
ايران پیش از ايرانیان:  ھا پیش از آريايي  

محمد معین: مترجم   : R.Ghrishman 

سرزمیني كه اكنون به نام ايران مشھور است، بخشي از سرزمین پھناوري است كه خاستگاه نخستین 
. ھايي بوده است كه در جاھاي ديگر جھان پديد آمده بودند ھا بوده و سالیان دراز پیشرو ديگر تمدن تمدن
ي  كه پیشینه شناسند، حال آن ساله مي 2500ي تمدني  شان را با پیشینه تر مردم ايران، سرزمین بیش

ساله فقط به تاريخ  2500رسد و تاريخ  ھزار سال پیش مي 10كم به  تمدني اين سرزمین دست
 . گردد ھاي بزرگ ايراني باز مي امپراتوري

ھزار سال پیش از میالد و آغاز عصر خشكي،  15تا  10ي باران در  سرزمین ايران با پايان گرفتن دوره
آثار برجاي مانده از . كم براي زندگي انسان مناسب شد و تكاپوي انسان پیش از تاريخ در آن آغاز شد كم

ھاي بختیاري در  ، در كوه )Pabda( پبده میالدي در غار تنگ 1949ھايي را در سال  چنین انسان
روي آب و بارور شدن  ي پنجم پیش از میالد، كه با پس سپس در ھزاره. شرقي شوشتر پیدا كردند شمال
ھاي بشري در دشت سیلك، نزديك كاشان، ساخته  گاه ھاي ايران ھمراه بود، نخستین سكونت دشت
 . شدند

نام از شمال آسیا  ي نخست پیش از میالد، مردماني آريايي حدود چھار ھزار سال بعد، يعني در آغاز ھزاره
ھا طي  آن. ھا، ايران نام گرفته است النھر به سرزمیني سرازير شدند كه به ياد آن و از راه قفقاز و ماوراء

به .مند بود  تر از وجود مردماني متمدن بھره چند قرن در حكم مردمان اصلي سرزمیني درآمدند كه پیش
ترشان ھمراه  ھا با زن و بچه و گله وارد شدند و بیش آن" شناس بزرگ فرانسوي، گريشمن،  بیان باستان

آنان مردماني بودند كه از راه شمشیر و به عنوان . گروه سواران خود، وارد خدمت امیران محلي گرديدند
بايست يك روز  ايشان سربازاني را تشكیل دادند كه مي. كردند زندگي مي[ مزدبگیر ] سرباز مزدور 

گیرشمن رومن، ايران از آغاز تا اسالم، ."(جانشین ھمان امیراني شوند كه خود در خدمت ايشان بودند
 ) 90ي ، صفحه1383ي محمد معین، انتشارات معین، چاپ اول  ترجمه

ترين ساكنان سرزمین ايران ھستند و  ھا از ديرين شناسان بر اين باورند كه آريايي البته، برخي تاريخ
براي مثال، جھانشاه درخشاني با برسي آب و ھواي جھان و . دانند ھا را نادرست مي ي كوچ آريايي نظريه

گیري  شناختي، چنین نتیجه ھاي زبان ھا كھن ايراني و بررسي ھاي ديگري مانند بررسي متن بررسي
كم بخشي از بومیان آريايي در دوران يخبندان در جنوب ايران و در بستر خلیج فارس  كرده است كه دست

به نظر او گرم شدن ھوا و پیشروي آب در خلیج . اند كه البته امروزه پر از آب شده است كرده زندگي مي
تري داشت، كوچ كنند؛ البته، در آغاز  فارس اين مردمان را ناگزير كرد به سوي شمال، كه آب و ھواي خنك

به نظر درخشاني، به ھمین دلیل نام . تر بودند رودان و فلسطین كه نسبت به فالت ايران گرم به میان
در فلسطین و نام رودھاي دجله و فرات و بسیاري از ) اي ده ھزار ساله با پیشینه(اريحا"شھري مانند 

ي كاشان، بخش  دانشنامه.( كنند ھا مفھوم پیدا مي رودان تنھا با زبان آريايي ھاي جغرافیايي میان نام
 ) 90و  89ي  سوم از كتاب سوم، صفحه

شناسان بپردازيم، بلكه براي آغاز شناختمان از ايراني  جا بنا نداريم به اختالف نظر تاريخ به ھر حال، در اين
ھا از  ي دوران پیش از آريايي ھا و نظرھاي رومن گريشمن را درباره ي پژوھش سال، چكیده 2500فراتر از 

 . آوريم كتاب وي با نام ايران از آغاز تا اسالم، مي

  انسان غار

ھاي يخ  شناختي نشان داده است در دوراني كه بخش زيادي از خاك اروپا را توده ھاي زمین بررسي. 1
ھايي را كه  اي كه طي آن حتي دره گذاشت؛ دوره ي باران را پشت سر مي پوشانده بود، فالت ايران دوره

 . ھا قرار داشتند، آب فراگرفته بود بر بلندي
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ي خشكي آغاز شد و درپي نظم پیدا كردن جريان  كم دوره ھزار سال پیش از میالد، كم 15تا  10بین . 2
ھايي را به وجود آوردند كه  زمین ھا برجاي ماند و قطعه ھاي رسوبي در بستر آن ھا، نھشته رودخانه

 . زودي سر از آب بیرون زدند به

ھا را با شاخ و برگ  ھاي سنگي، كه سقف آن گاه در اين دوران، انسان پیش از تاريخ از در غارھا يا پناه. 3
ھا  آثار آن انسان. پرداخت كرد و با ابزارھاي سنگي به شكار جانوران مي درختان ساخته بود، زندگي مي

ھاي  پبده در كوه شد، در غار تنگ دار وصل مي دستي شكاف را، از جمله چكش سنگي و تبري كه به چوب
 ) 1949گريشمن و ھمكاران، .(اند بختیاري پیدا كرده

اين . برد طور ناقص پخته بود، نیز به كار مي انسان آن دوران نوعي ظرف سفالي ناھموار را، كه به. 4
ھاي  ھاي خوردني و میوه ھا، نگھباني از آتش و گردآوري ريشه ساختند و كار ديگر آن ھا را زنان مي ظرف

ي چگونگي رشد گیاھان در طبیعت، او را به سوي آغاز كردن  رسد مشاھده به نظر مي. وحشي بود
 . ھاي رسوبي رھنمون شد كشاورزي در زمین

  ي پنجم پیش از میالد ھزاره

ھاي  ھاي رودخانه، زمین ھاي بزرگ و افزايش نھشته شدن درياچه ھا و كوچك خشك شدن روزافزون دره. 5
گیري نخستین  ي پنجم پیش از میالد، شرايط براي شكل ي را فراھم كرد و سرانجام در حدود ھزاره بارده

انسان اين دوران ھمچنان شكارچي بود، اما . تمدن بشري در دشت سیلك، نزديك كاشان، فراھم شد
 . كشاورزي گسترش يافته و ذخیره كردن آذوغه نیز معمول شده بود

ھاي  دار بود؛ كاسه ھاي نقش گري رخ داد و آن پیدايش ظرف در اين زمان نخستین پیشرفت در فن كوزه. 6
ي نقش زدن برداشتي از  اين شیوه. ھاي افقي و عمودي كشیده شده بود ھا خط ناھمواري كه روي آن

ي سبد سازي است، زيرا ھنوز چیزي از آن زمان نگذشته بود كه انسان سبدھايي را به جاي ظرف  شیوه
ريسي،  ھا نخ نخستین دوك. ھا را با گل رس اندود و در آفتاب خشك كرده بودند برد كه روي آن به كار مي

 . پخته يا سنگ و داس و تبر سنگي و صیقلي شده، از آثار به جاي مانده از آن مردمان است از جنس گل

كاري سنگ آن، چیزھايي از آن  ي پنجم پیش از میالد، انسان مس را شناخت و با چكش در پايان ھزاره. 7
. مردو زن اين دوره به آرايش كردن گرايش داشتند. ساخت، زيرا او ھنوز با ذوب كردن فلز آشنا نبود مي
كم بزك  ساختند و خالكوبي يا دست ھاي بزرگ و كوچك مي بند را از صدف ي انگشتر و دست ھا حلقه آن

 . كردند كردن ھم معمول بود و مواد آن را به كمك دسته ھاون كوچكي در ھاون ظريفي نرم مي

اي كه تا كنون كشف  بدون شك، زيباترين قطعه. گر است كاري روي استخوان جلوه ذوق ھنري در كنده. 8
كالھي بر سر  دھد؛ در حالي كه شب ي چاقويي است كه انسان اين دوران را نشان مي شده، دسته

ترين تصويرھايي است كه از انسان  اين يكي از ديرين. نھاده و لنگي با كمربند به دور كمر بسته است
 خاور نزديك شناخته شده است 

اين نزديكي مردگان، زندگان را از نیاز . كردند اي در كف اتاق دفن مي ي درھم پیچیده مرده را به شیوه. 9
. توانست در خوراك خانواده شركت كند كرد، زيرا روح فقید مي ھا، معاف مي ي ھديه براي آن به تھیه

انسان از ديرباز بر اين باور بود كه پس از مرگ به ھمان صورت كه روي زمین زندگي كرده است، خواھد 
ھا در دسترس مرده گذاشته شده بود و نزديك سر  در غاري تبري از سنگ صیقلي كنار استخوان. زيست

اين كار در جاھاي ديگر نیز . آوردند جسد مردگان را به رنگ قرمز درمي. نیز دو فك گوسفند نھاده بودند
رسد كه يا كالبد انسان زنده با پوششي از رنگ قرمز پوشیده شده بود و يا  ديده شده است و به نظر مي

 . گرد اكسید آھن را پیش از دفن روي جسد پاشیده باشند

بردند، از سوي پژوھشگران  ھايي كه مردمان سیلك در اين دوره به عنوان زينت به كار مي صدف. 10
به نظر . اند اي حدود ھزار كیلومتر آورده شده بررسي و مشخص شده كه از خلیج فارس، يعني از فاصله
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 . گرد به سیلك آورده باشند رسد اين كاالھا را فروشندگان دوره مي

  ي چھارم پیش از میالد ھزاره

چینه جاي . ھا اكنون آشكار است تر گرديد و داراي درھايي شد كه جاي قرارگیري آن خانه گسترده. 11
اي از خاك بود كه آن را در  البته، خشت فقط كلوخه. خود را به خشت گلي، كه تازه اختراع شده بود، داد

رنگ قرمز، كه با آن ديوراھاي اتاق . كردند كف دست و به صورت ناصاف درست كرده و در آفتاب خشك مي
 . اندودند، ابزار تزيین داخلي بود را مي

تري  ھا بود، ولي با دقت بیش تر از آن ھاي قديمي پديدار شد كه كوچك نوعي ظرف در كنار ساخته. 12
ي اختراع  پیدايش اين ظرف نشانه. شد اي پخته مي ي اصالح شده ي بھتري در كوره ساخته و به شیوه

گرفت و فردي آن را  ي باريك بود كه روي زمین قرار مي ي ساده چرخ است كه عبارت از يك تخته
 . چرخاند مي

پردازي  ي جنبش واقعیت اي جانوراني را تصوير كرده است كه بازگو كننده ھاي ساده گر با خط گوزه. 13
نمود و در راه به ) ناتورالیستي(ھاي طبیعي كردن موضوع در ھمین زمان به ساده. است) رئالیسم(كامل

در ھیچ جاي ديگر . وجود آوردن سبكي كه در آن اغلب تشخیص موضوع اصلي دشوار است، گام برداشت
. دار است ھاي نقش دھد فالت ايران زادگاه اصلي ظرف نظیر اين فن شناخته نشده است كه نشان مي

ي  اي از چنان رئالیسم قوي، كه با اين سرعت به مرحله ھاي آن روزگار ديرين، نشانه در ديگر سرزمین
 . پردازانه رسیده باشد، برجاي نمانده است سبك خیال

مس را ھنوز . آرام براي ساختن ابزار به كار رفت و سنك نیز ارزش اولي خود را حفظ كرد فلز آرام. 14
. بردند ھاي كوچك و سنجاق به كار مي كردند و آن را براي درفش كردند، ولي ذوب نمي كاري مي چكش

 . اي مانند عقیق و فیروزه به آن افزوده شد تر شد و مواد تازه جواھر فراوان

ھاي نوعي سگ تازي و اسبي از نوع  ي پیشین، استخوان ھاي جانوران اھلي دوره عالوه بر استخوان. 15
اين اسب چارپاي كوچكي است تنومند و جسور، با يالي ستبر و . پرزژواسكي نیز به دست آمده است

به كار گیري اين جانوران . ي میان گورخر و اسب جديد باشد رسد كه معرف طبقه برافراشته و به نظر مي
 . جايي و كشاورزي را آسان كرد مسافرت و جابه

جو و گندم، كه بومي ايران است، از ايران به مصر و اروپا . ھاي دور رونق گرفت بازرگاني میان سرزمین. 16
ارزن كه اصل آن از ھند بود، به ايتالیا فرستاده شد و برعكس، جو دوسر و خشخاش اروپا در . وارد شد

 . آسیا رواج يافت و حتي به چین ھم رسید

. شد، جايگزين آجر بیضوي شكل شد آجر صاف و مستطیلي شكل، كه با خاك نرم ساخته مي. 17
زينت داخلي . كرد گذاشتند، خانه را از رطوبت حفظ مي ھاي سفالي بزرگ، كه در ديوارھا كار مي قطعه

 . ھنوز با رنگ قرمز بود، اما رنگ سفید ھم پديد آمد

ھايي با رنگ گل اخري نقش  ھاي وي نشانه كردند و بر استخوان مرده را ھنوز در كف خانه دفن مي. 18
 . كردند مي

ھاي  ھا و رنگ ھاي گوناگوني با نقش گران ظرف ي آجرپزي كامل شد و كوزه گري و كوره چرخ كوزه. 19
به اين ترتیب . وجود آمد گرايي فاصله گرفت و تنوع سبك به  ھا آرام آرام از واقع نقش. ساختند گوناگون مي

ھا نیز بدون تناسب پھن و بزرگ گرديد و ھمین ترتیب در مورد  تر شد و شاخ كه دم جانور دراز و كشیده
اي بزرگ  دادند و آن، مركب بود از دايره اندكي بعد فقط شاخ را نمايش مي. گردن مرغ درازپا معمول شد

 . شد بدني پلنگي به صورت ساده با مثلي نمايش داده مي. متصل به بدني كوچك
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بازي  ي ھمه نوع جانوران، اسباب سازي ھم اشنا بود و براي مجسمه گر اين دوران به فن قالب كوزه. 20
ھاي  تعدادي مجسمه. كرد سازي مي ھا، قالب النوع ھاي نذري به پیشگاه رب براي كودكان و يا ھديه

النوع مادر و خداوند خصب نعمت و فراواني در دست است كه اغلب بدون سر پیدا شده و  سفالین از ربه
ھاي  كارگیري پیكره اند به اين راه ديگران را از به خواسته اين نقص از روي عمد بوده است، زيرا مي

 . سفالین، پس از مرگ مالك آن، جلوگیري كنند

تر   ابزارھاي فلزي بیش. كردند گري مي مس را ذوب و ريخته. فلزكاري پیشرفت چشمگیري پیدا كرد. 21
آرام جاي خودرا به تبر صاف، تبر ھمواره مسي و  رفت و آرام شد اما ابزار سنگي ھنوز فراوان به كار مي

 . ھاي اين دوره پیدا شده است دشنه و چاقوي مسي در خانه. ي اتصال داد بیل داراي ثقبه كج

روي كلوخي از گل رس . براي تشخیص مالكیت بر كاال، مھر را به كار گرفتند. بازرگاني پیشرفت كرد. 22
ترين مھري، كه  ديرين. بستند دادند و يا به طنابي مي ي خمره جا مي گذاشتند و آن را در دھانه نشان مي

 . ي مخروطي شكلي از سنگ متصل به يك حلقه بود ھا تغییري در آن ديده نشد، به صورت تكمه مدت

ھاي سفالین تثبیت شد و در پیرامون ايران پرتوافكن شد و در اثر خوبي آن،  شكل و صورت ظرف. 23
ي جنوبي تا سیستان كشیده شد و از  اين فن در طول جاده. ي پراكندگي اش پیوسته دورتر شد منطقه

ي  ي فرھنگ و تمدني را كه در واحه ي سند راه يافت و از سوي شمال شالوده جا به بلوچستان و دره آن
 . مغرب زمین نیز بعدھا از اختراع فالت ايران استفاده كرد. مرو پیدا شده است، بنا نھاد

رودان ، كه امتداد طبیعي میان)شوش(ي جنوب غربي دشت سوزيانا در پايان اين دوره در منطقه. 24
جا بود كه نخستین دولت متمدن در فالت  بود، مركزيتي براي زندگي مدني پیدا شد و ھمان) النھرين بین(

 . ايران برپا شد؛ يعني تمدن عیالم

  ي سوم پیش از میالد ھزاره

گرفتند، فرود آمده و در  را از شمال و شرق دربرمي) شوش(ھايي كه دشت سوزيانا ھا از كوه عیالمي. 25
اي از  ي گسترده اي تشكیل داده بودند و بر منطقه ي سوم پیش از میالد، سلسله ربع نخست ھزاره

 . كردند ھاي مھمي از ساحل خلیج فارس و بوشھر، حكومت مي ھا، شامل بخش ھا و كوه دشت

ھا براي آزادي و  رودان، عیالمي روايان آكد در میان ي سامي سارگن، از فرمان گیري سلسله با شكل. 26
ھاي شديدي روي آوردند كه به دلیل برابر نبودن نیروھاي دو طرف، شوش دوبار به  استقالل خود به جنگ

ھايي كه از  يكي از پسران سارگن، به نام مانتیشوسو، از خلیج فارس گذشتندتا راه. دست بیگانگان افتاد
چند شورش . شد، زير نظر داشته باشند ھاي ايران آورده مي ھا مواد ساختماني و فلز از كوھستان آن

 . ھا نیز به شدن سركوب شد عیالمي

بود كه شھر شوش را  ) Puzur-Inshushinak( ناك ي عیالم، پوزور اينشوشي روايان برجسته از فرمان. 27
روايان آكد، استقالل عیالم  سین، از فرمان وي پس از مرگ نرم. آباد كرد و بناھاي باشكوھي در آن ساخت

ھا  با وجود اين، آكدي. را اعالم كرد و به فرماندھي سپاه خود به بابل يورش آورد و حتي به آكد رسید
 . توانستند استقالل خود را حفظ كنند

ھاي پیرامون عیالم را نیز به تالش  ھاي ساكن در كوھستان ناك، ديگر قوم پیشرفت پوزور اينشوشي. 28
. ھا بودند كه به بابل يورش بردند ي آن لولوبي و گوتي از جمله. براي بازيافتن آزادي وو استقالل واداشت

زھاب، كه تصوير  اي در سرپل  برجسته نقش. ي سنگي برجاي مانده است برجسته از اين دو قوم دو نقش
دھد در حالي كه كاني در دست دارد و  رئیس محلي، به نام ستل ھورين شیخ خان، را نشان مي
ي  ي دوم، در ورودي دھكده برجسته نقش. كند دشمنان مغلوب را، كه تقاضاي بخشش دارند، پايمال مي

دھد با ريشي دراز و  كاري شده و شاه انوبانوني، پادشاه لولوبي، را نشان مي جديد سرپل، كنده
اي كوتاه، مسلح و طنابي را گرفته كه اسیراني را به ھم بسته و  اي، جامه چھارگوش، كالھي دايره
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 . ھايشان از پشت بسته است اند و دست ي آنان برھنه ھمه

ي اين  حدود نیمه. ھاي ناپايدار بر منطقه گذشت اي از آشوب و ناآمني و حكومت پس از اين، دوره. 29
ي علیا فرود  ي دياله ھاي خود در شرق زاب كوچك، در دره ھا، كه از كوه ھزاره، بابل بر اثر يورش گوتي

گران وحشي تا حدود يك قرن  ھا آنان در امان نماند و اين يورش عیالم نیز از يورش. آمده بودند، پايمال شد
سپس . ي پادشاھي را گسستند زارھاي منطقه را ويران كردند و شیرازه و ربع قرن، شھرھا و كشت

روايان بابل بر  بار ديگر فرمان. ھا تالش كرد ي جديدي به نام اور به وجود آمد و براي بیرون راندن آن سلسله
ھاي  شوش و سراسر دشت آن چیره شدند، اما چندان نپايیدند و پیروزمندي از كشور سیماش، از كوه

سپس ايسین برخاست و سیماش را بیرون راند، اما عیالم .  راند غرب اصفھان، بر شوش و عیالم فرمان
 . بار ديگر به دست بیگانگان افتاد

ايران گذرگاھي . ھاي پیرامون خود بود تر حكومت ي سوم پیش از میالد مورد توجه بیش ايران در ھزاره. 30
ھا  اي از كاني خود گنجینه. آوردند آمد و الجورد كه آن را از بدخشان مي براي سرب بود كه از ارمنستان مي

ھاي ساختماني و چوب آن را براي ساختن بناھاي باشكوه به  سنگ. بارزش مانند طال، مس و قلع بود
ھدف نخست، . ھاي خود با ايرانیان، دو ھدف را در سر داشتند روايان بابل در جنگ فرمان. بردند بابل مي

ھاي  گیري ھر گونه حكومت منظم و پايدار در سرزمن ھدف سیاسي بود كه براي جلوگیري از شكل
به ھر . جا كردن ثروت ايرانیان به بابل بود ھدف دوم، ھدف اقتصادي و جابه. شد گیري مي پیرامون بابل پي

 . ھا را سرنگون كردند ي بزرگ از بابلي طور كه گفته شد، ايرانیان دو سلسله حال، ھمان

اي  ظرفي به شكل خمره. دار دوام يافت ھاي سفالي نقش گري به شكل ظرف در اين دوره، فن كوزه. 31
كوچك به دست آمده كه بخش زيرين آن برجسته است و فقط بخش بااليي آن به رنگ سیاه تزيین شده 

ي معروف ھنر  ي اصلي شیوه ترين موضوع نقاشي، كاكل پرندگان است كه مايه مشخص. است
در گورھا نیز گوھرھاي مفرغي و سیمین . ي خود، است رودان، يعني عقابي در حال گرفتن طعمه میان

در آن . داشتن دامن جامه بسیار پیدا شده است ھاي مفرقي براي ثابت نگه سنجاق. يافت شده است
در واقع، ايران در اين زمان وارد . تر ارزش داشت زمان مفرغ كمیاب بود و به احتمال زياد از طال و نقره بیش

 . شود عصر مفرق مي

  ي دوم پیش از میالد ھزاره

داد اين دوره، پیدايش مردماني از اصل ھند و اروپايي در میان مردماني است كه  ترين روي مھم. 32
ھاي  ھاي ديگر، سرزمین خود را در دشت آنان بر اثر فشار قوم. توانیم آنان را بومیان ايران بنامیم مي

ي  يك دسته، كه آن را شاخه. اوراسي، در جنوب روسیه، ترك گفتند و طي كوچ كردن، دو دسته شدند
نامیم، درياي سیاه را دور زد و پس از گذشتن از بالكان و بسفر، در آسیاي صغیر نفوذ كرد و  غربي مي

 . را به وجود آوردند) ھا ھیتي(ي ختیان اتحاديه

شود، در شرق درياي خزر حركت كرد و يك  ي شرقي، كه به نام ھند و ايراني شناخته مي شاخه. 33
آنان با ھوريان بومي، كه قومي اصیل . تر بودند، از قفقاز گذشتند و تا فرات پیش رفتند دسته، كه جنگجو

رودان گسترش  روايي خود را نه تنھا در شمال میان آنان فرمان. بودند، پادشاه میتاني را تشكیل دادند
ھاي زاگرس شمالي، كه مسكن  كردن دره ھا با پیوست آن. دادند، بلكه دولت آشور را نیز محدود كردند

بھترين دوران اين پادشاھي، حدود سال . شان را پايدار كردند روايي قوم گوتي بود، به قلمرو خود، فرمان
ھا با دختران پادشاھان میتاني  پیش از میالد بود كه مصر با آن متحد شد و نیرومندترين فرعون 1450

ھا دروني و  ي چھاردھم پیش از میالدي در پي درگیري اين پادشاھي در پايان سده. كردند ازدواج مي
 . ھا از ھم پاشید ھاي ھیتي يورش

رسد خود آنان در آسیاي صغیر وارد كرده باشند،  ي پرورش اسب، كه به نظر مي ھند و ايرانیان درباره. 34
ھاي زاگرس  خوردگي يك گروه از اين سوران جنگي، در طول چین. اند ھايي به جا گذاشته نامه پیمان

اي كه بعدھا به عنوان مركز  ي بزرگ كارواني، ناحیه اي در جنوب جاده مركزي به حركت افتادند و در ناحیه
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اين قوم از سوي قوم كاسي، كه از اصل آسیاني بودند، تحلیل . پرورش اسب شناخته شد، نفوذ كردند
ي شرقي جنبش ھند و اروپايي به سوي شرق رفت و پس از گذشتن از  سرانجام شاخه. رفتند

 . ھاي ھندوكش، در طول پندشیر و رودھاي كابل فرود آمدند گذرگاه

. خواندند ي جديدي در عیالم پديدار شد كه پادشاھان آن خود را پیامبر خدا، پدر و شاه مي سلسله. 35
ھاي بسیار بومي، شاھدي بر  سندھاي اقتصادي اين دوران به زبان آكدي نوشته شده، اما وجود واژه

كه خدايان بومي بر  شود چنان ھاي بومي ديده مي در دين نیز توجه به ويژگي. گسترش تمدن بومي است
 . خدايان بابلي برتري داشتند

اي  ھا در الرسا، سلسله روايان آن ھا به بابل يورش بردند و يكي از فرمان ي دوم، عیالمي در آغاز ھزاره. 36
اما نشستن . ي ايسین را برچیدند و بر شھر اوروك و بابل چیره شدند ھا سلسله عیالمي. بنیان نھاد

ھا در الرسا شكست  عیالمي. ھا جلوگیري كرد حمورابي بر تخت شاھنشاھي بابل، از گسترش عیالمي
 . سپس دوران چیرگي قوم كاسي بر منطقه فرا رسید. خوردند

به اوج شكوفايي خود ) پیش از میالد 1207-1171(ي اول ناخونته روايي شوتروك عیالم در زمان فرمان. 37
او به بابل يورش برد و و . ي شھرھاي زير فرمان خود برپا كرد ھاي مھمي در ھمه وي پرستگاه. رسید

ي كاسي را برانداخت و پسر خود، كوتیرناخونته را جانشین كرد و اين پادشاه  ي سلسله آخرين نماينده
 . جا كرد ي مردوك، خداي ملي بابل را به شوش جابه مجسمه

ھاي  ھا به سرزمین عیالمي) پیش از میالد 1165-1151(در زمان شاه شیلھاك اينشوشیناك. 38
آشور را دور راندند و بابل . ي دياله نفوذ كردند و به كركوك رسیدند آنان تا ناحیه. تري دست يافتند دوردست

ي دجله، بخش زيادي از خلیج فارس و رشته كوه زاگرس زير فرمان  ي دره ھمه. را محاصره كردند
ھاي غربي ايران زير فرمان نخستین شاھنشاھي ايران  ي بخش به اين ترتیب، ھمه. ھا رفت عیالمي

 . درآمد

النصر پادشاه آن  ي جديدي در بابل شكل گرفت كه بخت ي دوم پیش از میالد، سلسله در پايان ھزاره. 39
ي  او مجسمه. وي پس از چند تالش ناكام، سرانجام عیالم را شكست داد و بر شوش دست يافت. بود

بار ديگر عیالم به تاريخ پیوست و اين بار  يك. مردوك را پیروزمندانه به پرستشگاه خويش در بابل بازگرداند
 . سه قرن به درازا كشید

ي سوم پیش از میالد، اختراع مفرق باعث كامل شدن روش تولد ابزارھاي فلزي شد و  در ھزاره. 40
ترين تھیه  ي ثروت ايران را به عنوان يكي از مھم اين سرچشمه. درخواست براي مواد خام روزافزون شد

 . كنندگان مس، قلع، سرب، چوب و سنگ، مورد توجه ھمسايگان غربي و نیز ھندوستان قرار داد

 ي اول پیش از میالد  ھزاره

آنان از ھمان . در ايران آغاز شد) ھا آريايي(ي نخست پیش از میالد، نفوذ دوم ايرانیان در آغاز ھزاره. 41
آرام، كه  آنان پس از نفوذي آرام. سر ھم به اين سرزمین روي آوردند ھاي پشت ھاي پیشین اما با موج راه

 . شدن بر جھان حركت كردند جا براي چیره چند قرن به درازا كشید، اربابان اين منطقه شدند و از آن

توانست به سوي ھندوكش گسترده  النھر آمده بودند، نمي ي شرقي ايرانیان، كه از ماوراء شاخه. 42
بنابراين، . ھندوان گرفته بودند -ي آريايیان تر شاخه ي رخج و پنجاب را پیش ي ناحیه شود، زيرا ھمه

رفت، پیش  ي طبیعي، كه از بلخ به سوي قلب مي واردان به ناچار راھي غرب شدند و در مسیر جاده تازه
 . تر مورد توجه بود و فقط از جھت مساحت ارزش داشت اين بخش ايران از ھند كم. رفتند

ھايي كه به اروپا رفتند، در اصل چوپان بودند و در میان  ھايي كه به ايران آمدند، مانند آريايي آريايي. 43
رانانشان در  نظام و گردونه ي اسب بودند و سواره آنان پرورش دھنده. آنان كشاورزي جايگاه اندكي داشت
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 . باكي و شجاعت آنان تاثیر فراواني داشت پیشرفت بي

عیالم، كه . ھاي باشكوھي در غرب ايران وجود داشت ھا به ايران آمدند، تمدن در آن زمان كه آريايي. 44
رودان كه سومر، بابل و آشور  ھاي ساحلي ادامه داشت و میان كوه بود و تا رشته) شوش(شامل سوزيانا

. ھاي زاگرس كوه ھا بود نه رشته ھا شد نیز ھمین تمدن چه مانع پیشروي آريايي آن. را تجربه كرده بود
 . ھا را نداشتند ھا در آن زمان توان رويارويي با اين تمدن آريايي

ي خود را بنیان  ھا طي چھار قرن قوم بومي و اصلي ايران را مستھلك كردند و تمدن ويژه آريايي. 45
ھاي ھمسايه، كه ھر چند راه پیشرفت  ھاي سرزمین ي زيادي بر فرھنگ بنیان اين تمدن تا اندازه. نھادند

 . رفتند، استوار بود او را به سوي غرب سد كرده بودند، ولي ھمیشه دشمن او به شمار نمي

سواران آرايايي با زن و بچه و گله وارد شدند و مزيت تقسیم ناحیه را به ممالك كوچك متعدد به . 46
آنان مرداني . روايان محلي وارد شدند تر آنان ھمراه گروه سواران خود در خدمت فرمان بیش. دست آوردند

ايشان سربازاني را تشكیل دادند كه . كردند بودند كه از راه شمشیر و به عنوان سرباز مزدور زندگي مي
آرام جانشیني  آرام. رواياني شوند كه خود در خدمت ايشان بودند بايست يك روز جانشین ھمان فرمان مي

 . رخ داد

ھاي  ظرف. ساكن شدند) كاشان(ي باستاني و پیش از تاريخي سیلك ھا در منطقه بخشي از آريايي. 47
ھاي سیلك به دست آمده است و تصوير انسان را بر ظرف سفالي براي نخستین  دار زيادي از تپه نقش

. تر از يونان است تصوير انسان در سیلك بسیار قديمي. بینیم ھاي اين منطقه مي بار در میان سفال
روي يك مھر . ي كوتاه و چسبان تنه خود با جیغه و پر و نیم تصويرھايي از مردان جنگجو، داراي كاله

روي مھر ديگري، مردي . جنگد بسته كه با غولي مي اي صورت جنگاوري بر پشت اسب نقش استوانه
خواھد شكار كند،  كشند، ايستاده و تیري به سوي جانوري، كه مي اي، كه دو اسب آن را مي روي گردونه

 .كند پرتاب مي

ي فن ساختماني است كه تا اين  خام و سنگ در ساختن ديوارھا، نشانه  در میان آجر به كارگیري يك. 48
تر ، طي  ھاي شمالي فاتحان بايد آن را از جاي ديگر، شايد از سرزمین. شود زمان در فالت ايران ديده نمي

شود كه البته دلیلي وجود ندارد كه  ابزارھاي آھني نیز در اين دوره فراوان مي. كوچ خود يادگرفته باشند
 .واردان نسبت بدھیم آن را به تازه

آرام به يك شھر  اي از سواركاران بر آن يورش بردند، آرام ي پیش از تاريخي سیلك، كه طايفه دھكده. 49
ھاي مسكوني كه برج و  ھاي فرعي و شايد يك پرستشگاه و محله ھا، ساختمان كاخ. استوار تبديل شد
روايان محلي بلكه با شاھنشاھي  نیروھاي تازه وارد نه تنھا با فروان. گرفت ھا را دربرمي بارويي محكم آن

 .آشور نیز جنگیدند

ھا و ديگر  آنان آشوري. گیري دولت ماد به سوي تمدن گام نھادند ھا با شكل آريايي سرانجام. 50
گیري نخستین و  آرام راه را براي شكل رودان را به زير فرمان خود بردند و آرام ي میان ھاي منطقه سلسله

 .ترين امپراتوري جھان ھموار كردند بزرگ

source: 

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?a=9.136.416.fa 
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