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

 

١ 
 

 لزوم شناخت تاریخ و تمدن ایران پیش از ماد

  یزدان صفایی: نویسنده

است نگرانی نگارنده از بررسی و پژوھش ناقص در زمینٔه تاریخ ایران باستان  چه نگارش این سطور را سبب گشته آن

. دولت ماد استی دوران تاریخی پیش از تشکیل  کاری پژوھشگران درباره ھمان کم   منظور از این نقصان و کمبود،. است

ھا در فالت ایران، میان پژوھشگران وجود داشته  آریا ھا و نا شناسی دربارٔه آریا دیِد نادرستی که از آغاِز تاریخچٔه ایران

  .پیش از ماد گشته است  توجھی به تاریخ ساز این بی است، زمینه

این منابع که . در دورٔه پیش از تشکیل دولت ماد استعامل مھم دیگر، کمبوِد آگاھِی منابِع یونانِی از تاریخ دیرینٔه ایران 

تر ایرانی ناقص ھستند و ھمین نقص، عامل  از حد مورِد اعتماِد پژوھشگران است دربارٔه تاریخ کھن  به گزاف و بیش

  .توجھی پژوھشگران بوده است مھم دیگری بر بی

  

ایشان چه آریایی باشند و چه نباشند در . ان نیستشناختِی مردمان ایران باست مقصود ما از این مقاله، بررسی تبار

ھای ھمسایه و  اند که ھمین سرزمین کنونی ایران و سرزمین گذاشته اند و تاریخ، به جای سرزمین و فالتی زیسته

از ] ١[ھا نھاده است  بر آن» پیش از ماد«این دوره از تاریخ که نگارنده، ناِم . فرھنگ آن، بوده است پیشینه و ھم ھم

در این . بسیاری جھات، با فرھنگ پسین و مورِد توجِه پژوھشگران، ھمسانی و یکرنگی و حتی یکسانی داشته است

با یکدیگر و با » پیش از ماد«ھای  ھای مشترک فرھنگی و تاریخِی تمدن مقاله کوشیده شده است تا به بررسی جلوه

ھای تاریخ -ا با اھمیِت بررسی و شناخت فراگیر از ھمٔه دورانھای پسین، بپردازیم تا بلکه از این رھگذر، خواننده ر تمدن

ھا، بخشی از مقاله را اختصاص  آشنا کنیم و بدین منظور، برای ھر یک از این تمدن] دورٔه پیش از ماد: جا در این[ایران 

  :ایم داده

  .پردازیم در آغاز به تمدن ایالمی می. ١

این . شناختند می Hujaیا ھوجه  Ujaھا را به نام اوجه  ت که ایرانیان، ایالمیدربارٔه نام این تمدن، نکته مھم این اس. آ

بینیم  و در تمدِن ھخامنشی، می» پیشامدی«پس از طِی دوران ] ٢. [خورد واژه در نام امروزی خوزستان به چشم می

» ھا خوزی«ببرند از   نامخواھند مردم تحت سرپرستی خود را  که می ھای خود ھمواره، ھنگامی ھا در کتیبه که پارسی

] ٣. [کنند ھا یاد می »پارسی«گاه بالفاصله پس از  ھا و »ماد«ھا و  »پارتی«ھا و  »پارسی«در آغاز و بالفاصله پس از 

ھای ھخامنشیان در شوش بود و شاھان ھخامنشی در درازنای تاریخ خود در آن،  که یکی از پایتخت ھمچنین این

برای فرمانروایان پارسِی ] ۵[» شوش«و » ایالم«دھندٔه اھمیِت تمدِن  تواند نشان می] ۴[اند،  کاخھای فراوانی ساخته

» شاِه انشان«گذار این حکومت، در بابل، خود را  ضمنًا کورش ھخامنشی، بنیان. شاھنشاھی ھخامنشی باشد

بعدًا در دوره » ستشاپورخوا«شھر باستانی ] ٧. [بوده است» ایالم«ھای مھم  انشان از شھر] ۶. [خوانده است

  ]٨.[بنا گردیده است] یکی از شھرھای مھم ایالم[=ھای خایدالو  ساسانیان بر خرابه

، در لرستان و خوزستان و مناطق )نژاد سفید نژاد زرد، سیاه و احتماًال گونه غیر متعارف از(نژاد دورگه  گونه آثار ھیچ. ب

کورش کبیر به . افزون بر آن ھیچ برخورد نژادی در کار نیست. شود میداده، دیده ن را تشکیل می] ٩[دیگر که پھنٔه ایالم 

که این، ] ١٠. [پارسی و انشانی در دید او یک مفھوم یگانه دارند. کند اھل ایالم یاد می» انشانی«راحتی خود را 

نشان از پیوند ایالمیان  شناسی از سویی، دالیل زبان. باشد دھندٔه نزدیکِی نژادِی مردم ایالم با دیگر ایرانیان می نشان
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چنان که ] ١١[اند  زبان ایالمیان و کاسیان قرابت دوری با ھم داشته. دارد» پیش از ماد«با دیگر اقوام باستانی دوران 

  دانیم که زبان کاسی، نزدیکی و می] ١٢. [اند نام برده» کاسپی –ایالمی «برخی پژوھشگران از یک واحد زبانی به نام 

به بحث نزدیکی ] ١۴[ای  پژوھشگر توانا، آقای سجادیه نیز در مقاله] ١٣. [زبانھای ایرانی داشته است بسیاری با دیگر

ھای مشترک  از دیگر ویژگی. ھای رایج ایران امروزی پرداخته است ھا و گویش میان واژگان و دستور زبان ایالمی با زبان

در ایالم، مانند سراسر خاور زمین در روزگاران . امعه استھای ایرانی، اھمیت نقش زن در ج تمدن ایالمی و دیگر تمدن

ھای مشترک تمدن ایالمی و سومری، استفاده ایالمیان از  از جنبه] ١۵[نخستین حوزٔه فعالیت زن محدود به خانه نبود 

  ]١۶. [نوشتار سومری برای نوشتن زبان خویش بوده است

دھد ھفت جنگجو  در ھنر ھلتمتی که مراسمی را نشان می. مھای مشترکی در دست داری در بحث ھنر نیز، زمینه. پ

در این اثر ھنری کوشش شده با تکرار افراد، اثر آن . اند این ھفت قیافه شبیه و یکسان. دارند در کنار یکدیگر گام بر می

ترین  مھم] ١٧[. ھا و سپس ھخامنشیان قرار گرفت این شیؤه کار مورد عالقٔه ھیتیان و آشوری. در بیننده تقویت شود

ھا را  دو نمونه از این مار» گل –اونتش «دھد و در سنگ یادمان  مایه را در ھنر مذھبی ایالم، مار تشکیل می نقش

ھا چه  این نمونه[...] گردد  در واقع مار از زمانھای قدیم روی اشیا و به ویژه مھرھای دوران سوم اور ظاھر می. بینیم می

ت نمادین از خدایی بسیار کھن نشان دارند که مار نماد او، اسیر او و جھان زیرین قلمرو به صورت طبیعی و چه به صور

شوند یا با سر انسان و  ھای اساطیری ھم با ترکیبی از انسان و مار دیده می حتی بعضی اوقات انسان] ١٨. [اوست

کورانگون و استل کوتیک  عالوه بر این، نقش مار بر روی نقش برجسته. شوند بدن مار بر روی مھر دیده می

ای،  وجود نقش مار بر روی مھرھای استوانه. است اینشوشیناک گال نیز به عنوان سمبل خدایان ایالم حجاری شده

که به دیِد ] ١٩. [دھد ھا، نقوش برجسته و ظروف سفالی ایالمی نشانی از اھمیت ویژه مذھبی این نقش می استل

ضمنًا در بحث . باشد می» آژی دھاک«ی مندرج در شاھنامه و اوستا، یعنی ا نگارنده، قابل سنجش با شاه استوره

اند، وفاداری ایشان متوجه  در حرکت) روز(، در نور زمین ]ایالمی[دانیم که تا وقتی که افراد حتی شاھان  دین، می

  .که قابل سنجش با اھمیِت خورشید در ادیان ایرانی است] ٢٠[خدای خورشید است 

  .دھیم را مورد بحث و بررسی قرار می» اورارتو«در گام دوم از این گفتار، تمدن . ٢

ترین مأخذی که در این  قدیمی. پردازیم ھا می شناسی اورارتویی شناسی و نژاد در این بخش، ابتدا به مبحث نام. آ

. ر، اورارتو نامیده شده استھای آشوری به خط میخی است که در آن دولت مذکو زمینه به دست آمده از متون کتیبه

خورد اما در متن پارسی آن به  در متن بابلی کتیبٔه داریوش در بیستون به چشم می» اوراشتو«نام اورارتو به گونٔه ] ٢١[

. باشد ھا می ھا و اورارتویی دھندٔه یکی بودن ارمن استفاده شده است که این خود، نشان» آرمینا«جای آن نام، از واژه 

اوستایی و پھلوی » ارد«و » آرتا«برابر با » ارتو«و » شھر«به معنی » اور«دیِد نگارنده، واژٔه اورارتو، از دو جزء به ] ٢٢[

جالب است که در گسترٔه تمدن اورارتو، امروزه، شھری . دھد می» شھر راستی و نظم«است که روی ھم، معنای 

[= » بیل«و ] شود تبدیل می» ارتو«که در نام تمدن اورارتو، به [=» ارد«که آن ھم از دو جز » اردبیل«وجود دارد به نام 

ساخته شده و .] ای آریایی دارد در زبانھای اروپایی به معنی شھر و آبادی بوده است و ریشه: استvillageھمان    که

  .دھد می» شھر راستی و نظم«دقیقًا معنِی 

  :شود ھا اشاره می ی، ایرانی است که در زیر به برخی از آنھا، به روشن نامھای اورارتویی و به ویژه نام ایزدان آن

  )نام ایزد. (ُخراد، خور= ُخلد یا خالد 

  )نام ایزد. (ارت، ارد= ارد 

  )نام ایزد. (تر بغ، تیش تیش= تیشبا 
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  .ارزه، ارزاسپ) = دژ(آرزاشکو 

که یکی از پادشاھان زورمند اورارتو » وئهمن«که نام شھربانویی اورارتویی بوده و ھمچنین نام » تیرآریا«و نامھایی چون 

. از نظر نژادی مردم اورارتو، دنبالٔه قوم ھوریاِن بین النھرین شمالی بودند] ٢٣. [بوده است، ھمگی کامًال ایرانی ھستند

  .در مورد ھوریان، در ادامه مقاله، گفتگو خواھیم کرد] ٢۴[

و قدرت اورارتو به آنجا رسید که در زمان ] ٢۵. [با آشور بوده است به لحاظ تاریخی، اورارتو بیشتر درگیر جنگ و جدال. ب

ھای نظامی علیه آشور و گسترش  ، در نیمٔه سدٔه ھشتم پیش از میالد، سخن از پیروزی»سردوری«پسر آرگیشتی، 

ھا  ن اورارتوضمنًا طبق اسناد آشوری، میا] ٢۶[ھای مھم تجاری است  قلمرو دولت اورارتو تا مدیترانه و چیرگی بر راه

ھمٔه این عوامل به عالؤه موقعیت جغرافیایی ] ٢٧[ھا، در پایان سدٔه ھشتم پیش در آسیای مقدم جنگ رخ داد  وکیمری

اورارتو در در غرب دریای مازندران، میان دریاچٔه وان، دریاچٔه ارومیه، دریچٔه سوان، خم رود فرات تا اردبیل، و ارومیه در 

و ھمچنین ھنر سکایی ] ٢٩[ای و آشوری  ده بود تا ھنر و دین ایرانی، ھیتی و مصری، سوریهباعث ش] ٢٨[آذربایجان 

  .با ھنر اورارتویی در پیوند باشد] ٣٠[

که با » Tisubتشوب«خدای اصلیھوری، «: اند در بحث دین نیز، اقوام اورارتویی و ھوری خدایان یکسانی داشته. ت

دو  به دو» ھوبا«با خدای اورارتویی » Hebaبا  ھه«ھمچنین خدای اصلیھوری،  و» Teishebeبه  تایشه«خدای اورارتویی 

در خدایان . نکتٔه مھم دیگر در فرھنگ و تمدن اورارتویی، حضور خدایان ایرانی در دین اورارتویی است. اند منطبق

را از ایرانیان ساکن » خالدی«ایشان، . که خدایی ایرانی است، تعلق دارد» Haldiخالدی «اورارتویی، جای نخست به 

آن ھم پس از تصرف این شھر اقتباس ) یا موجسیر امروزی= موسایسر یا موصاصیر ( Mussasaierشھر ایرانی مصیصر 

ای ایرانی است که معنی آن ھمسر خداست در دین  ھمسر خالدی نیز واژه» Bagbartoباگبارتو «از سویی نام . کردند

تواند  دادند این نکته می ای، نمایش می که آن را با مظھر یا نشانه یر نداشت بلاورارتویی، خدا مجسمه، شکل یا تصو

نشانٔه . ھای شرقی به این منطقه وارد شده بودند ای از اقتباس از فرھنگ مذھبی اقوامی باشد که از سرزمین نشانه

یی در باالی بام ھا چنین نشانه. شد، یک نیزه بود خدایی خالدی که در پیشاپیش سپاھیان حرکت داده می

تصویر  ایده بی. ھا و در دو سوی دروازه آنجای داشت، نشانٔه تندیس ھمسر خالدی به دست نیامده است پرستشگاه

با گاو نر و خالدی با » Teschebaبا  تشه«در اورارتو . رسد ھا و ریگ ودا می بودن خدا به ادیاِن نخستیِن ھند و ایرانی گات

ظاھرًا کیش ] ٣١. [ای از خدایان کم اھمیت تصویرھایی داشتند اورارتوییان برای پاره. شد شیر در رابطه قرار داده می

خدای » Ardآرد «شناسیم  دیگر از خدایان اورارتو که می… مردم اورارتو با کیش مردم آسیای مقدم قرابتی داشته است

  ]٣٢. [مھر است

اِن زبان  می. ه و تاکنون نیز بخشی از آن حفظ شده استرگٔه خاصی از زبان اورارتویی در زبان ارمنی وجود داشت. ث

قواعد ھر دو زبان یکی ] ٣٣. [ھا را یکی دانست توان آن اورارتویی و ھوریایی خویشاوندی وجود داشته است اما نمی

ت که در نزدیکی شھر وان به دس» Toprak kalaقلعه -توپراق«که از روی آثار یافت شده در  نکته مھم این] ٣۴[است 

به تفسیر و  M. V. Nikolskiنیکولسکی . و. میالدی م ١٨٩۶و  ١٨٩٣در سالھای ] ٣۵. [آمده و به زبان اورارتویی است

میالدی  ١٩٠٠به سال . ھای اورارتو که تا آن زمان در اراضی روسیه به دست آمده بود، پرداخت-ترجمٔه کلیٔه نوشته

وی زبان اورارتو را از زبانھای ھند و اروپایی . انشمند ارمنی انتشار یافتمطالبی دربارٔه متون اورارتو از طرف صندلچیان د

  ]٣۶[شمرد ] آریایی[

رویم و پیوندھای مشترک  اند، می ھای آریایی خارج از فالت ایران بوده ھا که از اقوام در گام سوم، به سراغ سرمت. ٣

  .پژوھیم ھا را با دیگر اقوام ایرانی می فرھنگی آن
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ھا  ھا که ھرودوت از آن الاقل آن گروه از سرمت. و وابسته به زبان اوستایی بود] ٣٧[ھا جز زبانھای ایرانی  تزبان سرم. آ

قبایل سرمتی گوناگون با ] ٣٨[گفتند  ھا بوده، به یک گویش سکایی سخن می ترین شعبٔه سکا نام برده و غربی

نژاد و مانند  ھا ھم و با سکا] ۴٠[نژاد بودند  رانیھا مردمی ای سرمت] ٣٩[گفتند  ھای مختلف ایرانی سخن می لھجه

ھا پیوستگی  ھا و پارت ھا، پارس آنان با ماد] ۴١. [اند اند با این وجود به طرز آشکاری از آنان جدا بوده ھا صحرانورد بوده آن

و دینی ایرانی، ای  ھای اسطوره در نوشته: ھا با اساطیر ایرانی نیز در پیوند ھستند سرمت] ۴٢. [نزدیکی داشتند

ھای  فرزند خود َسلم، تور و ایرج بخش کرد نام سلم در نوشته ٣فریدون که شاه آریاییان بود، سرزمین خویش را میان 

آمده است ھر یک از بخشھای ُملک فریدون به نام فرمانروایانشان، سرمان، » سرم«و » سئیریم«باستان به صورت 

  ]۴٣[آمده است » سرمتای«و در التینی » سرمت«ان در تاریخ به صورت نام سرم. اند توران و ایران نام گرفته

. ھا خواھیم شد ھا به لحاظ فرھنگی به سکا ھا، متوجه نزدیکی آن با مطالعٔه تاریخ و خاستگاه و دین سرمت. ب

تر مردم و بیش] ۴۴[ھا در شرق از دریاچٔه آرال تا رومانی و مجارستان امروزی در غرب ادامه داشت  سرزمین سرمت

ھا در نخستین سدٔه پیش از میالد،  سرمت] ۴۵. [کردند گردی می تر، بیابان سرمتی میان ولگای سفلی و رود دنی

که وارد  ھا در زمانی سرمت] ۴۶. [ھا را از سواحل شمالی دریای سیاه عقب راندند و خود در آنجا نشیمن گزیدند سکا

ھا  ھرودوت که نخستین شخصی است که از آن. زیستند تانی میصحنٔه تاریخ شدند، در حاشیٔه شرقی سکائیه باس

دیگر در خاک سکائیه نیستیم، نخستین منطقه به  Tanaisپس از عبور از رودخانه تانائیس «: گوید برد، می نام می

 شود و نواحی شمالی را به مسافت پانزده منزل در آغاز می Maeotisھا تعلق دارد که از دریاچٔه مایوتیس  سرمت

نویسندگان باستان دربارٔه ساختار اجتماعی ] ۴٧. [شده ھستند گیرد و ھمگی فاقد درختان وحشی یا کاشته برمی

طوایف . ھا بوده است اند اما بدون تردید، این ساختار، مانند ساختار زندگی و اجتماعی سکا ھا کمتر سخن گفته سرمت

  ]۴٨. [حضور بردگان در میان آنان سخن به میان نیاورده است سرمتی برده نداشتند زیرا که ھیچ نویسندٔه باستانی از

آبایف به اختالف دینی تورانیان و ایرانیان توجه کرده، و ضمِن اشاره به عدم نفوذ آیین زردشت در باورھای دینی مردم 

ه آیین زردشت به ھای ایرانی بودند ک یادآور شده است که اقوام سکایی و سرمتی تنھا اقوامی از تیره) ھا آس(اوستیا 

ھا به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند و آن را ادامٔه زندگی دنیوی خود  سرمت] ۴٩[سرزمینشان راه نیافت 

  ]۵٠. [شود ھا معلوم می این موضوع از مراسم تدفین و مشاھدٔه وسایل درون گور. دانستند می

  .پردازیم ھا می جا مشخصًا به خوِد سکا در این .ھا گفتیم ھا با سکا ھا و نزدیکی آن در بخش پیشین، از سرمت. ۴

و » سام«در شاھنام، . بازتابھایی از قوم سکاست) ساس(، ساکسن، ساسان )سقز(، سگز )سیستان(سکستان . آ

ھا مسلط بودند و ھیچ  سکاھای باختری، چندی بر ماد] ۵١[ترین خاندان سکایی در ایران ھستند  بازماندگانش نامدار

این زبان با زبانھای مادی و پارسی یکسان . ست که در این مدت این دو زبان از ھمدیگر اثر گرفته باشنددور از ذھن نی

، با گروھی از »پادشاه ماد«نویسد که ھوَوخشَتر  چه ھرودوت می نبوده اما تفاوت فراوانی ھم نداشته است چنان

ای از کودکان ماد را به ایشان سپرد تا زبان خود را  دستهسکاییان جنگجو که به پناه آورده بودند؛ به احترام رفتار کرد و 

نژاد و تاریخ کھن این قوم  ھای ملی و داستانھای سکایی را دربارٔه اصل و ھمین مورخ برخی از افسانه. به آنان بیاموزانند

یی و مادی و به نزدیکی فراوان زبانھای سکا) نویس یونانی سدٔه نخست میالدی جغرافیایی(استرابون . آورده است

  ]۵٢. [پارسی باستان اشاره کرده است

ھای روسیه جنوبی  ھا و دشت ھا را که در استپ اند و کیمری ھا از ترکستان امروزی و سیبری غربی آمده سکا. ب

. اند ھای روسیه بوده زیستند، بیرون راندند و خود در آنجا ساکن شدند و تا سدٔه سوم پیش از میالد، مالک استپ می

آبایف با استناد به نوشتٔه اوستا، . دانسته است» ایران شرقی«دیاکونف اقوام تور را سکایی و سرزمین آنان را  ]۵٣[
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تر گفته شود، سکاییان دانسته، و یادآور شده است که وجود این نام و دیگر  فریانه را متعلق به قوم تور و درست

رنه گروسه معتقد ] ۵۴. [داند ست او اقوام سکایی را ایرانی میگونه در میان سکاییان مفھوم و روشن ا نامھایی از این

نژاد ایرانی تعلق داشتند اینان از ایرانیان شمالی بودند که به حالت  ھا به شناسی، سکا است که به گواھی علم نام

ی از نفوذ تمدن زیستند و تا اندازٔه زیاد- ھای ترکستان روسیٔه کنونی می صحرانوردی در موطن اصلی ایرانیان و استپ

  ]۵۵[مادی و آشوری و بابل دور مانده بودند 

طبق منابع آشوری و » Partatuaپارتاتوا «در زمان پادشاھی . اند ھا در پیوند بوده ھا با ماد چه اشاره شد، سکا چنان. پ

ھا به نام آترپاتن  ترین بخش ایالتی بود که بعد به قول ھرودوت، کشور سکاییان شامل بزرگ» Protothyesپرتوتیس «یا 

شناخت، و به  پادشاه مانای سلطنت آن را می. نامیده شد که مرکز آن در جنوب دریاچه قرار داشت) آذربایجان کنونی(

که خشثریته، شاه مادی به آشور تاخت، از عقب مورد حملٔه  زمانی. اند ھا روابط نیکو داشته رسد که با ماد نظر می

سکاییان . پیش از میالد جان خود را از دست داد ۶۵٣اقع شده و شکست یافت و در سکاییان تحت فرماندھی مادیس و

ھا  از این شکست استفاده کردند و به ماد ھجوم بردند و به قول ھرودوت ماد مدت بیست و ھشت سال زیر سلطٔه آن

. ھا است اریخ سکابررسی تاریخ ھخامنشیان و ساسانیان نیازمند دانستن ت] ۵۶) [پیش از میالد ۶٢۵-۶۵٣(ماند 

او از تراکیه و ) پیش از میالد ۵١۴-۵١٢(داریوش نخستین لشگر کشی بزرگ خود را علیه سکاھای اروپا انجام داد 

نشینی  ھا با اتخاذ تاکتیکی ویژه، به جای پیکار به عقب اما سکا. ھا شد کنونی وارد مرغزار» Bessarabieبسارابی«

اما داریوش با استفاده از ھوش نظامی . کشاندند آب و علف می ی خشک و بیپرداختند و داریوش را به صحراھا می

البته . ھا برای سه سدٔه دیگر صاحب روسیٔه جنوبی ماندند خود، به موقع از پیشروی دست برداشت و بدین سان، سکا

یان کوچ خسروانوشیروان از سکا] ۵٧[ھا شد  این لشکرکشی داریوش، موجب آرامش آسیای مقدم از حمالت سکا

  ]۵٨.[نشین برای قوام لشگر خود استفاده کرد

و آن ھم ناشی از باورھای نخستین . ھا اشتراک وجود داشته است ھا و سرمت چه اشاره شد، میان دین سکا چنان. ت

ھای دوم و اول پیش از میالد، دارای دینی برخاسته از آیین کھِن پرستِش  ھا در ھزاره که سکا آریایی بوده است چرا

عناصِر طبیعت ھمچون آسمان، خورشید و ماه بودند و سرداران و شیوخ ھر طایفه، امور دینی و دنیایی آنان را در دست 

تر  ھا و ھمچنین نزدیکی ھنر اورارتویی و سکایی، پیش ھا و سرمت دربارٔه نزدیکی ساختار اجتماعی سکا] ۵٩. [داشتند

  .سخن گفتیم

داشته است که بر اساس روایت ھرودوت این گونه بوده است که خیشی زرین و ای وجود  ھا افسانه در میان سکا. ث

تارگی تائوس «ای که ھمٔه آنان حاکی از تسلط بر کشاورزان و جنگجویان بود از آسمان فرو افتاد، فرزندان  یوغی و پیاله

Targitaus «ھایی  شدند، شعله نزدیک می تر که دو فرزند بزرگ برای برداشتن این اشیا قدم پیش نھادند، ولی ھنگامی

ھا فرو نشست او آن اشیا  ترین فرزند پیش آمد، شعله که جوان ھنگامی. جست که آنان را عقب براند از زمین بیرون می

این پسر که . شد» Scolotاسکولوت «و فرمانروای مردم » Phalataeھا  فاالتا«را بر گرفت و پادشاه طایفٔه سلطنتی 

ھا کشور خود را میان سه فرزند خویش تقسیم کرد و سنت جنگویان به سه  ام داشت بعدن» Colaxisکوالکسیس «

تواند جدا از داستان فریدون باشد در این اسطوره نیز بخش میانی  این اسطوره نمی] ۶٠. [گروه تا چند قرن باقی ماند

این ] ۶١[شناسند  ا به رسمیت میاند قدرت مرکزی ر تر است و با اینکه دو بخش دیگر از حکومت اصلی جدا شده بزرگ

  ]۶٢. [شد افسانه صورت دیگری از گونٔه ایرانی فرٔه ایزدی است که تنھا نصیب پادشاه پرھیزگار می

  .اند داشته» پسامادی«و » پیش از ماد«ھای ایرانی  ھا نیز چون دیگران، پیشینٔه فرھنگی مشترکی با تمدن کاسی. ۵

نام ھمدان پیش از . ھا، بایسته است ھا برای بررسی تاریخ ماد سی تاریخ کاسیبه لحاظ موقعیت جغرافیایی، برر. آ
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. است» شھر کاسیان«به معنی » Kar – kassiکاسی  –کار «بود که در آشوری » Akessaiaاکسایا «ھا  عھد ماد

 ۵٧۶و مدت ترین فتح خارجی است که در بین النھرین شناخته شده  ھا بابل را گشودند و تسلط ایشان طویل کاسی

از این روی، برای بررسی ] ۶٣[پیش از میالد، سلطٔه آنان به پایان رسیده است  ١١٧١سال طول کشیده، و فقط در 

ھا دست آخر توسط شوتروک ناھونته، پادشاه ایالم  کاسی. ھا ھستیم تاریخ بابل نیز، نیازمند بررسی تاریخ کاسی

دھد که کاسیان ھمزمان با تصرف بابل، بر  ھد تاریخی نشان میشوا] ۶۴. [برای ھمیشه به سوی زاگرس رانده شدند

از این روی برای بررسی تاریخ ] ۶۵[ھا به تصرف خود در آوردند  کشور ایالم ھم مسلط شدند و شھر شوش را مدت

و » ھا یگوت«که ] ۶۶[اند  زیسته ای می از سویی دیگر ایشان در گستره. ھا نیازمندیم ایالم نیز به دانستن تاریخ کاسی

ھا را باید  اند پس برای بررسی تاریخ این اقوام، تاریخ کاسی سکونت داشته» نشین زاگرس«و دیگر اقوام » ھا لولوبی«

  .باشیم فرض داشته پیش

که به دیِد نگارنده از دو ] ۶٧[نامیدند » Kashshenکاشن «ھا بعد از استقرار در لرستان، سرزمین خویش را  کاسی. ب

تشکیل یافته و بخش نخست نام این قوم و بخش دوم در زبانھای ایرانی به معنی » شن«الوه به ع» کاش«بخش 

  .دھد می» ھا خانٔه کاسی«خانه است و روی ھم معنی 

توان ایشان را از خویشاوندان فرمانروایان متأخر میتانی دانست  با اندکی اطمینان می] ۶٨[نژاد آریایی بودند  ھا از کاسی

] ٧٠. [اند نژاد دانسته از یک] ھا سرمت[=ھا  -ھا، سارمات ھا، اسالو ان را با اقوام شمالی چون سکابرخی کاسی]) ۶٩[

ھا با نام خدایان ھند و اروپایی و یا آریایی تشابه داشته است، زبان آنان  ھا غیر سامی بوده، نام خدایان آن زبان کاسی

آرتاتمه » چنان که در نام برخی از شاھان کاسی مانند]) ٧١[ھمانندی دارد ) ھند و اروپایی(با زبان اقوام آریایی 

Artatama«، « شوترنهShoutarna« ،» توشَرتهToushratta«زبان کاسی زبانی ] ٧٢[بینیم  ھای زبان ایرانی می ، ریشه

ایرانی زیادی  مستقل بوده، البته در نفوذ زبانھای ھوری نیز قرار داشته و ھمچنین واژگان ھند و اروپایی و نامھای ھند و

ھای اصلی ساده و شاید از دور منسوب به زبان  این زبان ترکیبی از واژه] ٧٣[ھا مشترک است  ھا و میتانی میان کاسی

  ]٧۵[ھا، نزدیکی داشته است  توان گفت که به زبان ایالمی  ھا می دربارٔه زبان کاسی] ٧۴[ایالمی بوده باشد 

» سوریای«که به معنای خورشید است و با واژٔه ]. ٧۶[نام داشت ) سوریاش(یکی ازخدای کاسیان، شوریاش . پ

. توان نگھبان خاندان پادشاھی کاسی دانست را می» سومالیا«و » شوکامانا«خدایان کاسی ] ٧٧[ھندی مرتبط است

ه، شاه در این کتیب. ای منسوب به یکی از شاھان ناشناختٔه کاسی در بغاز کوی آمده است نام این دو خدا در کتیبه

توان با سیمالیا در  ھای کوھستان است، می سومالیا را که به معنای خدای قله] ٧٨. [داند خود را فرزند شوکامونا می

اند و ھمچنین، بوریاش  خدای آفتاب کاسیان یعنی ماروتاش را با ماروت ھندی یکی دانسته. زبان سانسکریت سنجید

ھای کوھستان نیز با ھیمالیا سانسکریت و  شیمالیا خدای قله. ی استخدای رعد و باران کاسیان با بوریای ھندی یک

  ]٧٩.[باقی مانده است» بغ«یا » بگ«باگاس یا بوگاش کاسی امروزه نیز در فارسی به گونٔه 

بنا بر . شود ھایی از آیین مھرپرستی و عناصری از دین زرتشت دیده می ھا، نشانه از طرفی در میان آثار ھنری کاسی

ھا را تصاویر سروش و اشی که در اوستا و  ای گیرشمن، در میان برنزھای لرستان دو تصویر وجود دارد که او آنھ نوشته

ھایی در مورد نزدیکی اشیاء لرستان با موضوعات اساطیر - دیاکونوف نیز اشاره] ٨٠[داند دین زرتشت نامشان آمده، می

  ]٨١. [کتاب اوستا دارد

، Kashshu، کاششو Harbe، ھاربه Huda، ھودا Sah، ساه Shipadشیپاک : ده استھا اینگونه بو نام خدایان کاسی

، خدایان حاصلخیزی Gulaیا گوال  Halaاند، ھاال  ، شوگاب، شوکامونا که آن را خدای آتش زیر زمین دانستهDurدور 

ان جنگ ماراتاش و گیدار یا شوریاش، خدای Sax، شیخو یا شیحو، خدای خورشید ساخ Miriziزیر  ری و می Kamullکامول 
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Gidar ٨٢. [که ذکرشان گذشت» اشی«و ایزد بانوی » سروش«، باگاس، ایزد[  

ھا در سرزمین و فالت ایران از  دھد که حضور آریایی ھمان ایزدان ھند و ایرانی است، نشان می   ھا، نام ایزدان کاسی

  ]٨٣. [رود تر می م ھم به عقب. ھزارٔه پنجم ق

اند و  رفته ھا می -توان دریافت که ساکنان باستانی لرستان به معابد و پرستشگاه ھنری کاسیان می از بررسی آثار. ت

ھا و نیازھای خویش، ھدایایی  -پرداختند و برای بر آوردن خواسته در پیشگاه ایزدان و خدایان خویش به نیایش می

نزده کیلومتری شرق شھرستان کوھدشت یکی از این معابد که توسط دکتر اریخ اشمیت در پا. کردند پیشکش می

ھا مربوط به  ترین آن و از این مکان اشیای فلزی بسیاری بدست آمده که نامدار. گرفته، کاوش شده است جای

شود و بر  ھا به صفحٔه مدور و پھنی ختم می ھایی ھستند که سر آن له ھای نذری است که در واقع می سرسنجاق

از سر . اند نامیده Ashiاین نقش را دانشمندان ایزدبانوی اشی . نقش شده است روی این صفحٔه فلزی تصویر زنی

ھا آن  کردند و ھمچنین در روز زیارت، در پرستشگاه ھا، زنان آن روزگار جھت بستن سر و آرایش مو استفاده می سنجاق

ن باستانی برای رسیدن به از آنجا که اشی، ایزدبانوی باروری و بارداری و زایش است، زنا. نمودند را پیشکش می

بر روی صفحٔه یکی از این . کردند ھا را پیشکش او می ھای خویش از جمله ازدواج و زادن فرزند، سر سنجاق خواسته

ھمان حال با دو دست شیر خود را نثار    ببینیم و او در ھای نذری، ایزدبانو را در حالت به دنیا آوردن فرزندی می له می

ب توجه اینکه ھنوز ھم در میان مردم ایالت و روستاھای لرستان زنان باردار و مادران به ھمین شیوه، نکتٔه جال. کند می

آورند، ولی باید گفت که این شیوه با توجه به پیشرفت دانش پزشکی، روز به روز کاربرد خود را  فرزند خود را به دنیا می

  ]٨۴. [دھد از دست می

-سو-دو«تندیس ] ٨۵. [ھا پی برد توان به سبک و شیؤه پوشش و آرایش کاسی میاز بازبینی آثار برنزی لرستان . ث

ای آراسته شده و ترکشی نیز در پشت مجسمه آویزان است که به  خنجری دارد که به نوارھای برجسته» کاری-تیر

جمشید روی نقوش تخت . اند ھا روی سینه به ھم متصل وسیلٔه نوارھای چرمی به پشت بسته شده و این نوار

  ]٨۶. [اند ، شمشیرھای خود را به ھمین شیوه به گردن آویزان کرده»مادی«سواران 

  .پردازیم ھا می در این بخش، به لزوم شناخت کیمری. ۶

برای نمونه کیمریان، که قومی جنگجو و . شود ھای ایراِن پیش از ماد می تاریخ ایشان مربوط به تاریخ دیگر تمدن. آ

اند از اواخر سدٔه ھفتم از قفقاز عبور کرده و وارد آسیای غربی شده بودند و بر ضد اربابان  ودهساکن در جنوب روسیه ب

داند که ھمراه  االصل می ھمچنین گیرشمن کیمریان را از اقوام ایرانی] ٨٧. [اورارتویی خود سر به شورش برداشتند

ھا به یکدیگر  ھا و کیمری ظ جغرافیایی نیز سکابه لحا] ٨٨. [ھا به آسیای صغیر، سوریه و فلسطین پیشروی کردند سکا

ھا گردید و آنان جای  ھا بود، سکونتگاه سکا ھای شمال دریای سیاه که در تصرف کیمری ھا و دشت نزدیک بودند مرغزار

ھا  ھا ھستیم چرا که سیندی البته برای بررسی تاریخ پسامادی نیز، نیازمند شناخت کیمری] ٨٩[ھا را گرفتند  کیمری

)sindians (ھای ھندوستان  ھا در افسانٔه آلسکاندر مقدونی با سندی ھا بودند که شاید بعد نیز قوم دیگری از کیمری

  ]٩٠[ھا بسیار ھمانند با ھنر نامدار لرستان است  برخی از یادمانھای کیمری. اشتباه گردیدند

ھا را  معموًال زبان کیمری] ٩١[ھاست  یمریھای لرستان منسوب به ک گوید که مفرغ ایدت پرادا از قول گیرشمن می. ب

ھا مانند  ترین فرمانروایان آن دانند، و یا الاقل، حکام و فرمانروایان ایرانی داشتند نام مشھور تراکیایی یا ایرانی می

نامد و فرزندش  می» Lygdamisلوگدامیس «، که ھرودوت آن را »Tugdammeتوگدامه «، »Teuspaتئوسپا «

زبان ] ٩٣. [چشمگیر است» تھماسپ«یا » توس«با » تئوسپا«ھمانندی ] ٩٢[، ایرانی بود Sandakhsatraسانداخشترا 

  ]٩۴. [ھا یکسان بود ھا غالبًا با زبان سکایی کیمری
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  .اند ھا توجه نشان داده شناسی کمتر بدان اند که پژوھشگران ایران ھایی بوده ھا نیز از از اقوام و تمدن گوتی. ٧

ھمان ھزارٔه سوم و دوم    اند که در ایشان مردمانی بوده. ھا ھستیم تاریخ ماد نیازمند شناخت گوتی برای بررسی. آ

] ٩۵. [اند زیسته می) در منطقٔه آذربایجان و کردستان(ھا  پیش از میالد در شرق و شمال غربی منطقٔه سکونت لولوبی

پس برای ] ٩۶. [ھا، ذکر شده است وبیھا، در شمال، شمال غربی و شمل شرقی لول ھمچنین محل سکونت آن

که در ھزارٔه اول پیش از میالد، ھمٔه  نکتٔه مھم آن. ھا نیز بایسته است ھا، شناخِت گوتی چه بھتر لولوبی شناخت ھر

خ که با تاری[رودان  ان می  ھا برای شناخت تاریخ شناخِت گوتی] ٩٧. [نامیدند می» گوتی«اورارتوییان و مردم ماّنا و ماد را 

النھرین فرمان راندند - سال بر بین ١٢۵پادشاه،  ٢١یا  ٢٠ھا در مجموع، با  گوتی. نیز ضروری است] ایران ھمبسته است

  ]٩٩. [ھا برای شکست بابل است ھا با لولوبی نکتٔه مھم، اتحاد گوتی] ٩٨[

دھد که زبان  که نشان می شناختی، مدارک کم و بیش موثقی دربارٔه زبان این اقوام در دست است به لحاِظ زبان. ب

ای به زبان  زبان گوتیان تا اندازه. و خویشاوند آن؛ اما متمایز از آن بوده است] ١٠٠[ھا منحصرًا به عیالمی مربوط بوده  آن

  ]١٠١. [ھوریاییان نزدیکی داشته است، به ویژه ساختار آوایی اسامی شناخته شدٔه گوتی مؤید این نکته است

  .کنیم ھا نام بردیم، در اینجا بحث را بیشتر باز می به نام لولوبیتر از قومی  باال. ٨

ھای بخش علیای رود دیاله تا دریاچٔه ارومیه  ھا در ھزارٔه سوم پیش از میالد، دارای حکومتی بودند که از کوه لولوبی. آ

این روی، برای بررسی و از ] ١٠٣[ھا در نواحی جنوب دریاچٔه ارومیه مستقر بودند  آن] ١٠٢. [ادامه داشته است

ھا گره  رودان با نام لولوبی ان ضمنًا تاریخ می. ھا ھستیم ھای تشکیل دولت ماد، نیازمند دانستن پیشینٔه لولوبی زمینه

و نام ] ١٠۴[ھا که در ھزارٔه سوم پیش از میالد تحت فشار دولتھای میان رودانی قرار داشتند  لولوبی. خورده است

. خورد اند، به چشم می جغرافیایی که دبیران بعد از ساراگن دربارٔه گسترٔه امپراتوری او نوشته ای سرزمینشان در رساله

را شکست داده بود، » Namarنمر «و » Shimurrumشیموروم «سین، پادشاه بابلی که پادشاھان  در زمان نرم] ١٠۵[

 Pagan ،،sگذرگاه کفار «که امروزه » کوه سیاه«سین در درٔه تنگی به نام  میان لولوبیان و نرم. با بابل، ھمسایه شدند

pass «از آنجا که ] ١٠۶. [شود و در جنوب شھر زور قرار دارد، جنگ رخ داد و لولبیان شکست سختی خوردند خوانده می

 – Puzurاینشوشیناک  –به ضعف گرایید و پوزور » Sharkalisharriشارکالی شاری «قدرت نارام سین و پسرش 

Inshushinak  را تشکیل دھد، لشکریان ایالمی یک سلسله عملیات » سلطنت چھار کشور جھان«ایالمی کوشید تا

  ]١٠٧[ھا و لولوبیان بود  جنگی انجام دادند که بیشتر در خاک ھوریانی

و در دو اثر نارام سین ] ١٠٨[کردند  ھا به زبانی که با عیالمی خویشاوند اما از آن متمایز بوده، صحبت می لولوبی. ب

در لوح نارام سین، لولوبیان . خورد-  ای سیما و لباس مردم ماد به چشم می تا اندازه» نی آنوبانی«نقش برجستٔه 

اند و این خود، در ھزارٔه اول پیش از میالد، لباس  لباسی سبک و یا دامن بر تن دارند و پوست ابلقی بر شانه افکنده

  ]١٠٩. [بود) ھرودوت به قول(ھا  مردم ماّنا، و و ماد غربی و کاسپی

  .تمدن درخشان دیگر، تمدن میتانی است. ٩

ی که از زاگرس به آسیای » ھالل حاصیل خیز«حکمرانان میتانی، با خویشاوندان نزدیک خود، زنجیری در طول خط . آ

 رودان و در ان دولت ایشان در شمال شرقی می] ١١٠. [گذشت، تشکیل دادند رفت و از شمال سوریه می صغیر می

افزون بر خاستگاه و ] ١١١. [گرفت را در برمی) سوریه(ھای زاگرس، از آشور تا مدیترانه  سرزمینی که از کرکوک تا کوه

ھا با ھوریان ممزوج شده و پادشاھی  میتانی. ھاست ھا نشان دھندٔه اھمیت بررسی تمدن آن قلمرو، تاریخ میتانی

النھرین شمالی توسعه دادند، بلکه آشور را محدود کردند و با  ر بینمیتانیرا تشکیل دادند، و سلطنت خود را نه تنھا د
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. به قلمرو خود، قدرت خویش خویش را تثبیت نمودند –که مسکن قوم گوتی بود  –ھای زاگرس شمالی  الحاق دره

نه با دختران ترین فراع مصر متحد او گردید، و مقتدر: پیش از میالد بود ١۴۵٠بھترین دوران این پادشاھی در حدود سال 

که  ھای اعضای خاندان سلطنتی باعث تضعیف کشور گردید، چنان اما اغتشاشات و رقابت. پادشاھان میتانیازدواج کردند

، اقوام ماندا »Ungnadاونگناد «] ١١٢[استقالل خود را حفظ کند ) ھتی(دیگر نتوانست در برابر قدرت متزاید دولت ختی 

  ]١١٣.[داند ھا مربوط می و ماد را با میتانی

انکار وجود عناصر ھند و اروپایی در ھزارٔه دوم پیش از میالد در آسیای مقدم، به ویژه در میان ساکنان میتانی، کاری . ب

ھا و واژگان آریایی تا آغاز سدٔه  در آثار یافت شده در االمرنا، بغازکوی، نوزی، آالالخ چھارم نام] ١١۴[لوحانه است  ساده

دیده ) ھندی(شناسی، اشیا با ریشٔه آریایی و عوامل زبان ودایی  ھای باستان در یافته. اند دهپانزدھم به دست آم

ھای قدیم را با خط  یا قبایل آریایی میتانیزمان) Subari(ھای بسیار نزدیک به زبان سوباری  ھورزنی، آثار زبان. شوند می

» Kikulliکی کولی «ای دربارٔه تربیت اسب از  ر رسالهد] ١١۵. [در یک مھر یافت) دره رود سند(ھیروگلیف موھنجودارو 

ای عناصر وابسته به سانسکریت در آن  شود که پس از تجزیه و تحلیل، پاره از میتانی، بعضی اصطالحات فنی دیده می

ان باشد که به زب به این زبان، متنی وجود ندارد ولی وجود چندین کلمات پراکنده، گواه بر آن می. مشاھده شده است

و حاکمی از مردم ) ھیتیان(ای که بین پادشاه ختیان  در معاھده] ١١۶. [شده است ھا تکلم می مزبور در روزگار ھیتی

یاد شده، که ھمه  Nasstia، و نستیه Indra، ایندره Varuna، وارونه )مھر( Mithraتره  میتانیمنعقد شده، نام می

  ]١١٧[اند  انیشناخته شده بودهخدایانی ھستند که در میان خویشاوندان نزدیک میت

  .است ھایی است که کمتر بدان توجه شده ھا نیز از دیگر تمدن تمدِن ھوری. ١٠

ھای خود در منطقٔه کوھستانی جنوب دریای خزر، بتدریج به سوی جنوب و غرب از حدود  مردم ھوریانی از زادگاه. آ

ھای متشکلی، چندین دولت نیرومند در - م به صورت گروه .به بعد، به حرکت در آمدند و در ھزارٔه دوم ق. م. ق ٢٣٠٠

ھوریاییان که در آغاز ھزارٔه دوم پیش از میالد به ] ١١٨. [تشکیل دادند» خابور«مجاورت آبھای شمالی فرات و رودخانه 

تاخته ھا، که در پایان سدٔه ھجدھم پیش از میالد به مصر  سوریه نفوذ کرده بودند، ظاھرًا نوعی پیوند با ھکسوس

و در زمان ھانتی لیس اول ] ١٢٠. [ایشان در کشور ھیتیان نیز از نفوذ باالیی برخوردار بودند] ١١٩[بودند، داشتند 

 ١٢١. [حمله بردند و آن را با خاک یکسان کردند» Tiliuraلیورا  تی«و » Nerikنریک «به دو شھر ) ھا پادشاه ھیتی(

  ]١٢٢[ییان داشتند ھوریان پیوند فرھنگی قوی نیز با اورارتو[

در زمینٔه افکار ھنری ھوریان، شکل خدایان ھیتیان و . ادیان ھوریان و ھیتیان بر روی ھم اثر متقابلی داشتند. ب

در فرھنگ و ادیان ھوری، خورشید یک ایزد بانو است . شود ھمچنین تأثیرات فرھنگ و ادیان شمال سوریه دیده می

ھای ھوریان نیز به کشور ھیتیان نفوذ کرده  رسوم و آیین] ١٢٣. [دانند شید را زن میکه امروزه نیز در ایران، خور ھمچنان

  ]١٢۵. [خویشاوندی نزدیک داشت» اورارتویی«شناسی نیز زبان ھوریانی با  به لحاظ زبان] ١٢۴[بود 

  .ھا اشاره شد تر به نام آن ھا که پیش رسیم به تمدن ھیتی و اما دست آخر می. ١١

در نزدیکی ] ١٢۶[کردند -  می» اورارتو«ای احساس پیوستگی نژادی یا فرھنگی با  یایی شاید تا اندازهدولتھای ھیت. آ

پیش از میالد جنگ سختی  ١٨٢۶شود، در سال  گفته می» Tell Nebiنبی  تل«شھر باستانی کاِدش که امروزه به آن 

. ت و تاز پرداختند و آن شھر را تصرف و غارت کردندھیتیان تا بابل ھم به تاخ]. ١٢٧[ھا و مصریان اتفاق افتاد  بین ھیتی

ھا پس از ضعف موقت، در نیمٔه دوم ھزارٔه دوم پیش از میالد، مجددًا قدرت بسیار به دست آورند و در نتیجه  ھیتی

نیان، فریژیان، ارم] ١٢٨[است ] ھا و میتانی[ھا پادشاھی ھوریان  ای از دول ھمجوار را از بین بردند، از جملٔه آن عده
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  ]١٢٩. [سیان واقوام بالکان به شاھنشاھی ختی در آمدند و آن را تخریب کردند تراکیان، می

ھیتیان نیز مانند دیگر اقوام آریایی، گاو را گرامی . تر صحبت شد ھا پیش ھا و ھوری دربارٔه نزدیکی و پیوند دین ھیتی. ب

به ) خدایان(اند و سلطنت موھبتی است که این خدا  ھا، مظاھر نیروھای طبیعت و ھمچنین خدایان آن. شمردند می

  .که به دید نگارنده قابل مقایسه است با فره ایزدی در اوستا] ١٣٠[کند  عنی اعطا می افراد می

ھای پیرامون دریای مازندران خویشاوند  زبان ایشان با زبان] ١٣١[خصوصیت ھند و اروپایی زبان ھیتی قطعی است . پ

ھای قدیم در  رودان، در ھزارٔه دوم و در زمان ان یایی در متون آخایی، حضور اقوام آریایی را در میوجود اعداد آر. است

ترین نوشته به زبان آخایی، که در آن اعداد و مفاھیم و واژگان آریایی  ترین و مھم معروف. کند آسیای صغیر، ثابت می

واژگان آخایی از دیدگاه ریشٔه واژگان ھیروگلیف با ھمچنین شباھت . اند، متنی دربارٔه تربیت اسب است دیده شده

به معنی پا، نکتٔه قابل » pad ،Pes ،Pedis«با واژٔه ھندی » Padeپاده «واژگان ھندی، برای نمونه شباھت واژٔه آخایی 

و تردیدی  باره ھیچ نوع ابھام امروزه در این] ١٣٢. [در فارسی امروزی نیز ھست» پا«این واژه شبیه واژٔه . توجھی است

ھای این خانواده جدا شده  ترین ایام، از سایر زبان ھای آریایی است که از قدیمی باقی نیست که زبان ھیتی از زبان

و » Tushrataتوشراتا «و » Artatamaآرتاتاما «ھای -ھا ایرانی ھستند، نام ھای شاھان ھیتی نام] ١٣٣. [است

و » آرتا«به باور نگارنده، نام نخست که از دو جز ] ١٣۴[ند دست کم، بخشی ایرانی ھست» Mitwasaتواسا  می«

  .است» تخمٔه آشا«یا » تخمٔه آرتا«ساخته شده به معنی » تاما«

در زمینٔه ھنر نیز ] ١٣۵. [اند ھا برای نوشتن اسناد تاریخی و الواح گلی خود از خط میخی استفاده کرده ھیتی

  ]١٣۶[شود  و ایالمی دیده می پیوندھایی میان ھنر ھیتیایی با ھنر ھوریایی

] ماد و ھخامنشی[ای  گونه نبوده است که به ناگاه از دوره شویم که تمدن ایران، این چه آورده شد متوجه می با مرور آن

این تمدن، پیوسته بوده . چه گفته شد، دارد ای به بلندای آن که پیشینه بل. به ناگاه سر در بیاورد و بر تارک دنیا بتابد

ترین نکته در  مھم. ھای پیشین گام برداشته است ھای گوناگون تاریخی آن ھر یک، در جھت تکامل دوره دوره است و

ھای گوناگونی تاریخ، زبان و ادبیات،  ھا با یکدیگر در زمینه ھای دورٔه پیشمادی، پیوند تنگاتنگ این تمدن بررسی تمدن

دادن  باشد که در این نوشتار، تالش اصلی نگارنده در نشان شناسی می شناسی و فرھنگ -ھا، بوم ھنر، ادیان و آیین

  .ھا پس از تشکیل دولت ماد، صرف شد ھا با تمدن ھا و پیوستگی آن ھمین پیوند این تمدن

ھا توجه  ای که کمتر به آن ھا و اقوام پیش از ماد چه در این یازده بخش گفته شد، برای آشنایی کلی خواننده با تمدن آن

ھای درخشان دیگری نیز در دوران پیش از تشکیل ماد در فالت ایران و  واضح است که تمدن البته پر. ودشده است، ب

باشد که . شدن سخن ناچار به کوتاه کردن سخن گشتیم-اند اما برای پرھیز از به درازا کشیده پیرامون آن، وجود داشته

جا  ھا که در این ضمنًا به دیگر تمدن. ھا را وارسی کنیم ی این یازده تمدن را در فرصت مناسب شکافته و جزییات آن ھمه

ھا مانند تمدن جیرفت و تمدن  بخش دیگری از تمدن. ھا پرداخته نشد از جمله تمدن درخشان سومر، بپردازیم به آن

شود ھای بیشتری از ایشان منتشر  اند که شایان توجه است تا داده شناسی مانده سیلک، فعًال فقط در حوزٔه باستان

  .ھای ناخوانده از تاریخ ایران خوانده شود و فروِغ روشنایی بر تاریکی این بخش پر اھمیِت تاریخ ایران تابانده شود تا برگه

  پانویس

داند بلکه برای بررسی  البته این نامگذاری برای این نیست که نگارنده این دو دوره را به لحاظ تاریخی جدا از ھم می. ١

  .ماد، نیازمند نامگذاری برای آن ھستیم بیشتر دورٔه پیش از

  .٢١٠ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایرات، رویه  قوم. ٢
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  .٣بند-X Ph، ٣بند-D Se، ٣بند- D Na، ٢بند -D Pe، ھمچنین ١ستون -D B: برای نمونه، بنگرید به. ٣

و  ١۴تا  ٧بندھای - D Sf: بنگرید به توان به کاخی که در داریوش در شوش بنا کرد اشاره کرد، برای آگاھی بیشتر می. ۴

D Sj -و ھمچنین کاخی که خشایارشا در این شھر بنا کرد، بنگرید به ٣بند :X Sc-ھمچنین داریوش دوم اشاره . ٢بند

 A٢: کاخی که اردشیر دوم ساخته است. ٢بند - Sb D٢: کند که پدرش، اردشیر در شوش، کاخی بنا کرده است می

Sd- ٢بند.  

  .٢٩ایران در سپیده دم تاریخ، رویه : بنگرید به. ای قدیمی ایالم بوده استشوش از شھرھ. ۵

ھای ایرانی، دکتر سید محمد علی سجادیه، در آستانه فردا،  پیوستگی و وابستگی با دیگر زبان: مقاله زبان ایالمی. ۶

  .٢۵، رویه ۵۵، شماره )١٣٨٠(سال ششم -دوره جدید

  .٨٠لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه . ١٠٠تاریخ ماد، رویه . ۵٣ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ٧

  .٨٢لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه . ٨

  .٨٢تا  ٨٠؛ لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ٩٩تاریخ ماد، رویه : دربارٔه پھنٔه ایران بنگرید به. ٩

دکتر سید محمد علی سجادیه، در آستانه  ھای ایرانی، پیوستگی و وابستگی با دیگر زبان: مقاله زبان ایالمی. ١٠

  .٢۵، رویه ۵۵، شماره )١٣٨٠(سال ششم -فردا، دوره جدید

  .١٠٠تاریخ ماد، رویه . ١١

  .٩۴لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه . ١٢

  .نگاه کنید به دنبالٔه نوشتار. ١٣

سید محمد علی سجادیه، در آستانه ھای ایرانی، دکتر  پیوستگی و وابستگی با دیگر زبان: مقاله زبان ایالمی. ١۴

  .٢۵، رویه ۵۵، شماره )١٣٨٠(سال ششم -فردا، دوره جدید

  .١٨ایران در سپیده دم تاریخ، رویه . ١۵

  ٢۴ایران در سپیده دم تاریخ، رویه .. ١۶

  .٢۴٢جامعه بزرگ شرق، رویه . ١٧

  .۶٢-۶١تاریخ و تمدن ایالم، رویه . ١٨

  .٩-٨مذھب قوم ایالم، رویه . ١٩

  .٣٨دنیای گمشده ایالم، رویه . ٢٠

  .١۵اورارتو، رویه . ٢١

  .٩٢ایران بزرگ، رویه . ٢٢

  .٩٢ایران بزرگ، رویه . ٢٣

  .٨٩ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ٢۴

  .٢۵-٢۴اورارتو، رویه . ٢۵

  .٣۴ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم. ٢۶

  .۴۵اورارتو، رویه . ٢٧

  .٢۴٧  رق، رویهجامٔه بزرگ ش. ٢٨

  .٢۵۵جامعٔه بزرگ شرق، رویه . ٢٩

  .۴۴تا  ۴٠ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم. ٣٠
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  .٢۵۴تا ٢۵٢جامعٔه بزرگ شرق، رویه . ٣١

  .٧۵اورارتو، رویه . ٣٢

  .٨٨پادشاھی ماد، رویه . ٣٣

  .٢۵١جامعٔه بزرگ شرق، رویه . ٣۴

  .٢٠٩ تاریخ تمدن و فرھنگ ایران، رویه. ٣۵

  .١٨اورارتو، رویه . ٣۶

  ۵٩ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه. ٣٧

  .۶٢قومھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه . ٣٨

  .٩۵-٩۴میراث باستانی ایران، به نقل از ایران بزرگ، رویه . ٣٩

ھای کھن در آسیای مرکزی  ؛ قوم١۴۶رویه  ؛ امپراطوری صحرانوردان،۶٣-۵٩ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه . ۴٠

  .۶۶و فالت ایران، رویه 

  ۴٩امپراطوری صحرانوردان، رویه . ۴١

  .۶٢قومھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه . ۴٢

  .۵٩ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه . ۴٣

  .٩٠ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه . ۴۴

  .١۴۶صحرانوردان، رویه امپراطوری . ۴۵

  .۵٩ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه. ۴۶

  .۶١قومھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه . ۴٧

  .۶٣قومھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه . ۴٨

  .۶۴-۶٣ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه . ۴٩

  .۶۵فالت ایران، رویه قومھای کھن در آسیای مرکزی و . ۵٠

  .٩٣ایران بزرگ، رویه . ۵١

  تاریخ زبان فارسی، جلد یکم، پرویز ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، دکتر محسن ابوالقاسمی. ۵٢

  .٣۵تا ٣٣امپراطوری صحرانوردان، رویه . ۵٣

  .۶٣-۶٢ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، رویه . ۵۴

  .٣۴امپراطوری صحرانوردان، رویه . ۵۵

  ٩٩-٩٨ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ۵۶

  ٣٩امپراطوری صحرانوردان، رویه . ۵٧

  ٣٩۴ - ٣٩٠ایران در زمان ساسانیان، رویه . ۵٨

  .١٣٧ایران نامک، رویه . ۵٩

  ١٠۵ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم. ۶٠

  .۴۵٣داریوش و ایرانیان، رویه . ۶١

  ١٠۵مرکزی و فالت ایران، رویه  ھای کھن در آسیای قوم. ۶٢

  .۵۵ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ۶٣
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  .٢۵ھنر ایران، رویه . ۶۴

  .٧-۶؛ لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ٧٢ایران در سپیده دم تاریخ، رویه . ۶۵

آسیای مرکزی و  ھای کھن در قوم. ٩۶-۴٠-۶-۵لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه : کنید به برای توضیح بیشتر نگاه. ۶۶

کرد و . ٢٩۴ھا، رویه  در تاریکی ھزاره. ۶٧-۶۶پادشاھی ماد، رویه . ۵۵ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ١۴٩فالت ایران، رویه 

  .٩٠-٨٩ھای  ایران بزرگ، رویه. ۴٠پیوستگی تاریخی و نژادی او، رویه 

  .۵لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه. ۶٧

؛ ١٢٧؛ تاریخ تمدن، ھنری لوکاس، رویه ٩٠ویلیام کینگ، به نقل از ایران بزرگ، امید عطایی، رویه تاریخ بابل، لئونارد . ۶٨

  .٢١٩؛ جامعه بزرگ شرق، رویه ١٠٢تاریخ ایران، پرسی سایلس، جلد اول، رویه 

  .٩٠تاریخ بابل، لئونارد ویلیام کینگ، به نقل از ایران بزرگ، امید عطایی، رویه . ۶٩

  .۴٠باستان، رویه  ایران در عھد. ٧٠

  .٩٧؛ لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ٢٠٩تاریخ تمدن و فرھنگ ایران، رویه . ٧١

  .١٧٣لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه . ٧٢

  ٢٠۵جامعه بزرگ شرق، رویه . ٧٣

  .٢٢٢تاریخ بین النھرین، رویه . ٧۴

  .٨٣لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه . ٧۵

  .٣٣رویه تاریخ قدیم ایران، . ٧۶

  .١٠٢تاریخ ایران، پرسی سایلس، جلد اول، رویه . ٧٧

  .٩٠لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه . ٧٨

  .١٠۶لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ٧٩

  .۴۵ھنر ایران دوره ماد و ھخامنشی، رویه . ٨٠

  .١٢٩تاریخ ماد، رویه . ٨١

  .١٧٩تا  ١٧۵لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه . ٨٢

  .٩٠یخ ھشتھزار سال شعر ایرانی، به نقل از ایران بزرگ، رویه تار. ٨٣

  .٢٠١-٢٠٠لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه . ٨۴

  .٢١۴لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه . ٨۵

  .۵٧ھنر ایران دوره ماد و ھخامنشی، رویه . ٨۶

  .٢٧۴و  ٢٧٣ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم. ٨٧

  ٩٧از آغاز تا اسالم، رویه ایران . ٨٨

  .٣٢امپراطوری صحرانوردان، رویه . ٨٩

  .٩٣ایران بزرگ، رویه . ٩٠

  ١٠٨ھنر ایران باستان، رویه . ٩١

  ١٨٣ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم. ٩٢

  .٩٣ایران بزرگ، رویه . ٩٣

  .٩٧ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ٩۴
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  .٢۵رویه اطلس تاریخ ایران،، . ٩۵

  .۶۶پادشاھی ماد، رویه . ٩۶

  .١٩٢و  ١٩١ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم. ٩٧

  .١٠٧تاریخ و تمدن بین النھرین، جلد اول، رویه . ٩٨

  ۴١و  ۴٠ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ٩٩

  .١٩١ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم. ١٠٠

  .٩٧-٩۶اد، رویه پادشاھی م. ١٠١

  .١٠٠تاریخ ماد، رویه . ١٠٢

  .۶۶پادشاھی ماد، رویه . ١٠٣

  ٣٨ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ١٠۴

  .٢۶ایران در سپیده دم تاریخ، رویه . ١٠۵

  .٣١-٣٠ایران در سپیده دم تاریخ، رویه . ١٠۶

  .١٠١تاریخ ماد، رویه . ١٠٧

  .٣٠ایران در سپیده دم تاریخ، رویه . ١٠٨

  .١٩٧ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم .١٠٩

  .۵٩ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ١١٠

  .٢١٧جامعه بزرگ شرق، رویه . ١١١

  .۵١و  ۵٠ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ١١٢

  .٩٢پادشاھی ماد، رویه . ١١٣

  .٨٩پادشاھی ماد، رویه . ١١۴

  .٢٢١جامعه بزرگ شرق، رویه . ١١۵

  .٢٣١-٢٣٠ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  مقو. ١١۶

  .۵١ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ١١٧

  .٨۵-٨۴ھا، الیور گرنی، به نق از ایران بزرگ، رویه  ھیتی. ١١٨

  .٩٢پادشاھی ماد، رویه . ١١٩

  .٢٢۴جامعه بزرگ شرق، رویه . ١٢٠

  .٢٢٣یه ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رو قوم. ١٢١

  .٢٢۵جامعه بزرگ شرق، رویه . ١٢٢

  .٢٢۵جامعه بزرگ شرق، رویه . ١٢٣

  .٩٢پادشاھی ماد، رویه . ١٢۴

  .٩٩تاریخ ماد، رویه . ١٢۵

  .٨٧ھا، الیور گرنی، به نقل از ایران بزرگ، رویه  ھیتی. ١٢۶

  .١٨شناسی و ھنر آسیای صغیر، رویه  باستان. ١٢٧

  .۵٠ه ایران از آغاز تا اسالم، روی. ١٢٨
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١۵ 
 

  .۶۵ایران از آغاز تا اسالم، رویه . ١٢٩

  .٢٣٨جامعه بزرگ شرق، رویه . ١٣٠

  .٩۴پادشاھی ماد، رویه . ١٣١

  .٢٣٣جامعه بزرگ شرق، رویه ١٣٢

  .٨٧تاریخ ملل آسیای غربی، احمد بھمنش، به نقل از ایران بزرگ، رویه . ١٣٣

  .٢۴١-٢٣٩جامعه بزرگ شرق، رویه . ١٣۴

  .١٧ھنر آسیای صغیر، رویه شناسی و  باستان. ١٣۵

ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران،  قوم. ٢۴٢جامعه بزرگ شرق، رویه : کنید به  برای آگاھی بیشتر نگاه. ١٣۶

  .٢٣٨رویه 

  نامه کتاب

  .تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام تھران. ١٣۵٧دیاکونوف، . ١

  .نشاھان ھخامنشی، انتشارات پازینهفرمانھای شاھ. ١٣٨۴رلف نارمن شارپ، . ٢

  .ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمه حسن انوشه، شرکت انتشارات علمی و فرھنگی. ١٣٧٢جرج کامرون، . ٣

  .ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ١٣۵۵رومن گیرشمن، . ۴

  .رکزی و فالت ایران، انتشارات طھوریھای کھن در آسیای م قوم. ١٣٨۶رقیه بھزادی، . ۵

  .لرستان و تاریخ قوم کاسیت، انتشارات افالک. ١٣٧۶محمد سھرابی، . ۶

  .تاریخ و تمدن ایالم، نشر دانشگاھی تھران. ١٣٧٠یوسف مجیدزاده، . ٧

  .دنیای گمشدٔه عیالم، ترجمٔه فیروز فیروزنیا، انتشارات علمی فرھنگ. ١٣٨٨تر ھینتس،  وال. ٨

  .مذھب قوم ایالم، انتشارات سمت. ١٣٨٧د رحیم صراف، محم. ٩

  .جامعه بزرگ شرق، نشر شمع. ١٣٧٠شاپور ساسانی، . ١٠

  .اورارتو، ترجمه عنایت اهللا رضا، بنیاد فرھنگ ایران. ١٣٨۴پیوتروفسکی، . ب. ب. ١١

  .ایران بزرگ، انتشارات اطالعات. ١٣٨۴امید عطایی فرد، . ١٢

  .ربھاء، انتشارات ققنوس پادشاھی ماد، ترجمه کامبیز می. ١٣٨٨اقرار علی یف، . ١٣

  .کده، انتشارات علمی و فرھنگی امپراطوری صحرانوردان، ترجمھعبدالحسین می. ١٣٨٧رنه گروسه، . ١۴

  .ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، انتشارات علمی و فرھنگی. ١٣٨۴عنایت اهللا رضا، . ١۵

  .یخ تمدن و فرھنگ ایران، انتشارات ُدرتار. ١٣٨١عبدالعظیم رضایی، . ١۶

  .تاریخ زبان فارسی، جلد اول، نشر فرھنگ نو. ١٣٨٧پرویز ناتل خانلری، . ١٧

  .، تاریخ زبان فارسی، انتشارات سمت١٣٧٣محسن ابوالقاسمی،، . ١٨

  .ایران نامک، نشر ھرمس. ١٣٨٠امان اهللا قرشی، . ١٩

  .نشر ماھی. ، ترجمٔه پرویز رجبیداریوش و ایرانیان. ١٣٨٧تر ھینتس،  وال. ٢٠

  انتشارات دانشگاه شھید بھشتی. ھنر ایران، ترجمٔه بھروز حبیبی. ١٣٧٧اندره گدار، . ٢١

  ..نشر ابن سینا. رشید یاسمی، کرد و پیوستگی تاریخی و نژادی او. ٢٢

  .ھا، به کوشش علی دھباشی، نشر قطره در تاریکی ھزاره. ١٣٧٧ایرج اسکندری، . ٢٣

  .، تاریخ بابل، ترجمه رقیه بھزادی، نشر علمی و فرھنگی١٣٧٨کینگ، . ونارد ولئ. ٢۴
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١۶ 
 

  .تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، مؤسسه کیھان. ١٣۶٩ھنری لوکاس، . ٢۵

  .تاریخ بین النھرین، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، نشر آبی. ١٣۶٩ژورژ رو، . ٢۶

  .ن، انتشارات اشرفیایران در عھد باستا. ١٣۶٣جواد مشکور، . ٢٧

  .تاریخ ایران، ترجمٔه محمدتقی فخر داعی گیالنی، جلد اول، انتشارات علمی. ١٣۶٢پرسی سایلس، . ٢٨

  .ھنر ایران دوره ماد و ھخامنشی، ترجمه عیسی بھنام، انتشارات علمی و فرھنگی. ١٣٧٠رومن گیرشمن، . ٢٩

  .انتشارات خیام. تاریخ ایران. ١٣٧٠حسن پیرنیا، . ٣٠

  .اطلس تاریخ ایران، سازمان نقشه برداری کشور. ١٣٨٧جمعی از نویسندگان، . ٣١

  .شناسی و ھنر آسیای صغیر، نشر سمت باستان. ١٣٨٢بھمن فیروزمندی شیره جینی، . ٣٢

  .ھنر ایران باستان، ترجمٔه یوسف مجیدزاده، انتشارات دانشگاه تھران. ١٣۵٧ایدات پرادا، . ٣٣

  .۵۵، شماره )١٣٨٠(سال ششم -ره جدیددر آستانه فردا، دو. ٣۴

  .ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، انتشارات ابن سینا. ١٣۵١سن،  آرتور کریستین. ٣۵

  


