در کوهپایهها قومی نیرومند و جنگاور بودند که از ابتدای هزارهلولوبی 

ها تا دشت شهرزور در کردستان ادامه ی حضور لولوبیشان کرمانشاه امروزین بوده است. دامنهبودند و مرکز سیاسی

شان در منابع گوناگون به صورت لولوبوم اند. نام سرزمینداشتهنیز در اختیار  یافته و بخشهایی از شمال میانرودان رامی

ها اش به شهر حلبچه در کردستان عراق امروز مربوط باشد. هرچند کتیبهاند که کانون مرکزیثبت شده و حدس زده

رکز اصلی لرستان را باید م ی کرمانشاه وها در سرپل ذهاب تمرکز دارد و بنابراین منطقهو اسناد تاریخی لولوبی

 شان دانست. سیاسی

که در « ی آنزوباندا و پرندهلوگال»اند و روایت متون میانرودانی حضور داشته ها از ابتدای تاریخ سومر درلولوبی

کوهستان »کند، در متن به پ.م در سومر تدوین شده و داستان اَنمَرکار بنیانگذار شهر اوروک را بازگو می ۲۶۰۰حدود 

گوید که این کوه بر سر راه اَرَت )شهداد یا جیرفت( قرار داشته است. این کوهستان در ره کرده و میاشا« هالولوبی

پیکر آنزو که هماورد اصلی انمرکار است در آنجا آشیان ساخته است. ی غولکند و پرندهداستان نقشی کلیدی ایفا می

ای اکدی از گاسور رزمین لولوبونا اشاره شده و در کتیبههای ابوسالبیخ هم به سی سوم پ.م در کتیبهی هزارهدر میانه

ی احتماال هسته 1دانند.ی امروزین یکی میخوانیم که لولوبان نام داشته و آن را با حلبچهاسم پایتخت این مردم را می

این نام را ی دوم پ.م هم ی شهرزور در کردستان عراق امروز قرار داشته است. در هزارهمرکزی این جمعیت در دره

  2بینیم.اش به شکل لولو و لولیم در متون میانرودانی میدر صورت کوتاه شده
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ی جمعیتهای منطقه اطالعات چندانی در دست نداریم. چون زبان لولوبی ی پیوندهای قومی این مردم با بقیهدرباره

. به همین خاطر جایگیری این زبان در اندنوشتهنانویسا بوده و شاهان لولوبی به خط و زبان اکدی متون خود را می

نماید که زبان لولوبی به همراه زبان هوری و های زبانی شناخته شده مبهم مانده است. با این همه چنین میخانواده

سومری و ایالمی و گوتی بخشی از موزائیک بسیار کهنی باشند که پیش از ورود عناصر سامی و آریایی بستر زبانی 

که به « کیوروم»ی شناخته شده از زبان لولوبی عبارت است از داده است. تنها کلمهی را تشکیل میبومی ایران غرب

شان حدس در اکدی مترادف بوده است. با این همه از روی پسوندها و اسمهای خاص« ایلو»معنای خدا بوده و با 

ها ترکیب ی دوم و اول پ.م این مردم با آریاییرهدر هزا 1شان با ایالمی پیوندهایی داشته باشد.اند که احتماال زبانزده

همچنین دو تا از این نامها کاسی  2ای که از این مردم باقی مانده سه تایش آریایی است.شدند و از چهارده نام شخصی

اند. نامهای اکدی و سامی هم در میان ایشان با بسامد مشابهی وجود هستند یا به شکلی کاسی شده دگردیسی یافته

شوند و معلوم است که ای مربوط نمیمورد( به هیچ زبان شناخته شده ۱۹ی نامها )داشته، و با این همه بخش عمده

 3ها مستقل و جدا از بقیه بوده است.زبان و هویت قومی لولوبی

از شدند. شروکین اکدی ها یک نیروی نظامی مهم در شمال میانرودان قلمداد میدر دورانهای بعدی هم لولوبی

ار است که این دو همسایه و احتماال متحد ها طی چهار سال جنگ سخن گفته و آشکها و گوتیبر لولوبی اشپیروزی

کند که ساتونی و سیدور ی لولوبی غلبه میجنگد و بر شاه و شاهزادهسین بار دیگر با ایشان میاش نَراماند. نوههم بوده

سین برای بزرگداشت آن ساخته ای او مهم بوده که یادمان سنگی مشهور نرامشدند. این پیروزی به قدری برنامیده می

هاست. جانشینانش هم به همین ترتیب با این مردم درگیر بودند. چنان که شولگی نُه شده و شرح نبردهایش با لولوبی

وری که در دوران اَمَرسین ها برقرار شد، طهای جنوبی و لولوبیای میان سومریبار با ایشان جنگید و در نهایت آشتی

ی جنگاور در پ.م( یک رسته ۲۰۳۹ها در سال هشتم پادشاهی امرسین )که سومین شاه دودمان سوم اور بود، لولوبی
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ها جایی بین سرزمینهای هامازی و آگاز بوده شدند. خاستگاه این لولوبیارتش سومر داشتند و متحدشان محسوب می

ی سوم پ.م در اسناد سومری ی اور سوم در اواخر هزارهارد. این در دوران سلسلهکوه زاگرس قرار د که در رشته

آید که اند. از این اسناد بر میهم از کسانی از قوم لولوبی یاد شده که گاه نام سومری داشته 2و اور 1شهرهای الگاش

اند. بنا به سندی از کردهخریداری می اند و از آنها غلهفروختهها رمه و گوشت میها در این هنگام به سومریلولوبی

پ.م(  ۲۰۳۶شهر پوزریش داگان )درحیم امروزین( یکی از رهبران لولوبی به نام ایریب در سال دوم سلطنت شوسین )

ها بوده برایش بز و گوسفند هدیه آورد. همچنین در سند دیگری از شخصی به نام داریانام یاد شده که از سران لولوبی

هایی به حضور کسانی از قوم لولوبی در شهرهای میانرودان بر از دوران بابلی میانه هم باز به اشاره بعدها 3است.

 4خوریم.می

ها چندان نیرومند بودند که بخشهایی از ها در میانرودان دست باال را داشتند، لولوبیدر همان دورانی که اکدی

ای تاریخ را در بزرگداشت پیروزی خود پدید ی صخرهنگارهترین شمال میانرودان را در اختیار گرفتند و قدیمی

های لخت طبیعی در میانرودان همتایی ندارد و همان است که به طور کاری نقشها بر صخرهآوردند. این شیوه از کنده

هنر در ی مهم از این شود. نخستین نمونههای اشکانی و ساسانی بعدی منتهی میی بیستون و نگارهمستقیم به کتیبه

ای بسیار اثرگذار و مهم است ی سر پل ذهاب برساخته شده و آن نگارهپ.م در لرستان و در منطقه ۲۳۰۰حدود سال 

اهمیت این نگاره  5که آنوبانینی شاه لولوبی )لرستان امروز( پس از فتح بخشی از میانرودان از خود به جای نهاده است.

های آنوبانینی داده شده، و نام او به روشنی قید شده است. این از آن زیدر آن است که بر آن به خط اکدی شرح پیرو

جنگید آنوبانینی خوانیم که آن شاه لولوبی که شروکین اکدی با او میرو مهم است که در متون دوران بابلی کهن می
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ی کند و از سوی دیگر دامنهیها در زمان ظهور دولت اکدی داللت منام داشته است. این کتیبه از سویی به اقتدار لولوبی

 دهد.گسترش زبان و خط اکدی به سمت شرق را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

ها بوده باشند. ها تابع گوتیلولوبینماید که برای مدتی ها، چنین میها به دست گوتیپس از فرو افتادن اکدی

ها سر به شورش برداشتند و شهر پیشتازشان در این لولوبی 1اما در زمان حکومت شاهی گوتی به اسم اِریدو پیزیر

ها بوده، اما مردمش این شهر هرچند متحد نزدیک لولوبی 2طغیان جایی بوده به اسم سیموروم در شمال میانرودان.

اند، در زمان اریدو پیریز این کانیشبا شاه سیموروم بود که رهبری شورش را بر عهده خود داشتهعنصری هوری هم در 

 شدند. داشت و در این هنگام مردم لولوبی پیروان و همدستانش محسوب می

دهد آن که ایدین سین شاه سیموروم که در حدود ها را نشان میگواه دیگری که پیوند نزدیک این شهر و لولوبی

ای از خود در رانیه )در کردستان عراق امروز( به جا گذاشته، دقیقا همان نقش آنوبانینی پ.م نقش برجسته ۲۰۰۰ل سا

ی او در سرپل ذهاب هم شک از نقش آنوبانینی با خبر بوده چون در پای نگارهرا تکرار کرده است. ایدین سین بی

ی ای از خود به جا گذاشته است. کتیبههمان جا نگاره ی دیگری از خود ترسیم کرده و پسرش زابازونا همنگاره
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های کوه خان )کنار مرز ایران و عراق امروز( بر صخرهی دربندیمشابهی با خط اکدی را داریم که در نزدیکی دریاچه

 . هورشیخان کشف شده و به شاهی به نام تاردونی تعلق دارد که او نیز احتماال یکی از حاکمان لولوبی بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 ی تاردونی در هورشیخاننگاره    ی ایدین سین در رانیهنگاره

 

ای به نام ای به شاهی افسانهها کشف شده، اشارهدر سندی به زبان هوری که در بغازکوی و قلمرو هیتی 

در اسناد آشوری برند. شان از وی فرمان میها هست که همزمان چندین شاه دارند و همهی لولوبیایماشکو فرمانده

ها( چندین شاه همزمان حکومت شود که در قلمرو زاموآ )سرزمین لولوبیبینیم و اشاره میی مشابهی میهم اشاره

اند که هریک شدههای متفاوتی تشکیل میها و طایفهها از قبیلهآید که لولوبیاز این شواهد چنین بر می 1اند.کردهمی

ی ی ایدهاند. این الگوی سیاسی شاید شالودهگرفتهد، و همگی زیر فرمان یک شاه قرار میانرهبر و امیر خود را داشته

 شاهنشاهی باشد که در دوران هخامنشی به ستون فقرات دولت عظیم و فراگیر پارسیان تبدیل شد.
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ن معناست که این یابد و این بدای اول پ.م ادامه میی هزارهها در تاریخ میانرودان تا نیمهاشاره به لولوبی

اند. کردهانگیز جلوه میقوم برای دو هزار و پانصد سال در سرزمینی همسایه یعنی میانرودان نیرویی مهم و هراس

های خود بر پ.م از پیروزی ۱۱۱۳پ.م و تیگلت پیلسر اول شاه آشور در  ۱۱۲۰نبوکدنصر اول شاه بابل در حدود 

گوید که بیست و پنج تا از تیگلت پیلسر می 1نامند.شان را زاموآ میسرزمینزنند و در این هنگام ها الف میلولوبی

شود که معبدهایی پرشمار و آباد در این و به این ترتیب روشن می 2تندیسهای خدایان لولوبی را به غنیمت گرفته

 قلمرو وجود داشته است. 

ولوبی با هم متحد شدند و سر به شورش پ.م اشاره کرده که سرداران ل ۸۸۱آشور نصیرپال دوم شاه آشور در 

ها به قلمروشان جلوگیری کنند، اما سپاهیان ی آشوریی بازیان دیوار بزرگی ساختند تا از حملهبرداشتند و در منطقه

شاه بر ایشان غلبه کرد و دیوار را نابود کرد. این گزارش از این رو جای توجه دارد که بازیان بر سر راه کرکوک به 

ها در این هنگام خوانیم که لولوبیایست در قلب قلمرو آشور. در همین گزارش میه قرار دارد و این منطقهسلیمان

نوزده شهر با حصار و بارو داشتند که به دست آشورنصیرپال دوم ویران شد و در میان غنایم به دست آمده از آنجا 

همچنان باقی ماند اما انگار به بخشی از دولت آشور  ی زاموآ پس از آن نیزمنطقه 3اسب و فلزات مورد تاکید است.

پ.م کمی پیش از نابودی این دولت مقتدر از فرماندار زاموآ در  ۶۶۹تبدیل شده بود، چون اسرحدون شاه آشور در 

. ای یاد کرده است. در این دوران دیرآیند نیز همچنان نامهایی از شاهان لولوبی در اسناد اکدی منعکس شده استکتیبه

کند و اسرحدون در اواخر دوران حکومتش به ی قرن هشتم پ.م( از دادا امیر آرزیزو یاد میمثال شروکین دوم )میانه

 ۷۶۴-۷۸۶ها به اسناد اکدی محدود نیست و مثال آرگیشتی شاه اورارتو )کند. این اشارهالرکوتال امیر زاموآ اشاره می

 4نشین را در نظر داشته است.از ارجاعش معلوم است که دشمنانی کوه را آورده و« لولو»اش نام پ.م( هم در کتیبه
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 هاهم: هیتیدگفتار 

 

دادند ی جنوب غربی ایران زمین را پوشش میای که تا اینجای کار موضوع بحثمان بودند، گوشههای فرهنگیحوزه

شویم شدند. از اینجا به بعد وارد ربع شمال غربی ایران زمین میو سه قلمرو ایالم، میانرودان و آسورستان را شامل می

شان به ترتیب بر محور گیرد که سازمان جغرافیایید را در بر میکه سه قلمرو فرهنگی متمایز آناتولی، قفقاز و ما

این ناحیه بخشهای کوهستانی شمال زاگرس استقرار یافته است.  -ی اورمیهکوههای توروس، کوههای قفقاز، و دریاچه

ی شرقی نیمه ی قفقاز وگیرد و استانهای کردستان و آذربایجان و منطقهی شمال غربی ایران زمین را در بر میگوشه

دره در کردستان قرار دارد که ده ی ظهور پیچیدگی در این منطقه در مراکزی مثل گنجشود. هستهآناتولی را شامل می

مراکز دیگری  1های رام کردن جانوران و اهلی شدن بز در آن یافت شده است.هزار سال قدمت دارد و نخستین نشانه

تا  ۷۵۰۰کُش هم در این منطقه هستند که همزمان با مراکز میانرودانی در لیمثل تپه گورون و سراب و چُغامامی و ع

 اند.پ.م فعال بوده ۵۶۰۰

. ها تاسیس کردندهای نژاد آریایی به نام هیتینخستین دولت پادشاهی بزرگ در این ناحیه را یکی از تیره 

پ.م در شمال و مرکز  ۱۶۰۰سال ور بودند که برای نخستین بار در حدود ها قومی نیرومند و جنگاهیتی 

بینیم. این مردم در این حدود دولتی پدید آوردند که پایتختش در شهری به نام شان را میی آناتولی نام و نشانمنطقه

نامیدند، که نام خود را از مردم توساس میها دولت خودشان را هاتتوساس قرار داشت. به همین خاطر هیتیهات

های آریایی متفاوت بوده است. شاهان هیتی اند و زبان و نژادشان با هیتیی این منطقه بودهان اولیهحاتی گرفته که بومی

شان همان بود که بابل ترین حمالتاز همان ابتدای کار به فتح شهرهای همسایه همت گماشتند و یکی از بلندپروازانه

 شان شدند. ها جایگزینکاسی ه زودیی بابلی کهن را چندان ضعیف کرد که برا گشود و سلسله
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اش بحث وجود بندیی ردهی ثبت شده از زبانهای هند و اروپایی است و دربارهها کهنترین نسخهزبان هیتی 

دانند و برخی دیگر آن را در برخی آن را به دوران پیش از جدایی زبانهای هند و ایرانی از اروپایی مربوط می 1دارد.

ها هیتی 2کنند.( قلمداد میPIEای کهنتر از زبان پیشاهند و اروپایی )نشانند و آن را نمونهمی ی آغازین این درختساقه

شان ابداع کردند. همچنین ی خود را برای نوشتن زبانخط میخی اکدی را وام گرفتند و بر مبنای آن خط میخی ویژه

 ان هیتی نویسا شده بود.نوعی خط هیروگلیف جالب توجه در آناتولی شکل گرفت که با آن نیز زب

ی قومی( نزد ی آریایی )به معنای نژاده و نجیب و برچسبی در خودانگارهجالب آن که کهنترین ثبت از کلمه

یعنی درست بوده، که در زبان « آری»اند گرفتهشود و عبارتی که برای تایید حرف دیگران به کار میاین مردم دیده می

نامیدند که یعنی زبان ها خودشان زبانشان را نِشیلی میمروزین را برساخته است. هیتیپارسی باقی مانده و آره/آری ا

 ی امروزین است.تپهی نِشا )نسا( که همان کولمنطقه

شان به خاطر انحصاری شد که قدرت نظامیها در فناوری آهن پیشگام بودند و برای مدتها فرض میهیتی

دانیم که انحصاری اند. این دیدگاه البته امروز پذیرفتنی نیست و مینین داشتهبوده که در تولید و ساخت سالحهای آه

که با موج  3شوداز این نوع در کار نبوده و فناوری تولید آهن با روشهای پربازده و صنعتی چند قرن بعدتر تکمیل می

 شود. ها و فروپاشی جوامع عصر برنز مصادف میبعدی کوچ آریایی

در قرون سیزدهم و چهاردهم پ.م بسیار مقتدر بودند و در این دوران بر سر استیال بر ها به ویژه هیتی

پ.م آشوب فراگیر  ۱۱۸۰آشور و مصر درگیری داشتند. در حدود سال -آسورستان و شمال میانرودان با دولتهای میتانی

های نوآمده دولت شید و فریگیناشی از آغاز عصر آهن و فروپاشی جوامع عصر برنز قلمرو هیتی را هم به کام خود ک

ای را پدید آوردند که اغلب با برچسب البته باقی ماندند و دولتشهرهای پراکنده هیتی را از بین بردند. مردم هیتی

هایی اش از قفقازیی جمعیتیشود. دولت هیتی از همان ابتدای کار قلمروی چند قومی بود و بدنهنوهیتی شناخته می
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وری یا حاتی بودند. به همین خاطر در دولتشهرهای نوهیتی هم گاه عنصر قفقازی نیرومندتر از شد که هتشکیل می

گشت که تباری آریایی و متمایز از ای از نخبگان جنگاور باز میعنصر آریایی بود. چون هویت هیتی در اصل به طبقه

و در قالب  از یاد نرفتتوساس شی حاتطی قرنهای پس از فروپاها هیتی هویت آریایی اند.ی جمعیت داشتهبدنه

ها بارها قید در متنی به نسبت دیرآیند مثل عهد عتیق نام هیتی .های قومی قرون بعد تداوم یافتدولتهای نوهیتی و تیره

ها پس از فروپاشی این دولت همچنان هویت خود را حفظ کردند و در قوم ی آریایی هیتیشده و به احتمال زیاد بدنه

 ی جذب شدند. لوویای

  



 

 هام: لوویایییازدهگفتار 

 

ها بودند که به زبانی متفاوت ولی نزدیک به ها )به اکدی: نووائوم( قومی آریایی و خویشاوند با هیتیلویایی

ها در های بازمانده از لویاییواژهگفتند و تقریبا همزمان با ایشان در اسناد تاریخی نمایان شدند. وامهیتی سخن می

پ.م این دو گروه از هم تمایز یافته و دو قوم متفاوت  ۱۷۰۰تا  ۱۹۵۰ی دهد که در فاصلهتپه نشان میمتون کول

ها در مناطق میانی آناتولی و جایی در جنوب رود قزل ایرماغ قرار داشته و اند. مرکز استقرار لوویاییشدهمحسوب می

ها در اسناد هیتی به بودند تفاوت داشته است. نام قلمرو لوویایی ها که در شمال این رود مستقراز این نظر با هیتی

صورت سرزمین پوروشاندا ثبت شده و این نام دولتشهر اصلی این مردم بوده است. مکان این شهر هنوز ناشناخته 

بوده  2وزینسرای امری عجم هویوک در نزدیکی آقیا تپه 1ی قراهویوکاست، اما احتماال جایی در حوالی قونیه و تپه

 است. 

نی بازنموده ها در اسناد باستاشاهان لوویایی برای دیرزمانی همچون رقیبان و همسایگان نیرومند هیتی 

شناسد. اند. سندی هیتی در کانش شاه پوروشاندا را با لقب شاهنشاه )به اکدی: روبَئوم رَبیئوم( به رسمیت میشدهمی

تَمهاری( هم داریم که در قرن چهاردهم پ.م نوشته شده و داستان لشکرکشی )شَر « پادشاهِ جنگ»متنی اکدی به نام 

کند. این داستان تخیلی است و داگان شاه لوویایی را بازگو می-شروکین اکدی به قلمرو پوروشاندا و نبردش با نور

اال به رخدادی تاریخی اند. اما احتمها در آناتولی حضور نداشتهپ.م( لوویایی ۲۳۵۰شک در دوران شروکین اکدی )بی

ها در قرن نوزدهم پ.م درگرفته است. چرا که برای ها و اکدیایست از جنگی که میان آشوریکند و خاطرهاشاره می

 3ای اکدی از آن در میان بایگانی العمرنه در مصر نیز کشف شده است.بخش بوده و نسخهمردم منطقه روایتی هویت
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کند در قرن هفدهم پ.م نوشته شده و به دوران زمامداری آنیتا شاه آغازین اشاره میسند مهم دیگری که به این مردم 

ی پوروشاندا روبرو بوده است. رانده و گویا با رقابت زورمندانهشود که بر کانش )نسا( فرمان میها مربوط میهیتی

گوید وقتی او با لشکریانش به این میکند، ها را روایت میی آنیتا که ماجرای لشکرکشی او به قلمرو لوویاییکتیبه

با عصا و تاجی از جنس آهن به استقبالش آمد و تسلیم او شد. آنیتا هم با او آشتی کرد « مردِ پوروشاندا»قلمرو رسید، 

مرد )پوروشاندا( به محض ورود به کاخ در دست »اما او را همراه با خود همچون گروگانی به کانش برد و در مقابل 

ها بودند و پوروشاندا بخشی از ها تابع هیتیبنابراین از قرن هفدهم پ.م عمال لوویایی 1«نشست.تا( میراست )آنی

داد کیلیکیه بود ها را در خود جای میآمد. قلمرو دیگری که جمعیت چشمگیری از لوویاییقلمرو هیتی به حساب می

ها بود و ها و لوویاییای از هوریین منطقه آمیختهکه در منابع هیتی به صورت کیزوواتنا نامش آمده است. جمعیت ا

نامید و « شاه بزرگ»پ.م حاکم این شهر خود را  ۱۵۰۰شد. اما در حدود در ابتدای کار تابع دولت هیتی محسوب می

لحی پ.م قرارداد ص ۱۴۶۰پینو شاه هیتی ناگزیر با او کنار آمد و در حدود سال ها سرپیچی کرد. تِلیاز فرمانبری هیتی

با ایشپوتاخشو شاه کیزوواتنا منعقد کرد که در دوران فرزندانش هم دوام آورد. هرچند بعدتر استقالل خود را از دست 

 داد و نخست به میتانی و در اواخر کار بار دیگر به هیتی منضم شد.

ای دیرزمانی در اند که بردولتهای محلی دیگری مانند آرزاوا و شِخا و ویلوسا هم در آناتولی وجود داشته 

یایی ی پادشاهی هیتی ادغام شدند اما پس از فروپاشی این دولت بار دیگر مستقل شدند. این شهرها یکپارچه لووپیکره

شان شان لوویایی بوده است. اهمیتدادند و احتماال زبان رایجنبودند اما جمعیت بزرگی از این مردم را در خود جای می

کنند. مثال شِخا بعدتر به ز آنها جایگاهی مرکزی و مهم در روایتهای تاریخی پیدا میدر آنجاست که بعدتر برخی ا

شود، و ویلوسا همان ایلیون یا تروا شود که در نهایت به دست کوروش بزرگ گشوده میپادشاهی لودیه تبدیل می

 صر برنز را بازگو کرده است. عاش در آشوب پایان است که همر داستان ویران شدن
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 ازدهم: کاسیهادوگفتار 

 

شان ام رسمینام این قوم در منابع مختلف به صورت کاسی/ کاشی/ کاشو ثبت شده است. در میانرودان انگار ن

ه عنوان گالزو بوده باشد که شاید شکلی اکدی شده از همین اسم کاشی/ کاسی بوده باشد. شهری که این مردم ب

شود. این شهر را گالزو نام داشته و امروز عقرقوف خوانده مییکور-پایتخت خود در میانرودان ساختند دور

توان بنیانگذار شهر بغداد پ.م( تاسیس کرده و به این خاطر او را می ۱۳۷۵ی گالزوی اول شاه کاسی )درگذشتهکوری

 امروز دانست، چون دور کوریگالزو در سی کیلومتری مرکز شهر بغداد امروزین قرار دارد. 

ی زبانهای سامی و های آن معلوم است که به خانوادها درست شناسایی نشده، اما از بازماندههزبان کاسی

هایی با زبانهای باستانی بومی منطقه مثل هوری و گوتی و ایالمی داشته است. آریایی تعلق نداشته و احتماال نزدیکی

ن همه روشن است که یک الیه از عناصر با ای 1اورارتی جای داده است.-چندان که اشنایدر آن را در گروه هوری

ی جنگی فرهنگی آریایی در میان این مردم وجود داشته است و مهمترین نمود آن را در اهمیت آیینی اسب و گردونه

سازد و الگوی حرکت و ساخت سیاسی های آریایی همسان میها و میتانیتوان دید که آنان را با هیتیدر میانشان می

  2م همسان است. عالوه بر این بسیاری از شاهان و شخصیتهای کاسی نامهای آریایی دارند.شان هو فرهنگی

شود و در این هنگام است که در اسناد ایالمی ی سوم پ.م مربوط میها به اواخر هزارهکهنترین اشاره به کاسی

پ.م مربوط  ۱۷۴۰دشان به سال ی حضور نظامی نیرومنبینیم. اما نخستین گزارش دربارهای میبه این مردم اشاره

شود و این زمانی است که در سال نهم سلطنت شمشو ایلونا پسر حمورابی به بابل حمله کردند. شمشو ایلونا این می

پ.م( بار دیگر به این شهر حمله  ۱۶۲۰-۱۶۴۸حمله را پس زد، اما اقتدار ایشان برجای بود و در دوران اَبی ایشوه )
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ها به بابل هجوم بردند و شهر را فتح کردند، اما به سرعت پ.م هیتی ۱۵۹۵یش نبردند. در سال بردند و باز کاری از پ

پ.م بود که  ۱۵۷۰به سرزمین خود بازگشتند. این شکست به افول قدرت بابل انجامید و یک نسل بعد در حدود سال 

دونیاش تغییر دادند و در آن پادشاهی کارانها بار دیگر از راه رسیدند و این دفعه بابل را گشودند و نامش را به کاسی

 نیرومند و استواری تاسیس کردند. 

ترین دوران سال بر میانرودان فرمان راند و این طوالنی ۵۷۶ها ی کاسیبنا به اسناد رسمی بابلی، سلسله

به احتمال زیاد  شود. نخستین شاه کاسی که گانداش نام داشتهزمامداری یک سلسله در کل تاریخ باستان محسوب می

ی قرن هجدهم پ.م( در همسایگی این قلمرو به قدرت رسیده و همزمان با شاهان آموری مستقر در بابل )میانه

ها بابل را فتح و غارت کردند، این شهر را گرفته و بر آن فرزندانش به پیشروی خود ادامه داده و پس از آن که هیتی

 فرمان رانده باشند. 

ها در جنوب میانرودان باقی مانده بودند و دولتی محلی داشتند که در اسناد ز بقایای سومریدر این هنگام هنو

پ.م آن منطقه را نیز گرفتند و سراسر سومر باستان را به  ۱۴۶۰ها در حدود اند. کاسیخوانده شده« مردم دریا»بابلی 

ها زمینی که فتح کرده بودند آن بود که کاسیدولتی یکپارچه تبدیل کردند. یکی از دالیل محبوبیت این شاهان در سر

ها به یغما برده بودند گذاشتند. چندان که بت مردوک بابلی را که هیتیها احترام میها و سومریبه سنتهای محلی بابلی

سان را با تالش فراوان بازپس گرفتند و بار دیگر در بابل بر پایش کردند و او را با خدای بزرگ خودشان شوقامونا هم

پ.م خالی از سکنه شده  ۱۷۳۰شمردند. همچنین شهر مهم نیپور که مرکز دینی و فرهنگی سومر قدیم بود و در سال 

ها آباد شد و موقعیت خود در مقام مرکز فرهنگ کهن سومری را بازیافت و حاکمش با بود، بار دیگر در عصر کاسی

ند شد و اعتبار سیاسی چشمگیری پیدا کرد، چندان که در مناکو از موقعیت شاهی محلی و خودمختار بهرهلقب گوین

های گنجاندند. آخرین شاه دودمان کاسیرا نیز می« فرماندار نیپور»قرن سیزدهم پ.م شاهان کاسی در میان القاب خود 

 ها شکست خورد و همچون اسیر او را بهپ.م( نام داشت که از ایالمی ۱۱۵۵-۱۱۵۷اصلی بابل انلیل نادین آهی )

ها در بابل به قدری بود که دو قرن پس از انقراض شوش بردند و همان جا تا پایان عمر باقی ماند. محبوبیت کاسی



این دولت یک کاسی دیگر در بابل ادعای تاج و تخت کرد و به سلطنت رسید و دودمان پنجم را تشکیل داد که دو 

 می از میان رفت.پ.م( بیشتر نپایید و به دست مهاجمان آرا ۱۰۰۴-۱۰۲۵دهه )

ها بابل یکی از دولتشهرهای پرشمار مستقر در میانرودان بود و مرجعیت دینی یا تا پیش از عصر کاسی

ای نداشت، و مرکزیت یافتن این شهر در سیاست جهان باستان مدیون دولت مستحکم کاسی بود که بابل سیاسی

دهد بابل در این دوران مرکزی تجاری م که نشان میشد. شواهد فراوانی در دست داریاش محسوب میمامشهر اصلی

ی میانرودان که امروز اند و فرهنگ ویژهبوده که مردمی از اقوام و فرهنگهای گوناگون در آن با هم اندرکنش داشته

 در اصل در این دوران شکل گرفته است.  شود،اش ستوده میدرخشش

اند و در بسیاری از کتابها از غیاب کتابت و مت نامیدهها بر میانرودان را دوران ظلعصر حاکمیت کاسی

اند. این تصویر البته درست نیست و از سویی به ناآگاهی برخی از نویسندگان از نویسایی در این دوران یاد کرده

شود و از سوی دیگر به خوانده نشدن و شهرت نداشتن متون این دوران باز شناختی مربوط میهای باستانیافته

ها کاهش یافت و به همین خاطر ی اصلی آن است که تمرکز دیوانساالری در یک شهر در دوران کاسیگردد. نکتهمی

بینیم، در این دوران ها یا پیشتر در ماری و الگاش میای که بعدتر نزد بابلیی متون در یک جا را به شیوهتراکم همه

شان هنوز خوانده و یم از متون کشف شده که بخش عمدهنداریم. اما در شهرهای گوناگون این قلمرو حجمی عظ

ها را ترجمه نشده است. تنها از نیپور هزاران لوح دیوانی کشف شده که نانویسا پنداشتن میانرودان در عصر کاسی

 سازد. مردود می

است.  تر و کارآمدتر از نظامهای سیاسی پیشین مستقر در میانرودان بودهها آشکارا پیچیدهسیاست کاسی

کردند و بر تعیین حدود مرزی های دوستی امضا میی خود عهدنامهها از همان ابتدای کار با دولتهای همسایهکاسی

پافشاری داشتند. چنان که پوزور آشور سوم و بورنابوریاش اول شاهان آشور در قرن شانزدهم پ.م با ایشان چنین 

های برای ایجاد توازن شمردند. تدبیر دیگر کاسیرا به رسمیت می هایی داشتند و مرز میان کشور خود و بابلمعاهده



سیاسی و صلح، ازدواجهای میان خاندانهای سلطنتی بود و عمال بابل در این هنگام مرکزی خانوادگی بود که از راه 

 خورد. فرستادن یا گرفتن عروس با دربارهای هیتی و آشور و ایالم و مصر پیوند می

شان صلح و نظمی بر این قلمرو دودمانی محبوب و استوار پدید آوردند و در زمان حاکمیتها در بابل کاسی

ها به میانرودان حاکم بود و شکوفایی اقتصادی و آبادانی چشمگیری در کار بود. اسب برای نخستین بار توسط کاسی

خترشناسی و گاهشماری مشهور ام، نظام انشان داده« شناسی آسمان شبانهاسطوره»وارد شد و چنان که در کتاب 

ی آنچه عمده میانرودانی که خاستگاهش در ایران شرقی است نیز در همین زمان در بابل رواج یافته است. یعنی بخش

ها سبک شود، و نه بابل کهن یا عصر نوبابلی. کاسیها مربوط میما از فرهنگ بابلی در ذهن داریم در واقع به کاسی

کاری بر سنگهای مرزی های آجری و کندهانرودان تاسیس کردند که با استفاده از نقش برجستهای هم در میهنری تازه

ی توان ادامهشود. اولی ابداعی ایالمی بود و در معبدهای شوش رواج داشت و دومی را می)کودورو( مشخص می

بیستون تداوم داشته و در سنگهایی ی آنوبانینی و لی تپه تا نگارهها دانست که از گوبکتراشی بر صخرهسنت نگاره

 شده است.سازی میتراشیده و کوچکتر هم پیاده

پ.م  ۷۰۲ی زاگرس باقی بود و وقتی سناخریب شاه آشور در سال عنصر قومی کاسی تا دیرزمانی در منطقه

ل ذهاب( با ی حلوان )سر پ)پانصد سال پس از انقراض دولت کاسی در میانرودان( به ایالم حمله کرد، در منطقه

گیرد، ها هم در همین حدود زمانی قرار میی تورات به کاسیها جنگید و بر ایشان پیروز شد. احتماال اشارهکاسی

گوید که کوشان ریشاتائیم نام داشت و اوثنیل پس از هشت سال وقتی از شاهی کوشی )کاسی( در میانرودان سخن می

 1اد ساخت.اسرائیل را از استیالیش آزخدمتگزاری، بنی

برد، ی این مردم چندان بلند بود که سیصد سال پس از سناخریب هم وقتی هرودوت از شوش نام میآوازه

دانست. هرچند همان جا اشتباه لپی غریبی مرتکب ها مربوط مینامید و آن را به کاسیسرزمین پیرامون آن را کیسیا می
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هایی که در لشکر ( یکی هستند و به همین خاطر جایگاه کاسیها )اهالی اتیوپیها و کوشیشده و فکر کرده کاسی

خطای مورد نظر را نویسندگان  1ای مخصوص به خود را داشتند را در همسایگی مصر دانسته است.خشایارشا رسته

بنابراین شد و اند و بر همین مبنا پهلوانی به نام مِمنون که بنیانگذار شهر شوش پنداشته مییونانی دیگر هم مرتکب شده

اند که سیاهپوست و از اهالی اتیوپی بوده است! این ممنون اند و بعد فرض کردهایالمی بوده را نخست کاسی نامیده

کند و به همراه هکتور یکی از دو مدافع مهم شهر ترواست که پس از کشتن آنتولوخوس در ایلیاد نقشی مهم ایفا می

 ها کشته شد.شاه پولوس به دست آخائی

نشین و جنگاوری ها در دوران هخامنشی هم حضور داشتند و چنان که استرابو نوشته، از اقوام کوهکاسی

جالب آن  2کردند.ای دریافت میاند و هر از چندی از شاه هدیهاند که روابطی دوستانه با شاهنشاه پارسی داشتهبوده

ی این حدس است که دانند و این تایید کنندهمیکه استرابو و نئارخوس جایگاه ایشان را جایی در شرق قلمرو ماد 

ها در جنگ گوگامل در سپاه ایران در برابر اسکندر ی کاشان و قزوین بوده است. کاسیمرکز اصلی ایشان منطقه

  3مقدونی جنگیدند و اسکندر تا مدتی با ایشان درگیر بود.

گوید خوانیم و آن جایی است که میها را در کتاب استرابو میهای تاریخی به کاسییکی از آخرین اشاره

این  4ها فرستادند تا شوش را از بابل پس بگیرد.( سیزده هزار کمانگیر به یاری الیماییها )کوسائی: کاسی

شده است. ایالم در دوران حاکمیت .م( مربوط می۲۵ی عبارت احتماال به زمانی نزدیک به دوران استرابو )درگذشته

پ.م( سر به شورش برداشت و مقدونیان را بیرون راند  ۱۶۰شان بابل بود )در حدود سال ها، زمانی که پایگاهسلوکی

شد. ها بود و الیمایی نامیده میی ایالمی بر سر کار آورد که آخرین دولت پدید آمده به دست ایالمیو یک سلسله

های شورشی از اطراف به کند که ایالمیی خاصی اشاره میپایتخت این دولت شوش بود و بنابراین استرابو به لحظه
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ها بیرون آوردند. این که سیزده هزار کمانگیر کاسی در میان شوش یورش بردند و این شهر را از دست سلوکی

شده، چون بزرگی لشکرهای آن دوران ن قوم تشکیل میشان از ایی ارتششورشیان بوده تقریبا بدان معناست که بدنه

گیری دولت الیمایی عالوه بر آن در همین حدود ده تا بیست هزار نفر بوده است. اگر این گزارش درست باشد، شکل

شود. هرچند پس از این ها هم محسوب میکه واپسین نمود دولت ایالم کهن است، آخرین خیزش نظامی کاسی

ها نداریم، اما هویت قومی متمایزشان تا سه قرن بعدتر همچنان باقی بوده الیت سیاسی و نظامی کاسیای به فعاشاره

ها ها در کنار الیماییگوید که در آنجا کاسیاست. چون بطلمیوس در قرن دوم میالدی هنگام توصیف ایالم می

اند. به این ترتیب تاریخ قوم کاسی متمایز بوده کنند و معلوم است که هنوز در این تاریخ دو قومها( زندگی می)ایالمی

دهد که طی شش قرن از آن یکی از چهار دولت بزرگ جهان )به همراه ایالم و مصر و سه هزار سال را پوشش می

 اند.شده است و بیش از دو هزار و پانصد سال فعالیت سیاسی و نظامی پیوسته در ایران غربی داشتهآشور( محسوب می

به این که این مردم از رشته کوه زاگرس عبور کردند و سومر را فتح کردند، بیشتر پژوهشگران حدس با توجه 

شان توان احتمال داد که مرکز اصلی جمعیتاند. با این همه میهای زاگرس بودهاند که مقیم جایی در کوهپایهزده

یکی از کانونهای مهم استقرار  ن کوچیده باشند.ی زاگرس و فراسوی آجایی در ایران مرکزی بوده و از آنجا به حاشیه

ها در فالت ایران شهر کاشان است. کاشان در کنار شوش و چند شهر دیگر که همگی در ایران زمین جای دارند، کاسی

گردد و پس پ.م باز می ۶۰۰۰ی زمین هستند. تاریخ استقرار کشاورزانه در تپه سیلک به ی کرهکهنترین شهرهای زنده

های سیلک شود، در خود تپهآغاز می ۳ی سیلکدهد و دورهپ.م گذار به شهرنشینی رخ می ۴۱۰۰ن که در حدود از آ

پ.م داریم و پس از آن هم شهرنشینی در مناطق  ۹۰۰-۸۰۰به مدت حدود سه هزاره استقراری مداوم و مستمر را تا 

گیری صنعت ذوب ان یکی از کهنترین مراکز شکلکند. کاشاش که شهر کاشان امروزین است ادامه پیدا میپیرامونی

گری های تحول فناوری چرخ است که نخست در قالب چرخ کوزهترین کانونفلز )ذوب مس و نقره(، و یکی از قدیمی

بخشد. کند و به همین خاطر به آوندها و ظرفهای ساخته شده در این شهر شهرت و اهمیتی چشمگیر میکاربرد پیدا می



ی چهارم پ.م مرکز تجاری مهمی بوده و مهرهای مسطح فراوان یافته شده در ان ابتدای کار و هزارهسیلک از هم

 دهد.بر این نکته گواهی می ۳-های سیلکالیه

ها اند و همزمان با حرکت نخستین موج از آریاییکاشان نام خود را از قوم کاسی گرفته که تباری آریایی داشته

ی شاهان بابلی را در منطقه وارد شدند و کمی بعد به میانرودان رفتند و دیرپاترین سلسله در قرن هفدهم پ.م به این

ها بر شهرهای مثل قزوین و کاشغر و دریای کاسپین باقی مانده و با همین قلمرو سومر قدیم بنیان نهادند. نام کاسی

اش ترکستان و میانرودان بوده را رقی و غربیای را که مرزهای شی بسیار گستردهتوان دریافت که پهنهمرور نامها می

ی هویت نژادی این مردم اطالعات اندکی در دست داریم. اما نام خدایان اند. دربارهی خود داشتهباری قرنها زیر سیطره

شان در بابل تباری آریایی دارد و در گویشهای محلی بسیاری از مناطق شمال ایران هنوز کسانی که های شخصیو نام

 گویند. می« کاس»بز را س-پوستی سرخ و سفید دارند را کاسی و چشم آبی

اند. طوری ی کاشان یکسره با مردم بومی درآمیخته و حامل فرهنگ باستانی این منطقه شدهها در منطقهکاسی

عناصر بسیار  شان گرفته شده، و این در حالی است که اینهای کاسه و کوزه و همچنین کاشی و کاشانه از نامکه کلمه

لک رایج بوده است. طوری که تپه سیلک اصوال از قدیم به خاطر ی کاشان و سیپیش از ورود ایشان در همان منطقه

اش: سیالَک( ی پراکنده بر آن شهرتی داشته و اسم سیلک هم از سیالَه )و احتماال صورت پهلویبقایای سفالهای شکسته

الشعرای بهار که خود از طرف پدری تبارش به مردم کاشان به ملک 1.گرفته شده که به معنای خرده سفال است

 گوید:رسیده، در شرح همین نکته میمی

 آسایی بودو دل معبد و جایگه جشن  لفظ کاشانه و کاشان به لغتهای قدیم 

 ی مینایی بودزآن که پر نقش گل و بوته لغت کاسه و کاس است هم از کاشه و کاش

 

                                                 
 .۹-۷: ۱۳۸۵بهنیا،   1



 هازدهم: میتانیسیگفتار 

 

ها شباهت دارند. آنان مردمی بودند که با صراحت و قاطعیت ی کاسیها به سایهها از بسیاری جنبهمیتانی 

شان نامهای هند و ایرانی داشتند. با این همه آشکار ی جمعیتی و زبانی آریایی تعلق داشتند و شاهانبیشتری به خانواده

ای بزرگ از مردم هوری فرمان شدند که بر تودهاور کم جمعیت تشکیل میی جنگی نخبهاست که از یک طبقه

ها هم دقیقا به همین ترتیب مصداق ی کاسینوشتند. وضعیتی که دربارهراندند و متون خود را به زبان ایشان میمی

ا عناصر آریایی درآمیخته ها قومی کهنتر و بومی درونزاد ایران غربی بوده و بعدتر بدارد. با این تفاوت که گویا کاسی

 باشند.

ی جنگی و اسب و ها یعنی گردونهی آریاییافزارهای ویژهها با جنگها و کاسیها درست مانند هیتیمیتانی 

کوشیدند در آسورستان جای پایی پیدا کنند، هایی که میهمزمان با ایشان به شمال میانرودان وارد شدند و با مصری

ها به میانرودان بهره ی هیتیها از اغتشاش برخاسته از حملها پس زدند. آنان نیز مانند کاسیدرگیر شدند و ایشان ر

پ.م نخستین پادشاه میتانی در این  ۱۴۷۵جستند و پس از ناتوان شدن دولت بابل دولت خود را تاسیس کردند. در 

ی نهر خابور قرار در سرچشمهمنطقه به قدرت رسید و دولتی تاسیس کرد که پایتختش واشوکانی نام داشت و 

پ.م مهمترین قدرت در  ۱۲۷۵نامیدند و به مدت دویست سال تا ها دولت خود را هانی گلبت میگرفت. میتانیمی

ها به رقابت با ایشان آمدند. آنان بعد از افزون شدن قدرت هیتیی شمالی میانرودان و آسورستان به شمار مینیمه

 ها متحد شدند. شان بودند برای محدود ساختن اقتدار هیتیدشمنان قدیمیها که پرداختند و با مصری

ی این دو قرن قلمرو بزرگی را زیر فرمان داشتند که از رشته کوههای توروس آغاز ها برای بخش عمدهمیتانی 

آشوری مثل آشور  ی نهر خابور و شهرهایگرفت و از آنجا تا درهشد و سرزمین کیزوواتنا در آناتولی را در بر میمی

داد. فنیقیه و آسورستان هم در اختیار ایشان بود و شهرهای آالالخ و حلب و نوزی )کرکوک امروز( را هم پوشش می

ای از نخبگان آریایی حضور داشتند و هم گرفت. در این قلمرو وسیع هم طبقهو اوگاریت و ابال در قلمروشان قرار می



ها و اورارتوها که اکثریت جمعیت را های قدیمی و هم هوریها و اکدیا و آرامیههایی مثل آموروها و آشوریسامی

ها این قلمرو را به نام پایتختش شناختند. آشوریشان را به نام هوری میها سرزمیندادند، در حدی که هیتیتشکیل می

پ.م  ۱۴۸۰برای نخستین بار در سال نام میتانی  1شد.نامیدند و این دو نام کمابیش مترادف محسوب میهانی گلبت می

« تانیمِه»کند که به تازگی از سرزمین مِحِت اشاره میشود و دانشمندی مصری به نام آمِنِمدر اسناد مصری پدیدار می

های العمرنه خطاب به مصریان به زبان اکدی جالب آن که توشراتا شاه این قلمرو که در یکی از نامه 2بازآمده است.

نام دیگری که برای این سرزمین به کار  3کند.نامد، به قلمرو خود با اسم هانی گلبت اشاره میه میتانی میخود را شا

های بابل باشند شان که کاسیهای شرقیبا همسایهاین مردم  شده، نهرین است که به معنای رودخانه است.گرفته می

ی مرکزی شان برقرار بود. میتانی در واقع هستهن شاهانای داشتند و پیوندهای خانوادگی زیادی میاروابط دوستانه

 شود. دولت مقتدر آشور محسوب می

ی باستانی میتانی به های زبانهای هند و ایرانی بوده است. از یک نویسندهشک یکی از شاخهزبان میتانی بی

ن زبان باقی مانده که انباشته از ی تربیت اسب به ایای دربارهپ.م در قلمرو هیتی رساله ۱۴۰۰نام کیکولی در سال 

ی زبانهای هندی و ایرانی نماید که در این تاریخ هنوز خانوادهو چنین می 4کلمات و اصطالحات هند و ایرانی است

دهد و با این جمله شان را نشان میها در قلمرو مقتدر همسایهاین رساله نفوذ فرهنگی میتانی 5از هم جدا نشده باشند.

«. گوید...سانی( در سرزمین میتانی چنین میاستاد اسبان )اَسپَه»که یعنی « اومَّه آسّوسانّی شِه کور میتانی»د: شوشروع می

روز به درازا  ۲۱۴دهد که ی طوالنی آموزش میی تربیت اسب را در دورهی بسیار مهمی است که شیوهاین رساله
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ه )سه(، پَنچَه/ پَنزَه )پنج(، سَتَّه )هفت(، نَه )نُه(، و وَرتَنَه )گردنه، دور در این متن کلماتی مثل اَیکَه )یک(، تِرَ

ی مشترک شود. به ویژه ایکه به معنای یک اهمیت دارد چون نشانگر ریشهی سوارکاری( دیده میو گردش در مسابقه

کند که یک در آن به صورت اَیوَه ی ایرانی باستانی اشاره میزبانهای هندی و ایرانی است و به پیش از جدا شدن ریشه

ای(، )قهوه« بَبرو»گردد و ی مشترک زبان اوستایی و سانسکریت باز مینام رنگها هم در متون میتانی به ریشه 1آید.در می

 شود. )سرخ(، پَریتا )خاکستری( را شامل می« پینکَرَه»

ها آشکارا کند، اما بافت فرهنگی میتانیمیهرچند کلمات به زبانی بسیار کهن و نیای هند و ایرانی داللت 

« ویشووا»ها یعنی ی میتانیها متفاوت است. این نکته جای توجه دارد که جشنهای بزرگ ساالنهایرانی بوده و با هندی

وز شده و این نشانگر پیوند این مردم با فرهنگ ایرانی است. چون نوردو تا بوده و با اعتدال بهاری و پاییزی مقارن می

کنند. همچنین نام شاهان ها بسیار بعدتر آن را از ایران وامگیری میی ایرانی تعلق داشته و هندیو مهرگان به شاخه

شوند و مشابهش را در میتانی عناصری دینی دارد که تقریبا در همین زمان در ایران شرقی در متون اوستایی پدیدار می

یا پْریامَزدا از دو  2نام شاهی بوده، یعنی اندیشنده )شَمارَه( به پارسایی )آرتا(،منابع هندی نداریم. مثال آرتاشومارا که 

که آشکارا ایرانی است. نامهایی که به فنون جنگی و دالوری پهلوانان مربوط  3بخش پریا )ارجمند( و مزدا تشکیل شده

شوند اما در متون یندتر یافت میاند که به همین شکل در زبانهای ایرانی دیرآشود هم از عناصری تشکیل شدهمی

ی )رَتَه( شتابناک و شدید )توش( که همان توشتری در تر هستند. مثال توشراتا یعنی دارای گردونهودایی کمیاب

ی )رَتَه( درخشان )چیثرَه/ رَتا یعنی دارای گردونهیا چیترَه 4اوستاست و در وداها هم به صورت توَستر باقی مانده است،

کنند. مثال اینداروتا یعنی یاری شده ی دیگر از نامها هم البته به میراث مشترک هند و ایرانی اشارت میبرخ 5چهر(.

به معنای خوب « شو»یا شوبَندو یعنی دارای خویشاوندان )بَند( نیکو )شو( که در آن پیشوند  6)روتا( توسط ایندرَه،

                                                 
1 Thieme, 1960: 301-317. 
2 Mayrhofer, 1986–2000, Vol. II: 780. 
3 Mayrhofer, 1986–2000, Vol. II: 189, 378. 
4 Mayrhofer, 1986–2000, Vol. I: 676, 736. 
5 Mayrhofer, 1986–2000, Vol. I: 553. 
6 Mayrhofer, 1986–2000, Vol. I: 134. 



ها چنین بر دهد. از مرور این دادهایرانی را به دست میدر زبانهای « هو»در زبانهای هندی و « سو»شکلی کهنتر از 

اند که هنوز از هم متمایز نشده بودند. اما به لحاظ ها بودهی جمعیتی آمیخته از هند و ایرانیها نمایندهآید که میتانیمی

ی این عناصر فرهنگی دنهها. یعنی انگار باند تا هندیهای بعدی شباهت داشتهدینی و مناسک و آیینی بیشتر به ایرانی

ای نسبت بدان قرار داشته و در ی هندی که در موقعیتی به نسبت حاشیهدر ایران زمین تکامل یافته و از این رو شاخه

 برد.ها جدا شده، بخشهایی از آن را به ارث نمیی هند و ایرانیایران شرقی از بدنه

ی آمده است و اسمهای مشهوری مثل ایندره و میترا و نام خدایان میتانی هم در متون کهن اوستایی و ودای

اند و این نشانگر حضور ها هم حضور داشتهی کاسیجالب آن که همین خدایان در ایزدکده 1گیرد.وارونا را در بر می

هور ی اشرافی و جنگاور مشهرچند این زبان و خدایان به طبقه 2ها هم هست.ی نیرومند آریایی در میان کاسییک الیه

در اسناد العمرنه بندهایی به زبان  3اند.گفتهی مردم قلمرو میتانی به زبان هوری سخن میبه مَریانو تعلق داشته و توده

ی اشراف میتانی نیز که احتماال دهد در قرن چهاردهم پیش از میالد دست کم بخشی از طبقههوری آمده که نشان می

ی گسترش زبان و قومیت اند. با این همه باید توجه داشت که دایرهگفتهسخن میاند، به زبان هوری تبار آریایی داشته

ها و سایر ها و آرامیهوری در خارج از قلمرو میتانی هم گسترش داشته است. یعنی با توجه به حضور آموری

 اند. کردهمیها هم در قلمرو میتانی زندگی نی هوریی قلمرو میتانی هوری نبوده و همههای سامی همهشاخه

 

 

 

 

 

                                                 
1 Thieme, 1960: 301-317. 
2 Roux, 1966: 229. 
3 Roux, 1966: 234. 



 هاهم: هوریچهاردگفتار 

 

ی سوم و دوم ی هزارهها( مردمی پرجمعیت بودند که در بخش عمدهها )یا در برخی گویشها، خوریهوری 

بتدایی بودند و پ.م سراسر شمال میانرودان و جنوب آناتولی را در اختیار داشتند. هرچند به لحاظ سیاسی به نسبت ا

ترینش اورکِش )تل موزان امروزین در شمال شرق سوریه( از آن خویش پدید آوردند که قدیمیتنها دولتشهرهایی 

ها ( در قالب دولت میتانی خلق کردند. هوریای از جنگاوران آریایی )مَریانوبود. تنها دولت بزرگ و مقتدرشان را طبقه

های باستانی اندکی دارد و بقایای بور است تپهی نهر خاشمار کمی از شهرها را پدید آوردند و قلب قلمروشان که دره

 اند. دار بودهشمارند. از این رو به احتمال زیاد این مردم کوچگرد و رمهشهرهای آن انگشت

ی شود و تازه در اواخر هزارهای به زبان و قومیت هوری دیده نمیی میانرودان و ایالم هیچ اشارهدر منابع اولیه

هایی به مردم هوری و نامهایی شخصی یا واژگانی از این زبان در اسناد نخستین بار اشارهسوم پ.م است که برای 

شود. این نکته اهمیت دارد که در شهرهای مهمی مثل ماری و اِبال که بعدها کانون هویت هوری محسوب پدیدار می

سازد و تازه پس از آن است که پ.م هیچ نشانی از این قومیت را در خود نمایان نمی ۲۰۰۰شوند، تا حدود سال می

  1خوریم.ها در غرب دجله و شمال میانرودان و آسورستان بر میبه حضور هوری

تر بوده و در شمال میانرودان قومی ها بومی مناطق شمالیبرخی از پژوهشگران مانند گِلب معتقدند هوری

ها گفتند و بعدتر به آشوریی شرقی سخن میاند و با بومیان اصلی منطقه که به زبان سامشدهنوآمده محسوب می

گوید، ها سخن میپ.م( که از اتحادش با هوری ۲۲۱۸-۲۲۵۴ی نرام سین )به هر روی کتیبه 2تبدیل شدند، در آمیختند.

اند. شدهی قرن بیست و سوم پ.م این مردم در شمال میانرودان قدرتی مستقر محسوب میدهد که در میانهنشان می

                                                 
1 Steinkeller, 1998. 
2 Gelb, 1963. 



توان از اینجا دریافت که شهر باستانی نگار )تل براک امروز( و تل حموکار که معبدهای نگی ایشان را نیز میاهمیت فره

 چشم مشهور در آن کشف شده و در همین سالها فعال بوده، در قلمرو ایشان قرار دارد.

گیرند ام میها وها خط میخی اکدی را از آشوریپ.م( است که هوری ۲۰۰۰در همین حدود زمانی )حدود 

اتوسا قرار دارند، اما ه ترین متون از این دست در شهرهایی مثل اوگاریت ونویسند. قدیمیو زبان خود را به آن می

حوتپ سوم فرعون مصر است که در بایگانی العمرنه ی توشراتا شاه میتانی به آمِنترین روایتها به این زبان نامهمفصل

ی هوری/ هیتی هم در آناتولی کشف ی طوالنی دوزبانه.م( یک کتیبه۱۹۸۳ /۱۳۶۲ل باقی مانده، و به تازگی )در سا

 شد. بر مبنای این متون زبان هوری به نسبت خوب شناسایی شده است. 

نماید که زبان هوری هم مثل سومری و ایالمی و گوتی و لولوبی بخشی از موزائیک باستانی زبانهای چنین می

د و با زبانهای سامی و آریایی بعدی پیوندی نداشته باشد. دیاکونوف معتقد است زبان هوری بومی ایران غربی بوده باش

ی زبانی شوند و به خانوادهداغستانی محسوب می-ی زبانی نَخی شمال شرقی خانوادههایی از شعبهو اورارتی شاخه

استاروستین هم این نظر را پذیرفته بودند بیشتر زبانشناسان شوروی سابق مانند ایوانوف و  1قفقازی شرقی تعلق دارند.

  2و این دیدگاه هنوز هم هواداران نیرومندی دارد. هرچند به تازگی مورد نقد و حمله نیز قرار گرفته است.

ها دولتشهر ماری بود که در مرز میانرودان و آسورستان قرار دارد و مردمش از مرکز سیاسی قلمرو هوری

شود. نخست شاهان ماری و بعدتر امیران ها محسوب میهای قدیمی آموریکی از پایگاهابتدای کار سامی بودند و ی

شان های مقیم سرزمینهای جنوبیها نفوذ و استیال داشتند و این مردم تابع سامیآموری برای چند قرن در قلمرو هوری

ر برآوردند و با رهبری شمشی ی سامی سها از دل این زمینهنوزدهم پ.م آشوری شدند. در اواخر قرنمحسوب می

ت و بر بخش عداد اول دولتی تاسیس کردند که پایتختش در شهری به نام شوبات انلیل )تل لیالن امروز( قرار داش

 ها مسلط بود. مهمی از قلمرو هوری

                                                 
1 Diakonoff, 1986. 
2 Smeets, 1989: 260-280. 



 دادند.می با این همه این مردم همچنان دولتشهرهای مستقل خود را داشتند و به گسترش جمعیتی خود ادامه

ها را در خود جای ی امروز( جمعیت بزرگی از هوریپ.م دولتشهر آالالخ )در جنوب شرقی ترکیه ۱۷۲۵در سال 

پ.م کوشید جنوب آناتولی را فتح  ۱۶۰۰داد و وقتی بیش از یک قرن بعدتر هاتوسیلیس اول شاه آشور در سال می

ها تشکیل یافته بودند و پایتختش ها و آموریهوریکند، با مقاومت دولتشهر نیرومند یَمحاد روبرو شد که مردمش از 

ها شد. در قرن شانزدهم و پانزدهم پ.م وقتی بابل زیر فشار هیتیحلب گرانیگاه تجارت با ایران شرقی محسوب می

ها را متحد کردند و دولتی های آریایی از راه رسیدند و هوریهای جنوبی میتانیخرد و فرسوده شد، همزمان با کاسی

مه دادند و اقتدار ستقل را در این قلمرو تشکیل دادند. با این همه دولتشهرهای هوری مستقل همچنان به بقای خود ادام

 شان با میتانی همسنگ بود. یکی از مهمترین این دولتشهرها عَرفه )کرکوک امروزین( بود که بقایای شکوهشبرخی

ی بازی شدند و عرفه در قرن پانزدهم پ.م تابع لبته در نهایت برندهها ادر نوزی و یورگان تپه باقی مانده است. میتانی

سال بعد  ایشان شد و به یکی از مراکز مهم قدرت میتانی بدل گشت. همچنین شهر بسیار مهم حران که تا هزاران

 گرانیگاه دینی مهمی در ایران غربی بود نیز در این دوران فرهنگی هوری داشت. 

توان هوری ها را میبندی دین هیتیشان تاثیر زیادی داشت و استخوانبر همسایگانها فرهنگ و دین هوری 

دانست و این همان است که بخشی از اساطیر باستانی یونانی را نیز تعیین کرده است. در سمت شرق هم ردپای نفوذ 

ای سومری از شنویم. کتیبهرا می ها نامشبینیم که اغلب در پیوند با لولوبیاین قوم را در شهری مهم مثل سیموروم می

گوید که این شهر در برابر انریدو پیزیر شاه گوتی سرکشی کرد و در این کار ها بر میانرودان میدوران حاکمیت گوتی

شان ها همدست شده بود. نام چند تن از شاهان سیموروم برای ما به جا مانده و این نشانگر آمیختگی قومیبا لولوبی

  1شود.شان نام سامی ایدین سین را دارد و پسرش با نام هوری زابازونا شناخته میه یکیاست. چنان ک

ی پایان عصر برنز های پردامنهقوم هوری در اواخر دوران برنز دستخوش انحطاط شد و در جریان آشفتگی 

ها قرار گرفت و این مردم به پ.م زیر فرمان آشوری ۱۲۰۰ها پس از حدود سال عمال منقرض شد. قلمرو هوری

                                                 
1 Eidem, 2001: 24. 



شان همچنان تا دو سه قرن ایز قومیتدریج زبان و هویتی آشوری پیدا کردند. هرچند شواهدی هست که بخشی از تم

 ی ایشان بوده باشد. بعدتر باقی مانده باشد و استان نائیری در شمال آشور گرانیگاهی هویتی برای بازمانده

   

 

  



 هادهم: حاتیگفتار پانز

 

زیستند و ها بودند که در آناتولی و شمال آسورستان میها مردمی باستانی و نزدیک به هوریها یا خَتیحاتی 

بینیم. نرام سین پسر شروکین در پ.م( می ۲۳۰۰های دوران شروکین اکدی )حدود نخستین اشاره به آنها را در کتیبه

ها تا حدود ه امیر دیگر متحد شده بود، پیروز شده است. حاتیاش الف زده که بر پامبا شاه حاتی که با شانزدنامهفتح

ها درآمیختند ی شمال غربی ایران زمین حضوری مستقل داشتند، تا این که با هیتیپ.م همچنان در گوشه ۱۷۰۰سال 

هم مثل  دانیم که زبان حاتیسند هیتی ثبت شده و بر مبنای آن می ۱۵۰ها در حدود و در ایشان حل شدند. زبان حاتی

 هوری هند و اروپایی یا سامی نبوده است. 

ها را وام ستانده و درونی ها و همچنین ساختار دینی هوریها که خود آریایی بودند بخشی از عناصر هویتی حاتیهیتی

ترک ها همچنان پایدار و برقرار بود. مورخی ساخته بودند. به این ترتیب در سراسر دوران هیتی و نوهیتی هویت حاتی

به نام اکرم اکورقال اعتقاد دارد که شکل ظاهری این مردم هم با هم تفاوت داشته است. او به این نکته توجه کرده در 

اند. بیشترشان دماغی برجسته دارند و های مصری از نبرد کادش سپاهیان هیتی با دو شکل متمایز تصویر شدهنگاره

شوند و حدس ا در کنارشان سربازان دیگری با دماغ ظریفتر هم دیده میها در هنر مصری است، امی آریاییاین نشانه

 1اند.شده و بنابراین متمایز بازنموده شدههایی باشند که همچنان قومیتی متمایز شمرده میزده شده که اینها نشانگر حاتی

دنش با قومیت در اسناد این ادعا البته جای چون و چرای بسیار دارد. چون تاکید بر خصوصیات ریختی و پیوند ز

باستانی با این شدتی که در کتاب اکورقال فرض شده نمایان نیست. با این همه برخی از پژوهشگران حتا تداوم این 

آدیقی -اند که برخی از زبانهای قفقازی امروز از جمله زبانهای ابخازیاند و حدس زدههویت را بیش از اینها دانسته

 2باشند.ها ی زبان حاتیبازمانده
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 هاانزدهم: اورارتیگفتار ش

  

ه و ی وان استقرار یافتاند که در اطراف دریاچهها بودهای شمالی از هوریها شاخهبه احتمال زیاد اورارتی 

شمگیری میان بعدتر در همان جا دولتی مقتدر برای خود تشکیل دادند. چنان که دیاکونوف اشاره کرده، شباهتهای چ

ی تاریخ کنار ها از صحنهارتوی وجود دارد و ظهور اورارتوها دقیقا مقارن با زمانی است که هوریزبان هوری و اور

ای بر ربع شمال غربی ایران اند که در نواربندی شمالی جنوبیروند. از این رو احتماال اینها دو قوم خویشاوند بودهمی

 اند. نخستین اشاره به اورارتوها زمین مستقر بوده

 گردد. ثبتی که از زبان اورارتی داریم هم به قرن نهم پ.م باز می و اولین

نوشتند و از ایشان متونی باقی مانده که تا حدودی ها زبان خود را با خط میخی اکدی میاین مردم مثل هوری

وهشگران و برخی از پژ 2زبان اورارتی هم مثل هوری انباشتی و ارگاتیو بوده 1سازد.شان را مشخص میسیمای زبان

  3معتقدند در اصل گویشی دیرآیند و شکلی جدیدتر از همان زبان هوری باستانی بوده است.

شود و به تاثیرپذیری از در عین حال عناصری نمایان از زبانهای هند و ایرانی در اسمهای خاص آن یافت می

)خدای خورشید( در ارمنی و « آرِگ» با دهد. مثال آرگیشتی که نام چند شاه اورارتوست، احتماالاین زبانها گواهی می

نماید که شکلی آغازین از زبان ارمنی در یونانی به معنای درخشان و نورانی پیوند دارد. به ویژه چنین می« آرگِستِس»

زبان  4اواخر دوران حیات زبان اورارتی وجود داشته و بخشی از ساختار واژگانی اورارتی را وامگیری کرده باشد.

ی هوری در حال دگردیسی و دهد که زبانهای خانوادهاورارتی به این ترتیب بافتی تاریخی و فرهنگی را نشان می
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از سوی دیگر شواهدی  1اند.هایی دورگه را در این بین پدید آوردهاند و نسخهجایگزینی توسط زبانهای آریایی بوده

کند، و با زبانهای هند و اروپایی قدیمی مثل فریگی داللت می هست که به شباهت ساخت دستوری زبان ارمنی قدیم

اند. چنان که یکی از متون مرجع ی رواج زبان اورارتی در قلمرو پادشاهی اورارتو هم چون و چراهایی کردهدرباره

جاری  نوشته شده در دوران شوروی اصوال این حدس را مطرح کرده که زبان اورارتی شکلی رسمی و دیوانی از زبان

 2اند.گفتهبه زبانی نزدیک به ارمنی سخن می -اشاز جمله خاندان سلطنتی-در این دولت بوده و مردم اورارتو 

 

ی واژگان زبان ی زبانی در ارمنی امروزین باقی مانده است. تقریبا همهبقایای ساخت دستوری این خانواده

ساختی  3دهد.اش آن را در کنار هوری و اورارتی قرار میدستوریارمنی تباری ایرانی )به ویژه پارتی( دارند، اما ساخت 

بینیم و به همین خاطر حدس من آن است که شکلی مشابه را در زبان گرجی و برخی از زبانهای دیگر قفقازی هم می

زبانها )ایالمی، سنگواره از زبانهای بسیار کهن بومی ایران زمین در این مناطق باقی مانده باشد و بر همین مبنا کل این 

نامم و نژاد سخنگویان قفقازی می -شان با هم معلوم نیستکه خویشاوندی–سومری، هوری، گوتی، لولوبی و...( را 

 خوانم.به همین نام میشان نمایان است( بدان را نیز )که پیوندهای هاپلوگروهی

پ.م رهبری قبایل قلمرو نائیری در  ۸۵۸شود که در قدرت سیاسی اورارتوها با شاهی به نام آرامِه آغاز می 

شمال آشور را بر عهده گرفت و در برابر شلمناصر سوم شاه خونریز آشور سر به شورش برداشت و دولتی تاسیس 

پ.م دوام آورد و در این سال به دست شلمناصر درهم شکست. آرزاشکون احتماال  ۸۴۴کرد که پایتختش آرزاشکون تا 

ها آمده که این شهر در دهد. در گزارش آشوریاست که دریاچه معنی می« آرزاش»ارتی ی اورثبتی اکدی از کلمه

نمود. از این رو تردیدی در کار ی جنگلی بسیار انبوه قرار داشت که عبور از آن برای لشکریان مهاجم ناممکن میمیانه

                                                 
1 Mallory and Adams, 1997: 30. 
2 Katvalyan and Ghafadaryan, 1986, Vol.12: 276–283. 
3 Greppin, 2008: 134-137. 



ی اورمیه، که با بوم ه یا کنار دریاچهی وان )که محیطی کوهستانی دارد( قرار داشتاست که این شهر در کنار دریاچه

 جنگلی سازگاری دارد.

های دهد که بین هوریی شورش آرامه آن است که او را همچون لوالگاهی جلوه میی جالب دربارهنکته

 هایی هوریشده که بازماندهگیرند. قلمرو نائیری در شمال آشور از قبایلی تشکیل میهای بعدی قرار میقدیم و ارمنی

ی مستقیم دولتشهرهای هوری قدیم محسوب اند و بنابراین دولت اورارتو که آرامه تاسیس کرد، ادامهباستانی بوده

شان نیرومندتر از عنصر بومی های بعدی که در این منطقه مستقر شدند و خون آریاییشود. از سوی دیگر ارمنیمی

نام اورارتو هم به همین شکل در  1شناسند.نگذار کشور ارمنستان مینامند و او را بنیاقفقازی بود، نیای خود را آرام می

ی شلمناصر اول منطقه دوام آورده و نام کوه آرارات از آن گرفته شده است. اسم اورارتو برای نخستین بار در کتیبه

اشاره  آمده و جاینامی است که به قلمروی کوهستانی در شمال آشور« اوروآتری»پ.م( به صورت  ۱۲۶۳-۱۲۳۴)

ی اورارتوها بودند، آیرارات ثبت شده است. در تورات شده ها که آریاییاین نام در اکدی اوراشتو و در ارمنی 2کند.می

بینیم که بینابین قلمرو مینی )ماناها در اورمیه( و اشکناز )سکائیه در ساحل اش )آرارات( مینامش را با ثبت ایرانی

در متون « بیایْنیلی»ی ی وان هم اورارتی است و شکل تحریف شدهخود اسم دریاچه 3دریای سیاه( قرار گرفته است.

 همراه بوده است. « و»به « ب»اورارتوهاست که با قلب 

شلمناصر در جریان حمله به سرزمینهای شمالی در ضمن با شاه دیگری به نام آسیا نیز جنگید و او را تابع 

ها و اسم دیائوهی که در گرجستان امروز مستقر بود و خویشاوند هوریای بود به خود ساخت. آسیا رهبر قبیله

ی تاریخی به تمایز گرجستان و ارمنستان از هم است. قلمرو دیائوهی شد. این نخستین اشارهها محسوب میاورارتی

درت گرفت، شاهانش تر تسلیم آشوریان شد و به همین خاطر کمتر صدمه دید. بعدتر که اورارتو قتر بود سادهکه ناتوان

پ.م( نام داشت  ۷۷۰-۸۱۰( با شاه دیائوهی که اوتوپورشی )۷۶۳-۷۸۵پ.م( و آرگیشتی اول ) ۷۸۵-۸۱۰مِنوآ )

                                                 
1 Lang, 1970: 85. 
2 Horace, 1937: 416–418. 

 .۲۷ی ، آیه۵۱کتاب ارمیاء، باب   3



ها به صورت یک قلمرو متمایز تا یک دهه بعد همچنان در گرجستان حضور جنگیدند و بر او غلبه کردند. دیائوهی

یک قوم دیگر قفقازی بودند آنان را از بین بردند. در همسایگی  ها کهپ.م کولخی ۷۶۰ی داشتند تا آن که در دهه

های شرقی دریای سیاه تا قلمرو پونت در ی کرانهها قوم دیگری به نام کاسکا وجود داشته که فاصلههمین کولخی

ها سخن یها و اورارتجنوب دریای سیاه را در اختیار داشته و مردم آن نیز با زبانی نانویسا اما نزدیک به هوری

 اند. گفتهمی

تر از آن است که اغلب در ی شمال غربی ایران زمین شلوغی قومی گوشهدهد که نقشهاین نامها نشان می

اند شود. اما نکته در اینجاست که این اقوام نانویسا بوده و ردپایی متنی از خود به جای نگذاشتهکتابهای درسی ترسیم می

شویم. نویسایی در واقع ا اقوام نویسا و متون ایشان است که از وجودشان خبردار میو از این رو تنها در تماس ب

هایی از اقوام ساکن در آن سازد و سایهکند که ظلمت جغرافیاهای باستانی را کمی روشن میهمچون فانوسی عمل می

حدس زده که اورارتوها یک ای گونی قومی چندان چشمگیر بوده که زیمانسکی در مقالهدهد. این گونهبه دست می

ای از قبایل و اقوام گوناگون بوده باشند. از دید او حتا خاندان سلطنتی اورارتو هم قوم منسجم و یگانه نبوده و اتحادیه

 1اند.قومیتی منسجم و پایدار نداشته و شاهان گوناگون تبارهای قومی متفاوت داشته

گیری دولت ماد در این قلمرو ادغام شدند. اورارتوها تا قرن هفتم پ.م در منطقه حضور داشتند و پس از شکل

بینیم و تا زمانی که این قلمرو با ماد ی قفقاز را میاز همان ابتدای کار با سرعتی چشمگیر روند آریایی شدن منطقه

ها های قدیمی با آریاییداریم که از درآمیختن اورارتوها و هوری خورد، عمال با قومی ترکیبی و تازه سر و کارپیوند می

شود و جالب است که در ابتدای کار شان در ایشان حاصل آمده است. این قومیت تازه ارمنی نامیده میو حل شدن

ن باقی بوده است. گیرند. نام اورارتو هم البته همچناتنها منابع ایرانی پارسی و مادی هستند که این نام را به کار می

کند، در متن اکدی همچنان نامش را ریوش بزرگ از استان ارمنستان یاد میی بیستون وقتی داچنان که مثال در کتیبه

                                                 
1 Zimansky, 1995: 103-115. 



نامد. به این ترتیب شاید نویسد، اما در بخشهای موازی نبشته به پارسی باستان و ایالمی آن را اَرمَنیَه میاورارتو می

 گردد. ها منتهی میشود و به اورارتوها و بعد ارمنیها آغاز میشد که از هوری بتوان به پیوستاری قایل

 

  



 

 هم: ماناهاهفدگفتار 

 

« مانای»ایم که در اسناد آشوری با نام ی اورمیه مردمی را داشتهی اول پ.م در جنوب دریاچهاز اوایل هزاره

ماناها در قرن دهم پ.م و قدری زودتر از  1است. شان به صورت مینی ثبت شدهاند و در تورات نامخوانده شده

شوند که بعدتر در معادالت سیاسی دولت کنند و چندان نیرومند میاورارتوها دولتی مستقل برای خود تاسیس می

 یاند اما مانند باقی بخشهای ایران غربی در هزارهگفتهگیرند. ماناها به زبان هوری سخن میآشور نیز نقشی بر عهده می

ی حسنلو یکی از دژهای بازمانده از ایشان است و کیفیت آثار هنری شوند. تپهاول پ.م با شتاب بسیار آریایی می

کند. این نکته هم ناگفته نماند که قدمت یکجانشینی کشف شده در آن به شکوفایی شهرها و آبادانی قلمروشان داللت می

ی حسنلو که در قرن نهم پ.م ویران شده و آثار دیرینه است. خود تپهو شهرنشینی در مناطق پیرامون اورمیه نیز بسیار 

ی ششم پ.م آثار ای باستانی بوده که از هزارهاند، منطقهبازمانده در آن دست نخورده و با کیفیتی عالی کشف شده

 یکجانشینی در آن وجود داشته و از عصر نوسنگی مسکونی بوده است.

و تقریبا همزمان با اورارتوها دولت خود را تاسیس کردند و پایتخت خود را پ.م  ۸۵۰ماناها در حدود سال  

پ.م به سمت جنوب پیشروی کرده و بخشهایی از  ۸۲۰در شهر دژمانند زیرتا )در اکدی: ایزیرتو( قرار دادند. آنان تا 

انا حساسیت پ.م بزرگ شدن دولت م ۸۰۰ها را به کشور خود ملحق ساخته بودند. در حدود سال قلمرو گوتی

همسایگانش را بر انگیخت و اورارتوها از غرب و آشوری ها از جنوب به آن سو هجوم بردند. اما ماناها تا حدودی 

پ.م دورانی از گسترش و رشد را  ۷۳۰-۷۵۰ی با جنگ و تا حدودی با آشتی جان به در بردند و بار دیگر در فاصله

پ.م( بر این قلمرو، که با آریایی شدن کامل منطقه نیز همزمان  ۷۲۰-۷۲۵تجربه کردند. در دوران سلطنت ایرانزو )
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بود، دولت مانا به اوج اقتدار خود دست یافت. اما در عصر آزا پسر ایرانزو شاه مقتدر آشوری شروکین دوم به این 

پادگانی در آنجا  ی پارسوآ که بخشی از قلمرو مانا بود را به آشور ملحق کرد ومنطقه تاخت و زیرتا را گرفت و منطقه

 برپا کرد. این منطقه تقریبا همان سنندج امروزین است و نباید با پارسوماش )استان فارس( اشتباه گرفته شود. 

پ.م بود که برای نخستین بار از قوم دیگری به نام کیمری در اسناد  ۷۱۴در همین حدود زمانی به سال  

ها متحد شدند و ن دریای سیاه به حرکت درآمدند و نخست با آشوریها از مناطق پیراموتاریخی نام برده شد. کیمری

ها و اورارتوها از دشمنی دست خاک اورارتو را به توبره کشیدند، اما بعد آشور را تهدید کردند و در نتیجه آشوری

خود ادامه  ها به حمالتشان را دفع کردند. اما کیمریبرداشتند و در برابرشان صفی مشترک تشکیل دادند و حمله

پ.م بر قلمرو مانا تاختند و آنجا را ویران کردند. با این همه ماناها هنوز چندان نیرومند بودند که سه  ۶۷۹دادند و در 

پ.م در برابر آشور سر به طغیان برداشتند و سپاهیان اسرحدون آشوری را از پارسوآ که مرکز پرورش  ۶۷۶سال بعد در 

 ۶۵۰ن آهشِری در حدود شاپ.م ماناها را شکست دادند و شاه بعدی ۶۶۰شوریان در شان بود، بیرون راندند. آاسب

داد و سروری او را پذیرفته بود. در پ.م همچنان قلمروی بزرگ را زیر فرمان داشت، هرچند به شاه آشور باج می

 همین حدود سکاها هم به منطقه تاختند و بخشی از قلمرو مانا را از شمال اشغال کردند.

ها نیروی ها جانب آشور را گرفتند و شاهشان اوآلی برای آشوریاناها در درگیری میان مادها و آشوریم 

کمکی فرستاد تا مادها را شکست دهند. این اتحاد تا پایان کار آشور پایدار باقی ماند و وقتی نبوپولسر بابلی با مادها 

ای از جنگاوران مانا را نیز در کنار خود داشتند. با این متحد شد و با آشوری جنگید، سپاهیان آشوری مقابلش رسته

ها فرو پاشید و جای خود را به دولت زودگذری همه پادشاهی مانا در اواخر قرن هشتم پ.م زیر فشار سکاها و کیمری

تیان )در یونانی و اند. این نام احتماال از نام مادارد که منابع یونانی نامش را به صورت ماتیِنِه یا مارتیانِه ثبت کرده

ای اند که شاید بازماندهی اورمیه بوده است. با این همه حدس زدهالتینک ماتیانوس( گرفته شده که اسم قدیمی دریاچه

از نام دولت میتانی نیز هشتصد سال پس از انقراض این نظام سیاسی در این برچسب باقی مانده باشد. مردم ماتینه 

اند و با زبانی نزدیک به هوری و اورارتی ها متمایز بودهای مهاجمی مثل سکاها و کیمریههمچنان از مادها و آریایی



شدند. با این همه طالعشان دیری نپایید و در اند و شکلی بازسازی شده از دولت مانا محسوب میگفتهسخن می

مرکزی شده بودند، قلمرو مانا را پ.م مادها که پس از نابود کردن آشور بزرگترین نیروی ایران  ۶۱۱تا  ۶۱۵ی فاصله

نماید که مادها هم نیز تسخیر کردند و این منطقه از آن به بعد به صورت استانی در درون قلمرو ماد در آمد. چنین می

ی اورمیه تا شرق ی غرب دریاچهاند و در فاصلهشناختهاین قلمرو را پس از ملحق کردن به قلمرو خود با همین نام می

ها )بقایای اورارتوها( بوده است. هرودوت ضمن ی آالرودیاند که همسایهوان استانی به نام ماتینه داشتهی دریاچه

ایرماغ( در آناتولی قرار ی رود هالوس )قزلاشاره به این قلمرو به جای دیگری با همین اسم اشاره کرده که در کرانه

 اند. داشته و مردمش با اهالی پافالگونیه همسان بوده

  

 

 

 

 

 

  



 

 هادهم: کیمریجگفتار ه

 

ی شمال غربی ایران زمین قومی پدید آمدند که نامشان در منابع ایرانی پ.م در گوشه ۱۰۰۰در حدود سال 

( ثبت شده است. این مردم نویسا نبودند و از زبان  Κιμμέριοι« )کیمِریوی»کیمری و در متون یونانی به صورت 

و به ویژه با سکاها  1اندها روشن است که ایرانی بودهنمانده است. اما از همانکیمری جز چند نام شخصی باقی 

نمودند که شان چندان خشن و ویرانگر میاند. این مردم کوچگرد چندان جنگاور و برای دشمنانخویشاوندی داشته

 chimeraی داشته و واژه« یمهیب و ویرانگر و هیوالی»ی کیمری در بیشتر زبانهای این منطقه معنایی همسان با کلمه

ی ی همان است. نام منطقهماندهدهد، باقیمعنی می« هیوالی مهیب»ی زبانهای اروپایی وجود دارد و کمابیش که در همه

 کریمه در اوکراین هم از اسم این مردم گرفته شده است.

ی پونت به آناتولی و منطقهفقاز و دشتهای جنوب روسیه بوده و از آنجا قها مناطق شمالی خاستگاه کیمری

ی شمال اند. در قرون چهاردهم تا دوازدهم پ.م در منطقهکوچیده و از آنجا به سمت ایران مرکزی به حرکت درآمده

پ.م  ۴۰۰تا  ۱۱۰۰داد و از گرجستان فرهنگی به نام کوبان پدیدار شد که گذار از عصر برنز به عصر آهن را نشان می

 اند. ها برآمده از آن بودهمریشکوفا بود و احتماال کی

ی حملهاند که زیر فشار ای از همین مردم بودهاحتماال نخستین بنیانگذاران فرهنگ عصر آهن اروپا نیز شاخه

را در پایین دست رود دُن )در روسیه و اوکراین امروز(  2سکاها به سوی غرب کوچ کرده و فرهنگ چِرنوگوریوْکا

هایی از آن کشف شده است. این فرهنگ به پ.م تداوم داشت و کورگان ۷۵۰تا  ۹۰۰ی پدید آوردند که در فاصله

                                                 
1 Tokhtas’ev, 1991: 563–567; Liverani, 2013: 604; Dandamaev and Lukonin, 1989: 51; Harmatta, 

1996: 181; von Bredow, 2006.. 
2 Chernogorivka 



پ.م بر منطقه غالب بود و بر سراسر قلمرو میان دانوب و وُلگا  ۶۵۰تا  ۷۵۰ی تحول یافت که در فاصله 1نُووچِرکاسک

ها شان از کیمریی مرکزیچیره گشت. برسازندگان این فرهنگهای آغازین عصر آهن در اروپا ایرانی بودند و هسته

ها نیز درآمیختگی پیدا کردند. داریوش بزرگ زمانی که تشکیل یافته بود، هرچند بعدتر با سکاها و تا حدودی تراکی

رفته ها میی غربی از کیمریبه جنگ نوادگان این شاخه در تعقیب سکاها به سمت دانوب لشکرکشی کرد، احتماال

 است.

ها ی جمعیت کیمری در مسیر متفاوتی گسترش پیدا کردند و به سوی ایران زمین کوچیدند. کیمریاما بدنه

ها دست به یکی کردند. اما چندان پ.م به اورارتو حمله کردند و در نابودی پایتخت این دولت با آشوری ۷۱۴در 

پ.م  ۷۰۵شان را دفع کردند. در ند از آب در آمدند که کمی بعد آشور و اورارتو در برابرشان متحد شدند و حملهزورم

پ.م فریگیه را  ۶۹۶شان را پس زد و در نتیجه به سمت آناتولی به حرکت درآمدند و در شروکین دوم آشوری حمله

پ.م و دوران پادشاهی  ۶۱۹تخت لودیه را گرفتند و تا ها سارد پایپ.م کیمری ۶۵۲فتح کردند و ویران ساختند. در 

ها نشانی در تاریخ ها بتوانند ایشان را عقب برانند. پس از این تاریخ دیگر از کیمریآلواتس طول کشید تا لودیایی

ن منطقه باید مانند و ایبینیم، اما به احتمال زیاد آنان در بخشی از قلمروی که در آناتولی فتح کرده بودند باقی مینمی

تبار و جنگاور دارد. یعنی قوم ایرانی بینیم جمعیتی ایرانیکاپادوکیه باشد که یک قرن بعدتر در دوران هخامنشی می

 ها بوده است. ای از کیمریپَتوکَه که کاپادوکیه نامش را از ایشان گرفته، احتماال شاخهکَت

 

  

                                                 
1 Novocherkassk 



 

 مانداو اومان دهم: مادهانوزگفتار 

 

قرار داشت که میان « مثلث مادی»شان در قرن نهم پ.م در ایران غربی پدیدار شدند و مرکز جمعیتی مادها در 

ی این شهرها از مراکز اصلی قدرتشان سه شهر ری )راگا(، اصفهان )اسپادانا( و همدان )هگمتانه( قرار داشت و هرسه

در صورتبندی و انتشار دین زرتشتی داشتند، شد. به ویژه مغان که مرکزشان در ری بود اهمیتی چشمگیر محسوب می

ی جنگاور مادها که در همدان مستقر بودند در ساماندهی به پادشاهی نیرومندی که پیشگام دولت هخامنشی و طبقه

  1های این مردم هستند.جان، باباجان و گودین از بازماندههای باستانی نوشیبود نقشی مهم ایفا کردند. تپه

در « مَیْدیَه»بوده و با « میان و مرکز»ثبت شده، احتماال به معنای « مادَه»زبان پارسی باستان به صورت نام ماد که در 

ریشه ( در التین همmedium« )مِدیوم»( در یونانی باستان و « )مِسو» 2در هندی کهن،« مَدْهیَه»ایرانی کهن، 

یک جفت متضاد « پارسی»ی این نام چنین بوده باشد، با دهند. اگر ریشهمعنی می« میانی، وسط»بوده است، که همگی 

 است.« پهلو و کناره»سازد. چون پارسی به معنای معنایی می

ها در اند: مغان در ری، پارتاکنزیستهی ماد در این منطقه میها شش قبیلهکه در دوران آشوری 3هرودوت نوشته

ی ظاهرا کوچگردِ استروخات و اند و دو قبیلهاستقرار داشته 4انها در همدها در کاشان، و بوسایاصفهان، آریزانت

اند و هرودوت تصریح کرده که خود را در قدیم مادها آریایی بوده 5اند.بودی در جاهای دیگر مثلث مادی پراکنده بوده

نمدی گنبد مانندشان های تخت جمشید مادها ظاهری همانند پارسها دارند و با کاله در نگاره 6اند.نامیدهآریایی می

                                                 
1 Stronach,1982: 288. 
2 Tavernier, 2007: 27. 

 .۱۰۱هرودوت، کتاب اول، بند   3
4 Gershevitch, 1985: 75. 
5 Thomson, 1948: 292. 

 ..۶۲-۶۱هرودوت، کتاب هفتم، بندهای   6



ها ی یاسون و آرگوناتشود و به اسطورهها هم به مادها مربوط میی متون یونانی به ایرانیشوند. اولین اشارهشناخته می

شود که در آن مادها در قالب زنی فریبنده و خردمند و در ضمن جادوگر و خطرناک به نام مِدِئا تجلی یافته مربوط می

 است. 

ر اند که زیر پرچمی یکتا گرد آمدند و نخست زیر فرمان دیااوکو با آشوریان جنگیدند و بعدتر دمردمیمادها همان 

پ.م دوام آورد و پادشاهی مقتدر و  ۵۴۹تا  ۶۷۸گوش جغرافیایی دولت مقتدر ماد را پدید آوردند که از همین سه

 جنگاور آشور را نابود ساخت.

ی نمانده است. با این هم روشن است که از زبانهای ایرانی غربی به حساب از زبان مادها جز چند واژه و نام باق

 1گرنوت ویندفوهرآمده است و با زبانهای ایرانی دیگری که آثارشان دیرتر پدیدار گشت، خویشاوند بوده است. می

اند و ا به دست آوردهر 2های اِرگاتیوای ویژگیی زبانهای هند و ایرانی در سیر تکاملی خود دورهمعتقد است که همه

اند. از دید او خاستگاه این ویژگی در دست کم در مقطعی از تاریخ تحول خود کامال این صورت صرفی را دارا بوده

( بوده است و این ویژگی از آنجا در سایر زبانهای BMACشناختی بلخ و مرو )گاه باستانزبانهای هند و ایرانی گره

  3است.این خانواده گسترش یافته 

 شود.نمایان می 4های ارگاتیوهای ماضی اشتقاقهای مورد نظر او آن است که در برخی از فعلیکی از شاخص

دهد. این ویژگی تر از فعل ماضی است و شکلی باستانی از آن را نشان مییعنی ویژگی ارگاتیو در فعل حال قدیمی

ی زبانهای بینیم که اولی به خانوادهی و یغنابی بقایایش را میدر زبانهای ایرانی زودگذر است و امروز تنها در گوران

شود. چون ی زبان سغدی قدیم است. این حدس با شواهد ژنتیکی نیز پشتیبانی میکردی تعلق دارد و دومی بازمانده

  5را با بسامدی باال دارند. R1a1هردو قوم گورانی و یغنابی هاپلوگروه 

                                                 
1 Gernot Windfuhr 
2 ergative 
3 Hennerbichler, 2010: 199-208. 
4 tense-split ergative constructions 
5 Hennerbichler, 2011: 371. 



شدند و نفوذ فرهنگی و جمعیتی ستین جمعیت زرتشتی در ایران غربی محسوب میدانیم که مادها نخاین را می

اند، و پس از آن هم یکی از ارکان اقتدار دولت هخامنشی محسوب چشمگیری در قرن نهم تا ششم پ.م داشته

باشد و در اسناد هایی داشته تر مقیم ایران غربی آمیختگیشدند. ساختار جمعیتی این مردم گویا با جمعیتهای قدیمیمی

ی اقوام ای وضعیت طبیعی و دیرینهشود. چنین آمیختگیمیانرودانی اغلب نامشان در پیوند با اقوام دیگر نمایان می

نشین یعنی مردم مستقر ی دوم و سوم پ.م نامهایی که در میانرودان برای اشاره به بیگانگان کوهدر هزارهایرانی بوده و 

 ماندا، شادی، شوبارتو.شده عبارت بوده است: کارتا، کرد، کورتی، گوتی، کاالم، ماد، اومانیدر زاگرس به کار گرفته م

 ۵۱ماندا در اسناد تاریخی نام اومانای داشته باشند. ماندا همسانینماید که مادها با اوماندر میان این نامها چنین می

گیرد که هزار و دویست سال تداوم دارد. نخستین اشاره میای را در بر ی زمانی گستردهبار ذکر شده است و این دامنه

بینیم ی بابلی کهنی میپ.م( بنیانگذار دودمان پادشاهی ایسین و کتیبه ۱۹۸۵-۲۰۱۷ایرا )ی ایشبیبه این اسم را در کتیبه

ی کوروش بزرگ تیبهاش را هم در ککند. جدیدترینکه از سربازان ماندا از شهر دیر در نزدیکی کرمانشاه امروز یاد می

ی انشان و قلمرو گوتی قرار کند که انگار خاستگاهشان در میانهای جنگاور یاد میماندا همچون رستهداریم که از اومان

 داشته است. 

شود دیده می« ی کوثاافسانه»شود و تنها ارجاع در متنی به نام ماندا دیده نمیای به نام اوماندر اسناد سومری اشاره

پ.م( است. در این متن از شاهی سومری به نام  ۲۲۱۹-۲۲۳۷سین )ی تخیلی شاهی اکدی به اسم نَرامزندگینامهکه 

ماندا مورد خشم خدایان شود که به خاطر نجنگیدن با اومانشود و گفته میانمرکار که بنیانگذار اوروک بوده یاد می

تازند و در شمال میانرودان و ه برای تسخیر شهرها پیش میماندا در این متن قومی مهیب هستند کقرار گرفت. اومان

سین کنند و نه تنها انمرکار، که نراماند. اما جالب آن که این قوم بدون جنگیدن پیشروی میباالی نهر خابور مستقر شده

 کند. جنگاور هم با آنان ستیزه نمی

اند و نه از وم از شمال غربی )جنوب آناتولی( برخاستهاند که این قرا چنین تفسیر کرده« ی کوثاافسانه»های داده

ی وان ها از جنوب آناتولی به حوالی دریاچهاند که این قوم در عصر سومریشرق )گوتیوم و ایالم(. یعنی فرض کرده



ها و یی اورمیه کوچیده و از آنجا به کردستان و لرستان )گوتیوم( نقل مکان کرده و بعدتر از آنجا به اکدو دریاچه

ماندا در هاللی پهناور از شمال ایالم تا جنوب آناتولی دهد که اومانهای بعدی هم نشان میداده 1ها تاخته باشند.آشوری

قدری  در حدی که خاستگاه این قوم را آناتولی بدانیم،« ی کوثاافسانه»اند. هرچند جدی فرض کردن پراکنده شده

 دانند. شمال ایالم و ماد بعدی را مرکز استقرار ایشان میها بیشتر نماید و دادهشتابزده می

ه دولتشهر ماری پ.م( شا ۱۷۵۹-۱۷۸۲لیم )بینیم که از زیمریای میها به این نام را در کتیبهیکی از کهنترین اشاره

می دارند و انگار به باقی مانده است. در این متن از چند تن از وابستگان به اومان ماندا یاد شده و اینها اسمهایی سا

 قوم آموری یا سوتی تعلق داشته باشند. 

ای نظامی یاد کردند که در ارتش جایگاهی را ماندا همچون طبقهها در اسنادشان از اومانر قرن هفدهم پ.م هیتید

پ.م( به جای مانده، از  ۱۶۲۰-۱۶۵۰توسیلیس )که از هات« لوح زوکراتیش»کردند. در رانان اشغال میدر کنار گردونه

نماید که این نام خاستگاهی آریایی داشته باشد. بر ا بوده و چنین میماندفردی به نام زالودتیش یاد شده که رهبر اومان

گوید در سرزمین ماندا یاد کرده و میپ.م( متنی داریم که از جنگاوران اومان ۱۴۷۵تندیس ایدریمی شاه آالالخ )حدود 

َتمروی دوم امیر ی( به عمیهای غربی شاوشگامووا امیر آموروها )سامیاند. در نامهها یعنی میتانی مستقر بودههوری

 دهد. ی نظامی معنی میای به این نام شده که گویا ارباب یا نخبهاوگاریت در فنیقیه هم اشاره

نماید که خاستگاهی آریایی ها داشته است، اما چنین میهایی با سامیهرچند این قوم بنا بر این شواهد آمیختگی

چنان این عنصر آریایی غلبه داشته است. چون در اسناد آشوری قرن هفتم پ.م داشته باشد، و گویا در پایان کار نیز هم

اند با این برچسب ها بودهها که قومی ایرانی و خویشاوند پارسیبارها به این نام اشاره شده است و جالب آن که کیمری

های کند. چنان که در کتیبهاشاره می اند. در اسناد بابلی قرن هفتم و ششم پ.م هم این نام صریحا به مادهاشده شناسایی

ها و با اند. بر مبنای این دادهماندا خوانده شدهویگه شاهان اومانپ.م( هووخشتره و ارشته ۵۳۹-۵۵۶نبونید بابلی )
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ی نظامی و ی نخبهماندا یا همان مادها یک طبقهها، کلیوسوف نتیجه گرفته که اومانتطبیق با الگوی توزیع هاپلوگروه

 اند. اند که از شمال به جنوب پیشروی کرده و بعدتر دولت ماد را تاسیس کردهبوده R1a1مل هاپلوگروه حا

ی کلمهشود. ی مادها پیشنهاد شده، به ارتباط ایشان با کردها مربوط میهمسانی جالب توجه دیگری که درباره

 1شاید با نام قوم کرد ارتباطی داشته باشد. شده،نوشته می« ک.ر.د»که بعدتر به خط میخی به صورت « کور»سومری 

ی نشین که در منطقهی کوهکرده و برچسبی بوده برای کل جمعیتهای بیگانهالبته این کلمه به قومیت خاصی اشاره نمی

نشین( همین معنی را )به معنای جنگاوران کوه« قوآرتو»اند. در زبان اکدی هم زیستهزاگرس و شمال سومر می

کرده، بی آن که قومیت و نژاد خاصی نشین زاگرس اشاره میدار و کوچگرد کوهه است و به جمعیتهای رمهرساندمی

تر ی گوتی هم در همین زمان کاربرد مشابهی داشته اما به جمعیتی جنوبیرا در آن میان متمایز سازد. جالب آن که کلمه

ی پیوند این عبارتها با نام دیرآیندتر دربارهکرده است. شاره میاند اکه دقیق در شمال ایالم )لرستان امروز( قرار داشته

های پیش از قوم کرد جای بحث و چون و چرا هست، اما دست کم از نظر جمعیتی تردیدی نیست که مادها با گوتی

 اند.خود و کردهای پس از خود درهم آمیخته و خویشاوند بوده
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 ها: سندیبیستمگفتار 

 

شود. در حالی که تمدنی مستقل ی سند نامیده میایران جنوب شرقی اغلب در کتابها به اشتباه تمدن درهی حوزه

ی ی سند نبوده و در اطراف دریاچهاش هم در درهی مرکزیی تمدن ایرانی است، و هستهنبوده و زیرسیستمی از حوزه

شده است. یعنی دقیقتر نجاب و سند شامل مید و پای از شهرها را در اطراف هیرمنهامون قرار داشته است و شبکه

ی ا این همه برای پرهیز از اشتباه گرفته شدن بومیان اولیهبسند بنامیم. -است اگر آن را فرهنگ یا زیرسیستم هامون

را  ی در این مناطق هستند، به سنت رایج ایشانها که مهاجران آریایی بعدها و هندیها و بلوچاین منطقه با سیستانی

 ی سند.شان بلوچستان و سیستان بوده و نه درهنامیم، با گوشزد مجدد این نکته که لنگرگاه اصلیسندی می

هکتار از آن کاوش شده و تنها  ۱۵۰احتماال بزرگترین شهر در این مجموعه شهر سوخته بوده که بیش از 

ی از آن موهنجودارو در کرانه)یا شاید پیش( پس  1هکتار وسعت داشته است. ۲۵هزار مقبره  ۴۰تا  ۲۵اش با گورستان

ی کوچ در گجرات در منطقه 2هکتار(، دوالویرا ۱۵۰گیرد و بعد هاراپا در غرب پنجاب )هکتار( قرار می ۲۵۰سند )

گرفته و شهرهای هکتار( قرار می ۸۰در هرات )هردو  4گَرهدر خولیستان پنجاب و راخی 3واالهکتار(، گانوِرین ۱۰۰)

دیجی در آن اهمیت کوه و کولی و کوتیگری مثل موندیگَک در قندهار و کالیبَنگان در راجستان و سوتکَهمهم د

سرا، داشتند. بخش مهمی از این مراکز استقراری در کشمیر )مَندا، ( و پنجاب و گجرات )بابرکوت، شانخودار، خیره

کوه و سوتکاگان دور( کوت باال، مهرگَره، ناوشهر، سوختهسرا( و بلوچستان )لوتِشوار، لوتال، شکارپور، گُلدار در باغ

خان تراکی( قرار دیجی، لَرکان، پیرشاه جویرو و اونگار( و پشتونستان )رحمان دری، شریو سند )چَنهودارو، کوت

                                                 
1 Salvatori And Vidale, 1997: 177-181. 
2 Dholavira 
3 Ganweriwala 
4 Rakhigarhi 



در اوج  ی هند. جمعیت این منطقهاست، و نه در شبه قاره گرفتهداشته و بنابراین گرانیگاهش در ایران شرقی قرار می

اند، اما های آن را تا هزار تخمین زدهو شمار سکونتگاه 1شدی سند به پنج میلیون نفر بالغ میشکوفایی فرهنگ دره

شان تنها اند و در میاناند. اینها البته روستاها و مراکز کوچک یکجانشینی بودهتنها کمتر از صد ناحیه کاوش علمی شده

 2پنج شهر بزرگ وجود داشته است.

 -ی سند نامیده شده، در واقع بیش از آن که به خود رود سند اتصال داشته باشد، به رود قاگَرآنچه که تمدن دره

های ی چهارم و سوم پیش از میالد بسیار پرآب بوده و با تندبادهای موسمی و بارانهَکرا وابسته بوده که در هزاره

ی یستم آبی هنوز هم در پاکستان امروزین وجود دارد، اما از میانهشده است. این سفصلی برآمده از اقیانوس سیراب می

ی فصلی در آمده و دست باال در ی دوم پ.م به خاطر خشک شدن آب و هوا مانند امروز به صورت رودخانههزاره

 هایداده 3پ.م خشک شده است و از همین هنگام شهرهای قلمرو سند به زوال و نابودی دچار شدند. ۱۹۰۰حدود 

 ۳۸۰۰دهد که خشک شدن این رود بسیار زودتر آغاز شده و در حدود ای البته نشان میبرآمده از عکسبرداری ماهواره

ای در حال مرگ شکل گرفته ی رودخانهی سند در کرانههایش وجود داشته است. یعنی اصوال فرهنگ درهپ.م نشانه

ی تراز بوده است. شهر سوخته که در فاصلهایم همغربی داشته جمعیت سیستم رود سند احتماال با آنچه در ایران 4است.

و این با  5دادهپ.م هشتاد هکتار وسعت داشت، احتماال حدود شانزده هزار نفر را در خود جای می ۲۵۰۰-۲۸۰۰

ند و کنی وسیعی نوسان میها در دامنهی دولتشهرهای سومری برابر است. البته این تخمینهای موجود دربارهتخمین

 6اند.برای همین شهر سوخته و همچنین شهرهای سومری جمعیتی پنج تا شش هزار نفره را نیز برشمرده

 

                                                 
1 McIntosh, 2008: 387. 
2 Coningham and Young, 2015: 192. 
3 Mughal, 2004. 
4 Giosan et al., 2012: E1688–E1694. 
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 هام: بلخیو یک گفتار بیست

 

( BMACشناختی بلخ و مرو )گاه باستانی مرو و سغد و خوارزم: این حوزه را در منابع امروزین اغلب گرهحوزه

پ.م یکی از مرکز مهم پیشتاز در  ۷۰۰۰این منطقه گرگان و شاهرود بوده که از نامند. خاستگاه یکجانشینی در می

ی سنگ چخماق در شود و گذار به سبک زندگی یکجانشین را در جاهایی مثل تپهفرهنگهای نوسنگی محسوب می

ن گذاری پیوسته توان ردگیری کرد. در مراکزی مثل غار کمربندی و غار هوتو و یاریم تپه و تورنگ تپه و جِیتوآن می

پ.م  ۵۴۰۰-۶۰۰۰بینیم. در این میان مثال جیتون در و پایدار از عصر نوسنگی به یکجانشینی و عصر مفرغ را می

  1روستایی با سی خانه و حدود دویست نفر بوده است.

با  پ.م( است، مُهری ۴۵۰۰سنگی دیرینه )نو در نزدیکی مشهد که یک مرکز مسآب.م( در ۲۰۰۰) ۱۳۷۹در سال 

تپه در همان نزدیکی یافت پ.م تعلق داشت. دو مُهر با نمادهایی مشابه در آلتین ۲۳۰۰پنج نماد کشف شد که به حدود 

ی دهد که احتماال زیرسیستم فرهنگی بلخ و مرو هم در هزارهنو دارد و نشان میشده که قدمتی همسان با مُهر آب

په حصار و سایر مراکز باستانی این منطقه یافت شده است. این نکته مهرهای مشابهی از ت 2سوم پ.م نویسا بوده است.

بینیم ی پنجم پ.م در تپه سیلک میهم جای توجه دارد که ساختار نمادهای این خط از یک سو با آنچه در هزاره

  3است. ی نیا در ترکستان کشف شدهشباهتی چشمگیر دارد و از سوی دیگر تقریبا همسان است با آنچه که در منطقه

 ۲۵۰۰ها از یکجانشینی نمایان شدند و تا پ.م در همین منطقه و مراکزی مثل نمازگاه نخستین نطفه ۳۸۰۰در حدود 

پ.م نمازگاه شهری بزرگ با شصت هکتار  ۱۶۰۰تا  ۲۰۰۰ی پ.م به ساختارهای شهری منتهی گشتند. در فاصله

                                                 
1 Harris, 1997: 29-30. 
2 Hiebert, 2000. 
3 Colarusso, 2002: 35–47. 



اند که از شمال و اند و مهاجرانیهای اولیه بودهآریایی زیستندمساحت بود. مردمی که در این زیرسیستم فرهنگی می

پ.م(  ۵۰۰-۱۵۰۰پ.م(، یاز تپه ) ۱۶۰۰ -۲۶۰۰اند. مراکز دیگری مثل آلتین تپه )شمال شرقی به این منطقه کوچیده

ی باستانی هایی از مراکز استقرارپ.م( نمونه ۵۰۰-۲۰۰۰و اولوق تپه ) در نزدیکی مشهد )واقع در ترکمنستان امروزین(،

ی نوسنگی در همین مناطق ردگیری توان از دورهگیرند و خاستگاهشان را میاین منطقه هستند که در عصر برنز قرار می

گیری دولت هخامنشی در هم جوش خورده و بخشهایی نیرومند از موزائیک کرد. فرهنگ متمایز این مناطق با شکل

 دهد.  تمدن پارسی را شکل می

از چند اقلیم متفاوت  اند که خوددر پیوند بوده ی شمالی ایران مرکزیحوزهکه این مراکز جمعیتی با ناگفته نماند 

های شمالی و جنوبی های جنگلی دریای خزر در شمال آغاز شده و کوهپایهو در هم تنیده تشکیل شده و از کرانه

گیرد. این حوزه مراکز مهمی مثل مارلیک، سیلک، ی این دو بلندی را در بر میهای سرسبز متصل کنندهالبرز و دره

ای از مراکز استقراری اولیه و شهرهای بعدی را در نواحی شمالی شود. شبکهیری، آمل، دامغان و توس را شامل م

 اند. های شمالی بودهای از آریاییاش احتماال شاخهکویر مرکزی ایران وجود داشته که ساکنان

 

 

 

  



 

 

 ی خاوریم: سکاهادوگفتار بیست و 

 

های اقوام ایرانی و از جنگاورترین ی خاستگاه سکاها که یکی از نیرومندترین و اثرگذارترین شاخهدرباره 

تبار مستقر در نماید که کل جمعیت ایرانیهای گوناگونی تدوین شده است. چنین میاند، نظریهقبایل آریایی کهن بوده

شان روی هم رفته سکا نامیده و نظام دینی آریایی کهنمناطق شمالی ایران زمین به خاطر سبک زندگی کوچگردانه 

اند. هرچند ورود زیستهاند که در بخشهای شمالی سه دریای سیاه و خوارزم و خزر میاند و اینان مردمی بودهشدهمی

نین ود، اما چسکاها به اروپای مرکزی و شرقی در قرون بعدی روندی نیرومند و تعیین کننده در تاریخ این منطقه ب

ی باختری قلمرو تمدنی چین نیز ادامه نماید که خاستگاه اصلی این مردم در شرقِ این منطقه بوده باشد و تا نیمهمی

 داشته باشند. 

شان محسوب یدر واقع یکی از مراکز دیرینه و بسیار مهم سکاها که تا دیرزمانی مرکز جمعیتی و گرانیگاه سیاس

ی ی مرکزی این ناحیه در نواحی شمالی ترکستان و باالی دریاچههستهاست.  ختن ترکستان و ختا وی شود، منطقهمی

به نوبت در  )قزاقستان و شمال شرقی چین امروز( قرار داشته و همان جایی است که فرهنگ قراسوق و تاگار خوارزم

پ.م با فرهنگ  ۲۱۰۰ین منطقه در یابند. عصر برنز در اگیرند و از آنجا به سمت جنوب گسترش میآن شکل می

پ.م فرهنگ آندرونوو جایگزین آن شد که تا  ۲۰۰۰پ.م تداوم یافت. در حدود سال  ۱۸۰۰تاشتا آغاز شد و تا سین

 گفتند. هایی بودند که به زبانهای هند و ایرانی سخن میی این فرهنگها آریاییپ.م ادامه یافت. برسازندگان همه ۹۰۰



ها خویشاوند هستند، این مردم را خویشاوند ن که هند و ایرانیان و هند و اروپاییبرخی از پژوهندگان با توجه به ای

این  2پ.م( را در اروپای شمالی تاسیس کردند. ۲۹۰۰-۲۳۰۰) 1داراند که فرهنگ سفال طوقاروپاییانی دانسته

فته و کل مردم شمال خویشاوندی از آنجا ناشی شده که تمدن و یکجانشینی از ایران زمین به سمت اروپا گسترش یا

ای دار به جامعهها تعلق دارند. اما فرهنگ سفال طوقی جمعیتی هند و اروپاییقلمرو میانی از نظر ژنتیکی به خوشه

های شود که هنوز به دوران مفرغ وارد نشده است و از نظر فرهنگی ارتباطی با فرهنگنوسنگی و ابتدایی مربوط می

هرچند خاستگاهش از شمال ایران غربی بوده و بعدتر زیر تاثیر موجهای بعدی  شمال شرقی ایران زمین ندارد،

 شود. یابد و وارد عصر برنز میکوچندگان از این قلمرو دگردیسی می

تاشتا و آندرونوو آشکارا هند و ایرانی و به طور خاص ایرانی هستند و به طور های قراسوق و تاگار و سینفرهنگ

شوند و برای دو هزار سال پیوستگی فرهنگی و جمعیتی و زبانی چشمگیری دارند که کامال ی میمستقیم به سکاها منته

هایی که پیوندشان با جمعیتهای امروز ایران روشن است. یعنی اتصال ژنتیکی، فرهنگی و زبانی این مردم با جمعیت

های باستانی یا اروپاییان ز و چینیهای امروبعدتر سکا نامیده شدند چشمگیر است و سرراست از اتصال میان چینی

ها بودند که در دوران هخامنشی نیرویی مهم در شرق کشور امروز و یونانیان و رومیان باستانی است. همین جمعیت

ایران بودند و در آغاز عصر اشکانی همچون نیرویی نجات بخش مقدونیان را از ایران زمین راندند. بنابراین دقیقتر و 

های مرسوم را نادیده بگیریم و همصدا با پژوهشگرانی که آثار گذاریی نامزدایانهگر هنجارهای ایرانتر است ادرست

 آنان را ایرانی بشماریم. 3جدی در این مورد دارند،

اش در هایی از همین مردم طی همین دوران دو موج سیاسی بزرگ را در ایران غربی پدید آوردند که یکیشاخه

شود و دومی دولت ماد و هخامنشی است که دوم پ.م با دولت هیتی و کاسی و میتانی مشخص میی ی هزارهمیانه

ای گردد. از سوی دیگر شاخهمان منتهی میبه اتحاد سیاسی کل ایران زمین و تاسیس اولین دولت فراگیر قلمرو تمدنی

                                                 
1 Corded Ware culture 
2 Allentoft, 2015: 167–172. 
3 Mallory, 1997: 20-21. 



ستین جوامع یکجانشین را در ختا شرقی از این جمعیت هم وجود داشته که به جنوب ترکستان چین وارد شده و نخ

پ.م(  ۱۵۰۰-۱۷۰۰پ.م(، و بیشکند ) ۲۵۰۰-۳۳۰۰پ.م(، آفاناسیووا ) ۱۴۰۰-۲۱۰۰و ختن پدید آورده است. آالکول )

های رود ولگا و هایی از مردم سکا را در کرانهاش به سمت غرب شاخهمراکز اصلی این فرهنگ هستند و گسترش

همین سکاها هستند  هایی از آن هستند.پ.م( نمونه ۲۰۰۰-۹۰۰) 2و آکسیِوْسکا 1آباشِوودنیپر پدید آورده که فرهنگهای 

 ها را پدید آوردند.ها و سارماتخواران و تیزخودان و ماساگتهای گوناگونی تقسیم شدند و هومکه بعدتر به شاخه

 

 

 

 

  

                                                 
1  Abashevo culture 
2 Alekseyevka culture 



 

 بندی: اقوام ایرانی در عصر پیشاهخامنشیجمع

 

اند. با زیستهزبانی متمایز در قلمرو ایران زمین می-ی نژادیبین بیست تا سی تیرهدر دوران پیشاهخامنشی  

گیری دولت هخامنشی در قرن ششم شود و شکلی چهارم پ.م آغاز میتوجه به این که تمدن ایرانی از اواخر هزاره

ار اهمیت دارند. روی هم رفته چند های مستقر در آن بسیگیرد، این دوران و تیرهی تاریخ ایران قرار میپ.م در میانه

 توان تشخیص داد:های ایرانی میقاعده و نظم کالن را در پویایی جمعیتی و پیکربندی سیاسی قومیت

توان آنها را به قفقازی، آریایی و سامی نامید. این سه نخست: سه کانون نژادی متمایز در کار بوده است که می

شته و هر چند قرن یکبار موجهایی از قبایل و جمعیتهایی مهاجر را به مناطق درونی های جغرافیایی متفاوتی دالنگرگاه

های قومی و اند که بازماندهها به این خاطر چنین نامی را پذیرفتهکرده اند. در میان ایشان قفقازیایران زمین گسیل می

ی جنوبی ایران شان کل نیمهگاه اصلی جمعیتیشان امروز در قفقاز باقی مانده است. با این همه خاستگاه و گرانیزبانی

ی سند و هیرمند و هامون توسط زمین بوده است و فرهنگهای میانرودان، ایالم، گوتیوم و زاگرس، کاشان، و حوزه

ایشان پدید آمده است. دو کانون مهم جمعیتی دیگر در شمال و جنوب این بستر پایه قرار داشته است. در جنوب 

ی عربستان است و در سراسر نوار شمالی ایران زمین سامی را داریم که خاستگاهشان شبه جزیرهغربی جمعیتهای 

ی سغد و خوارزم به ایران شرقی و از آنجا به ایران غربی جمعیتهای آریایی را داریم که اغلب از شمال شرقی و منطقه

ها تشکیل یافته که موجهای پیاپی جمعیت فقازیهای ایرانی از یک بافت زیربنایی قکوچند. پویایی جمعیتها و تیرهمی

دار هایی نام و نشانسامی و آریایی از جنوب و شمال به آن وارد شده، در آن با هم در آمیخته و قبایل و جمعیتها و تیره

 را نتیجه داده است. 



یسا شده است. با این همه شود که زودتر از ایران شرقی نوهای ما بیشتر به اقوام ایران غربی مربوط میدوم: داده

نماید که جمعیتهای آریایی مستقر در ایران شرقی پویایی و پیچیدگی چشمگیری داشته و از نظر اقتدار نظامی چنین می

دانیم که جمعیتهای سامی تا سامی ایران غربی بوده باشند. دست کم این را می-و سیاسی برتر از جمعیتهای قفقازی

ها تا پیش از آن هنگام دست کم در سه موج ایران غربی را در رقی راه نیافتند، ولی آریاییدوران اسالمی به ایران ش

پ.م مادها  ۵۰۰-۱۰۰۰ها؛ حدود ها و میتانیی دوم پ.م هیتیی هزارهخود غرقه کردند. این موجها عبارتند از: میانه

 شانی را پدید آوردند.کو-ها که دولت دوقلوی اشکانیو پارسها؛ قرن دوم پ.م پارتها و تُخاری

سوم: در ایران زمین چیزی به نام نژاد خالص یا جمعیت دست نخورده نداریم. جمعیتهای یاد شده از ابتدای تاریخ 

اند. شدههای نوظهور منتهی میها و قومیتگیری تمدن ایرانی با هم در تماس بوده، درهم آمیخته شده و به تیرهشکل

های سامی با ی مربوط به نژادهای متفاوت وجود نداشته است. در ایران غربی اکدیتمایز خاصی هم میان جمعیتها

های قفقازی یکی های قفقازی درآمیختند، که در آنسوی زاگرس پارسهای آریایی با ایالمیهمان آسانی با سومری

ها و سکاهای ایران های قفقازی چندان سریع جوش خوردند، که بلخیها و لولوبیشدند، و مادهای آریایی و گوتی

 ی سند و هیرمند و هامون.شرقی با مردم قفقازی حوزه

بینیم. بافت جمعیتی کنی جمعیتی را نمیکشی و ریشهای از نسلچهارم: در ایران زمین به شکلی نامنتظره هیچ نمونه

یار بسیار طوالنی در خود شناختی شباهت دارد که جمعیتهای پیشین را برای مدتی بسهای زمینبندیاین تمدن به چینه

شان را دست نخورده شان در جمعیتهای نو آمده نیز برخی از عناصر هویتی و فرهنگیکند و حتا پس از ادغامحفظ می

کنی جمعیت سکاها به دست زردپوستان هان را داریم و در ی تمدن چینی ریشهگذارد. در مناطق غربی حوزهباقی می

بینیم. اما در ایران پوست هند و اروپایی را میپوست بومی اروپا به دست نوآمدگان روشنکنی جمعیت تیرهاروپا ریشه

شود و این امری بسیار غیرعادی است. چون کشتار جمعیتهای زمین هیچ نشانی از رخدادهایی شبیه به این دیده نمی

-نسانی است که در قبایل گردآورندههای ژنتیکی رقیب نوعی الگوی جهانی در جمعیتهای اهمسایه و نابود کردن خزانه

جنگهای »شکارچی هم رواج داشته و در دوران تاریخی هم کامال مرسوم بوده و در متونی بسیار متنوع )مثال در 



بینیم. غیاب چنین الگویی و عمومیت جوش هایش را میسزار( نمونه« جنگهای گل»توکودیدس یا « پلوپونسوس

ادی و الگویی ویژه است که تنها در ایران زمین با این گستردگی و بسامد دیده خوردگی جمعیتها به هم امری غیرع

ها انجامیده و از سوی دیگر پیوستگی تاریخی ی عمر قومیتشود. این امر از سویی به تداوم چشمگیر و خیره کنندهمی

پ.م  ۳۰۰پ.م تا  ۳۰۰ شان را نتیجه داده است. قومیت و زبان سومری که ازبافت جمعیتی و درآمیختگی تدریجی

هایی از کند نمونهپ.م تا حدود زمان مسیحیت ادامه پیدا می ۲۶۰۰تداوم داشته، در کنار قومیت و زبان اکدی که از 

اند همتاهایشان در ایران پ.م تا به امروز دوام آورده ۱۶۰۰ایران غربی هستند و اقوام بلخی و سغدی که از حدود 

ها( یا چینی ها، اتروسکها، سامنیتی اقوام اروپایی )مثال ایونین با عمر سه تا هفت قرنهتوااند. اینها را میخاوری

آورند که تر از یک هزاره دوام میها( مقایسه کرد. در هردوی این قلمروها تنها اقوامی برای مدتی طوالنی)مثل ووسون

گاور پدید آورند. در حالی که در ایران زمین اقوامی که ها دولتی مقتدر و جنها یا فرانکها یا سلتها یا التینمثل هان

ای شوند و به الیهی قومیت عزل میها( بالفاصله از مرتبهکنند )مثل پارسها و پارتها و تخاریچنین دولتی تاسیس می

 ی اقوام دیگر گشوده است.شوند که بر روی همهسیاسی تبدیل می

 

  



 

 بخش سوم: عصر هخامنشی

 

 هخامنشیجمعیتهای جهان در عصر  گفتار نخست:

 

شود. دوران عطفی در تاریخ جهان محسوب میتاریخ دوران هخامنشی، با هر معیاری که بدان بنگریم، نقطه

ی هخامنشی، زمانی است که گذار از مرحله شهرنشینی ابتدایی به شهرنشینی پیشرفته در آن ساله ۲۳۰به نسبت کوتاهِ 

چنین در این دوران بود که برای نخستین بار دولتی در ابعاد جهانی بر سطح زمین پدیدار شد. هم انجام گرفت. در

همین دوران به نسبت کوتاهِ دو و نیم قرنی، شاهد ظهور نخستین ادیان یکتاپرست جهانی، نخستین ساختارهای 

نگی فراگیر و بِینانژادی یا بِینازبانی های تمدنی و فرهای و فرامحلی و نخستین نهادها و چارچوباجتماعی فراقبیله

هستیم. دوران هخامنشی، با وجود اهمیت و تأثیر شگرفی که در تاریخ تمدن انسانی باقی گذاشته است، به دلیل کمبود 

 شود. چون دورانی ناشناخته تجسم مینویسان امروزین دارد، معموالً همی تاریخی زیادی که با تاریخمنابع و فاصله

هم آنچه در دوران هخامنشی گذشت، نخست باید زیربنای جغرافیایی و چارچوب اقلیمی حاکم بر برای ف

های انسانی یابی به درکی بهتر در این زمینه، در سه گام پیاپی به جمعیتمردمان آن دوران را بهتر بشناسیم. برای دست

 نگریست. ها در ابتدای عصر هخامنشی خواهیم یافتگی آنو الگوی توزیع سازمان

های تمدنی گوناگون را از یکدیگر تفکیک خواهم کرد و شمار و نژاد ی نخست، قلمروها و زمینهدر مرتبه

یافتگی اجتماعی تمدن هخامنشی و زیستند، برخواهم شمرد. در گام بعدی، سازمانها میمردمی را که در این سرزمین

مساحت و جمعیت،  -به تفکیک  -م نگریست؛ به این ترتیب که تر خواهی یادشده را دقیقجایگاه این تمدن در زمینه



کنم. در پایان، از درون های پدیدآمده در ابتدای دوران هخامنشی را وارسی میمراکز تجمع جمعیت آن دوران و تمدن

ای درون هی مردمان این دوران از اقوام و سرزمینهای موجود در مورد انگارهنگرم و به دادهبه نظام هخامنشی می

 پردازم. قلمرو دولت هخامنشی می

توان به چهار قلمرو جغرافیایی متمایز های کره زمین را میام، کل تمدنچنان که در نوشتارهای دیگر نشان داده

گیرد و تا قرن پانزدهم ی آمریکای شمالی و جنوبی را در بر میها، قلمرو آمریکا است که دو پارهتقسیم کرد. یکی از آن

رود دریانوردان اسپانیایی به این قلمرو، نسبت به بقیه قلمروهای تمدنی در انزوایی کامل قرار داشت. دیگری، تمدن و و

جمعیت پایین صحرای بزرگ آفریقا خاستگاه آن است. این منطقه ی وسیع اما به نسبت کمآفریقای سیاه است که منطقه

ی تاریخ ظاهر شدند و با تأخیر ی این قلمرو دیرتر از دیگران بر صحنههای انسان نیز بوده است. اما تمدنگونه زادگاه

به نویسایی، یکجانشینی و شهرنشینی دست یافتند. سوم، قلمرو خاوری است که مرکز تمدنی آن، چین محسوب 

ن ادامه های هندوکش آغاز شده و از ترکستان و سیبری تا مرزهای چین و هندوچیی پهناور از کوهشود. این گسترهمی

 یابد. می

ی دیرینه، پرجمعیت و از نظر تمدنی پیشرویی قرار دارد که در میان آمریکا، آفریقای سیاه و خاورزمین منطقه

های دریای ی شمالی آفریقا یعنی کرانهی غربی اوراسیا به همراه حاشیهام. قلمرو میانی نیمهآن را قلمرو میانی نام نهاده

های یکجانشین و گیرد. در این قلمرو است که نخستین تمدنرا در بر می -مصر و کارتاژ  -مدیترانه و ساحل نیل 

های مرکزی این قلمرو زمین، یکی از هستهاولین اَشکال زندگی شهرنشینی و سبک زیستن کشاورزانه پدید آمد. ایران

پیش از میالد، تنوع  ۴۰۰ا ت ۵۵۰های ی سالمنشی یعنی در فاصلهی نخست دوران هخارود. در نیمهبه شمار می

ی یادشده، کامالً ناهمگن و نامتقارن بود. در آمریکا، هنوز تمدن یکجانشین جمعیتی و سطح تمدنی قلمروهای چهارگانه

متمرکز به معنای واقعی کلمه تکامل نیافته بود. در آفریقای سیاه نیز اوضاع چنین بود و در چین، تازه نخستین اَشکال 

های متمرکز منتهی نشده بود. در این دوران تنها قلمرو نی در حال تکوین بود، اما هنوز به ظهور دولتزندگی شهرنشی

ی شرقی این قلمرو بود که از شهرنشینی پیشرفته و سبک زندگی متمدنانه، به معنای دقیق کلمه، میانی و آن هم نیمه



افیایی جمعیت در این چهار قلمرو به دست آوریم، تر در مورد توزیع جغربرخوردار بود. برای آن که تصویری دقیق

 1نمایی بیشتر به این قلمروها بیندازیم.تر و با درشتبهتر است نگاهی ریزبینانه

ی سرزمینی بزرگ در دو سوی شمالی و جنوبی خط استوا تشکیل شده است. در قلمرو آمریکایی از دو پاره

ود و تنها بسال پس از کشته شدن بردیا، آمریکای شمالی عمالً خالی از سکنه  ۱۲۰پیش از میالد، یعنی  ۴۰۰سال 

یلومترمربع ککردند. کانادای امروزین، با ده میلیون جمعیتی کوچک از گردآورندگان و شکارچیان در آن زندگی می

ان شده بود. کشور نهپهای قطبی پارهی آن زیر یخهای انسانی بود و بخش عمدهوسعت، تقریباً خالی از جمعیت

به داشت؛ یعنی امروزین ایاالت متحده آمریکا نیز با نُه میلیون و چهار صد هزار کیلومترمربع مساحت، وضعیتی مشا

ی جنوبی کرهگذراندند، ساکن دیگری نداشت. در نیمجز چند هزار نفری که به سبک گردآوری و شکار روزگار می

ترین کشورهای آمریکای جنوبی هستند، جمعیت بسیار آرژانتین، که بزرگنیز وضعیت چنین بود؛ یعنی در برزیل و 

 اند. ها آن را در حد صفر قلمداد کردهاندک بود و برخی از کتاب

جا، مستقل از سایر قلمروها، ، در آمریکای مرکزی قرار داشت. در آنتنها مراکز جمعیتی مهم در این قاره

ترین مرکز جمعیتی در این هنگام، کشور آمده و تکامل یافته بود. بزرگ ی زندگی کشاورزانه پدیدنخستین هسته

ک میلیون یپیش از میالد نزدیک به  ۴۰۰امروزین مکزیک بود که حدود دو میلیون کیلومترمربع مساحت دارد و در 

به یکدیگر تشکیل  ی آمریکای شمالی و جنوبیکنندهی مرتبطداد. آمریکای مرکزی که از باریکهنفر را در خود جای می

گیرد. در این قلمرو سیصد هزار کیلومترمربع وسعت در بر می ۵۲۰،کشورهای بولیوی، نیکاراگوئه و اوروگوئه را با یافته

ردم این سرزمین، کردند. بافت نژادی جمعیت سراسر قاره آمریکا با مردم ساکن چین، همسان بود. مهزار نفر زندگی می

گ به کانادا نقل بودند که از چین و نواحی شمالی سیبری به حرکت درآمده و از راه پل بریندر واقع، همان مهاجرانی 

 مکان کرده بودند. 

                                                 

 برگرفته شده است.( 1372ایودی و جونز )آید از کتاب مکهای جمعیتی که پس از این می. تمام داده1



لیون کیلومترمربع وسعت، در این هنگام حدود می ۷/۷ی جنوبی یعنی استرالیا با کرهترین سرزمین نیمبزرگ

کردند. بنابراین در این گردآوری و شکار زندگی میی آنها به سبک داد که همهدویست هزار تن را در خود جای می

ای که در قلمرو میانی شاهد آن هستیم، هنوز تکامل های پیچیدهی متمرکز و دولتنواحی عمالً زندگی کشاورزانه

 نیافته بود.

کز در قلمرو آفریقایی نیز اوضاع چنین بود. به جز مصر و کارتاژ که به قلمرو میانی تعلق داشتند، تنها مر

ای از کشورها شد. آفریقای غربی از مجموعهجمعیتی در آفریقای غربی قرار داشت و به حدود یک میلیون نفر بالغ می

میلیون کیلومترمربع وسعت دارند. در مقابل این  6/2ی غربی آفریقای سیاه تشکیل شده که روی هم رفته در نیمه

یلیون م ۷۲/۱دند، در آفریقای شرقی با وسعت ه روی آورده بوجمعیت نسبتاً بزرگ که به تازگی به زندگی کشاورزان

زیستند. به این ترتیب، در قلمرو آفریقای سیاه عمالً مرکز جمعیتی بزرگی تکامل کیلومترمربع، تنها صد هزار نفر می

 وردند. آنیافته بود و تنها در آفریقای غربی بخشی از جمعیت بانتو به تدریج به سمت زندگی کشاورزانه روی می

ترین مرکز تمدنی در چین خاص قرار داشت که چهار میلیون کیلومترمربع وسعت دارد و در در قلمرو خاوری، بزرگ

کردند داد. مردمی که در این سرزمین زندگی میپیش از میالد بیست و پنج میلیون نفر را در خود جای می ۴۰۰

شود. چینیان در شناخته می« هان»داشتند که امروز به نام زردپوست بودند و بخش عمده آنها به گروهی قومی تعلق 

ها و فنون راههای را ابداع کرده بودند و در فنون کشاورزی، ذوب فلز و کندن آباین هنگام شهرنشینی پیشرفته

هیدرولیک تسلط یافته بودند و نویسا بودند. اما این جمعیت بزرگ در سرزمینی بسیار وسیع پراکنده شده بود و 

های کوچک همسایه در آن تکامل یافته و به جنگ با ها و پادشاهیواحدهای سیاسی کوچکی در قالب امیرنشینی

توان از دولت متمرکز چین سخنی به میان آورد. در سایر یکدیگر مشغول بودند، به شکلی که هنوز در این دوران نمی

هزار کیلومترمربع  ۲۲۰ته بود؛ چنان که کشور کُره، با نقاط قلمرو خاوری، زندگی کشاورزانه هنوز رواج چندانی نیاف

هزار کیلومترمربع وسعت، تنها سی  ۳۷۰داد و ژاپن، با مساحت، تنها جمعیتی حدود ده هزار نفر را در خود جای می



زی کردند و با زندگی شهرنشینانه، کشاورهزار نفر سکنه داشت که تمام این افراد به سبک گردآوری و شکار زندگی می

 و نویسایی بیگانه بودند.

ترین مراکز جمعیتی در بخش شرقی این منطقه، یعنی خاستگاه زندگی کشاورزانه، قرار در قلمرو میانی بزرگ

ی عظیم چهار و نیم میلیون کیلومترمربعی قاره هند است که با گسترهداشتند. یکی از مراکز جمعیتی بزرگ این ناحیه، شبه

داد. از این جمعیت بزرگ، پانزده میلیون نفر بیست و پنج میلیون نفر را در خود جای میخود، جمعیت بزرگی حدود 

ی جمعیت یادشده در کشورهای بنگالدش، کردند. بخش عمدهی رود گنگ، در بخش شمالی هند، زندگی میدر حاشیه

گ در اطراف رودهای سِند و گنگ ی جمعیتی بزرپاکستان، ایالت اوتارپِرادِش امروزین و پنجاب ساکن بودند. این وزنه

 داد. پدیدار آمده بود و از رواج زندگی کشاورزانه در این منطقه خبر می

چنان از نظر سطح زندگی و پیچیدگی هم های بزرگ،هایی از جمعیتی غربی قلمرو میانی با وجود دارا بودن هستهنیمه

های جمعیت در نواحی ترین تراکمغربی قلمرو میانی، بزرگی جوامع انسانی، وضعیتی بدوی و ابتدایی داشت. در نیمه

زار ه ۵۰۷اند و رتغال در آن قرار گرفتههای اسپانیا و پی ایبریا، که امروز کشورجزیرهشد. شبهجنوبی و غربی دیده می

معیت ای از این جداد. بخش عمدهحدود سه میلیون نفر جمعیت را در خود جای می کیلومترمربع وسعت دارد،

مهاجرانی از یونان و فینیقیه بودند که سبک زندگی کشاورزانه را به سواحل این سرزمین منتقل کرده بودند. در شمال 

 داد. هزار کیلومترمربع، حدود سه میلیون نفر را در خود جای می ۵۵۰ایبریا کشور کنونی فرانسه، با 

ایتالیا با چهار میلیون نفر جمعیت و وسعتی به ترین مرکز جمعیتی اروپا یعنی در همسایگی فرانسه، بزرگ

هزار کیلومترمربع قرار داشت. با وجود این، هنوز در ایتالیا دولت به معنای واقعی کلمه شکل  ۳۰۰نسبت اندک یعنی 

شهرهای کوچکی وجود داشتند که به جنگ با یکدیگر مشغول بودند. در شمال این منطقه، چنان دولتنگرفته بود و هم

رسید هزار کیلومترمربع می ۴۴۰ترین مرکز جمعیتی در آلمان و اتریش قرار داشت که مساحتشان روی هم رفته به بزرگ

های جمعیتی بزرگ در اروپای غربی، سایر داد. گذشته از این وزنهو حدود دو میلیون نفر جمعیت را در خود جای می

نه و فاقد زندگی شهرنشینی پیچیده بود. به عنوان مثال، کافی ی غربی قلمرو میانی عمالً خالی از سکهای نیمهسرزمین



هزار  ۱۵۰شان، تنها میلیون کیلومترمربعی ۱۵۰/۱سعت است به این نکته اشاره کنیم که کشورهای اسکاندیناوی با و

پانصد هزار  پیش از میالد تنها ۵۰۰هزار کیلومترمربع وسعت، در سال  ۳۱۰دادند و انگلستان با نفر را در خود جای می

ی شرقی قلمرو میانی یافتگی زندگی انسانی، در نیمهنفر جمعیت داشت. بنابراین گرانیگاه اصلی جمعیت و سازمان

شد و به همین زمین محسوب میی شرقی در زمان یادشده، ایرانی مرکزی این نیمهتردید هستهمتمرکز شده بود. بی

 هانی نیز در همین قلمرو و توسط همین مردم به انجام رسید.یافتگی نخستین دولت جدلیل بود که سازمان

دار تشکیل یافته بود که هر یک برای خود سبک ی شرقی قلمرو میانی از چندین تمدن دیرینه و نامنیمه

ترین نظم سیاسی در تردید، کهنهای خاصی داشتند. بیدهی قدرت سیاسی و نژادها و زبانهای سازمانزندگی، شیوه

زمینه به کشور مصر تعلق داشت. در ابتدای قرن پنجم پیش از میالد، مصر با یک میلیون کیلومترمربع وسعت حدود این 

های مجاور و ی تمدنی بزرگی بود که سرزمینداد. مصر هستهدو و نیم میلیون نفر جمعیت را در خود جای می

 اش سخت تحت تأثیر آن قرار داشتند. همسایه

یلیون کیلومترمربع مساحت قرار داشت که کشورهای الجزایر، مراکش م ۱/۳ین مغرب با در غربِ مصر، سرزم

ی باالیی صحرای بزرگ آفریقا به تدریج توسط مهاجرانی از فینیقیه شود. این باریکهو تونس امروزین را شامل می

داد. اینان همان ر خود جای میشد و در اواسط دوران هخامنشی حدود دو میلیون نفر از مردم فینیقیه را دمسکونی می

ی زمان با ظهور قدرت روم، به کشور کارتاژ دگردیسی یافتند. در فاصلهمردمی بودند که در پایان دوران هخامنشی و هم

میلیون کیلومترمربع مساحت قرار داشت که تنها حدود هزار نفر را در  ۷۶/۱و مصر، کشور پهناور لیبی با  میان مغرب

میلیون کیلومترمربع وسعت قرار  ۲/۱. در جنوب مصر، سرزمین اتیوپی با و عمالً خالی از سکنه بود دادخود جای می

شد. در این سرزمین تنها چند صد هزار نفر چنان فاقد نهادهای سیاسی و دولت متمرکز محسوب میگرفته بود که هم

ی عربستان به این جزیرهران سامی، که از شبههایی از مهاجپیش از میالد بود که بخش ۵۰۰زیستند و تازه در سال می

منطقه کوچیدند، بخشی از نهادهای زندگی شهرنشینانه را به این منطقه وارد کردند؛ با وجود این، در همسایگی اتیوپی 

 سرزمین سودان با دو و نیم میلیون کیلومترمربع قرار گرفته بود که در قرن ششم پیش از میالد حدود یک و نیم میلیون



دار مصریان بودند و پادشاهان دوران متأخر ایشان، که نفر جمعیت داشت. مردم سودان، از نظر تمدنی و فرهنگی، وام

ها کردند و اینهای هفتم و هشتم پیش از میالد مصر را فتح کنند، خود را مصری فرض میحتا موفق شدند در قرن

 هایی بودند که تابع کمبوجیه شدند. همان کوشی

پوست آفریقایی و مهاجران سپیدپوست سامی را در خود جای داده های سیاهای از جمعیتمصر آمیخته قلمرو

ای خاص از جمعیت سیاه شناسند، اما شایسته است آن را به عنوان رگهبود. این جمعیت را امروز با نام حامی می

د قبایل سامی مهاجر، دچار آمیختگی نژادی آفریقایی در نظر بگیریم. در جنوب مصر، مردم اتیوپی به تدریج با ورو

گیری تمدن و فنون کشاورزی گشتند؛ اما سودان، با وجود وامشدند و به عناصری از فرهنگ و زبان سامی مجهز میمی

ی جنوبی دریای مدیترانه، های موجود در حاشیهداد. سرزمینپوست را در خود جای میچنان جمعیتی سیاهاز مصر، هم

ی و مغرب، از مردمی سپیدپوست و به اصطالح بَربَر تشکیل یافته بود. اینان کسانی بودند که از نواحی شمالی یعنی لیب

های سیاه بومی درآمیخته بودند. ترکیب جمعیتی بالکان، در دریای مدیترانه به این منطقه کوچیده بودند و با جمعیت

قفقازی مقیم این منطقه و مهاجران پُرشمار آریایی را در خود جای ای از بومیان این هنگام، بسیار پیچیده بود و آمیخته

 داد. می

دار مصریان بود، در شمال این قلمرو و در دریای مدیترانه قرار سرزمین دیگری که از نظر تمدنی بسیار وام

میلیون نفر جمعیت  هزار کیلومترمربع وسعت، در ابتدای دوران هخامنشی حدود پنج ۵۵۰ی بالکان، با جزیرهداشت. شبه

جزیره یونان های درسی چنین نوشته شده که سه میلیون نفر از این جمعیت در شبهداد. در کتابرا در خود جای می

کردند! با توجه به آن که در این هنگام یونان، از نظر ساخت تمدنی و پیچیدگی زندگی کشاورزانه و الگوهای زندگی می

هزار کیلومترمربع  ۱۳۰جا که مساحت این کشور های همسایه خود نداشت و از آنزمینشهرنشینی، تمایز چندانی با سر

نماید توان در این ارقام شک کرد. چنین میدهد، میاست که تنها حدود یک سوم مساحت کل بالکان را تشکیل می

د، جمعیت این منطقه را بیش دهنشهرهای یونانی نشان میای که به دولتنویسان، به دلیل شیفتگی و عالقهکه تاریخ

های جهان ی جمعیتترین کتاب مرجع در زمینهایوِدی و جونز، که مهماند. مکاز آنچه در واقع بوده است تخمین زده



جزیره یونان، یعنی در یک سوم چنان به این که حدود شصت درصد جمعیت بالکان در شبهاند، همباستان را نوشته

های کشاورزی در یونان و اند پافشاری دارند. اما با توجه به کم بودن مساحت زمینبوده مساحت این منطقه، متمرکز

توزیع به نسبت متقارن شهرهای بزرگ و مراکز جمعیتی در سراسر بالکان، باید فرض کرد که جمعیت این منطقه 

زیستند، ی بالکان میجزیرهدر شبهاست. به این ترتیب، از پنج میلیون نفری که  توزیعی متقارن و انتشاری همگن داشته

های باختری یعنی در یوگسالوی، مقدونیه و بخش -حدود یک و نیم میلیون نفرشان در یونان و بقیه در نواحی شمالی 

 کردند. زندگی می -ترکیه 

ی ی تمدنی دیگر در ناحیهاش مصر بود، یک هستهگذشته از این بلوک جمعیتی بزرگ، که مرجع فرهنگی

هزار کیلومترمربع مساحت، در  ۷۵۰ی قلمرو میانی قرار داشت که مرکز آن آناتولی بود. آناتولی در این هنگام با شمال

ترین مراکز جمعیتی قلمرو میانی محسوب داد و یکی از بزرگحدود چهار میلیون نفر جمعیت را در خود جای می

بودند. سه میلیون  های اولیههزار تن دیگر ارمنی ۷۵۰ هزار تن از این مردم یونانی و ۲۵۰پ.م.  ۵۰۰شد. در سال می

شهرهایی یونانی، فریگی، کاریایی و ها و مردم قفقازی بومی این منطقه بودند و دولتای از آریایینفر دیگر آمیخته

زمین قفقاز ی آناتولی، سرها پیوسته بودند. در حاشیهی کوروش به دولت پارسآوردند که از دورهلوکیایی را پدید می

هزار کیلومترمربع مساحت قرار داشت که حدود دویست تا سیصد هزار نفر جمعیت قفقازی را در خود جای  ۴۷۰با 

رفتند تا بودند و می یافتهای از قبایل ایرانی به این ناحیه راه ی نخست پ.م. به تدریج مجموعهداد. از ابتدای هزارهمی

زمین تعلق داشت و یکی از نخستین ی شمال غربی ایرانفقاز، در واقع، به گوشههای بعدی تبدیل شوند. قبه ارمنی

 جا به آناتولی صادر شد. مراکزی بود که تمدن ایرانی از آن

هزار کیلومترمربع وسعت قرار داشت و کشورهای سوریه،  ۳۲۰ی آسورستان با در جنوب آناتولی، منطقه

پیش از میالد دو میلیون نفر جمعیت  ۴۰۰داد. این منطقه در سال جای میفلسطین اردن و لبنان امروزین را در خود 

کردند. از نیم میلیون نفری داشت که یک و نیم میلیون نفر آن در شمال و نیم میلیون نفر دیگر در جنوب زندگی می

شوند. در ته میهای جنوبی، یعنی در لبنان و فلسطین، ساکن شده بودند سیصد هزار تن یهودی دانسکه در سرزمین



ی عربستان با نزدیک به سه میلیون کیلومترمربع قرار داشت. عربستان از نظر جمعیتی و جزیرهجنوب آسورستان، شبه

آن در جنوب این ناحیه و در یمن قرار داشت.  شد، اما گرانیگاه اصلی جمعیتی آسورستان محسوب میاقلیمی دنباله

ی جنوبی و در زیستند، یک میلیون نفر آن در منطقهان هخامنشی در عربستان میاز یک و نیم میلیون نفری که در دور

وهوای یمن مستقر بودند. چنان که گفتیم، در چارچوبی تاریخی، قفقاز و آسورستان و عربستان آبهای خوشقسمت

چنین وضعیتی را های جنوبی فلسطین و لیبی چنان که بخششدند، همزمین محسوب میهایی اقماری از ایرانبخش

 در مورد مصر داشتند. 

پیش از  ۴۰۰رودان بود که در سال زمین در دوران هخامنشی، میانهای جمعیتی بزرگ ایرانیکی از گرانیگاه

هزار کیلومترمربع وسعت،  ۴۴۰رودان، با داد. میانمیالد بین یک تا یک و نیم میلیون نفر جمعیت را در خود جای می

امروزین ایران را  زمین که کشورداد. بخش مرکزی ایرانزمین تشکیل میها را در ایرانن جمعیتترییکی از متراکم

پیش از میالد دو و نیم میلیون نفر را در خود  ۱۰۰۰یلیون کیلومترمربع وسعت دارد، در حدود م ۶۵/۱سازد و برمی

ی پهناور بالغ شد. به این بخش باید منطقهداد و در ابتدای دوران هخامنشی جمعیت آن به چهار میلیون نفر جای می

زیستند. گرد میآسیای میانه را نیز با چهار میلیون کیلومترمربع مساحت افزود که در آن یک میلیون نفر سکای کوچ

هزار کیلومترمربع مساحت داشت که در ابتدای دوران  ۶۵۰زمین )کشور امروزین افغانستان( ی شرقی ایرانشمال نیمه

زمین، کشور امروزین پاکستان و ، یک و نیم میلیون نفر در آن ساکن بودند. بخش جنوب شرقی ایرانهخامنشی

ی هند قارهای از آن پانزده میلیون نفری که هنگام شرح شبهگرفت و بخش عمدههایی از شمال هند را در بر میبخش

گردی تشکیل یافته بود ، از قبایل آریایی کوچی این جمعیتزیستند. بخش عمدهبدان اشاره کردیم، در این منطقه می

که از ابتدای هزاره اول پیش از میالد به این منطقه کوچیده بودند و بخشی از آنها مانند قبایل کورو، کامبوجَه و سَکا، 

 آمدند.جا میای بودند که از نواحی شمالی به آندر واقع، قبایل ایرانی

های انسانی در ابتدای عصر صه کنیم به چنین تصویری از توزیع جمعیتاگر بخواهیم تمام آنچه را گفتیم خال

 یابیم:هخامنشی دست می



ی شرقی قلمرو میانی ی مرکزی زندگی کشاورزانه و باالترین درجه از پیچیدگی نهادهای اجتماعی در نیمههسته

های جغرافیایی تشکیل شده ین بخشی شرقی، با حدود بیست و چهار میلیون نفر جمعیت، از امتمرکز شده بود. نیمه

بود: آناتولی با حدود چهار میلیون نفر جمعیت، بالکان با حدود پنج میلیون نفر جمعیت، مصر و مغرب با حدود سه 

زمین که جمعیتش در چندین گرانیگاه جغرافیایی متمایز توزیع شده بود؛ حدود یک میلیون نفر میلیون نفر، و ایران

زمین ی جنوب شرقی ایرانزمین، یک و نیم تا دو میلیون نفر جمعیت در گوشهشرقی ایران ی شمالسکاهای گوشه

 )پاکستان و شمال هند امروزین(، و در حد فاصل این دو، سرزمین امروزین افغانستان با یک و نیم میلیون نفر جمعیت،

زمین با سیصد هزار نفر جمعیت و ی شمال غربی ایرانایران مرکزی با حدود چهار میلیون نفر، قفقاز در گوشه

زمین را ی غربی ایرانزمین با یک میلیون نفر جمعیت قرار داشتند. حاشیهی جنوب غربی ایرانرودان در گوشهمیان

آسورستان با دو میلیون نفر جمعیت پوشانده بود و عربستان با یک و نیم میلیون نفر جمعیت در جنوب این قلمرو 

چون مناطقی اقماری زمین، با به شمار آوردن قفقاز، آسورستان و عربستان همرتیب، کلیت ایرانقرار داشت. به این ت

 داد. در کنار آن، پانزده و نیم میلیون نفر جمعیت را در خود جای می

چون شد، آناتولی و بالکان همپیکر محسوب میی مرکزی یک واحد سیاسی غولزمین، که هستهدر کنار ایران

ی مترقی، پیشرفته اجتماعی منسجم و به هم پیوسته قرار گرفته بودند؛ با این تفاوت که آناتولی نیمه -سیاسییک واحد 

داد. جمعیت کلی این منطقه نُه میلیون نفر بود که به شکلی تقریباً همگن در سراسر و متمدن این منطقه را تشکیل می

ی مصر با حدود سه میلیون نفر جمعیت و بالکان، تمدن دیرینه ی آناتولیاین سرزمین توزیع شده بود. در جنوب منطقه

 داد.قرار داشت و این، تمام نواحی پیشرفته و یکجانشین قلمرو میانی را تشکیل می

های دارای کشاورزی عمیق و شهرهای بزرگ جهان در مقطع تاریخی تمام نهادهای سیاسی پیشرفته، سرزمین

هایی از آمریکا ی شرقی قلمرو میانی، تنها در چین، بخشرکز بودند. گذشته از نیمههای یادشده متمیادشده، در منطقه

یابی به نظمی چنان از دستای از اروپا شکلی اولیه از نهادهای سیاسی پدید آمده بودند، اما همو نواحی دورافتاده

محروم مانده بودند.  -بینیم ین میزمهای مصر، آناتولی و ایرانمانند آنچه در سرزمین -اجتماعی و تمرکز سیاسی 



داد. ی مرکزی متمدن تشکیل میی بزرگ را در اطراف این هستهتوزیع جمعیت جهان در زمان یادشده چند حاشیه

گرفت و ی تمدنی قلمرو خاوری بود که تنها بیست و پنج میلیون نفر را در چین خاص در بر میترین هستهچین مهم

ای شمالی ی هند، عالوه بر حاشیهقارهداد. شبهدیگر را در باقی نواحی قلمرو خاوری جای میچهار تا هفت میلیون نفر 

ی غربی اروپا داد و نیمهشد، بیست و پنج میلیون نفر را در خود جای میکه بخشی از ایران هخامنشی محسوب می

ی نواحی اروپا شد. بقیهحدودی آلمان شامل می حدود دوازده میلیون تن را در مراکز جمعیتی فرانسه، ایتالیا، ایبریا و تا

چهار میلیون نفر جمعیت داشت. آفریقای سیاه پنج و نیم میلیون نفر و کل قاره آمریکا بین سه تا چهار میلیون نفر را 

داد که حدود یک و نیم میلیون نفر آن در بخش میانی این قاره، یعنی در مکزیک و آمریکای مرکزی، در خود جای می

 ه دارای زندگی کشاورزانه بود، متمرکز شده بودند.ک

  



 گفتار دوم: نخستین نام برای کشور ایران

 

های بعدی تفاوتی مهم های تابع هخامنشیان که در بیستون وجود دارد، با سیاههنخستین فهرست سرزمین

ی بیستون به عنوان یکی از کتیبههای بعدی حذف شده است. نام پارس در دارد. آن هم این که نام پارس در فهرست

ی شود. تنها در یک کتیبههای دیگر به این شکل دیده نمیها همتای ماد و مصر و سغد آمده، اما در کتیبهسرزمین

های تابع آمده که، با توجه به بحثِ پارس با همین ترتیب در فهرست سرزمین ( نامDSmکوچک مربوط به شوش )

  1ی بیستون قرار داد.د نزدیک به زمان نوشته شدنِ نبشتهپیشاروی، تاریخ آن را بای

های تابع خود را جمشید فهرست سرزمینپس از حدود بیست سال، هنگامی که داریوش بار دیگر در تخت

رستم نیز از اشاره به این نام خودداری ورزید. بعد از او ی نقششمرد، به نام پارس اشاره نکرد و در کتیبهبرمی

ی های تابع هخامنشیان قید نکردند و همواره به کلمهو اردشیر نیز نام پارس را به عنوان یکی از سرزمین خشایارشا

ها اشاره کردند. این بسیار غریب است، چون ی سایر سرزمینپارس به عنوان مفهومی استعالیی و در کنار مجموعه

ای پارسی و پیش از آن یلهدانیم که در آن دوران قبکنند و میتمام این پادشاهان به خود با لقب پارسی اشاره می

ی هی سیاههسرزمینی به نام پارس وجود داشته است. در سراسر دوران پیشاهخامنشی این نخستین بار است که پادشا

برد. اش نام نمیکند و در آن از زادگاه خود، خاستگاه قدرتش و پایتخت اصلیهای زیر فرمانش را ارائه میسرزمین

 انگیز باید دلیلی داشته باشد.ن غیابِ شگفتای

ی بیستون، که تنها شود. گذشته از کتیبهی پارس گشوده میاین معما تا حدودی با وارسی بارِ معنایی کلمه

های تابع با بینیم که فهرست سرزمینهای هخامنشی همواره میاشاره به سرزمین پارس را در بر دارد، در باقی کتیبه
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های تابع من شود که معموالً چنین ترجمه شده است: گذشته از پارس یا عالوه بر پارس سرزمیناز میای آغجمله

 چنین هستند...

است که « هَچا»و « هَدا»ی در واقع، حرف اضافه اند،ترجمه کرده« گذشته از»و « عالوه بر»آنچه مترجمان به 

 1استان برای برساختن حالت صرفی بایی و ازی کاربرد دارد.دهد و در زبان پارسی بمعنی می« از»و « با»به ترتیب 

 -یا با پارس  -های تابعِ من از پارس یعنی اگر بخواهیم این عبارت را با دقت ترجمه کنیم، باید بنویسیم سرزمین

واسطه ها و نوعی ها فرض بر این بود که کاربرد این دو حرف چیرگی پارسیان بر سایر سرزمینچنین هستند. تا مدت

فرض دهد. اما بنونیست به درستی نشان داده که این پیشبودن یا مرجع حقوقی و نظامی بودنِ پارس را نشان می

بنابراین وقتی داریوش در  2شود، همراهی و معیت است.نادرست است و در هر دو این حروف اضافه، آنچه مراد می

اَدَم اَدَرشی هَدا اَنا پارسا کارا تیا » بر، عبارتهای فرماناز ذکر فهرست سرزمین پیش ،(DPe) جمشیدی تختنبشته

برش هستند هایی که فتح کرده و فرمانآورد احتماالً به توصیف کلیت سرزمینرا می «هَچامَه اَتَرسَه مَنا باجیم اَبَرَه

 3است: کنت( به فارسی چنین ترجمه کرده ی انگلیسیی ترجمهمشغول است. این عبارت را سعید عریان )به واسطه

«. ها هستند کشورهایی که[ من عالوه بر مردم پارسی از آن خود کردم، که از من ترسیدند )و( به من باج دادنداین»]

ترجمه شده و بنابراین طوری وانمود شده که گویی مردم پارس افرادی « عالوه بر»به صورت « هَدا»در این ترجمه 

های یادشده منحصر بوده ها هستند و هراسیدن از شاه و باج دادن به او تنها به سرزمینضای این سرزمینمجزا از اع

 است. 

اش عنوان کرده، گوشزد بنونیست را مورد توجه قرار ی یادشده، چنان که کنت در یادداشت پای ترجمهترجمه

به واسطه و از »های تابع باج گرفتن از سرزمین داده و بنابراین فرض نکرده که منظور داریوش گشودن و ترساندن و
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ی جدید جاری چنان در این ترجمهی آن تعبیر پیشین هممایهمردم پارس بوده است. این در حالی است که درون« راهِ

اشاره شده، که مردان/ مردمان/ « پارسا کارا»ی کلیدی در فهم این عبارت، آن است که در آن به و ساری است. نکته

داریوش در  رسیم:برگردانیم، به تعبیری روشن و شفاف می« با»را به « هدا»دهد. بنابراین اگر اهیانِ پارسی معنی میسپ

هایی که به زودی فهرست چون توصیفی برای سراسر سرزمینجا خود را با مردم پارس جمع بسته و از ایشان هماین

ای ویژه م پارسی اسمی جغرافیایی یا نامی خاص برای اشاره به قبیلهکند. به بیان دیگر، انگار ناشوند استفاده میمی

شده نشان های فهرستنیست. بلکه نامی عام است که وضعیتی خاص و موقعیتی مشخص را در سراسر سرزمین

 شانگرِ اشاره به کارا )سپاه/ مردمان( است، و تأکید داریوش بر دو متغیرِ اصلی ن دهد. کلید اصلی فهم این عبارت،می

 و پرداخت خراج.  رعایت داد و قانون؛ یعنی، حساب بردن از اقتدار شاه

هایی هستند که داد و قانون هخامنشی را با پرداخت خراج ها سرزمینگوید: اینداریوش در این متن چنین می

دادن به او نیست چرا به من و حساب بردن از قانون من رعایت کردند. موضوع بر سر ترسیدن مردم از یک نفر یا پول 

های هخامنشیان، بعید است ایشان با این دستمایه خود را ستوده باشند. اشاره به خراج و که، با توجه به سایر نبشته

توان با نگریستن کند و این را میی نظم و قانون مورد نظر شاه داللت میترس از اقتدار سیاسی، قاعدتاً، به تثبیت شالوده

ترجمه « از آنِ خود کردم»برانگیزی آغاز شده که به شکل بحث« اَدَم اَدَرشی»جمله دریافت. عبارت با به فعل آغازینِ 

معنی  «داشتن، بنیان کردن، محکم ساختننگه»( مشتق شده و darی دَر )که فعلِ ادرشی از ریشهشده است. در حالی 

)ساختن( نیز از همین ریشه است و  darytiیایی )محکم کردن( و فعل لیتوان firmusدهد. چنان که عبارت التین می

ی اگر با پشتوانه 1دَرمَه( از این بن گرفته شده است.، ویدَرنَه، اوپَهپارسی بسیاری )از جمله داریوش هاینامی عنصر پایه

ری ساختن های داریوش، این ارجاع داریوش به دو عنصر باج و ترس را در معنای تثبیت اقتدار سیاسی و جاسایر کتیبه

 «. من نگه داشتم و پایدار ساختم»شود که چنین ترجمه می« ادم ادرشی»گاه قانون و داد بگیریم، آن
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اند و به این ترتیب نظم در آنها تثبیت شده هایی که تابع قانون او شدهجا به فهرست سرزمینداریوش در این

شود. داریوش عبارتِ مردمان پارسی با حالت بایی وارد میجاست که کند. ایناند اشاره میو توسط شاه نگه داشته شده

گه داشته و منظم کرده، و این کار ن -ی خراج و پروای از اقتدارش شانهنبر اساس دو  -ها را گوید که این سرزمینمی

غرافیایی ویی جرا با مردمان پارسی انجام داده است. به روشنی آشکار است که مردمان پارسی در این عبارت به قلمر

اشت. داریوش به همراهِ مردمان دکنند، وگرنه وضعیت بایی در موردشان معنا نای اشاره نمییا مفهومی نژادی و قبیله

عبارتند از مردمانی که در « پارسا کارا»ها مستقر کرده است. بنابراین پارسی نظمِ مبتنی بر خراج و پروا را در سرزمین

پارسی را در  یآید که داریوش کلمهجا برمیاند. از ایننظم با داریوش همراه بودهاین نگه داشتن و مستقر ساختنِ 

و  ه استجا به صورت نامی عام و فراگیر برای تمام کسانی که از مردمان/ سپاهیانِ وفادار به وی باشند به کار برداین

 ها، پرهیز کرده است. میان فهرست سرزمین از آمیختن آن به داللتی جغرافیایی یا نژادی، یعنی از آوردن این نام در

ی پارسی مفهومی چنین دهد نه تنها داریوش از کلمهبه زودی شمار زیادی از شواهد را پیش خواهم کشید که نشان می

کرده، که شهروندان دولت هخامنشی نیز از این واژه تصویری چنین فراگیر، غیرجغرافیایی و فراقومی عام را مراد می

توان دریافت. داریوش، گریستن به انتهای همین نبشته نیز به خوبی میاند. عام بودنِ مفهوم پارسی را با ندر ذهن داشته

» نویسد که: می بردار،های فرماندرست بعد از فهرست نام سرزمین گیرد،پس از آن که تعبیرهای یادشده را به کار می

یده شوند، از این پس شادی اندیشی که از دیگری نترسم، این مردم پارس را بپای. اگر مردم پارس پایگونه میاگر این

 . 1«ی اهورامزدا بر این خاندان فرو خواهید رسیدبه وسیله

اند که پایداری و اقتدار کل شاهنشاهی به اعضای برخی از نویسندگان معاصر این عبارت را چنین فهم کرده

رسیدگی کند. کافی است  ی پارس یا ساکنان سرزمین پارس وابسته است، و شاه باید به وضع اعضای این قبیلهقبیله

 ۱۲ین در آن روزگار )زمهزار تن( بنگریم و آن را با جمعیت ایران ۲۰۰ی پارس )در بیشترین حالت، به جمعیت قبیله
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میلیون نفر( مقایسه کنیم تا دریابیم که این تفسیر تا چه حد نادرست  ۲۵میلیون نفر( و جمعیت کل شاهنشاهی ) ۱۵تا 

م در شرایطی که داریوش و جانشینانش به شکلی معنادار از آوردن نام پارسی در میان نام نماید، آن هربط میو بی

 اند. ها خودداری کردهسایر سرزمین

توان دریافت، همان است که داریوش با آن کل جا میپارسی در این یترین تعبیری که از کاربرد کلمهمحتمل

داشت و اند. این که نظم و امنیت در کل به پاسن منظم فهرست شدههایی را در نظر دارد که چنیشهروندان سرزمین

است، نشانگر آن  مهربانی به پارسیان وابسته است، و این که فرو رسیدنِ شادی از سوی اهورامزدا به این کار وابسته

ی و هم در انتها جا با مفهومی محدود و کوچک سر و کار نداریم. داریوش در این کتیبه، هم در ابتدااست که در این

مترادف با  اما، کار، بر عام بودن مفهوم پارسی تأکید کرده و مفهومی عمومی از آن را به دست داده است. این مفهوم

 یاشاره شهروند یا رعیتِ دولت هخامنشی نیست، بلکه شکلی خاص از شهروندی را در نظر دارد. گویا داریوش با

ی وفادار به قانون و نظم هخامنشی را تصویر مدلی از شهروند شایسته و عضوِ جامعه اش،پایانی ابتدای نبشته و تصریحِ 

 کرده و همان را با نام پارسی مشخص ساخته است. 

های پارسی باستان ی پارسی در متنتعبیری که از عبارت یادشده به دست دادم با مرور سایر کاربردهای کلمه

ای های هشتم و نهم پ.م. برچسبی بوده که اتحادیهدر سده -مانند ماد  -س شود. تردیدی نیست که نام پارتأیید می

جهان باستان ظاهر  های گوناگونِ کرده است. از همین دوران نام پارسی در زباناز قبایل آریایی را از بقیه متمایز می

زمان با هم در تقریباً هم 1نی( در یونادر ایالمی، و پِرسِس )« شیپ -پار»در اکدی، « سو -آر -پا»شود. می

بینیم که در اساطیر یونانی نیز پهلوانی به شوند و یک قرن بعد میاواخر قرن نهم پ.م. در منابع نوشتاری پدیدار می

کنند و ها، تنها به نامی قومی و نژادی و گاه جغرافیایی داللت میشود. تمام این ثبتنام پرسئوس بر صحنه پدیدار می

 شود. جمشید دیدیم، نشانی در آن دیده نمیی داریوش در تختکه در کتیبهاز مفهومی 
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ی پارس برای ی بیستون، کلمهی متمایز دارد. در کتیبههای هخامنشی دو دورهپارسی در کتیبه یکاربرد کلمه

دهد، به کار را نشان می و یا به عنوان لقبی که هویت نژادی و قومی سرداران اشاره به سرزمین )معموالً همراه با ماد(

( و این نام به عنوان یکی از ۳-۱دانسته شده )بندهای « شاه در پارس»داریوش  گرفته شده است. در ابتدای این کتیبه

چون قلب جغرافیایی (. آشکار است که داریوش به پارس و ماد هم۱۷-۱۲ی تابع وی قید شده است )بندهای هاسرزمین

(. با وجود ۵۰-۴۳اشاره کرده است )بندهای « دیگر هایپارس و ماد و سرزمین»ون بارها به نگریسته، چقلمرو خود می

ماند. گذشته از نام پ.م، پارس کانون ناآرامی است و به داریوش وفادار نمی ۵۲۲ل های سااین، در جریان شورش

قومیت سرداران داریوش  ساختنِبار از این کلمه به شکل مفرد مذکر فاعلی برای مشخص  هفدهسرزمین، در این متن 

 ( استفاده شده است. مانند ویندرفرنه )وندافر( و وئومیسَه )هومیترا

ی پارسی درست مانند ارمنی یا مادی یا ساگارتی است که در موارد دیگری به کار در این مورد کاربرد کلمه

دهد. در پایان این نبشته، فهرست شان میای را نی قبیلهگرفته شده و به همین ترتیب، عضویت فردی در یک زمینه

شش پهلوانی آمده که همراه با داریوش شورش کردند و بردیا / گوماتا را به قتل رساندند. ایشان نیز همگی با لقب 

ای وجود ندارد که این کلمه در آن هنگام به عنوان برچسبی اند. اما گذشته از این کاربرد، اشارهپارسی مشخص شده

 شده برای افرادِ مهم به کار گرفته شده باشد. ستایشعمومی یا 

ی پارسی استفاده کرد، های خود را نگاشت و بار دیگر در آنها از کلمهجمشید نبشتهداریوش وقتی در تخت

های هخامنشی بینیم که نام پارس در کتیبهجا به بعد میرایج در بیستون فاصله گرفت. از این کامالً از کاربرد قدیمی

 شود. زمین یا اشاره به کل این سرزمین به کار گرفته میبرای اشاره به کلّیت مردم ساکن در ایران

پ.م. در استفاده از نام پارسی چرخشی  ۵۱۰ی دهه های آغازینِ توان حدس زد که داریوش در سالبنابراین می

م و فراقومی را ابداع کرده است. جالب است که از کمی زبانی را تجربه کرده و کاربرد نوین آن به عنوان نامی عا

های قلمرویش نام برده که به این ترتیب در منابع هخامنشی اولیه دیده تر، داریوش از سرزمینی در میان شهربانیپیش

روش و شود. در واقع، نویسندگان زیادی به غیاب نام ایالم به عنوان یک شهربانی )ساتراپی( مستقل در دوران کونمی



یعنی دولت  بعید نیست که غیاب این نام بدان دلیل باشد که قلمرو باستانی شوش و انشان، 1اند.کمبوجیه اشاره کرده

شد. باستانی ایالم، زیر فرمان کوروش با نام پارس بازسازی شده بود و این نام برای اشاره بدان به کار گرفته می

دیگر کاربرد نام ایالم را برای اشاره به این قلمرو باب کرده و به تدریج آن داریوش احتماالً همان شاهی بوده که بار 

 را جایگزین اسم پارس کرده است. 

بعد از اشاره به اهورامزدا و این که آسمان و زمین و مردم و شادی را آفریده،  ،Dpdی نبشتهداریوش در 

کافی است این  2، اسبان خوب و مردان خوب دارد.گوید که این سرزمین پارس که اهورامزدا به من ارزانی داشتمی

ی دیگر داریوش مقایسه کنیم تا دریابیم که مقصود امری محلی و موضعی نبوده و اشاره به عبارت را با محتوای کتیبه

این شهریاری اهورامزدا( »): گوید( میDSfشوش ) یپارس، به سراسر قلمرو هخامنشی اشاره دارد. داریوش در نبشته

رستم لقب پارسی را چنین در نقش. هم3«که بزرگ، دارای اسبان خوب، و دارای مردان خوب است به من بخشید، را

جا با اشاره به اورنگ در همان گیرد، و برای آن که بر عام بودنش تأکید کند،با افتخار برای خودش و پدرش به کار می

در  4ها رزم آورده است.ی مرد پارسی در دوردستهستند که نیزهی آن نشانه گوید که اقوام نگهدارندهشاهنشاه می

ی هخامنشی یاد دارندگانِ اورنگ نوشته شده، نام تمامی سی قومیتِ برسازندهی همین دیوارنگاره، که کنار نگهکتیبه

سر قلمرو های دوران پختگی سلطنت داریوش به سرادر نبشته« پارس»ماند که و بنابراین تردیدی باقی نمی 5شده

لقبی برای تمام شهروندان برگزیده و وفادار این دولت جهانی است، مستقل از « پارسی»کند و نام هخامنشی اشاره می

 آن که به کدام قومیت یا سرزمین منسوب باشند.
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بینیم که پس از نام برده شدن فهرست ی خود داریوش در بیستون، میها، مانند کتیبهدر برخی از فهرست

خواهد که تا مردم گوید این مردم پارس هستند و از جانشین خویش میهای تابع، شاهنشاه هخامنشی مینسرزمی

در فهرست وجود ندارد و پس از آن که فهرست یادشده ارائه پارس را بپاید. در برخی از موارد نام پارس اصوالً 

« رسی، مردم پارس را بپایپس از من به قدرت میتو که »یا « خداوند مردم پارس را بپاید»شود، شاهنشاه عبارتِ می

برد. چنان که به زودی بیشتر در این مورد بحث خواهم کرد، به گمان من این نشانگر آن است که در را به کار می

ای و جایگاه دوران داریوش هخامنشی و در همان ابتدای دوران پادشاهی وی، مفهوم پارس از موقعیت یک نام قبیله

چون برچسبی برای مفهوم استعالیی و تا حدودی ایدئولوژیک به کار گرفته شد. نیولی در خارج شد و همسرزمینی 

ی سیاسی هخامنشیان کاربرد و رواجی نداشته کتاب آرمان ایران تاکید کرده که نام ایران در عصر هخامنشی برای گستره

ا در این دوران انکار کرده است. این در حالی است که است، و بر این مبنا وجود هویتی ملی متمایز و منظمِ ایرانی ر

ی دقیق و روشنی از دولِت جهانیِ شود که شاهانشاهان خودانگارهبا مرور عبارتهای یاد شده به روشنی معلوم می

اند. ایشان در این دوران هنوز کشور خود گرفتهاند و برچسب مشخصی هم برایش به کار میهخامنشی در ذهن داشته

اوستایی برگرفته شده و در « سرزمینهای آریاییِ » خواندند. نام ایران که از نامیدند، بلکه آن را پارس میایران نمی را

 ابتدا ماهیتی دینی داشته، بعدها و احتماال در عصر اشکانی به این نام افزوده شده است. 

نشی تثبیت گشت، که به عنوان ی پارس نه تنها به عنوان نام رسمی دولت هخامدر دوران داریوش واژه

برچسبی برای انسان کامل و اَبَرانسان نیز به کار گرفته شد. به زودی به کاربردهای لقب پارسی در این معنا بیشتر 

های ی پارسی به عنوان برچسبی عمومی در متنخواهم پرداخت. فعال توجه به این نکته اهمیت دارد که کاربرد واژه

پیش از میالد و با پشتیبانی داریوش  ۵۰۰تا  ۵۲۰های گردد که در فاصله سالمی ز این واژه برمتأخرتر، به معنایی ا

 هخامنشی ابداع شده و رواج یافته است.



 

 

 

 شانو سیر تحولاستانها قومی پیکربندی منطق گفتار سوم: 

 

زمین در عصر هخامنشی بنگریم، بهترین منبعی که در اگر بخواهیم از درون به قلمرو جغرافیایی ایران

ساالری و ویران اختیار داریم اسناد اداری و دیوانی دولت هخامنشی است. با توجه به دیرینگیِ این دیوان

ای که بین ما و زمان هخامنشیان فاصله انداخته، های دولتی ایرانی در بیست و پنج سدهبایگانی یشدن چندباره

دهی ترین منابعی که سازمانتنها منابعی در اختیار ما باقی مانده که بر سنگ حک شده باشند. به این ترتیب، مهم

های هخامنشیان نبشتهها و سنگکتیبهدهند زمین در عصر هخامنشی را به دست میجغرافیایی و جمعیتی ایران

 هستند. 

توان با ای و کمکی نیز در اختیار داریم که میدر کنار این منابع درباری و دولتی، دو منبع حاشیه

های هخامنشی به دست آورد. دهی سرزمینتر از تنوع جمعیتی و الگوی سازماننگریستن بدان تصویری دقیق

که بخشی از آن یعنی فَرگَرد نخست وَندیداد و بندی از مهریشت به شرح  ستاوستایکی از این دو منبع، 

اش تدوین شده است. دیگری، فهرستی پردازد و در زمان هخامنشی به شکل امروزینهای ایرانی میسرزمین

دهد و اقوامی که های گوناگون شاهنشاهی هخامنشی به دست میخود از بخش تواریخاست که هرودوت در 

 شمارد. ن را برمینام آنا

ساالری آشکارا بهترین منبع برای فهم جغرافیای سیاسی هخامنشیان مراجعه به منابع بازمانده از دیوان

های شاهنشاهان این دودمان، است. تأکید نگارنده بر این منابع تاریخی از نوشتهخود هخامنشیان، یعنی سنگ



هرودوت، بر منابع  تواریخای و فرعی یونانی، یعنی آن روست که در بیشتر نوشتارهای جدید، منبع حاشیه

های گیر و روشنی که هرودوت در ذکر فهرست استانایرانی تقدم یافته است. با توجه به خطاهای چشم

بندی مورد نظر او با مقیاسی جغرافیایی بندی و تقسیمهخامنشی مرتکب شده و با توجه به این که صورت

نماید که بهترین راه برای نگریستن به مبنای اقوام و نژادها مرتب شده، چنین میآید و بیشتر بر جور درنمی

های شاهنشاهان هایی باشد که در کتیبهها و سرزمیناندرون شاهنشاهی هخامنشی، مرور کردن فهرست استان

 این دودمان ثبت شده است.

بزرگ آن را ثبت کرده است.  شود و داریوشی بیستون دیده مینخستین فهرست از این رده در کتیبه

شود؛ یعنی، زمانی که داریوش به پیش از میالد مربوط می ۵۲۱ د تاریخ ثبت این نوشتار به سالبه احتمال زیا

کرد. فهرستی که داریوش زمین را فتح کرده بود و خود را جانشین برحق کوروش بزرگ قلمداد میتازگی ایران

 یگیرد. لوکوک واژهرا در بر می است، بیست و سه دَخیوم )یا دَهیوم( های هخامنشی به دست دادهاز سرزمین

دلیل او برای  229دَخیوم یا دهیوم را، با توجه به کاربرد آن در منابع ودایی، مترادف با قوم و نژاد گرفته است.

یرآمیز برای این سخن آن است که این کلمه را در سانسکریت به صورت داسیو داریم که با داللتی منفی و تحق

ی هند و ایرانی آن دَسَه/ دَهَه است که مرد و شود. ریشهاشاره به بومیانِ غیرآریاییِ هندی به کار گرفته می

شود. از سوی دیگر، معموالً کلیدواژگان منفیِ دهد و از این بارِ منفی نشانی در آن دیده نمیانسان معنی می

ی آن گیرند، هر چند ممکن است واژگونهمورد استفاده قرار نمیدارای بار هویتی برای اشاره به خودانگاره 

دانیم که یکی از ها کم کم داللتی منفی پیدا کند. این را میهای منسوب به خودیرخ دهد؛ یعنی، کلیدواژه

 کنند، خودشان ظهور میهای هخامنشی آمده و بعدتر اشکانیان از میانشان هم در کتیبهقبایل مهم سکا که نام

چنین اند و نام دهستانِ و شاید داغستان امروزین نیز احتماالً از ایشان گرفته شده است. همنامیدهرا داهَه می
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شناختند و این ها، را با این برچسب میها و ایالمیهخامنشیان تمام اقوام شاهنشاهی، از جمله مادها و پارس

که کاربرد  این پایه، لوکوک به درستی استنتاج کردههمان است که بر نام ده و دهکده باقی مانده است. بر 

اش متأخرتر و تحریف شده است و معنای اصلی آن همان بوده که هخامنشیان ودایی این کلمه با داللت منفی

 اند. گرفتهو سکاها به کار می

های در نبشته کرده، اما بهتر است آن راهر چند معنای اصلی و کهن این واژه به قومیت و نژاد اشاره می

های هخامنشی هخامنشی به سرزمین یا قلمرو ترجمه کنیم. قومیت به خاطر تنوع قومی نمایان در دهیوم

ی کشور، با داللت سیاسی امروزین و مدرنی که دارد، همتای خوبی برای آن برابرنهاد دقیقی نیست و واژه

شده است. اگر بخواهیم بار سیاسی کلمه به کار گرفته  230هاشود، هر چند در برخی از ترجمهمحسوب نمی

ها را در بر ترین فهرست داریوش این سرزمینرا رعایت کنیم، باید آن را به استان برگردانیم، نه کشور. کهن

پارس، ایالم، بابِل، آشور، عربستان، مصر، آنان که کنار دریا هستند، سارد، ایونیه، ماد، ارمنستان،  231گیرد:می

که روی هم رفته  -زَرنگ، هرات، خوارزم، باختر، سُغد، گَندارَه، سَکَا، تَتَگوش، رُخَج و مَکَه  کاپادوکیه، پارت،

 سازند. بیست و سه سرزمین را برمی

شود که در دیده می( DSm)ی دیگری از داریوش دقیقاً همین فهرست، با همین ترتیب، در کتیبه

آشور، عربستان، مصر، سارد، داریم: پارس، ایالم، بابل، جا هم چنین فهرستی شوش کشف شده است. در آن

تتگوش، رخج، سند،  زرنگ، هرات، خوارزم، بلخ، سغد، گنداره،کاپادوکیه، پارت، ماد، ارمنستان،  ایونیه،

 .232 های پتاسوس بر سر ...ایونیایی اسکودرا،
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ها گیرد. ترتیب و نامیاین فهرست ناقص است و در شکل کنونی بیست و سه سرزمین را در بر م

پیش از سارد و ایونیه حذف « آنان که کنار دریا هستند» دقیقاً با بیستون همسان است، با این تفاوت که عبارتِ 

توان این دو را در انتهای فهرست افزوده شده است و بنابراین می« های پتاسوس بر سرایونی»شده و عبارت 

ها و ذکر شدن نام پارس که تنها در بیستون و این کتیبه دیده ترتیب ها ومترادف دانست. یکسان بودن نام

 اند. شود، نشانگر آن است که این متن را در زمانی نزدیک به نبشتن بیستون پدید آوردهمی

شود که داریوش فهرست سوم را نیز داریوش به دست داده است. این کتیبه به زمانی مربوط می

ی دوم دوران پادشاهی اوست. در این نوشته، کرده بود و بنابراین مربوط به نیمهجمشید را آغاز ساخت تخت

ها، اسم پارس غایب است. و جالب است که در میان این نام 233بردداریوش از بیست و پنج سرزمین نام می

مردم پارس  هایی که من باها هستند سرزمینگوید که به خواست اهورامزدا، اینی خود میاو در ابتدای نوشته

کند و چنان که به زودی از آن خود کردم؛ و بنابراین به این ترتیب پارسیان را از فهرست خود حذف می

گیرد. به کار می« اَبَرانسان وفادار به آرمان هخامنشی»خواهیم دید، این عبارت را برای اشاره به مفهومی عام از 

ایالم، ماد، بابِل، عربستان، آشور، مصر،  ن قرار است:جمشید به ایهایش در تختفهرست داریوش از سرزمین

های خشکی و آنها که کنار دریا هستند، کشورهایی که آن سوی دریا هستند، ارمنستان، کاپادوکیه، سارد، ایونی

 اِسگَرتیا، پارت، زَرَنگ، هرات، بلخ، سُغد، خوارزم، تَتَگوش، رُخَج، سِند، گَندارَه، سَکَه، و مَکَه.

کند، احتماالً، های زیر فرمان خود را فهرست میدیگری که بار دیگر داریوش در آن سرزمین یکتیبه

داری خشایارشا نوشته شده است. این کتیبه را در در پایان دوران سلطنت وی یا در ابتدای دوران زمام

غایب است و چنین ها بینیم. در این فهرست، بار دیگر نام پارسرستم، یعنی در آرامگاه داریوش، مینقش

ماد، ایالم، پارت، هرات، بلخ، سُغد، خوارزم،  234شود:های هخامنشی به دست داده میفهرستی از سرزمین
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خوار، سَکاهای تیزخود، بابِل، آشور، عربستان، مصر، زَرَنگ، رُخَج، تَتَگوش، گَندارَه، هند، سَکاهای هوم

ها، های پِتاسوس بر سر، لیبیاییوی دریا، ِاسکودرَه، ایونیارمنستان، کاپادوکیه، سارد، ایونیه، سَکاهای آن س

بینیم که ساختار جغرافیایی شاهنشاهی هخامنشی به بیست و نُه جا میها، اهالی مَکَه، و کاریه. در اینکوشی

ها، که جمعیتی با زبان ها بخشی از آنسرزمین تقسیم شده است. چنان که آشکار است در میان این سرزمین

هایی که این سازند. یکی از نمونهی مرکزی شاهنشاهی را برمیدهند، هستهژاد آریایی را در خود جای میو ن

شود. در ( دیده میDNرستم )ی داریوش در نقشدهد در کتیبهمرکزی بودن بخشی از جمعیت را نشان می

اند. در این کتیبه به پارسی، ه شدههای سنگی ایشان نام برداین کتیبه بخشی از درباریان داریوش در زیر نگاره

  235مادی، ایالمی، پارتی، سَکای تیزخود، بابِلی، آشوری و اهالی مَکَه اشاره شده است.

دهد، به خشایارشا مربوط است. ی دیگری که از دورانی متأخرتر فهرستی مشابه را به دست میکتیبه

کند و های زیر فرمان خود را به این ترتیب فهرست میخود سرزمین 236ی ضد دیوخشایارشا در ابتدای کتیبه

کند: ماد، ایالم، رُخَج، اَرمنیه، زَرَنگ، پارت، هرات، بلخ، سُغد، خوارزم، چنان پارس را از این میان حذف میهم

ه در کنار دریا شود به آنهایی ککند ایونیه تقسیم میو تصریح می -بابِل، آشور، تَتَگوش، سارد، مصر، ایونیه 

اهالی مَکَه، اَرَبَیه یا عربستان، گَندارَه، سِند، کاپادوکیه،  -کنند اند و آنهایی که آن سوی دریا زندگی میساکن

 ها.ها و کوشیها، کاریخوار، سَکاهای تیزخود، ِاسکودرَه، اهالی اَکئوفَکَه، لیبیاییدَهَه، سَکاهای هوم

خامنشی در دست است که نام اقوام گوناگون تابع شاهنشاهی را، فهرست مشابهی از دوران اردشیر ه

پارسی، مادی،  237جمشید، نوشته است. نام این اقوام به این ترتیب است:های ایشان در تختدر زیرِ نگاره

ایالمی، پارتی، هراتی، بلخی، سُغدی، خوارزمی، زَرَنگی، رُخَجی، تَتَگوشی، گَنداری، سِندی )هندی(، سَکای 
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سوی خوار، سَکای تیزخود، بابِلی، آشوری، عرب، مصری، اَرمنی، کاپادوکی، ساردی، ایونی، سَکاهای آنهوم

 ، اهل مَکَه، و کاریایی.دریا، ِاسکودری، ایونیایی پِتاسوس بر سر، لیبیایی، کوشی

بر شود که اردشیر سوم آن را های نمایندگان اقوام ایرانی مربوط میفهرست ضمنی دیگر به نگاره

اند: مادی، زرنگی، بلخی، اسکودره، بر این نگاره دوازده قوم بازنموده شده 238پلکانی در کاخ داریوش افزود.

خوار؟(، عرب، هندی؟، لیبیایی، ایالمی، آشوری و سکایی )تیزخود؟(. ای؟(، سکایی )هومکلئیناسیات )تراکیه

شود که در آن سی سرزمین شاهنشاهی ه میای از حامالن تخت دیدرستم نگارهاز داریوش بزرگ هم در نقش

 اند. در قالبی تصویری نمایش داده شده

ها فهرستی بینیم که از دوران هخامنشی حدود ده سند در دست داریم که در تمام آنبه این ترتیب، می

شمارد، ا برمیاز اقوام تابع هخامنشیان یاد شده است؛ به جز دو تا از این موارد که تنها بخشی از اقوام تابع ر

های تابع هایی از سرزمیناند، فهرستپنج تای دیگر که توسط اردشیر، خشایارشا و داریوش نوشته شده

های دهند که شمار آنها از بیست و چهار تا بیش از سی سرزمین متغیر است. فهرستهخامنشیان را به دست می

زی اقوام ایرانی )داریوش( یا شماری مقدس و برابر ی مرکاند که هستهناقص احتماالً بر این مبنا تنظیم شده

های بازمانده از های مربوط به تمام نگارهبا دوازده صورت فلکی )اردشیر سوم( را بازنمایی کنند. اگر داده

رسیم: ها در دستگاه دولتی هخامنشیان میها را گرد آوریم، به این ترتیب، به فهرستی از اقوام و استاناستان

استان  ۱۲استان )اردشیر یکم(، و  ۳۰و  ۲۸استان )خشایارشا(، دو بار  ۲۴استان )داریوش بزرگ(،  ۲۴و  ۳۰

 .239)اردشیر سوم(

خود آورده مقایسه کنیم، به نتایج  تواریخگر فهرست یادشده را با آنچه هرودوت در کتاب سوم ا

هی هخامنشی را به بیست گوید که داریوش بزرگ شاهنشایابیم. هرودوت میگیر و جالبی دست میچشم
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چنان که دیدیم، سخن هرودوت نادرست است و اگر تمام منابع را در نظر  240استان متفاوت تقسیم کرد.

ی یادشده در و با پذیرش نگاره ۲۹و  ۲۴ ،۲۳سلطنت دیرپایش  های متفاوتِ رهبگیریم، داریوش در دو

شده از آن را ارائه ، هرودوت فهرستی سادهاستان را در کشورش گنجانده است. با وجود این ۳۰رستم نقش

بندی جغرافیایی توسط داریوش داند و مدعی است که این تقسیمکند و شمارشان را به بیست محدود میمی

 باقی بوده است.  -اواخر قرن پنجم پ.م.  -وضع شده و تا زمان وی 

ر برقرار بوده که مشابهش دشیبندی سی استانی اراین نیز نادرست است و در زمان هرودوت تقسیم

ی یک ایرانی را در فهرست دوران خشایارشا نیز دیدیم. هرودوت گفته که از طریق یک مترجم و به واسطه

عاتی شده، اطالی شاهنشاهی ارسال میجا به خزانهها و مقدار مالیاتی که از آنی نام و نشان این استاندرباره

در مورد  منبع ایرانی یا آن مترجم دانشی کلی و نه چندان دقیقبه دست آورده است. آشکار است که این 

 اند. ی قلمروشان در اختیار داشتهشیان و گسترهساالری هخامنهای استانی و دیوانتقسیم

  241دهد، چنین است:فهرستی که هرودوت از بیست استان شاهنشاهی به دست می

 245کاریا (،ωνέολἰΑ) 244آیولیا(، τωνήΜαγν) 243ماگنِزیا (،νωνἸώ) 242نخست ایونیا

(νῶΚαρلوکیا ،)246 (ωνίΛυκمیلویا ،)247 (ωνέΜιλυ) 248و پامفولیا (λωνύΠαμφ از دید هرودوت .)

اند. چنان که در نوشتار دیگری ( قرار گرفتهἈσίῃدهند و در آسیا )تمام این مناطق استان نخست را تشکیل می
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242. Ionians 
243. Magnesians 

244. Aiolians 

245. Carians 

246. Lykians 

247. Milyans 

248. Pamphylians 



ی شرقی دریای اژه است و بیشتر به سرزمین معنای کرانههای یونانی به ی آسیا در متن، واژه249امنشان داده

 کند. آناتولی، یعنی همان آسیای صغیر اشاره می

(، νῶΜυσ) 250هاگیرد: موسیاناستان دوم از دید هرودوت، این مناطق و اقوام را در بر می

 254هاهوتِنیان ( وωνέΚαβαλ) 253(، کابالیاهاωνίΛασον) 252ها(، السونیانνῶΛυδ) 251هالودیایی

(Ὑτεννέων) . 

( در ساحل راست دریا Ἑλλησποντίωνی هِلسپونت )سومین استان از دید هرودوت، در منطقه

که به زعم  -( κωνίΘρη) 256( و تِراکیهνῶΦρυγ) 255گیرد: فریگیهها را در بر میقرار دارد و این سرزمین

ی و منطقه (νῶΜαριανδυν) 258ماریاندونون (،νωνόΠαφλαγ) 257پافالگونیه -او در آسیا قرار دارند 

چون واحد ( است که آن را همκωνίΚιλ) 260چهارمین استان سرزمین کیلیکیه (.ωνίΣυρ) 259نشینسوری

 (،κηίΦοιν) 261ای است که فینیقیهدهد. پنجمی منطقهسیاسی و جغرافیایی مستقلی مورد اشاره قرار می

گیرد و از ُپسیدِئیون در مرز در بر می ( راπροςύΚ) 263سوریه، و قبرس (،νηίΠαλαιστ) 262فلسطین

 265(، لیبیπτουύγἰΑ) 264یابد. ششمین استانِ هرودوتی، مصرسوریه و کیلیکیه تا مصر ادامه می
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250. Mysians 

251. Lydians 

252. Lasonians 
253. Cabalians 

254. Hytennians 

255. Phrygians 

256. Thracians 

257. Paphlagonians 

258. Mariandynoi 

259. Syrians 

260. Kilikia 

261. Phenicia 

262. Palestine 
263. Cyprus 

264. Egypt 

265. Libyia 



(ωνύΛιβ،) 266کورنه (νηςήΚυρو بَرکَه ،)267 (ρκηςάΒرا در بر می ) گیرد که همگی در شمال آفریقا

( و ριοιάΓανδ) 269(، گَنداریانδαιύαγΣαττ) 268قرار دارند. هفتمین استان سرزمین ساتاگودای

چنین در این ی هخامنشی مترادف است. او هم( است که احتماالً با استان تَتاگوشیهκαιίΔαδ) 270دادیک

 ( نیز نام برده است. ταιύπαρἈ) 271منطقه از مردمی به اسم آپاروتای

گیرد. در بر می ( )کاسیان( راωνίΚισσ) 272هشتمین استان هرودوت، شوش و بقیه سرزمین کیسیان

 (ςῆΜηδικ) 275( است. استان دهم، مادηςίσσυρἈ) 274و آشور (νοςῶΒαβυλ) 273استان نُهم او، بابِل

گوید مردم شمرد و میی مرکزی آن را اکباتان برمیگیرد که هستهرا در برمی (ωνίΠαρικαν) 276و پاریکانیا

 278هاکنند. استان یازدهم او، کاسپیمیجا زندگی ( نیز در آنωνίρθοκορυβαντὈ) 277اُرتوکُروبانتیان

(σπιοιάΚ،) 279پاوسیکاها (καιίΠαυσپانتی ،)280ماتوها (ίμαθοίΠαντو دَرِیتاها )281 (ταιῖΔαρε) 

نام دارد.  (νῶγλἰΑ) 283آیگلون ( وνῶΒακτριαν) 282گیرد. استان دوازدهم او، بلخ یا باکتریارا در بر می

تا مرز رود اوکسین را شامل  () 285منستان( و ارςῆΠακτυϊκ) 284استان سیزدهم، پاکتوئیکه

                                                 

266. Kyrene 

267. Barca 

268. Sattagydai 

269. Gandarians 

270. Dadicans 

271. Aparytai 

272. Kissians 
273. Babylon 

274. Assyria 

275. Media 

276. Paricanians 
277. Orthocorybantians 

278. Caspians 

279. Pausicans 

280. Pantimathoi 

281. Dareitai 

282. Bactrians 

283. Aigloi 

284. Pactyïke 

285. Armenians 



 288تامانایوها (،ωνέΣαραγγ ) 287ها(، زَرَنگیωνίΣαγαρτ) 286هاشود. استان چهاردهم او ساگارتیمی

(ωνίΘαμανα،) 289هااوتی (ωνίτὐΟ،) 290هاموکون (κωνύΜ)  و ساکنان تبعیدی به جزایر دریای سرخ

مشخص شده است.  (σπιοιάΚ) 292( و کاسپیκαιάΣ) 291سَکا شود. استان پانزدهم او با نامرا شامل می

 294(، خوارزمρθοιάΠ) 293های پارتگوید شانزدهمین استان شاهنشاهی هخامنشی، سرزمینهرودوت می

(σμιοιάΧορو سغد ،)295 (γδοιόΣ) کنند. جا زندگی میدر آن گیرد و مردم آرِئیان )آریایی(را در بر می

گیرد. هرودوت را در بر می (οπεςίθἰΑ) 297( و اتیوپیνιοιάΠαρικ) 296استان هفدهم او پاریکانیان

دهد که یونانیان میان نواحی شرقی دریای اژه گوید این دو منطقه در آسیا قرار دارد. این عبارت نشان میمی

تمایز خاصی قائل نبودند و مناطق شمالی مانند آناتولی یا جنوبی مانند مصر و اتیوپی را از هم تفکیک 

( و σπειρσιάΣ) 299(، ساسپِیراهاσιῖΜατιηνο) 298نیاهاکردند. هجدهمین استان هرودوت ماتیهنمی

دهد. از دید او نوزدهمین استان مردمی مانند را در خود جای می (οισιίλαροδἈ) 300آالرودیان

 304(، ماراهاκρωσιάΜ) 303هاماکرونیان (،σιῖΤιβαρηνο) 302ها(، تیبارِنیσχοισιόΜ) 301هامُسخوئی

                                                 

286. Sagartians 

287. Sarangians 

288. Thamanaians 

289. Utians 

290. Mycans 

291. Sacans 

292. Caspians 

293. Parthians 

294. Chorasmians 
295. Sogdians 

296. Paricanians 

297. Ethiopians 

298. Matienians 

299. Saspeirians 

300. Alarodians 

301. Moschoi 

302. Tibarenians 

303. Macronians 
304. Mares 



(ὶΜαρσ)305، و مُسونویکوها (κοισιίΜοσσυνοرا در خود جای می )306دهد. بیستمین استان او، هند 

(Ἰνδῶν) ای در ذهن دارد.جا تصویری افسانههای آناست که از ثروت 

دهد، بار دیگر خشایارشا از سپاهش را شرح می ، زمانی که سان دیدنِ تواریخهرودوت در کتاب هفتمِ 

ها و مادها که لباسی خوریم: پارسها برمیکند. در این بخش به این نامشاهنشاه ارائه میفهرستی از اقوام تابع 

خنجر  شمشیر، وشیدند و به نیزه،پدار میدار و زرهِ فلسمشابه داشتند و کاله نرم نمدی، شلوار و پیراهن آستین

تن داشتند و رهبرشان )آنافِس پسر  ها برچون پارسها( که لباسی همها )کاسیو کمان مسلح بودند. کیسیان

نیز نامی پارسی دارد. این نام احتماالً هونافَه )یعنی دارای ناف و نژاد نیکو( پسر هوتَن بوده است.  307اوتانِس(

بعد از  308خایه.گروه بعدی آشوریان و مردم کلده هستند که باز رهبری پارسی دارند به نام هوتاسپ پسر اَرتَه

گیرند، ها قرار میای از آنها اَمورگَه نام دارند. بعد از آنها هندیکه گویا قبیله 309ند و سکاهاایشان مردم بلخ هست

ها در سیستان و بلوچستان هستند. ایشان لباسی شبیه به بلخیان و و بعدشان آریاها، که احتماالً همان آریاسپ

ها سغدی ها، خوارزمیان،قرار دارند: پارت چون مادها دارند. بعد از ایشان، این اقوام از ایران شرقیکمانی هم

های بلندی تا باالی زانو ها هستند و اهالی زرنگ که چکمهها. بعد از آنها کَسپیو اهالی گَنداره و دادیک

ها، ها، عربپاریکانیان ها،ها، موکیاناوتی ها،گیرند: پاکتیانپوشند. بعد از آنها این اقوام به ترتیب قرار میمی

ها، که به زعم هرودوت همان مردم و سوری ماریاندونای ها،ماتینیان 310ها،لیگیایی ها،ها، پافالگونیتیوپیاییا

هایی شبیه مردم ها که لباسها، السونیانتراکی ها،ها، موسیانها، لودیاییها، ارمنیکاپادوکیه هستند، فریگی
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307. Anaphes the son of Otanes 
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309. Scaran Scythians 
310. Ligyans 



ها یبارنیان و ماکرونیان و موسونویکاها، آالرودیان و ساسپرسیانها، تها، موسخویکیلیکیه بر تن دارند، میلیان

 311ها، و مردم جزایر دریای سرخ.و کولخی

های نویسندگان باستانیِ مرزهای غربی را در این مورد به شمار بیاوریم باید اگر بخواهیم تمام داده

 آناباسیسست که آریان نیکومدیایی در ای ایک متن متأخرتر را نیز به دو فهرست هرودوت بیفزاییم و آن سیاهه

ها، هنگام شرح فتوحات اسکندر، ی عصر رومیهای هخامنشی به دست داده است. این نویسندهاز استان

 312های هخامنشی را به این ترتیب فهرست کرده است:استان

ستان، کیلیکیه، ی بزرگ، کاپادوکیه، ارمنآشور، ماد، سکا، ایونیه، کاریه، لودیه، فریگیه -پارس، بابل

خور نامیده است، یعنی ماهی 314که مردمش را ایختیوفاگی 313سوریه و فلسطین، مصر، تاکسیال، اوریِتیان

)هرات(، ها، پارت، آریا ها، درنگیانا، آراخوسیا، باکتریا، قلمرو داههها و هیرکانیانگِدروسیا و کَرمانیا، ماردیان

 خوارزم، سغد، و عربستان. 

بینیم کامالً متفاوت است و بیشتر به هرودوت می تواریخز نظر شکل و ترتیب با آنچه در فهرست آریان ا

ماند. معلوم است که آریان پس از گذر چند قرن به منابع استوارتر ی خشایارشا و اردشیر میرونوشتی از سیاهه

 هخامنشیان سنجیده شودتری دسترسی داشته و اطالعاتی را ثبت کرده که اگر با محک اسناد درباری و درست

 دارد.  زیسته، دقت و اعتبار بیشتریزمان با ایشان میاز روایت هرودوت، که هم

گذشته از هرودوت و آریان، یک متن کمکی دیگر نیز از همین دوران هخامنشی در دست داریم که 

و در فرگرد یکم  دیدادوندر  اوستاپردازد. این شرح را در ها و اقوام میآن هم به شرح فهرستی از سرزمین

ی آنها در نیمه شرقی توان بازیافت. وندیداد تنها به شانزده سرزمین اشاره کرده است که همهاین کتاب می
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312. Arrian, Anabasis,  
313. Oreitians 
314. Ichthyophagi 



هرودوت باشد چرا که، چنان که  تواریختواند مکملی بر اند. در واقع، این فهرست میزمین قرار گرفتهایران

تر نگریسته بود و نماتر و دقیقبینی درشتامنشی را با ذرههای غربی شاهنشاهی هخدیدیم، هرودوت بخش

دهد، مشکوک و نامعتبر محسوب ی نیمه شرقی این دولت عظیم به دست میدر واقع اطالعاتی که درباره

 را در دست داریم.  اوستاهای مربوط به ی شرقی این شاهنشاهی، دادهشود؛ اما در مورد نیمهمی

: نخست سرزمین ایرانویج 315اند به ترتیب عبارتند ازنام برده شده ندیدادوشانزده سرزمینی که در 

تیا قرار گرفته است. این سرزمین که بر کرانه رود دائی( اَیریَنِم وَئِجو / )

جا های شمالی آسیای میانه قرار داشته باشد چرا که در اوستا قید شده که دَه ماه از سال در آن باید در بخش

سوغذو شَیَنِم( و سومی مرو  /ی سغد )زمستان است. دومین سرزمین جلگه

درفش ( زیبای افراشتهبَخذیم/  ( نیرومند است. چهارمین سرزمین بلخ )مُئوروم/)

( در میان بلخ و مرو است. ششمین سرزمین وندیدادی، هرات نیاسم /و پنجمی نِسا )

( کِرِتَه )ای در آن قرار دارد و هفتمین وَئه( است که دریاچههَرویوم /)

اند و با صفت بدسایه مشخص شده است. هشتمین سرزمین، اوروَه است که آن را با کابلستان یکی دانسته

 های پهناور است. ( نام دارد که بنا به تصریح وندیداد دارای چراگاه)

 ( نام دارد که همان هیرکانیه یا گرگان )خنِنتَه )نهمین سرزمین، 

( نام دارد و این همان خْوَیتی )( است. دهمین سرزمین، هَره

های واقع در شرق آن است. یازدهمین سرزمین، سَرَسوآتی سانسکریت است که نام رود هیرمند و سرزمین
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ی باختری هیرمند اشاره های کرانهنام دارد و قاعدتاً به سرزمین ( رایومندهیرمند )

( از آن نام برده شده است. به شکل رَغَه ) اوستاکند. دوازدهمین سرزمین ری است که در می

( ( نام دارد که یعنی چرخ. چهاردهمین سرزمین وَرِنه ) سیزدهمین سرزمین چَخرَه )

( هَندو )همان گیالن امروزین است. پانزدهمین سرزمین هَپتَ شود کهخوانده می

کند. شانزدهمین های شمالی هند و پنجاب امروزین اشاره مینامیده شده که یعنی هفت رود، و احتماالً به بخش

( قرار گرفته و چنین گفته شده که مردم این ی رود رَنگهَ )سرزمین، گرداگرد سرچشمه

 سرزمین سر ندارند و این بدان معناست که دولتی در این قلمرو وجود نداشته است. 

های مسلّم و روشنی که ما از دوران هخامنشی و جغرافیای سیاسی آن در دست به این ترتیب، داده

ها را داریوش بزرگ شود. یکی از آنمل میهای شاهنشاهی هخامنشی را شاداریم، هفت فهرست از سرزمین

پیش از میالد در بیستون نوشته است. این فهرست بیست و سه سرزمین را در بر  ۵۲۲یا  ۵۲۱در حدود سال 

جمشید نوشته و این یکی پیش از میالد، در تخت ۵۰۰گیرد. دیگری را نیز داریوش، احتماالً در حدود سال می

رستم یعنی شود. سومین فهرست نیز توسط داریوش نوشته شده و در نقشمیبیست و پنج سرزمین را شامل 

پیش از میالد نوشته شده است. این فهرست  ۴۸۵تا  ۴۹۰در آرامگاه وی وجود دارد که احتماالً در حدود سال 

داریم جمشید را گاه فهرست خشایارشا در تختدهد. آنها را به بیست و نُه تا افزایش میناگهان شمار استان

پیش از میالد نوشته شده  ۴۸۰شود و احتماالً در حدود سال چنان بیست و نُه سرزمین را شامل میکه هم

گیرد و در است. پس از آن فهرست دیگری از دوران اردشیر هخامنشی را داریم که سی کشور را در بر می

های ما در مورد جغرافیای ادهی اصلی دجمشید ثبت شده است. گذشته از این پنج فهرست که شالودهتخت

دهد، چهار فهرست کمکی یعنی بیست استان و اقوام ارتش شاهنشاهی سیاسی عصر هخامنشی را به دست می

را نیز در دست داریم. در صورتی که این  وندیدادی آریان و شانزده سرزمین هرودوت، سیاهه تواریخاز 



ی مهم از آن استخراج ای بدان بنگریم، چند نکتهمقایسهها را در کنار یکدیگر بگذاریم و به شکلی استان

 شود:می

دست، شود و این تکرار شدن شکلی یکجا تکرار میها در همهنخست آن که نام بعضی از سرزمین -

خورند و از محتوای های یادشده معموالً تنها با یک واژه برچسب میمند دارد. سرزمیننواخت و قاعدهیک

های یادشده آگاه ها، همگان بر حدود و مرزهای سرزمینآید که در زمان نوشته شدن این متنمتن چنین برمی

ای هستند که پیش از ظهور هخامنشیان نیز وجود داشتند ها به گمان من واحدهای سیاسیبودند. این سرزمین

ها را در دستگاه اداری پارس کردن آنها به یک استانِ تابع، آنان ساالران هخامنشی به سادگی با تبدیلو دیوان

های یادشده عبارتند از: ایالم، بابِل، آشور، مصر، سارد، ماد، اَرمنستان، کاپادوکیه، پارت، گنجاندند. سرزمین

ها اطالعاتی زَرَنگ، هرات، خوارزم، بلخ، سغد، گَندارَه، تَتَگوشیه، رُخَج و مَکَه. در مورد برخی از این سرزمین

دانیم که ایالم، بابِل، آشور، مصر، سارد، ماد، اَرمنستان، ست داریم. به عنوان مثال میکامل و مستند در د

هایی مستقر و شهرهایی پُرجمعیت و پُررونق کاپادوکیه، پارت و بلخ در ابتدای ظهور هخامنشیان دارای دولت

ه، تَتَگوش، رُخَج و مَکَه چیز بودند، با وجود این در مورد برخی از آنان مانند زَرَنگ، هرات، خوارزم، گَندارَ

نواخت و دانیم؛ اما با توجه به این که در هر پنج فهرست هخامنشی تمام این مناطق به شکلی یکزیادی نمی

های پیشاهخامنشی، که به سطح یک استان ی دولتتوان آنان را نیز در زمرهاند، میدست تکرار شدهیک

 اند، در نظر گرفت. فروکاسته شده

ها را در این یافته، برخی از نامهای کشاورز و سازمانی مرکزی سرزمینشته از این هستهگذ -

گاه دچار ها گهنواخت و برچسبی یگانه ندارند. این سرزمیناند اما نامی یکبینیم که تکرار شدهها میفهرست

ها، بنابر آنچه از این سرزمین شوند. برخیهای جایگزین میبندی و نامزایی، تفاوت در ردهتغییر اسم، شاخه

شده ها به دربار هخامنشی ارسال میدادند و یا مالیاتی اندک از آنبینیم، یا مالیاتی نمیهرودوت می تواریخدر 

دهی سیاسی وضعیتی ابتدایی داشته و به های یادشده هنوز از نظر سازماناست. این بدان معناست که سرزمین



بینیم، بیشتر به اقوام ساکن در آن ها میبندیهای هخامنشی و یا سایر ردهر فهرستاحتمال زیاد نامی که ما د

 اند. اشاره داشته

شود، اما های هخامنشی مرتب تکرار میهای یادشده عبارتند از عربستان که در فهرستسرزمین

ه یا همان عربستان، که در ای نکرده است و فقط به این نکته بسنده کرده که مردم اَرَبایهرودوت به آن اشاره

گذشته از اَرَبایه )عربستان(،  316کردند.اند، مالیاتی به شاهنشاه پرداخت نمیبندی شدهقلمرو شوش و بابِل رده

رو هستیم و این احتماالً همان قلمرو های پِتاسوس بر سر هستند، روبهبا مردم کنار دریا که احتماالً همان ایونی

سوی دریا و مقیم های کنار دریا، آنچنین با ایونیبه آن اشاره کرده است. هم هِلسپونت است که هرودوت

های گوناگون هخامنشی به یکدیگر تبدیل شده و از نو ابداع ها در فهرسترو هستیم. این نامخشکی نیز روبه

غربی سرزمین ای از قبایل مستقر در نواحی شمال نماید که هخامنشیان به مجموعهاند. یعنی چنین میشده

است. مردم ایونی نام خود را به کل این ترین قبیله از میان ایشان ایونی نام داشته اند که مهمرو بودهخود روبه

دهی این منطقه با مشکالتی بندی و سازمانساالران هخامنشی در ردهاند، اما معلوم است که دیواناستان داده

 اند. درگیر بوده

آمیز امروزین های رسمی و افسانههرودوت یا در متن تواریخآنچه در  این مشکالت، بر خالف

شهرهای یونانی با ایرانیان نبوده است. چرا که در بخش و دالورانه دولتهای آزادیبینیم، به دلیل جنگمی

ی های یادشده بخشام که به نصّ صریح خود منابع یونانی، بخشنشان داده ی یونانیی معجزهاسطورهکتاب 

ترین موانع بر سر اند؛ چنان که یکی از مهمشدهناپذیر و وفادار به شاهنشاهی هخامنشی محسوب میجدایی

گذاری و ای که در ناماند. بنابراین آشفتگیشهرهای ایونی بودهراه اسکندر هنگام حمله به ایران، همین دولت

ساالری هخامنشی ها و تحوّل درونی دیوانکاریشود به دستها دیده میترتیب قرارگیری نام این سرزمین
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ها مرتب تغییر کند و گاه با ادغام گیری این استانگذاری و جایشد نامشود؛ روندی که باعث میمربوط می

 چند منطقه در هم، یا تفکیک شدن از یکدیگر، همراه شود. 

زمینه جغرافیایی معلوم هایی که واحد سیاسی مستقر و مشخصی را در یک بنابراین در کنار سرزمین

مردان هخامنشی در جایگاهی رو هستیم که به تازگی توسط دولتاند، با برخی از اقوام روبهدادهتشکیل می

گیری، نام خود ساالرانه و فرآیندهای مربوط به مالیاتجغرافیایی نشانده شده بودند و برای سادگی امور دیوان

کردند. به گمان من، عربستان، که برای نخستین بار نام آن به این شکل تأسیس اطالق میهای تازهرا به استان

روست اما بار دیگر به همین ترتیب برای نخستین شود، و ایونیه، که با آشفتگی یادشده روبهدر تاریخ ظاهر می

 ها هستند.هایی از این سرزمینبینیم، نمونهبار نام آن را به عنوان یک واحد جغرافیایی می

رو هستیم که الگویی دقیقاً مشابه را از خود نشان الوه بر این دو، با دو قومیت مهم دیگر نیز روبهع -

ی بیستون با همین عنوان دهند: یکی سَکاها هستند و دیگری هندوان. سَکاها برای نخستین بار در کتیبهمی

نامد را، به همین ترتیب، سَکا می جمشید نیز ایشاناند. داریوش در تختی سَکا مورد اشاره واقع شدهساده

خوار، سَکاهای تیزخود، سَکاهای کند که سَکاهای هومهای بزرگی تقسیم میرستم ایشان را به شاخهاما در نقش

خوار و تیزخود ی خشایارشا بار دیگر نام سَکاهای هومسوی دریا و اِسکودرَه از آن میان هستند. در کتیبهآن

ی اردشیر چنین در کتیبهها تغییر نام یافته است. همسوی دریا احتماالً به دَهَهاهای آنشود، ولی سَکتکرار می

رو هستیم. بنابراین روشن است در ابتدای کار خواران و تیزکالهخودان روبهسوی دریا، هومنیز با سَکاهای آن

ری در قلمروهایی مشخص گیاند و بعدتر با توجه به جاییک قومیت بزرگ سَکا توسط داریوش مطیع گشته

اند. در مورد تر شکسته شدهو بر عهده گرفتن نقشی معلوم در سازوکار دولت هخامنشی، به واحدهایی کوچک

ی کند اما در کتیبهای به مردم هند نمیی بیستون اشارهمردم هند هم ماجرا چنین است. داریوش در کتیبه

یابد، رستم نام ایشان به هند تغییر شکل میدهد. در نقشقرار میجمشید، ایشان را با نام سِند مورد اشاره تخت

ی اردشیر و در فهرست هرودوت رو هستیم. این نام در کتیبهی خشایارشا با نام سِند با ایشان روبهاما در کتیبه



دهد، همین رود معنی می، که هفتوندیدادهندوی شود. به احتمال زیاد منظور از هَپتَنیز دیده می وندیدادو 

 استان سِند است.

پیکر خویش ای که هخامنشیان در واحد سیاسی غولهای مستقر و دیرینهبه این ترتیب، در کنار دولت

دار در آن ساکن بودند اما دست و ناماند که اقوامی یکها وجود داشتهادغام کردند، برخی از مناطق و سرزمین

ها اند. به گمان من این سرزمینگیری برخوردار نبودهروشن و چشمیافتگی سیاسی به احتمال زیاد از سازمان

های هندی و همسایگان آن ی نفوذ آن، و سرزمینهای سَکایی و دایرهعربستان، ایونیه و مشتقات آن، سرزمین

جهان و یونان برای نخستین بار در تاریخ های عربستان، هند، گیرد. ناگفته نماند که نام سرزمینرا در بر می

اند. تا پیش از این تاریخ، هیچ نام عام و فراگیری نداریم که هر یک از فته شدهبیستون به کار گر یدر کتیبه

این سه قلمرو جغرافیایی یا مردمانش را زیر یک عنوانِ یگانه جمع آورد و مشخص سازد. این که امروز نیز 

کنند، نشانگر کارآمدی و ه این سه قلمرو منسوب میهند و یونان را ب چنان نام عربستان،در زبان فارسی هم

 بندی جغرافیایی یاد شده است. موفقیت رده

های فرهنگی یادشده در مورد عربستان و یونان، قلمروهای جغرافیایی و حوزه با وجود مشخص بودنِ

متمایز  و دولتِ و در مورد هند تنها در پنج قرن اخیر بود که شکلی از وحدت سیاسی تنها در قرن بیستم،

تر بودند و هندیان با وجود پدید های بزرگپدیدار گشت. یونان و عربستان در کل تاریخ خود بخشی از دولت

 های محلی فراوان، تازه، در عصر اکبر شاه بود که به وحدتی پردامنه دست یافتند. آوردن دولت

رو هستیم که تنها برای یک یا شده روبههای یاد ها در فهرستهای یادشده با برخی از نامدر فهرست

اند و آشکار است که بیشتر نام یک قوم هستند تا یک قلمرو جغرافیایی مشخص. دو بار مورد اشاره واقع شده

های هخامنشی اند، اما در فهرستبردار شدهبرخی از مناطق بعدتر به عنوان یک جایگاه سرزمینی خاص نام

ها، باید به اَسگَرتیه )ساگارتی( که در بینیم. از میان این نامگاهی میگریخته و گهونام ایشان را به شکلی جسته

ها ها و اَکِئوفَکَه نام برد. این نامها، کاریها یا اتیوپیاییها، کوشیشود، اِسکودرَه، لیبیی داریوش دیده میکتیبه



اند. برخی از آنان، ر و موقعیت ثابتی نداشتهساالری هخامنشی، اعتباآشکارا به مردمی تعلق دارند که در دیوان

اند، چنان که نام ایشان را بعد از های هخامنشی حذف شدهمانند ساگارتی و اِسکودرَه، به تدریج از فهرست

هایی بینیم. برخی از ایشان، مانند لیبی و کوش )اتیوپی( یا کاریا، سرزمینها نمیدوران داریوش دیگر در کتیبه

شدند اما از دوران خشایارشا به بعد، نام ایشان را به عنوان دوران داریوش مستقل تلقی نمی بودند که در

 بینیم.های هخامنشی میهایی مستقل در فهرستاستان

های ی قابل تأمل وجود دارد. نخست آن که در فهرستهای یادشده چند نکتهدر مورد فهرست

رو هستیم. این چینش همواره وضعیتی جغرافیایی ها روبهنام هخامنشی ما با الگویی منطقی و روشن از چینش

کرد، آشکارا ترتیبی جغرافیایی های تابع خود را یاد میندارد. هنگامی که داریوش در بیستون فهرست استان

را رعایت کرد. به این ترتیب که از پارس، یعنی جایگاهی که قدرت هخامنشیان از آن جا آغاز شده بود، 

های دیگر را یکایک برشمرد. و بعد ایالم، بابِل، آشور، عربستان، مصر و به همین ترتیب سرزمینشروع کرد 

کافی است به جغرافیای جهان باستان آشنایی اندکی داشته باشیم تا دریابیم که داریوش از زادگاه خود به سوی 

شرق پیش رفته و به  ها را یک به یک شمرده و سپس به سمت شمال وغرب و جنوب حرکت کرده، استان

های همسایه را در ترتیب جغرافیایی روشن و مستدلی در کنار یکدیگر فهرست کرده همین ترتیب استان

 است. 

گیر شد. فهرستی که داریوش جمشید این فهرست دستخوش تغییری چشمپس از بیست سال در تخت

ها چندان با وضعیت پیشین متفاوت شمار استاناند. کند، با ترتیبی متفاوت قرار گرفتهجمشید ارائه میدر تخت

رو هستیم. با توجه جمشید با بیست و پنج استان روبهنیست. یعنی در بیستون با بیست و سه استان و در تخت

به این که نام پارس از این میان حذف شده است و به احتمال زیاد کشور ایونیه و مردمی که در کنار دریا 

سوی دریا مورد اشاره های خشکی و کنار دریا و آناند و با عنوان ایونییگر ادغام شدهکنند با یکدزندگی می

جمشید و بیستون داریم کمابیش یکسان هستند؛ البته جدای آن که سرزمینی اند، فهرستی که در تختواقع گشته



نار دریا و پارس از آن حذف هایی مانند مردم کشوند و نامی جدیدتر دیده میمانند اِسکَرتیه و سِند در کتیبه

ها است. در گیر است، ترتیب چیده شدن استانجمشید چشمی تختچه در کتیبهاند. با وجود این، آنشده

اند، به ماد، بابِل، عربستان، آشور و مصر ها از ایالم آغاز شدهبینیم که سرزمینجا، بر خالف مورد قبل، میاین

بینیم و پس از پریم، بعد کاپادوکیه، سارد و ایونیه را میجا به ارمنستان میآن اند و بعد ناگهان ازمنتهی گشته

ی شود و در نیمهها دیده میشود. بنابراین الگویی که در هر دو این کتیبهآن به نواحی ایران شرقی اشاره می

ز مرکزیت درباری ابتدایی دوران سلطنت داریوش رواج داشته است، اشاره به ترتیبی جغرافیایی است که ا

شود و معموالً با چرخشی به سوی غرب و از آن جا به سوی شمال و هخامنشیان یعنی ایالم/ پارس آغاز می

 شمارد. ها را یکایک برمیشرق، سرزمین

جا ما با نام ماد به عنوان نخستین رستم کامالً دگرگون شده است. در اینی نقشاین ترتیب در کتیبه

شویم. پس از آن ایالم، پارت و هرات قرار دارند که از نظر جغرافیایی ارتباطی با رو میبهشهر یا سرزمین رو

هایی مانند ماد، ایالم، پارت، هرات، بلخ و سغد در بینیم که سرزمینرستم مییکدیگر ندارند. در فهرست نقش

رو هستیم. اهمیت یا بزرگی روبهجا با ترتیبی از نظر نماید که در ایناند و چنین میکنار یکدیگر واقع شده

خوریم که در همسایگی یکدیگر قرار دارند. هایی برمیپس از این آشفتگی در ابتدای فهرست، بار دیگر به نام

اند و به همین ترتیب سوی دریا در کنار یکدیگر قید شدهبه عنوان مثال کاپادوکیه، سارد، ایونیه و سَکاهای آن

جا گویا با اند. بنابراین در اینخوار و سَکاهای تیزخود در کنار هم آمدهکاهای هومگَنداره، تَتَگوش، هند، سَ

-رو هستیم که بر حسب ارزش، اهمیت یا شاید مقدار خراجی که به دربار میها روبهفهرستی از سرزمین

د، خوارزم و زَرَنگ، دانیم که ماد، ایالم، پارت، هرات، بلخ، سغکم این را میاند. دستاند، مشخص شدهفرستاده

هایی هستند که قبایل آریایی در آن اند، همان بخشیعنی عناوینی که در ابتدای این فهرست نشانده شده

اند. چنان دادهی مرکزی قدرت نظامی هخامنشیان را تشکیل میهسته اند و احتماالً بیشترین جمعیت را داشته



ای از هشت پیکره را در بر بینیم که سیاههرستم میش در نقشی داریوکه گفتیم، فهرستی مشابه را در کتیبه

 اند. کردهی سپاهیان شاهنشاهی را تأمین میگیرد و گویا ایشان کسانی هستند که بدنهمی

بینیم که به نام پارسی اشاره شده است. این کتیبه، در واقع، اقوام گوناگون ی اردشیر باز میدر کتیبه

چنان نام پارسی در معنای لقبِ یک قوم شمارد و روشن است که در این هنگام همیساکن شاهنشاهی را برم

رو هستیم که ترتیبی ویژه دارد: ابتدا پارسی، مادی و ایالمی جا هم با فهرستی روبهکاربرد داشته است. در این

ز آن مردم هند مورد گاه به پارتی، هراتی، بلخی، سغدی و خوارزمی اشاره شده و پس ااند. آننام برده شده

نماید که شکلی از نژاد بابِل، آشور و عربستان. بنابراین چنین میاند و به دنبال آن مردم سامیاشاره قرار گرفته

ها و اقوام بر مبنای نژاد و زبان ایشان نیز در اواسط دوران هخامنشی ظهور کرده باشد و دهی سرزمینسازمان

 ایی دست یافته باشد. در دوران اردشیر نخست به شکل نه

ها های هخامنشیان همواره به نام سرزمینی دیگری که شایان ذکر است آن است که در فهرستنکته

ای از قلمروهای های درباری هخامنشی اقوام تابع را در زمینهخوریم. یعنی روشن است که فهرستبرمی

اند. این در مقابل فهرست کردهسایی میهای دارای نام و نشان معلوم، شناجغرافیایی مستقل و سرزمین

 شناسد. ها باز میها را تنها بر اساس اشاره به اقوام ساکن در آنگیرد که سرزمینهرودوت قرار می

های های شاهنشاهی وجود دارد و آنچه در خود کتیبهتمایزی که میان نگاه هرودوت درمورد استان

یافته، روشن و های هخامنشی با نظامی سازمانر است. در کتیبهگبینیم، بسیار بیانگر و روشنهخامنشی می

ها و های گوناگون با نامرو هستیم و تالش برای آن که استاندهی سرزمینی اقوام روبهمنطقی از سازمان

هایی روشن و متمایز از نظر جغرافیایی مشخص شوند. اما در فهرست هرودوت، گذشته از خطاهای نشان

رو خورد، با یک منطق متمایز روبهزمین به چشم میاطالعاتی که در مورد نواحی شرقی ایران گیر و فقرچشم

کنند، اشاره کرده است. او به ها زندگی میجا هرودوت به قبایل و افرادی که در این سرزمینهستیم. در این

های داند، چنان که بعضی از استانها را به درستی نمیبرد و آشکار است که نام استانندرت از شهرها نام می



داند. دیگر متمایز میگنجاند و یا آشور و سوریه را از همآشکارا متمایز مانند بابِل و آشور را در یک زمینه می

نگرد و این چارچوبی است که به عبارت دیگر، هرودوت در چارچوبی یونانی به شاهنشاهی هخامنشی می

 شمارد.تر میدهد و خون را از خاک مهمارجحیت می هااقوام و قبایل را بر سرزمین

شهرهای از همین جا آشکار است که الگوی ادراک جهان اجتماعی در ایران عصر هخامنشی و دولت

نویسان امروز به اند. بر خالف آنچه ممکن است تاریخگیر و روشنی با یکدیگر داشتهیونانی چه تمایز چشم

تر از ادراک زمان و مکان و د، این هرودوت است که شکلی ابتدایی و قدیمیپذیرفتن آن تمایل داشته باشن

گردانه و با تأکید بر قبایل و عشایر است که کوچگذارد. هرودوت در چارچوبی نیمهاقوام را به نمایش می

کند. این در حالی است که از حدود هشتاد سال پیش از آن که های هخامنشی را ادراک میمفهوم استان

های هرودوت به نوشتن تاریخ خویش دست ببرد، داریوش از منطقی روشن و استوار و مبتنی بر مرزبندی

تردید پیش از او وجود داشته و است؛ منطقی که بی های خود استفاده کردهجغرافیایی برای اشاره به سرزمین

 احتماالً از شاهان ایالمی به کوروش منتقل شده است.

ها، نام آنها و فهرست استانبینیم، یعنی در نخستین نگارشی که از داریوش می ی بیستون،در کتیبه

نماید که آشکار است کلیت آن توسط داریوش دهی آنان در کنار یکدیگر به قدری پخته میی سازمانشیوه

 521سال  های هخامنشی دری استانی بیستون و فهرست اولیهابداع نشده است. یعنی با توجه به آن که کتیبه

توان فرض کرد که این فهرست از قدمتی یافته و جاافتاده ارائه شده، میپیش از میالد به شکلی بسیار تکامل

بیشتر از داریوش برخوردار باشد. به عبارت دیگر، حدس من آن است که فهرست یادشده، در ابتدای کار، در 

، به شکلی نهایی تکامل یافته باشد. به احتمال زمان کورش بزرگ ابداع شده و در دوران کمبوجیه، فرزند او

 -البته به جز مصر–پیش از میالد که کورش بزرگ کار تسخیر جهان متمدن آن دوران  ۵۳۹زیاد از حدود سال 

دهی این قلمرو عظیم دست ی دبیران پارسی و ایالمی به روشی عقالنی برای سازمانرا به پایان برد، طبقه

بینیم، دستاورد این فرآیند تکاملی بوده ی بیستون میای که در کتیبهمعقول و سنجیده یافته بودند. جغرافیای



کرد که کرد از رسمی دیرینه پیروی میهای خود را قید میاست. در واقع، هنگامی که داریوش فهرست استان

مبنای سنن ایالمی گشت. به احتمال زیاد کورش بزرگ این شیوه را بر کم به یک نسل پیش از او باز میدست

ها، فهرستی از اگر بخواهیم، با ترکیب تمام داده ابداع کرده و کمبوجیه آن را به مصر نیز تعمیم داده است.

اش خواهیم رسیم که در گفتار بعدی وارسیدست دهیم به ترتیبی میهای تابع شاهنشاهان پارسی به سرزمین

ی استانها را با به رسمیت شمردن و آمارگیری و الرانهکرد. ساختاری سازمان یافته که مرزبندی دیوانسا

رسانده شان بر اساس قوم غالب به انجام میگذاریها و اقوام ساکن در آنها و برچسبصورتبندی مفهومی تیره

 است.

  



 

 های ایرانی در عصر هخامنشیگفتار چهارم: تیره

 

 هاینخست: ایالم

 

ی سوم هایی از آن از ابتدای هزارهگیرد که نشانهاین سرزمین همان قلمرو دولت ایالم باستانی را در بر می

پ.م. در دست است. نام این سرزمین در تمام  ۲۶شود و منابع نوشتاری در موردش از قرن پ.م. دیده می

اسم آن را به صورت شوش ثبت  ، وجود دارد و تنها هرودوت است که به نادرستوندیدادها به جز فهرست

 کرده که یکی از شهرهای مهم این قلمرو است و نه نام استان. 

های باستانی بودند که با قبایل آریایی درآمیخته بودند. ای از ایالمیمردم ایالم در این هنگام آمیخته

های گوناگون پارسی باستان بود. شهرهای مهم ایالم عبارت بودند از: شوش، انشان شان ایالمی یا گویشزبان

ماال گابا )اصفهان(، کرمان، و ایزاتَه )ایساتیس )شیراز(، پاسارگاد، لیان )بوشهر(، ایذه، بهبهان، سیماشکی، و احت

نماید که تا اوایل دوران زمامداری داریوش دیوانساالران هخامنشی این قلمرو را به پارس یا یزد(. چنین می

داری ی دوران زماماند. اما از میانهکردهدر شرق )با مرکزیت انشان( و ایالم در غرب )با محور شوش( تقسیم می

ها حذف شد و سراسر این قلمرو را ایالم نامیدند. با توجه به سرزمین به بعد، نام پارس از فهرستداریوش 

کم بخشی از جمعیت توان دستی ایرانی ساگارتی گرفته، میکوه زاگرس نام خود را از قبیلهاین که رشته

ای به نام هشتم پ.م منطقه های غربی زاگرس را نیز به این قوم مربوط دانست. در قرن نهم وساکن در بخش

شده است. در ترین بخش از این دولت محسوب میزیکیرتی در قلمرو دولت مانا وجود داشته که شرقی



پ.م یک امیرنشین مستقل به همین نام در این منطقه شکل گرفت که تابع مادها  ۵۰۱تا  ۷۵۰ی سالهای فاصله

 اب امروز همپوشانی داشت. دژ و تکو بعد هخامنشیان بود و قلمروش با شاهین

 

 ی ایالم در نماینده

 جمشید و تخت

 سربازان ایالمی در 

 دیوار کاخ شوش

 

 

 

 

 

 

 جمشیدنمایندگان ساگارتی در تخت

  



 

 هاماد :دوم

 

خاستگاه چند دولت مهم و  ساختنی ماد را برمیی مرکزی دولت باستاسرزمینی است که هستهاین 

این . شدنده میکه، به ترتیبِ ظهور، لولوبی، گوتی، میتانی، کاسی و مانا نامید ریخ جهان باستان بودر تاد

اند و در قرن هفتم پ.م. جای خود را به ی سوم پ.م. در این منطقه وجود داشتهی هزارهها از میانهدولت

مردمش  .شدترین دولت زمین محسوب میدولت بسیار پهناور و مقتدرِ ماد دادند که در زمان خود بزرگ

ایشان . دای از بومیان قفقازی، گوتی و لولوبی بودند که از نظر فرهنگی و زبانی با ایالمیان نزدیک بودنآمیخته

نام ماد در . کا و ماد را پدید آوردندهای کاسی و میتانی و سای درآمیختند که دولتبا قبایل آریایی نوآمده

چون داریوش در بیستون ری را . برابر است وندیدادی در سیاهه( ری)ها آمده و احتماالً با رَغَه تمام فهرست

 . و ماداکتو (اهکرمانش)همدان، ری، بیستون : شهرهای مهم آن عبارت بودند از. یکی از شهرهای ماد دانسته است

نماید که از اواسط دوران هخامنشی استان پهناور ماد به دو بخش تقسیم شده باشد. بخش چنین می

و بخش  317بزرگ نامیده شد گرفت، مادِ ه همدان و ری و بخش شمالی ایران مرکزی را در بر میجنوبی آن، ک

رودان های قفقاز همسایه بود به همراه بخشی از سرزمین آشور در شمال میانشمالی آن )ماتینای( که با کوه

از اقوام ساکن در  هرودوت نام برخی 318در هم ادغام شد و به قول هرودوت شهربانی هجدهم را تشکیل داد.

زیستند و قلمرو ماد کوچک در می 319ها و تیزخودهاها را هم آورده است. در ماد بزرگ پاریکانیاین سرزمین

                                                 

 .52و  49و کتاب پنجم، بندهای  94. هرودوت، کتاب سوم، بند 317

 .92. هرودوت، کتاب سوم، بند 318

تیز. این دقیقًا ها را به کار گرفته است که یعنی دارای کالهخود نوکنام اورتوکوریبانتیان 92. هرودوت در کتاب سوم بند 319

های قبایل سکا بوده است، اما قلمرو اصلی خَئوَده )تیزخود( برابر است که لقبی برای یکی از شاخهبا نام پارسی باستانِ تیگرَه



داد. ادغام بخشی از ماد ها را در خود جای میها و آشوریها و گروهی از ارمنیها، ساسپرسیشمال آالرودی

پ.م. هنگام  400شود. مثالً کسنوفون، که در حدود سال و آشور توسط منابع یونانی دیگر هم تأیید می

به جایی در  آناباسیسبازگشت از جنگ نافرجام کوروش کوچک از این منطقه عبور کرده، هر وقت در کتاب 

 گیرد.کند نام ماد را برای اسم استان به کار میآشور اشاره می

 

 

 

 

 

 

 

 ی وخش )چپ(جمشید و مردی با لباس ماد از گنجینه)میان( در تختی ماد )راست(، سربازان مادی و پارسی نماینده

  

                                                 

ی هرودوت یا اشتباه است و یا به پراکندگی چشمگیر ای آمودریا و سیردریا بوده است. از این رو اشارهآنها در شرق و میان روده

 این قبیله در شمال دریای مازندران داللت دارد. 



 

 هاسوم: بابلی

 

 

 

 

 

 

 جمشیدنمایندگان بابل در تخت

 

شهرهای سومری از ای است که دولتگیرد و همان منطقهرودان را در بر میقلمرو جنوبی میانبابل 

ی سوم پ.م. در آن پدیدار شدند و از قرن هفدهم پ.م. با نام بابل مشهور شد. مردمش بیشتر از ابتدای هزاره

ای از م. جمعیت افزایندهقبایل سامی کلدانی و آرامی تشکیل شده بودند، اما از همان قرن هفتم و هشتم پ.

در آن مستقر شده بودند. شهرهای مهم این سرزمین عبارتند از: بابل، اور، اوپیس )بغداد(،  قبایل آریایی

 کوناکسا، اوروک، سیپار و نیپور. 

قع ای بود که در منابع آرامی با نام اَبیرناری )اَبَرنهر( مورد اشاره وایکی از قلمروهای مربوط به بابل، منطقه

نماید که این منطقه نیز بخشی از استان بابل بوده و کند. چنین میی فنیقیه و لوانت اشاره میشده و به منطقه

جا که از آن 320شده است.بندی میکم در دورانی قبرس نیز در همین محدوده طبقهشواهدی هست که دست
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رشلیم نیز احتماالً در این قلمرو قرار فلسطین نیز در عصر هخامنشی در این استان ادغام شده بود، شهر او

 داشته است. 

دیده بوده که زیر فشار مالیات سنگین هخامنشیان رو به انحطاط و این باور که بابل سرزمینی ستم

رفته و در هفتاد سال آخر دوران هخامنشی در سکوتی کامل فرو رفته بود، هنوز هم در نوشتار برخی تباهی می

فرضِ نادرست سرچشمه گرفته که این برداشت به سادگی از این پیش 321شود.دیده می نویسان غربیاز تاریخ

سراسر راست است. این  -اش در عصر خشایارشا مثالً در مورد شورش بابل و ویرانی -سخنان هرودوت 

هرودوت به این فرضیه دامن زده است که مردم بابل  تواریخفرض با خوانشی گزینشی و ناقص از متن پیش

فرض نادرست وقتی اند. این پیشگریبان بودهی دوم دوران هخامنشی با فقر و تباهی فرهنگی دست بهر نیمهد

سازد بندد و قالبی بر میبا آن خوانش نادقیق و سرسری ترکیب شود، راه را بر توجه به سایر شواهد تاریخی می

 بوده است.ی مطالعات تاریخ هخامنشیان حاکم که تا به امروز بر بخش عمده

شناختی و نوشتارهای فرض را رها کنیم و به مدارک باستانحقیقت آن است که کافی است این پیش

اساس است. این البته درست است که مدارک بازمانده از آن دوران بنگریم تا دریابیم باور یادشده کامالً بی

ای عارضه داریوش است، اما این به مربوط به عصر پسین هخامنشی در بابل کمتر از اسناد دوران کوروش و

کند و بدون دالیل استوار قابل تعمیم به خودِ تاریخ نیست. یعنی، از غیاب شناختی و عمومی اشاره میباستان

توان چیزی را نتیجه گرفت، مگر آن که شواهدی دیگر حاضر باشند و استداللی محکم در میان شواهد نمی

نی از تباهی فرهنگی بازمانده از بابلِ دوران هخامنشی پسین به هیچ عنوان نشاباشد. بماند که همان اندک اسناد 

 یا فقر اقتصادی ندارند. 
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 نمایندگان بابل

 

جهان  ترین بانکدهد که احتماالً بزرگشود، نشان میبایگانی موراشو، که به همین دوره مربوط می

ی دانش اخترشناسانه خبر از تحول و تکامل شتابندهدر این روزگار در بابل مستقر بوده است و الواح 

بروسوس بابلی در تاریخی که در عصر حاکمیت مقدونیان نوشته بر  322دهد.ها میشناسی در همین سالستاره

چنان که اسناد معبد شهر اوروک هم 323پویایی دینی چشمگیر در بابلِ عصر اردشیر دوم تأکید کرده است،

ایزد آسمان، آنو، ناگهان اهمیت یافته و به  -احتماالً زیر تأثیر آیین زرتشت  -دهند که در این دوران نشان می

  324ترین خدای این شهر تبدیل شده است.بزرگ

که اسناد و  دهندهای بابلی که به عصر شاهنشاهان پسین تعلق دارند نشان مینامههایی از سالبخش

داده شده و شکوفایی اقتصادی و سیاسی را نشان میمدارک در این دوران نیز مانند سابق نوشته و ثبت می

توان دریافت، چنان رودان نیز میاست. این را با مرور چهار بایگانی اقتصادی اصلی از شهرهای جنوب میان
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ی ت اقتصادی هفت نسلِ پیاپی از خاندانی از طبقهی فعالیدر شهر اور سابقه« ی دالکخانواده»که بایگانی 

 325کند.دهد و از پیوستگی و استمرار چشمگیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی حکایت میمتوسط را به دست می

توان از محتواهای غنی و گوناگون بازمانده در اسناد بابلی تنوع و تکثر فرهنگی در استان بابل را می

های که در سال« پیشگویی پادشاهی»تر سندی بابلی است به نام میان از همه عجیب این عصر دریافت. در این

 اصلی در آخر دوران هخامنشی نوشته شده و در آن به نبرد اسکندر و داریوش سوم اشاره شده است. شگفتیِ

هایی به یک رهدهد. مثالً اشاسره متفاوت از تاریخ هخامنشیان را به دست میاین سند آن است که روایتی یک

اند. در مقابل، داریوش شود که معموالً این اشاره را به کوروش مربوط دانستهشاهِ ستمگر ایالم در آن دیده می

بخش معرفی شده که پس از نخستین شکست در برابر اسکندر، چون پهلوانی مقدس و نجاتسوم در آن هم

 د. سازیان رها میگردد و مردم بابل را از خطر مقدونبازمی

اش به کوروشِ ستمگر، سنتی محلی ی نامنتظرهآملی کورت معتقد است این سند، با توجه به اشاره

نویسی بابلی را ثبت کرده که در آن کوروش منفور بوده و داریوش سوم مهم و محبوب و خاص از تاریخ

. یک احتمال این است که اما این با تمام اسناد دیگرِ بازمانده از بابل در تضاد است 326شده است.شمرده می

منظور از شاه ایالم، شاهی به راستی ایالمی در دوران پیشاهخامنشی بوده باشد که برای مدتی در بابل زمام 

دقتی تاریخی این متنِ دینی و تبلیغاتی، یک حدس دیگر امور را در دست داشته است. با توجه به ابهام و بی

ا با کوروش کوچک، برادر اردشیر اول هخامنشی، برابر بگیریم، آن است که شاه ایالمی/کوروشِ این متن ر

چون داستان زندگی او در ابتدای کار شباهتی چشمگیر به ماجرای اسکندر دارد. او هم از آناتولی و ایونیه سر 

زبان به سوی بابل پیش تاخت و با پادشاه مشروع هخامنشی جنگید تا تاج برآورد و با سپاهی از مردم یونانی

آید که کسنوفون برمی آناباسیسِو تخت را به دست آورد. این دقیقاً همان کاری است که اسکندر هم کرد. از 
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هایی مانند جوانمردی و کرده و صفتدستگاه تبلیغاتی کوروش کوچک او را با کوروش بزرگ مقایسه می

است که در مورد اسکندر  ساخته است. جالبدلیری و برخورداری از نیروهای االهی را به وی منسوب می

، اگر دانسته است. به هر صورتنیز چنین است و چه بسا که او خود را با کوروش کوچک هم همسان می

های بابل از شاه وتخت هخامنشی باشد که در برابر دروازهکوروشِ این متن همان مدعی سرکش و جوانِ تاج

 شود. میهای منفی به وی حل هخامنشی شکست خورد، معمای اشاره

  



  هاچهارم: آشوری

 

 327شد.نام این سرزمین در پارسی باستان اَثورا بوده و به ایالمی آشّورا و در اکدی آشور نامیده می

ساالران هخامنشی، از دوران اردشیر به خواندند. دیواننوشتند و آسوریا میمی یونانیان آن را 

اند و این همان است که بعدتر به آسورستانِ دوران ساسانی و بعد، نامش را به شکلِ آرامی آثور ثبت کرده

 آمده است. وندیدادها به جز ی کنونی تبدیل شد. نام این استان در تمام فهرستسوریه

گرفت و همان رودان را تا نواحی ساحلی دریای مدیترانه در بر مینی شمالی میارزمین ناحیهاین س

قلمرو دولت باستانی آشور بود که از قرن هفدهم پ.م. در این منطقه وجود داشت. پس از شکست و نابودی 

ز دید پارپوال، اش به ماد درپیوست. اآشور در اواخر قرن هفتم پ.م. بخش غربی آن به بابل و بخش شرقی

و تنها بخش غربی بود که با  شد،چنان قسمتی از استان ماد محسوب میدر دولت هخامنشی بخش شرقی هم

نویسان کل دولت آشور باستان را همتای این با وجود این، بیشتر تاریخ 328شد.نام استان آشور شناخته می

ی ی فرات، سوریهی دجله، میانه و باالی درههای باالیاند. در این حالت این سرزمین بخشاستان دانسته

  329گرفته است.امروزین و بخشی از جنوب ترکیه را در بر می
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دانستند ها منابع غربی در توصیف استان آشور آن را سرزمینی برهوت و خالی از سکنه میتا مدت

ها، آباد نشد و ویرانه باقی ماند. آنچه به این تا قرن ها بر آن،که بعد از نابودی نینوا و چیرگی مادها و بابلی

ی آشور از مادها آمیز گزارش تورات از ویرانی نینوا و شکست خردکنندهزد، انعکاس اغراقتصور دامن می

ی عصر هخامنشی از این سرزمین گذر کرده بود و شهرهای آن بود، به همراه گزارش کسنوفون که در میانه

کرد. این در حالی است که تورات در شرح مصائب آشور بیشتر به مضمونی دینی و می را ویرانه توصیف

آموز تأکید دارد و خود کسنوفون در جاهای دیگر کتابش بارها به آبادانی آشور و ثروت این منطقه عبرت

شهربانی است. این کاخ و مقر  زیستهو گفته که شهربان آن در کاخی زیبا در شهری بزرگ می 330اشاره کرده

در واقع، آنچه او را تحت تأثیر قرار داده، ویرانی شهر نمرود  331به گمان الیارد در شهر زاخو قرار داشته است.

 اما نباید وضعیتش را به کل این استان تعمیم داد.  چنان ویرانه بود،بوده که در زمان هخامنشی نیز هم
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داشت را نقد کرده و نویسان امروزین، مانند سیمو پارپوال و جان کورتیس، به درستی این پیشتاریخ

های آباد و ثروتمند هخامنشی بوده است. در لوح حقوق بشر کوروش اند که آشور یکی از استانداده نشان

کوروش به شهر آشور باز پس داده  توسط نبونید به امر های این شهر را دزدیدهچنین آمده که نبونید بابلی بت

شده چنان آباد بوده و مرکز دینی آشوریان محسوب میشد اشاره شده است. پس، در زمان او، این شهر هم

  332شود.نویسان باستانی نیز تأیید میاست و این با ارجاع به سخن تاریخ

بان و خط آرامی در در واقع، فرهنگ و هنر آشوری در دوران هخامنشی شکوفا شد. از یک سو، ز

ای چشمگیر رواج یافت و به صورت زبان میانجی در کل شاهنشاهی درآمد و از سوی دیگر، هنر گستره

جمشید جاودانه گشت. های تختبندی هنر هخامنشی رسمیت یافت و بر نگارهآشوری به صورت استخوان

ایشان بیشتر  333اند.دادهرا تشکیل می نظام ارتش شاهنشاهیگذشته از این، مردان آشوری بخشی مهم از پیاده

چنان دهد همگرفتند، اما شواهدی هست که نشان میاسلحه مورد استفاده قرار مینظام سبکبه عنوان پیاده

چنان اند. سربازان آشوری همکردههایی از آنها به عنوان سوارکار در صفوف پیشین سپاهیان خدمت میرسته

 334تن به تن توانا هستند شهرتی داشتند. به عنوان کسانی که در نبرد

شان رواج زیادی مردم آشور از قبایل سامی تشکیل شده بودند و به ویژه زبان و فرهنگ آرامی در میان

ها بر این قلمرو، عنصری آریایی نیز در آن وارد شده بود که در زمان حاکمیت داشت. از دوران حاکمیت میتانی

چنان وجود داشتند. شهرهای مهم استان الی این قلمرو قبایل قفقازی هوری هممادها تقویت شد. در مناطق شم

صور، صیدا و بوبلوس.  تدمر، حمات، حلب، دمشق، نصیبین، کالح، آشور عبارت بودند از: آشور، حران،

ده، گذشته از این شهرهای باستانی، متن آرامی بسیار جالبی که از دوران شهربانی ارشام در مصر به دست آم

ی دیاله، آرزوهینا )تل دهد که عبارتند از: الهیرو در درهفهرستی از شهرهای مهم استان آشور را به دست می
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، کرکوک، هَلسو و ماتالوباش )اوباشِه در «(چهار خدا»ایل، یعنی شِمشِمال امروزین(، اربیل )به اکدی: اَربَع

 گرفته است.ان عراق را در بر می. بر این پایه، استان آشور بخش مهمی از کردست335آشوری(
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 هاپنجم: فنیقی

 

ی تاریخ پدیدار شدند. ی دوم پ.م بر صحنهی هزارهها مردمی سامی تبار بودند که از میانهفنیقی

شان در دولتشهرهای ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار داشت که از اوگاریت در شمال تا گرانیگاه جغرافیایی

آورد، که لبنان امروزین گرانیگاه ای از مراکز جمعیتی پر رونق و مرفه را پدید میزنجیرهاشکلون در جنوب 

ای تجاری بین تمدن ایرانی و ها نخستین مردم دریانورد تاریخ بودند و همچون واسطهاش بود. فنیقیسیاسی

شدند، نزدیکترین یم ی تمدن ایرانی محسوبکردند. به همین خاطر با آن که بخشی از حوزهمصری عمل می

د. با این حال تماسها را با تمدن مصری داشتند و از دیرباز زیر نفوذ سیاسی و فرهنگی مصر نیز قرار داشتن

شدند و به خاطر رونق شهرنشینی و محوریت تجارت در بخشی جدایی ناپذیر از تمدن ایرانی محسوب می

 تفاوت داشتند.یی دیرآیندتر شان با تمدن مصری و فرهنگهای اروپامیان

سال  ها در مقام دریانوردانی بازرگان سراسر دریای مدیترانه را زیر نفوذ خود داشتند و از حدودفنیقی

ای به راه انداختند که شهرهایی را در سراسر ساحل شمالی آفریقا و نشینی گستردهپ.م جنبش کوچ ۱۲۰۰

عدها رقیب و دشمن بزرگ رومیان شد، باژ که کرد. پادشاهی نیرومند کارتسواحل غربی مدیترانه تاسیس می

 یافت.های دیگرش تا اسپانیا و جنوب فرانسه نیز ادامه میها بود، که شاخهنشینای از این کوچشاخه

پ.م پدید آوردند و این دستاوردی بود  ۱۰۵۰ها نخستین خط الفبایی تاریخ را در حدود سال فنیقی

نتیجه شده بود. شهرهای مهم ایشان یعنی صور و  صیدا و آرادوس  که از درآمیختن فرهنگ ایرانی و مصری

شد و و بیبلوس و کارتاژ )تونس امروزین( واحدهای اقتصادی و سیاسی مهمی در جهان قدیم محسوب می



تر مانند بیبلوس )جبیل امروزین(، تریپولیس )طرابلس( و بروتوس قرار شان شهرهایی کوچکدر همسایگی

 336داشتند.

پرستیدند. ها بودند و خدایان کنعانی قدیمی را نیز میها مردمی با زبان و نژاد همسان با کنعانیفنیقی

رنگ گرفته ی ارغوانیز نوعی پارچها( Punicaو در التین:  Φοίνικεςها )در یونانی: فوینیکِس نام فنیقی

ترین پارچه انبهاترین و خوشرنگگرفتند و در جهان باستان گراش را از صدف مورکس میشده که رنگیزه

شد و مرکز تولیدش بندرگاه صور بوده است. این گزارش یونانیان که شاهنشاهان هخامنشی جامه محسوب می

کنند، با این صنعت نساجی ویژه پیوند داشته است. این مردم همچنین در فن ساخت و شنل ارغوانی بر تن می

سرو لبنانی در آن منطقه  بخشی از این توانایی به فراوان بودن درختاناند و کشتی نیز پیشگام و پیشرفته بوده

شان تا حدی زبانزد های قدیمی بوده است. این مهارتشود که عنصری کلیدی در ساخت کشتیمربوط می

بُر بوده است. پس از تاسیس کشور بوده که در زبان مصری باستان نامشان )فنخو( به معنای نجار و چوب

ها پدید آوردند و این همان نیرویی بود که ایران و در عصر کمبوجیه نیروی دریایی ایران را فنیقی ییکپارچه

اش که عبارت است از الفبا، اساطیر، در فتح مصر مورد استفاده قرار گرفت. فرهنگ یونانی در چهار رکن اصلی

 است. ها بودهروی بی قید و شرط فنیقینشینی دنبالهدریانوردی و تاسیس کوچ

شدند. یونانیان ایشان را ها یکی از اقوام نامدار قلمرو پارسی محسوب میدر عصر هخامنشی فنیقی

ها را خواهد خاستگاه فنیقیاش وقتی میدانستند و مثال هرودوت در ابتدای تواریخبخشی از اقوام ایرانی می

ها هم گذشته از کند. خود فنیقیمینقل قول « انددانستهشان را خوب میهایی که تاریخپارسی»شرح دهد، از 

های بعدی رومیان نمایان ی اسکندر و حملهوفاداری سیاسی چشمگیرشان به ایران زمین که هنگام حمله

شدند و جالب آن که خدایان قدیمی خود را در شد، کامال بخشی از موزائیک اقوام ایرانی محسوب میمی
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دهد که در دولت اند. شواهد نشان میکردهبازنمایی می عصر هخامنشی در قالب بتهایی با لباس پارسی

شناختند شهرهایی که یونانیان با صفت فنیقی میایم و این منطقه و هخامنشی استانی مستقل به نام فنیقیه نداشته

 . اندگرفتهآشور جای میاستان در 

 

 

 

 

 

 

 جمشیدنمایندگان فنیقی در تخت

 

 

  



 

 هاعرب :ششم

 

شده و تا نجد عربستان و قلمرویی با حد جنوبی نامشخص که از مرز میان بابل و مصر شروع می

شان به نژاد بودند و تا پیش از این تاریخ نامگرد سامییافته است. مردم ساکن آن، قبایل کوچحجاز ادامه می

فیایی، تنها، ن قلمرویی جغرااین شکل در تاریخ وجود نداشته است. در دوران هخامنشی نیز، نام آن به عنوا

اند، هر چند در این ای نکردههرودوت به آن اشاره و وندیدادشود و های پارسی باستان دیده میدر نبشته

 چون برچسبی جغرافیایی را ابداعِای آمده است. از این رو، باید تثبیت این اسم همشان به عنوان قبیلهدومی نام

نامیدند. ثبت ایالمی آن هَربایا و شکل استان اَرَبایه میبست. این استان را در پارسی هخامنشی دان ساالراندیوان

اند. اَرَبایه خواندههای آرامی سلطنتی آن را هَلساالران هخامنشی در متناش اَرَبی بوده است. دیواناکدی

تردید در آن قرار بی مدینه( /ترین شهر آن باید پترا بوده باشد. شهر نوپای یتریبو )یثربترین و مهمشمالی

 داشته و بعید نیست که اورشلیم و فلسطین نیز بخشی از آن بوده باشند. 

ی غربی توان گفت که تنها نیمهدر مورد حد شمالی استان هخامنشی عربستان، به این اندازه می

ربستان به استان مکه ی عی غربی شمال شبه جزیرهگرفته و نیمهی جنوبی خلیج فارس را در بر میحاشیه

ی تَیمَه بقایایی از دوران نوبابلی پیدا شده و متونی میخی ی قصرالحمراء در منطقهتعلق داشته است. از منطقه

دهد این منطقه در دوران نبونید برای مدت کوتاهی تابع بابل بوده است. بقایای در آن کشف شده که نشان می

کند. منطقه به حضور دیرپا و مستمر ایرانیان در عصر هخامنشی داللت می شناختی دیگرِ بازمانده در اینباستان

ای به خط آرامی سلطنتی از این منطقه به دست آمده و نظام آبرسانی گسترده و بزرگی شهری که در این کتیبه



چنین هم 337داری هخامنشیان بوده است.ی آباد بودن و جمعیت زیادش در دوران زماممنطقه وجود داشته نشانه

القری و العال )دِدان باستانی( مراکز جمعیتی مهمی وجود داشته که در دوران هخامنشی فعال بوده و در وادی

  338هنوز درست کاوش نشده است.

خلیفه، در شمال خلیج عقبه، یک مرکز مهم بازرگانی وجود داشته که عود و کندر صادر  در تل

بوده است. این مرکز در دوران هخامنشی نیز شکوفا و پر رونق کرده و از قرن هفتم و هشتم پ.م. فعال می

ای با دهد که در این عصر ارتباط تجاری گستردهشده در آن نشان میهای آرامی و فنیقی کشفبوده و نبشته

ی قرن چهارم پ.م. پس از ورود مقدونیان به این مرکز جمعیتی در میانه 339مناطق دوردست داشته است.

 ۳۸۶شی هخامنشی به تدریج رو به زوال رفت، هر چند انحطاط بازرگانی این منطقه از حدود میدان و فروپا

  340پ.م، که شورشی در دلتای مصر برخاست، آغاز شده بود.

 

 

 

 

 

 

 جمشیدی عربستان در تختهنمایند
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کویت دانیم که در هایی جسته و گریخته در دست داریم. میدر مورد حد جنوبی استان عربستان داده

ی فیلکه )در کویت(، شناسان در جزیرهباستان 341اند.های هخامنشی وجود داشتهو بحرین امروزین مهاجرنشین

اند های هخامنشی یافتهها و ظروف و تندیستل خزعه، ظهران، عُقیر، بحرین و عمان آثاری از دژها و تابوت

أثیر پارسیان آغاز شده است، هر چند شمار و و باب شدن ساخت کاریز و استفاده از آهن در این منطقه زیر ت

  342حجم این بقایا اندک است و سبک محلی خاص این منطقه بر آن غلبه دارد.
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 هام: مصریهفت

 

های روی زمین و واپسین سرزمینی است که توسط هخامنشیان فتح شد و ترین دولتیکی از کهن

ی سوم پ.م. دولت متمرکز و رزمین از ابتدای هزارهتر از آن نیز ساختار سیاسی استواری داشت. این سپیش

صحرایی  -پوستان جنوبی بودند که با قبایل نیلای از سیاهنیرومندی را در خود پرورد. مردمش آمیخته

درآمیختند و نوعی ویژه از نژادِ آفریقایی را پدید آوردند. بخش شمالی آن، یعنی دلتای نیل، از دیرباز محل 

های مقیم پیرامون مدیترانه در چند موج وناگون بوده است چنان که بربرهای لیبی و قفقازیآمیختن نژادهای گ

جا زندگی ها جمعیت کوچکی از مهاجران سامی نیز در آنبه این منطقه کوچیدند و از زمان هجوم هیکسوس

 کردند. می

تبدیل « مصر»که به  خواندند و این اسم همان استمی« مودرایه»این سرزمین را به پارسی باستان 

دانند. در حالی ی عربی مصر )یعنی شهر کوچک( را خاستگاه آن میشده است، هر چند برخی از منابع کلمه

ی مشخصی ندارد و به احتمال زیاد در عربی دخیل است و احتماالً از همین مودرایه و که این کلمه ریشه

 ه است.گیری شدوام -موسرا/ میسرا  -ی آن شدهشکلِ سریانی

هایی از قلمرو مصر در زمان هخامنشیان به سوی جنوب و غرب گسترش یافت و اتیوپی و بخش

آمده است. شهرهای  وندیدادها به جز سودان را به همراه لیبی در بر گرفت. نام این استان در تمام فهرست

مردم مصر از نظر زبانی هرموپلیس، تِب و الفانتین.  مهم آن عبارتند از: ممفیس، بوباسْت، سائیس، هلیوپولیس،

اند و زبان مصری باستان خویشاوند زبانهای ی عربستان نزدیکی داشتههای مقیم شبه جزیرهو نژادی با سامی

 شود.سامی مثل عربی و اکدی و کنعانی محسوب می

  



 هاایونی تم:هش

 

شوند، در تخت جمشید ی همین واژه یونانی خوانده میها که امروز در شکل دگرگون شدهایونی

سوی دریا و سوی دریا، آنی اینهاشان به ایونیهای گوناگون دارند و بر اساس قلمرو جغرافیاییزیرشاخه

های هخامنشی به عنوان برچسبی جغرافیایی رواج نبشته. اسم ایونیه نیز تا پیش از شوندتقسیم می سپر بر سر

های ساکن در آسیا، یعنی آناتولی و شمال بالکان که نداشته است. هرودوت نوشته که تا زمان او، تنها، یونانی

ای اند و مردم آتن، که با اقتدار پارسیان میانهاز دیرباز شهروند دولت هخامنشی بودند، این نام را پذیرفته

ی که به این نام شناخته شوند شرم داشتند، هر چند در این مورد آگاه بودند که بخشی از خانوادهتند، از ایننداش

  343شوند.قبایل ایونی محسوب می

اند که ایرانیان دانستهاند و میزبان هم به داللت سیاسی این کلمه واقف بودهبنابراین خودِ مردم یونانی

شهرهای خارج از قلمرو شود که ساکنان اند. از مرور منابع یونانی باستان روشن میاین نام را بر ایشان نهاده

بندی ایرانیان، شهرشان بشناسند. به این ترتیب با ردهاند خود را با نام قبیله یا دادهاقتدار هخامنشیان ترجیح می

 یدند. ورزکه گروهی بزرگ به نام ایونی/ یونانی را تعریف کرده بودند، مخالفت می

ن ساالرادر منابع پارسی باستان نیز در مورد این نام آشفتگی وجود دارد و معلوم است که دیوان

اند. احتماالً قلمرو کردههای گوناگون آن و نام نهادن بر آن مرتب تجدید نظر میبندی بخشهخامنشی در رده

ی آن بخش غربی است. بنابراین، گستره گرفتههای دو سوی دریای مرمره را در بر میکلی این منطقه سرزمین

نماید که حاکمان پارسی شده است. چنین میی امروزین و یونان و مقدونیه و جنوب بالکان را شامل میترکیه

اند. با توجه به آن کردهگذاری میشان نامای از این دست را بر مبنای زبانِ ساکنانشدههای تازه کشفسرزمین
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حد و مرز یادشده  زیستند،زبان در این منطقه میای از قبایل یونانیی نخست پ.م. مجموعههکه از ابتدای هزار

زبان تشکیل شده بود که در ترین حدس دانست. مردم این منطقه از مردمی آریایی و یونانیتوان محتملرا می

اند، تنها، در قفقازی داشتهقرن دوازدهم تا دهم پ.م. به این ناحیه کوچیدند. مردم بومی که زبان و نژادی 

 های شمالی باقی ماندند و در جنوب به تدریج در مهاجران حل شدند. بخش

شود، اما در هر کتیبه به زیرواحدهای متفاوتی دیده می وندیدادها جز نام ایونیه در تمام فهرست

اما در  نامد،( مییایی درَیهیا)ت« کنارِ دریا»تقسیم شده است. داریوش در بیستون آن را با دو نامِ ایونیه و 

گذاری کند و گویا این نامتقسیم می« سوی دریاآن»و « کنار دریا»و « ایونی خشکی»جمشید آن را به تخت

های جدید بالکانی در جریان حمله به سکاهای دانوب ضرورت یافته باشد. مجدد به خاطر تسخیر سرزمین

ی آن در استانهای دیگر ادغام شده شود و پهنهشید دیده نمیجمدر فهرست تخت« کنار دریا»نام سرزمین 

 است. 

اند. و گروه دیگری به نام ایونی کاله بر سر بدان افزوده شده رستم بار دیگر نام ایونیه آمده،در نقش

اش معلوم ی اکدیکه با ارجاع به ترجمه 344است،« یئونا تَکَبَرا پوتایا»عبارت پارسی باستان برای این یونانیان 

گردِ پهنی است که در یونانی پتاسوس منظور از این سپر قاعدتاً کاله لبه«. یونانیانِ سپر بر سر»شود که یعنی می

شود. این کاله را، به ویژه مردم مقدونیه، بر سر ها بر سر هرمس دیده میشده و معموالً در نقاشینامیده می

پ.م. که تابع هخامنشیان بود شاید به پیروی  ۴۷۸ندرِ نخست، شاه مقدونیه، در سال چنان که اسک گذاشتند.می

 هایش خود را با این کاله بر سر بازنمود. ها روی سکهساالری پارساز دیوان

سوی دریا تقسیم کرده و قاعدتاً منظورش دریای اژه سوی دریا و آنخشایارشا ایشان را به ایونی این

کند. اردشیر یکم بار دیگر به همان عبارتِ ایونی و ی یونان اشاره میجزیرهو به فتوحات خود در شبهاست 
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ساالری هخامنشی اخیر وضعیتی بوده که در نهایت در دیوان گردد. احتماالً این شکلِایونی سپر بر سر بازمی

سوی هلسپونت و قلمرو غرب دریای مرمره، های آنپذیرفته شده است. بر این مبنا بالکان امروز، یعنی سرزمین

سوی دریای اژه از آن تکفیک شده و ساکنانش با نام سپر بر سر برچسب شده و مقدونیه در آنایونیه نامیده می

شوند و هرودوت نیز آنها را به صورت ساتراپی هلسپونت و استان دیده نمی وندیدادها در اند. این نامخورده

رار داده که باید به همین تمایز مربوط شود. شهرهای مهم این قلمرو عبارت بودند از: ایونیا مورد اشاره ق

سوی دریا؛ میلتوس و ی آنکورینت و پال )پایتخت مقدونیه( در ایونیه آرگوس، تبس، بیزانتیون )قسطنتنیه(،

جه به سرکشی آتن و ی اژه. با توسوی دریا؛ و ساموس، رودس و موتیلنه در منطقهی اینافسوس در ایونیه

 دو بار فتح شدنش در دوران خشایارشا این شهر را نیز باید در همین قلمرو گنجاند.

 

 

 

 

 

 

 

   هرمسِ پتاسوس بر سر   جمشیدی ایونی در تختچهره

 

 

 

 



 

 هانهم: لودیایی

 

گرفت در بر میهمان دولت باستانی لودیه را نامیدند، اش سارد میجایی که یونانیان با نام شهر مرکزی

ی امروزین همسان بود. نخستین دولتی که در این ناحیه پدید و از نظر جغرافیایی تقریباً با بخش آسیایی ترکیه

آمد، پادشاهی هیتی بود که در قرن هجدهم پ.م. توسط مهاجرانی آریایی تأسیس شده بود. این دولت در قرن 

ک تجزیه شد. در قرن هشتم و نهم پ.م. دولتی در این هایی کوچدوازدهم پ.م. فرو پاشید و به امیرنشین

شد. مرز باستانی آن با ماد رود هالیس منطقه پدید آمد که پایتختش شهر سارد بود و لودیه خوانده می

های آرامی سامی های هوری در شمال،داد که ترکیبی از قفقازیایرماق( بود و مردمی را در خود جای می)قزل

 های سکا و یونانی در غرب بودند.ییدر جنوب، و آریا

، ذکر شده است. شهرهای مهم آن عبارت بودند وندیدادهای باستانی، جز نام سارد در تمام فهرست

سینوپ، از: سارد یا اسپرده، داسکولیون، 

سیزیکوس، مرقَس )مرعش(، سمعل و آنکورا 

های جغرافیایی را )آنکارا(. هرودوت، که چارچوب

ها و قبایل به بر مبنای جمعیت کرده ودرک نمی

هایی، از بخش نگریسته،ی پیرامونش مینقشه

تر از شان مهماند. در میانشان نواحی این استان بودههای مستقل، نام برده که بخش عمدهچون شهربانیهم

 همه عبارتند از: پافالگونیه، بیتینیه، فریگیه، پامفولیه و کیلیکیه. 

های یادشده در منابع پارسی باستان، بی، با توجه به غیاب نامنویسان غربی مانند توینبرخی از تاریخ

های پارسی باستان را با هم مقایسه کنند به این هرودوت و نبشته تواریخبه جای این که چارچوب جغرافیایی 



شان بوده است. مثالً نای مستقل بودنها به معاند که ذکر نشدنِ نامِ این بخشی دور از ذهن رسیدهنتیجه

پ.م. پادشاهانی مستقل داشته  ۴۰۰بیستون تا  ینویسد که کیلیکیه به خاطر نیامدنِ نامش در کتیبهبی میتوین

است. اگر این منطق به راستی رعایت شود، باید به این نتیجه بینجامد که نام تمام مناطق محلی و اسم قبایلی 

کند؛ ناشده اشاره میبه مناطقی مستقل و فتح های پارسی غایب است،آمده و در نبشته هرودوت تواریخکه در 

داند، به سادگی باطل گزار از ایران میهایی خراجفرضی که با توجه به سخنِ خودِ هرودوت که آنها را بخش

پارسی تفاوت دارد های و نبشته تواریخشود. حقیقت آن است که اصوالً چارچوب درک مفهوم جغرافیا در می

و بدیهی است که در میان هفت فهرست رسمی و دولتی که در طی دو قرن نگاشته شده و تاریخی که توسط 

 ای و با خطاهای آشکار ثبت شده، باید منبع اولی را مبنا گرفت.یک نفر در شهری حاشیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در تخت جمشیدنمایندگان لودیایی



 345بی در کتاب ارزشمندش به دست دادههایی که توینو عنوان شهربانیبه همین ترتیب، ترتیب 

ی کوچک داسکولیون را، که در دل استان کاپادوکیه قرار دارد، تا کامالً نادرست است. چرا که مثالً منطقه

ترین شاهدی ی یک شهربانی و استانی مستقل برکشیده است. در حالی که در منابع پارسی باستان کوچکمرتبه

ی، هرودوتی است که به دلیل نزدیکی شهر گیردر تأیید این کار وجود ندارد و تنها منبع او برای این نتیجه

چون استانی مستقل در نظر با دسکولیون و فریگیه و کیلیکیه، هر یک از آنها را هم زادگاهش )هالیکارناسوس(

 اداری شهربانی و استان نزد هخامنشیان آگاه باشد. که از مفهوم دقیقِ آناحتماالً بیگرفته است، 

 

 

 

 

 

 

 

 جمشیدتخت نمایندگان لودیه در

  

                                                 

 .1366بی، . توین345



 هادهم: ارمنی

کشورهای ارمنستان، که  ی کوهستانی میان دریای سیاه و دریای مازندران استناحیهسرزمین قفقاز 

های نهم و هشتم پ.م. دولت گیرد. در سدهگرجستان و آران )جمهوری آذربایجان( امروزین را در بر می

شد. بعد از فروپاشی آشور در شمال محسوب می مقتدر اورارتو در این منطقه قرار داشت که رقیب اصلی

چون سرزمینی مستقل اعتبار یافت و برای نخستین آشور این ناحیه به ماد پیوست و در دوران هخامنشیان هم

بار با نام ارمنستان برچسب خورد. نام این استان در پارسی باستان اَرمینیه یا ارمینَه بوده است. اسم اکدی آن، 

  346خواندند.اش هَرمینوا میجاع به اورارتو، اوراشتو بوده است. اما در ایالمی آن را با نام پارسیچنان با ارهم

ی جمعیتی ا وزنهارمنستان در این هنگام از مردمی قفقازی )اورارتوها و ماناها( تشکیل یافته بود که ب

 شوری و آرامی را نیز در خود جایهای آویت شده بودند و اقلیتی از سامیهای ماد و سکا تقبزرگی از آریایی

 کند که در جریانبیشتر، به جاهایی ناشناخته اشاره میدادند. اسم شهرهای ارمنی که در بیستون آمده، می

توان فرض کرد شهرهای باستانی اند. با وجود این، میی رخدادهای مهم بودهپ.م. صحنه ۵۲۲های سال جنگ

اند. به ویژه که در پایان دوران چنان در این دوران نیز برپا و مهم بودهمهم این قلمرو، مانند موساسیر، هم

دهد و به هخامنشی همین منطقه به کمک ماد استوارترین مقاومت را در برابر مقدونیان از خود نشان می

 ، آمده است.وندیدادها، جز تعبیری هرگز توسط مهاجمان غربی گشوده نشد. نام ارمنستان در تمام فهرست
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 هایازهم: کاپادوکی

 

ی میان ارمنستان و سارد گیرد که در فاصلهبخشی کوهستانی از آناتولی را در بر می ی کاپادوکیهمنطقه

ی های جسته و گریختهپَتوکَه بوده و چنان که از اشارهقرار گرفته است. نامش در پارسی باستان کَت

را در ایالمی به زبان گرفته شده است. آن ی پرجمعیت ایرانیآید از نام یک قبیلهنویسان یونانی برمیتاریخ

های پارسی باستان آمده ولی نام این سرزمین در نبشته 347نامیدند.پاتوکا میصورت قاتبادوقا و در اکدی کا

شود. از این رو، انگار که این استان هم از مناطقی باشد که توسط دیده نمی وندیدادو  تواریخنشانی از آن در 

رهای مهم این ناحیه عبارت بودند از: میلت، مازاگا، توآنا، ساالران هخامنشی آفریده شده است. شهدیوان

 تارسوس و کرکمیش.

 

 

 

 

 

 جمشیدنمایندگان کاپادوکیه در تخت
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 هادوازدهم: پارتی

 

ی جنوب شرقی دریای مازندران، در گرگان و غرب ترکمستان امروزین قرار در گوشهپارت سرزمین 

شهربان این منطقه بوده باشد.  -احتماالً از دوران کوروش  -آید که پدرشی داریوش برمیداشت. از اشاره

همان گرگان  جمعیت این منطقه کامالً از قبایل آریایی تشکیل شده بود و یکی از مناطق مهم آن وهیرکانَه یا

شود و احتماالً دیده نمی وندیدادهای باستانی آمده است. تنها نامش در امروزین بود. این نام در تمام فهرست

 جا به جای این اسم دو نام اوستایی ختنا و مرگیانا )مرو( برای اشاره بدان مورد استفاده قرار گرفته است. در آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمشیدتختنمایندگان پارت در 

  



 هادهم: زَرَنگیسیز

 

شده و نامیده میدر پارسی باستان زرَنگَه بوده و در اوستایی درَنجانَه نام سرزمین سیستان امروزین 

همان است که با صفتِ هئتومَنت مشخص شده است. نامش از دو بخشِ زر )دریا( و هنگ )زمین( تشکیل 

اش بوده است. نیولی ی هامون مرکز جغرافیاییدر جنوب دریاچهی موسوم به گودزره یافته و احتماالً منطقه

در محل  348ی هامون،باشد. این سرزمین گرداگرد دریاچه اوستاجا همان توریَه )توران( در حدس زده که این

کنونی استان سیستان، قرار داشته و شهر مهمش زرنگ )بُست( بوده است. ساکنانش از دیرباز آریایی بودند و 

در این حالت، ادبیات اوستایی به  349زند که زرتشت در اصل بومی این منطقه بوده باشد.حدس مینیولی 

 های باستانی آمده است. اند. نام زرنگ در تمام فهرستزمین اختصاص یافتهتوصیف این بخش از ایران
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 هاهراتی چهاردهم:

 

شد و در ایالمی به شکل هَرّیما و در می در پارسی باستان هَرَیوَه خواندهسرزمین افغانستان امروزین 

خواندند که به همین ( میἈρ(ε)ίαئیا )های یونانی آن را آرِاکدی به صورت آریمو ثبت شده است. در متن

 وارد شده است.  (Ariaین )شکل به الت

 

 

 

 

 

 جمشیدی هراتی در تختچهره

 

های در زبان« هَر/ سَر»ها ندارد و از ی رایج، ربطی به آریاییی این نام، بر خالف باور عامیانهریشه

ی سَرَیو دهد. در زبان سانسکریت واژهمعنی می« جاری شدن»و « جریان یافتن»هند و ایرانی مشتق شده که 

(sarayu به معنی )«هوا، باد، نام رودی »( و فعل سَرَتیsarati ) از این ریشه گرفته شده به معنی جاری شدن

گیرد و ی آبگیر آن را در بر میاین بن گرفته شده و هریوه در واقع حوزهرود نیز از نام رود هری 350است.

جایگاه این سرزمین با استان هرات در افغانستان امروزین یکی بوده و  351نامش را از همین رود گرفته است.

ت. نام باستانی این منطقه، آریانا، نیز از همین واژه مشتق شده است. ساکنانش نامش بر آن باقی مانده اس
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351. Arrian, Anabasis 4.6.6 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anabasis_Alexandri


های بلند و شلوار و پیراهن بر تن چون سکاها چکمهجمشید همهای تختاند و در نگارهمردمی آریایی بوده

 اند و دستارهایی بر سر دارند.کرده

ولی  سرزمین در تمام اسناد هخامنشی آمده، است. نام این ترین شهر این ناحیه همان هرات بودهمهم

ای از آن در دست نیست. احتماالً مقصود هرودوت از اشاره به سرزمین کاسپیان، این منطقه پیش از آن سابقه

آریا، نیسایا و اوروَرا تقسیم شده است. نویسندگان باستانی به این ناحیه به سه بخشِ  وندیدادبوده است. در 

ترین شرح را در این میان اند. استرابو، که مفصلفایی کشاورزی در این قلمرو تأکید کردهباروری خاک و شکو

های هایی از سرزمینکوهدر ضمن گفته که هرات مرکز صدور شراب بوده است. هرات با رشته 352به دست داده،

و در شمال گرگان  در غرب پارت، در جنوب زرنگ و کرمان،شده است. در شرق پارپامیسادا، همسایه جدا می

ی ورود به هند نوشته که هرات دروازه 354چنین پومپئیوس مِالهم 353اند.این استان بوده یو مرو همسایه

 355شده است.محسوب می

 

 

 

 

 

 

 جمشیدنمایندگان هرات در تخت

                                                 

352 Strabo, 2.1.14; 11.10.1; 11.8.1; 8; 15.2.8- 9. 

 . 93بند  . هرودوت، کتاب سوم،353

 در روم باستان بسیار بانفوذ و مهم بود. De situ orbis libriمیالدی(، که کتاب او  45ی دان رومی )درگذشته. جغرافی354

355. Pomponius Mela, 1.12. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pomponius_Mela


در ابتدای قرن دوم میالدی آرتاکوانا  356ترین شهر هرات و پایتخت این استان را آریانمهم

(ρτακόαναἈنامیده )357 ( و بطلمیوس با نام آرتیکواناρτικαύδναἈ بدان اشاره کرده است و این )

دانان یونانی و رومی، تمام نویسان و جغرافیهمان شهر هرات امروزین است. طبق باور اساطیری تاریخ

ن از این پایتخت اند، چنان که خودِ آریان هم، بعد از یاد کردشهرهای مهم شرقی توسط اسکندر تأسیس شده

. داستانی که اگر ρίοιςἈ νἐ ἡ λεξάνδρειαἈ»358»باستانی، گفته که خودِ شهر هرات را اسکندر بنا نهاد: 

پایتختی قبالً در همین مکان وجود داشته باشد، معقول نیست. تنها برای آن که گستردگی شهرنشینی در این 

کنم: دیستا، نقل می 360و بطلمیوس 359به روایت آریان منطقه نشان داده شود، فهرستی از شهرهای این استان را

 ناباریس، تاووا، آوگارا، بیتاکسا، سارماگانا، سیفارِه، راگاورا، زاموخانا، آمبروداکس، بوگادیا، وَرپْنا، گودانا،

در یکی و البته یکی دو جین اسکندریه که معلوم نیست  فوراگا، خاتریساخه، خاورینا، اورتیانا، تاوپانا، آستاندا،

 اند.دو ماهِ عبور سپاه اسکندر از منطقه چطور با چنین سرعتی ساخته شده

  

                                                 

356. Lucius Flavius Arrianus, Xenophon.  

357. Arrian, Anabasis, 3.25. 

358. Arrian, Anabasis, 3.25. 

359. Arrian, Anabasis, 3.25.1. 
360. Ptolemaeus, (ECHO): 114-115. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anabasis_(Xenophon)
http://en.wikipedia.org/wiki/Anabasis_(Xenophon)


 هاپانزدهم: خوارزمی

 

ی مرکزی قرار دارد. هستهوَخش ی سرزمینی است که در جنوب دریاچهاستان هخامنشی خوارزم 

این سرزمین در محل چند شاخه شدنِ رود آمودریا، پیش از پیوستن به این دریاچه، قرار دارد. قبایل آریایی 

ها در عصر هخامنشی مقیم این سرزمین بودند. به گمان آلتهایم، ها و داهَهکوچگرد مانند سکاها و ماساگت

معنی « سرزمین سوخته»تشکیل یافته و و زَم )زمین(  ر )سوخته، تیره(استیل و زمرینی این نام از دو بخشِ خْوَ

ها در دوران پیشاهخامنشی جا را گرانیگاه قدرت آریاییگیمن آندهد. مارکوارت، بنونیست و دوشنمی

منشی های هخادانند. نام این استان در تمام نبشتهاین منطقه می یاند و بر همین مبنا زرتشت را زادهدانسته

به عنوان آغازگاه کوچ آریاییان مورد  وندیدادویج، که در بینیم. احتماالً ایراننامش را نمی وندیدادآمده، اما در 

 اشاره قرار گرفته، این منطقه یا جایی در شمال آن را نشان دهد. 

  



 

 هابلخی شانزدهم:

 

ترین مهماین مردم قومی بزرگ و نیرومند بودند که مرکزیت سیاسی ایران شرقی را در دست داشتند. 

ها بلخ بوده است. مری بویس و ریچارد فرای اعتقاد دارند که گرانیگاه قدرت آریایی شانشهر و مرکز سیاسی

تغییر مکان داده است. در ابتدا در خوارزم قرار داشته و در حدود قرن هفتم پ.م. به سمت جنوب و بلخ 

مقابل، نیولی معتقد است که از ابتدای کار خوارزم اهمیتی نداشته و این بلخ بوده که مرکز اصلی حکومتی در 

ای مانند گشتاسپ و های اساطیریشده است. از دید او، شخصیتهای ایران شرقی محسوب میمیان آریایی

کند، پیوند میان اند. آنچه سخن نیولی را تأیید میمنطقه بوده لهراسپ و اسفندیار از شاهان و پهلوانان این

شاهان کیانی با این شهر است و این گزارش که زرتشت در این شهر به قتل رسید. شاهد دیگری که اهمیت 

ای در میان قبایل آریایی در های ورزشی دورهدهد، آن است که محل برگزاری مسابقهاین منطقه را نشان می

شهرت داشته است. « هامیدان تمام آریایی»شده و با صفتِ رار داشته است. این مکان نَئوتَکَه خوانده میجا قآن

رانی در آن یشت، کیخسرو برای پیروزی در مسابقات گردونهاند. در آبانجایش را بین بلخ و سمرقند دانسته

  361کند.برای آناهیتا قربانی می

 

 جمشیددر تخت نمایندگان بلخ

 

                                                 

 .50بند ، 13ی یشت، کرده. آبان361



کم در زمان گشوده زمان فراز آمدن مادها هم گویا بلخ قصدِ اتحاد با آشور را داشته است و دست در

از شورشی که مرکزش بلخ بوده اخباری در دست داریم. نام بلخ در تمام  شدنِ ماد به دست کوروش،

 های باستانی به همین شکل آمده است. فهرست

دانستند پ.م. محدود می ۳۵۰--۹۰های شناسان تاریخ تمدن بلخ باستان را به سالها، باستانتا مدت

ی قرن بیستم میالدی در این منطقه کاوش شناسان شوروی بود که در میانهو این متأثر از برداشت باستان

به  -شمال شرقی افغانستان  در -های جدید که به دنبال کاوش در شورطوغا کردند. با وجود این، یافتهمی

-۱۷۰۰های سالدار تمدن بلخ است، به ، که طلیعهVIی فرهنگ نمازگاه دهد که سابقهدست آمده، نشان می

های آشکارِ نفوذ زمان است و نشانهی سند و دوران شکوفایی هاراپا همرسد و با تمدن دره.م. میپ ۱۶۰۰

  362دهد.ی سند را نشان میفرهنگ دره

یلی ناشناخته، فرهنگ به دال

، «نمازگاه -هاراپا»دست و فراگیر یک

که به عصر مفرغ تعلق داشت، در 

ی دوم پ.م. فرو پاشید و ی هزارهمیانه

جای خود را به سبک جدیدی از 

و طی آن  پ.م. دوام آورد ۷۰۰تا  ۱۱۰۰ی در فاصلهگری و فرهنگی بسیار همگون و فراگیر داد که سفال

ن منطقه فراگیر شد. این فرهنگ در مرو، بلخ و سغد توسعه یافت. در این دوران استحکامات کاربرد آهن در ای

های آبرسانی برای مدیریت کشاورزی بسیار گسترش یافت. این متغیرها و دژهای بزرگی ساخته شدند و شبکه

                                                 

362. Francfort, 1984: 364. 



ی برای حضور یک دهند که در این مورد نیز به عنوان دلیلمعموالً حضور قدرت سیاسی متمرکزی را نشان می

 363دولت بلخی نیرومند در عصر پیشاهخامنشی گواه گرفته شده است.

  

                                                 

 .129 -135: 4، ج. 1388. لیونه، 363



 هفدهم: سغد

 

در دوران باستان یکی از مشهورترین نواحی در ایران شرقی بوده است. در پارسی باستان سغد 

شده گاوَه، در ارمنی سودیگ، در پهلوی سوپتیک، و در چینی سوتی نامیده میسوغدیانَه، در اوستایی سوغدَه

دهد. نام سغد نا میاست. سرزمینی سرسبز و بارور از نظر کشاورزی بوده و نامش هم زمینِ سبز یا کشتزار مع

و هرودوت هم به همین ترتیب بدان اشاره  وندیدادبه همین شکل در تمام منابع باستانی هم آمده و حتا 

ی اند، هر چند هرودوت به اشتباه سغد و خوارزم را یک استان دانسته است. مردم سغد از ابتدای هزارهکرده

 رشان مرکَندَه نام داشت که بعدها به سمرقند تبدیل شد. ترین شهاول پ.م. آریایی و یکجانشین بودند و مهم

 

 

 

 

 

  



 

 هاهجدهم: گَنداری

 

گَندارَه به پارسی باستان، در ایالمی به شکل گاندارا و در اکدی به صورت نام این استان هخامنشی 

شود های پارسی باستان دیده میهایی است که نامش در تمام نبشتهاز سرزمین 364گانداری نوشته شده است.

ی شرقی اش در گوشهای به نامش نشده است. موقعیت مکانیاشاره وندیدادهرودوت و  تواریخاما در 

 اش دشت پیشاوری مرکزیبین بلخ و پنجاب و تقریباً منطبق بر پاکستان امروزین، بوده و هسته شاهنشاهی،

اند، هر چند بعید نیست جمعیتی از بومیان مردمش گویا از ابتدای کار آریایی بوده 365شده است.محسوب می

بوده است.  جا وجود داشته باشند. شهرهای مهم آن پیشاور و وخدریکَه )کابل(قفقازی یا دراویدی نیز در آن

احتماالً  وندیدادجا باشد، و در نظور همینهرودوت نام مکانی به نام گَندار را به طور مبهم آورده که شاید م

 کابلستان نشانگر این منطقه است.

 

 

 

 

 

 نمایندگان گنداره در تخت جمشید
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 هانوزدهم: تتگوشی

 

ی رود سرزمینی است که در غرب پنجاب و جنوب گنداره قرار داشته و محورش درهگوش نام تته

جای آن تقریباً با استان سند در پاکستانِ امروزین منطبق است.  سند، در اطراف کوه کیرتار، بوده است. بنابراین

سانگ جایگاه آن را استان مولتان امروزین، در محل تالقی دو رود چِناب و راوی در جنوب پنجاب، وخل

نامش در پارسی باستان ثَتَگوش بوده است. ثبت آن در ایالمی سادَکوش و در اکدی ساتَگو  366دانسته است.

)سَتَّگودیا( بوده است. نام این سرزمین از سَتَه )صد( و گئوش )گاو( تشکیل  ی و در یونان

مردمش در  367جا اشاره دارد.های سرسبز آنکه قاعدتاً به چراگاه« سرزمین صدها گاو»شده و یعنی 

ند. این نام در هندی آریاییان تعلق داشته باش ینماید که به شاخهجمشید لنگ بر تن دارند و چنین میتخت

شود. هرودوت عبارت دیده نمی وندیدادو  تواریخاما با این وضوح در  های هخامنشی آمده،تمام نبشته

ستگودای را برای اشاره به سرزمینی در نزدیکی پنجاب به کار گرفته و این دو قلمرو را یک استان پنداشته 

 است. 

                                                 

366. Vogelsang, 1985: 80-81. 

 .606: 1384. کنت، 367



 هابیستم: رُخَجی

 

در تمام منابع باستانی آمده است. جایش در میان تتگوش، هرات، گنداره و زرنگ بوده است. این  رخج نام

تقسیم شده  به دو بخشِ اوروَرا )غزنه( و چَخْرَه )دشت لوگار( وندیداداحتماالً همان سرزمینی است که در 

صورت هَرَخْوَیتی مشخص شده  است. در زبان پارسی باستان این سرزمین با نام هَرَخووَتی و در اوستایی به

های یونانی آن را در متن 368که در ایالمی به هَرّائوماتیش و در اکدی به اَروهاتّی تبدیل شده است.

 خواندند که در فارسی امروز هم از همین مجرا با نام آراخوزیا وارد نوشتند و آراخوسیا میمی

ی هند و ی و بعد فرانسوی ناشی شده است. این نام هم از ریشههای یونانشده که از تحریف این نام در زبان

دهد. همتای این نام در سانسکریت ایرانی سَر/ هَر گرفته شده که جریان یافتن و جاری شدن معنی می

 هاست. سراسوتی است که لقبی برای ایزدبانوی باروری و آب

 

 

 

 

 

 جمشیدرخج در تخت ایندگاننم
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نامیدند. این نام، در اصل، برای می -آراخوتی  شده،یا به شکل یونانی -هَرَوتی مردم این منطقه را 

شود. این سرزمین در ساحل رفته که امروز رود ارغنداب خوانده میای از رود هلمند به کار مینامیدن شاخه

کستان را در بر غربی رود سند قرار دارد و امروز جنوب شرقی افغانستان )استان ارغنداب( و جنوب غربی پا

شده از شهر مهم این استان قندهار بوده که برخی از نویسندگان امروزین نامش را شکلی تحریف 369گیرد.می

این تعبیر نادرست است، چرا  370اند که به دست اسکندر تأسیس شده است.اند و فرض کردهاسکندریه دانسته

اش به اند که اسکندر در جریان حملهکته اشاره کردهنویسان کهن رومی و یونانی به روشنی به این نکه تاریخ

جا وارد مذاکره شد. استرابو این شهر را، در این هنگام، هند به شهری بزرگ در هرخوویتی رسید و با مردم آن

  372کند.چون مرکز آراخوسیا اشاره میو پلینی نیز بدان هم 371نامدشهر مرکزی اهالی آراخوسیا می

اند و روشن نویسان باستانی حتا نام شهری را که اسکندر بدان وارد شد نیز ذکر کردهتاریخبرخی از 

است که قندهار پیش از رسیدن او به این منطقه وجود داشته و آباد بوده است. بطلمیوس این شهر را 

این احتماالً اند و ( نامیدهΚωφήν( و پلینی مهتر و استفان بیزانسی آن را کوفِن )ραχωτόςآراخوتوس )

مرزهای این سرزمین به درستی روشن  373همان کوته یا کویته است که در نزدیکی قندهارِ امروزین قرار دارد.

به عنوان مرز جنوبی  375پلینی از جایی به نام دِخِندروسی 374داند.نیست. استرابو مرز شرقی آن را رود سند می

  376برد.این سرزمین نام می

                                                 

369. Schmitt, 1987: 246 -247. 

370. Lendering, 2010.  
371. Strabo, 11.8.9. 

372. Pliny, 6.61. 
373. Vogelsang, 1985: 55–99. 

374. Strabo, 11.10.1. 
375. Dexendrusi 

376. Pliny, 6.92. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strabo
http://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_elder


ی مهم این ناحیه پارگوتای قبیله 377مقیم این سرزمین به دست داده است: بطلمیوس فهرستی از قبایل

(Παρ(γ)υῆταιنام داشته است. در سمت جنوب، چند قبیله )ی دیگر به نام( های سیدریΣίδροι ،)

شان چیز زیادی ( وجود داشتند که در مورد هویتῬωπλοῦται( و روپلوتای )Ἐωρῖταιاوریتای)

ها نزدیکی هایی را در دست داریم که مردم این منطقه از چند نظر با پارساین، گزارش دانیم. با وجود ایننمی

پ.م. طرف  522های سال و شاید به همین دلیل در جریان جنگ 378اند. دین ایشان زرتشتی بودهداشته

ان بعد از ورود اسکندر مقدونی به منطقه نیز این مردم مقاومت سختی از خود نش 379داریوش را گرفتند.

  381شان برگزیده شد.اما، در نهایت، شکست خوردند و فرمانداری مقدونی برای 380دادند.

های زیادی در مورد پیوند میان مردم کروات و بومیان در قرن نوزدهم و بیستم میالدی بحث

ر ها شباهت نام کرواسی و هرهویتی بود. اما به زودی شواهدی استوارتهرخوویتی درگرفت. آغازگاه این بحث

ی شناختی، همگونی ژنتیکی و فرهنگ مشترک مردم کروات و بومیان منطقهپیدا شد که به شباهت زبان

دانست که از رخج برخاسته بودند. در کرد و بنابراین تبار مردم کروات را کوچندگانی میارغنداب تأکید می

شد اسالوی مردم کروات تأکید میها، برای پیروی از سیاست اربابان روسی، بر تبار دوران حاکمیت کمونیست

به قتل رسیدند یا تبعید  کردند،ی تبار ایرانی این مردم پشتیبانی میو بسیاری از دانشمندانی که از نظریه

درنگ پس از ها به دالیل ژنتیکی و زبانی نادرست است و بیبا وجود این، اسالو بودنِ کروات 382شدند.

  383تبار ایرانی هواداران بسیار یافت. دیگر دیدگاهِ فروپاشی کمونیسم در این منطقه بار 
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 هامَکَه ویکم:بیست

 

شود. هرودوت نشانی از آن دیده نمی وندیدادهای هخامنشی آمده اما در نام این منطقه در تمام نبشته

ای که در ارتش خشایارشا هم رسته 384کندها اشاره میهنگام وصف ایالت چهاردهم به مردمی به نام موک

ی دهد شالودهاند. شواهدی وجود دارد که نشان میو احتماالً اهالی همین منطقه بوده 385اندبرای خود داشته

رودان و هند استوار بوده است. اطالعات تاریخی که در مورد این ناحیه این استان بر راه تجاری میان میان

.م. شاهی به نام پاده در کشوری به نام قاده در عمان امروزین پ ۶۴۰د سال ودهد که در حدداریم نشان می

  386کرده و خود به نینوا سفر کرده تا به آشوربانیپال خراج بپردازد.حکومت می

اش بوده، احتماالً یکی از واحدهای سیاسی کوچکی بوده که بر سر راه دولتی که این مرد نماینده

دانیم که کرده است. میی اقتصادیِ این ترابری تغذیه میتأسیس شده و از بهره رودانتجاری میان هند و میان

های ی نخست پ.م. ارتباط آبی میان این دو سرزمین برقرار شده و تا زمان نبونید فرآوردهاز ابتدای هزاره

جرهه نام  چنین از شهر ثروتمند دیگری در شرق عربستان خبر داریم کههم 387هندی در بابل باب بوده است.

زمین تاخت، ی خلیج پارس، در زمانی که اسکندر به ایرانمنطقه 388داشته و احتماالً همان ادجر امروزین است.

ای در شرق چون فنیقیهگشای مقدونی بدان همچندان ثروتمند و از نظر تجاری نیرومند بوده که این جهان

 389نگریست.می

                                                 

 .93. هرودوت، کتاب سوم، بند 384

 .68. هرودوت، کتاب هفتم، بند 385

386. Potts, 1985: 81-95. 

387. Salles, 1989: 67-96. 

388. Strabo, XVI, 3, 3. 
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های شاهنشاهی فهرست شده است و بنابراین باید آن را اناین منطقه از همان ابتدای کار در میان است

شهر در نظر گرفت. مردمش لباسی شبیه به هندیان خورده با قلمرو مرکزی ایرانسال و جوشبخشی کهن

چنان که وقتی  390اند،کردهجا زندگی میهای تبعیدی در آنپوشیدند، اما انگار از دیرباز جمعیتی از ایرانیمی

یستس( در ر به این ناحیه رسید یکی از ایشان به نام مهرباز پسر آریستَه )میتروپاستس پسر آرناوگان اسکند

های خلیج چنین جزیرهجا تبعید شده بود. همپ.م. توسط داریوش سوم به آن ۳۳۴زیست که در جا میآن

شوند، تبعیدگاه پارس )تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و...(، که در منابع یونانی آناسپاستو خوانده می

  391اند.شورشیان بوده

ی مکه را با مکران در جنوب شرقی گرا وجود دارد. آیلرز کلمهدر مورد جایگاه مکه چندین نظر هم

دهد، که دولت کوچک پاده نیز در ی عمان را ترجیح میجزیرهاما پاتس شبه 392ایران کنونی یکی گرفته است،

و این نظری است که پذیرفتنی است. بر  394داندو را قابل جمع میروف نظر این د 393جا قرار داشته است.آن

اش در جنوب بلوچستان در همان ی مرکزیاین پایه، مکه سرزمینی بوده در دو سوی خلیج پارس و هسته

هخامنشی قرار داشتند  جایی بوده که بعدتر مکران نامیده شده است. کشورهای امروزینی که در این استانِ 

امارات عربی متحده، عمان و استان بلوچستان و سند در پاکستان. این بدان معناست بحرین، قطر،  عبارتند از:

که برای مردم روزگار هخامنشیان خلیج پارس، به خاطر آن که مانند امروز مردمی با قومیت و تبار و فرهنگ 

 شده است.یزمین تلقی مایران« درون»داده، دریایی در همسان را در دو سوی خود جای می

  

                                                 

 .80هرودوت، کتاب هفتم، بند  390.

 . 93. هرودوت، کتاب سوم، 391

392. Eilers, 1983: 101-119. 

393. Potts, 1985: 81-95. 

394. Roaf, 1974: 73-160. 
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و در همه این سرزمین و مردمش بخشی از قلمرو ایران شده در تمام منابع باستانی به نام هند اشاره 

اش . در پارسی باستان و اوستایی هیندو، و در ایالمی هیندوئیش ثبت شده است. ریشهاندزمین قلمداد شده

دهد و برای اشاره به رود سند مورد استفاده بوده است. بُنِ هند و اروپایی سیندْهو است که نهر و رود معنی می

ی اول پ.م. ابتدای هزارههایی بودند که از خودِ این رود نامش را از این کلمه گرفته است. ساکنانش آریایی

هیندو آمده که این سرزمین با نام هَپتَه وندیدادجا کوچیده و بر بومیانِ دراویدی غلبه کرده بودند. در به آن

 کند. یعنی هفت رود و قاعدتاً به بخش شمالی استان هند یعنی پنجاب اشاره می

های آباد امروزین است. این شهر میان سدهمترین شهر این استان تاکسیال بوده که تقریباً همان اسالمهم

دانند. دار، میگذار آن را پسر یا برادرِ راما، پهلوانی نامششم و هفتم پ.م. تأسیس شده و اساطیر هندی بنیان

ترجمه « ی ماری قبیلهشاهزاده»تواند به ( است که میTakshaçilaثریلَه )اسم این شهر در سانسکریت تَکشَه

( Taxillaومی )( و رΤαξίλαنامند و همین کلمه است که به یونانی )در زبان پالی تاکاسیال میشود. آن را 

 نامیدند.  395لوها نیز با این شهر آشنا شدند و آن را چوچاشینیز راه یافته است. بعدتر، چینی

                                                 

395. Chu Ch'a-shi-lo 



 

 

 

 

 

 جمشیدنمایندگان هند در تخت

 

ترین آثار به دست آمده افزوده شد. کهن این سرزمین در دوران داریوش بزرگ به قلمرو هخامنشی

آثاری از بناهای  .م۲۰۰۲در سال  396دهد.ی بَهیر تعلق دارد، تأثیر فرهنگ ایرانی را نشان میجا، که به تپهاز آن

گیری تاریخی برداری شد، هر چند این آثار هنوز به نتیجهدوران هخامنشی با سبک پارسی در این شهر خاک

زنی دهد که سبک سکهنشان می (۴ی بهیر )فاز به دست آمده از تپهترین آثار کهن 397اند.ای منتهی نشدهقطعی

آوری در شاهنشاهی هخامنشی رایج بوده و این فن 398ی خمیده در این قلمرو رواج داشته استبا روش میله

ی شهرنشینی در تپهتوان نشان داد که بر مبنای همین شواهد می 399و از این منطقه به تاکسیال وارد شده است.

ای از افراد را به جمشید سیاهههای ایالمی تختکتیبه 400بهیر در اواخر دوران هخامنشی شکوفا شده است.

هایی در آن حوالی دهند که به سرزمین هند، گنداره و رخج تعلق داشتند و برای انجام مأموریتدست می

  401اند.کردهی خوراک دریافت میسهمیه
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397. Bahadar Khan et al, 2002. 

398. Marshall, 1951: 103. 

399. MacDowall and Taddei, 1978: 203 
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 خواری هوماهاوسوم: سکبیست

 

های آریایی بودند که گرداگرد مرزهای شرقی، ی بزرگ و بسیار نیرومندی از قبیلهسکاها اتحادیه

سکاها کردند. شمالی و غربی دولت هخامنشی حضور داشتند و هر از چند گاهی به این قلمرو حمله می

رفتند و از بنیانگذاران سبک زندگی کوچگردانه بودند و نخستین مردمی بودند که سوار بر اسب به جنگ می

شان بسیار متحرک و جنگاور بودند بردند. به همین خاطر قبایلهای رمه بهره میسوارکاران برای هدایت گله

شان برای دولت هخامنشی تهدیدی غربی ها و هم در مرزهایقلمروشان برای چینی و هم در مرزهای شرقی

 شدند. محسوب می

های ایشان در قرقیزستان ی ایرانی بودن سکاها تردیدی وجود ندارد و گورهایی که از سرکردهدرباره

شان اند. زباندهد که مردمانی باالبلند و زورمند و سپیدپوست بودهو قزاقستان و ترکستان کشف شده، نشان می

ی زبانهای ایرانی شرقی است و خدایانی که ایی و خوارزمی نزدیکی زیادی دارد و از شاخهبا زبان اوست

ی هند و اروپایی اند. نام سکاها از ریشهپرستیدند همان خدایان باستانی آریایی به ویژه مهر و وای بودهمی

ی در انگلیسی بازمانده shootی امروز دهد و واژهگرفته شده که )تیر( انداختن معنی می *kewd(s)-کهن 

و در آشوری به  403(Σκώλοτοι« )اسکولوتوی»( و Σκύθαι« )سْکوثای»این نام در یونانی به  402آن است.

اند و این نامی است که در پارسی نامیدهتبدیل شده است. خود سکاها احتماال خودشان را سَکا می« اَشکوزی»

 شان هم به همین شکل ثبت شده است.های شخصیباستان و نام

                                                 
402 Szemerényi, 1980. 

 .۶هرودوت، کتاب چهارم، بند   403



سکاها در قرن هشتم پ.م به جنبش درآمدند و از شمال به جنوب و از غرب به شرق تاخت و تاز 

ها و رهاندن دولت لودیه و اتحاد با دولت آشور منتهی شان به نابودی کیمری. در ایران غربی این تحرککردند

شد، که در نهایت با استیالی مادها بر ایران غربی پایان یافت و سکاها را به تابعان فرودست مادها تبدیل کرد. 

اند که دولتشهرهای ی از عواملی بودهدر شرق سکاها تا بخشهای خاوری قلمرو چین تاختند و احتماال یک

پ.م برانداختند. سکاها در اوج اقتدارشان کل قلمرو استپهای شمالی  ۷۷۱ابتدایی چینی عصر ژو را در حدود 

اش زیر فرمان داشتند و قلمرو اقتدارشان از کوههای کارپاتیا ایران زمین را به همراه مناطق خاوری و باختری

 404شد.سئی در شرق سیبری کشیده میینیدر اروپای مرکزی تا رود 

در شرق سیردریا و در ترکستان چین و بودند که خوار سکاهای هومترین شاخه از این مردم شرقی

 اند.کردند گرفتهشان را از مراسمی که برای خدای هوم برگزار میزیستند و ناممرز میان سغد و مغولستان می

نماید که این مردم بیشتر بر مبنای منابع ایرانی استوار است، اما چنین میاین سکاها بازنمایی امروزین ما از 

ها به نام ساک/ سائیک های متنوعی داشته و تا قلب قلمرو چین پیشروی کرده باشند. آن مردمی که چینیشاخه

(塞 می )ای دانستند، احتماال شاخهی رودهای لی و چو در جنوب قزاقستان میشناختند و مرکزشان را دره

 اند. خوار بودهاز همین سکاهای هوم

 

 

 

 

 

 جمشیدخوار درتختنمایندگان سکاهای هوم

                                                 
404 Davis-Kimball, 1995: 27–28. 



در شدند. خوار از ابتدای کار بخشی مرزنشین در قلمرو دولت هخامنشی محسوب میسکاهای هوم 

نار این رود کرا فتح کرد، تنها تا سیردریا پیشروی کرد و در آسیای میانه قرن ششم پ.م. که کوروش  طاواس

نامیدند. این شهر در اصل دژی بود مشرف ها آن را کوروپولیس )شهر کوروش( میشهری ساخت که یونانی

سوی گرد سکا که در آنزش قبایل کوچان کشاورزِ سغد بود، در برابر تااش پاسداری از استبه سیردریا و وظیفه

 . یافتند، و از همین قبایل سکا تشکیل میزیستنداین رود می

ا به ده سال بعد از مرگ کوروش، داریوش بزرگ به فراسوی سیردریا لشگر کشید و دو استان دیگر ر

ره قرار تیزخود مورد اشاخوار و سکاهای های او با نام سکاهای هومقلمرو هخامنشیان افزود. این دو در کتیبه

شد، به شهری با اند. به این ترتیب، شهر کوروش که تا پیش از آن مرز دولت هخامنشی محسوب میگرفته

های یادشده قرار داشت. این شهر بعدتر حد شمالی تازش ی استانهویت بازرگانی تبدیل شد که در میانه

 گذاری کرد. اسکندر را نشانه

رو شد. وقتی مقدونیان به س از غارت استان سغد، با شورش مردم این منطقه روبهپ.م. پ ۳۲۹اسکندر در 

خوار و تیزخود ــ به یاری های سکاهای هوماز استانقاعدتا کشتار مردم دست گشودند، گروهی از سکاها ــ 

رت ا را غای درگیری شهرهاند که هدف این سکاها آن بود که در میانهسغدیان آمدند. منابع یونانی نوشته

اند و از همراهیِ کردهنماید که ایشان تنها به اردوی مقدونیان حمله کرده و آنان را غارت میکنند، اما چنین می

کم در شهر کوروش ایشان به یاری ساکنان این منطقه آمدند و در برابر اند. دستمردم شهر برخوردار بوده

 اسکندر موضع گرفتند. 

هزار سپاهی شهر کوروش حمله کرد و بر مدافعان آن چیره شد. هدف او  اسکندر، در نهایت، با شش

های سکائیه بوده است. سکاها به رهبری مردی که در منابع غربی ظاهراً عبور از سیردریا و حمله به استان

 ی سیردریا صفرَخشَه )صد بار درخشان( نام داشته، در کرانهثبت شده، و احتماالً سَتَه 405نامش ساتراکِس

                                                 
405 Satraces 



اسکندر کوشید از رود بگذرد اما پس از دادن تلفاتی سنگین از آراستند تا مانع عبور مقدونیان از رود شود. 

اش به همان نقطه محدود ماند. هرچند مورخان رومی بعدی کوشیدند پوشی کرد و حد پیشرویاین کار چشم

  406ی تعبیر کنند.اش را به نوعی پیروزآمیزش به این منطقه و شکست خونینتا هجوم جنون

رسید و این شهر را گشود شهر کوروش ی، به وتاز خود در ایران شمال شرقاسکندر در حد نهایی تاخت

ی اسکندریه و آن را مجدداً با اسم اسکندریه نامگذاری کرد و این همان است که در منابع یونانی با اسم

رسد هرگز به نظر نمیشود و ابع یونانی دیده میسیردریا مورد اشاره واقع شده است. اما این نام تنها در من

ن اسکندر آن پس از دور شدن سپاهیاقاعدتاً مردم منطقه اردوگاهی مقدونی در آن منطقه وجود داشته باشد. 

اند. این شهر نامیدهشهر کوروش میاش به اسم اصلیجا را چنان آنهمها پاکسازی کرده و منطقه را از مقدونی

 شود. ر حال حاضر خجند نامیده میدهمان است که 

ها سکاهایی که در قرقیزستان جالب آن که رخدادهایی مشابه در منابع چینی هم انعکاس یافته است. چینی

سکاهای همان  شود که این نام چینینامیدند و از اینجا معلوم میجو میزیستند را کانگو قزاقستان کنونی می

خوار نرسانده و ی اسکندر به این منطقه گزندی به سکاهای هومکه حمله است. آشکار است خوار بودههوم

 اند. ایشان همچنان در سرزمین خود مقتدر بوده

جو بسیار افزایش یافت و ایشان به قدرتی در قرن اول پ.م. شمار مردم کانگ« شوهوهان»بنا به گزارش 

خوار ی سکاهای هومشود که اعضای قبیلهمعلوم میدر منطقه تبدیل شدند. بر مبنای آمار ذکرشده در این متن 

و  407،هزار تن سپاهی را بسیج کنند ۱۲۰اند توانستهرسیده و ایشان میصد هزار تن میدر این زمان به شش

 . این در جهان باستان عددی بسیار چشمگیر است

 

                                                 
406 Arrian. Anabasis Alexandri Book 4. 
407 Hulsewé, 1979: 126, 130-132. 
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 جمشیدتختنمایندگان سکاهای تیزخود در 

 

آید، نیرومندترین شاخه از سکاهای شرقی در ابتدای دوران می ی بیستون برتا جایی که از کتیبه 

شدند خَئودَه( نامیده میاند که سکاهای تیزخود )به پارسی باستان: تیگرَهزمامداری داریوش بزرگ، گروهی بوده

ن گروهی بودند که انگار در هنگام ورود کوروش زیستند. اینان هماخوار میو در نواحی غربیِ سکاهای هوم

به منطقه با او متحد شدند و احتماال به پسرش بردیا وفادار بوده و بعد از مرگ او بر ضد اقتدار داریوش بزرگ 

ی بیستون از او یاد شده، مردی است به نام اسکونخَه که سر به شورش برداشتند. واپسین کسی که در کتیبه

تیزخود بوده و در پایان صف شکست خوردگان، با کالهخودی بلند و نوک تیز در برابر  ی سکاهایسرکرده

 داریوش ایستاده است. 

ی ی سیردریا و آمودریا و در شرق دریاچهسکاهای تیزخود در فاصلهآید که از شواهد چنین بر می

خوارها( )یعنی ماهیها ماساگتکه اند ی نیرومند دیگری از سکاها متحد بودهبا شاخهند و اهخوارزم ساکن بود

مرگ کوروش  -احتماال به نادرست–ها ای بسیار نیرومند بودند که یونانیها قبیلهشدند. ماساگتخوانده می



بینیم و در منابع بعدی کنند. هرچند در گزارش بیستون نشانی از سرکشی این قبیله نمیرا به ایشان منسوب می

 دهند.ی ایرانیان در برابر رومیان را تشکیل میکوچند و خط مقدم جبههمیهم این قبیله کم کم به غرب 

خوار ی اسکندر به ایران شرقی سکاهای تیزخود نسبت به سکاهای هومبنا به منابع چینی پس از حمله 

 «ترسه پادشاهی فرودست»خوارها هومگوید که در قرن اول پ.م شو میموقعیتی فرو دست پیدا کردند. هوهان

(小王五،را زیر سلطه داشتند )شان، یعنی قلمرو سغد و خوارزم و و این احتماالً به سه استان همسایه 408

 کند. سکاهای تیزخود اشاره می

حوالت های درونی سکاهای تیزخود و تبندیتوان به تقسیمها میبر مبنای همین گزارش چینی

نامیدند که می« چائییان»ها را چینیها پادشاهی یکی از اینگوید که شو میشان نیز پی برد. هوهانبعدی

دهد. این مردم قاعدتاً همان سکاهای تیزخودِ دوران هخامنشی بودند که کم کم به معنی می« های فراخدشت»

ها را یشان به خصوص آالنادر میان  ی قرون بعدیهاها تمایز یافتند. چینیها و آالنهایی مانند سرمتقبیله

 نامیدند. ( می阿蘭聊« )لیائوآالن»ختند و ایشان را شناخوب می

( ثبت شده و در منابع بعدی چینی گاه 阿蘭« )آالن»نام ایشان به صورت « شوهوهان»خود متن در 

ها ــ که به آلبانی ای از ایشان ــ اوسِتیشود و این همان است که شاخهدیده می« ایرون»شان به شکل نام

د. به این ترتیب، شاهدی داریم که احتماالً ندانمی« ایرونی»نامند و خویشتن را ن میکوچیدند، هنوز خود را بدا

ها اند که این آالنداده است. منابع چینی گفتهمعنی می« ایران»ی آریا گرفته شده و کمابیش نام آالن هم از ریشه

 اند. شدهجو( محسوب میخوار )کانگای هوماند و متحد سکاهصد هزار مرد جنگی داشته

ی سکاهای چی( با دختر سرکردهها )یوئهم. پسر شاه تخاری ۹۴خوانیم که در سال می« شوهوهان»در 

چائو با هدایای زیادی از طرف امپراتور هان در جو( ازدواج کرد و سرداری چینی به نام بانخوار )کانگهوم
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هایی تقسیم شدند و کم کم به سمت اخهبنابراین سکاهای تیزخود به تدریج به شاین مراسم شرکت کرد. 

ها که برای چند قرن تا پایان عصر ساسانی جنگاور و مقتدر بودند، کم ها و ماساگتباختر کوچیدند. سرمت

اند که بعدتر به صورت متحد نیرومند ها بودهشان آالنشاخه کم در اقوام دیگر منحل شدند. اما ظاهرا مهمترین

 مراهشان به قلمرو روم حمله بردند.ها در آمدند و به ههون

 

 

 

 

 

 نمایندگان سکاهای تیزخود در تخت جمشید

  



 

 بیست و پنجم: سکاهای آنسوی دریا

 

سکاها به چشم قلمرو دولت هخامنشی نوعی پیچیدگی در نامگذاری های گوناگون در فهرست

های شماغ شده که سراسر مرزهای شمالی دولت هخامنشی به همراه گوشهخورد و این از آنجا ناشی میمی

که شود میروشن های پارسی باستان شرقی و شمال غربی در اختیار قبایل سکا بوده است. با مرور سیاهه

دستخوش تکامل و تغییر قبایل سکا ای زیرواحدههخامنشی هنگام سازمان دادن به ساالران دیدگاه دیوان

 شده است. می

جمشید به سادگی با نام سکا بدان اشاره شده است. ی داریوش در تختی بیستون و نبشتهدر کتیبه

خودِ خوار، سکاهای تیزخود )دارای کالهسکاهای هومرستم این قلمرو به سه بخش تقسیم شده است: در نقش

ی خشایارشا و اردشیر دریا، که قاعدتاً منظور دریای مازندران است چون در کتیبهسوی و سکاهای آن تیز(نوک

سوی دریا نوشته جمشید هر سه عنوان یادشده وجود دارد، اما خشایارشا به جای سکاهای آننخست در تخت

دریای مازندران ها هستند که بعد از هجوم مقدونیان از ساحل شمال شرقی هها قاعدتاً همان داهَها و اینههَدَ

 کردند و دولت اشکانی را بنا نهادند. برخاستند و مهاجمان را بیرون 

سوی دریا به تمام قبایل آریایی پراکنده در نواحی شمالی دریای انگار نام سکاهای آن همهبا وجود 

یای سیاه ی گسترش این جمعیت تا درشده و در برخی منابع دامنهی خوارزم اطالق میمازندران و دریاچه

در میان نخست سوی دریا سکاهای آنآید که ای بر میبه این ترتیب چنین نتیجهشده است. کشیده می

شده و به تدریج شان تا اروپای شرقی کشیده میاند، اما دنبالههزیستی خوارزم و دریای مازندران میدریاچه

 اند.زیر فشار تیزخودها بیشتر و بیشتر به سمت غرب کوچیده

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوار )راست( و تیزخود )میان( و سکاهای آنسوی دریا )چپ( که در تخت جمشید اورنگ خشایارشا نمایندگان سکاهای هوم

 اند.را بر دوش نگه داشته

  



 

 بیست و ششم: اسکودرَه

 

 

 

 

 

 

 

های رستم آمده و بعد از آن در نبشتهی داریوش در نقشبرای نخستین بار در نبشتهمردم نام این 

به عنوان نام  وندیدادو  تواریخجمشید تکرار شده است. این نام در خشایارشا و اردشیر نخست در تخت

شده از نامی فریگی است که به سرزمینی در غرب دریای سیاه استان وجود ندارد. اسکودرَه شکلی پارسی

پ.م.  ۴۹۲ی سال داده است. این همان سرزمینی است که بعدتر با نام تراکیه شهرت یافت. در نبشتهارجاع می

سوی سکاهای آن های بعدی است،، که جدِ تراکیاییبه سه قوم در این سرزمین اشاره رفته است: خودِ اسکودره

های ی جمعیتها سپر بر سر، که قاعدتاً دنبالههای بعدی است و یونانیی گِتای در تاریخدریا که احتماالً قبیله

جمشید نمایندگان اسکودره دو زوبین، سپری گرد روند. در تختتر بالکان به شمار میای در نواحی شمالیاژه

کنند و این همان است که بعدها به سالح رسمی مردم تراکیه تبدیل چک و خنجری خمیده حمل میو کو

 ها همان قوم تراکی بعدی باشد.بنابراین احتماال منظور از اسکودرهشود. می

 

  



 

 هاوهفتم: لیبیاییبیست

 

 

 

 

 

 نقش سرباز لیبیایی 

 بر آرامگاه خشایارشا

 

 

 

شود و در لوح خشایارشا رستم دیده میی داریوش در نقشابتدا در نبشته« پوتایَه»به صورت نام لیبی 

شود. لیبی سرزمینی بیابانی در غرب مصر و ساحل مدیترانه بوده و امروز و اردشیر نخست نیز نامش تکرار می

زی بودند که از سواحل شمالی نیز کشوری با همان نام در این ناحیه قرار دارد. مردم این منطقه مهاجرانی قفقا

با این حال شهرهای مهم این قلمرو صحرایی درآمیخته بودند.  سو کوچیده و با بومیان نیلمدیترانه به آن

ها طی سه قرن پیش از فراز آمدن هخامنشیان در آن ها و بعد یونانیهایی ساحلی بود که نخست فنیقیبندرگاه

نشین( و اوسِپِرید و احتماال کارتاژ اش تریپولیس و کورنه )یونانیمدهمنطقه تاسیس کرده بودند و شهرهای ع

 نشین( بوده است. )فنیقی



نشین ی غربی قلمروشان فنیقیدر زمان هخامنشیان مردم لیبی قومیتی متمایز و جداگانه نداشتند و نیمه

کردند ه شاهنشاه پارسی ابراز میها به ویژه وفاداری چشمگیری نسبت بنشین بود. یونانیی شرقی یونانیو نیمه

نشین ی شهرهای فنیقیو از همان ابتدای لشکرکشی کمبوجیه به مصر از فرعون بریدند و به وی پیوستند. درباره

اند که اهالی کارتاژ در زمان جنگها این منطقه اطالعات کمتری داریم. منابع یونانی بارها به این نکته اشاره کرده

نماید اند. از این رو چنین میشتافتند و بعدتر منابع رومی نیز همین را تکرار کردهران میبه یاری شاهنشاه ای

که دولتشهرهایی که بعدتر با هم متحد شدند و دولت مقتدر کارتاژ را پدید آوردند، در عصر هخامنشی تابع 

و ارتباطشان از نوع ی قلمرو اصلی دولت هخامنشی قرار داشتند سیاست پارسیان بودند، هرچند در حاشیه

ی بلند ها در هنر درباری هخامنشی ایشان را با جامهی لیبیاییتابعیت مستقیم نبوده است. با این حال نگاره

فنیقی و ظاهری همسان با مردم کنعان تصویر کرده است، و این هم حدس پیوسته بودن کارتاژ اولیه با قلمرو 

  کند.پارسیان را تقویت می

 

 

 

 

 

 

  



 

 هاوهشتم: کوشیبیست

 

 

 

 

 

 

جمشید یاد شده رستم و لوح خشایارشا و اردشیر اول در تختهای نقشدر نبشتهکوش سرزمین 

ی امروزین است. هرودوت نام این سرزمین را به صورت اتیوپی ثبت کرده است. این سرزمین با کشور حبشه

کردند. ی کشاورزانه زندگی میداد که از دیرباز به شیوهپوست را در خود جای میمنطبق است و مردمی سیاه

 شهرهای مهم این قلمرو عبارت بودند از نپتا و مِروئه. 

شود، ها پدیدار میداری داریوش بر کتیبهی دوم دوران زمامنام کوش به عنوان استانی مستقل در نیمه

دهد که فتح این سرزمین در دوران کمبوجیه صورت پذیرفته است. برخی از اما منابع یونانی نشان می

اند. با ی نفوذ ایران در سودان و اتیوپی شک کرده و حتا آن را انکار کردهصر در مورد درجهنویسندگان معا

 گذارد. شواهد موجود در این مورد جایی برای تردید باقی نمی این حال

پوست گذشته از یونانیانی که به فرستاده شدنِ خراج از اتیوپی و سودان تأکید دارند، نقشِ مردم سیاه

را از این که مردم کوش  409بینیم، گزارش داریوشجمشید میال پیشکش کردن خراج در تختکوش را در ح
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 410هایی از خدمت کردن کمانداران کوشی در ارتش شاهنشاهیبرای کاخ آپادانا عاج فرستادند داریم، و گزارش

های ان سالچنین در گورهای هرمی شهر مروئه یک ساغر بلند )ریتون( کشف شده که در میدر دست است. هم

پ.م. در هرمِ یادشده نهاده شده است. این ساغر  ۳۶۹-۳۵۰ی پ.م. ساخته شده و در فاصله ۴۵۰تا  ۴۶۹

ی چیرگی یک پارسی سوارکار بر یک یونانی پیاده را بر رویش توسط هنرمندی ایونی ساخته شده و صحنه

پ.م. به بابل  ۳۲۳در سال داریم که وقتی اسکندر  چنین این گزارش را در دستهم 411اند.نقش زده

ها هم در کشیدند که کوشیگشت، نمایندگانی از اقوام تابع هخامنشیان در این شهر انتظارش را میبازمی

 412اند.شان بودهمیان
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 هابیست و نهم: کاریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرباز کاریایی در آرامگاه خشایارشا   سرباز کاریایی در تخت جمشید

 

های خشایارشا و اردشیر در رستم و در فهرستی داریوش در نقشدر سیاههکاریَه نام استان 

های تاریخ جمشید آمده است. هرودوت آن را بخشی از استان ایونیه دانسته است و معموالً در کتابتخت

نشی های هخاماند. اما با توجه به این که برای یک قرن نام آن در فهرستامروزینِ اروپایی از وی پیروی کرده

اند، باید روایت ایرانی را معتبرتر دانست. کاریه در جنوب غربی آناتولی آمده و سه شاهنشاه بدان اشاره کرده

های های احتماالً قفقازی در جنوب و شرق، و آریاییاند از کاریاییقرار داشته و مردمش ترکیبی بوده

 بارت بودند از دیدوما، ایاسوس، کاریاندا،زبانِ دُری و ایونی در غرب و شمال. شهرهای مهم آن عیونانی

 اند. خرونسوس و هالیکارناسوس. گاهی میلتوس را هم در این قلمرو در نظر گرفته

نامیدند و ایشان احتماال از بازماندگان بومیان اصلی ( میΚᾶρες« )کارِس»اهالی کاریه را یونانیان 

ی دریای اژه و جزایر اند. این مردم از دیرباز در منطقهها پیوندهایی داشتهاند و با لوویاییاین منطقه بوده



انده اند و بعدتر زیر فشار مردم وابسته به فرهنگ مینوآ از این مناطق رموسوم به کوکالد )سیکالد( مقیم بوده

ها دِلوس را گرفتند، گورهای ساکنان قدیمی شهر را شکافتند و دیدند شدند. توکودیدس نوشته که وقتی آتنی

 413که بیش از نیمی از جسدها به اهالی کاریه تعلق دارند، که به شکلی متفاوت به خاک سپرده شده بودند.

ها زیستند و با سبک یونانیریه در یونان میاسترابو هم نوشته که همچنان تا دوران او شمار زیادی از مردم کا

ها به آناتولی ها و دوریآمدند و پس از آن که ایونیکردند و به صورت مزدور به خدمتشان در میزندگی می

ها این مردم را از سرزمین یعنی با آن که در ابتدای کار یونانی 414کوچیدند، مردم کاریه با ایشان نیز در آمیختند.

هایی پیدا کرده بودند. منابع شان شکل گرفته بودند و آمیختگیرانده بودند، اما پیوندهایی هم میانخود بیرون 

ها ها با کاریاییاند که للگگفته 416و هم استرابو 415نامیدند و هم هرودوتقدیمی قوم بومی یونان را لِلِگ می

 پذیر نیستند.کیکاند که دیگر از هم تفاند، یا این دو به قدری در هم آمیختههمسان

هایی تعلق داشتند اند و به جمعیت آریاییها تفاوت داشتهها از نظر نژادی و زبانی با یونانیکاریایی

ها و ها و میتانیی دوم پ.م به ایران غربی کوچیدند و به این ترتیب خویشاوند هیتیی هزارهکه در میانه

شد از این مردم نوی هِکاتِه که در یونان هم پرستیده میشدند. ایزدباها و مردم لودیه محسوب میلوویایی

)میالس امروزین در جنوب شرقی ترکیه( قرار  417شان که در شهر موالساسرچشمه گرفته و در مرکز دینی

گفتند، اما انگار می« زئوسِ کاریایی»ها به او پرستیدند که یونانیداشت، خدای نیرومند و جنگاوری را می

 باهت داشته باشد تا زئوس.بیشتر با مهر ش

شود. در این اسناد ی د.م پ.م در اسناد هیتی پدیدار میی هزارهنام ایشان برای نخستین بار در میانه

ایستند و با شوند، همچون متحدی در کنار دولتشهر آسّووا میخوانده می« کارکیسا»یا « کارکیا»مردمی که 

                                                 
413 Thucydides. History of the Peloponnesian War, 1.4–1.8. 
414 Strabo, Geographica, 14.2.28. 
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راند و آرنووانداس پ.م شاه دیگری که بر هیتی فرمان می ۱۳۲۳ جنگند. در سالتادهولیاس اول شاه هیتی می

نام داشت، به ایشان فرمان داد یکی از متحدانش را یاری دهند و ایشان چنین کردند و به این ترتیب در این 

پ.م میان فرعون مصر و شاه هیتی درگرفت  ۱۲۷۴اند. در نبرد بزرگ قادش که در هنگام تابع دولت هیتی بوده

 جنگیدند. ها میکارکیاها در کنار هیتیهم 

« کرک»ها هم اسمشان را به صورت بوده است. چون فنیقی« کارک»نام اصلی این مردم احتماال 

های همری به آنها اشاره شده است. در سروده« کرکَه»نوشتند و در متون پارسی باستان هم به صورت قوم می

در تورات هم نامشان را در  418س پسران نومیون از این تیره هستند.ماخوبه آنان اشاره شده و ناستِس و آمفی

ִרי« )کاری»کتاب دوم پادشاهان به صورت  ی پسامتیخوس اول و دوم مصریان هم که در دوره 419بینیم.( میכָּ

 گفتند. می« خاری»یا « کاری»ایشان را همچون سربازانی مزدور در خدمت داشتند، به ایشان 

آمدند و نمادشان خروس بوده است. شاید به این مردم قومی ایرانی به شمار میدر دوران هخامنشی 

با نام خروس در پارسی باستان و اوستایی )کارکا( همسان بوده است. جالب  -کارکیا–این خاطر که نامشان 

ای با پنداریهمذاتگذاشتند و انگار ای شبیه به تاج خروس میآن که خودشان هم بر کالهخودهایشان تیغه

اند، که با توجه به نزدیکی نامشان به اسم خروس در زبانهای ایرانی کهن جای تأمل دارد. این این پرنده داشته

پ.م کوروش کوچک در نبرد با برادرش شاهنشاه  ۴۰۵وار شهرتی عام داشته و وقتی در سال همسانی توتم

ی کاریه کشته شد و اردشیر برای سپاسگزاری از این اردشیر دوم شکست خورد، به دست جنگاوری از اهال

ای به او داد که بر فرازش خروسی زرین نشانده بودند و او پیشاپیش ارتش پارسیان حرکت کرد و سرباز نیزه

 420سپاهیان را هدایت نمود.
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 ی پایاوه حاکم لوکیهمقبره

 هایکه بر مبنای الگوی گورتپه

 ساخته شده است. آریایی کهن

 

 

 

سرزمینی بوده در جنوب آناتولی و در همسایگی کاریه که مردمانش در دوران هخامنشی  421لوکیه 

نامیدند و شهر میالس امروزین در ترکیه مرکزشان بوده است. این قوم در حدود زمان می« ترمیل»خود را 

ین گزارش شوند و اغلب نویسندگان امروزی تاریخ نمایان میهخامنشی و در قرن ششم و هفتم پ.م بر صحنه

با این  422ی کرت بوده است.اند که خاستگاه اصلی این مردم جزیرههرودوت را جدی گرفته و فرض کرده

ها در ای بوده باشند که در پیوند با موج نخست مهاجرت آریاییهمه بعید نیست ایشان هم از اقوام باستانی

 شده و دیر زمانی در آنجا زیسته باشند.  ی دریای اژه و آناتولی واردی دوم پ.م به منطقهی هزارهمیانه

                                                 
421 Lycia 
422 Macaulay and Lateiner, 2004: 63. 



های لوکیایی»شدند و یکی از آنها را استرابو نوشته که دو گروه از مردم با اسم لوکیایی خوانده می 

بنا به سنت یونانیان هم سارپدون که از  423ها یکی گرفته است.نامیده است و دیگری را با ترمیل« تروایی

ای از این مردم ها بوده است. از این رو بعید نیست شاخهاست، نیای لوکیایی ی همرپهلوانان تروا در حماسه

ی مردم ایلیون )تروا( بوده باشند. در ابتدای دوران هخامنشی یکی از شهرهای بزرگ و مهم این مردم بازمانده

تح شد و پس کرد، اما پس از جنگی سرسختانه فگْزانتوس بوده که نخست در برابر اقتدار پارسها سرکشی می

 از آن به بخشی استوار از قلمرو هخامنشی تبدیل شد.

ها همزمان با به قدرت رسیدن هخامنشیان هویت متمایز و روشنی پیدا مردم لوکیه مانند کاریایی 

لطنتی سکردند. هردوی این قومها در دوران هخامنشی نویسا شدند و زبان خود را با خطی که از آرامی 

ند بودند و زبان مشتق شده بود، ثبت کردند. این دو با همدیگر و با قوم لوویایی خویشاو دیوانساالری پارسها

ده از قوم لوکیایی لوکیایی و کاریایی دو زبان نزدیک به هم و خویشاوند بوده است. یکی از بهترین آثار بازمان

ست. جالب آن که بر این پ.م درگذشته شده ا ۳۶۰کم هخامنشی گزانتوس است که در سال ی پایاوَه حامقبره

 مقبره تاکید شده که این مرد به قوم لودیایی تعلق داشته است.
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 بندی: اقوام ایرانی در عصر هخامنشیجمع

 

 

سال به درازا کشید و در این مدت جمعیتها و اقوام ساکن ایران زمین برای  ۲۳۰عصر هخامنشی  

ای نخستین بار در چارچوب نظری یکپارچه و فراگیری جای گرفتند، زیر نظارت دیوانساالری گسترده

ای را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب برای نامگذاری و شناسایی شدند، و مرزبندی جغرافیایی ویژه

ن بار مفهوم قومیت و نژاد با سرزمین پیوند خورد، و این نوآوری بسیار مهمی بود. چون تا پیش از آن نخستی

کن شده و در سرزمینهایی دیگر برای خود به دنبال اقوام به سادگی زیر فشار جمعیتهای مهاجر یا مهاجم ریشه

ها همگی خاستگاه ها و عبرانیفلسطینی ها وها و کاسیها و هیتیگشتند. اقوام مهمی مانند میتانیقلمرو می

ها بنا به روایتهای خودشان از مصر به سرزمین کنعان شان داشتند. عبرانیجغرافیایی متفاوتی با قلمرو زیست

ها از بالکان و دریای اژه به فلسطین کوچیدند. از این اند که چگونه فلسطینیرفته بودند و مصریان شرح داده

یوند استواری میان قومیت و مکان برقرار نبود، و در عصر هخامنشی و به دالیل سیاسی رو در ابتدای کار پ

 بود که چنین اتصالی برقرار شد و نهادینه گشت.

چنان که دیدیم، دیوانساالران پارسی به دالیل گوناگونی گرایش داشتند تا شمار اقوام و استانها را در  

گرایانه بوده و در راستای پرهیز از پیچیده شدن شک عملبیتا نگه دارند. بخشی از این گرایش حد سی

است. بخشی دیگر شاید با باورها و عقاید مردم آن  پذیرفتهروزافزون ساز و کارهای دیوانساالرانه انجام می



شناسانه و بر اساس تقدس عدد سی که تازه در این هنگام روزگار مربوط باشد و بتوان با روشهایی اسطوره

تایی برای شمار اقوام قلمرو دولت شود، آن را درک کرد. به هر روی در نظر گرفتن سقفی سیه مینهادین

های مهم به خاطر شباهت با اقوام دیگر از این سیاهه خط پارسی بدان معنا بود که بسیاری از قومیت

از نخبگان فرهنگی و ای ها که خودشان فاتح جهان بودند، نام خود را به طبقهخوردند، چنان که پارسیمی

ی قومیت دست شستند نامیدند و بنابراین از مرتبه« پارس»ی ایرانی را سیاسی و نظامی دادند و کشور یکپارچه

ی بیستون به بعد دیگر نام پارسی را در مقام برچسبی برای یک ها یکی شدند. چندان که از کتیبهو با ایالمی

کند که ممکن است به هریک دهد و به کسانی اشاره میمعنی می« رانیای»بینیم. این کلمه بعد از آن قوم نمی

تعلق داشته باشند. چنان که از افرادی مصری، یونانی، آشوری، و مقدونی خبر داریم « پارس»از اقوام کشور 

 اند.شدهکه با برچسب پارسی شناخته می

های زیرین هم شمار زیادی از اقوام ی اقوام، در الیهعالوه بر این خط خوردن نام پارسها از سیاهه 

ی خود داشته باشند، و به همین خاطر در درون قلمروهای را داریم که کوچکتر از آن بودند که استانی ویژه

کردند. گرفتند و مردمشان به طور رسمی نام قومیت مربوط به آن استان را دریافت میاستانی دیگر جای می

ی نویسایی در عصر هخامنشی باعث شده نام و نشان بسیاری از این اقوام اما گسترش ناگهانی و خیره کننده

ها و کوروها ها در ایران غربی و کَمبوجهها و سامریو عبرانی 425هاو ایساوری 424هارا داشته باشیم. پیسیدیان

متون محلی و  شان درهایی از این اقوام هستند که نام و نشانها در ایران شرقی نمونهها و ماساگتو سارمات

دانیم که در این دوران در سطوح محلی حضوری اسناد قومی یونانی و عبرانی و هندی باقی مانده، و می

                                                 

424 Pisidians 

425 Isaurians 



برداری و آمارگیری اند که در اسناد رسمی هخامنشی موضوع سیاههاند، اما چندان اثرگذار نبودهنیرومند داشته

 قرار گیرند. 

رخ داده، نویسا شدن ناگهانی اقوام گوناگون است. اغلب ی مهم دیگری که در عصر هخامنشی نکته 

اش بر خط میخی در عصر هخامنشی و زیر اند که تثبیت خط الفبایی و چیرگی نهاییبه این نکته توجه نکرده

چتر حمایت دیوانساالری هخامنشیان از خط آرامی ممکن شد، و به این ترتیب انفجاری در نویسایی رخ داد 

ن و تثبیت متنهایی بسیار مهم )عهد عتیق، اوستا، وداها و پوراناها، متون پزشکی و دینی و عالوه بر تدوی

های گوناگون مصری، آثار افالطون و بودا و ارسطو و...( ناگهان انبوهی از خطهای جدید پدیدار گشت که تیره

یایی، و مصری دموتیک نوشتند. خطهای عبرانی، کاریایی، برهمی، خروشتی، لوداسناد قومی خود را بدان می

هایی برجسته از این جنبش نویسایی هستند که تاریخ خط در عصر باستان و دوران پساکوروشی را تنها نمونه

سازد. خطهای مهمی مثل یونانی و آرامی هم هرچند پیش از به قدرت رسیدن با شکافی بزرگ از هم جدا می

حلی داشتند و تمام متنهای مهمی که امروز از این زبانها هخامنشیان شکل گرفته بودند، اما وضعیتی محدود و م

اش، آثار همری، و اوستا( هرچند پیش از دوران کوروش در دست داریم )از جمله عهد عتیق به شکل کنونی

شان در قالب متن به عصر ظهور اند و تثبیتشدهشکل گرفته بودند، اما اغلب با سنتهای شفاهی منتقل می

 شود.ط میدولت پارسی مربو

نام و نشان و مرزبندیِ آنچه در زمان هخامنشیان تدوین شد و رسمیت یافت، تقریباً به شکلی 

های جهان در قلمرو میانی را تا روزگار بندی تمام نقشهنخورده تا به امروز ادامه یافته است و استخواندست

ه در دوران هخامنشیان، تا امروز اعتبار شدهای ابداعی واحدهای جغرافیایی و نامسازد. بخش عمدهما برمی

شده در های تثبیتچنین نامتوان به عربستان، هند و یونان اشاره کرد. هماند. از آن میان میخود را حفظ کرده

هایی لیبی، مصر، هرات، سند و... نام اند.ساالری هخامنشی کاربرد و رواج خود را تا به امروز حفظ کردهدیوان

با همان داللت دیرپا باقی مانده  های مردمی که زمانی شهروندان دولت پارسی بودند،نوز در زبانهستند که ه



ای فراگیر و عمومی از جهان را ترسیم ساالران هخامنشی، در واقع، نخستین کسانی بودند که نقشهاست. دیوان

که قالب عمومی برداشت ایشان  کردند و با روشی مدیریتی و عملیاتی به این نقشه نگریستند. از این روست

تمام جغرافیاهای  یشالودهتا به امروز هایی که برای مشخص ساختن واحدهای جغرافیایی به کار گرفتند، و نام

 ه است.بعدی را برساخت
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 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ اقوام ایرانی در دوران معاصر، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸مظفری، خورشید، کتاب ششم: تاریخ همزمانی؛ عصر 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 ۱۳۹۸کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، خورشید، 

  



  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 ۱۳۷۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، اسطوره کتاب سوم:

 

 

 

 

 

 

  



 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره جم:کتاب پن

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 ۱۳۹۸بین، کتاب هشتم:  اودیپ شهریار، خوش

 

 

 

  



 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه
  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس

 

 

 

 

 

 

  



 ی داستان، رمان و شعرمجموعه
 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 ۱۳۸۶شید، کتاب چهارم: جام جمشید، خور

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۱۳۹۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹۵بین، کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش

 تخیلی،-ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 ۱۳۹۸بین، خوش

 ۱۳۹۸کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 

 

 

 

 

  



  ی راهبردهای زروانیمجموعه
 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی

 

 

 



 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید و شورآفرین،کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین،

 ۱۳۹۵خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

  ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ

  



 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 ۱۳۹۷کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید، 

 

 

 

 

 

 

 

  



 های سفرنامهمجموعه
 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر
 

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 ۱۳۸۴تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )

 



 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 

 

 


