
  گفتار سوم

  ماد ماقبلِ ِختاری

خـاطر آنکـه کاوشـهای        بـه . سـو اسـت     سدۀ هشتم پیش از مسیح بـه آن       » ماقبلِ ماد «منظور از   

  ایـران و   تـاریخِ دربـارۀ   اطالعات مـا    شناسیِ چندانی در فالت ایران صورت نگرفته است           باستان

 انـدک   هنـوز  مـاد دوران حتـی   درون فـالت ایـران در دوران ماقبـل مـاد و     )آریـاییِ ( ایرانِی   جوامعِ

مراکز تمـدنی متعـددی کـه توسـط      علتِ ویژگِی خاصِ طبیعتِ جغرافیاییِ فالتِ ایران،  به. است

جماعات ایرانی در شرق و شمال و مرکز ایران شـکل گرفتنـد از هـم دور بودنـد و امکـان ارتبـاط                        

 دورتر از خودشـان ی  تمدنبر مناطقئی  توانستند تأثیر قابل مالحظه    میان آنها اندک بود، و نمی     

 آرمنـیّە نیـز     رودان و   انـد، و چونکـه از میـان          ننهاده برجا از خود     اینها آثار مکتوبی   .داشته باشند 

 در اسناد بازمانده اند، روزگاران به این سرزمینها لشکرکشی نکرده  و دولتهای آناند، دور بوده

 البتــه شــکی نیــست کــه  .ده اســتمیــان نیامــ ذکــری از آنهــا بــه) آرارات(رودان و آرمنــیّە  در میــان

داسـتانهای   چندین مراکز تمـدنی در نقـاط بـسیار زیـادی در درونِ فـالت ایـران وجـود داشـته، و                     

آنها اشاره شد یادهائی از این مراکـز تمـدنی اسـت کـه در وجـدان جمعـی                     تاریخی ما که باالتر به    

ئـی    عنـوان مثـال در منطقـه      ب. صورتی بازگو شده است کـه خوانـدیم         ایرانیان باقی مانده بوده و به     

که بعدها سیستان نام گرفت، در جائی که اکنـون آثـار شـهری بـزرگ از زیـر زمـین بیـرون آمـده و              

انـد، خبـر از شهرنـشینی و یـک تمـدن نـسبةً واال در            آن داده   بـه » شهرِ سوخته «شناسان نامِ     باستان

عـالً تـا زمـانی کـه کاوشـها          ولـی مـا فِ    . گردد  م برمی   دهد که به هزارۀ سوم پ       حوضۀ رود هیرمند می   

دانـیم دربـارۀ ایـن مرکـز تمـدنی و دیگـر               خود نگرفته باشد چندان چیـزی نمـی         صورت صحیح به  

 ســـیردریا و آمودریـــا و   و)رود هـــری(رود  و هریـــو) مـــرورود(مراکـــزی کـــه در اطـــراف مرغَـــورود    

طق پیرامـون رودهـای    و زندرود و نواحی کرمان و بم و سـیرجان و دیگـر منـا     رود   و تجن  رود  اترک

شـکل گرفتنـد؛ و   ) انـد  تـر از اکنـون بـوده    که حتمـاً در زمانهـای دوری بـسیار پـرآب        (داخلی ایران   

هـائی کـه در کاوشـهای باستانـشناسی      اطالعمان از تاریخ ایران ماقبل ماد عـالوه بـر انـدک یافتـه             

کـه دولتـی در       یشـود؛ و تـا زمـان        اسـاطیر و داسـتانهای تـاریخی محـدود مـی            دست آمده است بـه      به

شناسـان و   هـای ایـران عالقـه نـشان بدهـد و باسـتان       ایران برسِر کار بیاید که به بازشناسـی گذشـته         

بـــازخوانی داســتانهای تـــاریخی و   کاوشــهای دلــسوزانه و    بـــا را تـــشویق کنــد کــه  اننگــار  تــاریخ 

اد مــتــشکیل دولــت  پــیش از هــای در ســده تــاریخ ایــران بازشناســی و تفــسیر بــهاســاطیرمان دســت 
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شــود کــه دولــت مــاد   از زمــانی شــروع مــی  یــان بــرای مــا ایرانواقعــیِ تمــدنِ مطالعــۀ تــاریخ ، بزننــد

اطالعــات مــا از تــاریخ مــاد نیــز، چنانکــه  . تــشکیل شــد و بــا دولــت آشــور در ارتبــاط قــرار گرفــت 

شود که شاهان آشوری  همان اسناد و مدارکی محدود می تر خواهیم دید، در حال حاضر به    پائین

عــالوه گــزارش انــدکی کــه هــرودوت در تــاریخ خــویش آورده    ، بــهانــد دشــان برجــا گذاشــتهاز خو

  .است

  ها ها و لولوبی گوتی. ۱

ۀ در اسـناد بازمانـده از دوران اَکّـادی و آشــوری از قبـایلی نـام بـرده شــده اسـت کـه در ناحیــ        

اینهـا قبایـل   یکـی از  . انـد  زیسته  می  تا لرستان کنونی   آذربایجان و کردستان و کوههای زاگروس     

های آخر هزارۀ سوم پیش از مسیح، در نواحیِ شرقی کردستان کنونی             است که در سده   » گوتی«

ــام گــوتی را اکادیهــا و   . انــد زیــسته و تــشکیالت سیاســی و نظــامی نــسبةً نیرومنــدی داشــته     مــی ن

عـی  اینکه نام اصلی اینها چـه بـوده نیـز اطال          . اند و معنایش مشخص نیست      اینها داده   آشویها به 

ــا در گزارشـــهای کشورگـــشایان میـــان . بازنمانـــده اســـت ــا ســـدۀ شـــشم پ  نـــام آنهـ ــا  رودان تـ م و تـ

گـاه نیـز دراسـناد آشـوری بـه      . طـور ناپیوسـته در میـان اسـت        کـه پادشـاه مـاد تـشکیل شـد بـه             زمانی

جــای قبایــل مــاد از قبایــل گــوتی نــام بــرده شــده   گفتــه شــده و بــه» ســرزمین گوتیهــا«ســرزمیِن مــاد 

دارد گوتیهـا و مادهـا    اند کـه معلـوم مـی    کار برده جای هم به  ها را به     نام مادها و گوتی    یعنی. است

  .اند همریشه بوده

رودان از  علــِت اینکــه نــام اینهــا وارد اســناد بــابلی و آشــورش شــده آنــست کــه شــاهان میــان  

دان رو اســناد برجامانــده در میــان. انــد انــدازی بــر ســرزمینهای اینهــا بــوده دیربــاز درصــدد دســت

ــادی جنگهــائی     هــای آخــر هــزارۀ دوم پ  دهــد کــه در ســده  نــشان مــی  م میــان آنهــا و نیروهــای اَکّ

) نـوادۀ سـارگونِ اول    (سـین اَکّـادی       م نـارام     پ ۲۲۱۵درگرفته، آنها در یکی از جنگها در حـوالی          

رودان  دنبـال آن بخـش جنـوبی میـان          قتل رسانده و به     شان لشکرکشی کرده بوده را به       منطقه  که به 

زبـان   ئـی بـه   اند، و شاهشان کتیبـه  تصرف درآورده  را به ) پایتختِ مقدس سومِر  (» نیپور«را گرفته   

مهــاجرت  ایــن امــر بــه . مناســبت ایــن پیــروزی در نیپــور از خــود برجــای نهــاده اســت     اکــادی بــه 

 فــاتح، بــرای  عنــوان قــومِ پــس بــه آنهــا از آن. رودان انجامیــد درون میــان هــا بــه جماعــاتی از گــوتی

انـدک در مـردم منطقـه حـل           شـان انـدک     د صدسال در سومر حکم راندند، و نـسلهای بعـدی          حدو

ئـی کـه یـک شـاه سـومری در سـدۀ بعـدی برجـای نهـاده خبـر ازآن داده شـده کـه              در کتیبـه  . شدند

گوتیهـــا مـــردم ســـومر را برضـــد یکـــدیگر شـــوراندند و احکـــام شـــرعی را خـــوار داشـــتند و بـــرای   
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معنای دیگر این نوشته آن اسـت کـه آنهـا نظـامی را              . گذاشتندفرمانهای خدایان حرمتی باقی ن    

کشی سابق را که بر احکام دینی سومریان استوار بود از میـان بردنـد                 برقرار کردند که نظام بهره    

سامانی اوضاع در سومر انجامیـد، و     نابه  این اصالحات به  . و بردگان را برضد اربابان شوراندند     

معلـوم نیـست چـه کـسی شـاه      دهـد کـه    ۀ دیگری آمده که خبر از آن می    سامانی در کتیب    اثر این نابه  

انـد   ها با آمدنشان نظام ارباب و بردگی را برهم زده      یعنی گوتی . بر است   است و چه کسی فرمان    

اند و تفاوتِ طبقاتِی مبتنی بر احکامِ شـرعی کـه پـیش از آنهـا بـر جامعـه        بردگان آزادی داده  و به 

تحـولی کـه پـس از دوران حاکمیـت اینهـا در سـومر ایجـاد                 . اند  برداشتهحکمفرما بود را از میان      

  .گرایانۀ اینها بر سومریان دانست شد را نیز باید ناشی از تأثیر فرهنگ عدالت

ایـن نـام   . رودان بـوده اسـت   یکی از خدایان مـردم شـمال میـان      » عِشتار«دانیم،    چنانکه می 

باشـد کـه یـک لفـظ خالـصاً آریـایی         » إسـتر «و  » رإسـتا «تواند تلفظ واژۀ      ریشۀ سامی ندارد، و می    

هـا   م توسـط گـوتی    در هزارۀ سـوم پ  جا نباشد اگر گمان کنیم که پرستش اَناهیتە         شاید بی . است

رودان همان نام آریایی بر این ایزدبانو اطالق کرده او  های میان رودان راه یافته، و سامی به میان

 زیـرا اکنـون کـه رازهـای زبانهـای کهـنِ اقـوام سـامی کـشف              .را به لفظِ خودشان عِـشتار نامیدنـد       

بایـست کـه    ایم که واژۀ عِشتار در زبانهای سامی ریشه ندارد و اصـل آن مـی    شده ما تقریباً مطمئن   

  . واژۀ آریایِی إستار بوده باشد

بودند گوتی   قوم   همین از آنها نام برده شده است     ۀ ماد   نخستین قومی که بعدها در اتحادی     

 نـام بـرده شـده       »خـرد   هـای بـی     گـوتی «اسناد آشوری در عبارتی خشمگینانه از آنهـا بـا نـام             که در   

یعنـی   (زیـر پـای شـاهان مـاد افتادنـد       بـه طعنـه اشـاره شـده کـه گوتیهـا         در اسناد بابِلی نیز به    . است

  .) درآمدندشاه ماد اطاعتِ به

هـا   شـویم کـه گـوتی    کنـیم متوجـه مـی    هـای بازمانـده از ایـن قبایـل را بررسـی مـی           وقتی نـشانه  

انـد، و بعـد    اند که از زمانهای بسیار دوری در غرب فالت ایران جاگیر بـوده       مردمی آریایی بوده  

هــا را بایــد  رو گــوتی از ایــن. انــد زبانــشان بــوده نــژاد و هــم انــد کــه هــم  هــم وارد اتحادیــۀ مــاد شــده 

م در ایـن   ارۀ سـوم پ   شدۀ ایرانی در غرب فـالت ایـران دانـست کـه در هـز                نخستین قبایلِ شناخته  

بـوده کـه یکـی از خـدایان بـسیار           ) ناهیـد  ( اند؛ و خدایشان نیز اَنـاهیتە       منطقه دارای تمدنی بوده   

ئـی از نفـوذ فرهنـگ     رودان نـشانه  در میـان ) إسـتار (انتشار پرستش عِـشتار    . دیرینۀ ایرانیان است  

  .رودان است این قبایلِ آریایی در میان اقوام میان

ســرزمین وســیعی در غــرب فــالت  . هــا کردســتان کنــونی بــوده اســت  وتیســرزمیِن اصــلی گــ

ۀ گزینوفـون مـسکن   م بنابر نوشـت  شود در سدۀ پنجم پ   ایران که امروز کردستان بزرگ نامیده می      
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شناسـی در ایـن       اگـر کاوشـهای باسـتان     . انـد    کردهـا قـومی خالـصاً آریـایی        ١.ه است  بود »ردوخکُ«

آنها نـامِ     رودان به   ند تاریخی میان مردمی که شاهان میان      منطقه صورت بگیرد شاید بتوان به پیو      

ــوان نــام اصــلی ایــن قبایــل را در میــان             گــوتی داده ــسا کــه بت انــد و کردهــا دســت یافــت، و چــه ب

  . اند دست آورد؛ مردمی که نیاکانِ بخشی از کردهای امروزی بوده های باستانشناسی به یافته

بوده که در همسایگی    » لولوبی«یران قبایل   یکی دیگر از جماعات ساکن در غرب فالت ا        

زیـستند و دارای   مـی سوی جنوب تـا مرزهـای کـشور عـیالم      در منطقۀ کرمانشاه کنونی به ها  گوتی

این مردم داده   نامی بوده که اَکّادیها بهلولوبوم .ندا هدولت بود نه چندان پیشرفته و نوعی    تمدن

.  مــا از نــام اصــلی ایــن مــردم اطالعــی نــداریم  .باشــد» نــشینان کــوه«انــد، و شــاید معنــایش   بــوده

م بـه دولـت       های بازمانده بر دلِ کوهها خبر از وابستگی این مـردم در پایـانِ هـزارۀ سـوم پ                    نشانه

عبــارت  بــه. داده اســت دهــد؛ یعنــی سرزمینــشان بخــشی از کــشور اکّــاد را تــشکیل مــی اکــادی مــی

. انـد  نشاندۀ خـویش کـرده بـوده    نها را دستدیگر، اکادیها سرزمیِن اینها را اشغال کرده و شاه آ         

هـا نوشـته خبـر از تـسخیر      دسـت گـوتی    سین اَکّادی کـه پـیش از کـشته شـدنش بـه              ئی از نارام    کتیبه

 یکــی از شــاهان ٢.و بــاجگزار کــردِن مــردمش داده اســت » نــشین هــای کــوه لولــوبی«ســرزمینهای 

این پادشاه کـه بـر   . کرده است  میم سلطنت  پ۲۲۰۰نام داشته حوالی » نی  اَنو بانی «لولوبی که   

ئــی از خــود برجــای نهــاده اســت رخــت    هــای نزدیــک ســرپل ذهــاب نقــش برجــسته   روی صــخره

در ایـن نقـش     .  باشـد    که همان اَنـاهیتە    است» عِشتار«ۀ  اَکّادی دربر دارد و نشان داده که پرستند       

ف در زیـر پـایش   تایـشان در یـک صـ     امیر شکستخورده و اسیر نشان داده شده که شـش   ۹تصاویر  

 نی اَنو بانیطرف  که مهار در بینیهایشان نهاده به اند؛ دوتای دیگر را عِشتار در حالی     در حرکت 

یکـی از   . اش نهـاده اسـت       افتـاده و او پـا بـر سـینه          نـی   اَنـو بـانی   کشد؛ و یکی دیگر در زیر پای          می

 دارد کـه کـامالً      نفره که در پیشاپیش دیگـران در حرکـت اسـت، کالهـی برسـر                اسیران صِف شش  

شبیه همان کالهی است که در آینده شاهنـشاهان ایـران برسـر نهادنـد؛ آرایـش مـوی او در پـشت           

ایـن نقـش برجـسته توضـیحی ندارنـد؛      ۀ شناسـان دربـار   باسـتان . همان شکل است گردنش نیز به 

یـن امیـر    ولی همسانِی کاله امیر اسیرشده با کالهِ شاهان بعـدیِ ایـران بایـد نـشانگر پیونـد میـان ا                    

کالههــای اســیران . اســیر بــا مردمــی بــوده باشــد کــه در آینــده شاهنــشاهی ایــران را ایجــاد کردنــد 

شـان   رودانِ قدیم اسـت، ولـی ظـاهر چهـره          شکل کالههای حاکمانِ محلی در میان       دیگر عموماً به  

حــوالی  دهــد کــه در ایــن تــصویر نــشان مــی. رودان شــکل ایرانیــانِ باســتان اســت نــه مــردم میــان بــه

                                                 
  .واهیم داشتاین موضوع اشاره خ  به»شورش کوروش کهتر«در بخش بعدی در گفتار  1
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۲۲۰۰ ــ پــیش از مــسیح ــد       ایرانی ــۀ قبایــل مــاد را تــشکیل دادن  در انی کــه بعــدها بخــشی از اتحادی

عبارتِ دیگـر،      به .اند  دارای نوعی پادشاهی در مقیاس کوچک بوده      ایران  فالت  نواحی غربی   

های تشکیل سلطنِت ایرانی در غرب فـالت ایـران را    م نخستین نشانه در نیمۀ دوم هزارۀ سوم پ     

رودان امکــان  ولــی همــسایگی ایــن منطقــه بــا دولتهــای بــسیار نیرومنــد میــان. ان دیــددر اینجــا تــو

نــشاندۀ اکادیهــا بــوده منــاطق پیرامــون را   کــه دســتنــی انــو بــانیادامــۀ ایــن ســلطنت را نــداده، و 

یادگار پیروزیهائی که در لشکرکشیها نـصیبش شـده نقـِش یادشـده           قلمرو خویش افزوده، و به      به

نوشـته، و ایــن نوشــته  » کـوهِ پــادیر « ایـن کــوه را نیــز   نــامِ.  خـود برجــا نهــاده اسـت  را بـر دلِ کــوه از 

اینجــا  رســد کــه او از جــای دورتــری بــه نظــر مــی بــه.  او بــر ایــن منطقــه اســت مثابــۀ ســند مالکیــتِ بــه

انـو  رسد که  نظر می به. لشکرکشی کرده و اینجا را گرفته و نقش پیروزیش را برجا گذاشته است      

رودان را آشـوب فراگرفـت در    هـا کـشته شـد و میـان     دست گـوتی  از آنکه نارامسین به پس نی  بانی

  .این منطقه سلطۀ خویش را گسترش داده باشد

یــاد شــده » پــاالهوتوپ«زیــستند بــا نــام  در اســناد عیالمــی از مردمــی کــه در ایــن منطقــه مــی 

رسـتان از زیـر زمــین   اشـیائی در ل . انــد داده اینهـا مرزهـای عـیالم را مــورد تعـرض قـرار مـی      . اسـت 

هـا غنیمـت    شـود کـه جـزو غنـایمی بـوده کـه ایـن پاالهوتوپهـا از عیالمـی          بیرون آمده که معلوم مـی   

شـاه قدرتمنـد عـیالم در اواخـر هـزارۀ       (شوشـیناک  شـیلهک ان روی یـک تبـر نـام        . انـد   کرده بوده 

مـاال او در  ابزارهای این شاه بـوده، و احت  شود که از جنگ حک شده است و معلوم می   ) م  دوم پ 

منطقۀ اینها شکست یافته و این تبر ازجمله غنایمی بوده که اینها پـس از               هایش به   یکی از حمله  

عنـوان یادگـار افتخـارآمیز پیـروزی بـر شـاهِ تجـازگرِ عـیالم نگـاه                     و بـه    غنیمت گرفتـه    شکستِ او به  

یـادآور افتخـار    شاهانِ دیگر در قدیم یک رسـم معمـولی و             نگهداری وسائل مربوط به   . اند  داشته

  .بوده است

مـا  . انـد   هم لولوبی و هـم پـاالهوتوپ نامهـائی اسـت کـه بیگانگـان بـه ایـن مـردم داده بـوده                       

تـوان نیاکـان لرهـای     هرحـال، آنهـا را مـی    ولـی بـه  . دانیم که نام حقیقـی آنهـا چـه بـوده اسـت       نمی

ح را نخـستین   در اواخـر هـزارۀ سـوم پـیش از مـسی         نـی   انـو بـانی   حساب آورد، و سـلطنت        کنونی به 

ســلطنِت یــک قبیلــۀ بــومی غــرب فــالت ایــران دانــست کــه توســط نیاکــان لرهــای کنــونی تــشکیل  

در . انــد برچیــده شــده اســت  هــا کــه از شــمالِ آنهــا آمــده بــوده  شــده، و چنــدی بعــد توســط کاشــی 

پــی در همــین منطقــه تــشکیل شــده کــه احتمــاالً مرکــزش    نــام الــی هــای متــأخرتر ســلطنتی بــه  ســده

پی از ناحیۀ جنوب با مرزهای دولتِ عیالم همسایه بوده            کشور الی . ونی بوده است  کرمانشاه کن 

انـد و شـکل درسـت نامـشان      ایـن مـردم داده بـوده    هـا بـه   پی نیز نـامی اسـت کـه عیالمـی           الی. است
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  .معلوم نیست

شناســی در ایــن منطقــه صــورت نگرفتــه باشــد اطالعــات مــا  تــا زمــانی کــه کاوشــهای باســتان

هــا کــه نیاکــان اولیــۀ ایرانیــانِ منطقــۀ غــرب  پــی هــا، پاالهوتوپهــا، و الــی ، لولــوبیهــا دربــارۀ گــوتی

. اند همین اندازه است که در اسناد اکادی و آشوری و عیالمی اشـاره شـده اسـت          کشورمان بوده 

همـت باستانـشناسانِ غربـی در لرسـتان از زیـر زمـین               این در حالی است کـه اشـیای انـدکی کـه بـه             

دهد که در این سرزمینها سابقۀ بسیار دیرینه دارد که بـدایاتش بـه         تمدنی می  بیرون آمده خبر از   

  .رسد اوایلِ هزارۀ چهارم پیش از مسیح می

  ها کاشی. ۲

جماعاتِ دیگر آریایی که در هـزارۀ سـوم پـیش از مـسیح در منـاطقی از غـرب فـالت ایـران                        

از آنهـا یـاد   » کاشـو «دان بـا نـام   رو اند قبایل کاشی است که در اسـناد بازمانـده در میـان        زیسته  می

 از  احتمـاالً  بودنـد کـه      قبـایلی  انـد   نامیده شده » کاسیت« که درمنابع یونانی     ها  کاشی. شده است 

 نـام خـود را از همـین     و کاشـان  رسـد کـه قـزوین       نظـر مـی     بـه . بودنـد  جـاگیر  کاشـان    تـا حدود قزوین   

   ١.گفتند می» ینکشو«نویسد که قزوین را درقدیم   مسعودی می.باشند گرفته مردم

نام داشـته کـه خـدای فـروغ آسـمانی و کهنتـرین خـدای           » سوریاش«ها    خدای بزرگ کاشی  

در .  تلفظ کردنـد  اَهورو ایرانیاناسور هند  همین نام بود که آریان مهاجر به      . اقوام آریایی است  

 معلــوم اســت کــه ســخن رفتــه »ی یــا کاشــی« نــام مردمــی بــه از هنــد ی آریــانِ مهــاجر بــه»داِو ریــگ«

ایـن  . ولی نامی مشابه این نام اسـت ! ها داشته باشد یا نه     تواند ربطی به این کاشی      نیست آیا می  

» پـی  کاسـی «هـا    تلفظ عیالمِی کاشی.است هند آریان بهدوران پیش از مهاجرت  اشاره متعلق به 

دریـای  انـد و      نوشـته » کاسـپی «مورخان یونانی نام کاشـی را       ). »ِپ«عالمِت جمعِ   + کاشی(بوده  

سـوی شـمال قـزوین تـا دریـای            اگر امتداد قبایل کاشـی بـه      . اند  مازندران را دریای کاسپی نامیده    

گرفتنـد را در  » دیلـم «هـای ایرانیـانی کـه بعـدها نـام            شـده اسـت، بایـد ریـشه         مازندران کشیده مـی   

  . همین کاشیها جستجو کرد

رودان   ی شـاهان میـان    م همـواره مـورد تعـرض لشکرکـشیها           از اوایـل هـزارۀ دوم پ       ها  کاشی

 ۱۷۴۱آمـده اسـت، در سـال    » گانـداش «یکی از شاهان کاشی کـه نـامش در اسـناد بـابلی       . بودند

سـومِر حملـه کـرد و شـهرِ دینـِی نیپـور را        م پس از شکست سختی کـه بـر کلـدانیها وارد آورد بـه         پ

در سـال   . دسـت داده نـشده اسـت        ها در سومر خبری به      ولی از ماندگار شدنِ کاشی    . متصرف شد 
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ۀ  و ســلطنت ســالل  ١واقــع شــد، خیتــا ســپاهیان امپراتــورِی آریــاییِ   ۀ م بابِــل مــورد حملــ    پ۱۵۹۵

و ملقـب   » رِمـی   کـاک «دودهه پس از آن یک پادشاه کاشی موسوم بـه           . مورابی منقرض گردید  ح

و رودان لشکر کشید، بابِل را تسخیر کرد،  میان  ها به   قصدِ بیرون راندن خیتایی     به» آگوم دوم «به  

رودان و شـاه سـرزمین        دولت بـزرگ کاشـی را در بابِـل تـشکیل داده خـود را پادشـاه سراسـر میـان                    

مناسـبت ایـن    ئـی بـه    او سنگنبـشته  . خوانـد » پادان«و  » آلمان«و سرزمینهای   » خرد  گوتیهای بی «

نبــشته خبــر از تــشکیل ســلطنت وســیعی شــامل  ایــن ســنگ. پیــروزی از خــود برجــای نهــاده اســت

ــه   ــونی ب ــا نزدیکیهــای        عــراق کن ــاطق شــرقی کردســتان و همــدان و لرســتان و احتمــاال ت اضــافۀ من

شــرق  طــرف شــمال دهــد کــه چــه بــسا تــا قــم و کاشــان و قــزوین و حتــی دورتــر بــه دریاچــۀ اورمیــه مــی

  .نام آنها موسوم شده است در همین زمان به) قزوین(ویان  شاید دریای کاشی. امتداد داشته

در . پابرجا بـود   رودان  در میان   سده  چهار حدود  تشکیل داد  سلطنتی که آگوم دوم در بابِل     

شـان تحـت تـسلط ایـن         یکلـدانی بـا حفـظ حکومتهـای محلـ          این دوران اقوام سومِری و اَکّـادی و       

 در هـا  سـلطنت کاشـی  ۀ چهارقرندوران   .روایی قرار داده بود     دولت بودند که بابِل را مرکز فرمان      

 بــسیاری از متــون برجامانــده از حکمــت   وِبــل بــود،   دوران شــکوفایی حکمــت در با رودان میــان

  .ها است دوران کاشی متعلق بهبابِلی 

ها بـرای خدایانـشان معبـد و پیکـره نـساختند، و از دوران نـسبةً دراز حاکمیتـشان بـر              کاشی

                                                 
ــۀ غربــی کوههــای تــوروس      پ۱۹در حــوالی ســدۀ   1 ــا« ســلطنتم، در ناحی ــانِ مهــاجر    »خیت توســط آری

دامنـۀ  .  در ترکیه است»بغازکوی«پایتخت این دولت در شهری واقع شده بود که اکنون         . تشکیل شد 
 در  که اکنون قونیه و حلب اسـت گـسترده بـود و از طـرف جنـوب     م تا جاهائی   پ ۱۶خیتا تا سدۀ    قلمرو  
 و در شـام  ایـژه دریـای   م قلمرو خیتـا در غـرب بـه     پ ۱۴در سدۀ   .  با امپراتوری فرعونان همسایه بود     شام
یکـی از متـون بازمانـده از    .  را شـامل گردیـد  آرمنیــە لبنان امـروزی رسـید، و در شمالـشرق، سـرزمین         به

 »آتـون  اَخِـن « و دختـر  »تـوت عـنخ آمـون   «دهد که بیـوۀ جـوان فرعـون       را نشان می  ئی    مصر باستان، نامه  
مــصر  پادشــاه خیتــا نگاشــته و از او تقاضــا کــرده کــه یکــی از پــسرانش را بــرای خواســتگاری از او بــه   بــه

شــود کــه روابــط فرعونــان مــصر بــا شــاهان خیتــا تــا پایــان ســدۀ    در اســناد مــصری دیــده مــی. اعــزام کنــد
م دولت خیتا   پ۱۲۰۰دهد که اندکی پس از     نشان می  اسنادحسنه بوده است؛ و همین      سیزدهم بسیار   

 ایـن مهاجمـان احتمـاالً       .انـد    وارد سـرزمین خیتـا شـده بـوده         »دریـا  از«با یورش اقوامی مواجه بوده کـه        
ه  پس از این یورش، امپراتوری خیتا در هم کوبید    .گرفتند» اَیونان«همان آریانی بودند که بعدها نام       

 برای خودشـان در     »دولتِ شهر «صورت     کوچک را به   امارت تا قرنها بعد چندین      ها  شد؛ ولی خیتایی  
خــدایان . اشــغال آشــوریها درآمــد  سرزمینهایــشان بــه شــرق ترکیــۀ کنــونی حفــظ کردنــد، تــا ســرانجام    

م نگـاران یونـانی نـا     تـاریخ . هـا همـان خـدایاِن کهـِن آریـایی بودنـد کـه در جـای خـود شـناختیم                      خیتایی
  .اند خیتا را هیتیت نوشته
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آنهـا از نظـر   . رودان هیچ نشانۀ معبد و پیکرۀ خدا که متعلق به آنها باشد یافـت نـشده اسـت           میان

ــه     دینــی کــامالً  رســمیت   مــداراگر بودنــد و ادیــان و عقائــد و خــدایان موجــود در پیرامونــشان را ب

رودان دسـت یافتنـد نـه بـرای خـدایان خودشـان پیکـره و معبـد                   آنهـا وقتـی بـر میـان       . شناختند  می

ۀ مـداراگری بـا     ایـن خصیـص   . رودان کـاری داشـتند      ساختند، و نه بـا خـدایان و ادیـان مـردم میـان             

عـالوه   وم ایرانی است و در میان هیچ قوم دیگـری دیـده نـشده اسـت؛ بـه           مخصوص ق   دیگر ادیانِ

دهــد کــه تنهــا قــومی در جهــان کــه بــرای خــدا پیکــره و معبــد    همــۀ گزارشــهای تــاریخی نــشان مــی 

نویسد که برخی از موضوعهای اساطیری در آثار هنـری         دیاکونوف می . نداشت قوم ایرانی بود   

تـوان بـا داسـتانهای نـواحی شـرقی       ف شـده اسـت را مـی   هـا کـه در لرسـتان کـش         بازمانده از کاشـی   

دســت آمــده نقــش   در میــان ایــن آثــارِ بــه١.فــالت ایــران مربــوط دانــست کــه در اوســتا آمــده اســت 

دانـیم یکـی از       صلیب بر روی ظروف سفالین و برخی ساخته های مفرغـی اسـت کـه چنانکـه مـی                  

شـکل صـلیب شکـسته و هـم صـلیب             رموز مقدس آریانِ باستان و نشانۀ فـروغ مهـر بـوده کـه هـم بـه                 

  ٢.شده است معمولی نشان داده می

نتواننــد ۀ منــشأ نــژادی اقــوام کاشــی  آنچــه ســبب شــده کــه پژوهــشگرانِ تــاریخ ایــران دربــار  

ۀ آنهـا ریـشه در زبانهـای    گفتـ  کـه بـه  اسـت   رودان    کاشیِ میـان  ، نامهای شاهان    اتفاق نظر برسند    به

دلیــل ایرانــی نبودنــشان باشــد؛ زیــرا نامهایــشان در توانــد  ولــی ایــن موضــوع نمــی. ایرانــی نــدارد

که باالتر شناختیم آریایی    » گانداش«وآنگهی شاید نام یا لقبِ      . زبانهای سامی نیز ریشه ندارد    

شـاپور  . اسـت » منـد   تنـه «و  » بـزرگ «معنـِی     یـک واژۀ خالـصاً آریـایی بـه        » گُوند«بوده باشد؛ زیرا    

شـهر گُوندشـاپور    . بـوده یعنـی شـاپورِ بـزرگ       » دشـاپور گُون«اول ساسانی نیز یکی از صـفتهایش        

اضافه شدن حرف شین    . این نام را برای همیشه حفظ کرده است       ) تلفظ عربیش جندی شاپور   (

بینـیم یـک رسـم معمـولی بـوده       برای تعظیم نیز، چنانکه در نامهای ایرانـی زمـان هخامنـشی مـی        

پژوهـشگرانی کـه در اصـالت    . باشـد  بـوده  گُونـدوش  شکل دیگـری از  گانداشچه بسا که   . است

آوردنـد کـه بـرای بـسیاری از           یـاد مـی     دهنـد بهتـر بـود بـه         ها تردید نـشان مـی       ایرانی نامهای کاشی  

ئـی در مجموعـۀ    تـوان ریـشه   نامها که در ایرانی بودنشان جای هیچ جدالی وجود نـدارد نیـز نمـی             

                                                 
  .۱۲۹: تاریخ ماد 1
عنــوان رمــز  همــین صــلیب را هیتلــر بــه . صــلیب شکــسته نــزد هنــدیان تــا کنــون یــک رمــز مقــدس اســت   2

ـسنان      در ســده. مقــدس نــژاد آریــایی بــر پــرچم آلمــان نقــش کــرد        هــای ســوم و چهــارم مــسیحی میتریـَ
 آن شـده اسـت بـرای     ان صلیبی که عیسا برسـرِ    عنو  چون مسیحی شدند صلیبِ کامل را به      ) مهرپرستان(

 .همۀ اینها رمزهای خالصاً آریایی است. همیشه رمز مقدس خویش کردند
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انـد   از ایـن جملـه  » هخـامنش « و »ماد« نامهائی مثلایرانی یافت؛   بازمانده از مفرداتِ زبانهای     

اش چندجا تصریح نکرده   شاید اگر داریوش بزرگ در سنگنبشته.ندا  ایرانیاً هم خالصهرسهو 

 بـا اسـتناد      تـا  آمدنـد   محققین درصـدد برمـی      از ذات آریایی است، امروز برخی از       آریاییبود که   

 د، زیرا نامهـای کـسانی     ان  هخامنش بگویند که خاندان هخامنشی ایرانی نبوده      چون  ی  ئنامها  به

مجموعــۀ مفــرداتِ کردنــد ریــشه در  داریــوش ســلطنت مــیکــوروش و کــه تــا پــیش از از پدرانــشان 

   .زبانهای ایرانی نداردبازمانده از 

دست آمده است چهره و شکل و شمایل آنها را شـبیه      چند پیکرۀ سر که از شاهان کاشی به       

دهد و از شکل و شمایل عیالمیان و    نشان می ) کردهای شرقی و لرها   (ایرانیانِ غرب فالت ایران     

  .رودان متمایز است مردم میان

خــود راه داد؛ و نــاگزیر بایــد آنهــا را از   تــوان تردیــد بــه  در آریــایی بــودن کاشــیها کمتــر مــی  

نیمـۀ   متعلـق بـه   دست آمـده و  اکتشافات مصر به اسنادی که در . بومیان آریایی فالت ایران شمرد    

بابِـل  دوسـتانه میـان یکـی ازشـاهان کاشـی           نزدیـک و    روابط    حکایت از  م است،    پ ۱۴دوم سدۀ   

 آتـون معـروف     پـدر اَخِـن    سـوم    »حوتِـپ   آمـون « فرعـون    بـوده بـا    »کادشمان خاربی « که احتماالً 

هــا تــا منــاطق مــاورای فــرات گــسترده بــوده و بــا    کاشــیقلمــرودهــد کــه  دارد، و ایــن امــر نــشان مــی

 از احتمـاالً مـادری آسـیایی     حوتِـپ از    ایـن آمـون   . وده اسـت  متصرفات فرعونان در شام همسایه بـ      

او پس از پدرش در نبرد قدرت بر برادرانش پیـروز شـده در مـصر                . هها بود   خاندان همین کاشی  

ؤال قـرار  سلطنت نشست، ولی چون مـادرش از خـدازادگانِ فرعـونی نبـود مـشروعیتش زیـر سـ                   به

  1.داشت
                                                 

توانست فرعون شود کـه از سـوی پـدر و مـادرش خـون               دینی مصر باستان کسی می      طبق تئوری سیاسی   1
اشــد و آمــون از در رگهــایش باشــد؛ یعنــی مــادرش نیــز از خانــدان فرعــونی ب  ) خــدای بــزرگ (»آمــون«

 و فرعـون از ایـن روح در رحـم مـادرش پدیـد       باشـد آسمان فـرود آمـده روح خـویش را در رحِـمِ او دمیـده       
حوتِپ برای اینکه موضوع خدازاده بـودنش را حـل کنـد داسـتانی پرداخـت کـه                   این آمون . آمده باشد 

ــه    ــا مــادرش در زمــان دوشــیزگی ب ــان عــضویت ســاللۀ  گوی ــوده و رســماً  فرعون  همطــراز دیگــر   درآمــده ب
 او برای اثبات این داستان از زبان مادرش نوشت که آمون بـا او  . خاندان فرعونان بوده است دختران

را بر دیوارۀ معبد بزرگ اُقصر که سـاختۀ او اسـت    این. ۀ این آمیزش بوده است  آمیزش کرده و وی ثمر    
دۀ نخـست مـسیحی بـاقی     نظریۀ ضرورت خدازادگیِ شاه در مصر و شام تـا اوائـل سـ    .نقش کرده است  

ــشیَح کــه از یــک خــانوادۀ اســرائیلی بــود و در مــصر پــرورش یافتــه بــود    . مانــد شــاید پــدرش (ایــشوعا م
اسرائیل   چون به ) یوسف ابن یعقوب کارمند دیواِن سالطین یونانیِ خانداِن بطلمی در اسکندریه بود           

نامیـد و تـصریح کـرده کـه        برگشت و درصدد احیای سـلطنت اسـرائیل برآمـده خویـشتن را فرزنـد خـدا                  
مادرش باکره بوده و خدا روح خویش را در فرِج او دمیده و او از این روح در رحمِ مـادرش پیـدا شـده و       
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اجرت کـرده تـشکیل سـلطنت دادنـد از اقوامـشان       رودان مه   میان  ها که به    بخش از کاشی    آن

رودان حــل شــدند و تمدنــشان   میــاناقــواممــرور زمــان در   بــهدر غــرب فــالت ایــران بریــده شــدند و

را تـشکیل داد؛ لـذا حـساب اینهـا از حـساب ایرانیـانِ غـرب کــشورمان        دنبالـۀ تمـدن کهـن بـابِلی     

یـران را ضـمیمۀ دولـت خودشـان          از اینکـه آنهـا تـالش کـرده باشـند کـه غـرب فـالت ا                  .جدا است 

کننـــد هـــیچ خبـــر و ســـندی برجـــا نمانـــده اســـت؛ ولـــی میـــان آنهـــا و دولـــت عـــیالم برســـر جنـــوب  

رودان مــورد  م میــان پ۱۲ســرانجام در اواخــر ســدۀ . رودان رقبابتهــا و جنگهــائی در گرفــت میــان

ــه       ــرار گرفــت، ســومر و بابــل ب ــۀ شــاه عــیالم ق ــه    حمل ــان درآمدنــد و ب ســلطۀ دوران  تــصرف عیالمی

  .رودان پایان داده شد ها بر میان کاشی

درون فـالت ایـران     تـا چـه حـد در    هائی که در درون ایران مانده بودنـد          نفوذ کاشی  از اینکه 

در دســت ی  اطالعــانــد  ایــران داشــته  فــالت درون جریــان تمــدن أثیری در و چــه تــ گــسترده بــوده 

ایــران در اســناد آشــوری ذکــر م در غــرب  هــای هــشتم و هفــتم پ هــا تــا ســده ؛ ولــی از کاشــینیــست

. هـا نـام بـرده شـده اسـت      عنـوان سـرزمین کاشـی       میان آمـده، و از آبادیهـائی در غـرب ایـران بـه               به

اینها گرچه بـیش از هـزار سـال پـیش از عهـد مـاد در غـرب فـالتِ ایـران دارای نـوعی سـلطنت و                             

ــدادهارا یادد       ــتند و رخـ ــارش نداشـ ــط و نگـ ــه خـ ــا کـ ــی ازآنجـ ــد، ولـ ــی بودنـ ــدرت سیاسـ اشـــت قـ

دسـت آمـده اسـت وسـیلۀ دیگـری           های تمدنی کـه از آنهـا از زیـر زمـین بـه               کردند، جز ساخته    نمی

نگـر و دلـسوز      اگـر روزی روزگـاری دولتـی ایـران        . برای شناختن تمدن و فرهنگشان وجود نـدارد       

دسـت   در کشورمان برسر کار بیاید و کاوشهای دلسوزانۀ باستانشناسی صورت بگیرد شاید با به             

شـناختِ آنهـا رسـید، و ایـن نخـستین بنیانگـذاران               ها بهتر بتوان به     ثار بیشتری از کاشی   آوردن آ 

  .درستی بازشناسی کرد را به) سوریاش(ترین پرستندگانِ اَهور  تمدن ایرانی و این دیرینه

در هزارۀ نخست پیش از مسیح که امپراتوری خشن آشور تـشکیل شـد، ایـن قبایـل ایرانـی                  

با قـدرت تمـام در   ) اند نامیده» ها گوتی«شان را  م همه های نهم و هشتم پ     ها در سده    که آشوری (

های آشوریان ایستادند، مانع اشغال سرزمینهای غربـی فـالت ایـران توسـط                طلبی  برابر گسترش 

گــسترانۀ آنهــا حفــظ   ایــن وســیله هویــت ایرانــی را در برابــر دســتبردهای دیــن     آنهــا شــدند، و بــه 

شدند و نخستین شاهنـشاهی ایـران را   » ماد«م وارد اتحادیۀ  هفتم پ کردند، و سر انجام در سدۀ       

  .در تاریخ تشکیل دادند

                                                                                                                               
دنیا آمده است تا سلطنت اسرائیل را احیاء کند؛ ولی پیش از آنکه موفـق بـه تـشکیل سـلطنت شـده                   به

  .ندباشد رومیانِ حاکم بر فلسطین او را بازداشت و اعدام کرد
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  در خوزستان) خوِجیَە(تمدن عیالم . ۳

و از ) مثـــِل خبجِـــیَّە (»خـــوجِیَّە« داریـــوش بـــزرگ از کـــشور عـــیالم بـــا نـــام ۀنبـــشت در ســـنگ

مـان مـاد و هخامنـشی ایـن کـشور را      ایرانیـان پـیش از ز  . یاد شـده اسـت   » خوجِی«عیالمیها با نام    

هـا را در زمـان ساسـانی        خـوجی . نام کشور بـوری در اوسـتا نیـز آمـده اسـت            . نامیدند  می» بوری«

پوســت و نــسبةً  قــوم خــوزی کــه مردمــی تیــره  .  نامیدنــد»خوزســتان«، و سرزمینــشان را »خــوزی«

هـای سـوم و چهـارم          تا سـده   )توان دید   بقایایشان را هنوز در منطقۀ بوشهر می      (اندام بودند     کوتاه

هــای  نگــارِ ســده هــای مورخــان عربــی زیــستند، و در نوشــته هجــری بــا همــین نــام در خوزســتان مــی

 از ایـن قـوم در اسـناد         .عنوان یک قوم بـا زبـان خـاص یـاد شـده اسـت                نخستیِن اسالمی از آنها به    

» هـا   بـاالئی «معنـای     بـه یـاد شـده اسـت کـه         » عـیالم «و  » عـیلَم «هـا بـا نـام         بابِلی و توراتِ اسـرائیلی    

نگارانِ ما عموماً همان نامِ عیالم      هرچند که نام اینها نزد ایرانیها خوجی بوده ولی تاریخ         . است

  . اند را برای آنها ذکر کرده

، هـا سـخن قابـل قبـولی ندارنـد           عیالمـی  دنـژا  ۀ اصـل و   شناسـان و زبانـشناسان دربـار        باستان

خوزسـتان  انـد و از دیرگاهـانِ تـاریخ در     ین سرزمین بودهآنها از بومیان هم شود که  ولی معلوم می  

رودان  انــد و نــه ریــشه در میــان اقــوام میــان ریــشه بــوده  آنهــا نــه بــا اقــوام آریــایی هــم.انــد زیــسته مــی

تـا  . انـد  اند، بلکه یک قوم مشخص و مجزا با شکل و شمایل و زبان خاصِ خودشـان بـوده     داشته

برخـی از پژوهـشگران   . سـیایی بـا اینهـا یافـت نـشده اسـت          کنون هیچ پیونـد نـژادی میـان اقـوام آ          

بومیـانی کـه روزگـاری    (زیند  ها را با قوم دراویدی که در شبه قارۀ هند می          عالقه دارند که خوزی   

ریـشه بداننـد، ولـی تالشـشان بـرای اثبـات ایـن           هم) وجود آوردند   تمدن شکوهمند درۀ سند را به     

. انـد  دو یافتـه  نیهای شـکلی و جـسمانی میـان ایـن    جـائی نرسـیده اسـت، جـز آنکـه همـسا          گمان بـه  

جـائی    اند تا کنون به     کار برده   ها به   های قومی خوزی    شناسان برای یافتن ریشه     تالشهائی که زبان  

حضور جماعاتِ آریایی در بخشهائی از خوزستانِ دوران سلطنت عیالمیان را از . نرسیده است

هـای زیرزمینـی در زیـر         ر عبـارت اسـت از دخمـه       ایـن آثـا   . توان بازشـناخت    دست آمده می    آثار به 

عـالوه آثـاری از آذرگـاه     بـه . اند شده در آن دفن کرده   کاخها که خاکستر ناشی از اجساد سوزانده      

انـد، و ایـن آثـار     عیالمیها چنین رسومی نداشـته . م یا پیشتر از آن است هزارۀ دوم پ  که متعلق به  

انـد   ه بوده باشد کـه دینـی شـبیه دیـن آریـانی داشـته       بایست که متعلق به جماعات آریانِ دیرین        می

شاید در کاوشهای آینـده آثـار بیـشتری از حـضور بومیـان آریـایی در                 . هند مهاجرت کردند    که به 

  .دست آید نیمۀ شرقی خوزستان به

) عیالمـی (توان خوزسـتان را سـرزمینی خـاصِ بومیـانِ خـوجی            ها، نمی   این یافته   با توجه به  
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فقـط بخـش غربـی      ) عیالمـی (ها حکایـت ازآن دارنـد کـه جماعـات خـوجی               هدانست؛ بلکه نشان  

البتـه قلمروشـان   . سوی غرب وجنوب بوده اسـت  اند و تمرکزشان از شوش به     خوزستان را داشته  

جائی که اکنون مسجد    . شده است   نشیِن همسایه را نیز شامل می       سرزمینهای تسخیرشدۀ آریایی  

م منطقۀ اسکان قبایل ایرانی بوده که در اسـناد آشـوری      پ سلیمان است در اوایلِ هزارۀ نخستِ     

یـاد شـده اسـت؛ و جـائی کـه اکنـون ایـذه اسـت نیـز سـرزمین آریـایی                  » پارسـوماش «از آنها با نـام      

پارســـوماش و انـــشان از . داده اســـت نـــام انـــشان را تـــشکیل مـــی  بـــوده و بخـــشی از ســـرزمینی بـــه 

انـد کـه توسـط        خودمختار بوده   و دارای امیران نیمه   اند    دیرگاهان در قلمرو شاه عیالم قرار داشته      

اند که بـا نـام پـاالهوتوپ از     شوشتر هم ساکنانش آریایی بوده    . اند  شده  شاهان عیالم گماشته می   

م آریـایی و از       امیـران ایـن منـاطق در سـدۀ هـشتم پ           ). نیاکـان لرهـای کنـونی     (آنها یاد شده است     

نیــز درمیــان ) عیالمــی(پــیش از آن نامهــای خــوجی هــای  انــد، ولــی در ســده بومیــانِ منطقــه بــوده

شـود   معلـوم مـی  . انـد  شود که فرستادگان و گماشتگان شاه عیالم بوده امیران این مناطق دیده می    

گرفته و امیـِر خودشـان    شده بومیانِ ایرانی قدرت می      که در هر زمانی که دولت عیالم ضعیف می        

شـــده امیـــری را شـــاه عـــیالم از شـــوش   نـــد مـــیانـــد، و هرگـــاه دولـــت عـــیالم قدرتم  نـــشانده را مـــی

  .فرستاده است می

یعنــی هنــوز   (دســت نیامــده  ۀ عــیالم نیــز آثــاری بــه   گــونگی بــدایات تــشکیل جامعــ    از چــه

 و همـراهِ  م ۀ چهـارم پ ولی مسلم شده کـه در هـزار   ،)زمینه صورت نگرفته  کاوشهای کافی در این   

زمـان تـا سـدۀ      آن از. ود داشـته اسـت    عـیالم زنـدگی شهرنـشینی وجـ         در آغاز شهرنشینی سومِری،  

هـای   م دامنـه    دوم پ ۀ   در هـزار   .های متعـددی بـر ایـن سـرزمین حکومـت کردنـد              م سلسله   هفتم پ 

، و  رسـید   مـی  تردیـد زیـستگاه بومیـان ایرانـی بـود           کـه بـی     کنـونی  پارسۀ عیالم تا اواسط     سلط

  .یالمی بودشد، از بنادر مهم ع  نامیده می»لیان«بوشهر که در زمان قدیم  بندر

پیـشه   عیالمیها عالوه برآنکه کشاورزی را در کشورشان بسیار رونق دادنـد مردمـی تجـارت     

یکی : شوش که پایتخت عیالم بود در میان دو مرکز بزرگ تمدنی جهان قرار گرفته بود          . بودند

سـو تـا نـواحی رغَە و     کاروانهـای بازرگـانی عیالمـی در خـشکی از یـک      . رودان  سِند و دیگر میان   

کردند و از سوی دیگر تا سیستان در مرکِز شرقِی ایـران؛ و      داد و ستد می   ) شمال ایران (هیرکانِیَە  

در دریــا کــشتیهای عیالمــی بــا بنــادر ســند در ارتبــاط بودنــد، و درمــواردی بنــابر شــواهدی کــه از  

آنهــا از . مـصر نیــز سـفر بازرگــانی داشـتند    دســت آمـده، بــه  شناسـی در مــصر بـه   کاوشـهای باســتان 

شـان    م سلطان بالمنازع بنادر دریای پـارس بودنـد؛ و از رهگـذر بازرگـانی گـسترده                   پ ۀ دوم هزار

صنایع محلی که مشتریان فراوانی در اطـراف و اکنـاف داشـت               ثروتهای انبوهی اندوختند، و به    
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ئــی ابــداع کــرده  عیالمیهــا بــرای خودشــان خطــوط و رمــوز نگارشــیِ ویــژه . رونــق و توســعه دادنــد

رودان   م آنها خط میخـِی میـان        های نخستیِن هزارۀ پ     در سده . بتدا تصویرنگاری بود  بودند که ا  

. وجـود آوردنـد   را اقتباس کرده با اصالحاتی که در آن ایجاد کردند نگارش ویژۀ خودشان را به             

ریــسی،  ســازی، زرگــری، فلزکــاری، نــخ ســازی، نقاشــی، ســفال تراشــی، پیکــره معمــاری، ســنگ

وجـود    ئـی در ایـن کـشور بـه          هنرهـای پیـشرفته   .  درعیالم رشد بـسیار یافـت      بافی  بافی و گلیم    پارچه

معمــاریِ عــیالم بــسیار پیــشرفته بــود،   . کــرد رودان و مــصر برابــری مــی  آمــد کــه بــا هنرهــای میــان  

چنانکه در کاوشهای سدۀ حاضر یک طاقِ کامل از زیر زمین بیرون آمده که متعلق به هزارۀ دوم   

ئی ندارد؛  جای دیگر جهان چنین سابقه زی در معماری در هیچسا فن طاق. پیش از مسیح است

معبــد شــهر دینــی عــیالم کــه اکنــون چغازنبیــل نامیــده    . انــد هــا نخــستین در ایــن زمینــه  و عیالمــی

ایـن فنـون و   . نظیـر اسـت   شود نیز در نوع خود از نظر معماری و شـکل و شـمایل در جهـان بـی               می

ئـــل هـــزارۀ دوم پـــیش از مـــسیح بـــه اوج خالقیـــت و هـــا در اوا دهـــد کـــه عیالمـــی هنرهـــا نـــشان مـــی

ســِر پیکــرۀ برونــزِی یــک زن از خانــدان     . انــد هــای گونــاگون رســیده بــوده    ســازندگی در زمینــه 

شــود خبــر از قــدرت خالقیــتِ بـــاالی      ســلطنتی عــیالم کــه اکنــون در مــوزۀ لــوور نگهــداری مــی        

ای خانـدان سـلطنتی عـیالم       تصاویری که از مردها و زنهـ      . دهد  دستِ عیالمی می    هنرمندانِ چیره 

دهـد   جای غرب و جنوب ایران بر دل کوه نقش شده است آنها را در پوشـشی نـشان مـی                   در جای 

ــر از پوشــشهای مــردم جهــان در آن   کــه نــسبةً پیــشرفته   ــه   ت ــر از    زمــان اســت؛ و ایــن ب ــۀ خــود خب نوب

ــشرفت صــنعت پارچــه   ــافی و لبــاس  پی ــه پوشــش زنهــا   . دهــد دوزی در عــیالم مــی  ب ی مــن وقتــی ب

هـای   یـاد نقـش زنهـای عیالمـی بـر صـخره         نگرم بـه    روستاهای جنوب عراق و غرب خوزستان می      

نقطه از جهان لباسهائی به همان شکل و       بینم که امروز نیز مردمی در این        افتم و می    کشورمان می 

  .پیرایه است دوزی و زرکاری شده بوده و اینها ساده و بی آنها گلٰى پوشند، منتهی اندازه می

گـردد کـه توسـط        هـای انـدکی برمـی       أسفانه شناختِ ما از تمـدن عـیالم نیـز بـه همـان داده              مت

شناسان غربی انجام گرفته است؛ و خودمـان تـا کنـون هـیچ کـاری در ایـن زمینـه          برخی از باستان  

تراشـان و     نویسد که سنگ     که در تاریخ عیالم تحقیقاتی کرده است می        پِیر آمِیه . ایم  انجام نداده 

کردنــد، و شــمار بــسیاری گلــدانهای کوچــک کــه بهتــرین  زان عیالمــی بــا مرمــر کــار مــیســا پیکــره

ۀ هنرمنــد شــکل حیوانــات اســت از آنهــا بــاقی مانــده اســت کــه نــشانگر ذوق و قریحــ   انــواعش بــه

هــای کــوچکی از نیایــشگران و اشخاصــی کــه گلــدانی در  پیکــره نویــسد کــه  و مــی.عیالمــی اســت

دسـت آمـده کـه سـاده      کنند، و سایر حیوانـات، بـه        ز آنها تقلید می   دست دارند یا میمونهائی که ا     
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   ١.وجود آورده است شدن ابعاد هندسی آنها سبکی شبیه نوعی کوبیسم به

انـد نـشان    القابی که شاهان عیالم داشته. رودان بود دین مردم عیالم شبیه ادیان مردمِ میان   

پیـامبر و    رودان و مـصر     شـاهان میـان   درسـت شـبیه     دهد که هرکدام از آنها در زمان خودش           می

بـوده  ) حجـِت خـدا بـر روی زمـین        / یعنی پیامبرشاه (گزیدۀ خدای عیالم، و رهبر دینی و سیاسی         

هـای گونـاگون بـزرگ و کوچـک و           آنها برای خدایانشان که عموماً مردگونه بودند پیکره       . است

 از زیر زمین بیـرون آمـده    ساختند، که شماری از آنها در کاوشهای سدۀ حاضر          معابد باشکوه می  

آثار معبد بزرگ عیالمـی در چغازنبیـل یادگـار دوران شـکوه کـشور عـیالم اسـت، و نـشان                  . است

فرهنـگ دینـی اقـوام سـومِری و           دهد که فرهنگ دینی مردم عـیالم شـباهت بـسیار نزدیـک بـه                می

  . کلدانی داشته است

ز خدایانـشان کـه نقشـشان    ریز و خشن بودند، چنانکـه برخـی ا         خدایان عیالم خدایان خون   

هـــای کوهـــستان در خوزســـتان و پـــارس بـــاقی اســـت بـــر روی اژدهـــای چنـــدین متـــرِی  بـــر صـــخره

ئـی در دسـت دارنـد کـه یـک       انـد و تازیانـه   زند نشـسته   ئی که آتش از دهانش بیرون می        زده  چنبره

 پـشِت   ئـی در دسـت دارد و بـر          پیکرۀ یکی دیگر از خدایان که تازیانه      . پراکن است   اژدهای آتش 

شــیری ایــستاده اســت، و تــاجی بــر ســر دارد کــه اژدهــائی بــر رویــش چنبــره زده اســت و در حــال     

شـود پیکـرۀ      در دوسوی تاج نیز دو سوراخ وجود دارد کـه معلـوم مـی             . افکنی است   جنبش و آتش  

در جــای . خواهنــد دشــمنان را ببلعنــد نــشانۀ آنکــه مــی انــد بــه دوتــا اژدهــا از آن ســر بــرآورده بــوده

بینــیم کــه بــر روی گــاریِ چهــارچرخی نشــسته کــه هــر چهــار  صویر یکــی از خــدایان را مــیدیگــر تــ

پیکــرۀ چنــدین  . کــشد پراکننــد، و یــک گــاو نــر ایــن گــاری را مــی    چــرخش آتــش بــه اطــراف مــی  

اشـکال گونـاگونی زنـدگی دریـایی و آبـی را نمـودار                دسـت آمـده کـه بـه         خدای عیالمـی نیـز بـه        زن

در اینها نیز خـشونت  . اند ینها خدایان دریا و امواج و رودها بودهشود که ا سازند و معلوم می     می

احتمـال اینکـه عیالمیهـا مغلـوبینِ اسـیر را           . شکل موج نـشان داده شـده اسـت          نمودار است که به   

تواند بخشی دیگـر از باورهـای خـشِن     اند می داشته افکنده و به این خدایان تقدیم می  دریا می   به

بینیم که در برابر خدای بزرگ ایـستاده    نقش دیگری شاه عیالم را می      در. دینی آنها بوده باشد   

دار است در دست دارد، صحنۀ لوحه پر از اژدهاهـائی             است، خدا یک تازیانه که اژدهای فلس      

وسـیلۀ آنهـا دشـمنانِ     بایست لشکریان خدا باشـند و در اختیـار شـاه قـرار دارنـد تـا بـه                است که می  

هــائی و چنــین تــصاویری از خــدا خبــر از خــشونِت بــسیار زیــاد در    چنــین اثر. خــدا را نــابود کنــد 

نمـایش   مجموعـۀ اینهـا از عیالمیهـا قـومی بـسیار خـشن را بـه       . دهـد  باورهای دینـِی عیالمیـان مـی     
                                                 

  .۳۱): ۱۳۷۲انتشارات دانشگاه تهران، (، ترجمه شیرین بیانی تاریخ عیالمپیر آمیه،  1
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گذارد، و این همان تـصویری اسـت کـه در اسـاطیر مـا از اژدهـاک بیوراَسـپ نـشان داده شـده                         می

اه ســتمگری اســت کــه دو اژدهــا از دو ســوی ســرش  اژدهــای هــزار اســپی در اســاطیر مــا شــ . اســت

در اوسـتا تـصریح شـده کـه او اژدهـائی بـوده         . کنند  بیرون آمده است که از مغز انسانها تغذیه می        

چنـین  . انـد   اینهـا همـان نقـشهائی اسـت کـه عیالمیهـا بـرای خدایانـشان کـشیده                 . چهـرۀ آدمـی     به

ناپـذیر   خـدایانِ بیگانـه بـا خـشونتی وصـف         انـد کـه بـا پرسـتندگانِ           گـر بـوده     خدایانی کامالً ویـران   

یافتـه    آمیـز در لشکرکـشیهای جهادگرانـۀ آنهـا نمـود مـی              این سرشت خشونت  . اند  کرده  رفتار می 

آثـاری کـه از زیـر    . که با شهرسوزیها و کشتارهای جمعِی بیگانگان و مغلوبین همراه بـوده اسـت         

گون ازجملــه قربــانی انــسانی  دهــد کــه آنهــا قربانیهــای گونــا   زمــین بیــرون آمــده اســت نــشان مــی  

انـد   احتماالً قربانیها اسیرشدگانِ مغلوب در لشکرکشیها بوده   . اند  داشته  خدیانشان تقدیم می    به

انـد تـا خـشنودی خـدا حاصـل گـردد و پیـروزی در لشکرکـشیهای                   شـده   و در پیشگاه خدا ذبح مـی      

  . مین شودشده است تض خاطر رضایت خدا انجام می یاریِ خدا و به بعدی نیز که به

ها رواج داشته، و مردگانشان اسباب و اثاث  عقیده به زندگِی پس از مرگ نیز نزد عیالمی

از . بردند تا وقتی در گورشان زنده شدند از آنهـا اسـتفاده کننـد         گور می   زندگی را با خودشان به    

تی زنده شد  اند تا وق     بوده  دست آمده است که در گور نهاده        ها حتی اسباب بازی نیز به       گور بچه 

دست آمده است که نشانگر باورِ عیالمیان  اثاث و وسائل بسیاری از گورها به . با آنها بازی کند   

  .زندگی پس از مرگ است به

 روزگـــاران درازی رقیبـــان سرســـخت رودان، مناســـبت همـــسایگی بـــا میـــان  بـــههـــا عیالمـــی

سترش نفوذشـان جنگهـای     هرکدام برای بسط و گ      بودند، و  سومِر و اَکّاد و سپس آشور     دولتهای  

هــای بازرگــانی شــرق مــسلط   عیالمیهــا بــر جــاده.افکندنــد راه مــی مــداومی را برضــد یکــدیگر بــه

ویـژه بازرگـانی دریـایی        رودان در تالش بودند که در بازرگانی شرق، بـه           بودند، و دولتهای میان   

 را بایـد در   رودان  علـت اصـلی برخـورد عـیالم و دولتهـای میـان            . دریای پارس سهم داشته باشـند     

 دوم م مــورد حملــۀ ســارگون   پ پــیش از مــسیح۲۲۰۰حــوالی عــیالم در . همــین امــر جــستجو کــرد 

) پایتخـت عـیالم  ( قرار گرفت، شـوش  )دست ایرانیان کشته شد     همان شاهی که سپس به    ( اکّادی

 شـاهان  گـزار  نـشانده و بـاج      دسـت  تسخیر شد، و شاهان عیالم برای مـدتی          در لشکرکشی سارگون  

 شـکوه رفتـه   سـوی  بـه اسـتقالل دسـت یافـت و تمـدن عیالمـی              به  باز  عیالم چندی بعد . شدند اَکّاد

نـواحی   هـای شـمالی دریـای پـارس و     کرانـه  سلطۀ اقتصادی عیالم در ایران گـسترش گرفـت تـا بـه     

  . حتی هیرکانِیَە رسید پارس و کرمان و اسپهان و ری ودرونی 

راه   رودان برآمدند و در ایـن       میان  در روقلم درصدد گسترش     عیالمیها م   پ ۲۰۰۰ در حوالی 
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در نزدیکـی  ( کلـده » اور«  و شـهرِ   رودان را تسخیر    میانبه دست آورده بخش جنوبی      پیروزیهائی  

  .گزار خویش کردند رودان را باج  و مردم میان را ویران)نجف و کوفۀ کنونی

 درصـدد  هـا  کاشـی . شـد  مواجـه  هـا    بـا رقابـت کاشـی       دولت عـیالم   م   پ ۱۶حوالی پایان سدۀ    

 پیروز درآمده بر بابِل دست یافتند، و نفـوذ عـیالم   صددرودان بودند، و در این  دستیابی بر میان 

» اژدهـای هـزار اَسـپی   « داستان جمشید و نابودیِ او توسـط     .شددرون ایران محدود      پس به   از آن 

هـا در ایـن       مـی عیال بـود را بایـد در ارتبـاط بـا گـسترش نفـوذِ             » گـذار   دشتهای سـوارانِ نیـزه    «که از   

عالوه، داسـتان فریـدون و شکـست اژدهـای هـزار              به. دوران در درون فالت ایران بازخوانی کرد      

تـوان بـا    پـسر فریـدون کـه یکـی شـاه مغـرب شـد را نیـز مـی                اسپی و سپس تقسیم جهان در میان سـه        

سر پـ . رودان انجامیـد ارتبـاط داد   تـصرف میـان   هـا کـه بـه     مسامحه به همین پیـروزیِ بـزرِگ کاشـی        

رودان   زمین شد را چه بسا که بتوان همان شاه کاشی دانست کـه میـان                سوم فریدون که شاه مغرب    

این موضوعی است که چه بسا در     . رودان تشکیل داد    را تسخیر کرده سلطنت کاشیها را در میان       

 آن رسید؛ زیرا همـۀ تـاریخ ایـران تـا پـیش از               کاوشهای دلسوزانۀ باستانشناسی در آینده بتوان به      

بـر کـه    دوران هخامنشی هنوز در زیر زمین مدفون است و با تالشهای دلسوزانه و گسترده و هزینه      

هـای دیرینـۀ قـوم ایرانـی انجـام شـود        مند به شـناختنِ گذشـته   نگر و عالقه  توسط یک دولتِ ایران   

  .بیرون کشیده خواهد شد

شکـستهای   کشید، رودان لشکر میان  بهشوتروک ناهونتە شاه عیالم   م     پ ۱۱۷۵ سال در

را  کـــوتیر نـــاهونتەگرفـــت، و پـــسر خـــودش   از آنهـــا بابِـــل راوارد آوردههـــا  ســـختی برکاشـــی

قـصد نابودسـازی دیـن و     او در این لشکرکشِی جهادگرانـه کـه بـه         . نیابتِ خویش شاه بابل کرد      به

ی مــردوخ و هــا رودان انجــام داده بــود معابــد باِبــل را تــاراج و ویــران کــرد، و پیکــره  خــدایان میــان

شـوش     حمـورابی را بـا خـود بـه         ۀوار  دیگر خدایان بـابِلی و نمادهـای مقـدس بابِـل ازجملـه سـتون              

خدای بزرگ عیالمیان تقدیم داشت، تـا مراتـب سپاسـش از خـدا را ابـراز دارد، و ثابـت         برده به 

رودان   او ثروتهــای هنگفتــی کــه از مــردم میــان  ١.کنــد کــه دیــن او در حــال جهــانگیر شــدن اســت  

                                                 
واره را کاوشگران فرانسوی در خوزستان یافتند و بـا بـسیاری از آثـار باسـتانیِ دیگـر ربـوده               این ستون  1

ت فرانــسه پــاریس بردنــد و اکنــون در مــوزۀ لــوور پــارس یکــی از منــابع درآمــدِ گردشــگری بــرای دولــ  بــه
البته اگر هم آنها از زیر زمین بیرون نکشیده و نربوده و نبرده بودند هنوز در زیر زمین بود و مـا                      . است

گونـه کـه از هـزاران اثـر دیگـر کـه هنـوز در زیـر زمینهـای ایـران اسـت               خبر مانده بـودیم، همـان       از آن بی  
یـل اسـتخر و شـوش و همـدان و ری و            مـا هنـوز مهمتـرین مراکـز باسـتانی ایـران از قب             . ایـم   خبـر مانـده     بی

 .های پراکنده در بیابانها ایم، تا چه رسد به مناطق ناشناخته و تپه پاسارگاد را نیز کاوش نکرده
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امپراتوری عیالم در زمان این پادشاه به نهایـت   . عنوان باج و خراج گرفته بود را به شوش برد           هب

  .قدرت و شکوهِ خویش رسید

، شوشــیناک انگیــری جهــاد در راه خــدایش  در پــی شوشــیناک شــیلهک إنجانــشیِن او 

فتـه قلمـرو   پس از آنکه کرکوک را از آشـوریان گرفـت بـه شـام لـشکر کـشید و تـا رود اردن پـیش ر                

  .خویش را تا سرزمینهای شرقی اسرائیلِ کنونی گسترش داد

نام نبوخد نصر اول برضد  رهبری یکی از خودشان به ها به م بابلی  پ۱۱۴۰در حوالی سال 

عـیالم جهــاد کردنــد، عیالمیــان را از بابـل راندنــد، بــه شــوش لـشکر کــشیدند و خــدای بزرگــشان    

چنــدی بعــد . ســت عیالمیــان نجــات داده بــه بابــل برگرداندنــدمــردوخ و دیگرخدایانــشان را از د

رودان جاگیر بودند قدرت گرفتند و بر بابل دسـت یافتنـد و در غـرب                  آشوریان که در شمال میان    

. از ایـن زمــان رقابــت قـدرت عــیالم و قـدرت نوخاســتۀ آشـور آغــاز شــد    . بـا عــیالم همـسایه شــدند  

ند و امپراتوری بسیار پهناور تـشکیل دادنـد کـه           اوج قدرت رسید    م به   ها در سدۀ هشتم پ      آشوری

در حـوالی سـال   . هایش تا مرزهای مصر فرعونی و گاه تا درون مرزهـای مـصر گـسترده بـود             دامنه

شاه عیالم در رقابت قـدرت بـا آشـور از شـورش             . م شورش بابل برضد آشوریان آغاز شد         پ ۶۹۰

که همسایگان » پاشری« و »پاروماش«و » یپ إلی«بانی کرد، و با شاهانِ ایرانِی  مردم بابل پشتی

برضـد آشـور وارد     ها     بابلی  در کنار  اً و متحد  ، وارد پیمان دفاعی شد    شمالی و شرقِی عیالم بودند    

او بابـل را ویـران کـرد، و      . انجامید سنحاریب این جنگ به پیروزی شاه آشور        .جنگ شدند 

 کشید، شوش را تسخیر کرد و یک        خوردۀ عیالم به خوزستان لشکر      در تعقیب لشکریان شکست   

نــشانده را در شــوش نــشاند و دیگــر منــاطق عــیالم را میــان چنــد شــاهکِ محلــی و تــابِع  شــاه دســت

راه افتاد، و   پس از مرگ سنحاریب جنگ قدرت در میان شاهکان عیالم به          . خویش تقسیم کرد  

وز درآمـد و در شـوش   پیـر » تـپ هومبـان  «نـام   دنبال چندسـال آشـوب و ویرانـی یکـی از آنهـا بـه            به

پال شاه بـسیار   زمان آشور بانی در این. تشکیل سلطنت داده دیگر شاهکان را مطیع خویش کرد    

  . پرقدرتِ آشور بود که قلمروش تا درون مرزهای مصر ادامه داشت

پـال در اخـتالف    با برادرش آشور بـانی  حاکم بابِل» شمش اوموکین«م   پ ۶۵۶در سال   

شـاه عـیالم نیـز از ایـن فرصـت           . سلطنت را از دست برادرش بیرون بکشد      افتاد و درصدد شد که      

ــا شــمش اومــوکین پیمــان اتحــاد و            ــد ب ــرای آنکــه دولــت آشــور را تــضعیف کن اســتفاده کــرد و ب

. بابل رفت تا در جنگِ بـرادر برضـِد بـرادر شـرکت کنـد      همکاری بسته سپاهیانش را برداشته به     

ر و زور فرونــشاند، باِبــل را گرفــت، و پــس از آنکــه   تــدبی پــال شــورش بــرادرش را بــه   آشــور بــانی 

را شکست داده اسیر کرده کشت، و » تپ هومبان«عیالم لشکر کشید،  رودان را آرام کرد به میان



۱۵۸  تاریخ ماقبل ماد                                                                                         پیدایش ایران                                                               

نـام   نـشاندگانِ خـودش سـپرد کـه یکـی در شـوش و دیگـری در شـهری بـه          دوتا از دست  عیالم را به  

پـال آن بـود    هدف آشور بانی. سلطنت نشست به) شاید در جائی که اکنون اهواز است؟ (هیدالو  

تحلیـل ببرنـد تـا     زودی با یکـدیگر وارد جنـگ قـدرت شـوند و نیروهـای عـیالم را بـه            دو به   که این 

  .رودان برداشته شود خطر عیالم برای همیشه از سر میان

 بار نیز    این. پال شروع شد     مجدداً شورش بابل و کلده و اکّاد برضد آشور بانی          ۶۴۲در سال   

زمـان در عـیالم نیـز یـک افـسر             در همـین  . شمش اوموکین رهبر شورش برضد بـرادرِ خـودش بـود          

نـشانده را کنـار زده خـود بـه      توانسته بود شاهان دسـت  » هومبان هالداش «نام    نیرومندِ عیالمی به  

پال شد که بابـل       باز پیروزی نصیب آشور بانی    . او از شورش بابل حمایت کرد     . سلطنت بنشیند 

عـیالم   سره با خشم تمام به و ویران کرد، برادرش شمش اموکین را گرفته کشت، و یک         را گرفت   

 در برابــر او شکــست یافتــه گریخــت، ســپاهیانِ   هومبــان هالــداش). م  پ۶۴۰ســال (لــشکر کــشید 

آشـور    اسـارت بـه     ۀ اعضای خاندان سلطنتی عیالم را بـه       پال کشتار کرد، و هم      عیالم را آشور بانی   

ۀ ش را که مرکز عیالم بود در آتش سوزاند، معابد عـیالم را ویـران کـرد، کلیـ                   او شهر شو   .فرستاد

آتـش    و شهرها را بـه  کردکشتار همگانیآبادیهای اطراف را  بسیاری از مردم مردم شهر شوش و  

او و معـاونش بـست و    کشید، آنگاه شاه فراری را تعقیب و دستگیر کرد و گـاریِ سـلطنتیش را بـه    

و کنـار معبـدِ   ) پایتخـتِ آشـور  (کـَش از شـوش تـا نینـوا      ا همچون گاوِ گاریر مجبورشان کرد که آن  

پال تاراج کـرد، گورسـتانهای سـلطنتی را زیـر و      سراسر عیالم را آشور بانی. خدای آشور بکشند 

رو کرده اجساد مردگان را بیرون آورده بر روی زمین پراکند، اشیائی که در کورها نهفتـه بـود را                  

همراه ثروتهای اندوخته در کاخهای سـلطنتی     یمت گرفت، و همۀ اینها را به      غن  بیرون کشید و به   

یادگار این پیروزی بزرگ که نصیب خـدا و           او به . آشور حمل کرد    عیالم را بر بار صدها گاری به      

ترتیـب    ایـن    بـه  .را در جای خـود خـواهیم خوانـد          ای برجای نهاد که آن      دیِن آشور شده بود نوشته    

، پــس از دوهــزار ســال شــوکت و جــالل و شــکوه، در لشکرکــشی       )زیــانخو(ســلطنت عیالمیــان  

  .شد روزگار محو  پیش از مسیح از صحنۀ۶۴۰در سال » فرستادۀ خدای آشور«جهادگرانۀ 

زمـان در نیمـۀ غربـِی فـالت           در ایـن  . ولی این اوج قدرت دولت آشور آغاز افول آن نیـز بـود            

 ســال پــس از  ۲۸شاهی مــاد انجامیــد، و  تــشکیل شاهنــ  ایــران رخــدادهائی در جریــان بــود کــه بــه   

تــسخیر شاهنــشاه مــاد درآمــد و امپراتــوری آشــور از صــحنۀ   نــابودی دولــت عــیالم کــشور آشــور بــه 

  .روزگار محو شد تا دوران نوینی از تاریخ در جهان آغاز گردد
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  در آذربایجان) آترپاتیان(نا  پادشاهی مان. ۴

حلـِی آذربایجـان در همـسایگی شـمالی     نامی است که آشوریان بـه یـک سـلطنت م       » نا  مان«

اند؛ و ما از نام حقیقی کشور آنها اطالعی نداریم، لـذا آنـان را بـا همـین نـام                       خودشان داده بوده  

آنهــا قبــایلی   . گــردد  بــدایاتِ ســلطنت آنهــا بــه اوایــلِ هــزارۀ پــیش از مــسیح برمــی        . نــامیم  مــی

ه تـا رود ارس مـی       های جنـوبی و شـرقی دریاچـۀ ا          زبان بودند که از کناره      ایرانی در . زیـستند   ورمیـّ

پرسـندگانِ اینـدِرا و پرسـتندگانِ       (» آتـر پاتِیـان   «و  » اینـدِرا پاتِیـان   «این منطقه ما با نامهای قبایل       

» آتــور پاتِیــانو«و نــامِ دومــی » اینــدرا پاتیــانو«آشــنا هــستیم کــه نــام اولــی در اســناد آشــوری   ) آذر

. انـد  ها همین ایندِراپاتیان و آترپاتیان بـوده  انم دهندگان پادشاهی موسوم به   پس تشکیل . است

دانیم، ایندِرا و آتر دوتا از ایزدان کهـنِ آریـایی بودنـد، و هـردو را در بخـش نخـست                    چنانکه می 

نــا از جانــب  کــشور مــان. آذربایجــان نــامش را از همــین قبایــل آترپاتیــان گرفتــه اســت . شــناختیم

   ١.ر آشور همسایه بودغرب با کشور آرمنیّە، و در جنوب با کشو

م ســخن  نیمــۀ دوم ســدۀ هــشتم پ  بــار در اســناد آشــوری متعلــق بــه  نــا نخــستین از کــشور مــان

جنـوب دریاچـۀ اورمیّـه و اسـیر گـرفتن          نـصر سـوم از لشکرکـشیهایش بـه          شـلم . میـان آمـده اسـت       به

نــا  انبعـد کــشور مــ  زمــان بــه از ایـن . دهخـدایان و تخریــب روســتاها و بـاجگیری ســخن گفتــه اســت  

یاد شـده   » زو  ایران«زمان با نام      نا در این    از شاه مان  . شود  پیمانِ آشوریان شناخته می     عنوان هم   به

امیــر » داتە بــغ«. جــایش نشــست بــه» آزا«م درگذشــت و پــسرش   پ۷۱۶زو در ســالِ  ایــران. اســت

احتمـاال  (» ەآنـدِیَ «و  ) منطقـۀ میانـه   (» سـگَرتِیَە «کمـک امیـران       بـه ) منطقۀ مراغه (» هوئیش دِش «

نــا از تابعیــتِ آشــور برآمــد، آزا در   و بیــرون کــشیدن مــانآزادرصــدد برکنــار کــردن ) منطقــۀ تبریــز

نــا را از  ســلطنت نشــست و کــشور مــان  داتە بــه جنــگ بــا آنهــا در کنــار کــوه ســبالن کــشته شــد، بــغ  

. مداد کـرد اسـت ) سـارگون دوم (زو از شـاه آشـور      پسر دیگـر ایـران    . تابعیت دولت آشور بیرون برد    

                                                 
یـــک امپراتـــوری آریـــایی تـــشکیل شـــد کـــه   دریاچـــۀ واناطـــرافدر پـــیش از مـــسیح  ۱۲۷۰والی  حـــدر 1

حیـات خـود ادامـه     تشکیل دولت ماد بـه عنوان یک پادشاهی تا  برپا بود، و سپس به م     پ ۷۵۰تاحوالی
 ، و )خـاک؛ زمـین   : شـهر، اَرتـو   : اور(شناختند    می »اور اَرتو « آشوریها این کشور را با نام آشوری      . داد
انـد   نامیـده  خـودِ مـردم ایـن سـرزمین کـشورشان را آرمنِـیّە مـی           . نامیده شـده اسـت     »آرارات« توراتدر  

ــه آنهــا در پیمــان ). یعنــی آریاســتان ( ــو اســتفاده مــی    هایــش نام ــام اور اَرت ــا آشــوریها از ن ــد،  کــرده ان ب ان
هـا و آشـوریها پـارس را انـشان مـی نامیدنـد در            آن سـبب کـه بـابلی        گونه که کوروش بـزرگ نیـز بـه          همان

جـای اوراَرتـو نـام        مـن بـه   . سند بابلیش خودش را شاه انشان نامیده تا برای مردم بابل قابل فهم باشـد              
  .آرمنیّە بعدها آرمنستان شد و اکنون ارمنستان گوئیم. نویسم بوده را میاصلی آن کشور که آرمنیّە 
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زنـده   دسـتور سـارگون زنـده    داتە شکست یافته دستگیر شد و بـه  بغ. نا لشکر کشید مان  سارگون به 

دیگـر امیـران   . اش را بـرای ارعـاب مـردم بـر دار کـرده گرداندنـد             پوست از تنش برکندند و الشه     

ه در سختی سرکوب شدند، هرکـ  محلی آذربایجان که نامهایشان در کتیبۀ سارگون آمده است به         

زنده پوست از تنش برکشیده شد و بر دار شد، و برخی که داوطلبانـه           قیام شرکت کرده بود زنده    

  . تسلیم شدند با خانواده به سرزمینهای دوردستِ تابع آشور در شام تبعید شدند

اَشـە    اَیـران   «امـالی آشـوری آمـده اسـت کـه شـاید شـکل درستـشان                   زو و آزا به     نامهای ایران 

ــ«و » وهــو هــو ە اَشە اســت کــه بــه. بــوده اســت» وــە تلفــظ دیگــری از اَرتمعنــای عــدالت اســت اَش .

هـوئیش دِش یعنـی شـهر    : نامهای آبادیهـای آذربایجـان کـه در ایـن سـند آمـده نیـز ایرانـی اسـت            

ــغ. خــوب، ســگرتیە یعنــی سنگــستان  ە کــه نــام یــک کــاوے آذربایجــانی اســت نیــز خالــصاً     بدات

نیز معنا » مجریِ قانون خدائی«. گوئیم» خداداد«که اکنون »  خداعطیۀ«معنای  ایرانی است به

ــرا   مــی ــایش  یــک» دات«دهــد؛ زی ــانون«معن ــشانه . اســت» ق هــا حکایــت از آن دارنــد کــه     ایــن ن

نامهـــای شـــبیه ایـــن نیـــز از قبیـــل  . دمِ تـــاریخ ســـرزمین آریـــان بـــوده اســـت  آذربایجـــان از ســـپیده

تلفــظ آشــوری  وش، و شـماری جــز اینهــا کـه همــه بـه   مزدائوکـو، آریــائوکو، ایـشتائیکو، آریابوشــت  

هـــای آشـــوری کـــه گزارشـــهای مربـــوط   وفـــور در کتیبـــه نوشـــته شـــده اســـت نیـــز در ایـــن زمـــان بـــه  

در . بودن بومیانِ آذربایجان اسـت    ) ایرانی(اند آمده است که نشانگر آریایی         آذربایجان داده   به

روایـان آریـایی از قبیـل     نامهـای فرمـان   زمان در شـرق انـاتولی و اطـراف دریاچـۀ وان نیـز بـه          همین

خــوریم، کــه   برمــی) اَســپە و وینداَســپە اســت  کــه تلفــظ آشــوری گــشت  (کوشتاشــپی، وینداشــپی  

  .زبان در مناطق شرق اناتولی است دهندۀ پراکندگی قبایل ایرانی نشان

و داتە    مناسـبت سـرکوب قیـام مـردم آذربایجـان و کـشتار بـغ                ئی که به    سارگون دوم در کتیبه   

یعنــی همــان پــسِر (نــا  شــاه مــان«دیگــر امیــران ایرانــی آذربایجــان از خــود برجــا نهــاده نوشــته کــه   

را اداره  اتفـــاق ســـران و کالنتـــران و مـــشاوران و خویـــشان و امیرانـــی کـــه کـــشور وی  بـــه) زو ایـــران

سـت  او شـده ا  کردند در مرز به پیشواز آمد و از سارگون تقاضا کرد که انتقام اهانتهائی که بـه               می

 ایـن تقاضـای شـاه    ١».اتفـاق مـشاوران بـزرگ کـشورش انجـام داد       گرفته شود، و این تقاضـا را بـه        

هـدف سـارگون از نویـساندن ایـن لوحـه         . داتە انجامیـد    نا همان بود که دیـدیم بـه نـابودی بـغ             مان

ن عنـوا  اطاعـت او درآمـده اسـت، ولـی مـتن آن بـرای مـا بـه                  نـا بـه     بیان این افتخار بوده که شاه مان      

هائی از یـک نظـام سیاسـی         گران تاریخ ایران اهمیت تاریخی دارد، زیرا بازگویندۀ جنبه          مطالعه

رأیی نهاده شده بـوده اسـت نـه     ایرانی در آن دوران دور تاریخ است که اساسش بر مشورت و هم            
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دیگـر اینکـه معلـوم      . بر استبداد شخصی و خودرأییِ شاه آنگونـه کـه در کـشور آشـور بـوده اسـت                  

زمان دو فرقه بـوده انـد؛ یـک فرقـه طرفـدار سـلطنت خانـدان         د که امیران آذربایجان در آن    شو  می

فرقـــه خواهـــان جـــدایی از آشـــوریان و احتمـــاالً  انـــد، و یـــک آشـــور بـــوده زو و وابـــستگی بـــه ایـــران

زمــان در کنــار خــوی و   انــد کــه مرزهــای شــرقیش در آن   شــان آرمنــیّە بــوده  پیمــانی بــا همــسایه  هــم

  .نی بوده استچالدیرانِ کنو

نـا   نا گرفت آن بود که آبادیهائی در جنوب مـان  نشاندۀ مان  بهائی که سارگون از شاه دست     

کـه  ) اکنـون اوسـکو  (» اوشـکایَە «او سـپس بـه   . کشور جدا کرده ضمیمۀ کـشور آشـور کـرد       را از آن  

اوشـکایَە  کوهـستان گریختنـد، و او    پیمان آرمنیّە بود لشکر کشید، مردم اوشکایە از بیم او بـه    هم

 آبـادیِ کوچـک کـه پیرامـون آن          ۱۱۵هـا و باغهـای اوشـکایە بـا            را تاراج و ویران کرد و کلیۀ خانه       

زار و تاکستان و باغ برسر راه بود را آتش           آتش کشید و هرچه مزارع و گندم        واقع شده بودند را به    

در .  نهـاد  مناسبت این پیروزی بـزرگ کـه نـصیب خـدای آشـور شـده بـود برجـا                    ئی به   زد، و کتیبه  

زنیهای مشابهی در چندده آبـادی در حاشـیۀ    گزارشهای دیگری خبر کشتارها و ویرانیها و آتش 

دسـت سـارگون    غربی آذربایجان کنونی داده شده، و اشاره شده که این آبادیها پیش از آنکه بـه          

 دهـد  نابود شوند ازنظر آبادانی و زیبایی همچون بهـشت بودنـد؛ و از کاخهـای مجللـی خبـر مـی                 

دسـت سـارگون نـابود     خـشم خـدا گرفتـار آمـده بـه         که در این آبادیها برافراشته شده بود؛ و همه به         

  .دست آمد دهد که در دژهای تسخیرشده به گشتند؛ و از ثروتهای انبوهی خبر می

نـا   برخی آثار فلزی بازمانـده از دوران مـان  . اند ها دارای تمدن قابل توجهی بوده     نایی  مان

تصویری کـه از  . دهد نایی می قز کشف شده است خبر از هنر نسبةً پیشرفتۀ مان که در نزدیکی س   

دوره بـر جـام زیبـائی از مفـرغ کـشف شـده اسـت او را در رختـی مجلـل                   نا متعلق به همـین      شاه مان 

از یــک هنرمنــد  . دهــد کــه شــبیه همــان رختــی اســت کــه بعــدها شــاهان ایــران داشــتند      نــشان مــی 

یک جام مفرغی کشف شده که دربرابر گلدانِ بزرگی کـه بـر روی   نائی نیز تصویری بر روی     مان

رخت بلند . تار است یک کرسی کوچکی نهاده ایستاده است و در حال نواختن سازی شبیه سه   

و زیبا و مجللِ او رخت ایرانی است، و آرایش موی سر و ریـِش ایـن مـرد هنرمنـد خبـر از تمـدنی        

نــایی از  تــصاویری کــه از ســه امیــِر مــان.  داشــته اســتنــا وجــود دهــد کــه در مــان نــسبةً پیــشرفته مــی

هـای نـسبةً بلنـد کـه تـا زیـر زانـو                های آشوریان برایمـان مانـده اسـت آنهـا را در جامـه               نگاره  سنگ

ئــی از پوســت کامــل پلنــگ یــا یوزپلنــگ و دوتایــشان   شــان جبــه دهــد کــه یکــی رســد نــشان مــی مــی

هـای نـه کوتـاه و      بلندشان بر تن دارند، نیزه    های مشابهی از پوستِ شاید ببر بر روی پیراهن          جبه

 را  اسـپ بلند برپا دارند، و دوتا نه بلند در دست دارند، شلوار بلندِ چسپان و کفش چرمیِن ساقه        
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انـد هـم    این تصاویر که آشـوریان از آنهـا کـشیده      . برند  شاه آشور می    با خودشان برای پیشکش به    

هـــای تمـــدن و شهرنـــشینی در آنهـــا دیـــده  شانهدهـــد و هـــم نـــ خبـــر از رشـــادت و دالوری آنهـــا مـــی

ــی ــود مـ ــشیده    . شـ ــاد کـ ــرزمین مـ ــران سـ ــر امیـ ــوریان از دیگـ ــه آشـ ــصاویری کـ ــد اشـــخاص و   در تـ انـ

انــد، کــه خبــر از همــسانی قــومی و    همــین شــکل و شــمایل نــشان داده شــده   لباسهایــشان دقیقــاً بــه 

بینـیم    مـردان را مـی  نائی گروهی از  بر روی یک تشت مفرغی مان     . دهد  فرهنگی مردم منطقه می   

اند، مـوی ریشـشان    که رخت شیک و نو دربر دارند، موی سرشان را کوتاه کرده و با نواری بسته    

انـد، در دسـت راستـشان نیـزۀ چـوبینِ کوتـاه و در دسـت چپـشان دسـتمال                       را کوتاه کرده و آراسته    

نظـر   بـه .  اسـت زدن شـان در حـال بـشکن    اند؛ و یکـی  کوبی اند و در حال رقص و پای  بلندی گرفته 

باال گرفته است ضمن رقصیدن بـا   شان که دهانش باز است و سرش را اندکی به رسد که یکی   می

شود که این نقش یادآور یک روز جـشن ملـی اسـت     معلوم می. بقیه در حال سرود خواندن است    

نائیـان اسـت کـه        این نقش خبِر گـسترش فرهنـگ شادزیـستی در میـان مـان             . که شاید نوروز باشد   

  . داده است اساس فرهنگ ایرانی را تشکیل می دانیم نانکه میچ

دهـد کـه    نائیان معبد نداشـتند، بـرای خدایـشان پیکـره نـساختند، و ایـن خبـر از آن مـی                مان

. انـد   فرهنگ آنهـا متـأثر از فرهنـِگ برآمـده از تعـالیمِ زرتـشت بـوده، هرچنـد کـه زرتـشتی نبـوده                        

سـاختند قـوم ایرانـی     ه بـرای خدایانـشان بتخانـه نمـی       دانـیم، تنهـا قـومی در جهـان کـ            چنانکه می 

ناهـا یافـت نـشده اسـت، و      تا کنـون هـیچ اثـر هنـری کـه خبـر از خـشونت بدهـد نیـز از مـان             . بودند

  .گاه یافت نشود شاید هیچ

انــد ولــی اکتــشافاتی در سرزمینــشان    ناهــا دارای تمــدن قابــل ذکــری بــوده   هرچنــد کــه مــان 

دانـیم از     شـان مـی     ناختی دربـارۀ آنهـا برسـاند، و آنچـه دربـاره           شـ   صورت نگرفته است که ما را بـه       

شناسـان غربـی    های آشوریان است که برای ما بازمانده است و چند تکه آثاری که باستان              نوشته

  . اند چندین دهه پیش از این از زیر زمین بیرون کشیده

یجـان از آنهـا    نـا نیاکـان مردمـی بودنـد کـه بعـدها مغـان آذربا                دهندگان سلطنت مان    تشکیل

شـان بـه      ناها بـا حفـظ سـلطنت خودمختـار محلـی            وقتی پادشاهی ماد تشکیل شد مان     . برخاستند

قبیلـۀ دیگـر کـه نامهایـشان      هرودوت در کنار پارتکانیان و آریازنتان و سه.پادشاهی ماد پیوستند  

 اتحادیــۀ دهنــدۀ اولیــۀ عنــوان یکــی از شــش قبیلــۀ تــشکیل را نوشــته، از مغــان آذربایجــانی نیــز بــه

کنـد کـه همـۀ ایـن         هـائی کـه از ایرانیـان داشـته تأکیـد مـی              قبایل ماد نام برده است، و بنا بر شنیده        

آنها اشاره کرده است  ها که هرودوت به  این مغ١.نامیدند ها از قدیم خودشان را آریایی می قبیله
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کردند که از   ادعا میاند؛ زیرا در زمان پارتیان و ساسانیان مغان ناها بوده   همین مان  شک  بی

درسـت در  (کردنـد کـه زرتـشت در همـین منطقـۀ دریاچـۀ اورمیّـه               نوادگان منوچهرند، و ادعـا مـی      

آنهــا بــا همــین ادعــا . متولــد شــده و از قبیلــۀ مــا بــوده اســت) نــا بــوده جــائی کــه مرکــِز ســلطنت مــان

نحصار خودشان متولیان دین زرتشت شدند و تا پایان دوران ساسانی منصب تولیت دین را در ا

قبیلـۀ آنهـا از آنجـا ناشـی شـده بـوده کـه آنهـا در                    شاید ادعـای انتـساب زرتـشت بـه        . نگاه داشتند 

زیــرا از نظــر تمــدنی ســابقۀ آنهــا بــیش از    (خــاطر آنکــه باســواد بودنــد    زمــان شاهنــشاهی مــاد بــه  

) دهد نا می حکومتگرانِ ماد بود، و اسناد آشوری نیز خبر از وجود دبیرانِ نویسنده در دربار مان

معلمــان و مربیــانِ دینــِی . کردنــد کردنــد و در مراســم عبــادی نیــز امامــت مــی  اوســتا را تــالوت مــی

در اینکـه مغـان در زمـان       . انـد   فرزندان خاندان سـلطنتی مـاد و هخامنـشیان از میـان همینهـا بـوده               

رو    ایـن  پارتیان و ساسانیان انحصارکنندگان تولیت دیـن بودنـد اطالعـات کـافی وجـود دارد؛ از                

. انـد  یقـین گفـت کـه آنهـا در زمـان مادهـا و هخامنـشیان نیـز موقعیـت مـشابهی داشـته                      تـوان بـه     می

در جــائی کــه ) آذرگــاهِ شــیز(تــرین مرکــز دینــی ایرانیــان   تــرین و مقــدس دانــیم، کهــن چنانکــه مــی

» آترپاتیکـان «اینجـا مرکـز کهـنِ قبیلـۀ     . نا بوده تأسـیس شـده اسـت        سرزمین اصلِی پادشاهی مان   

داستان انتـساب زرتـشت بـه       . یاد شده است  » آترپاتیانو«بوده که در اسناد آشوری از آنها با نام          

حـدی در منـاطق غربـی     اند تا اواسط زمان هخامنشی به قبیلۀ مغان که خود اینها جعل کرده بوده 

رتـشت  پتوکَە و ارمنستان عمومیت یافته بوده که نویـسندگان یونـانی از ز              ایران و ازجمله در کَت    

در گفتـار بعـدی ضـمن سـخن از     . انـد  یاد کـرده  » دین مغان «با صفِت مغ، و از دین زرتشت با نام          

  .مغان بازخواهیم گشت هوخشتر به
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