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  گفتار نخست

  رانیــای  وِمــق

 را در در یـک سـرزمیِن مـشخص        دراز   و گوئیم یک زنـدگی دور       سخن می  »قوم«ما وقتی از    

 ۀ تـاریخی داسـتانی شـگفت از       هـزار سـال      در یک سفِر طوالنی چنـدین      کنیم که    می مجسمذهنمان  

گـونی را بـرای مـا     هـا و ناکامیهـای گونـه        و کامیـابی  و افـت و خیزهـا        هـا   تحوالت و فرازها و نـشیب     

کــه چیــزی جــز سرگذشــتهای دیرینــۀ  یــابیم کــه ایــن داســتان شــگفت   گویــد؛ و عالقــه مــی بــازمی

   . را مطالعه کنیمخودمان نیست

  سرزمینِ آریان. ۱

 مسکن  زمانهای بسیار دوریخود گرفت از  بهزمـین  ایران نام    جهان سرزمینی که در تاریخ   

شــماری از قــوم بــزرگ آریــا بــود کــه در سراســر ایــن زمــین پهنــاور       متعــدد و قبایــل بــی جماعــات 

شـد، زمینهـای میـانِ دو رودِ بـزرگ      این سرزمین از تاجیکستانِ کنونی شروع می. پراکنده بودند 

 بخـش   ١گرفـت،   را دربـر مـی    ) انـد   که اکنون در ازبکـستان و ترکمنـستان واقـع          (سیردریا و   آمودریا

کـه اکنـون بخـش اعظـِم آن         (شد، بلوچستانِ بـزرگ       فغانستانِ کنونی را شامل می    اعظِم سرزمیِن ا  

نوردید، در شمال شـامل سـرزمینهای         شد، ایرانِ کنونی را در می       را شامل می  ) در پاکستان است  

رسـید، در غـرب شـامل         کوههـای قفقـاز مـی       شـد و بـه       مـی  دریای مازنـدران  دوسوی شرقی و غربِی     

 امــروزی بـــود، و ســرزمینهای کوهـــستانی کردســـتانِ   دریاچـــۀ وانســرزمینهای شـــرقی و جنــوبِی   

). کـه اکنـون بخـش اصـلی آن در تـصرف دولتهـای ترکیـه و عـراق اسـت         (شـد     بزرگ را شامل می   

ساکنانِ باستانی این سرزمینها به آنچـه مـا فـالت           . نامند  می» فالت ایران «همۀ این سرزمینها را     

گفتنــد، کــه معنــای  مــی» جــا اَئیریــانە وائــی«ه اســت گونــه کــه در اوســتا آمــد  گــوئیم، آن ایــران مــی

  . »زمین آریان«شود  است، و تلفظِ امروزینش می» جایگاه نشیمِن آریان«لفظیش 
                                                 

یعنـی مـدتها   (ازبکستان کنونی و نیمۀ جنوبی ترکمنستانِ کنونی از اواخر سدۀ چهارم هجری به بعـد      1
مـورد تهـاجم جماعـات خزنـدۀ تـرک قـرار       ) دن شاهنـشاهی ساسـانی و فتوحـات اسـالمی    پـس از برافتـا  

اشغال ترکان مهاجم درآمد، بومیان ایرانیش تارانده یـا کـشته       گرفت، و در اوائل سدۀ پنجم هجری به       
هـای پـنجم و    آذربایجـان و نـواحی شـرقی دریاچـۀ وان نیـز در سـده      . زبـان شـدند   شدند، یا اجباراً تـرک  

هـای هـشتم و نهـم هجـری جماعـات بزرگـی از        مورد تهاجم ترکـان قـرار گرفـت، و تـا سـده        ششم هجری   
 .باره در کتاب پنجمِ این مجموعه سخن خواهیم داشت در این. ترکان درآن جاگیر شده بودند
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تـرین اثـر دینـی قـوم آریـا و مربـوط بـه هـزارۀ دوم           کـه کهـن   » مِهر یَشت  «۱۴ و   ۱۳در بندهای   

ــرزهر«از فــراز کــوه » میتــر«پــیش از مــسیح اســت تــصریح شــده کــه ایــزد    یعنــی قلــۀ دماونــد (» اب (

 رودخانه نام برده شده که در سرزمینهای آریایِی ۴کند؛ و از      سرزمینهای آریایی را نگهبانی می    

. انـد  روان» پئـورت «و » کـَت  ایش«زیِر خورشیدِ باالی هرابرز در سغد و خوارزم و مرو و هرات و            

فـراز میانـۀ سـرزمینهای آریـایی قـرار      رسد بر  یعنی خورشید وقتی در نیمۀ روز به میانۀ آسمان می      

ــرز در وســط ســرزمینهای آریــایی قــرار گرفتــه اســت، و ســغد و     بــه. گیــرد مــی عبــارت دیگــر، هراب

ترتیـب، ایـرانِ    با این. خوارزم و مرو و هرات بخشهای شمالی و شرقِی سرزمینهای آریایی است     

ریـــایی را تـــشکیل کنـــونی در هـــزارۀ دوم پـــیش از مـــسیح بخـــش غربـــی و جنـــوبی ســـرزمینهای آ 

  .داده و همۀ سرزمینهای شرقی دریای مازندران نیز سرزمین آریان بوده است می

 بهتــرین ســرزمین جهــان اســت، ولــی   جــا ائیریــانە وائــی آمــده کــه وندیــداددر آغــازِ کتــابِ 

پسنده کرده است تا اقوام دیگر چشم طمع  اهورمزدا سرزمینهای هر قوم دیگر نیز نزد آن قوم دل

در همــان بنــدهای نخــستیِن  . جــا ندوزنــد و درصــدد تعــدی بــه آریــان برنیاینــد    ریــانە وائــیبــه ائی

جــا تــا ســرزمینهای شــمالی رود ارس گــسترده اســت؛ و     وندیــداد تأکیــد شــده کــه ائیریــانە وائــی   

  .کند ئی نیز به سرمای شدید سرزمینهای آریایِی واقع در شمال رود ارس می اشاره

ــومِ    ــایی    در همــسایگی جنــوب غــرب ایــن ق  بــزرگ، در خوزســتانِ امــروزی، قــومی غیرِآری

انـد، و اسـناد       نامیـده شـده   ) »رفت«بر وزنِ   (جاگیر بودند که در اسنادِ تاریخیِ ما با نام قومِ خوج            

در . انـد   یـاد کـرده   ) مردمِ سـرزمیِن بـاال    / ها  یعنی باالیی (تاریخی بابِل و آشور از آنها با نام عیالم          

در سرزمینهای حوضۀ رودهای دجلـه و فـرات، در نیمـۀ جنـوبی عـراق            همسایگی غربِی قوم آریا     

  .زیستند که در جای خود آنها را خواهیم شناخت رودان می کنونی، نیز اقوام بومی میان

قـومِ آریـا در دورانِ      ما اطالع چندانی دربارۀ تمدن      علتِ در دست نبودنِ اسنادِ مکتوب،         به

شناسـی از زیـِر زمـین بیـرون           هائی که در کاوشهای باستان       ولی اشیاء و ساخته     نداریم، دورِ تاریخ 

دهــد کــه آنهــا از زمانهــای بــسیار دورِ تــاریخ در جماعــات متعــدد و         آمــده اســت خبــر از آن مــی   

جانشینی در مجمتعات روستایی بوده، تشکیالت حکومتیِ محدود  پرشماری دارای تمدنِ یک

دست  شناسی به چه تا کنون در کاوشهای باستاناز آن. اند دار بوده محلی داشته، و کشاورز و دام

شــود کــه تمــدن قــوم آریــا در هــزارۀ دوم پــیش از مــسیح در مقایــسه بــا       آمــده اســت معلوممــان مــی  

تمــدنهائی کــه در حوضــۀ رودهــای کــارون و کرخــه در خوزســتان، و همچنــین در حوضــۀ رودهــای 

اکنـون تمـدن   . بـوده اسـت  رفتـه ن  دجله و فـرات در عـراقِ کنـونی شـکل گرفتـه بـود، چنـدان پـیش                 

» رودان تمــدنِ میــان«، و تمــدن حــوزۀ دجلــه و فــرات را »تمــدنِ عــیالم«حوضــۀ کرخــه و کــارون را 
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  .نامند می) بین النهرین: عربی به(

سـازد    از دیگر اقوام جهانِ باستان متمـایز مـی         پیش از مسیح   در هزارۀ دوم     را آنچه قوم آریا  

ــه عقایــد بــت      تانه داشــتند و نــه نیاپرســتانه؛ بلکــه خدایانــشان عمومــاً      پرســ آن اســت کــه اینهــا ن

تــرین   مهــم. پیامبرشــاه هــم نداشــتند.نــامیم  مــی»مظــاهر آســمانی«ذاتهــائی بودنــد کــه مــا آنهــا را 

/ مهـر (میتـر   ) فلـک  (ەوارن.  و آذرخش و طوفـان بودنـد       اختران خورشید و ماه و      قوم آریا خدایان  

 ، ایندِر ) عطارد /تیر (ەتریَ، خش ) مریخ /بهرام (ن، ورهرا )هرهز/ ناهید ( اَناهیتە ،)فروغ خورشید 

ــواتە، )نیــروی طوفــان (، وایــو )بــرِق آســمانی / آذرخــش( ــر ،)پــرور نــسیم روح ( گُ نــور و /آذر( آت 

ــا خــدایان ) آتــش ســوزنده (، آگنــی )حــرارت ــا  خــدایانهمــۀ  . بودنــدقــوم آری  ذاتهــائی قــوم آری

نیـروی خـویش       را بـه   جهانِ انسانها ی تجلّی یافته بودند تا      های طبیع    که در پدیده   بودندآسمانی  

 داشـت   انـسان زنـدگی   طبیعـتِ پیرامـون و      هرکدام از این خدایان بنابر تأثیری که بر         . اداره کنند 

» ودا  ریـگ «میتر و وارنە مقام نخست را داشتند، چنانکـه در کتـابِ             . شد  مورد پرستش واقع می   

  .آید همراهِ هم می دو در نیایشها به موالً نام اینمع) هند کتاب آریان مهاجر به(

»رفـت کـه اکنـون     کـار مـی   همان مفهومی به در زبان آریایی یک صفت مجرد بود و به       » میتر

ۀ از همـین صـفت مجـرد اسـت واژ         . »مهـر «،  »محبت«،  »دوستی«: رود  کار می   در زبان پارسی به   

مهرآفـرین بـود کـه       بخـش و   حیـات  گـر و   میتـر خـدای روشـن     . »مهـر  پاسـدارِ    «معنـای      بـه  »مهربان«

ــابر   حرکــت و فعالیــت را از او مــی  تجلّیــات حیــات و بیــداری و   همــۀ ۀ آریــانعقیــددانــستند و بن

ــتاب روزه بــر جهــان مــی   شــد، همــه  خوشــیها و لــذتها از او ناشــی مــی   ــا انــسان و ی ــاه   د ت جــانور و گی

ان و پـائیز و زمـستان و فعالیتهـای           فـصول و آمـدن بهـار و تابـست           تغییـرِ  ؛شان ادامـه دهنـد      زندگی  به

  و آبستن کردن مادگاندرختان ها و  برای ریزش باران و جاری شدن رودها و رویش میوه اَناهیتە

جـا را روشـن    تابیـد، همـه   او بـر جهـان مـی   . میتر تجسم مهرِ عـام و مطلـق بـود        . شد  دانسته می از او   

ردِِش روزانـه        جـا حـضور     رسـید، در همـه       جـا مـی     همـه   کرد، پرتوش به    می اش تغییـر    داشـت، و بـا گـَ

ۀ مخلوقـات   آورد بـرای همـ      تغییراتی که او فرامی   . شد   طبیعت را باعث می    ۀفصول و تبدیل چهر   

هـیچ موجـودی کینـه نداشـت و       او بـه .شـد  بدان مـی   نیکان وهمۀ لو برای همۀ انسانها بود و شام     

 آمــده کــه ١»مهــر یــشت«ِی در ســرودهای باســتان. شــد موجــودات مــیۀ رحمتــی بــود کــه شــامل همــ

ستایند اگر کردارشان چـون میتـر باشـد سـتایندگان راسـتین میتراینـد، ولـی                  که میتر را می     کسانی

کردار باشـند     جای آنکه نیک    اگر کردارشان چون میتر نباشد ستایندگان دروغین میترایند، و به         

پیمانهـا وفـا ورزنـد     ه بـه جـای آنکـ    آورنـد و بـه      جـای آنکـه مهـرورز باشـند خـشم           کننـد و بـه      بدی مـی  
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ورزنـد؛ اینهـا در    جای آنکه نـسبت بـه موجـودات و مـردم محبـت ورزنـد کینـه        اند و به   شکن  پیمان

رســند ولــی قلبــشان از راســتی و نیکــی و    نظــر مــی ظــاهِر کردارشــان ستایــشگرانِ راســتین میتــر بــه  

  . دور است عدالت به

کـه   ندۀ جمیع فضایل است؛ و کسیدر اینجا میتر با صفتی توصیف شده است که دربر دار   

ــر را مــی  ــۀ واالی    میت ــر نمون ؛ و  رذایــل دوری جویــد همــۀ و از باشــد فــضایل ســتاید بایــد مثــل میت

تابـد و برکـاتِ فـصول سـال را بـرای            همۀ هستی نظر لطف دارد و بر همه می          گونه که میتر به     همان

مهر بـورزد و مهـرورزیش شـامل همـه     ها  همۀ هستی آورد، انسان نیز باید به همۀ موجودات فرامی  

  .کس و هیچ چیز دریغ ندارد کس و همه چیز باشد و امکانات خویش را از هیچ

 بـاران   تـدبیرش  اراده و   زایندگی بود که بـه     رویش و  باروری و     بارندگی و  خدای » اَناهیتە«

 ) مـاده  جـانورانِ  زنـان و  ( مادگـان    روئیدنـد و    گیاهـان مـی    افتادنـد و   جریان مـی     رودها به  بارید و   می

 نیـز شـامل همـۀ      رحمتِ اَنـاهیتە .یافت حیوان و گیاه ادامه می  انسان و زندگیشدند و   آبستن می 

 نیز برای ایرانیـان یـک ذاتِ    یعنی اَناهیتە. سبب ستودنی بود همین شد و به  موجوداتِ زنده می  

چیــز را   و همــهکــس مقــدس بــود کــه انــسان وظیفــه داشــت خــودش را چــون او کنــد، و مثــل او همــه 

ــذراء و  . چیــز برســد کــس و همــه همــه دوســت داشــته باشــد و برکــاتش بــه  ە معــادل عمعنــای اَنــاهیت

  .معصومه در زبان عربی است

 کــه آموختـه بــود  مــردم  بــهوا. داد  فنــون نبـرد را یــاد مـی  و نیـروبخش بــود  خــدای » خـشتریَە «

رابر درندگان تیزچنگالی چون شیر و برای دفاع از خود و افراد جامعه در بافزار بسازند و    جنگ

رهبــران یــاد    نیــز بــه . از آن اســتفاده کننــد پلنــگ و ببــر و گــرگ، و در برابــر تجاوزهــای دشــمنان   

  .گونه امور جامعه را تنظیم و جامعه را اداره کنند داد که چه می

ــر« ــدای) آذر( »آتـ ــرارت و گرمـــیخـ ــرم      حـ ــه را گـ ــرمای زمـــستان خانـ ــه در سـ ــود کـ ــرین بـ آفـ

مـن   آسیب جانواران مـوذی کـه سـاختۀ اهـری     خانه را از  و   زدگی نمیرد،   تا انسان از یخ    داشت  می

کـه  کردنـد    مـوذی جـرأت نمـی   داشـت؛ زیـرا هرجـا آتـش روشـن بـود جـانورانِ        بودنـد در امـان مـی   

ترسـیدند و   منی از آن می   بود که نیروهای اهری    آذر  نیروی انسان نزدیک شوند، و این همه از        به

بـا  داشـت گوشـت جـانوران را           چـون انـسان را دوسـت مـی         آذرعـالوه     شـدند؛ بـه     نمیاو نزدیک     به

  .پخت تا انسان بخورد و لذت ببرد  میحرارتش

ردۀ تخـمِ  ( نـسیِم جهـانگرد بــود کـه بـِر     ١»گُـواتە « گیاهــان و جـانوران را بـا خــودش   ) یعنــی گـَ

                                                 
وات  «1 کــه تلفــظِ » قُبــاد«. شــود ل مــیاســت تــا امــروز در زبـان بلــوچی اســتعما » بــاد«کــه تلفــظ کهــِن » گـُ

عربــی گُــوات اســت نــام برخــی از شــاهان و بزرگــان ایــران بــوده، و نخــستین شــاهی کــه در داســتانهای    
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وزیــد و  ننــد؛ همــواره مــیپراکنــد تــا گیاهــان و جــانوران بــارور شــوند و زاد و رود ک  جــا مــی همــه بــه

ابرها . داشت تا بار و بر دهند و در خدمت سعادت انسان باشند گیاهان و درختان را شاداب می  

ســرزمینهای آریــایی   بــارِ اهــانیتە برخاســته بودنــد از جاهــای دوردســت بــه       را کــه از دمِ رحمــت 

حشراِت آزاررسان را از گُواتە همچنین بسیاری از . آورد تا باران ببارند و برکت ایجاد کنند می

ها و گیاهان و درختـان        افزا بود، و بوته     گواتە شادی . زدود  کرد، و گرما را نیز می       انسانها دور می  

  .خواندند رقصیدند و سرود می همواره شادمانه درحال نیایش او بودند و دربرابر او می

کـرد، و مـرگ و    ن مـی خدای تقدیر بود، سرنوشت انسان در این زندگی را او تعیی         » وارنە«

ــرد عــالَمِ خــودش مــی  فرســتاد و انــسانها را برگرفتــه بــه  میــر را نیــز او مــی ە در جهــانِ . بنقلمــرو وار

ــرِخ «وارنە معــادلِ . گرفــت کرانــه را دربــر مــی اختــران در زیــر آســمان بــود و سراســر فــضای بــی  چ

در زبـان  » هیـوِن «معادل و (به همان معنای فلسفی است که در ادبیاتِ فارسی آمده است          » فلک

کتابِ دینی هندیان که در هزارۀ دوم پیش از مسیح (ودا  وصف وارنە در ریگ). انگلیسی است

بـا ایـن   . ئی آمده است که همچون همتای یک جفت در کنار میتر قرار دارد       گونه  به) تدوین شده 

 ە و میتــرنهمــِی  وزگــار گذرنــده در پــیدهنــد، و ایــن ر را ســامان مــی» روزگــارِ گذرنــده«تعبیــر، وار

میتــر تنهــا . تــدبیر وارونە و میتــر اســت یابــد کــه آمــد و شدشــان بــه روز و شــب تحقــق مــی) تعاقــبِ(

  .روای مجموعۀ ستارگان بود خدای روز، و وارنە خدای شب و فرمان

بر فراز این خدایان که جایگاهشان در زیر آسـمان بـود و گرداننـدگان امـور جهـان و انـسان           

از  یکـی .  دو آفریدگار وجود داشـتند کـه دو بـرادر بودنـد و جایگاهـشان فـرازِ آسـمان بـود            بودند،

آریــان در زمانهــای بــسیار دوری بــه ایــن طــرز فکــر  . »دیــو«بــود و دیگــری » اَهــور«دو نــامش  ایــن

اَهــور خــدای . رســیده بودنــد کــه همــۀ هــستی در میــان ایــن دو خــدای بــزرگ تقــسیم شــده اســت     

یافــت، و دیــو خــدای    کلــِی جهــان در روز بــود و ذاتــش در خورشــید تجلّــی مــی  کننــدۀ امــور اداره

ــی مــی         اداره ــران تجلّ ــاه و اخت ــود و ذاتــش در وارنە م ــِی جهــان در شــب ب ــدۀ امــور کل . یافــت کنن

  . دیگرخدایانی که نامشان را آوردیم در فرمان این دو خدای بزرگ بودند

ن روستاها، جماعات روستایی کـه بـه صـلح و         جانشین و پدید آمد     با تشکیل جماعات یک   

زیــستی و ثبــات و آرامــش نیــاز داشــتند اهــور خــدای برترشــان شــد، و دیــو بیــشتر مــورد توجــه    هــم

زمـان صـفتهای نـوینی کـه نیـاز جامعـه ایجـاد         از ایـن . و متنقِّـل بـود  ) دار رمه(کاره    جماعات شبان 

 خدای قهـر و خـشم شـد، و اهـور خـدای مهـر و       کرد به این دو خدا داده شد؛ ازجمله آنکه دیو        می

                                                                                                                               
نگـارِ دوزبانـۀ ایرانـی        نویـساِن عربـی     تـاریخ . اسـت ) کُـواد   کـے (تاریخیِ ما این نام را دارد کـاوے گُواتـا           

 .کار بردند ز بعدها این تلفظ غلط را بهشده نی اند و ایرانیانِ مسلمان گُوات را قُباد نوشته
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تر شدن زندگی جمعی در جوامع روستایی باز هم نیازهای            با پیچیده . زیستی  پیمان و صلح و هم    

زمـانی هـم اهـور بـه تنهـا      . نوینی پدید آمد و همراه با آن صفتهای نوینی به اهـور و دیـو داده شـد              

نحــو  ودا بــه ن رخــدادِ بــزرگ در ریــگ  دربــارۀ ایــ . جانــشین تبــدیل شــد   خــدای جماعــات یــک  

جانــشیِن  طلــب بــودن جماعــاتِ یــک   جــو و صــلح  آشــکاری ســخن رفتــه اســت و خبــر از مــسالمت   

کنند، جنگجـو نیـستند، و        در آنجا گفته شده که پیروان اَهور از دیو پیروی نمی          . دهد  آریایی می 

  .آور و تجاوزطلب بودند آید که پرستندگانِ دیو جنگ  از این سخن برمی١.ابزار ندارند جنگ

بــا ایــن رخــداد بــزرگ کــه در اوائــلِ هــزارۀ دوم پــیش از مــسیح رخ داد، آریــان بــه دو بخــش  

بخــشی کــه یکجانــشین بودنــد و اهــور خــدای برترشــان بــود، و بخــشی کــه  : متمــایز تقــسیم شــدند

تنقـل بـه   علت تعـدیهائی کـه جماعـات م    زمان، به از این. متنقل بودند و دیو خدای برترشان بود      

علــت آنکــه تجاوزهــای آنهــا ســبب    کردنــد، و بــه روستانــشینان و ممتلکــات و دارائیهایــشان مــی 

شـد، دیـو نـزد آریـان روستانـشین بـه خـدای تجـاوز و          ناامنی و سـلب آرامـش از روستانـشینان مـی          

علـتش نیـز آن بـود کــه تعـدیهای آنهـا کـه حملـه بــرای        . گـردد  شـود و منفـور مــی   تعـدی تبـدیل مـی   

. گرفــت کــه زمــان حاکمیــت دیــو بــر جهــان بــود  روســتاها بــود معمــوالً در شــب صــورت مــی تــاراج 

گرفـت؛    ارادۀ دیو صورت مـی      رفت به   روستانشینان می   بیان دیگر، تعدیهائی که توسط آنها به        به

عقیده به سـتیز نـور   . جوی روستایی منفور گردد و همین سبب شد که دیو نزد جماعات مسالمت       

بخـش از آریـان شـد کـه بعـدها قـوم ایرانـی را         از همین زمـان وارد پنـدار آن    )  دیو اهور و (و ظلمت   

تـرین رکـن و پایـۀ دیـن ایرانـی را تـشکیل                دانیم، این عقیده اساسی     تشکیل دادند؛ و چنانکه می    

  .دهد می

 هنـدوان بـاقی   باستانیمتون  نیز درو دیو اَهور آمیز پیروانِ  مسالمت زیستِی همخاطرۀ زمان  

کتاب دیگـر   (» تەهابهارام « در .شود  وِدا دیده می    های ریگ   است، و در شماری از سروده     ده  مان

 تصریح شده که روزگاری دیـو و  )هندیان که در هزارۀ نخست پیش از مسیح در هند تدوین گشته    

  تلفظِ هندی   به(اَهور :برادرِ بزرگتـر    زیستند،   می  در کنار هم    بودند و  دوبرادر )٢اَسور اَهور     و دیـو 

                                                 
 .۸۵، بند ۹سوکتا / ۸وِدا  ریگ 1
در «ه» و » س«هــای مختلــف زبــان ایرانــی دو حــرف    در لهجــه. اَســور تلفــظ دیگــر بــرای اَهــور اســت   2

سپتە / سپت هپتە/ هپت: مثالهای این مورد بسیار است    . شوند  موارد بسیاری جانشین یکدیگر می    
لفــظ خــروه هنــوز در الرســتان (خــروه / دهیــاو، خــروس ، دســیاو)عــدد ده(ده  ، دس)فتــههفــت و ه(

در بـسیاری   «ه» و  » خ«همچنین است جانـشینیِ دو حـرف        . جختن، و جز اینها    ، جستن )باقی است 
، )اشـک چـشم   (هـرس    لُهـت، خـرس    لَهـت، لُخـت    ، لَخـت  )خورشـید (هـور    خور: از نامها، مثال  

 .سهراب، و جز اینها سهر، سرخاب هواب، سرخ هِشم، خواب ، خِشم)عرِق بدن(د هی خید
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   ١.جنگ یکدیگر برخاستند  و بعدها اختالف یافتند و بهبرادر کوچکتر بود،

ســوی هنــد و انــاتولی و شــرق اروپــا   مهاجرتهــای بزرگــی کــه جماعــات آریــایی در آینــده بــه 

ــو صــورت گرفــت، ولــی اهــور پرســتان کــه یکجانــشین بودنــد در         داشــتند توســط پرســتندگانِ دی

  .ماندگار شدند)  مختلف فالت ایراندر مناطق(شان  سرزمینهای بومی

  مهاجرتهای آریان. ۲

 محیطــی چــون تغییــر شــرایط زیــست تغییــر جغرافیــایی و ئــی مــسببات تــاریخی و پــاره بنــابر

کاسته شدن درجۀ ریـزش بـاران و کـم شـدن مـوارد گیـاهی، در دورانـی از هـزارۀ                       درجۀ حرارت و  

بـا افـزوده شـدن      . شـد ی مواجـه    ئاریها بـا دشـو     منطقـۀ شـرقِی فـالت      م شرایط زیستی آریان     دوم پ 

دامهــا نداشــتند، میــان     کــافی مــوارد غــذایی بــرای انــسانها و   حــِدّ زمینهــائی کــه بــه   جمعیــت در

 برسـر حفـظ یـا حـصول زمینهـای بـارورتر درگیریهـائی بـروز کـرد و            شرق فالت   جماعات آریایی   

 ئـی  دسـته  آریـایی  ماعاتجاز آنجا که هردسته از . راه افتاد ی بهئجنگها دار و خصومتهای دامنه 

جــات دیگــر تفاوتهــائی   کــه از نظــر سلــسله مراتــب بــا خــدایان دســته پرســتیدند مــیاز خــدایان را 

داشتند، و از آنجا که در دنیای کهن پیروزی در جنگها بـدون یـاری خـدایان قابـل تـصور نبـود،        

ون درآمـد   خـدایان گونـاگ     وابستگان به میان   ستیزشکل     به جماعات آریایی  جات   دسته جنگهای

 جــاتِ  دســتهتبــِع آن هرکــدام از و درنتیجــه نــوعی خــصومتِ خــدایان وارد پنــدار آریــان شــد کــه بــه

 قبایــل جــات  دســتهخــدایان حــامی  خــدایان حــامی خــویش را خــدایان برحــق، و  متخاصــمقبایــلِ

.  پنداشتند و در مراسم عبـادی خـویش آنهـا را مـورد نفـرین قـرار دادنـد                   دشمنرقیب را خدایان    

دو  متخاصـم بـرای      خـدای دو     بـه  مقـام همـسان داشـتند      پیـشترها دنبال ایـن امـر، دیـو و اَهـور کـه              به

 بـرای  دیـو   صـفِت زمـان   متخاصم تبـدیل شـدند؛ یـک بخـش از جماعـات آریـایی کـه تـا آن                بخشِ

درگـاه   کردنـد و بـه    و همواره در موارد خطر از او استمداد مـی بردند کار می بهخدای برتر خویش   

 یــاری جــستند تــا امکانــات زیــستی بهتــری را  دیــوبردنــد، در جنگهــای قــومی نیــز از  مــیاو نمــاز 

انسانهای پیرامون آنها را نابود یا از زمینها اخراج کند و زمینهای آنها را  د وبرایشان فراهم آور

 همتوسـل شـد   اَهور بخشی دیگر از این جماعات برای همین هدف به     . در اختیار اینها قرار دهد    

دشــمنان را از آنهــا دور یــا  دشــمنان پیروزشــان گردانــد وتجــاوزِ  او یــاری طلبیدنــد کــه در برابــر از

ئـی جنـگ میـان پرسـتندگان دو خـدای             گونـه   درنتیجه جنگهای جماعـات آریـایی بـه       . نابود کند 

 آنهـا کـه از  . شـد   گـروه دیگـر پنداشـته مـی    حـامی  یک گـروه و آن    حامِیبزرگ آریایی بود که این      
                                                 

 .۱۱۸۲بند / ۱۲مهابهاراتە  1
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  یـاری مـی           خواستند بـا کـسانی در نبـرد بودنـد کـه در               می یاریدیو طلبیدنـد  مقابـل آنهـا از اَهـور .

 بهناخواه خواه وپرستندگان دیو  عنوان منشأ بدی و شرارت نگریستند و از به اَهور طلب  دیو

 پرسـتندگان  کـه دشـمنان آنهـا یـاری برسـاند؛ و چون     کردند که اَهور را شکـست دهـد تـا نتوانـد بـه       

ور همچنان نیرومند و استوار بودند، پرستندگان دیو خشم خویش را متوجه اَهـور کردنـد و او                  اَه

بــه زبــان امــروزین،  (ضــدخدا بــهنــزد آنهــا زمــان اَهــور  را مــورد لعــن و نفــرین قــرار دادنــد؛ و از ایــن

 وانـد     سـروده  کـه هنـدیانِ باسـتان     » داِو ریـگ «  سـرودهای  در بخـشهائی از   . شـد  تبـدیل    )شیطان  به

 )بــا تلفــظ اَســور( از اَهــور بارهــااســت شــرق فــالت  بازمانــدۀ دوران جنگهــای جماعــات آریــایِی 

) خدای تندر و رعد و برق(  و از ایندر ؛عنوان دشمن نام برده شده که درخور نابود شدن است           به

 و م شـکند را در هـ  تقاضـا شـده کـه لـشکر اَهـور      بودهگری  ویرانسوزندگی و خشم و قهر و   ایزِد  که  

١.تار و مار کندپرستان را  اهور   

شدن است و   نابود دشمن بشریت و خالق شر و بدی و درخورِ »دیو«آئین ایرانی    که در  این

ئـی اسـت کـه از زمـان جنگهـای           کلی برای بشریت ممنوع گردیده است خـاطره         طرفداری از او به   

همـراه دیگـر   و  بازمانـده  نیـانْ اذهـان ایرا   در و از هزارۀ دوم پـیش از مـسیح  آریان ماقبل مهاجرت  

  . استپراکنده شده ایران در درون فالت سنتی باورهای

پرســـتندگان دیـــو راه مهـــاجرت   بخـــشی از  پـــیش از مـــسیح، هـــائی از هـــزارۀ دوم   در دوره

 و غرب شـبه  شمالدرون     به از راه شرق افغانستان کنونی و تنگۀ خیبر       جنوب را در پیش گرفته        به

  بـومِی متمدنِ  جماعات پس از در هم شکستن مقاومت اقوام شهرنشین و     این. قارۀ هند خزیدند  

 کــشتارکــردن شهرهایــشان کــه بــا  کــوفتن آثــار تمــدنی آنهــا و ویــران ســند و بــرهم منــاطق پنجــاب و

 و بعدها تـشکیل     جاگیر شدند گروههای بشری همراه بود، در مناطق مختلف شمال و غرب هند            

 خـاطرۀ ایـن جنگهـا و کـشتارها و           .شناسـیم    مـی  »تمدن هند « یک تمدنی دادند که ما آن را با نام        

وِدا و مهابهــاراتە دیــد، کــه جــای ســخن ازآن در اینجــا    تــوان در کتابهــای ریــگ  ویرانیهــا را مــی

  .بارها و بارها تکرار شده تا تأکید بر ماهیت قومِی آنان باشد» آریَە«ها نام  درآن سروده. نیست

 روانۀ انـاتولی و سـواحل      با زیِر پا گذاشته ایرانِ کنونی      ی دیگر از جماعات آریایی    هابخش

در نیمـۀ شـرقی     (آرمنـیّە   و  میتـانی   سرزمینها اسکان یافتند و تمدنهای خیتـا و          در آن    شام شدند و  

وجـود    بـه ) اسـرائیلِ کنـونی   / در سواحل فلـسطین   (و پلِستان   ) در لبنانِ کنونی  (فینیقِیّه   و   )اناتولی

 و بعـدها تمـدن یونـان را         رسـیدند  شبه جزیـرۀ بالکـان       بهماعات نیز   یک بخش از این ج    . آوردند

                                                 
سـوکتا  / ۶وِدا  ؛ ریـگ ۱۳۱، بنـد  ۱سـوکتا  / ۵وِدا  ؛ ریـگ ۸ ۶، بندهای ۱۰۰سوکتا  / ۱وِدا    مثالً، ریگ  1

 .۵۳، بند ۴وکتا س/ ۱۰وِدا  ؛ ریگ۸۵، بند ۹سوکتا / ۸وِدا  ؛ ریگ۲۲، بند ۴
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تلفظ » دیوس«یونان رفتند نیز پرستندگانِ دیو بودند، که بعدها   جماعاتی که به.تشکیل دادند

  . نام دیوس برای همیشه نزد آنها ماندگار شد. کردند

اتولی و سـواحل شـرقی   نگاران غربی عالقه دارند که مسیر مهاجرت آریانی که به انـ             تاریخ

  دور زدِن(مدیترانـــه و همچنـــین ســـرزمینهای یونـــان رســـیدند را از راه شـــمال دریـــای مازنـــدران   

سوی جنوب و سپس غرب بدانند، ولـی ایـن ایـده را           و عبور از منطقۀ قفقاز به     ) دریای مازندران 

تولی شـده و از     پذیرد؛ و تصور اینکـه آنهـا بـا درنوردیـدن شـمال ایـران کنـونی وارد انـا                     خرد نمی 

ــه  ــه     آنجــا ب جماعــات بزرگــی کــه   . رســد نظــر مــی  ســوی ســرزمینهای دیگــر پراکندنــد خردپــذیر ب

زمینهای پربارتری نقـل مکـان        شوند تا به    شان جاکند می    هزاران و دههاهزار از سرزمین اصلی       به

است، کنند امکان ندارد که وارد بیابانهائی شده باشند که در شرق دریای مارندران واقع بوده               

رسیده شاید زمینهـائی   نظر می ناپذیر به زمان پایان امید آنکه شاید پشت این بیابانها که در آن         به

اگر آنها نه از نواحی مرکزی فالت ایـالن بلکـه از   . بهتر از زمینهای خودشان وجود داشته باشد  

 آذربایجـان  نواحی شرقی ایران کوچیده باشند، عبورشان از مسیر مرو و گرگـان و ری و قـزوین و                 

آتــش کــشیده شــده کــه در ایــن مــسیر توســط         شــده و گــاه بــه   آثــار شــهرهای ویــران   . بــوده اســت 

تواند یـادآور   می) های چندالیۀ باستانی   تپه(باستانشناسان از زیر زمین بیرون کشیده شده است         

ت کـه در اسـاطیر آمـده اسـ        ) پرستندگان دیـو  (جنگهای ایرانیان با لشکریان دیو      . این عبور باشد  

  .نیز یادآور دیگری از همین عبور است

  زمین ایرانیان و ایران. ۳

در نواحی سغدیانە و هوارزمِیَە و باختریَە و  آریانِ یکجانشین که اَهور خدای برترشان بود

ــانە و هیرکــانِیَە و رغَە و اَســپە    ــو و دِرنگِی ــانە و هری شــامل ســرزمینهای  (دانە و نقــاط دیگــر   مرغِی

اینهــا تنهــا . جــاگیر بودنــد) کــستان و تاجیکــستان و ترکمنــستان و افغانــستان و ایــرانِ کنــونی ازب

 بـر سـرزمینهای  حفـظ کردنـد و   برای همیـشه   بودند که نام قومی خود را  آریا قوم بزرگ بخش از   

بـود کـه بعـدها      ) رفتـار    و نیـک   کـردار  درسـت (» ەئیرِیَاَ«نام نژادی آنها    . نهادند شانمحل سکونت 

  . شد» اَئیران«بود، که بعدها » اَئیریان«شد  ؛ این نام وقتی جمع بسته می شد»آریا« و »ەاَریَ«

، و سرزمینـشان  )هـا  یعنـی اَئیـریَە  (اسـت نـام قـوم اسـت      » اَیـران «که تلفـظ نـوینش      » اَئیران«

کـه پـس از فتوحـات     ولـی در زبـان پارسـیِ کنـونی          ). هـا   یعنی زمـیِن اَئیـریَە    (است  » زمین  اَیران«

ــا و نامهــای مــا را        اســالم ــاهیم و اصــالحالت و عبارته ــسیاری از واژگــان و مف ــه و ب ی شــکل گرفت

  .گوئیم» ایرانیان«و » ایرانی«و مردمِ سرزمین را » ایران« سرزمین را دگرگونه کرده است
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در دین ایرانی که با گذشت زمان تا اواخر هزارۀ دوم پیش از مسیح شـکل گرفـت و بعـدها                      

 تدوین شد، همۀ خدایانِ آریایی از مرتبۀ خـدایی پـائین آورده   اَوِستاوم به   در مجموعۀ دینِی موس   

آفریدگارِ جهان نیز .  تبدیل شد که کارگزارِ آفریدگارِ جهان بود       ١»إیَزد«شدند و هرکدام به یک      

 لـذا میتـر نیـز کـه روزگـاری           ٢.ناشـدنی بـود     گرفت که ذاتـی نادیـدنی و وصـف        » اهورمزدا«صفِت  

در نخستین عبارات . به یکی از یَزدهای اهورمزدا و آفریدۀ اهورمزدا تبدیل شدخدای برتر بود 

  :شود گونه از میتر یاد می سرود باستانیِ مِهریَشت از زبان اهورمزدا این

زارها و چراگاههـای گـسترده حـاکم اسـت و             آنگاه که من میتر را آفریدم؛ میتر که بر مرغ         

  .ام گونه که من خود ستودنی و نیایش شدنی انشدنی است هم ستودنی و نیایش

گونـه إیَزدهـای اهـورمزدا شـدند،          ئی، بـه همـین      دیگرخدایان آریایی نیز، هرکدام در مرتبه     

اهورمزدا تنها آفریدگار و کردگارِ جهان شناخته شد، ولی إیَزدان همواره در نیایشهای فـصلی و            

بــای ســتایش إیَــزدان کــه ایرانیــان باســتان ســرودهای زی. گرفتنــد موســمی مــورد ســتایش قــرار مــی

سـتای   سرودند بعدها در کتاب اوستا تدوین شد و برای ما برجا ماند، تـا شـاهد فرهنـگ طبیعـت            

ــزد            ــدازه ن ــا چــه ان ــکِ اهــورمزدا در جهــان ت ــدگانِ نی ــان باســتان باشــیم و بنگــریم کــه آفری ایرانی

  .اند ایرانیان ارج و منزلت داشته

و زنــدگی پــس از مــرگ نیــز در آینــده بخــش اصــلی باورهــای دینــِی  روح انــسانی  عقیــده بــه

آسـمانها   بنابر عقیدۀ آنها روح انسان پـس از مـرگ او از کالبـد خـاکی رهـا شـده بـه                  . ایرانیان شد 

                                                 
باشـد  » إیَزدان«صفتِ جمعی إیَزدها که     . ترجمه کرد » مالئکه«تعبیرِ امروزی     را شاید بشود به   » إیَزد« 1

دانیم با مسلمان شدِن ایرانیها مفهـوم         برای همیشه و تا امروز در زبان ایرانی باقی ماند، و چنانکه می            
 .رآمد و بر خدای واحد اطالق شدد» یَزدان«شکل  خود گرفت و تلفظش نیز به نوینی به

آنکـه ایـن صـفت      اند، ولی بـا توجـه بـه         معناهائی آورده » مزد«اوستاشناسان غربی و ایرانی برای واژۀ        2
آمــده اســت، و بــا توجــه بــه آنکــه » اَســور مهــت«شــکل  وِدا چنــدین جــا بــه همــراه نــام اَهــوره در ریــگ بــه

و بزرگتـر را  » مـزن «هنوز هم در زبـان بلـوچی بـزرگ را    (بوده  » بزرگ«معنای    در زبان آریان به   » مزتە«
کـه تـا کنـون    » بزرگتـِر مطلـق  «معنـای   بـه » مهست«ام که صفتِ     ، من به این نتیجه رسیده     )گویند» مزتر«

یــا » مغــان مهِــست«لقــبِ . بــوده باشــد » مــزتە«و » مــزد«یافتــۀ  در زبــان مــا مانــده اســت شــکل تحــول     
بـرای رهبـِر بـزرِگ    ) مشخصا در منطقۀ دماونـد    (از فتوحات اسالمی در شمال ایران       تا پس   » مغان  مزد«

اگـر  . انـد، و او را در کتـاب سـوم خـواهیم شـناخت         نوشـته » مـصمغان «عربـی     رفته که بـه     کار می   دینی به 
نیـز چونکـه    » اَهـور «. »اَهـور کـه بـزرِگ مطلـق اسـت         «شـود     این تعبیر را بپذیریم، معنـای اهـورمزدا مـی         

ئی بسیار کهن است و نه صفت بلکه اسم مجرد است، هرچند که در زمانهـای دوری بـرای آریـان       واژه
درسـت مثـل اهللا کـه از        توان و نباید بـرایش معنـائی جـستجو کـرد              بوده است اکنون نمی   ٰى دارای معنی 

 .صورت اسم مجرد در آمده است بعد نزد پرستندگانش به زمان ظهور اسالم به
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 بعقیـدۀ آنهـا   وهرها    فره. نامیدند  می» وهر  فَره«این روح را    . داد  زندگی ادامه می    رفت و به    می

زمـین    بـه ) اکنـون مـاه فـروردین     (نـام آنهـا نامگـذاری شـد           اول مـاهی کـه بـه      هرساله همـراه بهـار در       

آوردنــد؛ و در ســیزدهمین روز فــروردین    زمــین مــی  آمدنــد و برکــات آســمانی را بــا خــود بــه      مــی

بـرای اسـتقبال از     ) مـاهِ مقـدس   (در یکـی از آخـرین روزهـای اسـفندماه           . گـشتند   آسمانها برمـی    به

شـب بـر فـراز     شـد کـه بـا افـروختن آتـش در آن          دم برگـزار مـی    ورها مراسم باشکوهی توسـط مـر        فره

سـپس در  ). اکنـون چارشـنبهِ سـهران   (قصد روشن نگاه داشن سطح زمین همـراه بـود        ها به   بلندی

  .کردند رفتند و جشن برپا می دشتها می ورها به روز سیزده فروردین برای بدرقۀ فره

  فالت ایران در تجمعـات روسـتاییِ       درونی  ها و کنار رودها     واحه  در دور در هزارۀ    ایرانیان

هرکــدام از ایــن تجمعــات  .پــروری و کــشاورزی اشــتغال داشــتند دام  و بــهزیــستند مــی شــماری بــی

ــن« یــا »جگــت بــوم«شــان را  ســرزمین بــومیروســتایی  گــت بۀ، و اتحادیــ)یــی جایگــاه ریــشه(» ج 

) دهکــده( »ویــس«تعــدادی  اودِهیــ در هــر ١.نامیدنــد مــی) یعنــی دهــستان(» دِهیــاو« را  روســتایی

هر ویس از   . بودند) تخمه، تبار  (»تهمایَە«های مختلف از یک       تیرهساکنانش   که   وجود داشت 

 حکم یک خـانوادۀ بـزرگ را داشـت کـه جمعیـتش              و تشکیل شده بود  ) خاندان(» مانو«شماری  

. رسـید  یخ مـی دوران دور تـار  شـان بـه     و سررشـته   بودنـد از یک دودمان و نوادگان یک پدر و مادر          

و هرکـدام از اعـضای       ،)جماعـت پـدر   ( »پئیـتے ویس  «حکم پدر خاندان بود      رئیس روستا که در   

 روسـتایی متـشکل از چنـد        ۀرئـیس اتحادیـ   . شـد   نامیـده مـی   ) پـورِ جماعـت   (» پـوهر   ویـس   «روستا  

ن و زبـان  این نامها در آینده کـه ایـرا    ). پدرِ دهستان (گفتند    می» دِهیاو پئیتے « را   تبار  روستای هم 

و  پـور تلفـظ شـدند     بـد و واس  گاه و تخمه و دِه دهبد و مان و ویس ایرانی متحول شد به اشکال بن    

  .همین اشکال ماندند تا پایان دوران ساسانی به

 یک روستای قدرتمند یـا ضـرورت   طلبِی   روستایی که نتیجۀ گسترش    ۀبا پدیدآمدن اتحادی  

کـرد و در موضـع برتـر قـرار        میـت خاصـی کـسب مـی       دفاعی بود، در هرناحیه یکـی از روسـتاها اه         

 ند،که مثل همۀ رهبران سیاسی دنیای کهن رهبر دینی نیز بودچون ها»پئیتے دِهیاو«. گرفت می

. شـد شـان مـوروثی    مرور زمان نوعی تقدس کسب کردند و رهبری سیاسی و دینـی در خـانواده      به

گـویی و تـالش       دانـی و غیـب      یـب کـرد غ     دین نقش اساسی در زندگی اجتماعی بـازی مـی          کهچون

 نیروهـای طبیعـی از ضـرورتهای اولیـۀ زنـدگی در             می بـا آسـیبهای احتمـالیِ      هو تـ  برای رویاروییِ 

                                                 
1» در مفهوِم کنونی شامل یک شـهر و        (معنای شهرستان     های داریوش بزرگ به     نبشته  ر سنگ د» دِهیاو

در تقــسیماتِ کــشوریِ زمــان . دهــد را مــی» امیرنــشین«آمــده اســت، و معنــای ) چنــدین روســتای تابعــه
 .اند گفته می» کُور«ساسانی دهیاو را 
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 رابـط میـان مـردم روسـتا و نیروهـای            کـسی  بایـست   مـی روسـتا    در هـر  . بود تجمعاتِ روستایی این  

چونکه دِهیـاو پئیـتے   .  بودیتےدِهیاو پئۀ ، و این امر در روستا برعهد     شد  تأثیرگذارندۀ طبیعی می  

تـوهم    بـه  دیگـران برخـوردار بـود و        تجربیـات بیـشتری نـسبت بـه         از اً بود ضـرورت   روستاهابزرگ  

بــا نیروهــای تأثیرگذارنــدۀ طبیعــی رابطــه برقــرار کنــد؛  کــه توانــست  دیگــران مــی بهتــر از مــردم

  .دین بود و هم رئیس اتحادیهدرنتیجه دِهیاو پئیتے هم رئیس 

ئـی از   شـد و هالـه   او پئیـتے بـا گذشـت زمانهـا و نـسلها از تقـدس بیـشتری برخـوردار مـی                    دِهی

هـای    بعدها با پدید آمدنِ اتحادیه    . ها ساخته شد    اش افسانه   کرد و درباره    را احاطه می    تقدس وی 

 همـراه بـا   . است» امیر« که معادل واژۀ     خود گرفت  ے به لقب کاو تر روستایی دِهیاو پئیتے       بزرگ

زنـدگی اجتمـاعی، منـصبهای    شـکل   تـر شـدن        پیچیـده  تِر روسـتایی و     های بزرگ   ل اتحادیه تشکی

امتیـازات خاصـی برخـوردار بودنـد؛ اینهـا       دیگری نیز در جامعه پدید آمد که دارنـدگان آنهـا از     

نامیده شدند کـه در کنـار    »کرپن«، »اوسیج« ،»گِرِهما«شان  اجتماعی  مناصب دینی و   تناسبِ  به

وِدا و   اوسـتا و ریـگ     جـز    .دادنـد   گیِر جامعه را تـشکیل مـی         برتر و ممتاز و تصمیم     عناصر» کاوے«

 ایــن شــناختن بــرایمرجــع دیگــری ) دوتــای اخیــر، کتابهــای باســتانی آریــان هنــد  (مهابهــاراتە 

 هنـد نیـز    دینـی بودنـد، زیـرا جماعـات آریـاییِ     شعائر گرهماها متولیان .نیستمناصب در دست  

هــا در کنــار  اوســیج.  اســت»گرهمــا« کــه تلفــظ دیگــری از نامیدنــد مــی »همــابِِر« رارهبــران دینــی 

ایـن منـصب    بـه . ، که یکی از شعائر مهم دینـی بـود   گرهماها مسئوالن انجام مراسم قربانی بودند     

داورهـای   ظـاهراً هـا    کـرپن . تـصریح شـده اسـت     ) ۲۱ سـرود    ،۲مانداال   (ی هندیان داِو در ریگ 

همـراهِ گذشـتِ زمـان و بزرگتـر       بـه .)قُضات (الف نظارت داشتندحل اخت  امر جامعه بودند که بر   

شـد   هـا افـزوده مـی     و کـرپن هـا   و اوسـیج هـا  و گرهما هـا   ے کـاو  شدنِ جامعه در هر منطقه بـر اهمیـت        

  . طبقۀ صاحب امتیاز را تشکیل دادندهای روستاییِ ایرانی در اتحادیه در مجموع خود وآنها

 بلنـدپروازی و  وپـذیر نیـست،     انـسان سـیری  خـواهیِ  افـزون  طلبـی و  از آنجا که خوی قـدرت   

    تمدن بشری است، هرکـدام از کاویـان در تـالش توسـعۀ             الزمۀ تعالیِ  تالش برای پیشرفت و رشد 

راه    و درنتیجه جنگهای خـونینی بـه       ،آمدند   اطراف برمی  مناطق  بهاندازی   دست قلمرو خویش و  

افزودنـد و تـشکیل      لمروهای خودشان مـی   انداختند و با تصرف روستاهای اطراف بر دامنۀ ق          می

گروههـای بـسیاری از جماعـات آریـایی در          در اثـر همـین جنگهـا        . دادند  امیرنشینان گسترده می  

 م را دربــر ئــی از اواخــر هــزارۀ دوم پ وضــع کــه دوره ایــن. شــدند جــا مــی درون فــالت ایــران جابــه

 تـاریخ ایـران     »وران اسـاطیریِ  د« نـام شـود کـه        ایرانـی مربـوط مـی      قومدورانی از تاریخ      گرفت، به 

  .دهم را با عنوان اساطیر ایرانی مورد مطالعه قرار می ، و من نیز آناند  دادهآن به



۷۲  پیدایش ایران                                                                                                                                                                   قوم ایرانی

  یاساطیر ایران. ۴

رویـم، انـسان    کجـا مـی   ایـم و بـه   پرسیم که از کجا آمـده  گونه که ما امروز از خودمان می     همان

او همـواره  . آمـد  آن برمـی   پاسخ بـه ستجویج بهکرد و  دنیای باستان نیز این پرسش را از خود می       

جنگلهـا و   ماه و ستارگان، این درختان و    پرسید که این جهان پهناور، این خورشید و         خود می  از

 اسـت؟ انـسان در چـه زمـانی آفریـده شـده و نخـستین            ساختهرودها و دریاها را چه کسی        کوهها و 

گونـه    انـد، چـه     گونه پدید آمده    مرد چه انسان که آفریده شده چه کسی و در کجا بوده است؟ زن و              

وجـود آمـده کجـا بـوده اسـت؟        و نخستین نقطـۀ روی زمـین کـه انـسان در آن بـه         ،اند  افزایش یافته 

اقوام روی زمین برای  هرکدام از وجود آمد، و این پرسشها بود که اساطیر به برای یافتن پاسخ به

 نیــای بــزرگ خودشــان دانــستند، ئــی ســاختند، نخــستین انــسان روی زمــین را خودشــان اســطوره

، خـدای خودشـان را تنهـا خـدای روی زمـین             پنداشـتند محل زیـست خودشـان را محـور کائنـات           

  .پنداشتند، و مجموعۀ آداب و رسوم دینی خودشان را تنها دین خدایی شمردند

هـای   سدۀ اخیر انجام گرفته بـسیاری از اسـطوره         شناسی که در یک     بر اثر کاوشهای باستان   

سازان خاورمیانه قوم سومری بودند  نخستین اسطوره. جهان برای ما مکشوف گشته استاقوام 

صدهزار ساله برای جهانِ پیش از خودشـان قائـل بودنـد، و خودشـان را محـور                    که عمری چندین  

. دانستند، و نخستین سلطنت و معبد نیز در سرزمین آنها ایجاد شـده بـود           آفرینش و کائنات می   

بـاردیگر در   م و یـک   بـار در هـزارۀ دوم پ        م ساخته شـده، و یـک        هزارۀ سوم پ  این اسطوره که در     

م بازنویسی شده است یک سلسلۀ بلندباال از نامهای شـاهان خـدازاده را ردیـف کـرده                    هزارۀ پ 

نخــسین شــاهخدایانِ جهــان در ایــن اســطوره دوتــا  . کــه از آغــاز جهــان در ســومر ســلطنت کردنــد 

» اَریـدو «شـهر   معبـد و اثـاث و زیـورآالت معبـد را از آسـمان بـه       بودند که تاج و تخـت و سـاختمان          

پس از اینها سه شاهخدا که یکی .  سال سلطنت کردند۶۴۸۰۰دنبال همدیگر جمعاً     آوردند و به  

سـپس یـک شـاهخدا      . سـلطنت کردنـد   » بـادتبیرا «هزار سال در شهر     ۱۰۸بود  » دیموزی«از آنها   

 ۲۱۰۰۰» ســیپار«ز او یــک شــاهخدا در شــهر پــس ا.  ســال ســلطنت کــرد۲۸۸۰۰» الرک«در شــهر 

پس از آن طوفان    .  سال سلطنت کرد   ۱۸۶۰۰پس از او یک شاهخدا در شوروباک        . سلطنت کرد 

پـس از  ). ِ نـوح تـورات   همـان طوفـان  (آلـوده از آسـمان آمـد و جهـان را خـراب کـرد                  بارِ خشم   باران

از آسـمان پـائین آمـد و در    طوفان و وقتـی آبهـا فـروکش کـرد و زمـین پدیـدار شـد دوبـاره سـلطنت                

دنبــال همــدیگر هرکــدام   شــاهخدا بــه۲۲) غــرِب بغــداد کنــونی همــسایگی جنــوب(» کــیش«شــهر 

شان خدازادگانی بودند که آمده بودند تا جهـان را            اینها همه .  سال سلطنت کردند   ۱۰۰۰حدود  

هــان مکلــف وســیلۀ مــؤمنین و خداپرســتان آبــاد بدارنــد؛ و همــۀ مــردم ج   اداره کننــد و معبــد را بــه
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بودنــد کــه اینهــا و پــدرانِ اینهــا و معبــد اینهــا را بپرســتند، زیــرا اینهــا فرزنــدان حقیقــی خــدایانِ    

  .آسمانی بودند

 وجــود دارد مــسلمین و یهــودان و مــسیحیان در میــان  امــروززنــده کــهمکتــوبِ  اســطورۀ یـک 

 ی شـشم و پـنجم   هـا   و در سـده     یادگار دوران دینه است    از اقوام سامی است که    عبری  اسطورۀ قوم   

 نخـستین انـسان را آدم نامیـده و او    ایـن اسـطوره  . نوشته درآمده اسـت  م توسط انبیای یهود به   پ

حـوالی   نخستین انـسان روی زمـین در      این   ،بنابر این اسطوره  .  دانسته است  بشر نخستین پدرِ را  

 م در ســدۀ شــشم پ مــسیح در همــان ســرزمینی آفریــده شــد کــه اقــوام ســامی        ســال پــیش از ۳۵۰۰

همـین شـکل و هیـأت کنـونی بـود و سـخن        از نخـستین لحظـۀ آفـرینش بـه       ایـن انـسان     . زیـستند   می

 در ، در اسـاطیر سـامی،  یعنـی نخـستین انـسان   . دانـست   گفت و برخی از علوم و صنایع را مـی           می

بـر   هرچـه بـشر    در ایـن اسـطوره،    .  ابزارسـاز بـود     خردمنـدِ   یـک بـشر کامـلِ       خـویش  لحظۀ آفـرینشِ  

همـۀ   و وجـود آمـده بودنـد؛    ی وجود داشتند از فرزندان این انـسان نخـستین بـه    این کرۀ خاک   روی

 در بودند و) یهود(پیامبرانِ برگزیدۀ خدا که برای ادارۀ جهان فرستاده شده بودند از قوم عبری 

 کـه نیاکـان قـوم        یـک سلـسله از ایـن فرزنـدان         ؛ یعنـی  رسـیدند    مـی  »آدم«ایـن     نـسب بـه    یک سلـسله  

 آفریـده شـده بودنـد و تقدسـی خـاص       مـردم جهـان   رپـشت، بـرای رهبـریِ     ، پـشت اند   یهود بودنـد  

راه همــواره  ئــی محــول کــرده بــود و آنهــا را در ایــن آنهــا وظــائف ویــژه  و خــدای آســمان بــهداشــتند

آنهـا تحویـل      ۀ جامعـه بـه    گفـت و احکـامی را بـرای ادار          کرد و همواره بـا آنهـا سـخن مـی            یاری می 

  .شدند  میاینها شمرده توابع و مطیعان بالفعل  بودند و هرجا دیگران هرچه بودند.داد می

گفته شده که خدا ابتدا آسمان را برای نشیمِن خودش ساخت،           ) سِفِر پیدایش (در تورات   

نـام عـدن در    سپس زمین و خورشـید و مـاه را سـاخت، آنگـاه آدم و زنـش را آفریـد و در زمینـی بـه                     

ه در   جهـان را آبیـاری کنـد چهـار رودخانـ           سـپس بـرای آنکـه زمینهـای       . باغی سرسبز اسکان داد   

  دراســتجیحــون رود فیــشون اســت در زمــین حویلــه، دیگــری   کــه یکــی انــداخت، راه جهــان بــه

 روی زمـین را   و پرنـدگان ۀ جـانوران آنگـاه خـدا همـ   . کوش، سومی دجله و چهارمی فرات اسـت    

سپس آدم  .  کرد تعیینا   ر  و پرندگان  جانورانامر خدا نامهای      به» آدم«در همان هنگام     و   ،آفرید

او . با زنش درآمیخت و زن حامله شد و دو پسر زائید که یکی نـامش هابیـل و دیگـری قـائن بـود         

ــد   ــز زائی ــر نی ــائن کــشت و خــودش در شــرق        . دو دخت ــزرگ شــدند، و هابیــل را ق ــرادر ب ایــن دو ب

دنیـا    این زن بـه نام خنوخ از زندگی ادامه داد، و با زنش درآمیخت و فرزندی به باغستانِ عدن به  

پسر دیگری زائید که نامش را شیث نهـاد، و شـیث            ) مادرِ قائِن زنده و هابیلِ مرده     (زنِ آدم   . آمد

دختــرانِ اینهــا بــسیار زیبــا . از تخمــۀ شــیث انــسانهای بــسیاری پدیــد آمدنــد .  بــودبرگزیــدۀ خــدا
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ن دختـران را از  پـسران خـدا ایـ     . زیـستند   خدا نیز پسران بسیاری داشت که در آسمان مـی         . بودند

آن باال دیدند و عاشقـشان شـدند و بـر زمـین آمـده بـا آنهـا درآمیختنـد، و از ایـن آمیـزش پـسرانی                    

همـان شـاهخدایان و     (ور گـشتند      شان شاهانی نـام     دنیا آمدند که شاهان روی زمین شدند و همه          به

 بـرای رهبـرِی   یکی از نوادگـانِ آدم، نـوح نـام داشـت کـه گزیـدۀ خـدا            ). خدازادگان سومر و بابل   

و چون مردم روی زمین تباهکاری کردنـد خـدا تـصمیم گرفـت کـه نـسل بـشر را                     . مردم جهان بود  

  را سـوار آنـان شتی بـساز و  ۀ خـودت را بـردار و یـک کَـ    نوح گفـت کـه افـراد خـانواد       براندازد؛ و به  

زیـر   را بهزودی دنیا   در آن سوار کن که من به یک نر و یک مادهجانور و پرنده  کن و از هر کشتی

و کلیـۀ مـردم روی    منهـدم ۀ دنیـا را  وار باریدن گرفـت و همـ    پس از آن باران سیل  .آب خواهم برد  

نوح با سه پسرش سـام و حـام و یافـث و زنانـشان و جـانورانی          . زمین و همۀ جانوران را نابود کرد      

پـسِر    سـه . زنـده ماندنـد   ) جفت از هرکدام از موجوداتِ زندۀ روی زمین         یک(که در کشتی بودند     

نــوح در آینــده زاد و رود کردنــد و نوادگانــشان بــسیار شــدند و تــشکیل جماعــات بــشری در روی    

جـومر و   : پـسر اسـت     هرکدام از نژادهای بـزرگ روی زمـین از تبـار یکـی از ایـن سـه                 . زمین دادند 

مـصریان و کلـدانیان و   . پـسران یافـث بودنـد   ) مری و سکایی و مـادی  آریانِ گوم(ماجوج و مادای    

شان کوش بود که پسرش نمرودِ جبار  حام دارای چند پسر شد و یکی. میان از تبار حام بودندشا

) مـردم شـام   (و دیگری کنعـان     ) مردم مصر ( دیگر مصرایم    ١؛)کلدانیانِ جنوب عراقِ کنونی   (بود  

و همچنـین   ) قـوم آشـوری   (بود، و دیگـری آشـور       ) قوم خوزی (از پسراِن سام نیز یکی عیالم       . بود

  . و چند پسر دیگر) ومِ آرامیق(آرام 

نــام خودشــان  کــه انبیــای یهــود از اســاطیر بــابلی برگرفتــه و بــه  در دنبالــۀ داســتانِ تــورات  

زیستند،  می) رودان در میان( جهان در شهر بابِل ۀ مردمِخوانیم که ابتدا هم     می مصادره کردند 

ود گفت که اگر کار بـر ایـن     خدا بر زمین نگریست و با خ      . و برآن شدند که کاخی عظیم بنا کنند       

منــوال پــیش بــرود هــیچ چیــزی جلــوگیر اینهــا نخواهــد بــود؛ بهتــر اســت کــه اینهــا را پراکنــده و       

و چنین شد که در بابِل زبانهای    . گون کنم تا نتوانند که با هم مفاهمت کنند          زبانهایشان را گونه  

 بــود، و در میــان مــردم مــردم پدیــد آمــد و هــر قــومی دارای زبــانی شــد کــه بــرای دیگــران نــامفهوم 

اختالف افتاد و قومها در جهان پراکنده شدند و هر قومی در زمینی جـاگیر شـد و کـشورها پدیـد                      

) در بیابـانِ حـوالیِ نجـف کنـونی    (یکی از نوادگان سام، ابراهیم بود کـه در سـرزمین کَلـده          . آمد

                                                 
قبیلــۀ عبــری نیــز از همــین . لــده بــودهتــرین امیرنــشیانِ ســومری در ســرزمین کَ نمــرود نــام یکــی از کهــن 1

بیابانهـای شـمال عربـستان و سـپس نـواحی       های هزارۀ دوم پـیش از مـسیح بـه         سرزمین بوده که در نیمه    
  .گرفته است) سوی رود قبیلۀ آن(» عبرایِم«رود اردن هجرت کرده و نام 
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تـو نـشان خـواهم      مـن بـه  زمینـی بـرو کـه    او گفت که از این زمـین بیـرون شـو و بـه        خدا به . زیست  می

ۀ تقدسها داد، و چنان خواهم کرد که فرزندان و نوادگان تو بهترین مردم روی زمین باشند و هم               

هرکه با آنها دشمنی کند من با آنها         آنها درود بفرستند، و     جا مردم به     ایشان گردد و در همه     ازآنِ

وارد شـد و    ) ارۀ رود اردن کنـونی    کنـ (زمـین کنعانیـان       راهنماییِ خـدا بـه       ابراهیم به  .دشمنی ورزم 

ولـی چنـدی بعـد در آن        . ابراهیم بخشید تا برای همیشه ازآنِ نوادگانِ او شـود           خدا آن زمین را به    

امـا  . رفـت ) بیابان فلسطیِن کنونی که تـابِع مـصر بـود     (سالی افتاد و ابراهیم به مصر         زمین خشک 

ت و در کنعان جاگیر شد و برای خدایش کنعان برگش سببی او را از مصر بیرون کردند، و او به     به

ایــن همــان ســرزمینی بــود کــه در آینــده ســرزمین نوادگــان ابــراهیم و ســرزمین . عبادتگــاه ســاخت

اســرائیل شــد و نخــستین دولــت اســرائیلی را در آن ســرزمین تــشکیل دادنــد و معبــد        قبایــل بنــی 

 رزمین و در شــهری کــه نــام دارد در آن ســ) یافتــه خانــۀ تقــدس(المقــدس  ســلیمان کــه اکنــون بیــت

  .شود بنا گردید نامیده می) قدس(اکنون اورشلیم 

 که توسـط انبیـای اسـرائیلی سـاخته شـده       در توراتتشکیل جوامع بشری  ۀ  این بود اسطور  

عربهای مکه و مدینه نیز در پایان دوران ساسانی برای خودشان اساطیری دربارۀ آفرینش              . بود

 و دیگـران    )پـسرعموی پیـامبر    (نقل از عبداهللا ابن عباس      همسعودی ب . داشتند که وارد اسالم شد    

بـر  ) گـاهِ اهللا  تخـِت نـشیمن  ( اهللا و عرش ، آفرید آب بود  اهللانخستین چیزی که    : نوشته است چنین  

هــوا رفــت و آســمان شــد، و    ســپس از آب دودی برانگیخــت و ایــن دود بــه  .  بــود نهــادهروی آب

یـرین از زمـرد سـبز بـود، آسـمان دوم از سـیم               آسـمان ز  . آسمان را شکافت و هفت آسمان سـاخت       

سپید، آسمان سوم از یاقوت سرخ، آسـمان چهـارم از مرواریـد سـپید، آسـمان پـنجم از زر سـرخ،                       

سـپس آبـی کـه پـائین بـود خـشک شـد و               . آسمان ششم از یاقوت زرد، و آسـمان هفـتم از نـور بـود              

 و هفت زمین ساخت، و زمین را را شکافت وجود آمد که یک زمین بود و آنگاه آن زمین از آن به

ئـی     پـشته بـر دوش فرشـته       ،ئـی بـود      آب بـر روی پـشته      ،آب بـود   پشت نهنـگ نهـاد، نهنـگ در        بر

 لرزید و در زمین زلزله افتاد، نهنگسپس .  و فرشته بر روی سنگی ایستاده بود،نهاده شده بود  

خـت خـدا کـه در آسـمانِ     ت( خـدا زیـر عـرش   .  بگیردآرامو خدا کوهها را بر زمین فروکرد تا زمین  

ایـن    اراده کنـد بـه  خـدا  موجـودات زنـده از آن برآیـد، و هرگـاه     رزقِدریائی است که  ) هفتم است 

 نامیــده »ابــرم«جــائی برســد کــه   بــارد تــا بــه  آســمان بــاران مــی  فرســتد و آســمان بــه  دریــا وحــی مــی 

و ابـر ایـن آبهـا را غربـال     کند  درون ابر منتقل می امر خدا این آبها را به     شود، و در آنجا باد به       می

   ١. را بیافریندآدمپس از آن خدا اراده کرد که  .ریزد کند و بر زمین می می
                                                 

  .۴۰ ۳۸/ ۱ :مروج الذهب ١
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ــدا زمــین و          ــه شــده کــه زمــین و آســمانها را اهللا در خــالل شــش روز آفریــد، ابت در قــرآن گفت

خورشید و ماه سپس آسمان را ساخت، آنگاه پیکرۀ یک مـردی را از گـل رس کـه از زمـین بـرده                       

. وجود آمد ه بود در آسمان ساخت، در این پیکره روح دمید، و آدم که نخستین انسان بود به            شد

هـم   در مکـه بـه  افتادنـد و    زمـین    نافرمانی از اهللا از آسمان رانده شدند و بر           سبب   به آدم و همسرش  

 فرزندانــشان از آنجــا در نقــاط مختلــف گیتــی      توالــد و تناســل کردنــد،  آنهــا در مکــه . رســیدند

  ١.شدبنا توسط آدم  اهللا مرکز عبادتِ بود که نخستین  مکههمان  درده شدند،پراکن

 محـور    بنابر این، در اسطورۀ آفرینش که مردم مکه در پایان دوران ساسـانی سـاختند مکـه                

 و  دیــن و نبـــوت گــاهِ اساســـیِ  بـــن مرکــز تمــدن و   و) ٰىاُم القُـــری( زاینــدۀ جوامـــعِ بــشری   آفــرینش و 

  . بودکنندۀ دین و نبوت میلبخش و تک همچنین خاتمه

اقوام بابلی و آشوری و مصری و فینیقی و یونانی و هندی و دیگر اقوام نیز هرکدام دارای     

  .گونگی پدید آمدن هستی و جامعۀ بشری بود ئی بود که تفسیرگِر توهمی از چه اسطوره

پیـدایش  گـونگی      منـشأ آفـرینش و چـه       ۀپرسـشهائی کـه دربـار       برای پاسـخ بـه    نیز   ایرانی   قومِ

 کـه    اسـطوره   آن بخـشِ   .ساختن اسطوره پرداختند    شد به   دین برایشان مطرح می    جامعه و  انسان و 

بیـانگر واقعیتهـای تـاریخی نیـست امـا          هرچنـد کـه      گیری جوامع بـشری اسـت       در ارتباط با شکل   

 رو را نیز ذهن بشر ابتداءاً و بدون ارتباط بـا واقعیتهـای تـاریخی نـساخته اسـت؛ از ایـن               آنکلیت  

و ئـی مـبهم    گونه توان یافت، ولی به  تاریخی را میرخدادهایاساطیر جای پائی از    در هریک از  

صورتی مـبهم در      ند که به  ا   یادهای تاریخی  اند  آمدهنامها و جایهائی که در اساطیر       . تاریک  نیمه

 مـرور زمـان بـا تخـیالت و آرمانهـای بـشری در هـم آمیختـه            انـسانها برجـا مانـده بـه        وجدان جمعِی 

البـالی بخـشی از    توان گفـت کـه اسـاطیر ایرانـی در     این تعبیر می با. اند شکل اسطوره درآمده  به

گیــری  دارد، و ایــن همــان دوران شــکل را نهفتـه مــی  قــومِ ایرانــی خـود حکایــت دورانــی از تــاریخ 

ــۀ سیاســـی در ــرانِ جامعـ ــزارۀ دوم وایـ ــر هـ ــزارۀ   اواخـ  اســـت، و پـــیش از مـــسیح نخـــستاوائـــل هـ

 سیـستان و    تـا تاجیکستان امروزی در مـرور از افغانـستان         حدود   مینهای وسیعی از  اش سرز   عرصه

  .گیرد را دربر میدر مرور از ازبکستان و ترکمنستانِ امروزی تا شمال و مرکِز ایرانِ کنونی 

سـینه در    متمـادی سـاخته و پرداختـه شـده سـینه بـه             های  سدهکه طی    برطبق اساطیر ایرانی  

شده  منظم ی همهم پیوند خورد و در زمان  به گردید سپس در طول زماننواحی گوناگون پراکنده

خـرِد  / اندیـشی   نیـک (» وهـومِنە «هـست آورد      که آفریدگار بـه     نخستین موجودی  وارد اوستا شد  

» نرتگـاؤم «آنگاه پس از آنکه آسمان و آب و زمین و گیاهان را ساخت،              . بود) نیتِ خیر / نیک
                                                 

 . سخن خواهیم داشتتفصیل باره در بخش آخر کتاب دوم به در این 1
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؛ روئید زمین  از خدا ارادۀ  است به » طبیعتِ میرنده «ن که معنایش    رتم گاؤ ١.را آفرید ) کیومرث(

 و  او  مـردۀ  جسِم ازپایان رسید،     سپس چون زندگِی گاؤمرتن به     .گونه که گیاه بروید     درست همان 

این جفتِ نـر و     . روئیدند »یشیانم« و   »ەشیَم«نامهای     نرینه و مادینه به    موجودِدو  درون زمین   از  

شـکل انـسان درآمدنـد، و         مـرور زمـان تغییرشـکل یافتـه بـه           صورت گیاه بودند و به      بهماده در آغاز    

  :آنها خطاب کرده چنین گفت پس از آن اهورمزدا به. آنگاه روان در آنها دمیده شد

ام تا احکام مـرا   من شما را کامل آفریده. اید شما پدر و مادرِ مردم جهان . اید  شما انسان 

؛ داشــته باشــید نیــک گفتــارۀ نیــک داشــته باشــید؛  د؛ اندیــشاجــرا درآوریــ در جهــان بــه

  ٢.کردار نیک داشته باشید

 و همــۀ مــردم روی زمــین نخــستین پــدر و مــادر بــشر بودنــد، بنــا بــر اســاطیر ایرانــیاینهــا 

فرزندان اینها نیاکانِ اقوام مختلف جهان شدند؛ و یکـی از ایـن اقـوام کـه از               . ندیفرزندان اینها 

  ٣. قوم ایرانی را تشکیل دادند بودندۀ هوشنگتخم

آفرینِش اقوام سامی که در تورات و قرآن تجلّی یافتـه اسـت، انـسان را خـدا در          ۀ  در اسطور 

یعنـی  .  دمیـد و حیـات بخـشید       دمـاِغ او   گِلین سـاخت و آنگـاه روح در          صورت یک پیکرۀ    ابتدا به 

 ایرانی، موجودی که مـا     ما در اساطیرِ  ا.  بود که اکنون هست    وضعیهمین    ۀ صفر به  انسان از لحظ  

و ) روئیـد (ئـی و مثـل گیـاه از درون زمـین پدیـد آمـد                  نامیم در ابتدا مثل هر موجود زنده        انسان می 

بـــود ســـپس مـــرد و از مـــردِن او  ) طبیعـــتِ میـــرا (»گـــاؤمرتن«رشـــد و نمـــو کـــرد؛ ایـــن موجـــود کـــه  

 یــافتن، انــسانهای  مــرور زمــان بــا تغییرشــکل   موجــوداتی روئیدنــد کــه هنــوز انــسان نبودنــد و بــه   

  .حقیقی شدند

کوشـند تـا آیـات     اگر کسی عالقه داشته باشد که مثل مالهائی بیندیـشد کـه آرزومندانـه مـی       

ۀ توانـد بگویـد کـه آنچـه را اسـطور      آوردهای علمی نـوین تفـسیر کننـد، مـی      قرآن را در پرتوِ دست    

ولــی البتــه . ن نــدارد نــویبــا نظریــات علمـِی ی دان تفــاوتنــایرانـی دربــارۀ آفــرینش انــسان گفتـه چ  

چنین سخنی جز بیان یک آرزو نیست؛ بیان این آرزو کـه ایرانیـان باسـتان هـم مثـل دانـشمندان                      

آوردهـای    توان دست   هذیان است؛ زیرا نمی     ولی چنین ادعائی شبیه به    . کردند  امروزین فکر می  

  . علمی یافتافکار اساطیری پیوند زد و پنداشت که شاید بتوان در اسطوره افکار علمی را به

گونــه پدیــد آمــده   خواســتند بداننــد کــه انــسان چــه  منظــور آنکــه ایرانیــانِ باســتان وقتــی مــی 

                                                 
  .۲۸ ۲۳/ ۱: دِهِشن بن 1
  .۷ ۲/ ۱۵: همان 2
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رویند؛  طبیعت و محیط نگریستند و متوجه شدند که موجودات زنده از درون زمین می   است، به 

 وۀ دیگـر از درون زمـین روئیـده     و بر این اساس نتیجه گرفتند که انـسان نیـز مثـل هـر موجـودِ زنـد                  

  . است و تغییر شکل یافته و انسان شده و زاد و رود کرده و بر شمارش افزوده گشتهرشد کرده

پادشــاه و  بــود مــشیَە نــوادۀ تــرین شایــسته) ونگهــان وی(گوینــد کــه هوشــنگ  اســاطیر مــا مــی

مازندران شـد و دیوهـای مازنـدران را شکـست           گذشته وارد  )١برزراه( البرز    او از کوه   ؛جهان شد 

 از قبایـل آریـایی از راه   بخـشی شـود کـه    خـوبی نـشان داده مـی    در اینجا به .اطاعت کشاند  ه به داد

 و دینـی    نژادانشان که پیـشترها جـاگیر شـده بودنـد           با هم  ، وارد مازندران شده   )هیرکانِیَە(گرگان  

جاگیر سرزمین  درافتاده در آن هند و یونان داشتند و دیو پرست بودند شبیه دین آریانِ مهاجر به

ــا بــرادر   پــسر) تهــمە اَروپە( تهمــورث .شــدند  اســاطیر. ســلطنت رســید  هوشــنگ پــس از او بــه  ی

 آذر را در ســتایش بودنــد، دیــن یزدانــی و  مؤمنــان نخــستین گوینــد کــه هوشــنگ و تهمــورثْ  مــی

  .مردم آموختند  راه و روش خداپرستی را بهروزانه و با مقررکردن نمازهای ،جهان رواج دادند

 پس از تهمورث پادشاه     بنابر اساطیرِ ما  ) ونگهان  خشیتە وی   یِمە(ز تبارِ هوشنگ    جمشید ا 

 در زمـان او نعمتهـا فـراوان و        . در فرمـانش بودنـد    سراسر گیتی بود، و همۀ موجودات روی زمین         

 از جهـان رخـت بربـست        سالی  خشکمردم همه خوشبخت شدند، رنج و بیماری و          جهان خرم و  

هـای مختلـف را     حرفـه زیر فرمان کشید، و  دیوها را به  او  . سر بردند   فاه به و همگان در آسایش و ر     

   .ایرانیان آموخت به

 چـون جمـشید بـر جهـان دسـت یافـت و همـۀ موجـودات روی زمـین از           گویند کـه    اساطیر می 

 او را فریفـت و مغـرور شـده          فرمان او درآمدند، شکوه قـدرت      به پرنده و چرنده     انسانها و دیوان و   

رو فـرۀ ایـزدی از او       پرستش خـودش فراخوانـد؛ از ایـن          و مردم روی زمین را به      خدا نامید خود را   

/ اژدهــای هزاراســبی(» پاژدهــاک بیوراَســ«برگــشت و حمایــت آســمانی از او بازگرفتــه شــد، و  

 برخاســته او را اوجنــگ   کــه بیگانــه و دشــمن ایرانــی بــود بــه  ) دارد اســپاژدهــائی کــه زورِ هــزار 

  .زیِر سلطۀ خویش کشید نیان را بهایراشکست داد و 

ئـی دارد کـه جمـشید تـشکیل داد، و از      اشـاره بـه نظـام اجتمـاعی     ظاهراًداستان جمشید  

گویند که او مردم را بندگانِ خـویش کـرد و خـودش     زیرا اساطیر می  . گرفت  مردم باج و خراج می    

خـدایی یـا خـدازادگیِ        ده بـه  دانیم که در هیچ زمـانی در تـاریخ، عقیـ            یقین می    ما به  .را خدا نامید  

تـوان    پس می . در میان ایرانیان رواج نیافته است      گونه که در میان اقوام سامی بوده        آن  بهشاه  

داستانِ ادعای خدایِی جمـشید و بنـدۀ خـودش نامیـدنِ مـردم جهـان را بـاج و خـراج گـرفتِن او از                          
                                                 

 .اندام؛ قامت؛ بلندا: برز. سبز همیشه: هرا 1



۷۹  پیدایش ایران                                                                                                                                                                   قوم ایرانی

کیل حاکمیـت سیاسـی بـود     ایرانیانِ منطقۀ حـاکمیتش تفـسیر کـرد کـه از مـستلزمات اساسـیِ تـش                

  . ولی برای مردم تازگی داشت و آمادۀ پذیرش آن نبودند

ـشت«در  ونگهــان نخــستین کــس بــود کــه صــفت خــشیتە        تأکیــد شــده کــه یِــمە وی   » همایـَ

 افـزوده شـده   )جـم (»  یِـمە «نـام    است کـه بـه  »یتەخش« نکتۀ درخور توجه در اینجا صفت   ١.گرفت

زبـان   کـسانی کـه بـه   ، )یتەخـش  روهـ ( نیز آمـده اسـت     »روه«ا نام   این صفت همراه ب    چونکه   .است

 جـمِ «جمشید را     است؛ و  »درخشنده«آن  ی   که معنا  اند  پنداشته اند  ایران باستان آشنایی نداشته   

، ایـن صـفت     بازمانـده از دوران هخامنـشی     حـال آنکـه برطبـق اسـناد         . اند   معنی کرده  »درخشنده

 نامیــده و »یّەخــشیتِ«هــایش خــودش را   داریــوش بــزرگ در سنگنبــشته .  اســت»شــاه« معنــای بــه

 هـور اگـر ایـن صـفت بـر نـام       .اند  بوده»ەیِتّخش« شمتذکر شده که پیش از او هشت تن از خاندان     

عقیـدۀ کهـن آریـایی پادشـاه          خورشـید در   زیـرا  اسـت،  »پادشـاه «نیز اضافه شده اسـت، معنـایش        

   ٢.استخود گرفته   بهو صفت خشیتە شده شمرده میآسمان 

گفته شده که جمـشید   اند کَرت نیز بازنویسی کرده که در دیندر بخش اساطیریِ اوستا     

نخــستین پادشــاه روی زمــین بــود و هــزار ســال ســلطنت کــرد؛ در زمــان او دیوهــا خــوار و نــاتوان        

انی بـرای   او پیـری و نـاتو     در زمـان    .  نعمتهـای مـادی برخـوردار      بودند، و مردم روی زمین از همۀ      

خیــز و  باریــد، زمینهــا حاصــل طــور مــنظم مــی مــردم نبــود، رودهــا همــواره جــاری بودنــد، بــاران بــه

پــرورد بـــرآورده   کــشتزارها و باغــستانها بـــارور و پرثمــر بودنـــد؛ هــرکس هـــر آرزوئــی در دل مـــی     

شد؛ بیمِ رنج و بیماری در دلهای مردم جائی نداشت؛ او برای مردم آسایش و آرامش آورد؛      می

داد؛ از اینهـا فراتــر او   مـردم مـی    نیازهـای مردمـان را بـرآورده کــرد زیـرا بهتـرین چیزهـا را بــه      ۀهمـ 

 را  »خـشم «و  » آز«را برای مردمان آورد که سبب رستگاری مردمـان بـود؛ او             ) حکمت(» چیستا«

اند از جهان برافکند؛ در زمان او مردمِ روی زمین چنـدان زیـاد شـدند         که مسبب درد و رنج مردم     

بــار وســعت داد تــا مــردم در تنگنــا نباشــند و بتواننــد    کــه جــای زیــستن نداشــتند و او زمــین را ســه  

ولـی در پایـانِ ایـن دورانِ سراسـر          ). برابـر گـسترش داد      سـه   یعنـی قلمـروش را بـه      (آسایش بزِیَند     به

                                                 
 .۴/ ۹یَسنە : اوستا 1
در و  »خـشتر « مـاد  قبایـل در . شـد اشکال گوناگونی در جوامع ایرانـی تلفـظ    مرور زمان به    به »خشیتە «2

 و» اخــشاد«و  »یداَخــش« اَشــکال و ســغد و بــاختریَە بــهدر شــرق خراســان . بــود »یتیەخــش« قبایــل پــارس
هـا    در کتاب چهارم با آخرین اخـشید       (درآمد و تا پس از ظهور اسالم باقی ماند         »افشین« و» وخشاده«

هـا در سـدۀ سـوم هجـری در سـرزمینی کـه اکنـون قرغیزسـتان و تاجیکـستان و ازبکـستان اسـت                     و افشین 
خـشیتە و   ).انـد  اهیم شـد، و خـواهیم دیـد کـه شـاهاِن بـومی ایـن منطقـه صـفتِ اَخـشاید داشـته                 آشنا خـو  

  . درآمد»شاه«صورت  و در زبان پارسیِ دری به» خسرو«صورت  خشتر بعدها در زبان پهلوی به
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سـعادت و خوشــی کــه جهـان همچــون بهــشت بــود خـدا بــه جمــشید ابــالغ کـرد کــه زمــستان بــسیار     

 موجـوداتِ روی زمـین از سـرما و بـرِف سـنگین تلـف خواهنـد        ۀیش خواهد بود و همـ     سختی در پ  

تـرین    زیباانـدام  تخـمِ ۀ وسـیعی در زیـر زمـین فـراهم آورد و    جمشید رهنمود داد کـه حفـر        او به . شد

ا را بـ و بهترین خوراکیهـا     آریایی و بهترین گیاهان و درختان و مفیدترین جانوران        مردان و زنانِ    

زیر زمین کوچ دهد تا از نابودشدن برهند و در این دورانِ سخت بتوانند زندگی   بهخود برداشته

او وعـده   آنجـا حمـل کنـد، و بـه     وی گفت که آذر را نیز بـا خـود بـه    خدا همچنین به  . را ادامه دهند  

داد که در آنجا چراگاه و مزارع سرسبز و خرم در اختیـار خواهـد داشـت و بـا همـۀ موجـوداتی کـه               

در آنجا دروغ، آز، خشم، کینه، ستیزه، بیماری، و . د در آسایش ابدی خواهد زیستهمراه دار

  ١.پیری وجود نخواهد داشت، و همگان با هم برابر و همسان خواهند بود

دوره از تـاریخ      این داستان که در حقیقتش داستانِ زندگی اجتماعی اقوام ایرانـی در یـک             

حیات اخروی  ستان گریزناپذیری مرگ و عقیده بهدر سرزمینهای پرنعمِت آریان، و همچنین دا

 کـم و بـیش    وِدا نیـز      ، در ریگ  ) در آنجا   سعادتمندانه ۀ حیاتِ زیر زمین و ادام     انتقال به (است  

نخـستین کـس بـود      ) تلفـظِ هنـدیِ یِـمە     (یِـمە     در آنجا گفته شده که مِ     . همین صورت آمده است     به

راه و رسـم   راه درسـت قـرار داد؛ ایـن    ۀ مـردم را در مـردم آموخـت و همـ    که راه و رسـم زنـدگی را بـه       

سـرانجامِ راهـی    . برای مردم همچون چراگاه وسیعی بود که همه از نعمتهایش برخوردار بودنـد            

خاطر خشنودی  را به یِمە برای مردم ایجاد کرد مرگ بود، و او خود نخستین کس بود که آن  که ِم 

زمان او بودنـد و پـس از او آمدنـد و خواهنـد آمـد       که در ۀ کسانی خدا برای خودش برگزید، و هم     

پیمـودنش بـر     کـشیده اسـت و  یِـمە  ِمراه را    مـرگ برسـند؛ زیـرا ایـن          کنند و به   سپریراه را     باید این 

راه   کـه از ایـن      معنـای عـدم نیـست زیـرا کـسانی            ولـی مـرگ بـه      .گریزناپـذیر اسـت    همگان حتمـی و   

 و شـادی و نـشاط و باغـستانهای سرسـبز و پربـار      اش نـور  رسند که همه منزلگاهی می گذرند به   می

مرگـی    آنجـا سـرای جـاودانگی و بـی        . زیَنـد   یِـمە در آن مـی       و ِم ) خدایان آریان هند  (است و دیوها    

توصیف شده دارای هوائی معتدل است و سرما و         » مهابهاراتە« این جایگاه چنانکه در      ٢.است

 آن نیــست، انــسان در آنجــا گرســنه و تــشنه      گرمــا در آن وجــود نــدارد، رنــج و پیــری و مــرگ در     

که آنجایند کامالً خشنودند و دلشان از آرامش          گردد؛ کسانی   هیچ دردی مبتال نمی     شود و به    نمی
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۸۱  پیدایش ایران                                                                                                                                                                   قوم ایرانی

 ایــن همــان تعریفــی اســت کــه بعــدها زنــدگی اخــروی در دیــِن زرتــشت    ١.کامــل برخــوردار اســت

را از ایرانیـان   مان هخامنـشی آن بهشت تبدیل شد، و اقوام سامی نیز در ز     براساس آن ترسیم و به    

  .را در جای خود در این کتاب خواهیم خواند آموختند و وارد دینشان کردند؛ و این

 چنانکـه دیـدیم  جهـانِ اخـروی، کـه      بـه  و مـردم زمـانش    ۀ انتقـال جمـشید    اما در کنـار اسـطور     

 پـس از    هبینـیم کـ    اسـاطیرمان جمـشید را مـی       جای دیگـر از     بیان شده است، در    نمادینصورت    به

هــا را  هــا و حرفــه مــدتها ســلطنِت باشــکوه و جــالل، و پــس از آنکــه جهــان را خــرم ســاخت و پیــشه  

مردم آموخت، گرفتار کبر و غرور شده از مردم خواست که پرسـتندگان وی شـوند؛ و درنتیجـه         به

ــشورش را       ــاد و کـ ــلطنتش برافتـ ــلطنت را از او بازگرفـــت و سـ ــرۀ سـ ــد و فـ ــشنود شـ ــدا از او ناخـ خـ

  .  بیوراَسپ گرفت که بیگانۀ دشمن بوداژدهاکِ

 او  و و زورگو یاد کرده      پرست عنوان یک کاوے قدرت     به» ونگهان  وی یِمە« از   زرتشت نیز 

   ٢. و دست به تعدی و تجاوز و ستم زد از راه راستی منحرف شد اوکهو گفته  نکوهیده را

رانیــان یــک شخــصیت هنــد و نــزد بخــشی از ای بینــیم کــه جمــشید نــزد آریــان مهــاجر بــه   مــی

رغـم همـۀ کارهـای     مقدس جاوید است، و نزد بخش دیگـری از ایرانیـان شخـصیتی اسـت کـه بـه             

بخـِش نخـست کـه        آن .راهه گرفتـه و منفـور شـده اسـت           نیکی که انجام داده در اواخر عمرش کج       

ته زیـس  آن فرجام زیبا را بـرای جمـشید بازگفـت ازآنِ آریـانی بـوده کـه او از آغـاز در میانـشان مـی                

بخـِش دیگـر را       ریاست قبایلشان را داشـته و در سرزمینـشان تـشکیل حاکمیـت داده بـوده؛ و ایـن                  

اند که او سرزمینهایـشان را تـصرف کـرده بـه قلمـرو خـویش افـزوده و مردمـشان را                        آریانی ساخته 

ــاج ــرده بـــوده اســـت     بـ ــم. گـــزار خـــویش کـ ــشنوده بـــوده    هـ انـــد و خـــاطرۀ   اینهاینـــد کـــه از او ناخـ

و هـم اینهاینـد کـه سرزمینـشان         . اند  او و ناخشنودی خدا از او را برای ما بازنهاده         های    زورگویی

  .تصرف درآورد پس از شکست دادنِ جمشید به) یعنی شاه عیالم(را اژدهاک 

  اســت از او یــاد شــده »شــاه«منظــور آنکــه نخــستین کــس کــه در اســاطیر ایرانــی بــا صــفت      

 قبایـل آریـایی    بخـشی از  اتحادیـۀ بـزرگ از  م یـک    جمشید اسـت کـه در دورانـی از هـزارۀ دوم پ            

 و امنیــت و آرامــش را در میــان ایــن قبایــل  نامیــده )شــاه(خــشیتە  داده بــوده و خــودش را تــشکیل

 در وسـط و  یقینـاً جای فالت ایران تشکیل شده بوده،  در کولی این اتحادیه. برقرار داشته است  

 مـرو بـوده باشـد؛ زیـرا آریـانی کـه             و هرات   و پارتتواند در ناحیۀ       نبوده، و می    فالتِ ایران  غرِب

هـای    سـبب نـام و نـشانی        همـین   ؛ و به  اند  هند مهاجرت کردند با آن برخورد داشته        همان اوقات به  

                                                 
  .۳۱۴ ۳۱۳/ ۲: مهابهاراتە 1
  .۸، بند ۳۲یَسنە : اوستا ٢
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 شاید یک روایت که هـرودوت از ایرانیـان شـنیده    .ودا نیز با تقدس آمده است جمشید در ریگ 

تامانیـان و   : نویـسد   هـرودوت مـی   . دمـا کمـک کنـ       بوده بتواند بـرای یـافتن محـل ایـن اتحادیـه بـه             

هیرکانیــان و پارتیــان و هرائیویــان و خوارزمیــان پــیش از تــشکیل پادشــاهیِ ایــران وارد پیمــانی      

   ١.ۀ آک استفاده کنندشدند که مشترکاً ازآب رودخان

وقـوع پیوسـته بـوده ولـی مـسلَّماً پـیش از               ئی در چه زمـانی بـه        معلوم نیست که چنین اتحادیه    

ۀ بـزرگ  هـردوره کـه بـوده باشـد حکایـت تـشکیل یـک اتحادیـ                بوده است؛ و متعلق بـه      دوران ماد 

فحـوای    ای همـین قبایـل اسـت، کـه بـه          ؤسـ رهبـری یکـی از ر       شرق فالت ایران به     در قبایل آریایی 

یعنـی بخـشی دیگـر    این روایت برای حمایت از زمین و آب منطقه در برابر هجوم قبایل خصم      

ــایی ــوده اســـت صـــورت گرف از قبایـــل آریـ ــه بـ ــه را مـــی . تـ ــا دوران   تـــشکیل ایـــن اتحادیـ ــوان بـ تـ

نحـوی    خصومتهای قبایل آریایی و دورانِ آغازینِ مهاجرتها در ارتباط دانست که داسـتانش بـه              

هرودوت رسیده بوده است؛ و مفهومی جز تشکیل یک حاکمیت نسبةً پهناور در شـرق فـالت     به

خــواری افتادنــد خبــر از الحــاق    د دیوهــا بــه اینکــه گفتــه شــده کــه در زمــان جمــشی   . ایــران نــدارد 

دهد؛ و بخشی از پرستندگانِ دیو همانها بودند          قلمرو جمشید می    سرزمینهای پرستندگانِ دیو به   

گونــه کــه آن جماعــاتی کــه بــه یونــان مهــاجرت   کــه گفتــیم بــه درون هنــد مهــاجرت کردنــد؛ همــان 

). دیـوس ( همیشه بر خـدای بزرگـشان مانـد          کردند نیز پرستندگانِ دیو بودند، زیرا نام دیو برای        

دهد که او در زمانی تشکیل حاکمیت         اند نشان می    هند از جمشید کرده     تمجیدی که مهاجران به   

درگیــری نیفتــاده بــوده و دیــو و اَهــور در کنــار هــم مــورد     خــویش را داده بــوده کــه آریــان هنــوز بــه  

امــا اســاطیر . ر اَهــور معتــرف بــوده اســتخــدایِی دیــو در کنــا انــد، و جمــشید نیــز بــه پرســتش بــوده

دهـد کـه      ایرانی و همچنین سخنان زرتـشت کـه بـا خـشم از جمـشید یـاد کـرده نـشان از زمـانی مـی                         

اگـر چنـین   . دانسته اسـت  جمشید پرستش اهور را کنار نهاده بوده و دیو را تنها خدی بزرگ می    

علـت تقـدس   . د مهـاجرت کردنـد  هنـ  همان قبـایلی تعلـق داشـته کـه در آینـده بـه            باشد، جمشید به  

  .ابدی جمشید نزد آریان هند را نیز باید در همینجا جست

دورانِ پـیش از   تحقیق و بنابر متون دینِی هندیانِ باسـتان، متعلـق بـه    از آنجا که جمشید، به    

ســلطنت او ســپس شکــست او از    جمــشید ومهــاجرت جماعــات آریــایی بــه هنــد اســت، داســتان  

 پـیش از     ایـران در زمـانی     مرکز و شمال    بهور دوران تهاجم نیروهای عیالم      تواند یادآ   اژدهاک می 

 بیوراَســپ از نــژاد غیــر ایرانــی بــوده، و از    اژدهــاکگفتــه شــده کــه . م باشــد  هــزارۀ دوم پنیمــۀ

ایـران   سـتم بـر   اژدهاک هزار سـال بـا زور و      و گفته شده که     .  آمده بوده  »گذار  نیزه دشت سوارانِ «
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غـاری   مردم را گردآورده برضد او شورید و او را دستگیر کـرده در  » کاوِے« کرد تا آنکه     سلطنت

شـاهی    تهمـورث بـود بـه   تخمـۀ  را کـه از    )تـائونە   تـرِے ( فریـدون    زنـدان افکنـد و      کوه دماونـد بـه     در

   .نشست شاهی به  نیز گفته شده که کاوِے از مردم اسپهان بود، و فریدون در ری.نشاند

مرکـز ایـران و از سـوی         اسـپهان در      ن پـس از جمـشید از سـوئی بـه          گونه وقایع داسـتا     و اما چه  

کنـد و   ، و کـاوے در اسـپهان قیـام مـی       شـود   ۀ ری منتقـل مـی     جنوب کوههای البـرز و ناحیـ        دیگر به 

 در دورانِ ماقبـــل مـــاد در . ایـــن نیـــز قابـــل توجیـــه اســـتنـــشیند؟ ســـلطنت مـــی فریـــدون در ری بـــه

 قبایــل بــزرگِ آریــایِی  )دانە اســپە(اســپهان  منطقــۀتــا نزدیکیهــای  ) رغَە(ئــی از حــد ری   منطقــه

دانە اســکان  ئــی از ایــن قبایــل کــه در منطقــۀ اســپە   شــاخه١.جــاگیر بودنــد»  آریــازنتە«موســوم بــه 

کــه تــا پایــان عهــد  (نــام داشــته » گَبــی«شــان  شــدند و مرکــز اتحادیــه  داشــتند پرتکــانە نامیــده مــی 

ــه   ــی«شــکل  ساســانی و دوران اســالمی ب ــام قبایــل    ). رجــا بــود ب» گَ ــازنتەدر اســناد آشــوری ن  آری

تپــۀ «در جــائی کــه اکنــون  (آثــاری کــه در منطقــۀ قبایــل آریــازنتە  .  آمــده اســتآریــازنتوتلفــظِ  بــه

تـرین منـاطق تمـدنی     دهد کـه اینجـا از کهـن    دست آمده خبر از آن می     به) شود  نامیده می » سِیَلک

هائی  نگاره. رسد هزارۀ ششم پیش از مسیح می بهسازی در این منطقه  قدمت سفال. جهان است

تـرین   انـد شـاید کهـن    از آهو و خرگوش کـه ایـن مـردم در هـزارۀ شـشم بـر روی سـفالها نقـش کـرده          

رود دستۀ یک خنجر بـوده و       یک اثر هنری کوچکی که گمان می      . نگارگری در تاریخ بشر باشد    

ئی بر  دهد که کالهی برسر دارد و جامه همان روزگارِ دور است پیکرۀ مردی را نشان می متعلق به

شناسان اتفاق نظـر دارنـد کـه ایـن          باستان. بسته است ) کمربندی(ئی    میانش پوشیده که با تسمه    

هــای مــسی همچــون ســوزن و   ســاخته. تــرین اثــر هنــری در نــوع خــود در تــاریخ بــشر اســت   از کهــن

دهـد کـه      آمـده خبـر از آن مـی       دسـت     بـه » تپـۀ سـیَلک   «همـان روزگـار کـه از          برخی زیورها متعلق بـه    

کــار  انــد کــه مــس را کــشف کــرده و بــه      مــردم ایــن منطقــه نخــستین کــسانی در تــاریخ بــشر بــوده       

دارد که مردمِ اینجا در آن  هائی از صدف نیز در اینجا کشف شده که معلوم می ساخته. اند گرفته

                                                 
.  تشکیل شـده اسـت     »زنتە« و   »آریا« از ترکیب     نام آریازنتە .  است »قبیله«معنای     به  در اوستا  »زنتو« 1

بـوده و نـام ایـن قبایـل     ) بـه معنـای بـزرگ    (»زنـد « شکل قـدیمی  »زنت«این احتمال نیز وجود دارد که    
 کـرد، اگـر   تـوان تلفـظ     نیز می » آریان  زنت«شکل     را به    از آنجا که آریازنتە    .بوده باشد » آریای بزرگ «

 درآمـده بـوده گرفتـه       »زنـدآریان «شـکل      کـه بعـدها بـه      »آریان  زنت«گمان کنیم که ناِم مازندران از لفظِ        
چونکه بخشی از تاریخِ داستانی ما با مازنـدران در ارتبـاط         . جا نخواهد رفت    شده باشد، گمانمان بی   

ور کنـیم کـه لفـظ مازنـدران         تـوانیم تـص     مـی . حقیقتـی ببـرد     نحـوی راه بـه      توانـد بـه     است، این گمـان مـی     
باشــد، کــه در دوران شاهنــشاهیِ مــاد بــوده ) زنــدآریاییانِ مــاد( »مادزنــدآریان«ۀ  کلمــۀشــکل تغییریافتــ

  . این شکل درآمده بوده است به
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در . انــد کــرده مــیجاهــای دوردســت ســفر  دوران بــسیار دورِ تــاریخ بــرای تجــارت و داد و ســتد بــه

طــور گــسترده بــرای ســاختن ظــروف مختلــف مــورد  م مــردم ایــن منطقــه مــس را بــه هــزارۀ پــنجم پ

م نــزد ایــن مــردم  نگــارگری بــر روی ظــروف ســفالین در هــزارۀ چهــارم پ. انــد اســتفاده قــرار داده

 دهد که استادان بر روی سفالهائی با شده نشان می پیشرفت بسیاری کرده بوده، و ظروف کشف

رنـگ سـیاهِ مانـدگار     هـای آهـوان و پرنـدگان را بـا لعـابی بـه            رنـگ نگـاره     زمینۀ لعابِ نـازکِ سـرخ     

. انـد   تا این زمان مـردم ایـن منطقـه چـرخ بـرای سـفالگری اختـراع کـرده بـوده                    . اند  کرده  نقش می 

ــشرفته   ــسبةً پیـ ــای نـ ــا هنرهـ ــه  ئـــی در آن ایـــن ظرفهـ ــاریخ را بـ ــان دورِ تـ ــایش مـــی  زمـ ــذارد و از  نمـ گـ

. روزگــار در کمتــر اقــوام جهــان بتــوان دیــد  دهــد کــه شــاید در آن شناســی واالئــی خبــر مــی  یزیبــای

خـدایان   عقاید دینی این مردم از همان روزگار دور مثل مردم دیگـر نقـاط فـالت ایـران بـوده، بـه                     

در میان آثار بـسیار زیـادی   . اند ساخته اند و هیچ معبد و بتی برای خدایان نمی         مجرد باور داشته  

کـه در سـیَلک   ) بعـد   از هـزارۀ پـنجم پـیش از مـسیح بـه           (هـای مختلـف تـاریخی         هـا در دوره     نهاز خا 

اینجـا مرکـز همـان      . دسـت نیامـده اسـت       کاوش شده هیچ اثری از معبد و بت و خدایان مجسم بـه            

ــاوری اســت کــه مردمــی درآن جــاگیر بودنــد کــه بعــدها نــام        ــازنتە منطقــۀ پهن ــلِ آری ــهقبای خــود   ب

  .م بوده است ز مردم این منطقه و احتماالً متعلق به نیمۀ دومِ هزارۀ دومِ پفریدون ا. گرفتند

تلفـظ اصـلِی فریـدون    . لقب رئیس اتحادیۀ روسـتایی بـوده  » کاوے«پیش از این گفتیم که  

هـای داریـوش    در نوشـته . انـد  گفتـه  می» تِرِے« را آریان ۳دانیم که عدِد      می. است» تائونە  ترِے«

پختونهــای افغانــستان و پاکــستان کــه بازمانــدگانِ  . فــظ ِتــرِے آمــده اســت بــه ل۳بــزرگ نیــز عــدد 

، )فریـدون (تـاؤنە     عالوه بر نام تـرِے    . گویند» دِرِے« را   ۳هستند نیز عدد    » توران«قبایل آریایِی   

از » تخـمە   تــرِے «و  » بـازو   تــرِے «جملـه اسـت       آمده اسـت کـه از آن      » تِرِے«نامهای دیگری نیز با     

تــائونە را  تــوان تــرِے مــی. ِن هخامنــشی کــه در جــای خــود خواهیمــشان شــناختبرجــستگانِ دورا

معنــا » منطقــه امیــر ســه«یــا » متحدکننــدۀ مــردم ســه منطقــه«یــا » متحدکننــدۀ ســه اتحادیــۀ قبــایلی«

دانـیم کـه رئـیس اتحادیـۀ روسـتایی بـوده اسـت، خردپـذیر                  ازآنجا کـه معنـای کـاوے را مـی         . کرد

تائونە را دو لقب برای یک رئیس بدانیم، یعنی یک کاوے که              ےرسد که کاوے و ترِ      نظر می   به

ایــن ســه . بــا تــالش بــسیاری توانــسته یــک اتحادیــۀ بــزرگ از ســه اتحادیــۀ کــوچکتر ایجــاد کنــد    

توانــد ســه اتحادیــۀ قبایــل پرتکانیــانِ اســپهان و آریازنتــانِ ری و مادهــای     اتحادیــۀ کــوچکتر مــی 

ــوده باشـــد  همـــسایۀ غربـــی ــتا. شـــان بـ ــداد، فرگـــرد نخـــست  (در اوسـ ــام  ) وندیـ ــا نـ ــۀ ری بـ از ناحیـ

توانـــد بـــا  قبیلـــه اســـت، و ایـــن نـــام مـــی یـــاد شـــده کـــه معنـــایش مرکـــز اتحادیـــۀ ســـه » زنتـــو تـــرِے«

  .شباهت نزدیک داشته باشد» تائونە ترِے«
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رهبــری  داســتان فریــدون و کــاوِے و اژدهــاک یــادآور قیــام همگــانیِ ایرانیــانِ ایــن ناحیــه بــه 

توانــد  ، و اژدهــاک مــیۀ عیالمیهــا اســتبرضــد ســلط) یــک کــاوے( خودشــان یکــی از پیــشوایان

روای عیالمـی در منطقـه بـوده باشـد کـه در برابـر قیـام ایرانیـان شکـست یافتـه و دسـتگیر و                         فرمان

تـائونە    تـرِے رهبـرِی  بـه ۀ بـزرگ قبایـل ایرانـی در منطقـه      دنبـال آن یـک اتحادیـ        زندانی شده و بـه    

 .ایرانیـان در راه تـشکیل سـلطنت ایرانـی بـوده اسـت             تـالش   تین  تشکیل شده که نخـس    ) فریدون(

توانـد ری باسـتان بـوده باشـد؛ زیـرا گفتـه شـده کـه فریـدون در ری                       روایی نیـز مـی      مرکز این فرمان  

م یکـی از      اطالع داریم که ری در اوائل تشکیل سلطنت ماد در سدۀ هشتم پ            . سلطنت نشست   به

بخش مهمـی از شاهنـشاهی مـاد     با تشکیل سلطنت ماد بهمراکز مهم تمدنِی ایران شمالی بوده و       

  .تبدیل شده است

ریـزی،     ایرانیـان، کـشتن و خـون       جالب است که در اندیشۀ جمعـیِ       نیز   این حقیقت   توجه به 

، جـــائی ه ســـتمکارترین انـــسان روی زمـــین بـــود نـــزد آنهـــا کـــه بیوراَســـپحتـــی کـــشتن اژدهـــاک

 انتقــامِجــای آنکــه ایرانیــان در اندیــشۀ    کــه بــهشــود  دیــده مــیداســتانرو در ایــن  از ایــن. نداشــت

ــند و  ــمن باشـ ــشمگینانه از دشـ ــد  خـ ــه بگوینـ ــسدش را    «کـ ــد و جـ ــردار کردنـ ــه بـ ــاک را گرفتـ اژدهـ

 اسـت کـه خـاص    طلـب  انتقـام وایـن یکنـوع طـرز تفکـر      (»سـوزاندند و خاکـسترش را بربـاد دادنـد    

بنـد کـشیدند و در    را گرفتـه بـه  انـد کـه او    ، فقـط گفتـه  )اقوام سامی و دیگر اقوام غیر ایرانی اسـت        

 موضوع دیگری که بعدها اسـاس نظریـۀ سیاسـی ایرانیـان را تـشکیل داد،      .غاری زندانی کردند  

داستان جمشید اسـت کـه شـاهی بـسیار باشـکوه و نیرومنـد بـود و جهـان را آبـاد کـرد؛ ولـی چـون                             

شـکوه از او گرفتـه       ، فـر و   پنداشته ادعای خـدائی کـرد     خود را برتر از انسانها       ۀ قدرت شد و   شیفت

چنین تفکری در میان هیچ قوم دیگر جز قوم ایرانی دیده نشده            . دست داد  سلطنتش را از   شد و 

دادگـری و مهـرورزی رفتـار کنـد، و خـود را بهتـر از                  در این تفکـر، شـاه وظیفـه دارد کـه بـه            . است

فته خواهد شد انسانها نشمارد، بلکه برای همگان همچون پدر باشد، وگرنه فر سلطنت از او گر

اینکه در آینده خـواهیم دیـد کـه در نظریـۀ سیاسـی              . و پادشاهی از دودمانش بیرون خواهد رفت      

دوسـت و دادگـر و مهـرورز بـودن شـاه تأکیـد رفتـه، ایـن                    سیرت و انسان    ایرانیان بر ضرورتِ نیک   

 ۀایـن خصیـصه در میـان همـ        . ۀ ویژۀ قوم ایرانـی نـشأت گرفتـه بـوده اسـت            نظریه از همین خصیص   

  .استبوده  خاص ایرانیان اقوام جهانْ

ــه شــده کــه     ــدودر اوســتا گفت ــر نگــین داشــت و   نفری پادشــاهی دادگــر و    سراســرگیتی را زی

 و تـور  در پیرسالیش جهان را میان سه پـسرش ایـرج و   و ،مدتها بر جهان حکم راند باایمان بود و 

تـور، و      تـوران را بـه     ،ایـرج   هرا بـ   او ایـران  . آرامـش و عبـادت بگذرانـد         تقسیم کـرد تـا خـود بـه         سلم
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  .پرستش یزدان مشغول شد سلم داد و خود از سلطنت کناره گرفته به  را بهغرب

 و ازجمله پرتکانیـان، تـوران سـرزمین توریـا در         ایران در این داستان منطقۀ قبایل آریازنتە      

بخشی از قـوم  ) توران(توریا . شرق فالت ایران، و غرب نیز احتماالً منطقۀ قبایل ماد بوده است        

ایرانی بودند که بعدها جماعات بزرگـی از آن منـشعب شـدند و بخـشی از آنهـا بـه سـرزمینهائی                        

هـا نیـز    بخـشهائی از سـکَە   . نام آنها زابلستان و سکستان نامیده شد مهاجرت کردند          که بعدها به  

ئـی از     شـاخه . هیم دیـد  را در جای خود خـوا       درون اناتولی رفتند؛ و این      به آذربایجان و از آنجا به     

مـاورای جنـوب سکـستان رسـیدند و در جاهـائی کـه اکنـون            قبایل توریا نیز با حفظ نام اصـلی بـه         

گونـه کـه در اسـناد      آناین سـرزمین    . کویته و خضدار در بلوچستان پاکستان است جاگیر شدند        

   ١.را برخود داشته است» توران« تا سدۀ چهارم هجری نام تاریخی آمده است

ئـی   پاشـده شـدنِ اتحادیـه    ستان تقسیم جهان توسط فریدون میان سه پسرش بیانگر از هم       دا

 بـرادران ایـرج از ایـن تقـسیم راضـی نبودنـد و      گفته شده کـه     . است که او تشکیل داده بوده است      

خیـرات ایـران داشـتند، و         ترین زمینهای جهان بود آنها چشم طمع به         چونکه سهم ایرج پربرکت   

  . جنگهای توران با ایران آغاز شدو ،ایرج را از میان برداشتندهم داده  دست به

ــه         ــا بــرای خزیــدن ب ــای درســتش تالشــهای قبایــل توری ــوران و ایــران معن درون  جنگهــای ت

همـین قبایـل    .  در شمال ایران است، و بیانگر واقعیتهای تاریخی اسـت           سرزمین قبایل آریازنتە  

مال رود ارس و شاخۀ دیگرشان به اناتولی رسیدند، و ش ئی از آنها به بودند که چندی بعد شاخه

نبشتۀ داریوش  ضمن سخن از شاهنشاهی ماد آنها را خواهیم شناخت؛ و ضمن بازخوانی سنگ         

  .م دیواپرست بودند بزرگ خواهیم دید که آنها تا اواخر سدۀ ششم پ

ن نیز دانـسته    ترین سرزمین جها    ترین بلکه پربرکت    زمین نه تنها مقدس      ایران مادر اساطیر   

خیـرات ایـران جنگهـا        آن داشته و برای دسـتیابی بـه         شده است که همۀ اقوام جهان چشم طمع به        

صــورت بــرای   ایــن ملــل را بــه   علــت جنــگ اقــوام و نیاکــان باســتانیِ مــا . انــد انداختــه راه مــی بــه

 انهمـسایگ انـد ولـی    طلـب نبـوده    گـاه جنـگ      هیچ یاننمودند که ایران    خودشان تفسیر و توجیه می    

انـدازی کردنـد و باعـث ایجـاد          خـاک ایـران دسـت       خاطر اینکه بر خیرات ایران دست یابند به         به

افتادن جنگهای خونین شدند و ایرانیان را مجبور کردند کـه بـرای حفـظ                راه  کینه و دشمنی و به    

خــوبی  طلبــی ایرانــی بــه در ایــن بخــش از اســطوره روحیــۀ صــلح . موجودیتــشان بــا آنــان بجنگنــد 

بــه تعبیــر امــروزی، (اقــوام دیگــر را اقــدامات دفــاعی محــض  جنگهــای ایــران بــا ســت ونمــودار ا

 در آن    از سـوی ایرانیـان     گونـه جهتگیـری تجاوزکارانـه       انـد کـه هـیچ       قلمداد کرده ) جنگ عادالنه 
                                                 

  .۳۱۹: ابن حوقل، صورة االرض: گربن 1
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  .وجود نداشته است

. ن ایـرج انجامیـد  ه شدکشت  بهاَیران با تورانجنگهای شود که  گونه دنبال می این اساطیر به 

یـران همچنــان   رسـید، اَ بـه شــاهی پـدرش    ازپـس پـسر ایـرج کــه   ) منیـوش چیتــر ( منـوچهر  ر زمـان د

  کوهـستانهای البــرز  بـه  وشکـست خـورد   منـوچهر در جنـگ بـا تـوران    . نـد بود مـورد حملـۀ تـوران   

رسید، و ایـن نیـز در جنـگ بـا تـوران             ) نؤتر(پسرش نوذر     به شاهی  او درگذشت  پس از  .گریخت

. کـه جانـشین نـوذر شـد نیـز در جنـگ بـا تـوران کـشته گردیـد             ) زاو(گـِر او زاب     پسر دی . کشته شد 

 کوهـستانهای    در ه تـوران متـواری شـد      شکـست از   پـس از     )کرِش اَسپە (سومین پسرش گرشاسپ    

  .خوابی طویل فرورفت  نخواهد رسید بهآن  بهگاه دست دیوها غاری که هیچدر  البرز

یقــی و تــاریخی اســت کــه در یــک برهــۀ زمــانِی   ایــن داســتانها بازگوکننــدۀ رخــدادهای حق 

تـائونە موفـق      ابتـدا تـرِے   . چندین نسله در بخشی از شـمال و مرکـز فـالت ایـران در جریـان اسـت                  

هـا را از منطقـه برچیـده کنـد؛ ولـی              شود که یک اتحادیۀ بزرگ تشکیل بدهد و سلطۀ عیالمی           می

ــی    ــم مـ ــه پـــس از او از هـ ــن اتحادیـ ــد ایـ ــالِش . پاشـ ــشینانش در تـ ــست   جانـ ــه شکـ ــای اتحادیـ  احیـ

رهبری رئیس یکی از قبایـل رقیـب تـشکیل     ئی که به اش سرانجام در اتحادیه   خورند، و قبیله    می

  . گردد شده بوده است ادغام می

آنچه در این داستان اهمیت دارد تشکیل اتحادیۀ نیرومندی برای بیرون رانـدن عیالمیهـا       

ولـی ایرانیـان هنـوز راهـی دراز تـا رسـیدن بـه        . شود از منطقه است که با موفقیت کامل انجام می       

بایـست کـه دوران زایمـانِ پـردرِد رسـیدن بـه چنـین               مرحلۀ تشکیل سلطنت در پیش دارنـد، و مـی         

ایـن یـک تـالِش    . ئی را ازسر بگذرانند؛ و این دوران همان جنگهای اَیران و توران اسـت     مرحله

ند که درصدد انتقال به مرحلـۀ تمـدنِی        ک  تمدنی است و حالت درد زایمانِ یک قومی را بیان می          

همۀ ایـن رخـدادها مراحـل ماقبـل پیـدایش اتحادیـۀ نیرومنـد قبایـل مـاد          . واالتر قرار گرفته است  

  .است که سرانجام به تشکیل پادشاهی در غرب فالت ایران انجامید

 در اســاطیر ایرانــی نخــستین دادگــران جهــان بودنــد کــه نظــم و    فریــدون و ایــرج و پــسرانش 

اســت، یعنــی » دادیــان پــیش«؛ لــذا نــام اینهــا ون و امنیــت را در جامعــۀ بــشری برقــرار کردنــد قــان

 آمـده اسـت کـه     »کاویان« داستان »دادیان  پیش« داستان دنبالِ  به. کنندگان قانون   نخستین وضع 

بیــان پیــروزی بخــشی از قبایــل آریــایی در نبردهــای تمــدنی و تــشکیل یــک اتحادیــۀ بــزرگ و          

 در زمــین داســتان ایــن بخــشِ. یــان بــرای تــشکیل ســلطنت سراســری اســت نخــستین تــالش ایران

بــزرگ  اتحادیــۀ تــشکیل و بازگوکننــدۀ ،زنــد سیــستان دور مــی   وری تــا هــرات پهنــاوری از حــد  

 از کُـواد   گفته شـده کـه کـے      .  و جانشینانش بود   )گُواتاکاوے  (کُواد    کےقبایلی است که زیر فرمان      
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رسـتم کـه تلفـظ اصـلِی     . شـاهی دسـت یافـت        رسـتم بـه    همـت    بـه  و بود،نوادگان منوچهر پسر ایرج     

 و از نوادگـان      اساطیر ایرانـی   قهرمان نامدارترین   است،) یعنی تخمۀ نور  ( »تهمە  روشت«نامش  

 سلطنت نشاند، تـوران را رسـتم شکـست داد،           کُواد را رستم به     گفته شده که کے    .گرشاسپ است 

ــه اوج قــدرت و شــکوه رســاند      ــران را رســتم ب ــ. و ای ــسر و) کــاوے اوســن (کــاووس  ےک ــشین  پ جان

ئی  ولی رستم با تـالش فـراوان او را رهـا           اسیر شد )  دیواپرست آریان(کُواد در جنگ با دیوها        کے

کاووس که شیفتۀ قدرت بـود فریـب دیـوان خـورد و عـزم          کے. اطاعت او درآورد     و دیوها را به    داد

 ســـرگردان مانـــد و البـــرز انهای کوهـــستجنگلهـــای راه مـــدتها در ایـــن در تـــسخیر آســـمان کـــرد و 

  شــکوهمند و کــه پادشــاهی بــسیارکــاووس پــسر کــے) کــاوے خــشتر(خــسرو  کــے. مقــصد نرســید بــه

کوهـستانها ناپدیـد     کنـد، ولـی در     آسمانها سفر   بهکه  چون پدرش اراده کرد     هم  نیز ثروتمند بود، 

  .دست نیامد شد و اثری از او به

تاریخی اسـت نیـز بیـانگر شکـست یـک تـالش       این بخش از اسطوره که بازگونندۀ حقایق      

بزرگ دیگر برای تـشکیل سـلطنت پهنـاور توسـط همـان قبـایلی اسـت کـه روزگـاری رئیسانـشان              

.  اتفـاق افتـاده اسـت       همۀ این رخدادها در منطقۀ پهنـاور قبایـل آریـازنتە          . فریدون و ایرج بودند   

       تراست) خسرو  کے(آخرین شاه این اتحادیه کاوے خش .  ترە و تلفـظ         خشیتتلفظ دیگـری از خـش

ــوده اســـت  ــمە. ایرانیـــان غربـــی بـ ــشیتە پـــس از یِـ ــه در   ایـــن دومـــین) جمـــشید (خـ ــاری اســـت کـ بـ

خـسرو در   کـے . صـفت شـاه دارد   رسماً شود که از یک کاوے نام برده می    مان    داستانهای تاریخی 

 شــده کــه هــیچ   نیرومنــدترین و ثروتمنــدترین شــاه تــاریخ شــمرده تــرین و محبــوباســاطیر ایرانــی 

ئی کـه   گونه گنجهائی معادل گنجهای او دست یابد، به  پایۀ او برسد و به      شاهی نتوانسته است به   

خزائن و  روان و خسرو پرویز آرزوی رسیدن به  شاهانی چون شاپور اول و اَنوشە     در زمان ساسانی    

المثل ایرانیان  داشتند، و نگین خسروی و تخت و تاج خسروی ضرب تخت و تاج او را درسر می 

کــاوے خــشتر، کــه یونانیهــا  (تــرین شــاه مــاد همــین صــفت را برخــود نهــاد     بعــدها پرقــدرت.بــود

جاهـای دیگـر از دوران       جمشید و   داری که در تخت      شاید تصویر انسان بال    ).اند  کیاکسار نوشته 

  فروهـِر ،نامنـد  را تـصویر اهـورمزدا مـی    غلـط آن   و برخی از شرقشناسان بـه  هخامنشی برجا مانده،  

  .سپارد اش می نواده  که در این نقشها نگین سلطنت را بهخسرو اساطیر باشد همین کے

روان دودسـتۀ پیـشین و از همـان           دنبالـه  داسـتانها روایـان کـه در ایـن          دستۀ دیگـری از فرمـان     

اکنـون تاجیکـستان و شـرق افغانـستان و جنـوب            (بـاختریَە   انـد، پادشـاهان       خاندان شـناخته شـده    

 اورانـت ( لهراسـپ     کـه  گفتـه شـده   .  که نامشان با نام زرتشت گره خورده اسـت         بودند) ازبکستان

عـدل و داد رفتـار کـرد، و بـرای            بـا   بود، و   این سلسله  نخستین پادشاه  )نؤتر(از تخمۀ نوذر    ) اَسپە
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      اثر دادگـری او همـۀ    در زمان او بسیار آباد شد و درباختریَە و کوشید،ترویج و تحکیم دین اَهور 

ــه  ــه پیرســالیش پادشــاهی  در او.ســعادت رســیدند  مــردم ب  )اَســپە ویــشت(  گــشتاسپپــسرش  را ب

زمــان بــود کــه  در ایــن . بگذرانــدعبــادت بــهکــرد و خــود کنــاره گرفــت تــا بقیــۀ عمــرش را    واگــذار

  جاماسـپ و فرشوشـتر  نامهـای  گشتاسپ دوبرادر مـؤمن و پارسـا و باتـدبیر بـه       .  کرد ظهورزرتشت  

در خــدمت داشــت کــه وســایل نــشر دیــن اَهــور را  )  اُشــتر از خانــدان وهوگــاؤوشرِفــ و اَســپە جــام(

  بـه   در زمـان گـشتاسپ      تـوران  . اَهور بود زیر حمایت گرفتند     گزیدۀفراهم آوردند و زرتشت را که       

کـشته گردیـد، و      حمله کردند؛ گشتاسپ شکست خورده متواری شد و پدرش لهراسـپ             باختریَە

ــسر گــشتاسپ پــس از پــدرش    ) ەإســپنددات(اســفندیار  ــهپ ــه . شــاهی رســید  ب معنــای  اســپندداتە ب

قــرار  تــوران مــورد تهــاجم گفتــه شــده کــه اســفندیار ازســوئی. اســت» کننــدۀ قــانون مقــدس وضــع«

بــا ســپاهیان  جنــگ او برخاســتند؛ و او در جنــگ خــسرو بــه گرفــت و از ســوی دیگــر ســپاهیان کــے 

  .خسرو شد نشاندۀ کے خسرو کشته شد، و پس از او پسرش بهمن دست کے

ه، و مرکز سلطنت  نام برده شد»شاه ایران«خسرو مشخصاً با صفت   از کےرخدادهادر این 

 اسـت، ولـی قلمـروش بخـش بزرگـی از نیمـۀ        او نیز همان جـائی اسـت کـه منطقـۀ قبایـل آریـازنتە         

  کاویـانِ  آنـست کـه رسـتم و    داسـتانها نکتـۀ جالـب در ایـن        . گیـرد   شمالیِ فـالت ایـران را دربـر مـی         

ایـران تـشکیل    شاهنـشاهی    با زرتشت و دین او مخالف بودنـد، بعـدها کـه              گرچهمورد حمایت او    

ئـی     زیـرا اتحادیـه    ؛ اسـت  خردپذیر موضوعِاین نیز یک    . مقدسین قوم ایرانی تبدیل شدند      شد به 

 برای تشکیل کـشوری اسـت   ایرانیانآمیز  کرد در واقع تالش موفقیت   که رستم از آن حمایت می     

اتحادیـۀ قبایـل مـاد      . شد بر روی صحنۀ جغرافیای جهان ظاهر        چندسده پس از این رخدادها     که

که چند نسل پـس از ایـن رخـدادها شاهنـشاهی ایـران را بنیـاد نهادنـد بخـشی از همـین اتحادیـه                          

در آینده امپراتوری آشور را براندازند، و شاهنشاهی ایرانی را  چنان بود که ان و مقدرش بودند،

  .ده ایران را وارد عرصۀ جهانی کنندتشکیل دا

 تـا  قبایـل آریـایی  مهـاجرت  پراکنـدگی و  اساطیر ایرانـی یـک زمـان نـسبةً طـوالنی از ماقبـل         

 ماد در ناحیۀ آذربایجان  قبایلۀ در ایران مرکزی و سپس اتجادی     آریازنتە  قبایل ۀی اتحاد تشکیل

ــانخــورد ، و دوران برســرزمین پــارس و همــدان، و اتحــاد قبایــل پــارس در    عیالمیــان و  بــا ایرانی

  درون فـالت ایـران   برجماعات ایرانِیکاویانروایی     فرمان دوران  به و   ،گیرد   را دربر می   آشوریان

هـم یکـی از   تواند   اساطیر ایرانی میکاژدها.  تعلق داردو تالشهای آنها برای تشکیل سلطنت     

اش را  م سـلطه  از هـزارۀ دوم پ  عیالمی بوده باشد که در دورانـی        شهریار  یک  شاهان عیالم و هم     

 را بـاجگزار     نـواحی مرکـزی و شـمالی فـالت         فالت ایران گسترش داده جماعـاتی از ایرانیـانِ         در
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زیرا نام یک کاوے پرقدرت ایرانی که با نام اژدهاک گره خورده است نام       . خویش کرده باشد  

نامیـده شـده اسـت؛ و چنانکـه          »یِمە  ِم«دای هندوان   ِو  و در ریگ    »یِمە«جمشید است که در گاتە      

 آریانکه هنوز     زمانی  دوران دوری از تاریخ و به       آید این نام به     ی زرتشت برمی    ودا و گاتە   از ریگ 

چنانکــه پــیش از ایــن نیــز گفتــیم،  . انــد تعلــق دارد  را آغــاز نکــرده بــودهمهــاجرت بــه هندوســتان

ــذیرفتتـــوان  مـــی ــانی از دوران یادشـــده درصـــدد بـــس  پـ ــه جمـــشید در زمـ ــر  کـ ــوذ خـــویش بـ  ط نفـ

ســلطنت  ســرزمینهای کاویــان همــسایه برآمــده، تــشکیل نــوعی اتحادیــه داده نخــستین نــوع از        

 گردیـده و از میـان برداشـته شـده     عیالمیانگذاری کرده بوده، ولی گرفتار حمالت    ایرانی را پایه  

ی پیشین همان حالت پراکندگی سیاس است، تا آن بخش از ایران که زیِر سلطۀ او بوده دوباره به   

دهـد    نـشان مـی  اینزمین مسلط بود، و   هزار سال بر ایران ستمگر که اژدهاکِگفته شده . برگردد

 فاصــلۀ زمــانِیتــائونە  رهبــری تــرِے بــه  قبایــل آریــازنتە جمــشید تــا تــشکیل اتحادیــۀ از روزگــارکــه 

 قابـل توجیـه   رواییِ اژدهاک بر ایرانیـان نیـز     چنین دورانِ درازی برای فرمان     .درازی بوده است  

، و بعــدها در انــد روایــانِ عیالمــی داده بــوده  فرمــان اژدهــاک لقبــی بــوده کــه ایرانیــان بــه   . اســت

 رفــتن جمــشید در لشکرکــشیهای از میــان. انــد شــدهروایــان بــا هــم یکــی  ۀ ایــن فرمــاناســطوره همــ

 ربـط  توانـد بـی     نیز نمی  مرکزِی فالت ۀ  دست ایرانیانِ ناحی    اژدهاک و سپس شکست اژدهاک به     

منطقـۀ    شوند؛ زیرا نیاز دارند که بـه        برمنطقه مسلط می  ها    بار عیالمی   یک. با یکدیگر بوده باشد   

 و بتوانند که این سنگ بهادار را         باشند دسترسی داشته  بوده   الجوردبدخشان که کانِ سنگهای     

 یـک   رهبری  به»  آریازنتە« پس از چندی توسط قبایل    . واسطه از تولیدکننده خریداری کنند      بی

  .شوند منطقه رانده می  از)که در داستانها تبدیل کاوِے و فریدون شده(تاونە  نام تری کاوے به

یــی در هــم  طــرزی مــبهم و افــسانه اشــخاص و امــاکن در اســاطیر ایرانــی بــهنامهــای زمانهــا و 

 بــرای ایرانــی جوامــع رؤســایهــا و  بازگوکننــدۀ تالشــهای کــاوے داســتانها ایــن . آمیختــه اســت

آن    تنها واقعیتهای تاریخی مربوط بـه      اند  آمده و نامهائی که در آنها       ،ناطق نفوذ است  گسترش م 

خـود   توان تردید بـه     بودن این نامها کمتر می      در حقیقی  .دوره است که برای ما برجا مانده است       

 نیـز مکانهـا و زمانهـا و اقـوام      در تـورات بازتـاب یافتـه اسـت    کـه ۀ اقوام سامی  در اسطور.راه داد 

انـد کـه وجـود        اند، ولی نامها عموماً واقعیتهـای تـاریخی         یی در هم آمیخته شده      ئی افسانه   ونهگ  به

برخی از نامها همچون گشتاسپ و اسفندیار در داستانهای اساطیری اوستا، . اند حقیقی داشته

هنگـام    بـه شناسـانِ غربـی   کـسانی از ایـران  ئی در تسلسل قرار دارند کـه   گونه و بهمن و اردشیر، به    

 اینهـا کـسانی جـز گـشتاسپ پـدر           انـد   پنداشـته  کـه    انـد   شـده ئـی      دچـار چنـان شـبهه      آنهـا بازخوانی  

هــای  برکــت نوشــته بــه ولــی مــا .انــد  نبــودهاولاردشــیر  داریــوش، داریــوش بــزرگ، خــشیارشا و
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از رخـــدادهای دوران گـــشتاسپ هخامنـــشی و    هـــای داریـــوش بـــزرگ   یونانیـــان و سنگنبـــشته 

دانـیم کـه گـشتاسپ و اسـفندیار و بهمـنِ بـاختریَە                دقیـق داریـم و مـی      داریوش بزرگ اطالع نـسبةً      

وآنگهـی گفتـه شـده کـه گــشتاسپ در     . هـیچ ارتبـاطی بـا سـران قبیلـۀ هخـامنش در پــارس ندارنـد       

نیز در جنگ بـا ایرانیـان   ) اسپندداتە(کشتن رفت؛ و پس از او پسرش اسفندیار  زمان زرتشت به  

ولــی گــشتاسپ هخامنــشی  . شــد خــسرو کــےۀ نــشاند کــشته شــد، و پــس از او پــسرش بهمــن دســت  

 .هنگــام ســلطنت داریــوش بــزرگ زنــده بــود  بــه ۀ داریــوش بــزرگ در بغــستانبنــابر سنگنبــشت

 و گمــان اشــتباه زده خــود را بــه  و اومــستدکــسانی از بزرگــان محققــین چــون آلتهــایم و هرتــسفیلد  

ن گـشتاسپ پـدر داریـوش بـزرگ       که آن گشتاسپی که در گـاتە از او نـام بـرده شـده همـی                 اند  آورده

سدۀ شـشم    با یک اشتباهِ عمدی    بوده است، و بر اساس همین توهم، تاریخ ظهور زرتشت را          

انـد   رسـد کـه علـتِ ایـن اشـتباه تعمـدیِ آنهـا آن بـوده کـه عالقـه داشـته            نظر مـی   به .اند  م دانسته   پ

  بـشمارند و   انسـای اسـرائیلی   أخر بـر مو    تـا وجـود او را متـ        أخر بدانند دورانِ مت   زرتشت را متعلق به   

توســط اســرائیلیان بنیــاد نهــاده شــد، و   کــه بــشمارند یأخرتر از دینــ متــدیــن توحیــدی ایرانــی را 

ــداً   همــین  و بــهبعــدها مــسیحیت از درون آن بیــرون آمــد و ســپس دیــن اروپائیــان شــد؛      معســبب ت

محققـین غربـی در   ئـی از    حتی پـاره .اند گشتاسپ اساطیر را با گشتاسپ هخامنشی یکی دانسته    

دوران هخامنـشی نـسبت بدهنـد و از ایـن حیـث               سدۀ اخیر برای آنکه بتوانند زمان زرتشت را بـه         

 بـدون سـندِ تـاریخی     ، نـام داریـوش بـزرگ را         دین یهـود قلمـداد کننـد       ؤخر بر دین ایرانی را م   

ه نـشده   که در هیچ جا چنین نامی برای داریوش بـزرگ آورد             در صورتی  ؛دان  اسپندداتە پنداشته 

اَسـپە نـوادۀ اَرشـامە نبیـرۀ          وئـوش پـور ویـشت       جـا خـودش را داری       است و داریوش بزرگ در همه     

   . نیز تنها نام او داریوش استیونان باستان نگاران آریارمنە نامیده است؛ و نزد تاریخ

 و از   یـاد آورنـد     های خویش را بـه      اند که گذشته     هدف آفریده  این  اسطوره را به   ها  قوماساساً  

انــد و  شــود و از کجــا آغــاز کــرده  کجــا منتهــی مــی  هایــشان بــه راه ایــن یــادآوری دریابنــد کــه ریــشه 

 در نوشـتاری ضـبط   چونکـه ثبـت و   و. انـد  اکنـون رسـیده   انـد تـا بـه       کـرده  إسـپری گونه راهـی را       چه

هـر نحـوی کـه در         رخـدادها را بـه     کننـد و    هـای قـومی خـویش مراجعـه مـی           خاطره  دست ندارند، به  

 در آن  کـه ۀ قـوم عبـری را آوردیـم    برای نمونه، باالتر اسطور  .کنند  دان جمعی یافتند ثبت می    وج

آدم . پنداشـتند   نـام آدم بـود کـه نخـستین انـسان روی زمـین مـی                 نیای بزرگ قـوم عبـری مـردی بـه         

 اقـوام    زیـستگاهِ  زیست کـه     جائی می  همان(زیست    مینام عدن     سرزمینی به  دربرطبق آن اسطوره    

چنانکــه دیــدیم بنــابر آن اســطوره، . زیــستند  فرزنــدانش نیــز در همــان ســرزمین مــی.)دبــوی ســام

گر همگانی کـه در   طوفان ویران. تمدن نیز از همان سرزمین یعنی از سرزمین بابِل آغاز شده بود 
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و ایـن همـان فیـضانی اسـت کـه در            (آن اسطوره طوفان نوح نام داشت نیز در همـان سـرزمین بـود               

ۀ تخـیالت بـشر   اینهـا همـه سـاخته و پرداختـ    ).  سپس بـابِلی از آن یـاد شـده اسـت      اسنادِ سومِری و  

گـر همگـانی     طوفـان ویـران  ۀواقعـ . اولیه نبوده بلکـه ریـشه در حقـایق مـبهم تـاریخی داشـته اسـت                

حتمـاً در زمـانی از    . اند  بخشی از زندگی تاریخی سومِریان بوده و داستان آن را آنها نوشته بوده            

 اثر طغیان رودهای دجله و فرات آبادیهای سومِری در جنوب عراق کنونی را              های دور در    هزاره

 آمـده کـه   ۀ گیلگـامیش ایـن داسـتان در منظومـ   . زیـر آب بـرده و نـابود کـرده بـوده اسـت            فیضان بـه  

  از زیـر خـاک بیـرون آمـده و     شناسـی عـراق     در کاوشـهای باسـتان    م اسـت و       ۀ دوم پ  هـزار   متعلق به 

ها بعدها در سدۀ پـنجم پـیش از مـسیح کـه تـورات را نوشـتند همـین          اسرائیلی .ترجمه شده است  

. زمان یکی از نیاکـان خودشـان منتـسب کردنـد     شناسیم آوردند و به شکلی که ما می داستان را به 

داســتان . در قــرآن نیــز همــان داســتانی بــازگویی شــد کــه اســرائیلیان در تــورات نوشــته بودنــد          

» عبـرایِم «ِی اسـرائیلیان از مهـاجرتِ یکـی از قبایـل            مهاجرت ابـراهیمِ تـورات کـه یادهـای جمعـ          

بیابانهای فلسطین بوده نیز امری معمولی اسـت کـه بـرای              از سرزمین کَلده به   ) قبایل عبِر فرات  (

. نـام نیـای قـوم تبـدیل شـده اسـت             یی پیش آمده است و نـام قبیلـه بـه            بسیاری از قبایل خاورمیانه   

 انجام گرفته نیز یک امـر عـادی         توسط عبرانیان ش که   ۀ خوی تالش برای مقدس جلوه دادن قبیل     

 اینـست کـه اسـاطیر ایرانـی         .قـوم ایرانـی اسـت     جملـه      از آن  قومی چنین کرده اسـت، و      هر است و 

گوینــد، ریــشه در واقعیتهــای تــاریخی در    گرچــه بــرای مــا از دوران مــبهم و ناشــناخته ســخن مــی   

تریِن این نامهـا      کهن. ق تاریخی بوده باشند   توانند حقای   زمانهای دور دارد، و نامها و جایها می       

زرتـشت کـه نـام او را آورده نیـز     . جمشید بود که وجودش در اساطیرِ هندیان نیز تأیید شده است          

شــود کــه جمــشید بــا زرتــشت فاصــلۀ زمــانِی چنــدانی   شــناخته، و معلــوم مــی او و خانــدانش را مــی

یاد کردن از جمشید با نام و     . ده است نداشته و شاید متعلق به یک یا دونسل پیش از زرتشت بو           

آمـدِن نـام   . انـد  زیـسته  هـم مـی   دهـد کـه هـردو در محلـی نزدیـک بـه         نشان توسط زرتشت نـشان مـی      

دورانـی تعلـق داشـته کـه قبایـل آریـایی        جمـشید در کتـاب هنـدیان نـشانۀ آن اسـت کـه جمـشید بـه        

دهـد کـه بـه پـیش          ی دوری مـی   و همۀ اینها خبر از زمانهائ     . اند  هنوز به هند مهاجرت نکرده بوده     

گردد، و خبر از رخدادهائی مربـوط بـه شـرق فـالت ایـران         از نیمۀ هزارۀ دوم پیش از مسیح برمی       

همزمــان بــا آنهــا در نــواحی مرکــزی فــالت ایــران نیــز رخــدادهائی در    . دهــد زمــانِ دور مــی در آن

بـرای تـشکیل   جریان است که تالش مشابهی برای تشکیل یک تمدن نوین است؛ و رقـابتی کـه        

جریــان  هــای بــزرگ و نیرومنــد میــان جماعــاتِ انــسانِی ایــن دو بخــش از فــالت ایــران بــه  اتحادیــه

اگر بگـوئیم  ). پادشاهی فریدون(انجامد  پیروزی ایرانیان مرکز فالت می افتد که سرانجام به    می
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ه کــه ایــن داســتانهای اســاطیری در زمــان شاهنــشاهی مــاد توســط مغــان وارد کتــاب اوســتا شــد بــ     

علت اینکه هیچ نامی از مادهـا و هخامنـشیان در ایـن داسـتانها نیامـده نیـز آن             . ایم  راهه نرفته   بی

همان صورتی که از نیاکان برایشان مانده بوده است وارد اوسـتا کردنـد؛       است که داستانها را به    

ولــی رخــدادهای مربــوط بــه شاهنــشاهی مــاد حــساب خــودش را داشــته کــه از حــساب اســطوره و    

  .یافته جدا بوده است تها و رخدادهای تقدسشخصی

جمشید در : توانیم چنین بازخوانی کنیم های باال می تاریخِ ایرانِ باستان را بر اساس داده 

م در جائی از شرق فالت ایران، مثال در حوضۀ رود هیرمنـد و جـائی           زمانی از نیمۀ هزارۀ دوم پ     

اتحادیۀ نیرومند از قبایل هنتومنـت تـشکیل        شود با ایجاد یک       که اکنون شهر سوخته نامیده می     

سلطنت داد، سپس با به اطاعت کـشیدن قبایـلِ ایرانـی در سـرزمینهای مرغیـانە و هریـو و رغَە و          

ولـی در ایـن گـسترش قلمـرو بـا متـصرفات             . دانە قلمروش را در شمال و غـرب گـسترش داد            اسپە

پـا بـا آن    یه شد، و درنتیجـه ایـن سـلطنت تـازه    امپراتوریِ عیالم در نیمۀ جنوبی فالت ایران همسا    

نتیجـۀ ایـن برخـورد، پیـروزی        . زمان در اوج قدرت خویش بود برخورد کرد         امپراتوری که در آن   

 جمـشید، و فروپاشـی سـلطنتی         قاطع عیالم، ازهم پاشیدنِ سلطنت نوپایِ جمشید، ازمیـان رفـتنِ          

و پس ازآن به تصرف نیروهای عیالم درآمد، دانه و رغَە تا هری اسپە. بود که او تشکیل داده بود    

و چــه بــسا کــه ویرانــِی شــهر بــزرگ هنتومنــت کــه بــر کرانــۀ رود پربرکــِت هیرمنــد واقــع شــده بــوده  

نیز در همـان زمـان توسـط نیروهـای عیالمـی صـورت گرفتـه                ) همان که اکنون شهر سوخته نامند     (

دهـد کـه در همـان     کوهمندی مـی کاوشهای باستانشناسی در شهر سوخته خبر از تمـدن شـ      . باشد

توانــسته چنــین تمــدنی را از میــان  زمانهــا مــی تنهــا نیروئــی کـه در آن . زمانهـا برچیــده شــده اســت 

بردارد و چنین شهر عظیمی را ویران کند نیروی امپراتوری عیالم بوده کـه در داسـتانهای مـا بـا                     

از آن یـاد  ) ور اسـپ اژدهـاک بیـ  (انـدازۀ قـدرت هـزار اسـپ اسـت          صفِت اژدهائی کـه قـدرتش بـه       

  .شده است

شــاید در سراســر تــاریخ ایــران تنهــا مــردی کــه بــا خــشم و نفــرِت شــدید از او یــاد شــده اســت  

ئـی را مـا سـراغ نـداریم کـه ذهنیـت تـاریخیِ                 دیگر هیچ مهاجمِ بیگانـه    . اژدهاک بیور اَسپ باشد   

ــن  ــان از او ایـ ــد  ایرانیـ ــشم باشـ ــه در خـ ــشاهی   ١.گونـ ــه شاهنـ ــدونی کـ ــکندر مقـ ــی اسـ ــران را  حتـ  ایـ

                                                 
لی نفرت از عمر    و. شاید کسانی بگویند که خلیفه عمر هم در میان ایرانیان مورد خشم و نفرت است               1

. درون ایـران آوردنـد   را عربهای شیعۀ لبنان و جنـوب عـراق در زمـان قزلباشـان صـفوی بـا خودشـان بـه                
 نـدارد بلکـه   ان مـسلمان  کننـد ربطـی بـه ذهنیـتِ ایرانیـ           نفرتی که شیعیانِ ایران نسبت به عمر ابـراز مـی          

 . است) عراقی و لبنانی(اش خالصاً و صددرصد عربی  ریشه
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ایــن نفــرت شــدید از . گونــه منفــور نــشده اســت برانــداخت نیــز در ذهنیــت تــاریخیِ ایرانیــان ایــن

اسـت   از قبیـل شهرسـوزی و کـشتار جمعـی          بیانگر جنایات بسیار بزرگی       اسپ اژدهاک بیور 

کــنم شــاید  همــین دلیــل اســت کــه مــن فکــر مــی  بــه. انــد کــه عیالمیــان در ایــران مرتکــب شــده بــوده

بایــست کــه یکــی از جنایتهــای     ی تمــدن عظیمــی کــه در هنتومنــت وجــود داشــته مــی     نابودســاز

دهشن، فرگـرد   بن(در اوستا  . منطقۀ هنتومنت بعدها نامِ درنگیانە گرفت     . ها بوده باشد    عیالمی

یعنـی سـرزمینی کـه تـا زمـان هخامنـشی            . انـد   آمده که مردم هنتومنت آریایی و مزدایَسن      ) نخست

ایـن هردونـام تـا کنـون        . م نامش هنتومنت بوده اسـت        شده بود در هزارۀ دوم پ      نامش درنگیانە 

کَە «باز در دورانِ پارتیان این سـرزمین نـامش          . شکل هِلمند و زرنج برجا است       به شـد  » اسـتان   سـ

  .که اکنون سیستان گوئیم

ــه ــان و      بـ ــزارۀ دوم پـــیش از مـــسیح، قبایـــل آریازنتیـ ــانی از هـ ــد، در زمـ ــال، چنـــدی بعـ هرحـ

کانیان در منطقۀ مابین ری و اسپهان به       پکـه  (نام کاوے فریدون      رهبری یک رئیس نیرومند به      رت

متحـد شـده برضـد سـلطۀ عیالمیـان شـوریده            ) در داستانهای ما تبدیل به دو شخصیت شده است        

. انــد کــه مرکــز آن ری بــوده اســت منطقـه را از دســت آنهــا بیــرون کــشیده و تــشکیل ســلطنتی داده 

سـوی    آیـد، ایـن سـلطنت در آینـده درصـدد گـسترش قلمـرو خـویش بـه                    ستانها برمـی  چنانکه از دا  

داسـتان جنگهـای    . شرق بوده، و سـرزمینهای سیـستان و غـرب خراسـان را متـصرف شـده اسـت                  

و چنانکه دیدیم، این تالشها در . خسرو یادآور این تالشها است  کاووس و کے    رستم در زمان کے   

همـسایه شـدن ایـن    . شـرق فـالت ایـران ظهـور کـرده بـود      گرفـت کـه زرتـشت در     زمانی صورت می 

سلطنت نوپا با سلطنتی که مرکزش شهر بلخ در منطقۀ باختریه بود بـه برخـوردِ ایـن دو انجامیـد                      

  .که به شکست باختریه و ضمیمه شدن منطقه به سلطنت این کاویانِ مرکزی انجامید

بـه دنبـالِ آن،     . ادامـه داشـت   این تالشهای تمدنی تا اوائلِ هـزارۀ پـیش از مـسیح همچنـان               

رقابتِ قدرتِ امپراتوری نوپای آشور با امپراتوری عیالم آغـاز شـد، آشـوریان درصـدد گـسترش                  

سو با عیالم و از سوی دیگـر بـا قبایـل ایرانـی        قلمروشان در غرب فالت ایران برآمدند، و از یک        

د، و خواهیم دید که غرِب فالت برخورد کردند، که رخدادهایش را در جای خود خواهیم خوان

 .تشکیل شاهنشاهی ایران انجامید گونه سرانجام به تالشهای ایرانیان چه
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