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  ) رضايي  استاد عبدالعظیم  روايت(  از تاريخ  پیش  نايرا

  

    بارانین  ، ايران يخین  اروپاي

و   معروف  ايرانشناس  گیرشمن  چون  نامداري  و موّرخان  شناسي زمین  تحقیقات  را از ديدگاه  ايران  در اينجا سرزمین -١-٢

    . دھیم قرار مي  مورد بررسي  نگاران و تاريخ  پژوھان ديگر دانش

  

  باران  ي دوره  ايران  بود، فالت  پوشیده  يخ  ھاي اروپا را توده  اعظم  بخش  كه  ، در ھنگامي شناسي اخیر زمین  بنابر تحقیقات

  كه -  فالت  اين  مركزي  در بخش  زمان  ، در آن قرار داشت  نیز در زير آب  مرتفع  نقاط  حّتي  آن  طي  گذراند كه را از سر مي

بلند   از كوھھاي  بسیاري  رودھاي  كه  پھناور قرار داشت  اي رياچهد -   است  درآمده  نمكزار وسیعي  بیابان  شكل  به  امروزه

در   حّتي  مزبور بلكه  تنھا در بیابان  نه  كه(  درياچه  اين  و صدفھاي  ماھیان  ھاي سنگواره. شد سرازير مي  آن  سوي  به

  مجسم  از میالد مسیح  پیش  چند ھزار سال را در  و خاك  آب  اين  طبیعي  ، وضع) است  آمده  دست  نیز به  مرتفع  ھاي دره

  و ھوا رو به  آب  وضع  تدريج  كرد، به  از میالد فرض  پیش  ھزار سال  تا پانزده  ده  را بین  آن  توان مي  كه  در دوراني. سازد مي

شود، و  مي  نامیده«   عصر خشك« اصطالحًا   فرا رسید كه  دوراني  آن  جاي  و به  رفت  از میان  باراني  دوران: تغییر نھاد

  ديگر موجب  از سوي  داخلي  ھاي درياھا و درياچه  سطح  و بلند بودن  طرف  از يك  باران  شدن كم. دارد  ادامه  ھنوز ھم

  ر مصبھا، د رودخانه  جريان  بر اثر نظم. رسانید مزبور مي  منابع  كوھھا را به  آب  شد كه  رودھا و جويبارھايي  جريان  كندي

  ي دره  میان  حد فاصلي  آورده  بیرون  سر از آب  زودي  به  داد كه  را تشكیل  زمینھايي  قطعه  ، گرد آمده آنھا ذخاير رسوبي

برد،  سر مي  به  ايران  بیشتر در فالت  كه  از تاريخ  پیش  ، انسان دوران  در اين. موجود آورد  به  و كوه  آينده  موجود يا دشت

  درختان  ھاي آنھا را با شاخه  كرد و سقف كوھھا حفر مي  پر درخت  در اطراف  گزيد كه مي  سكني  اخھاييدر سور

بودند،   كھن  رودھاي  زيرزمیني  آنھا بسترھاي  اغلب  را كه  متعددي  سنگي  نیز غارھا يا پناھگاھھاي  پوشاند گاھي مي

   .داد قرار مي  مورد استفاده  سرپناه  عنوان  به

  

  حفاري  را طي  مورد اشاره  ي دوره  انسان  آثار و بقاياي  بار در ايران  نخستین  براي  مكتشفین ١٩۴٩  در بھار سال -٢-٢

  ي تھیه  در اينجا براي  انسان. دادند  تشخیص) شوشتر  شرقي  در شمال  واقع  بختیاري  در كوھھاي(  پیده  در تنگ  غاري

  طرز كاربرد چكش  به  وي. كرد مي  استفاده  از نیرو و قدرت  و تدبیر، بیش  رھگذر از حیله  درين و  پرداخت شكار مي  غذا به

  ، از ناھنجاري دادن  صیقل  با اندكي.  داشت  بود، آشنايي  متصل  شكافداري  چوبدستي  به  كه  و تبري  ، تبردستي سنگي

  ساختند، به مي  حیوانات  از استخوان  كه  درفش  از قبیل  ستخوانيا  آالت. شد مي  كاسته  ، اندكي بدوي  ابزارھاي  اين

طور   به  كرد كه مي  استفاده  سفالین  ظرف  از نوعي  موقع  در آن  انسان.  داشت  تداول  سنگي  كمتر از مصنوعات  مراتب

با   ظرفھا ھمراه  نوع  اين. بود  شده  رنگ  كامًال سیاه  در غار، بر اثر دودخوردگي  وي  سكونت  شد و در پايان مي  پخته  ناقص

  سكونت  ي دو مرحله  بین  از وجود ارتباط  مھمي  ي نشانه  و بنابراين  پیدا شده  ايران  در فالت  انسان  بقاياي  ترين قديمي
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   . اوست

  

    در عصر نوسنگي  ايراني  زنان

و شايد   آتش  نگھبان  از آنكه  گذشته  وي: بود  شده  گذاشته  زن  ي برعھده  خاصي  ي وظیفه  ابتدايي  ي جامعه  در اين

  خوردني  ھاي ريشه  جستجوي  بردارد و در كوھھا به  چوبدستي  بايستي بود، مي  سفالین  ظرفھاي  ي و سازنده  مخترع

آورد، مولود  مي  كه  ھايي  آنھا و دانه  رويش  و فصل  گیاھان  شناسايي. بپردازد  وحشي  ھاي میوه  آوري يا جمع  گیاھان

در   وي  كوششھاي  نخستین. شد مي  رھنمون  و زرع  كشت  آزمايش  بود و او را به  وي  و مداوم  طوالني  مشاھدات

با   بود، زن  كرده  پیشرفت  مرد اندكي  كه  حال  و در ھمان  گرفت  انجام  رسوبي  زمینھاي  ، بر روي كشاورزي  ي زمینه

  اين. ظھور رسانید  ي منصه  به  فراواني  ابتكارات -دارد   تعلق  دوره  در غاربدان  سكونت  كه -  صر نوسنگيدر ع  كشاورزي

،  نخستین  در جوامع  باشد كه  شده  سبب  موضوع  انجامید، و شايد ھمین و مرد مي  زن  بین  ايجاد تفاوتي  امر ناگزير به

  حال  رسید، و در عین مي  روحانیت  مقام  كرد، به مي  را اداره  قبیله  ، كارھاي زن  يجوامع  در چنین. يابد  بر مرد برتري  زن

و   بوده  ايران  فالت  اصلي  ساكنان  از مختصات  زن  و برتري  از اولويت  نحوه  اين. بود  خانواده  زنجیر اتصال  وي  ي سلسله

   . است  وارد شده  فاتح  آريايیان  بعدھا در آداب

  

    ايران  فالت  ساكنان  ستیننخ

  در شرايط  ژرفي  بروز تغییرات  بود، موجب)  خشك(  آبي بي  ي دوره  پیشرفت  معلول  ھا كه دره  روزافزون  شدن خشك -٣-٢

از   يا ذخیره  رودھا در آن  مزبور كه  ي درياچه  شد و سواحل  خشك  مركزي  بزرگ  ي درياچه  تدريج  به. گرديد  انسان  زندگاني

زيستند  در كوھھا مي  كه  جانوراني. شد  پوشیده  فراوان  و مرغزارھاي  بود، از مراتع  گذاشته  جاي  حاصلخیز به  رسوبات

  و در دشت  آنھا پرداخت  تعقیب  ، شكار بود، به زيستش  ي وسیله  كه  سپردند و انسان  نوپديد ره  چمنزارھاي  سوي  به

را در   امكان  كرد، اين  از میالد فرض  پیش  ھشتم  ي را در حدود ھزاره  آن  تاريخ  توان مي  كه  زمان  از اين. گزيد  سكني

تأخیر   تابع  تمّدن  اين.  كنیم  گیري پي  انقطاع  را تقريبًا بدون  فالت  ساكنان  مادي  در تمّدن  حاصله  پیشرفت  كه  داريم  دست

  تغییرات  توان اما نمي.  است  بوده  و مھاجرت  و نیز ھجوم  ھمسايه  با ملل  تماس و ھوا،  ، آب زمین  طبیعي  ، وضع محیط

حاضر   تا حال  حّتي  ، چه است  امور بر ما مجھول  اين  ھنوز غالب  در حقیقت  قرار داده  را در اينجا مورد مطالعه  حاصله

   . است  مانده  باقي  خوردهن  بكر و دست  شناسي باستان  از نظر تحقیقات  ايران  سراسر خاك

  

  تھران  در جنوب  كاشان  نزديك) Sialk(  ، سیالك شده  شناخته  ايران  در دشت  كه  انسان  سكونت  محل  ترين كھن -۴-٢

  نخورده  بكر و دست  برفراز خاك  و درست  مصنوعي  اي تپه  ي در پايه  انسان  ي اولیه  سكونت  ھاي در آنجا نشانه  كه  است

از   كه  و در زير آلونكھايي  دانست را نمي  آن  ، طرز ساختن شناخت را نمي  ھنوز خانه  روزگار انسان  در آن.  است  پیدا شده

  ھاي مانده باقي  بر باالي  محقري  ھاي چینه  زودي  به  ولي.  داشت مي  بود، خود را محفوظ  شده  درست  درختان  ي شاخه

. بخشید مي  را نیز توسعه  كشاورزي  داد، فعالیتھاي مي  شكار ادامه  به  كه  ھمچنان  انسان. دش  ساخته  پیشین  مساكن

  ، استخوان نخستین  دوران  بقاياي  در میان  آيد كه امر از آنجا بر مي  بود و اين  آذوقه  كردن  ذخیره  وي  فعالیت  نوع  سومین

   . است  پیدا شده  گاو و گوسفند اھلي

  

 -شد  مي  ساخته  چرخ  چون  ابزاري  داشتن  و بدون  در غارھا با دست  كه  و دود زده  و سیاه  سفالین  بر ظروف  الوهع -۵-٢
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  نوع  از اين  ناشي  اند و عوارض پخته مي  بسیار ابتدايي  ھاي را در كوره  آن  كه  است  پیدا شده  ھم  قرمز زنگ  ظرف  نوع  يك

  صورت  گري كوزه  در فن  پیشرفت  نخستین  دوران  در اين.  است  گذاشته  جاي  آنھا به  بر سطح  يرنگ سیاه  ھاي لكه  پختن

  شكل  به  اي بود با پايه  دوام  ناھموار و كم  ھاي از كاسه  مزبور عبارت  ظرفھاي. دار بود نقش  ظروف  پیدايش  ، و آن گرفت

تر  دقیق  ي با مطالعه. كردند مي  نقش  و عمودي  افقي  خطوط  آن  بر روي  كه  سفیدرنگ  از قشري  و پوشیده  مرغ تخم  جاي

  جاي  به  انسان  بود كه  نگذشته  زمان  از آن  ، زيرا ھنوز چیزي سبد سازيست  ي مزبور مقدمه  نقش  شود كه مي  معلوم

   .بود  كرده  خشك  تابو در آف  اندوده  رس  آنھا را با گل  روي  كار برد كه  را به  ، سبدھايي ظرف

  

  دھد كه مي  نشان  است  شده  ساخته  يا از سنگ  پخته  رس  از گل  كه  حلقه  اي مالحظه  تعداد قابل  پیداشدن -۶-٢

از   كارد كه  ي تیغه  بود، مثل  از سنگ  ابزار كار ھمه.   است  شناخته را مي  نساجي  صنعت  مبادي  ايران  قديم  انسان

  اشیاء كوچك  عصر نخستین  در اواخر اين.  تراش  و آلت  شده  ، تیر صیقلي داس  ي شد، تیغه مي  ساخته  چخماق  سنگ

  بايستي مي  كه  شناخت را مي  فلزي  نخستین  داشت  تازه  غارنشین  انسان. شد، پديد آمد مي  كاري چكش  كه  مسین

  ذوب  اما ھنوز راه.  برخوردار است  و تورق  انعطاف  از قابلیت  مس  كه بود  شده  قرار دھد و نیز متوجه  را مورد استفاده  آن

. داشتند  عالقه  آرايش  ھر دو به  مرد و زن. بود  عصر نوسنگي  پايان  درست  زمان  ، و اين دانست را نمي  آن  كردن

. ساختند مي  نرم  يا سنگھاي  بزرگ  يو دستبند را از صدفھا  انگشتري  ي دادند و حلقه مي  ترتیب  از صدف  گردنبندھايي

    .كردند مي  نرم  ظريف  كار را در ھاونھاي  اين  براي  بود و مواد الزم  معمول  ھم  و يا بزك  احتماًال خالكوبي

  

و  جانور  شكل  كشیدن  بر آن  سابق  ايراني  انسان. كند مي  گري جلوه  استخوان  بر روي  ھنري  ، ذوق كاري در كنده -٧-٢

ابزار خود را با تصوير سر   ي كرد و دسته مي  كاري -  كنده  استخوان  ھنرمند عصر حجر اخیر بر روي. بود  را آغاز كرده  آدمي

را   دوران  اين  انسان  كه  است  چاقويي  ي دسته  شده  كشف  تاكنون  كه  اي قطعه  زيباترين.  آراست مي  يا خرگوش  غزال

از   يكي  ، و اين دور خود بسته  كمربند به  ي وسیله  را به  و لنگي  بر سرنھاده  كالھي  شب  كه  يدھد، در حال مي  نشان

    . است  آمده  دست  به  خاور نزديك  از انسان  كه  است  تصاويري  ترين كھن

  

    مرگ  و حكايت  نوسنگي  ايرانیان

و   نزديكي  اين. سپردند مي  خاك  آلونكھا يا اتاقھا به  در كف  اي پیچیده  طرز در ھم  و به  طور مچاله  را به  مرده -٨-٢

در خورد و   توانست مي  وي  روح  ، زيرا كه داشت مي  او معاف  ھدايا براي  ي تھیه  را از لزوم  ، زندگاني با مرده  ھمجواري

در   خواھد كرد كه  زندگي  گونه ھمان  ز مرگا  پس  معتقد بود كه  از قديم  انسان. شود  شريك  با ساير افراد خانواده  خوراك

  آمده  دست  در غار به  كه(  سر مرده  گوسپند در نزديكي  و دو فك  صیقلي  از سنگ  وجود تبري. بود  زيسته  زمین  روي

. شد مي  نیز در گور گذاشته  مايعات  قوي  احتمال  جامد و به  خوردنیھاي  ھمچنین. دھد مي  باور را نشان  اين)  است

  موضوع  و ازين  است  شده  نیز مشاھده  غیر از ايران  در نقاطي  پديده  آوردند و اين قرمز در مي  رنگ  را به  جسد مرده

  مرده  سپردن  خاك  از به  و يا پیش  پوشانده قرمز مي  از رنگ  خود را با پوششي  بدن  يا افراد انساني  آيد كه بر مي  چنین

    .اند پاشیده مي  جسد وي  رويبر   اكسید آھن

  

در  -باشند   شدن قرباني  قابل  كه  است  بوده  چھارپاياني  داشتن  به  نیاز انسان  آن  ي انگیزه  كه -  حیوان  كردن اھلي -٩-٢

  خوراك -ند باشد نیازم  انسان  به  در مورد تغذيه  آنكه بي -   رود و حیوان شمار مي  به  اي و عمده  مھم  عامل  تمّدن  پیشرفت
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و   اغنام  و تربیت  داري گله. قرار گیرد  مورد استفاده  و نقل  در كاريا حمل  توانست كرد و نیز مي مي  بشر را تأمین  و پوشاك

  دوران  در اين  ترتیب  بدين.  گرفت را در بر مي  بردگان  و حّتي  ، فرزندان زنان  بود كه  بزرگ  اي وجود خانواده  مستلزم  احشام

  از منابع  برداري و بھره  حیوانات  ، تربیت و زرع  ، كشت ، باغداري شكار، صید ماھي: وجود آمد  به  اقتصادي  ي عناصر اولیه

    . زيرزمیني

  

د كار تولی  آمد، به  بود بیرون  شكار كردن  به  ملزم  روزانه  خوراك  ي تھیه  براي  در آن  كه  بشر از وضعي  بدينسان -١٠-٢

مورد   آنھا را با كاالھاي  توانست مي  شد كه  ايجاد مواد اضافي  يعني  تجارب  گسترش  ي مرحله  و وارد نخستین  پرداخت

  ساكنان  كه  صدفي  صدفھا و جانوران. بود  وجود آمده  به  زمان  از آن  پیش  بازرگاني  در حقیقت. كند  نیاز ديگر مبادله

  و معلوم  قرار گرفته  متخصصان  بردند، مورد آزمايش كار مي  به  زينت  عنوان  به)  اول  دوران( عصر  در اين  كاشان  سیالك

  دست  به - دارد   فاصله  در حدود ھزار كیلومتر تا سیالك  كه -   پارس  تنھا در خلیج  دارد كه  انواعي  به  تعلق  كه  است  شده

  آن  اجراي  ي گرد وسیله دوره  فروشان  دست  ، بلكه گرفت نمي  تقیمًا انجاممس  مبادالت  كه  است  بديھي.  است  آمده مي

    .بودند

  

از   تجارت  شروع. اند مجزا و منفرد برخوردار بوده  از زندگي  تاريخي  ما قبل  ي دھكده  يك  ساكنان  ھم  تاريخ  در اين  حّتي

و   ھند و فرانسويان  را از اقیانوس  نیز صدف  در آلمان  آنان  معاصران، زيرا  است  نبوده  ايران  فالت  ساكنان  خاص  امتیازات

،  بشر از بھشت  شدن رانده  ي درباره  و مسیحي  يھودي  محتمًال در معتقدات. اند كرده وارد مي  عنبر را از بالتیك  انگلیسیان

  تحوالت  ترين از بزرگ  يكي  روستايي  حالت  به  ینپیش  از وضع  انسان  انتقال. وجود دارد  عصر نوسنگي  از پايان  اي خاطره

   .دارد  ادامه  حاضر ھم  تا زمان  آن  نتايج  كه  است  بوده  بشري  ي جامعه

  

   سرزمینھا آفريد  آريا را بھترين  خداوند، سرزمین

در   مندرج  شرح  به  كه  ستاستاو  مقدس  ، كتاب آريايي  اقوام  و پیدايش  در مورد مھاجرت  سند تاريخي  ترين كھن -١١-٢

  شده  از اھورامزدا آورده  و با الھام  پیامبر ايراني  زرتشت  ي وسیله  از میالد به  پیش  سال ۶۵٠٠  حاضر، قريب  آغاز كتاب

بر   اما اھريمن .مكانھا آفريد  را در بھترين) Arya Vej(  آرياويج  آغاز ونديداد اوستا، اھورا مزدا سرزمین  روايت  بنا به.  است

در   سكونت  جمعیت  شديد و انبوھي  سرماي  سبب  به  پديد آورد و چون  سرزمین  در آن  سختي  سرماي  كرده  ضد او قیام

  ، در ھفت مقدس  كتاب  آن  مندرجات  موجب  به. پديد آورد  ديگري  زيباي  و ناگوار بود، شھرھا و مكانھاي  ديار سخت  آن

   :وجود آمد  به  ناحیه  زدهشان  كشور ايران

  

  كنوني  آذربايجان  شمالي  و قسمت  بر قفقازيه  است  و مشتمل  خزر واقع  درياي  باختري  در سمت  ناحیه  اين -   آرياويج -١

ھزار و پانصد   كي  آن  رسد و در ازاي مي  سیاه  درياي  و خزر و از باختر به  سیاه  درياي  خاور به  مزبور از جانب  ي ناحیه  ايران

   . كیلومتر است

  

 Sughda  صورت  در اوستا به  واژه  اين.  است  قید گرديده  ھر دو نام  فارسي  در كتابھاي - ) Sogdiana(  سغديا سغديان -٢

  هاما ب. داند مي  سغديان  را پايتخت» گاوو »   دھارلز دانشمند فرانسوي.  است  آمده) Gau(گاوو   ي با كلمه  و ھمراه

سغد   دشت»   اوستا، معني  ي مورد اشاره  از عبارت  ، و بنابراين دشت  يعني  پھلوي  زبان  به» گاوو«دارمستز ،   ي عقیده



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

  و كاشكا دريا واقع»  زرافشان  ي دره«سغد در . بود  و مزرعه  و چراگاه  و باغ  سراسر سبز و خرم  شود كه مستفاد مي» 

  ي سمرقند در حمله. اند نامیده) Marcanda(را ماركاندا   آن  مّورخان  كه  است  سمرقند بوده  هدر گذشت  آن  و پايتخت  شده

  .رسیدند  ھالكت  به  ھمه  آن  و ساكنان  گشت  يكسان  با خاك  مغول

« شھر مزبور  مركز.  است  آمده  دست  به  از آن  و آثار گرانبھايي  گرفته  شھر صورت  اين  ھاي در خرابه  مھمي  كاوشھاي

  ھاي در خرابه  ھمچنین. بود  يافته  تشكیل  در آن  بزرگي  از میالد تمّدن  پیش  چھارم  ي و در سده  داشت  نام«   ارك

  ي و در فاصله  زرافشان  ي در دره  شھر اخیر نیز كه.  است  آمده  عمل  به  بزرگي  اكتشافات) Pentchikent(  پنچیكانت

در . گرديد  ويران  اعراب  در اثر ھجوم  میالدي  ھشتم  ي بود، در سده  سمرقند قرار گرفته  ريكیلومت  و ھشت  شصت

را   دو معبد بزرگ  توان مي  پنچیكانت  ي عمده  از بناھاي.  است  بوده  كار رفته  به  سفالین  ھاي شھر تنبوشه  اين  آب  مجاري

قرار   چھارستون  بر روي  آن  و سقف  متر بوده  متر در ھشت  ھشت  مساحت  به  تاالر مربعي  از آنھا داراي  يكي  برد كه  نام

  شده  واقع  اي محوطه  آن  و در مقابل  بوده  ايوان  يك  به  ديوار و منتھي  بدون  شرقي  معبد مزبور در جانب.  است  گرفته مي

در .  است  و دقت  توجه  جالب  شناسي باستان  از لحاظ  هك  بوده  و نگارھايي  نقش  معبد داراي  در و ديوارھاي.  است  بوده

  مذھبي  در مراسم  دو مرد دھقان  و چند نفر از جمله  شده  خم  محراب  سوي  به  روحاني  از ديوارھا مردي  يكي  نقش

  و آن  شده  شھر واقع  معبد ديگر در شمال. دھد مي  را نشان  سغدي  ي رو تصوير چند شاھزاده ديوار روبه. اند حضور يافته

  ، نیمه سیاووش  سوگ  ي معبد صحنه  ديوار اين  از نقوش  يكي.  است  ديوان  و يك  ، چھارستون تاالر بزرگ  يك  نیز داراي

    .دھد مي  ، را نمايش ايراني  خداي

  

  ، شھرستان ھر پنچیكانتش  میدان: نويسد مي  چنین  در مورد سغد و پنچیكانت]  ١[   شوروي  دانشمند ايرانشناس  يك

  بر روي  زيادي  ھاي از كاخھا، صحنه  در تاالر يكي.  است  شده  كشف  چندي  ، بناھا و كاخھاي آن  خاوري  در بخش. دارد  نام

  و چند نفر دھقان  سغدي  ي و چند شاھزاده  نشسته  بر تخت  ھا، پادشاه صحنه  از اين  در يكي.  است  گرديده  ديوار نقش

  و رقص  نواختن  به  كه  است  ديگر نمايشگر گروھي  ھاي صحنه. جشنند  مراسم  برگزاري  مشغول  ايستاده  برابر وي در

    .مشغولند

  

  سغد مزداپرستي  در شھرھاي  رايج  مذھب  آيد كه بر مي  چنین  است  شده  از آنھا كشف  كه  و آثاري  از معابد سغدي

قرار   الشخواران  آزاد و در دسترس  خود را در ھواي  آنھا مردگان. شمردند مي  را مقدس  چھار آخشیج  و سغديان  بوده

  به  ي در محفظه  كرده  آوري شد، استخوآنھارا جمع مي  خورده  پرندگان  توسط  و گذشتگان  گوشت  از آنكه  دادند و پس مي

   .داشتند مي  نگاه  يا زيرزمین  مزبور را در اتاق  ي محفظه دادند و قرار مي«   استخواندان  مخفف« ) Stodan(  استودان  نام

  

  اين  در اوستا براي.  است  آمده  باختري  شكل  به  و در پارسي) Bakhti(  باختي  صورت  در اوستا به  بلخ -يا باختر   بلخ -٣

« .  است  برافراشته  يبا با پرچمھايز  بلخ  آفريدم  كه  كشوري  اھورا مزدا چھارمین  من«:  است  ذكر شده  شھر دو صفت

  شھر در خراسان  اين.  است  يافته  تبديل  بلخ  و بعدًا به  است  قید شده«   باختي« در اوستا   بلخ  نام: گويد مي» دھالز 

  در اوستا، در كتاب  زيبا مندرج  و صفت  باختي  دارمستتر ، لفظ  ي گفته  بنا به«.  است  باختر بوده  و مركز مردم  واقع  كنوني

  در شمال  طور مبھم  را به  بلخ  محل  اوستاشناس  اكثر دانشمندان.  است  شده  ترجمه» الحسنا   بلخ»   به  مسعودي

، و در سر  نام  ھمین  به  اي قصبه  ، نزديك افغانستان  شھر مزبور در شمال  ھاي خرابه  كه  پندارند، در صورتي مي  خراسان

    .دارد  كیلومتر فاصله  رود و تا رود آمودريا پنجاه بخارا مي  به  از كابل  كه  است  شده  عواق  اي جاده
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  شده  خوانده) Bactrian(  باكتريان  يوناني  به  نام  اين.  است  بوده  كیاني  پادشاھان  و پايتخت  بلخ  مركز سرزمین  شھر بلخ

  گشتاسب كي  پادشاھي  در دوران  ، شھر بلخ  االعالم  قاموس  كتاب  رجاتبنابر مند.  است  رازياسپ  تر آن قديمي  و اسم

  از ھجوم  بلخ. بود  وي  و مركز تبلیغات  ظھور زرتشت  شھر محل  اين.  است  برخوردار بوده  بیشتري  از شھرت  كیاني

  ترتیب  با اين. گرديد  يكسان  با خاك  تیمورلنگ  توسط ٧٧١چنگیز و در   ي وسیله  به ۶١٧در : ديد  گزند فراوان  مغوالن

  در خاك  آن  شمالي  باشد، قسمت  شده  واقع  و خراسان  افغانستان  در شمال  قديم  بلخ  سرزمین  جنوبي  بخش  چنانچه

  سابق  شوروي  شناسان و باستان  كاوشگران  توسط  كه  كاوشھايي  براساس  گیت مون. امتداد دارد  تاجیكستان  جمھوري

و   است  شده  در بستر آمودريا واقع  بلخ«: كند اظھارنظر مي  ، چنین گرفته  صورت  شھر موصوف  شمالي  در قسمت

  مركزي  آسیاي  كھن  دوران  از امپراتوريھاي  شھر مزبور يكي. روند شمار مي  به  تاجیك  امروزي  مردم  نیاكان  آن  ساكنان

در .  است  قرار گرفته  افغانستان  و شمال  شوروي  و ازبكستان  در تاجیكستان  بلخ  قديم  سرزمین  اعظم  بخش.  است

را آغاز   كاوشھايي) Kalai Mir(میر   كاالي  ي قصبه  ، نزديك  كیقباد شاه  در بخش  سغد و تاجیك  حفاري  ھیئت ١٩۵٠  سال

. بلند بود  حصاري  داراي  از میالد پديدار شد كه  پیش  چھارم  ي سده  به  مربوط  مزبور، ساختمانھايي  در اثر عملیات. نھادند

چند   در مدت  بوده  بلخ  بومي  از ساكنان  كھن  دوران  تاجیكھاي  آيد كه برمي  چنین  مردگان  گورھا و دفن  وضع  ي از مطالعه

  اسكندر ذوالقرنین  ي حمله  گرچه  شود كه مي  معلوم  چنین  بلخ  از حفريات. اند كرده  خود را حفظ  مشخصات  ھزارسال

شھر چند   در اين.  است  كرده  رسوخ  در بلخ  يوناني  فرھنگ  از وي  پس  ولي  بوده  ھمراه  با كشتار و ويراني  سرزمین  بدان

  رھاياز شھ -«   چاچي« در شھر .  است  بوده«   تپه  دره»   ي قصبه  از آنھا در نزديكي  يكي  كه  شده  كشف  معبد بودايي

را در   از میالد آھن  پیش  دوم  ي دارد در سده مي  معلوم  كه  است  آمده  دست  به  روستايي  تمّدن  آثاريك -   بلخ  قديم

    .اند كرده مي  و ابزار تبديل  ادوات  و به  نرم  دادن  مدد دم  به  بادي  ھاي كوره

  

،  آفريدم  كه  كشوري  اھورا مزدا پنجمین  من«:  است  آمده  اد چنینو نديد  فصل  در نخستین -   يا پارت  نیسايه  سرزمین -۴

   .» است  قرار گرفته  مرو و بلخ  در میان  كه  است  نیسايه

  

  بنا به.  است  منطبق  و سرزمیني  ناحیه  با كدام  متن  در اين  مندرج  ي نیسايه  كنند كه  اند مشخص نتوانسته  پژوھشگران

در   و داريوش  داشته  شھرت  آن  اسبھاي  كه  در ماد است» نیسا »   غیر از شھر قدم  مورد بحث  ي يه، نیسا آن  توضیح

  اما با باستان.  است  واقع  مرغاب  در ده  نیسايه  گويد كه دھارلز مي.  است  رسانده  ھالكت  را به» گئوماتا « آنجا 

  اشكاني  پارت  دولت  پايتخت  شھر نخستین  اين  اند كه كرده  لومو مع  شھر مزبور را كشف  محل  سابق  شوروي  شناسان

  ،  بوده

  آن  پايتخت  كه  بوده  پارت  اصلي  سرزمین  در اوستا ھمان  مندرج  ي» نیسايه«منظور از   شود كه مي  روشن  ترتیب  و بدين

  .  است  مرو و بلخ  در میان  نیسايه

  داغ  كوپت  كوه  ي ، در دامنه قوم  ريگزار قره  ، نزديك كنوني  تركمنستان  ريجمھو  در جنوب: نويسد مي  گیت  مون

)Kopetdag (باقر   ي قصبه  و نزديك)Baguir (دو شھر   ھاي آباد، ويرانه شھر عشق  شرقي شمال  كیلومتري  در ھیجده  واقع

»   مرتفع  ي جلگه: گويد مي  چنین  آمريكاييدانشمند ) Olmstead(اومستد . خورد مي  چشم  به  و جديد نیسايه  باستاني

  نام  كه -«   ھرات« يا » ھراوا »   به  شرق  ، از سمت شده  واقع»  گرگان«يا »  ھیركاني»  در جنوب» پارتاوا « يا » پارتیا 

  ويشتاسب  نرواييقلمرو فرما»  ھیركاني»  ي اضافه  به»  پارت«، و  امتداد داشته -   است  گرفته»  ھري»  خود را از روي
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   . است  بوده  كیاني

  

  اھورا مزدا براي  كه  كشوري  ھشتمین«:  است  آمده  و نديداد چنین  اول  باب  ي در بند يا زده -  اوروا يا خوارزم  سرزمین -۵

   . است) Ourva(اوروا   آفريد، سرزمین  ايرانیان  سكونت

  

  نكرده  زياد بحث  آن  ي در باره  دانشمندان  جھت  و از اين  است  ذكر نشده  مشخصاتي  كشور باستاني  اين  در اوستا براي

« .  است  خراسان  و گمنام  ناشناخته  از شھرھاي  ، اوروا يكي»دھارلز »   ي عقیده  به. اند گفته  سخن  و با قید احتمال

  زمان  كتاب -   از بندھش  دارمستتر با استفاده.  است  دانسته  منطبق  در خراسان  شھر مزبور را با طوس«   ادوارد براون

نظر   به  درست  عقايد و نظريات  از اين  يك  ھیچ. داند مي  در كنار فرات  واقع  شھرمیشان  را ھمان» اوروا« -  ساسانیان

) Ourganedj(  اورغانج  شھر كھن  خود آثار مھم  شناسي باستان  در كاوشھاي  سابق  شوروي  اما دانشمندان. رسد نمي

   . است  ياد كرده  در اوستا از آن  زرتشت  كه  است» اوروا»  ھمان  اند، و اين كرده  را كشف  خوارزم  سرزمین  پايتخت

  

قرار   بزرگ  كوروش  از میالد در قلمرو فرمانروايي  پیش  ھشتم  ي سده  ي و در نیمه  و ايراني  كشور باستاني  يك  خوارزم

  جاي  ، به اھمیت  را از لحاظ  و غالبًا پايتخت  است  خوارزم  دولت  پايتخت»  اورغانج«يا » اوروا»  بنابراين.  است  بوده  گرفته

   .كنند كشور ذكر مي

  

در «: گويد مي  گیت مون.  است  داده  دست  به»  اورغانج«و »  خوارزم«از   آثار پرارزشي  شوروي  شناسي باستان  تحقیقات

  را با خاك  خوارزم  ، شھرھاي پرداخته  و ھجوم  حمله  به  مركزي  در آسیاي  مغول  اقوام  میالدي  دھمدواز  ي آغاز سده

آغاز و شھرھا آباد   فعالیت  در خوارزم  دوباره  نكشید كه  اما طولي. رساندند  ھالكت  را به  كردند و بیشتر مردم  يكسان

  به  در خوارزم  دانشمند روسي) Tolstov(  تولستوف  سرپرستي  به  فاريح  بزرگ  ھیئت  يك  میالدي ١٩٢٨  در سال. »شد

  شھر اورغانج  ھاي ويرانه  به  آنھا مربوط  ترين مھم  آورد كه  دست  به  آن  كھن  از شھرھاي  اي و آثار ارزنده  كار پرداخت

  تاش« شھر   و در مجاورت  شده  واقع  نستاندر تركم  اورغانج  ي شھر كھنه  شھر مزبور در نزديكي. بود  خوارزم  پايتخت

  با نبردھاي  كه -   كوروش  در دوران.  است  شده  ساخته  دستور تیمورلنگ  به  میالدي ١٣٩١  در سال  قرار دارد كه«   قلعه

  اين.  قرار گرفت  يو  نیز در قلمرو فرمانروايي  خوارزم  سرزمین -بود   داده  تشكیل  بزرگي  خود امپراتوري  ي پیروزمندانه

  خوارزم  از شھرھاي. اند كرده مي  حكمراني  سرزمین  بر آن  و ايشان  بوده  ايرانیان  نیز در تصرف  كیانیان  كشور در زمان

  و نواحي  با مصر و سوريه  آن  اھالي  باستان  دارد در دوران مي  معلوم  كه  است  آمده  دست  به  زيادي  آالت  و زينت  ظروف

خداوند  -) Anahita(و آناھیتا   سیاووش  كوچك  آثار، تنديسھاي  اين  در میان. اند در داد و ستد بوده  سیاه  مجاور درياي

و   حصار بلند و برج  دور آن  كه  شده  كشف  شھري  قوم  ريگزار قزل  در نزديكي.  است  توجه  جالب -آبھا   درياھا و نگاھبان

و در   داشته  راه  زيرزمین  به  پله  يك  ي وسیله  به  شود كه مي  ديده  حصار مزبور تاالر بزرگي  در درون . است  بارو قرار داشته

  استخوان  كه  است  بوده  گوري  ي منزله  به  ھر خمره.  است  بوده  شده  داده  متعدد جاي  سفالین  ھاي خمره  زير زمین  آن

  و خط  خوارزمي  زبان  به  اي كتیبه  و بر آن  مرد نشسته  يك  ھا تنديس از خمره  يكي  ر رويب. اند داده مي  جاي  را در آن  مرده

  بنا به.  است  مجسمه  صاحب  نام  ظاھر حاوي  بر حسب  از میالد قرار دارد كه  پیش  سوم  ي سده  به  مربوط  آرامي

   . است  شده  واقع، در كنار آمودريا  در تركمنستان  ، خوارزم  بیروني  ي نوشته
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  اھورا مزدا براي  كه  كشوري  و نديداد، شانزدھمین  اول  باب  بند بیست  موجب  به -) Ranha(رنگھا يا رنھا   سرزمین -۶

  براي  پژوھشگران.  است  شده  رود رنگھا واقع  ي در سرچشمه  كه  رنگھا يا رنھا بوده  ، سرزمین آفريده  ايرانیان  سكونت

  از اين  پیش  را كه  آريا ويج  اند محل كوشیده  آن  و طي  كار برده  به  زيادي  تحقیقات» رنگھا»  و موقع  محل  تشخیص و  تعیین

و   ذكر گرديده  دفعات  به  آريا ويج  اوستا نام  در ساير بخشھاي  كه  است  امر آن  اين  علت. سازند  ، مشخص ياد كرديم  از آن

« يا » سیر دريا »   ھمان» رنھا«رود   كه  پورداود معتقد است  ابراھیم.  است  شده  دانسته» رنگھا«  در مجاورت  آن  محل

   . است  نیز در حدود خوارزم»  آريا ويج«و «   سیحون

  

رود   خود به  مصب  دارد و در نزديكي  جريان  جنوب  ، از باختر به است  كنوني  ي رود قفقازيه  ترين قديمي  كه» رنھا«رود 

  .) شود مي  يكديگر تبديل  به) ر(و ) ز(  حروف  پارسي  در زبان(  است» زنگا»  آن  كنوني  پیوندد و نام مي  ارس

  شناسان  باستان.  است  بستر خود را تغییر نداده  تاكنون  و مانند ارس  بوده  باستاني  رودي» رنھا«يا » زنگا « رود 

  گیت  مون. اند كرده  كشف  و آثار گرانبھايي  آورده  عمل  به  وسیعي  و كاوشھاي  رود تحقیقات  در كنار اين  شوروي

در   محل  اين  ساكنان  از زندگي  كه  است  آمده  دست  به  آثاري» زنگا « رود   غربي  ي و كناره  ايروان  در نزديكي: گويد مي

  .كند مي  حكايت  پیش  ھزار سال  سه

   

قرار   و كیاني  پیشدادي  و در قلمرو شاھان  برخوردار بوده  سزايي  به  از اھمیت  ھمه  كه  بحث مورد  ساير سرزمینھاي -٧

يا   ياراگا ، ورنه  ، ري  يا ھلمند ، رخج  ، ھتومنت  يا گرگان  ، ھیركاني  ، كابل  مرو يا مرگیانا ، ھرات: اند عبارتند از داشته

   .ھند  و پنجاب  ، چخر يا چرغ  گیالن

  

    از تاريخ  پیش  ايرانیان ھنر

  پديد آوردند كه  ھا و فنوني انديشه  قرن  از شصت  بیش  مدتي  كردند، در طول مي  زندگي  ايران  در فالت  كه  مردمي -١٢-٢

،  و فلسفي  ديني  ھاي انديشه  ، مباني و فلزكاري  كشاورزي. شد  انساني  و منزلت  مقام  بشر و تعالي  بقاي  موجب

  نامیده  امروز خاورمیانه  كه  گرفت  نشئت  از سرزمیني  شناسي و ستاره  رياضي  كاربرد اعداد و دانشھاي  ، پیدايش ننوشت

   . قرار داشت  ايران  پديدارھا در فالت  از اين  بسیاري  ي و سرچشمه -شود  مي

  

بودند،   كرده  از میالد ابداع  پیش  سال ۵۵٠٠را در  ھا سفالینه  نقش  كه  ايراني  وران پیشه:  پروفسور پوپ  ي نوشته  بنا به

  الحركتي سريع  پايي  چرخھاي  آن  ھنوز داراي  سفالگران. كردند مي  الك  و اغلب  سايیده  شدن منظور نرم  را به  رس  خاك

  چرخي  تنھا ابزار كار ايشان ساختند آنھا مي  كمك  را به  و قرينه  متوازي  اشكال  بعدي  دورانھاي  سازان كاشي  نبودند كه

  بھتر از آن  شك بي  چرخ  وجود اين  دادند البته مي  موردنظر را شكل  ظروف  آن  ، بر روي دست  ي وسیله  به  بود كه  ساده

  ي سیلهو  ابزار مزبور يك  ھر حال  به  باشند، ولي  نداشته  در دسترس  رس  گل  چرخاندن  براي  اي وسیله  گونه ھیچ  بود كه

  سطح  آوردند، و سپس مقوا ازكار در مي  نازكي  آنھا را به  ھاي و ديواره  لیوانھا را متناسب  حال  با اين. نبود  و كافي  كامل

  دادند كه قرار مي  اي نخاله  ھاي مزبور را در كوره  ظروف  گاه  آن. آراستند مي  ساده  و نقشھاي  كلي  را با لعاب  خارجیشان

  ظريف  شدند ظرفھاي مي  موفق  ماھر، با صبر و شكیبايي  وران پیشه  اين. بود  گرديده  تنظیم  ابتدايي  با وسايل  آن  حرارت

از   چیني  طنین  چون  صدايي  خوردن  ضربه  در ھنگام  بپزند كه  ھا طوري كوره  در اين -بدھد   تغییر شكل  آنكه بي -خود را 

  خود در ساختن  و استادي  بر مھارت  ساختند و پیوسته مي  و آفتابه  ، كاسه از گل  مچنینآنھا ھ. برسد  گوش  آنھا به
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   .افزودند مي  مصنوعات  در اين  و ايجاد تنوع  گلي  ظروف

  

  به  نسبت  كه  است  ، عصري نامیم مي  دوم  را دوران  آن  كه  ايران  تاريخي  ما قبل  تمّدن  ي در توسعه  دوم  ي مرحله -١٣-٢

بشر در   عصر سكونت  به  مربوط  ھاي بازمانده  بر روي  دوران  اين  ، آثار و بقاياي است  پیشرفته  اندكي  پیشین  ي دوره

  خوردگي  ھم  به  موجب  شديد اجتماعي  يا تغییرات  جنگ  گونه ھیچ  رسد كه نظر نمي  ، به است  شده  ، اندوخته دشت

  .  است  بوده  مصون  نفوذ خارجي  از ھرگونه  مزبور ھمواره  ھاي دھكده  باشد، چه  شده  ريخيتا  ما قبل  ھاي دھكده  وضع

  ھا به خانه. ورزيد نمي  خود غفلت  و مسكن  خانه  و تكمیل  خود بود، از تزيین  لوازم  بشر غالبًا درصدد تكمیل  از آنجا كه

داد   گلي  خشت  خود را به  جاي  چینه. خورد مي  چشم  آنھا به  نصب  محل  اكنون  شد كه  دربھايي  تر و داراي وسیع  تدريج

  و ناھنجار به  خشن  با وضعي  بود كه  از خاك  اي كلوخه  فقط  عصر خشت  در اين  كه  بايد دانست. بود  شده  ابداع  تازه  كه

شد،  ايجاد مي  در آن  ابھام  انگشت  اي هوسیل  به  كه  بود و گوديھايي  شده  خشك  و در آفتاب  ساخته  دست  ي وسیله

  بیشتري  ديوار نظم  به  بود كه  مزيت  اين  شد داراي مي  درست  ترتیب  بدين  كه  خشتھايي. گرديد مي  مالط  اتصال  موجب

  تزيین  ي وسیلهاندودند،  مي  را با آن  اتاق  ديوارھاي  قرمز كه  رنگ. كرد مي  ديوار جلوگیري  خوردگي  داد و از ترك مي

  خوبي  ي نمونه  اين.  داشت  عمومیت  ايران  در فالت  بود كه  از اكسیدآھن  مخلوطي  رنگ  اين.  رفت شمار مي  به  داخلي

  كه  و ذوقي  لطف. دھد مي  نشان  اختراع  ي را در زمینه  آزمايشھا و استعداد وي  بشر را در مورد تنوع  ي سلیقه  كه  است

  ، نوعي قديم  در جوار مصنوعات. گرديد مي  جديد نیز اعمال  گلي  ، در مورد ظروف رفت كار مي  ھا به خانه  ترتیب و  در نظم

  اصالح  ي در كوره  طرز بھتري  و به  ساخته  بیشتري  با دقت  تر بود، ولي از آنھا كوچك  وجود آمد كه  نیز به  ديگر از ظروف

  زمین  بر روي  بود كه  باريكي  ي ساده  ي از تخته  عبارت  كه  است  چرخ  اختراع  گواه  ظروف  ينا  پیدايش. شد مي  پخته  يافته

  با رنگ: شد مي  مربوط  آن  تزيین  به  ظروف  اين  و گیرندگي  تازگي. شد مي  چرخانده  انسان  ي وسیله  و به  گرفت قرار مي

و خیز   جست  در حال  ، گرازھا و مرالھاي پرندگان  چون  حیواناتي -زد  مي  سیاھي  به  كه -قرمز   اي زمینه  بر روي  مشكي

  كامل  رئالیسم  پردازي و وقايع  از جنبش  حاكي  كرد كه را تصوير مي  موجوداتي  ساده  گر با خطوط كوزه. كردند مي  را نقش

  كه  برداشت  گام  ايجاد سبكي  را آغاز نھاد و در راه  يطبیع  موضوعھاي  كردن ساده  وي  بود كه  زمان  بود، و تقريبًا در ھمان

   . دشوار است  كار وي  اصلي  موضوع  غالبًا تشخیص  در آن

  

  كاري كنده  بود كه  قدر زيبا و با روح  ھمان  كار برد كه  را به  ، فني ظروف  در مورد ساختن  دوران  ، از اين از تاريخ  پیش  ايران

خود   و اين  است  نشده  شناخته  ديگري  جاي  در ھیچ  فن  نظیر اين. بود  زيبايي  واجد آن  عصر گذشتهدر   استخوان  روي

  نواحي  سفالین  از ظرفھاي  يك  ھیچ  روزگار ديرين  در آن.  است  و نگارين  منقوش  ظروف  زادگاه  ايران  فالت  رساند كه مي

  تخیلي  سبك  يك  ي مرحله  به  و شتاب  سرعت  با اين  كه  است  ننھاده  جاي  به  قوي  رئالیسم  از چنان  اي ديگر نشانه

  ايران  تاريخي  گر ما قبل كوزه  ي وسیله  از میالد تنھا به  پیش  بار در حدود چھار ھزار سال  كار نخستین  باشد اين  رسیده

  ارزش  كماكان  و سنگ  قرار گرفت  ابزار مورد استفاده  ساختن  فلز براي  تدريج  به  دوران  در اين.  است  پذيرفته  صورت

  ساختن  فلز براي  از اين. بود  نرسیده  ذوب  ي مرحله  شد و به مي  كاري ھنوز چكش  مس. كرد  خود را حفظ  نخستین

مصر،   تاريخ  ما قبل  ي از سكنه  مانند برخي  ايرانیان  رسد كه نظر مي  به. كردند مي  استفاده  يا سنجاق  كوچك  درفشھاي

آنھا   درخشان  رنگ  كه -   و فیروزه  عقیق  چون  تر و مواد جديدي جواھر فراوان. اند كرده نمي  كاري  كنده  مس  بر روي

    . گشت  افزوده  بر آن - بود   تر از ھمه جذاب
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در   فعالیت  كرد، با گسترش مي  هاستفاد  از خیش  در گذشته  كه  انسان. نھاد  ترقي  رو به  با شتاب  دھكده -١۴-٢

و   زمین  ، ھموار كردن خانه  بپذيرد و در ساختن  از پیش  را بیش  جمعي  كار دست  شد كه  بر آن  كشاورزي  ي رشته

  ساختن  به  كرد و ھنوز ھم مي  ، غذا تھیه داشت مي  مشغول  خود را با باغ  زن. برد  استفاده  ھمسايگان  ، از ياري آبیاري

  استفاده  سازي كوزه  از چرخ  افتاد كه  وراني پیشه  دست  مزبور به  عصر صنعت  اما در اين.  پرداخت مي  سفالي  ظروف

در   طوالني  مدتھاي  زنان  دانند كه امر مي  اين  به  را مربوط  ظرفسازي  چرخ  بروز تأخیر در اختراع  عمومًا علت. كردند مي

بشر .  يافت  تداول  و مبادله  توسعه  تجارب  دوران  اند، در اين بوده  ساز مشغول دست  ظروف  نساخت  به  خويش  ھاي خانه

  ، تبرسنگي ، پیكان پوست: كار ببرد  به  رايج  پول  عنوان  به  ابتدايي  تجارت  كرد، در اين تولید مي  را كه  ھر چه  توانست مي

. گردد  ازدياد سرمايه  موجب  توانست مي  كه -  ورمه  و نیز گله  و، میوه، ج مانند گندم  موادغذايي  و باالتر از ھمه

را   و ترديد آن  از فلز را آغاز و با شك  استفاده  بشر تازه  كه  دوران  در اين  داستانند كه  ھم  نكته  در اين  نظران صاحب

  تجارت  در جھت  فراوان  در اثر كوششھاي  وي  گانيبازر  بود، فعالیت  كرده  استخواني  كوچك  از ابزارھاي  بعضي  جانشین

  در اين  و ھنوز ھم -   است  ايران  بومي  از رويیدنیھاي  كه  جو و گندم. سود رسانید  انساني  ي جامعه  ، به و درختان  نباتات

شد،  مي  صر و اروپا بردهم  و به  كاشته  رسوبي  سابقًا نیز در زمینھاي - شود  مي  كشت  و آبي  ديمي  صورت  كشور به

  و حّتي  يافت  اروپا در آسیا رواج  ، جو دو سر و خشخاش برعكس. گرديد ايتالیا صادر مي  از ھند بود، به  آن  اصل  كه  ارزن

   .رسید  ھم  چین  به

  

  ي وسیله  به  شد كه يم  وارد دوراني  طور نامحسوس  بشر به  كه  ھنگامي -از میالد   پیش  چھارم  ي در آغاز ھزاره -١۵-٢

ديگر در   ي مرحله.  پذيرفت  نوبنیاد وسعت  ي جامعه  ي درباره  افكار انسان  افق -   است  شده  مشخص  كاربرد فلزات  افزايش

  از سطحھاي  تعداد بسیاري  شود و شامل مي  مشخص  سیالك  سوم  با دوران  ايران  تاريخي  ما قبل  تمّدن  تكامل

پديد   جديد در معماري  اي ماده  دوران  در اين. گردد مي  از میالد مربوط  پیش  چھارم  ي ھزاره  اعظم  بخش  به  كه  فوقانیست

و ھنوز   نرم  خاك  آن  جنس  شود كه مي  كار برده  به  و مستطیلي  آجر صاف  آن  جاي  و به  متروك  شكل  آجر بیضي: آيد مي

مرزھا از   ي وسیله  كند، به مي  آنھا را قطع  در پیچ  و پیچ  تنگ  ھاي كوچه  كه  دھكده  ھاي محله.  است  مورد استعمال  ھم

  و گاھي  است  و برجستگي  فرورفتگي  داراي خانه  خارجي  ديوارھاي  نور و سايه  تأمین  براي. شوند يكديگر مجزا مي

 ٩٠تا  ٨٠آنھا معموًال از   و بلندي  است  و تنگ  تپس  دربھا، ھمچنان. شود مي  نھاده  خشك  ھا بر سنگھاي ديواره پي

در ديوار   كه  بزرگي  سفالین  قطعات. شود باز مي  كوچه  طرف  و عمومًا به  نیز متداولست  پنجره. كند سانتیمتر تجاوز نمي

  گیرد، اما رنگ مي  ز صورتقرم  با رنگ  ھمچنان  خانه  دروني  تزيین. كند مي  حفظ  را از رطوبت  شود، خانه مي  كار گذاشته

  شكم  طرف  او به  بدن  اعضاي  كه  سپارند، در حالي مي  خاك  به  اتاق  را در كف  ھنوز مرده. گردد پديدار مي  سفید ھم

   .نھند در گور مي  با وي  زيادي  كنند و لوازم مي  نقش  ھايي  ُاخرا نشانه  با گل  وي  بندي  شود و بر استخوان مي  كشیده

  

پیدا  -  برخوردار است  از فوايد آن  ھنوز ھم  ايران  كه -  قطعي  پیشرفت  يك  گري كوزه  در كشور ما در صنعت  دوران  در اين

  با شكلھاي  خود ظروفي  ي مدد ابزار پیشرفته  گر به كوزه. مزبور بود  ي وسیله  و ضمائم  گري كوزه  چرخ  اختراع  شد و آن

  ھاي ، خمره عالي  ھاي ، كاسه بزرگ  جامھاي: كرد مي  خود عرضه  مشتريان  به  تازه  طرحھاي  به  و مزين  گوناگون

گر  كرد و كوزه تغییر مي  كوره  گرماي  و ضعف  شدت  خمیر بر حسب  بلند، رنگ  ھاي با پايه  شراب  و نیز جامھاي  دان توشه

و   تزيینات  حال  ، قرمز و سبز درآورد، و در ھمان سرخ  گل  رنگ ، خاكستري  رنگھاي  خود به  میل  را به  آن  توانست مي

  نشان  بیشتري  تمايل  رئالیسم  به  در آغاز ھنرمندان. شد تر مي گون تر و گونه كرد و ارزنده مي  نیز پیشرفت  ظروف  طراحي
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  نقش  با مھارت  مربع  يا در فواصل  مسر ھ  را پشت  و شترمرغ  لك ، لك ، مرال كوھي  ، قوچ دادند و تصوير مار، پلنگ مي

  قبًال شناخته  كه  با آنچه  در ھر صورت  كه  است  يا ناتورالیسم  پردازي طبیعت  سبك  يك  ي دھنده  كار نشان  اين. كردند مي

و در   قرار داشت  نیز مورد توجه  حجم. كردند نمي  نقش  ساده  جانور را با خط  ديگر بدن. دارد  ژرف  ، اختالفي است  شده

    .شد مي  نسبتھا رعايت  ، تعادل موضوع  تجسم

  

  ترتیب  اين. شد  و بزرگ  پھن  تناسب  تر و شاخھا بدون جانور دراز و كشیده  دم: وجود آمد  به  تنوعي  سبك  در اين  سپس

   .گرديد  درازپا نیز معمول  مرغ  در مورد گردن

  

  با مثلثي  پلنگ  يك  بدن  ، و يا اينكه كوچك  بدني  به  بود متصل  عظیم  اي دايره  ادند كهد مي  را نمايش  شاخ  بعد فقط  اندكي

: پیمود را مي  مسیر ديگري  ھمه  بود، با اين  قديم  اصول  به  بازگشتي  مورد اشاره  ھر چند فن. شد مي  داده  نشان  ساده

  به  نیازھا بازگشتي  اقتضاي  شد، بعدھا به مي  ساخته  تأمل  يو از رو  قاعده  و بیشتر بر حسب  طور دلخواه  كمتر به

. بود  و جنبش  جديد و لبريز از حیات)  ناتورالیسم(  گرايي طبیعت  نوع  بیشتر يك  ھم  ، اما آن گرفت  صورت  رئالیسم  سوي

  زندگاني  نخستین  ي مرحله  سه  طيدر . شد تصوير مي  وحشي  با جانوران  از ستیزه  شكار متناوبًا با مناظري  ھاي صحنه

  كه  اي شیوه  ي انجامید، ھنرمند ھرگز خود را در محدوده  طول  به  از ھزار سال  بیش  كه  ايران  فالت  تاريخي  ما قبل  انسان

  به  بود، تغییراتي  مند شده عالقه  كامًال بدان  كه  تزيیني  دائمًا در سبك  ، بلكه ساخت بود محدود نمي  يافته  مھارت  در آن

  و بقاي  داد، و قدرت مي  لبريز بود تغییر شكل  و حركت  و از جنبش  خود سیراب  خاص  از منابع  ھنر كه  اين. آورد وجود مي

   .كرد مي  نیز سرايت  ايران  فالت  بسیار دور از حدود طبیعي  سرزمینھايي  به  آن

  

  ظروف  را روي  ديد و آن خود مي  ھنرمند در اطراف  بود كه  از چیزھايي  و صادقانه  تقلید ساده  و بیش  كم  نقاشي  آيا اين

بود،   نھفته  مطلبي  بیان  به  و میل  گون بسیار و گونه  ھايي  رموز و نشانه  آن  كرد، يا در پشت مي  منعكس  خويش  سفالین

  مسئله  اين  حل  به  ما كاري. نبود  نويسندگي  در حكم  اشينق  اين -اند  پنداشته  از دانشمندان  بعضي  كه  چنان -و آيا 

  ، مقارن در ايران  نگارين  ظروف  ترقي  دوران  اواخر اين  كه  كنیم مي  جلب  نكته  را بدين  خوانندگان  توجه  ھمه  با اين.  نداريم

را   نوشتن  فن  خود يعني  اكتشافات  انگیزترين فتاز شگ  يكي  انسان)  النھرين  بین(  مجاور آن  در دشت  كه  است  با زماني

نظر   و در پیش  ايران  فالت  وران پیشه  نقاشي  از فن  خط  مخترع  كه  شويم معتقد مي  موضوع  اين  به  با توجه. داد  انجام

   . است  گرفته  موجود در آنھا الھام  ھاي و نشانه  و عالئم  تصاوير آماده  داشتن

  

  از پیش  اشیاء بیش  و تنوع  شد و شماره  گري و ريخته  ، ذوب مس. داد  خود ادامه  پیشرفت  نیز به  فلزكاري  صنعت -١۶-٢

  بیل  ، تیر ھموار و كج تبر صاف  خود را به  جاي  تدريج  شد و به مي  واقع  مورد استفاده  ھمچنان  اما ابزار سنگي. بود

  لوازم  ساختن  به  وران پیشه.  است  پیدا شده  مسین  ھا و چاقوھاي دشنه  دوره  اين  به  متعلق  ھاي در خانه. داد مي

و از   يافت مي  تنوع  از پیش  جواھر بیش. بودند  آغاز كرده  شكل  با سر نیمكره  بزرگ  و سنجاقھاي  آيینه  چون  آرايشي

از   كه - الجورد   بلور، سنگ  از سنگ  ھايي و حلقه ھا ، مھره و فیروزه  و عقیق  بر صدف  عالوه. شد تر مي مواد غني  حیث

،  تجارت  با پیشرفت.  گرفت قرار مي  مورد استفاده - شد  مي  حمل  دور دست  از نقاط  كه - سبز   ويشم -آمد  پامیر مي

  به  نخورده  دست  گانيبازر  كاالي  شود كه  ، و مراقبت بار تضمین  عدل  يا يك  خمره  يك  محتويات  كرد كه مي  ايجاب  ضرورت

    .گردد  خريدار تسلیم
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  ي را در دھانه  كلوخه  شد، اين مي  گذاري عالمت  رس  از گل  اي كلوخه  روي. گرديد  ، ُمھر ابداع مالكیت  تشخیص  براي

 -نشد   داده  آندر   تا مدتھا تغییر و دگرگوني  مھر كه  شكل  ترين قديمي. بستند مي  را طناب  دادند و آن جا مي  خمره

اما . بود  ھندسي  ، تزيینات اصلي  ي در ابتدا قاعده.  داشت  اتصال  حلقه  يك  به  بود كه  از سنگ  شكلي  مخروطي  ي تكمه

  پذيرفته  الھام  سفالین  ظروف  از تزيینات  شك  بدون  كه -   يافت  رواج  عالئم  و برخي  ، نباتات انسان  اشكال  تجسم  زودي  به

  در تمام  اي مالحظه  قابل  پیشرفتھاي  ايران  ، در فالت از تمّدن  مرحله  اين  طي.  تحرير را داشت  بود و شايد مفھوم

  و مراكز تدبیر مدن  با ايجاد اجتماعات  ھمسايه  بدوي  جوامع  آن  طي  كه  در آغاز عصري. داد  رخ  بشري  فعالیت  ھاي رشته

  تدبیر مدن  النھرين بین  پر ثروت  در دشت  بود و ھر چند كه  توسعه  در حال  تدبیر منزل  در ايران،  يافت مي  و ترتیب  نظم

، ناھموار  فالت  آن  طبیعي  وضع. وجود نیامد  باشد، به  مقايسه  قابل  با آن  كه  چیزي  در ايران  ھمه  شد، با اين مي  عملي

  و تكامل  ، پیشرفت وضع  اين  ي در نتیجه. بود  نیز پراكنده  و جمعیت  قالعبور متفر صعب  ھا در نقاط و واحه  و خشن

  ما قبل  ي قرنھا در مرحله -  يافت مي  توسعه  از بیش  بیش  خانواده  از لحاظ  با آنكه -  تأخیر افتاد و جامعه  به  شھرنشیني

   .ماند  خود باقي  تاريخي

  

  وجود آمد و از ھمین  به  ، مركزيتي مدني  زندگي  ي در زمینه  ايران  قسمت  ايناز میالد در   پیش  سوم  ي از آغاز ھزاره

شد،   در باال تشريح  كه  تاريخي  ما قبل  تمّدن  ي مرحله  سه.  گرفت  نشئت)  عیالم(  متمدن  دولت  نخستین  بود كه  محل

وجود دو .  است  نگرديده  و مشخص  ، ارزيابي قرار گرفته  و بررسي  مورد تحقیق  ايران  در فالت  كه  جا مانند آنچه  در ھمه

  اين.  است  رسیده  اثبات  به  و دامغان  ، ري ، ساوه ، قم سیالك  يعني  مركزي  بزرگ  بیابان  ھاي در كناره  و دوم  اول  تمّدن

نظر   به. گردد مي  شروع  اخليد  درياي  و شمالي  غربي  سواحل  بعد از منحني  دھد كه مي  را تشكیل  اي رشته  نقاط

دريا   به  كه  از رودھا و جويبارھايي  حاصل  مخصوصًا در اثر رسوب  كه  منطقه  ، اين خشك  دوران  در طي  رسد كه مي

. باشد  داده  خود را از دست  ، آب زاگرس  خوردگیھاي  در چین  واقع  ھاي بود، بسیار زودتر از دره  حاصلخیز شده  ريخت مي

، تا  جمشید و نیز شوش تخت  نزديك) Tell-Bakoun(  باكون  و تل)  ھمدان  جنوب(نھاوند   در نزديكي  مانند گیان  اطينق

پیدا شد و   منقوش  سفالین  ظروف  تمّدن  ايران  ، در سراسر فالت دوران  از اين  اما پس. نبود  مورد سكونت  دوم  دوران  پايان

در   كه -   ايران  غربي  در بخش  دوران  در اين. مشھود گرديد  مشابھي  ي توسعه  و فلزكاري  سازي سفال  فنون  ي در ھمه

  ساكنان  ترين قديمي  دين  ي ما درباره  آگاھي  ولي. بود  دري  و زبانشان  زرتشتي  مردم  دين -بود   ظھور كرده  آنجا زرتشت

باور   عقیده  بر اين  منشاء بودند، مردم  از يك  با ايرانیان  آن  ساكنان  كه  النھرين در بین.  است  بسیار اندك  ايران  ساير نقاط

  منبع  پندار مصريان  ، و بر عكس زايیده  بود و نه  زاينده  جھان  در نظر آنان.  است  النوع رّبه  يك  ي ، آفريده زندگي  داشتند كه

  پیدا شده  ايران  تاريخي  ما قبل  در مكانھاي  كه  اي برھنه  النوع ّبهر  و فراوان  كوچك  پیكرھاي. مذكر  بود نه  مؤنث  حیات

  گونه  اين  داراي -   ايران  غرب  استثناي  به -  فالت  اين  تاريخي  ما قبل  انسان  دھد كه را مي  فرض  اين  ي ما اجازه  به  است

  گوتي  ي طايفه  در بین  از جمله  ايران  از ملل  بعضي  در میان  هك  نیست  از فايده  خالي  نكته  تذكر اين.  است  بوده  معتقدات

)Guti (- بندي بر دسته  سیاسي  وضع  شك  بدون. بود  سپاه  فرمانده  زن -بودند   كردستان  ي دره  ساكن  نشینان كوه  كه  

  شاه  به  بعدھا مبدل  كه -  رئیس  فرد يا يك  يك  به  قدرت  واگذاردن  ي انديشه.  قرار داشت  سفیدان ريش  و شوراي  خانواده

منجر   نتیجتًا از مشاجرات  كه -مراكز دور از يكديگر   توسعه  به  ايران  اوضاع.  نیافت  تحقق  ايران  بعد در فالت  تا مدتي -شد 

  استفاده  ايران  فالت  اختراعاتبعدھا از   زمین  ديد، مغرب  بعدًا خواھیم  كه  چنان. كرد مي  كمك -بر كنار بودند   جنگ  به

    .كرد
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  سرزمین  اين  ھاي واحه  ساكنان  ترين قديمي  ، استخوانھاي ايران  فالت  انسانھاي  طبیعي  تاريخ  به  مربوط  در مطالعات

و   وجود اختالف  رتدر صو  كه  گفت  توان نمي  حّتي  داريم  اطالع  دھد و تا آنجا كه نمي  را نشان  وجود نژاد كامًال متجانسي

  در جھت  بحرالرومي  نام  واحد به  اي از دسته  دو شاخه. اند يكديگر بوده  متعاقب  مورد اشاره  انسان  ، دو نوع تجانس  فقدان

  تانتا تركس  از بحرالروم  غربي  در سراسر آسیاي  تاريخ  ما قبل  اخیر در دوران  گروه. مزبور قرار دارند  انسان  دو نوع  عكس

 ھاي از جنبه  كه  اصالحیست  خوانند و آن مي  را آسیايي  دو شكل  معموًال اين.  است  بوده  سند پراكنده  ي و دره  روس

از   بعضي.  ھند و اروپايي  ي دسته  به  دارند و نه  تعلق  سامي  ي دسته  به  نه  كه  معني  بدين. گیرد مي  نشئت  منفي

  يافث  از نام(  يا يافثي  ، خزري نژاد را قفقازي  شوند، اين  قائل  در موضوع  بیشتري  اند صراحت ودهدر صدد ب  كه  دانشمندان

   :اند شده  زير مشخص  ي دسته  نژاد سه  در اين. اند نامیده)  نوح  حضرت  پسر سوم

  

  .  و میتانیان  ، ھیتیان المیان، اي اند و نیز كاسیان بوده  ارمنستان  قديم  ي سكنه  كه  يا وانیان  اورارتیان -١

  ) Etusques(  اتروسكیان  و ھمچنین  ، میسیان  ، كاريان  لیكیان -٢

    .  و باسكان  ايبريان -٣

  

  موجب  به  كه  است  شده  اي بروز فرضیه  امر موجب  اين. گفتند مي  سخن  پیوندي  زبان  به  ھمه  اينان  رسد كه نظر مي  به

منشاء   اين. اند جدا شده  دسته  بسیار دور از آن  در دوراني  ولي  داشته  تعلق  نژادي  ي دسته  ھمین  به نیز  شومیريان  آن

را   گردد و مخصوصًا ھنري مي  ناحیه  اين  ، بعدھا موجد فرھنگ است  مشترك  غربي  آسیاي  اقوام  ي ھمه  بین  كه  آسیايي

  ي منزله  نقشدار خود به  سفالین  ظروف  نیز با تمّدن  دانند و ايران مي  غربي  سیايآ  به  را متعلق  آن  آورد كه وجود مي  به

   .رود شمار مي  به  آن  ي توسعه  ي دھنده  از عناصر تشكیل  يكي

  

   از میالد  پیش  سوم  ي در ھزاره  ايران

از   پیش  چھارم  ي ھزاره  دوم  ي نیمه  ر طي، د نقشدار ايران  سفالین  ظروف  تمّدن  وحدت  نقض  ھاي نشانه  نخستین -١٧-٢

  آن  جايگزين  اي لوله  دار و نوك دسته  قرمز رنگ  و ظرفھاي  مزبور متوقف  تولید ظروف  ناگھان  در شوش. وجود آمد  میالد به

  از امتیاز خاصي  چھارم  كاورو  مشھور به  كشور، دوران  در اين.  پیوست  وقوع  نیز به  النھرين بین  امر در دشت  اين. گرديد

مزبور   ي در اواخر دوره  خط  اختراع:  است  داشته  اساسي  اھمیت  النھرين بین  تمّدن  ي در توسعه  كه  برخوردار است

  به  تمدني  از میالد، در شوش  قبل  ھزار سال  از سه  پیش  ھاي سده  آخرين  بعد، در طي  اندكي.  است  گرفته  صورت

  مقدم  عیالمي  وجود آورد كه  خود را به  ي ويژه  ھذا خط ، مع قرار گرفت  النھرين نفوذ نیرومند بین  ھر چند تحت  كه وجود آمد

  از جنوب  اي تنھا ناحیه  شوش. بود)  النھرين بین(مجاور   نصر در دشت  عصر جمدت  مقارن  دوران  شود و اين مي  خوانده

سراسر   كه  است  داده  نشان  فارس خلیج  شرقي  اخیر در شمال  حفريات.  گرفت قرار مي  نفوذ غرب  تحت  نبود كه  ايران

  دائمي  اي مبارزه  به  جنوبي  ، ايران دوران  از اين  پس  ي ھزاره  در طي. بود  را پذيرفته  ، نفوذ تازه منطقه  آن  شمالي  ساحل

  ايران  فالت  در مغرب  مراكز واقع  رسد كه نظر نمي  به.  است  بوده  شغولم  النھرين بین  و نیرومند فرھنگ  بر ضد نفوذ مداوم

    .باشد  قرار گرفته  فشار خارجي  تحت

  

  وفادار مانده  كھن  سبكھاي  به  نسبت  كه)  Giyan  گیان( گر  و كوزه  يافت  نقشدار دوام  سفالین  ظروف  ساختن  سنت
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  چیزي  فالت  شرقي شمال  در بخش. داد  جديد ادامه  ھاي نمونه  جستجوي  خود به  ظروف  و تزيینات  اشكال  بود، براي

  به  كه  وجود داشته  كند و ناھنجاري  تغییر سبك  دامغان  در حصار نزديك.  است  نشده  مشاھده  ظروف  گونه  آن  معادل

   . است  يافته  دوام  چند سده  مدت

  

را   آن  جاي  تیره  يا خاكستري  سیاه  شود و ظرفھاي مي  كاسته  كلي  تعداد ظروفاز   جديدي  در ھر استقرار و اسكان

نظر   مزبور به  ظرفھاي  در اشكال  با مداقه. نمايد مي  كامًال بیگانه  ايران  در فالت  و رنگ  شكل  از لحاظ  ظروف  اين. گیرد مي

  شده مي  اعمال  تدريجي  بودند، نفوذي  يافته  راه  بومي  ي سكنه  در میان  كه  بیگانگاني  در آنجا از سوي  رسد كه مي

  را با خود آورده  آن  ملت  كدام  كه  بگويیم  توانیم نمي  و حّتي  نداريم  درستي  آگاھي  و تمّدن  فرھنگ  در مورد اين.  است

، و يا شايد  روس  تركستان  از دشتھاي ، و سیحون  مجاور جیحون  مزبور از نواحي  فرھنگ  رسد كه نظر مي  به.  است  بوده

، اما بعدھا در  يافت  گسترش  ايران  فالت  شرقي در شمال  فرھنگ  اين. باشد  آمده  مركزي  آسیاي  دورتر قلب  از نواحي

   . يافت  رسوخ  را پیمود و در كاپا دوكیه) خزر  درياي(دريا   ي كرانه  طول  گاه  آن  آورده  دست  به  روز افزوني  اھمیت  شمال

  

از   ظاھرًا يكي  كه  مقعر است  آن  زيرين  بخش  كه  شده  يافت  تپه  در كول  رنگي  خاكستري  اخیر ظروف  ي در ناحیه

  نسبت. دارد  شباھت  قديم  النھرين بین  فرھنگ  به  كه  مورد بحث  فرھنگ. رسد نظر مي  به) Nordique(  نورد يك  ويژگیھاي

   .دھد مي  نشان  دار عالقه  لهلو  ظروف  به

  

. گرديد  متروك  عصر سوم  پايان  به  متعلق  ھاي خانه  در سیالك. و بر كنار نماند  مصون  از نفوذ خارجي  ايران  مركزي  بخش

.  است  بوده  شده  آتش  ي مزبور طعمه  ھاي خانه  دھد كه مي  نشان  آنھا را پوشانده  روي  از خاكستر كه  قشر ضخیمي

    .داد  جديد را تشكیل  مساكن  ي ھا، شالوده خانه  اين  ھاي ويرانه

  

  شكل  مزبور از لحاظ  ظروف. دھد مي  دست  يك  قرمز و خاكستري  ظروف  خود را به  نقشدار جاي  ظرفھاي  دوران  در اين

    . است  دهش  شناخته  در شوش  چھارم  ي در آخر ھزاره  كه  است  ظرفھايي  عینًا شبیه  ظاھري

  

در .  است  خاكستري  در الواح  بر ورود خط  قطعي  اي خود نشانه  و اين  داده  اي ُمھر استوانه  خود را به  جاي  ُمھر كلوخي

نظر   به.  است  تحرير يافته  مقدم  عیالمي  خط  به  كه  شده  يافت  با اشیاء مزبور الواحي  ، ھمراه آمده  عمل  به  كه  حفرياتي

، با  ايران  شرقي  بردند در شمال كار مي  به  رنگ  سیاه  سفالین  ظروف  كه  مردمي  ي جويانه  نفوذ كند و صلح  رسد كه مي

  ، اختالف آمیز است خشونت  ي غلبه  عالئم  ي گر ھمه و حكايت  آورده  ھمراه  را به  مقدم  عیالمي  خط  كه  ظھور تمدني

  تر بود و اين تر و بسیار مترقي تر، غني عالي  شك  بدون  وارد كرد كه  سیالك  را به  مدنياخیر ت  قوم.  است  بسیار داشته

. بود  گرفته  صورت  در شوش  پیشین  قرنھاي  طي  كه  است  النھرين بین  با فرھنگ  بومي  فرھنگ  آمیزش  ي خود نتیجه

دھد  مي  ، نشان شده  شناخته  در شوش  كه  با تمدني  كسیال  فرھنگ  نام  و وحدت  در سیالك  آثار شوش  وجود ويژگیھاي

طرز   دربھا به  شد، ولي مي  ساخته  بیشتري  ھا با دقت خانه:  است  شده  تحمیل  يا سیلك  سیالك  مزبور جبرًا به  تمّدن  كه

غذا و   ي تھیه  براي  بخش  يك: بود  دو قسمت  داراي  كه  قرار داشت  اجاقي  اتاق  در مدخل. بود  و كوتاه  پست  عجیبي

و   ھا اثاثه خانه  نوع  در اين. بودند  قرار داده  در زمین  آب  ي ذخیره  براي  كوچكي  ي خمره  اتاق  در يك.  نان  پختن  براي  ديگري

،  است  قدماتيو م  مزبور ابتدايي  ھر چند لوازم. بود  شده  ساخته  كوبیده  از گل  خورد كه مي  چشم  به  مختصري  لوازم
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   . است  نیاز بوده  كوچك  ھاي ھا يا چینه طاقچه  به  مختلف  ھاي آنھا و آذوقه  نگاھداري  براي  رساند كه وجود آنھا مي  ولي

  

 او در گور  را نیز ھمراه  مرده  گوناگون  لوازم. سپردند مي  خاك  به  اتاق  كف  سانتیمتري ٢۵  دوالدر ژرفاي  حالت  را به  مرده

را با   رسد، مرده نظر مي  تر به غني  در سیالك  پیشین  دوران  به  متعلق  اھمیت  از مقابر كم  دوره  اين  گورھاي. نھادند مي

بود،   شده  آويخته  وي  و از گردن  الجورد مرصع  قیر به  ي وسیله  به  كه  سیمیني  زينتیھاي  چون  جواھر بیشتري

   .آراستند مي

  

  سنگي  كوچك  ساختند، دوريھاي عطر مي  جاي  احتماًال براي  كه  مرمرين  كوچك  جديد، بطريھاي  سفالین  فبا ظرو  ھمراه

   .بود، پديد آمد  محدب  صفحاتي  صورت  تقريبًا به  كه  مسین  ھاي آئینه  چون  آرايشي  شد و لوازم مي  تراشیده  با دقت  كه

  

و   سیمین  دستبندھاي. شد مي  از طال يا الجورد ساخته  ھايي نیز گوشواره اندود و  و سیم  ، زرين صدفي  زيورآالت

  رساند كه كار مي  ظرافت. بود  سفید نیز معمول  و سنگ  ، الجورد، عقیق طال، نقره  ھاي دراز با مھره  گردنبندھاي

) Ur(اور   در مقابر سلطنتي  كه  تاس  گوھرھايي  پیدايش  آھنگ  پیش  النھرين بین  و حّتي  در شوش  معمول  جواھرسازي

   . است  قرار گرفته  جھانیان  و تحسین  مورد اعجاب  ھمه  و آن  پیدا شده

  

.  است  خط  اعتبار استعمال  به  ، باالتر از ھمه نفوذ يافته  ايران  فالت  و تا قلب  شده  شناخته  در شوش  كه  تمدني  اھمیت

.  است  تصويري  تمام  خط  در نخستین  پیشرفت  آنھا معرف  تصويري  نیمه  ، اما خط شدهن  خوانده  تاكنون  مكشوفه  الواح

از   آنھا را اسناد شغلي  كه  است  شده  خود موجب  دھند، و اين  آنھا را تشخیص  اند اعداد و جمع توانسته  دانشمندان

   .كند را تأيید مي  فرضیه  كاال، اين  د مزبور بهاسنا  كردن  متصل. شمار آورند  رسید به  يا قبض  حساب  صورت  قبیل

  

  ، معرف لوحه  نرم  رس  خاك  بر روي  نوشته  گرديد و حك  معمول  اي استوانه  ھاي مھره  ، استعمال نوشتن  فن  با پیدايش

  در فالت  پیشین  دوران  به  كه  نقشداري  ظرفھاي  ساختن  با فن  حكاكي  نوع  اين  رسد كه نظر مي  به. بود  مالك  امضاي

  به  كتبي  مدارك  از عھد ھخامنشي  پیش  به  راجع  كه  است  از فالت  اي تنھا نقطه  سیالك. باشد  ، مربوط داشت  رواج  ايران

و   شده  اختراع  جنوبي  در دشتھاي  خط  اين  كند، ھر چند كه مي  ثابت  را در ايران  خط  امر استعمال  اين.  است  داده  دست

  بوده  سیاسي  فتوحات  و متعاقب  عیالمي  و فرھنگ  تمّدن  ي تنھا در اثر توسعه.  است  النھرين بین  تمّدن  به  كامًال وابسته

در مركز   عیالمي  تمّدن  كه  تا زماني.  است  در نظر بوده  نیز از آن  اقتصادي  و محققًا ھدف  شده  ايران  وارد فالت  خط  كه

  خط  در ايران  باشد كه  شده  موجب  بازرگاني  ترك  رسد كه نظر مي  اما به.  داشت  نیز ادامه  خط  بود، استعمال  باقي  ايران

پیامبر   فكر زرتشت  ي رايیده  كه -   دري  پھلوي  خط  ايران  غربي  در شمال  اوان  در اين. برود  از بین  سده  چندين  مدت  به

  خط  از آن  سراسر ايران  مردم  مادھا كه  تا دوران  حالت  كرد و اين مي  پیشرفت  كندي  به  ، ولي اشتوجود د -  است  ايراني

   . داشت  كردند، ادامه مي  استفاده

  

  رجخا  از نواحي  بود كه  تأثیراتي  تابع  ايران  از میالد مراكز مختلف  پیش  سوم  ي ، در آغاز ھزاره كرديم  مالحظه  كه  طوري  به

از   آمد و زماني مي  غربي  از جنوب  شد، گاه مي  اعمال  طور نامساوي  به  نفوذھا كه  اين. گرديد بر آنھا وارد مي  از فالت

  كه  طوري  به  ، چه است  ايران  غربي  شمال  مديون  و خط  تمّدن  از لحاظ  سراسر ايران  كه  ، بايد دانست شرقي شمال
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  به  قدم  تدريج  را پذيرفتند، به  زرتشت  دين  ايران  غربي شمال  از میالد مردم  پیش  سال ۶۵٠٠در حدود ،  گفتیم  از اين  پیش

بروز   امر موجب  اين. دادند  رواج  در سراسر ايران  تدريج  به  را ابتدا در آنجا و سپس  پھلوي  نھادند و خط  تمّدن  ي عرصه

در ھر . گرديد  آن  ي ھزار ساله  وضع  تعديل  باعث  و در نھايت  آشفتگي  سبب  ا حدودي، ت ايران  پیشین  در تمّدن  تغییراتي

در   كه  داد، چندان  ادامه  خود در خارج  ي ويژه  تمّدن  ي و توسعه  بسط  به  حال  كرد و در عین  را ھضم  تغییرات  اين  ايران  حال

   .داد مي  وام  ديگران  به  د، ھمچنانكر مي  اقتباس  از ديگران  ايران  كه  ايام  ھمان

  

  ظھور كرد، سبك -  آشور آينده -  شمالي  النھرين از میالد در بین  پیش  چھارم  ي ھزاره  دوم  ي در نیمه  كه  تمدني

مزبور   ظروف  رساند كه نقشدار آنھا مي  مانند و تزيینات  كاسه  شكل. داد  را توسعه  و آن  فاخر را پذيرفت  سازي كوزه

   . است  گرديده  اقتباس  شده  و حصار شناخته Sialk  آنھا سیالك  بھترين  كه  ظاھرًا از مراكز ايران

  

از ھزار   بیش  و در مدتي - بعد   به  تاريخي  ما قبل  بود، از دوران  ملل  افكار و نھضت  انتقال  راه  شاه  ، ايران ديديم  كه  چنان

،  داشت مي  دريافت  كه  آنچه  كرد و در عوض  حفظ  و غرب  شرق  و میانجي  واسطه  عنوان  هرا ب  مھم  وضع  اين -  سال

   . ديگران  به  آن  انتقال  ، و سپس بخشیدن  ، توسعه بود از دريافت  كار او عبارت  در واقع: ايستاد  باز نه  ھرگز از تأديه

  

  از میالد   پیش  سوم  ي در ھزاره  ايران  تمّدن

  دشت  ساكنان  كه  متوني. شد  تاريخي  وارد دوران  النھرين بین  غني  از میالد دشت  پیش  سوم  ي در آغاز ھزاره -١٩-٢

  تاريخ  نفوذ كرد كه  پرتو نور در ظلمتي  نخستین  ي مثابه  گذاشتند، به  جاي  كشور خود به  از تاريخ  دو شط  در بین  واقع

شد، از  مي  تاريخي  وارد دوران  زودي  به  را كه  بايد عیالم  ھر حال  به. بود  پوشانده  بعد ھم  را تا حدود دو ھزار سال  ايران

   . دانست  مستثني  شمول  اين

  

.  است  شده  گرفته  بابلي  ، منحصرًا از منابع داريم  در دست  شوش  دشت  شمالي  نواحي  ي درباره  كه  كمي  آگاھیھاي

  مزبور تنھا از نواحي  رود، منابع نمي  پیش  ايران  در داخل  پردازند، چندان مي  بحث  آنھا به  ي ور دربارهمزب  متون  كه  محیطي

  نژاد دشت  سامي  سومر و قوم  بود و مردم  شده  ھا اشغال تپه  ساكن  ملل  توسط  كنند كه گفتگو مي  سرحدي

. ، كاسیھا ، لولوبیھا و گوتیھا   عبارتند از ايالمیان  شمال  به  از جنوب  واماق  اين. بودند  دائمًا با آنھا در تماس  النھرين بین

  كه  النھرين بین  و فشار مستمر دشت  يكديگر است  به  وابسته  دارند، زبانشان  تعلق  نژادي  ي دسته  يك  آنھا به  ي ھمه

متحد شوند، ھر   با ھم  زمان  در يك  سازد كه ور ميرا مجب  آن  ي ، ھمه است  درآمده  متمدن  سلطنتھاي  صورت  بیشتر به

   . و ناپايدار است  موقت  اتحادشان  چند كه

  

،  زيست مي  دوران  در اين  كه  بابلي  منشي  در نظر يك.  يافت  ادامه  نشین خانه  با ساكنان  بدويان  و نیمه  بدويان  بزرگ  نزاع

  حكومت  بر بابل  نیرومندي  پادشاھي  ي سلسله  كه  ھر وقت.  يافت مي  مهخات  زاگرس  ھاي دامنه  به  متمدن  دنیاي

  شیپور جمع  ھا حاكم تپه  ساكن  اقوام  براي  بابل  ديگر انحطاط  از سوي. شد تشديد مي  النھرين بین  كرد، فشار دشت مي

را   دراز آن  و بیش  كم  مدتي  براي  كنند و حّتي  تثروتمند را غار  دشت  خواند تا آن فرا مي  پايین  را به  آنان  كه  را داشت

  كه  از كوھھايي  عیالمیان. كرد  مستثني  كلي  توصیف  را از اين  موارد بايد ايالم  و در اغلب. خود در آورند  اشغال  تحت

  از میالد دودماني  پیش  ومس  ي ھزاره  اول  ، در ربع كرد فرود آمده مي  احاطه  و شرق  را از شمال)  شوش(سوزيانا   دشت
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و بوشھر   فارس  خلیج  از سواحل  اي عمده  بخش  شامل -از دشتھا و كوھھا   وسیعي  ي بر ناحیه  بودند كه  داده  را تشكیل

ر ھ. دارد  تعلق  از پادشاھان  يكي  به  كه  است  آمده  دست  به  سومري  زبان  به  اي حدود كتیبه  در آن. كرد مي  حكومت -

بودند و   را نیز پذيرفته  خويش  ھمسايگان  خط  حال  در عین  خود را داشتند، ولي  ي ويژه  خط  ايالمیان  زمان  چند در اين

  و استقالل  آزادي  حفظ  براي  ، عیالم در آگاده  سارگن  سامي  ي سلسله  با تشكیل. بردند كار مي  را نیز به  اين  زبان  حّتي

  ي ضمیمه  را ھم  و احتماًال شوش  دوبار غلبه  بزرگ  فاتح. بود  نامساوي  دو طرف  نیروي. شد  سخت  خود وارد نبردي

  به  بیشتري  موفقیت  ايران  خود بر علیه  در نبردھاي  كه) توسو   مانیش( او   از پسران  يكي  سپاھان. كرد  قلمرو خويش

  كوھستانھاي  و فلزات  مواد ساختماني  بگیرند كه  مراقبت  را تحت  ھايي  گذشتند تا جاده  فارس بود، از خلیج  آورده  دست

  به  ، ولي فراگرفت  و عصیان  را اغتشاش  تا زاب  از ايالم) Naramsin(  سین  نارام  در زمان. شد مي  راھھا حمل  از آن  ايران

  به  در شوش  وي. گرديد مي  منصوب  سین  نارام  از طرف  شد كه مي  اداره  عاملي  توسط  شوش. شد  سركوب  سختي

بود تا   بیشتر سامي  خاص  اسامي  گرديد و حّتي  اكدي  زبان  مغلوب  ايالمیان  زبان. زد  دست  مھمي  ايجاد ساختمانھاي

بود، تھديد   اندهم  العبور باقي صعب  در كوھھاي  گرفتن  در اثر پناه  فقط  را كه  محلي  و تقلید، فرھنگ  تجانس  اين.  ايالمي

اخیر رفتار   ي دسته  شد كه  موجب  پیروزمندان  از حكومت  در فرمانبرداري  تابع  ملت  ي ماھرانه  روش  در ھر حال. كرد مي

  كه»  ناك  شوشي  اين -پورور »  نام  به  از آنان  يكي. كنند  را جبران  خويش  از ھجوم  ناشي  و زيانھاي  خود را تعديل

ايجاد بناھا و معابد   كرد و به  بود غني  آورده  مغلوب  از سرزمینھاي  كه  را با غنايمي  بود، شوش  بزرگ  اي ندهكن عمران

را بر   سپاه  كرد، شخصًا فرماندھي  استقالل  اعالم»  ناك  شوشي  اين - پوزور «،  سین  نارام  از مرگ  پس. يازيد  دست

خود را   استقالل  رانده  عقب  را به  بسیار وي  با دشواري  اكديان  اكد رسید، ولي  به  ّتيبرد و ح  ھجوم  بر بابل  گرفته  عھده

  اين -پوزور »  لولوبیھا و گوتیھا نیز با پیشرفت  مجاور يعني  كوھستاني  ملل. شد  اما اكد بسیار ضعیف. كردند  حفظ

  ي سراسر جاده  را كه  اي لولوبیھا ناحیه. بردند  حمله  بر بابل فرود آمدند و  مرتفع  ھاي از دره  آمده  شوق  به»  ناك  شوشي

  توضیح  به  الزم. در آوردند  اشغال  رود، به مي  و تھران  ھمدان  به  از بغداد و كرمانشاه  ھم  گیرد و اكنون را در بر مي  قديم

از   وضع  دارد و اين  شود دسترسي باز مي  ايران  فالت  سوي  به  كه  طبیعي  از چند مدخل  يكي  مزبور به  ي جاده  كه  است

   . است  وجود داشته  پیش  چند ھزار سال

  

وارد   سین  را نارام  ضربه  ترين سخت  بود، ولي  ساخته  را مغلوب  كوھستاني  اقوام  يي آگاده  سارگن  از اين  پیش  گر چه

نبرد   نژاد، طي سامي  حاكم)  سین  نارام  در زمان  تازاب  ايالم  اغتشاش(،  رفت  اشاره  بدان  كه  از اغتشاشي  پس. آورد

شھر زور   ي ناحیه  ھاي در صخره  كه  را بر ستوني  واقعه  اين  وي.  شكست  اتحاد لولوبیھا و گوتیھا را در ھم  اي گسترده

  تنھا به  دشت  و ساكنان  كوھستاني  ماقوا  و تماس  ارتباط  مانند گذشته  زمان  در اين.  است  كرده  ، ثبت شده  حجاري

  سوي  به  را كه  خود، راھي  ي منطقه  جغرافیايي  وضع  ي در نتیجه  كوھستاني  مردم -  گرفت نمي  صورت  جنگ  ي وسیله

ھر . بودند  خود در آورده  نظارت  را تحت  كاروانھا و بازرگاني  حركت  اين  و بنابراين  داشته  در دست  رفت مي  ايران  مغرب

آمیز،  صلح  داد و ستدھاي  ھمین  در خالل  آنان. فرستادند كشور كاال مي  بدان  ھمه  بودند، با اين  دشمن  با بابل  چند آنان

نقشھا   اين. كند را تأيید مي  موضوع  اين  برجسته  دو نقش. گرفتند تر قرار مي متمدن  تأثیر و نفوذ ھمسايگان  ناگزير تحت

از آنھا   يكي  حداقل  رود كه مي  و احتمال  شده  حك  زھاب  سر پل  ي ناحیه  ھاي بر صخره  آنان  از پادشاھان  و تن دستور  به

  دارد و دشمنان  در دست  كماني  شود كه مي  ديده  محلي  تصوير رئیس  باشد، در اين  پذيرفته  الھام  سین  نارام  ي از كتیبه

  محلي  رئیس  اين  ، نام ديده  بیشتري  آسیب  كه  اي در كتیبه. كند مي  عفو دارند، لگد كوب  يتقاضا  از وي  را كه  مغلوب

  مدخل  ي صخره  ، در باالي برخوردار است  بیشتري  از اھمیت  كه  ديگري  ي برجسته  نقش.  است  قید شده»  تارلوني«
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،  دراز و چھارگوش  با ريشي  لولوبي  پادشاه«   ني انوباني«   دو نقش  در اين.  است  شده  حجاري)  سرپل(جديد   ي دھكده

  زمین  به  كه  بر دشمني  شود كه مي  داده  نشان  تیرابتدايي  و نوعي  كمان  به  و مسلح  كوتاه  اي ، جامه اي دايره  كالھي

پا   تا ساق  آن  بلندي  و پرزدار كه  پشمین  اي بلند، جامه  با كالھي  ني ني  النوع او رّبه  روي روبه.  است  نھاده  ، پاي افتاده

  كه  است  را گرفته  طنابھايي  رشته  ي ديگر دنباله  و در دست  دراز كرده  شاه  سوي  خود را به  دست  يك  رسد ايستاده مي

  از پشت  و دستھايشان اند برھنه  ھمه  اسیران. اند شده  بدانھا بسته  تن  شش  زبرين  دو اسیر و در نقش  زيرين  در نقش

  ياري  در برابر دشمنان -ھستند   بیشتر آنھا اكدي  كه -متعدد   انواع  ، از ارباب اكدي  زبان  به  اي كتیبه.  است  بسته  ھم  به

  آن  ي دربارهنیز   مورد اطمیناني  شود و متن مي  عصر يافت  اين  به  مربوط  بنايي  ندرت  به  در ايران  اينكه  نظر به. جويد مي

   . برخوردار است  بسیاري  از اھمیت  محلي  فرھنگ  سطح  به  آگاھي  از جھت  دو نقش  وجود ندارد، اين  دوران

  

نظر   به. اند نداشته  اي ويژه  خود خط  زبان  و نمايش  ثبت  براي  ناحیه  اين  ساكنان  دارد كه  داللت  نكته  بر اين  قرائن  ي ھمه

را   اكدي  و زبان  خود، خط  غربي  با ھمسايگان  تماس  ي بودند و در نتیجه  نفوذ بابلیان  تحت  كما بیش  آنان  رسد كه مي

تر  در آثار مھم  آنان  اندك  ھنرمندان  حال  در ھمان  كه  بگويیم  توانیم مي  ھمچنین. دادند قرار مي  و مورد استفاده  آموخته

  نیروي  يا به  با صلح  دشت  ، تمّدن مانند عیالم  در اينجا ھم. بودند  قرار گرفته  النھرين بینتأثیر ھنر   تحت  شدت  به  خويش

و پايدار   كند بزرگ ايفا مي  ايرانیگري  ي مزبور از جنبه  ي برجسته  دو نقش  كه  اي ، وظیفه با وجود اين. نفوذ كرد  سپاھیان

  نقوش  از اين  پادشاھان  ، نسلھاي ايران  متمادي  تاريخ  و در طي  يافت  رواج  نقوش  بعدھا فكر ايجاد نظاير اين.  است

نظاير آنھا را   گرفته  دھد الھام ديد كاروانھا قرار مي  در معرض  كوه  را از باالي  نظامي  عملیات  كه  ابتدايي  ي شده  حجاري

   .وجود آوردند  به  ايران  فالت  ھاي گوشه  ي در ھمه

  

  ي صغیر در دره  زاب  خود در مشرق  از كوھھاي  گوتیھا كه  در اثر ھجوم  ، بابل مورد بحث  ي ھزاره  ھاي مهدر حدود نی

  تحقیقاتي. بودند  مداوم  تھديدي  دشت  ساكنان  براي  چند سده  مدت  به  آنان. گرديد  بودند، پايمال  علیا فرود آمده  ي دياله

  به  كند كه مي  را اثبات  ، وجود حصار مستحكمي است  گرفته  صورت -  از فراتست  اي شاخه  كه -) Balik(  در بالك  كه

از   جلوگیري  آن  دادند، و منظور از بناي  را ادامه  آن  ساختمان  وي  بنا شد و جانشینان  يي آگاده  سارگن  ي وسیله

خود را   جاي  نشینان كوه  اين  اندازيھاي تازھا و دستو   تاخت  ھم  عاقبت.  است  بوده  مورد اشاره  نشینان كوه  ھجومھاي

  رھايي  آنان  نیز از دست  عیالم  رسد كه نظر مي  گرديد و به  منقرض  آگاده  دودمان  آن  ي در نتیجه  داد كه  ھجومي  به

  ي كردند، شیرازه  را ويران  مزارعشھرھا و   مانده  باقي  وحشي  فرمانروايان  صورت  به  قرن  يك  مدت  به  آنان. باشد  نیافته

تواند  مي  ايشان  پادشاھان  اسامي  تنھا فھرست. گذاشتند  را باقي  كوچك  امارات  گسیختند و فقط  پادشاھیھا را از ھم

  و از آن آورد  دست  خود را به  برتري  بابلي  ، فرھنگ ايشان  تسلط  ي در اواخر دوره. كند  را معرفي  پر اضطراب  دوران  اين

» اور « جديد   ي سلسله  رھبري  به  نھضتي  آنان  اخراج  براي  تدريج  به.  نیافت  ادامه  ايشان  ي ويرانگرانه  ديگر اقدامات  پس

  يك  آن  و سراسر دشت  شوش. شكستند  را در ھم  آنان  قدرت  پرداخته  حمله  به  بابل  جنگجوي  وجود آمد؛ پادشاھان  به

  نگذشته  آن  از پیدايش  سده  ھنوز يك.  نیافت  دوام  نیز چندان  سلسله  اما اين. شمار آمد  به  بابل  از اياالت  ايالتيبار ديگر 

  از كشور سیامش  جديدي  فاتح  زمان  در اين. شد  كوھھا برده  و اسیر و به  مزبور مغلوب  دودمان  پادشاه  آخرين  بود كه

)Simash (وارد   بابلي  با حكومتھاي  زاگرس  در پشت  واقع  سرزمینھاي  فرا رسید، ساكنان  اصفھان  غرب  در كوھھاي  واقع

  دودمان: شد  در دشت  بروز واكنشي  موجب  عمل  اين. كرد مي  نیز فرمانروايي  و عیالم  بر شوش  سیماش. نبرد شدند

  كشور اخیر بار ديگر به  درآورد، ولي  تصرف  را به  المراند و عی  را بیرون  سیماش  ي ، سلسله برخاست) Isin(  ايسین
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    .افتاد  خارجیان  دست

  

  بزرگ  سلطنتھاي.  داشت  فراوان  اھمیت  غربي  آسیاي  ملل  در زندگي  از میالد، ايران  پیش  ي ھزاره  سومین  در طي

  بزرگي  خود پیشرفت  و اقتصادي  ، اجتماعي سيسیا  حیات  ي بودند، در توسعه  بر اقتصاد مدني  مبتني  كه  النھرين بین

با .  گشت  افزون  و اشیاء ھنري  ، اسلحه المنفعه  ساختمانھا، امور عام  براي  مواد اولیه  به  نیاز آنان. آوردند  دست  به

  سیاست. دش  ساخته  النھرين بین  در مراكز گوناگون  مصنوع  از كاالھاي  عظیمي  ، انبوه سلطنت  نیروي  گسترش

در عصر   كه  بینیم مي  ترتیب  بدين. بازار برآيند  درصدد پیداكردن  از پیش  را وادار كرد تا بیش  ، آنان پادشاھان  اقتصادي

  نژاد به در آنجا تجار سامي  كه  بازرگاني  مراكز تحقیقي -صغیر   در آسیاي  از بازرگانان  مستعمراتي  يي آگاده  سارگن

خود را   جديد نیر توجه  دولتھاي.  است  وجود داشته - كردند  مي  كشور خود تھیه  را براي  الزم  و كاالي  تهدادوستد پرداخ

  به  كرد كه مي  را جلب  كساني  ، توجه غني  كانھاي  و دارا بودن  در اثر نزديكي  ايران. داشتند  معطوف  ايران  سوي  به

  حال  در عین  ايران. پروراندند در سر مي  قلمرو خويش  را به  آن  غربي  نواحي  انضمام  و ھراس  نیرومند بوده  كافي  ي اندازه

در ماد   كه -طال   از جمله  ذخاير معدني  شد، خود داراي مي  محسوب  و الجورد بدخشان  ارمنستان  عبور سرب  محل  كه

  بابل  بود، به  كاخھا و معابد مناسب  ساختمان  براي  كه  و چوب  سنگ  گوناگون  انواع. بود  و قلع  و مس -شد  مي  استخراج

  سیاسي  ھدف  نخست: را در نظر داشتند  دو ھدف  ايران  خود بر علیه  جنگي  از سفرھاي  بابل  پادشاھان. شد مي  حمل

از   نواحي  اين. بود  شانمجاور مرز  نواحي  و الحاق  دولت  ھرگونه  با تشكیل  مقابله  براي  نظامي  عملیات  مستلزم  كه

  ملل  خود را در میان  تمّدن  مزبور مزاياي  فرمانروايان. گرديد مي  اداره  حكام  اي وسیله  به  شد كه مي  تشكیل  اياالتي

  دست  را نیز به  ، آن ھدف  نخستین  با تحقق  كه  داشت  اقتصادي  ي جنبه  آنان  ھدف  دومین. ساختند منتشر مي  مغلوب

نبرد پیروز   ، از اين سیاسي  تزلزل  رغم علي  اما ايران.  مراكز بابل  به  ايران  ثروتھاي  بود از انتقال  عبارت  ھدف  اين. وردندآ

  سارگن  كه  دودماني: كردند  را منقرض  بابل  بزرگ  ي دو سلسله  ، كوھستانیان مورد بحث  ي ھزاره  در طي. آمد  بیرون

  شد، آخرين مي  اور خوانده  دودمان  سومین  كه  اي شد، و سلسله  گوتیھا منقرض  ي وسیله  بود به  ادهبنیاد نھ  يي آگاده

  و حّتي  نیست  معلوم  چیزي  ھزاره  در اين  ايران  فالت  اقتصادي  از اوضاع.  داشت  دريافت  سیماش  را از پادشاھان  ضربت

  يا سیلك  در سیالك  دو ھزار ساله  و شكاف  وقفه  وجود يك.  است  نیامده  ستد  به  نیز آگاھي  آن  شرقي شمال  ي درباره

  شكل  به  گري كوزه  فن.  داشت  ادامه  ژرف  تغییرات  بدون  جامعه  زندگي  اما درگیان. دارد مي  محرم  آگاھي  ما را از ھر منبع

.  يافت  ، ادامه است  معروف  دوم  سبك  و به  سیار نزديكب  در شوش  شده  ساخته  ظرفھاي  به  كه  نقشداري  سفالین  ظرف

  با رنگ  زبرينشان  دارد و تنھا قسمت  آنھا برجستگي  زيرين  بخش  كه  آمده  دست  به  كوچك  ھاي خمره  شكل  به  ظرفھايي

  ھم  روي روبه  كه  ر دو پرندهس  ي در میانه  آنان. ، پرندگانند كامل  نقاشي  موضوع  ترين ، مشخص است  شده  تزيین  سیاه

در   عقاب  يعني  النھرين ھند بین  معروف  سبك  اصلي  ي مايه  كردند كه مي  نقش  شانه  به  شبیه  بودند كاكلي  قرار گرفته

   . است  خويش  ي طعمه  گرفتن  حال

  

آنھا   ي از جمله  كه  است  آمده  دست  هبسیار ب  و سیمین  مفرغین  ، گوھرھاي شده  كشف  ناحیه  در اين  كه  از گورھايي

  نگاه  ثابت  براي  مفرغي  از سنجاقھاي  زيادي  انبوه. برد  را نام  آويزان  مرواريد با گوھرھاي  طوقھا و گردنبندھاي  توان مي

  اين  نمونه  يك.  است  و پیچیده  پھن  زيرين  قسمت  داراي  سر و برخي  بدون  بعضي  كه  شده  يافت  جامه  دامن  داشتن

    .اند اور يافته  جواھر قبور سلطنتي  سنجاقھا را در میان
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  شواھد فعالیت  ايران  فالت  باختري  در بخش. نقشدار شد  ظرفھاي  جايگزين  خاكستري  رنگ  يك  حصار، ظروف  ي در تپه

  آنھا از مفرغ  معموًال جنس  كه  ء كوچكياشیا  در مورد ساختن  خصوص  خورد، به مي  چشم  به  در فلزسازي  روز افزون

  وارد عصر مفرغ  ايران  زمان  در اين.  داشت  و زر ارزش  از سیم  بود و احتماًال بیش  فلز مزبور كمیاب  زمان  در آن.  است

   .شود مي

  

    باستان  در ايران  و مفرغ  عصر مس  مشخصات

 -  خاورمیانه  ، ملتھاي و عصر مفرغ  عصر نئولیتیك  میان  ي فاصله  ھزار سال چند  چايلد، در طول  گوردون  ي عقیده  به -٢٠-٢

و   حیواني  از نیروي  برداري ، بھره و مفرغ  از مس  و استفاده  استخراج  چون  اي مالحظه  قابل  اكتشافات  به -  ايران  ويژه  به

  از میالد، اين  پیش  سوم  ي از ھزاره  قبل. بودند  شده  ايل، آجر و مھر ن گري كوزه  چرخ  چرخدار، ساختن  ي نقلیه  وسايل

   .كبیر نیز رسید  و بريتانیاي  چین  بعد به  ھزار سال  و تا يك  و ھند گسترش  ، تركستان اژه  تا حدود درياي  اختراعات

  

  ، امكان مس  انعطاف  و قابلیت  رمين: بود  مھم  اكتشافي  ي و جنبه  چھار مرحله  از فلز داراي  و استفاده  استخراج  صنعت

    ).آلیاژ(فلز   اختالط  و باالخره  از مواد معدني  يا جداكردنش  آن  آسان  ذوب

  

   از میالد  پیش  دوم  ي در ھزاره  ايران

در   اروپايي ھند و  ي از ريشه  عناصري  نمايد، پیدايش مي  برجسته  غربي  آسیاي  در تاريخ  ھزاره  اين  در طي  كه  رويدادي

  بیرون  نیز از دستبرد مھاجرت  ايران.  بنامیم  آنھا را بومي  توانیم نمي  كه  است  كھن  از جھان  بخش  در اين  اقوامي  میان

  ھند و اروپايیان  رسد كه نظر مي  به. كردند، نسبتًا محدود بود  مزبور بازي  در فالت  واردان  تازه  اين  كه  نقشي  ولي. نماند

  در دشتھاي  احتمال  اغلب  به  كه - خود را   آمد، زادگاه وارد مي  ديگر بر آنان  اقوام  ي وسیله  به  از عقب  كه  در اثر فشاري

  اي دسته: شدند  تقسیم  دو دسته  به  مھاجرت  در ضمن  ظاھرًا آنان. باشند  كرده  ترك - بود   جنوبي  ي در روسیه  اوراسي

صغیر نفوذ   آسیاي  داخل  و بسفر، به  از بالكان  از گذشتن  پس  را دورزده  سیاه  ، درياي نامیم مي  باختري  ي را شعبه  آن  كه

  زودي  به -مزبور بودند   ي ناحیه  اصلي  رسد ساكنان نظر مي  به  كه -   آسیايي  ملل  در میان  با اقامت  دسته  كردند، اين

  وجود آوردند و بعدھا شاھنشاھي  را به)  Hittites ) [ 2[   ھیتیان  ختیان  ي ، اتحاديه داده  را تشكیل  و مسلط  عنصر غالب

  داده  صغیر گسترش  خود را در آسیاي  فتوحات  ختیان.  گشت  زمان  آن  غربي  دول  ي اتحاديه  اعضاي  ترين از فعال  آنھا يكي

  به  آنھا موفق  ثمر بود، چه بي  تالششان  در ھر حال. كردند  و غارت  شھر را تصرف  و تاز پرداختند و آن  تاخت  به  تا بابل

  ي ، در نیمه موقت  ضعف  دوره  يك  از گذراندن  مزبور پس  اما قوم. كردند  نشیني عقب  بالفاصله  خود نشده  پیروزي  گیري پي

از   بردند كه  را از بین  ھمسايه  از دول  شماري  ، در نتیجه آورده  دست  به  زيادي  مجددًا قدرت  مورد بحث  ي ھزاره  دوم

  آنھا در اثر اين. برد  را نام) Mitanni(  میتاني  و فرمانروايان Hurruansو ) Hurrites(   ھوريان  پادشاھي  توان مي  جمله

    . ر خود قرار داشتاقتدا  در اوج  و فلسطین  در حدود سوريه  زمان  در آن  مصر قرار گرفتند كه  ، در مقابل اقدامات

  

. در آمد  حركت  خزر به  درياي  شرقي  در جانب -   است  معرف  ھند و ايراني  به  كه -  خاوري  ي يا شعبه  دوم  ي دسته

  آنان. راند  پیش  فرات  شط  عظیم  تا انحناي  شد از قفقاز گذر كرده مي  ظاھرًا از افراد جنگجو تشكیل  كه  از آنان  اي دسته

تنھا در   خود را نه  را بنیاد نھادند و سلطنت  میتاني  پادشاھي  آمیخته  بودند در ھم  اصًال آسیايي  كه  بومي  وريانبا ھ

  قوم  مسكن  كه -  شمالي  زاگرس  ھاي دره  ، با الحاق كرده  آشور را نیز مسخره  دادند، بلكه  توسعه  شمالي  النھرين بین
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از میالد   پیش ١۴۵٠  حدود سال  پادشاھي  اين  دوران  بھترين. كردند  را تثبیت  خويش  قدرتقلمرو خود،   به -بود   گوتي

  اما اغتشاشات. كردند  ازدواج  میتاني  پادشاھان  مصر با دختران  ي فراعنه  با مصر متحد گرديد و نیرومندترين  كه  است

خود را در   استقالل  ديگر نتوانست  كه  كشور گرديد، چنان  ينا  تضعیف  باعث  سلطنتي  خاندان  اعضاي  موجود و رقابتھاي

با وجود .  رفت  از میان  میتاني  از میالد دودمان  پیش  چھاردھم  قرن  در پايان. كند  حفظ  ھیتي  دولت  روز افزون  برابر قدرت

تأثیر   و تحت  سومري  بر مبادي  ر چند مبتنيھ  بود كه  مانده  باقي  و مخصوصًا ھنر نیرومند آن  از تمّدن  ھنوز آثاري  اين

  از تشكیل  پیش  كرد كه  استنباط  موجود بتوان  شايد از قرائن.  خود را داشت  خاص  ويژگیھاي  وصف  بود، با اين  مصر واژه

  به  خويش  خدايان  ايو نامھ  از مذھب  آثاري  و فقط  رفته  تحلیل  ھوريان  توسط  به  ، عنصر ھند و اروپايي میتاني  سلطنت

، )مھر(میترا   ، نام منعقد گرديده  میتاني  فرمانرواي  و يك)  ھیتیان(  ختیان  پادشاه  بین  كه  اي در معاھده. بود  گذاشته  جاي

  دانخويشاون  در میان  ھستند كه  آنھا خداياني  ي ھمه  كه  است  شده  و نستیا آورده) Indra(، ايندرا ) Varuna(و ارونا 

  در میان  ايشان  از خدايان  بعضي  در ھند استقرار يافتند كه  ھند و اروپايیان  زمان  در ھمان. اند بوده  شناخته  میتاني  نزديك

  را به  آن  رسد خودشان نظر مي  به  كه -  اسب  تربیت  در خصوص  ھند و ايرانیان. اند شده  نیز شناخته  و كاسیان  ختیان

خدا را   زوج  وجود يك  ھند و اروپايي  آيین  آثار و بقاياي. اند نھاده  جاي  به  ھايي نامه  پیمان -باشند   برده  غربي  آسیاي

  زمین  و زماني  آفتاب  گاه  كه  بزرگ  النوع ، و رب و باران  كوھھا، طوفان  ، قلل عناصر طبیعي  النوع رب  بزرگ  خداي: رساند مي

    . است  شده مي  محسوب

  

در   واقع  اي ناحیه  در داخل  درآمده  حركت  به  مركزي  زاگرس  خوردگیھاي  چین  در طول  جنگجوي  سواران  از اين  اي شعبه

  در اين  آنان. شد  شناخته  اسب  مركز پرورش  عنوان  بعدھا به  نفوذ كردند كه  اي منطقه  كارواني  بزرگ  ي جاده  جنوب

  اصل  كه -  كاسي  ي توده  توسط  سرعت  به  رسد كه نظر مي  به  پركار مستقر شدند، ولي  تياقلی  ي مثابه  به  ناحیه

بعدھا   دارد كه  شباھت  اي واقعه  به  تا حدي  ھند و اروپايي  كوچك  ي شعبه  نفوذ اين. رفتند  تحلیل -داشتند   آسیايي

   . از میالد است  پیش  ھشتم  در قرن  انو سكايی) Kimmeriens(  كیمريان  ھجوم  افتاد، و آن  اتفاق

  

  بین  كه  ھر زمان. كرد  استنباط  غربي  آسیاي  را در سرزمین  نژاد جديدي  اثر پیدايش  توان مي  زده  شتاب  ي مطالعه  از اين

  قدرتي -   تر بوده اخیر ضعیف  قوم  ھر چند كه -   گرفته  صورت  اختالطي  و ھند و اروپايي  مانند آسیايي  دو نژاد مختلف

،  امور سیاسي  در گسترش -خود   ي دو رگه  نژادي  با تشكیالت -مزبور   اقوام  كه  است  وجود آمده  به  مداوم  كمابیش

  كشورھايي. اند داده  اند، از خود نشان نداشته  تاريخي  زمان  تا آن  كه  ھايي در ناحیه  و فرھنگي  ، اقتصادي ، نظامي دولتي

  ھاي اتحاديه  صورت  نبودند، به  بیش  مستقلي  مذھبي  ھاي و شھرھا و حوزه  پراكنده  كوچك  امیرنشینھاي  از آن  یشپ  كه

مقتدر عصر   دولتھاي  اول  را در صف  آنان  برخوردار شدند كه  اي محركه  درآمدند و از نیروي  شاھنشاھي  نیرومند و حّتي

   .افتاد  نیز اتفاق  كاسیان  براي  وضع  ، و ھمین میتاني  و فرمانروايان)  ھیتیان(  ختیان بود حال  چنین. قرار داد

  

    نوشتھا پي

   بعد  به ۴٨٣  ي ، از صفحه شناسي باستان  ، كتاب گیت  مون -]  ١[ 

  است  شھري«:  البلدان  معجم  ي گفته  بنا به.  داشت  مستحكم  اي قلعه  بود كه  فرات  در كنار غربي  شھري  ھیت -]  ٢[ 

قصر قند   از بخش  ھیت  نام  به  شھر ديگري«. زياد دارد  نخلستانھاي  بغداد، باالتر از شھر انبار كه  از نواحي  در كنار فرات
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  ، كم ، گرمسیري كوھستاني  قصر قند وجود دارد كه  باختري  جنوب  كیلومتري  در ھشت  بھار كنوني چاه  شھرستان

  .  است  نخستین  ھیت  ، ھمان مورد نظر ماست  آنچه  ، ولي و خرماست  ، برنج غله  و محصوالتش  جمعیت

  

  http://www.iptra.ir/vdcc2bsxqqs.html: آدرس خبر

  http://www.iptra.irکانون ايرانی پژوھشگران فلسفه و حکمت 

 


