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ﮔﻮﺗﯽھﺎ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﯾﺰدان ﺻﻔﺎﯾﯽ
آﺷﻮرﯾﺎن از ﮔﻮﺗﯽھﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻗﻮﺗﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ [١] .واژهی ﮔﻮﺗﯽ ﻓﻘﻂ در ھﺰاره دوم و ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه و ﺳﭙﺲﺗﺮ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق
ﺑﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ھﺰاره ﻧﺨﺴﺖ
ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ھﻤﻪ اورارﺗﻮﯾﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺎ و ﻣﺎد را »ﮔﻮﺗﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﮔﺎھﯽ در ﮐﺘﯿﺒﻪھﺎی ﺳﺎرﮔﻮن دوم ،ﻣﺎدھﺎ
از ﮔﻮﺗﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ[٢] .

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک ﻣﺎد در ھﺰارهٔ ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺟﺰو ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎراﺗﯽ دارﻧﺪ .آﺛﺎری ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺳﻮﻣﺮی وھﻮرﯾﺎﻧﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنھﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ،در ﮐﻮھﭙﺎﯾﻪھﺎی ﻏﺮﺑﯽ زاﮔﺮوس و در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺎد
ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ھﻮرﯾﺎن  ،Hurriansﻟﻮﻟﻮﺑﯿﺎن  Lullubiansو ﮔﻮﺗﯿﺎن ودﯾﮕﺮ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﻼﻣﯿﺎن ﻗﺮاﺑﺖ داﺷﺘﻨﺪ،
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ [٣] .از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﮔﻮﺗﯽ ،آﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ[۴] .
ﮔﻮﺗﯽ ﻧﺎم ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﺎن ھﺰارهٔ ﺳﻮم و دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻟﻮﻟﻮﺑﯽھﺎ )در ﻣﻨﻄﻘﻪٔ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن( ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ [۵] .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آنھﺎ ،در ﺷﻤﺎل ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ و
ﺷﻤﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﻟﻮﻟﻮﺑﯽھﺎ ،ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ[۶] .
ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﻪ از اروﻣﯿﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﯿﺎی رود دﯾﺎﻟﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﻟﻮﻟﻮﺑﯽ وﮔﻮﺗﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻮﻟﻮﺑﯿﺎن در ﻧﻘﺎط
ﻏﺮﺑﯽ وﮔﻮﺗﯿﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ[٧] .
در ادﺑﯿﺎت ﮐﮫﻦ ،ﻋﻘﯿﺪهٔ ﺷﺎﯾﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آنھﺎ را ﺑﺎ ﺟﺒﺎل »ﺟﻮدی داغ« در ﺷﻤﺎل آﺷﻮر ﯾﮑﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در ھﺰارهٔ اول ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ھﻤﻪٔ اورارﺗﻮرﯾﯿﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺎﻧّﺎ و ﻣﺎد را »ﮔﻮﺗﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ[٨] .
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻮری ،ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﮫﻨﺎور اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻪٔ ﺳﺎﮐﻨﺎن زاﮔﺮوس ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ
ﮔﺎھﯽ در ﮐﺘﯿﺒﻪھﺎی ﺳﺎرﮔﻮن دوم ،ﻣﺎدھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن ،از »ﮔﻮﺗﯿﺎن« ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ[٩] .
ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔﻮﺗﯽھﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺎ  ٢٠ﯾﺎ  ٢١ﭘﺎدﺷﺎه ١٢۵ ،ﺳﺎل ﺑﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪﻧﺪ [١٠] .در آﺛﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ھﺰارهٔ اول ﭘﯿﺶ
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از ﻣﯿﻼد ،ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﻮﺗﯽھﺎ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻮری آن روزﮔﺎر ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺳﻢ ﻣﺘﺪاول از
واﺣﺪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،و از اﻓﺮاد و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﻣﻨﺴﻮب ھﺴﺘﻨﺪ ،ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورد.
][١١
ﻧﺎم ﮔﻮﺗﯿﻮم در رﺳﺎﻟﻪای ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺑﯿﺮان ﺑﻌﺪ از ﺳﺎراﮔﻦ درﺑﺎرهٔ ﮔﺴﺘﺮهٔ اﻣﭙﺮاﺗﻮری او ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
] [١٢ﮔﻮﺗﯽھﺎ در ﺳﺪهٔ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎرام – ﺳﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﮐﺪ ،ﮐﻪ در آن روزﮔﺎران
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ را ﺗﺎ ﮐﻮه ﭘﺎﯾﻪھﺎی زاﮔﺮوس و ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺟﺒﺎل ﺗﻮروس در آﺳﯿﺎی ﮐﮫﯿﻦ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن داﺷﺖ ،در ﺻﺤﻨﻪٔ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﯿﻼم و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﮐﺪی ،ﻧﺎرام –
ﺳﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﮐﺪ ﻇﺎھﺮاً در اواﺧﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮔﻮﺗﯽھﺎ ﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ آنھﺎ از ﭘﺎی در
آﻣﺪ .ﯾﺎﮐﻮﺑﺴﻮن  Jakobsonﺳﻮﻣﺮﺷﻨﺎس داﻧﻤﺎرﮐﯽ ،ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺮﯾﺪواوزﯾﺮ  ،Enridavazirﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻮﺗﯽھﺎ ،ﭘﺲ از
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﺎرام – ﺳﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﭙﻮر  ،Nippurﺷﮫﺮ ﻣﻘﺪس ﺳﻮﻣﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
در آورد ،و در آﻧﺠﺎ ﮐﺘﯿﺒﻪای را ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن اﮐﺪی ﺑﺮای او ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎزد [١٣] .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﭘﯿﺮوزی ﮔﻮﺗﯽھﺎ ﺑﺮ اﮐﺪیھﺎ را در ﺑﺮﺗﺮی ﺳﻼﺣﯽ آنھﺎ داﻧﺴﺖ ،ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن اﮐﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻼﺣﺸﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪوی و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼھﺨﻮد از ﻣﺲ ،و ﮐﻤﺎن و ﺗﺒﺮزﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮان ﮔﻮﺗﯽھﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﮐﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ [١۴] .در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﮔﻮﺗﯽھﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻮﺑﯽھﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
][١۵
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ» ،ﺷﺎرﮐﺎﻟﯽ ﺷﺎری«  sharkalisharriﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎرام – ﺳﯿﻦ ،وﺿﻊ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ھﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ،اراﺿﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ را را ،ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و ﺳﺎرﻻﮔﺎب  ،Sarlagabﭘﯿﺸﻮای ﮔﻮﺗﯿﺎن را اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
]] ١۶اﯾﻦ ﻗﻮم ﺣﺪود ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ اﮐّﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ [١٧] .اﻧﮕﯿﺰه ﮔﻮﺗﯽھﺎ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﺎﺑﯿﺎن را
ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺸﺎرھﺎی دوﻟﺘﮫﺎی ﻣﯿﺎن رودان در ھﺰارهٔ ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ] [١٨و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎ و ﭘﯿﺮوزیھﺎی اﯾﻨﺸﻮﺷﯿﻨﺎک،
ﺷﺎه اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﮐﺪ داﻧﺴﺖ[١٩] .
از اواﺧﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﮔﻮﺗﯽھﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﮫﻀﺘﯽ ﺑﺮای اﺧﺮاج آﻧﺎن ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ اور  Urاﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت آﻧﺎن را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ] [٢٠رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ رﻏﺘﻦ ﮔﻮﺗﯽھﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪهٔ ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ آنھﺎ و ﺑﺮﮔﺸﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻮھﮫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺪ .و اﺣﺘﻤﺎﻻً در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻮﺑﯽھﺎ ﻧﯿﺰ
دﭼﺎر درﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ[٢١] .
در ﺳﺎل  ٢٢٣٠ق .م .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎرﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪٔ ﮐﻮهﻧﺸﯿﺎن ﺑﺮﺑﺮ ﮔﻮﺗﯽ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ ،و از ﺳﺎل
 ٢٢٣٠ق .م .ت ﺣﺪود  ٢١٢٠ق .م .ھﻢ ﺳﻮﻣﺮ و اﮐﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﻮﺗﯽھﺎ در آﻣﺪﻧﺪ… .اﮐﺪیھﺎ و ﺳﻮﻣﺮیھﺎ ﺑﻼﺧﺮه
ﮔﻮﺗﯽھﺎ را ﺑﯿﺮون راﻧﺪه و ﻃﺮدﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ [٢٢] .در واﻗﻊ ﻣﻨﺠﯽ و رھﺎﻧﻨﺪهٔ اﮐﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﻮﻣﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﮐﺪی ﻧﺒﻮده ،ﺑﻞﮐﻪ
ﺳﻮﻣﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ »اوﺗﻮﮐﻪﮔﺎل  «Utukegalاز اھﺎﻟﯽ اوروک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ٢١١٣-٢١٢٠ق .م ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ[٢٣] .
زﺑﺎن
ﻣﺪارک ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻮﺛﻘﯽ درﺑﺎرهٔ زﺑﺎن اﯾﻦ اﻗﻮام در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن آنھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﻋﯿﻼﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ [٢۴] .و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ آن ،اﻣﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ [٢۵] .درﺑﺎرهٔ زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﻣﯽداﻧﯿﻢ و
ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﮔﻮﺗﯽ در ﻣﺘﻮن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﻮﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ[٢۶] .
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زﺑﺎن ﮔﻮﺗﯿﺎن ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ زﺑﺎن ھﻮرﯾﺎﯾﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘﺎر آواﯾﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهٔ ﮔﻮﺗﯽ ﻣﺆﯾﺪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ[٢٧] .
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 -١ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،رﻗﯿﻪ ﺑﮫﺰادی ،روﯾﻪ .١٩٢
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد ،روﯾﻪ .١٠٣-١٠۴
 -٣ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،روﯾﻪ .١٩١
 -۴اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،،روﯾﻪ .۴۶
 -۵اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،روﯾﻪ .٢۵
 -۶ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺎد ،روﯾﻪ .۶۶
 -٧ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،روﯾﻪ .١٩١
 -٨ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،روﯾﻪ  ١٩١و .١٩٢
 -٩ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،روﯾﻪ .١٩٢
 -١٠ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ ،ﺟﻠﺪ اول ،روﯾﻪ .١٠٧
 -١١ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،،روﯾﻪ .١٩١
 -١٢اﯾﺮان در ﺳﭙﯿﺪه دم ﺗﺎرﯾﺦ ،روﯾﻪ .٢۶
 -١٣ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،،روﯾﻪ .١٩٢
 -١۴ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،،روﯾﻪ .١٩٢
 -١۵اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،روﯾﻪ  ۴٠و ۴١
 -١۶ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،،روﯾﻪ .١٩٢
 -١٧ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺰارهھﺎ ،روﯾﻪھﺎی ٢٩١ﺗﺎ .٢٩٣
 -١٨اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،روﯾﻪ  ٣٨و .٣٩
 -١٩اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،روﯾﻪ .۴٠
 -٢٠اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،روﯾﻪ .۴۴-۴۵
 -٢١ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺎد ،روﯾﻪ .٩٧
 -٢٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ،ﺗﻮﯾﻦﺑﯽ ،روﯾﻪ .٨٣
 -٢٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ،ﺗﻮﯾﻦﺑﯽ ،روﯾﻪ .١٠٢
 -٢۴ﻗﻮمھﺎی ﮐﮫﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﻼت اﯾﺮان ،رﻗﯿﻪ ﺑﮫﺰادی ،روﯾﻪ .١٩١
 -٢۵اﯾﺮان در ﺳﭙﯿﺪه دم ﺗﺎرﯾﺦ ،روﯾﻪ .٣٠
 -٢۶ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺎد ،روﯾﻪ .٩۶
 -٢٧ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺎد ،روﯾﻪ .٩٧
ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪ
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