
 1 

t0502@hotmail.com                     پروفيسوردکتورلعل زاد 
http://lalzadabdul.blogfa.com  2010 لندن، فبروری                                                          

    

 بادامۀ بحثی پيرامون
  نامھای تاريخی وجغرافيای قديمی

خراسان ايران وآريانا،  آريائيھا، پارس، ھایسرزمين  
)درمنابع قبل ازاس)م(  

 
 ،روشن خويش بسنجيد منش پاک و آنچه ازمن ميشنويد، با خرد درست و: زرتشت

   .آنگاه بپذيريد ارزيابی کنيد و
                                                         

 مقدمه
 

 و شده بودوعده ) 1(" آريانای جعلی و افغانستان خيالی"چنانکه درمقالۀ قبلی بنام 
جغرافيای ديروزی آريانا، ايران،  بحثی پيرامون نامھای تاريخی و"بادامۀ مقالۀ 

کھن ترين اساس ه بمعلومات جامعی تا کوشش بعمل آمده ، )2" (پارس و خراسان
، شھرستانھای سنگنوشته ھاکتيبه ھا يا ، ، اويستاريگويدا(منابع ترين  ا ارزشب و

ساله  3500 الی 2000که قدامت حدود ) ايرانشھر، ھرودوت، سترابو و پتوليمی
 بدست آورده و خدمت دوستان و ع_قمندان مسايل سياسی و تاريخی کشوردارند، 

اbی تکميل انديشۀ ونگری و روش درجھت اشداميدوارم گام ديگری ب .گرددتقديم 
مقالۀ جداگانه دراس_م  منابع بعد ازبا اغتنام وقت، . "ما کيستيم واينجا کجاست؟"

  .د شد خواھپيشکشخدمت دوستان و قرارگرفته بررسی مورد 
  

 ،بحرھند، دجله ،سندبين  بسرزمينھای "ايران"واژۀ ) 3(بقول بارتولد دراين مقاله، 
 افغانستان ؛ است"ف)ت ايران"که ھمان شده ال اط_ق اربحيرۀ کسپين و ۀ بحير

 .ايران امروزی بنام ايران غربی خوانده شده است بنام ايران شرقی ونيزامروزی 
تاريخ را نبايد بدون "ضمن اينکه  درجغرافيائی  وبررسی مسايل تاريخی  در

:تگرفبايد نکات زيررا درنظر، ")يا عکس آن( مطالعه کردجغرافيه   
 

؛ ...) و، اصط_حات، مقوbتمفاھيم( ھا واژهيرتاريخی  س-*   
 

؛ ...)نامھا، حاکمان، وسعت، باشندگان و(سرزمينھا  ھا يا منطقه سيرتاريخی -*   
 

با نبايد تاريخ اقوام را ( ھا يا اقوامی که حکومت کرده اند خانواده سيرتاريخی -* 
؛ )تاريخ کشورھا اشتباه کرد  

 

حدودۀ که نام مشخص، مرزھای معين و دولت يا م(ھا کشور سيرتاريخی -* 
).  داردحکومت حاکم برقلمروی خود   

 

مستلزم پژوھش جداگانه   و، پيچيدهچون موضوعات عنوانی اين مقاله بسيارگسترده
و درج مقاله منابع فوق استخراج شده  است، سعی گرديده نکات مھم و استنتاجی از
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کمکی و معلومات تکميلی از منابع  داده را تشکيلکه قسمت اعظم اين مقاله گردد 
اس_م  قبل از(ديگری سراغ داشته باشند اگردوستان منابع . يده است گردبآن افزود

يا اشتباھاتی صورت گرفته که مورد بررسی قرار نگرفته، ) و راجع به موضوع
وجود ندارد  پژوھشی :دارمکامل من باور زيرا .درميان بگذارندموده نلطف باشد، 

 باساس منابع فوق،سعی بعمل آمده دراين مقاله . يا بدون اشتباه باشدپايان حقايق که 
:موضوعات زيراثبات گردد  

 

 اقوام قبلی ارتباطاتشناسی نشاندھندۀ   پيوند ھای زبانی و سايرع_يم باستان-* 
 وسايرعوامل ازھم  در اثر مھاجرتلیبوده و و يکجاھم  روزی بامختلفی اند که 

.زبان و فرھنگ آنھا تغيير نموده استجدا شده و   
 

مناطق آسيای  اوايل ھزارۀ دوم الی اوايل ھزارۀ اول ق م ازدرمردمانی که  - *  
، در "اريا" خود را در ريگويدا بنام شده اند،ميانه وارد ف_ت ايران و شمال ھند 

  .اندناميده  "ارييا" و در کتيبه ھا بنام "َاييريا"اويستا بنام 
 

آنرا با طرح ھا  ، اما نازیشده اندترجمه  "آرين"درانگليسی  ھای فوق  واژه-* 
" آريائی" واژۀ آرين در فارسی .دکننمفکورۀ نژاد پرستی تبديل مي هب، "نژاد آرين"

.وارد کشورميشوددرآنزمان ترجمه شده و درتطابق با نظريات نازيھا   
 

و حتی ) ايران غربی(ا  اريي،)ايران شرقی (َ، اييريا)ھندی (واژه ھای اريا -* 
بيک ) تقريبا(يعنی اقوامی که :  تباری دارند-بيشتر مفھوم زبانی) يونانی(آريانا 

   .)با لھجه ھای متفاوت (زبان صحبت ميکنند
 

 مردمان سرزميننخستين  ناميده شده و" اريا ورته" محل زندگی ارياھا درھند -* 
ھا  دو بمعنی سرزمين آريائی که ھرخوانده ميشود " َاييريانا ويجه" بنام ئیاويستا
 ھمين واژه ھااز  نياکان خود مان "ايران"و ان ی يوناني"آريانا" واژه ھای .است

.دانمشتق شده   
 

نيمۀ ( ساسانیموسس سلسلۀ  ،اول باراول درکتيبه ھای اردشير"ايران" واژۀ -* 
باد اول درکتاب شھرستانھای ايرانشھردر زمان ق" خراسان" و واژۀ )اول سده سوم

  .ديده ميشود) اواخرسدۀ پنجم(
  

+  +  + 
 

 و ، مھاجرتتکاملطوريکه ميدانيم انسان امروزی محصول پروسۀ طوbنی 
جريان تکامل و  از اگر .اقليمی بوده است محيطی و سازگاری با شرايط متغيير

 ی امروزیھا انسانھای اوليه درطول ھزاره ھا صرفنظرکنيم،  مھاجرت انسان
دنيای مسکون فعلی در ) ھزارسال قبل10حدود  (يان آخرين عصريخپا پس از

 نقطۀ نظر از(انسانھا  که ھمه موافق باشند امروز فکرميکنم .)4( مستقرميشوند
نتيجۀ مھاجرت   واحد داشته و گسترش آنھا دریمنشا) مذھبیحتی  بيولوژيک و

 ما انشلوم، دکشفيات روزمرۀ باستانشناسی وسايرع .بوده است) بنا بعلل مختلف(
.ميکندو صيقل را پاbيش دراين زمينه   
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مرحلۀ  از) ساحات معين يا بطوردقيقترگروھھای معين انسانھا در(بشريت  گذار
 از گذار:  بوده استفوق العاده مھمبربريت به مرحلۀ بشرمتمدن شامل سه دورۀ 

   و،شکار و ماھيگری به زراعت ازگذار به زندگی مسکونی، کوچيگریزندگی 
. )4 (درچند ساحه رخداده است واين گذاربطورمستق_نه . ايجاد شھرھای اوليه  

 

يکتعداد ساحات شديدا زراعتی، دھکده ھای مردمان   ھزارسال قبل، در6حدود 
 آغاز به جوامع مغلق شھری تبديل ميشوند که نشانه تمدنھای اوليه و دورۀ نوسنگی

 يکتعداد ساحات طورمستق_نه در بتمدنھااين . يک مرحلۀ جديد تاريخ بشری است
تا تعداد آنھا يکولی از (ھا بوجود آمده خانه  رود کنار درعمدتا  ووسيعا پراگنده 

؛ )دجله و فرات ( بين النھرينھایوادي: )بدست نيامده استاسناد نوشتاری کنون 
.) ديده شود1 شکل( وغيره )آمو (اکسوس ،ينسی؛ )سند (؛ اندوسنيل  

 

 
 

)5 (مدن ھای اوليه مراکز ت-1شکل   
 

اين دوران است که امکان  از  ھمراه بوده و"نوشتن" انکشاف تمدن شھری با آغاز
 ق م، 3500ھای  سال بين النھرين در اولين شھرھا در. بميان ميآيد" تاريخ"تحرير

چين  در  ق م و2500وادی اندوس درسالھای   ق م، در3100سالھای  در مصردر
جمعيت  بيشتر شبکه ھای آبياری باعث تمرکز.  ميآيد ق م بوجود1800در سالھای 

اقتصاد و  مدنيت شھری باعث انکشاف بيشتر. و ساختارھای مغلق اداری ميشود
نخستين ايجاد  انکشاف وسايل جنگی وه بين شھرھا ب رقابت در ه وشدتجارت 
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ھزارۀ  اواخر از(نقاط ديگر بين النھرين، مصر، شرق ميانه و ھا در امپراطوری
.)4 (ميانجامد)  ق م بدينسوسوم  

 

 و 3000سالھای  ميخی در بين النھرين بشکل تصويری و قديمترين انواع خط در
 ق م 2500 وادی اندوس در  ق م، در3100 ق م، ھيروغليف مصری در2400

و بی در ) رمزگشائی نشده ھنوز(يونان بشکل ای  ، در)ھنوز رمز گشائی نشده(
قديمترين سند .  ق م ايجاد ميشوند1400در ) نچي(شانگ  در  ق م و1500 و1800

 مربوط سال بوده و) به زبان سومری(بين النھرين   از،نوشته بدست آمده تا کنون
.)4 ( ق م ميباشد3200 -3500ھای   

 

  ھا اروپائی-ھندو
 

 زمانی آغازميشود که پایدربين مردمان اروپا و آسيا " پيوندھای زبانی"توجه به 
مشابھت  از. با زبان سانسکريت آشنا ميشوند شده و  به ھند باز اروپائیدانشمندان

افتند که اين ميbتينی بگمان  ھای يونانی و زبان، کريتسناميان زبان س ھای بسيار
.دناصل واحدی داشته باشبايد زبانھا   

 

و وسايل باقيمانده ظروف بقايای ساختمانھا، گورستانھا،  درنظرداشت بادانشمندان 
خانۀ  منطقۀ ميان جنوب روسيه، شرق رود  ق م در5000سالھای ه در کمیاقوا از

آن که با را  زبانی  وندھای اورال زندگی ميکرد غرب کوه و دنيپر، شمال قفقاز
ھای  زبان. ) ديده شود2شکل  (دناميده ان " اروپائی-ھندو"ند بنام نمودصحبت مي
زبان ھمين خانوادۀ  امريکا از مھم آسيا، اروپا و کشورھای بزرگ و بسياری از

اسپانوی، ی، وآلمانی، ايتالفرانسوی، فارسی، انگليسی، . اروپائی است - ھندو
بسياری زبانھای  ھلندی، لتونی، ليتوانی ودنمارکی، نروژی، سويدی، روسی، 

. ميباشدھمزمان ن اما دگرگونی اين زبانھا يکسان و. شامل اين دسته است ديگر
ده شدگرگون  کمتر و زبان ليتوانی بسيار تر ر زودطورنمونه زبانھای ايرانی بسيا

.)6،7 (ندا  
 

بقايای ساختمانھا، گورستانھا، وسايل (پيوندھای زبانی و سايرع_يم باستان شناسی 
 اروپائی بنقاط ديگر را بوجود -، نظريۀ مھاجرت مردمان ھندو)و آbت باقيمانده

دث طبيعی، انشعاب تدريجی اين نظريه بربنيادھای مختلفی ازقبيل حوا. آورده است
بطور ( کشاورزان ازمالداران، رشد جمعيت، پيشرفتھای زراعتی وتکنولوژيکی

پروسۀ مھاجرت . وغيره استوار است) اھلی سازی اسپ و اختراع ارابهخاص 
در ) و گاھی تھاجمات سريع و نظامی(ظاھرا بصورت مسالمت آميز و تدريجی 

 بطول انجاميده تا آنھا به دور ترين طول سده ھا صورت گرفته و ھزاران سال
 اوی معلومات  مفيدی در ح3، شکل )8(رسيده اند ) ھند و بحرات_نتيک(نواحی 

ھند  گروھھای که درف_ت ايران و. اينمورد بوده و پژوھشھای بيشترادامه دارد
).9(ند شده اآرين يا آريائی ناميده ،  ايرانی- ھندو بنامندشدمستقر  
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ساحۀ بنفش ( ق م 1000 تا 4000ازھا اروپائي -شيمای مھاجرت ھندو -  2شکل 
نشان  ق م 1000نارنجی تا   ق م و2500 سرخ تا ، ق م4000تا را نھا آ استقرار

)10( )ميدھد  
 

 
 

)8 ( اروپائی-توسعۀ زبانھای ھندو  اروپائيان و-نقشۀ مھاجرت ھندو -  3شکل   
 



 6 

.  مربوط به نيمۀ ھزارۀ دوم ق م است اروپائی-ھندونوشتاری زبان  قديمترين آثار
، ميسينی ) ق م1180 –1750 ( دراناتوليهھا ھای ميخی ھيتی شامل خط آثار اين

 – 1500(و سانسکريت ويدی ھند شمالغربی )  ق م1100 – 1600(ھای يونان 
.)11 (ميباشند)  ق م1200  

 
  ھا ايرانی-ھندو

 

ھای   ق م آغاز و در حوالی سال2500که در سالھای وادی اندوس اوليۀ فرھنگ 
ويدی که جانشين آن بعدی ھنگ فر و منقرض شده )بنا به علل مختلفی( ق م 1750

ميگردد، اساس انکشاف بعدی جوامع ھندی و بخصوص  آن متاثر از ميشود و
شھرھای عمدۀ وادی . جينيزم را ميسازد سيستمھای مھم مذھبی ھندوايزم، بوديزم و

 ق م 1650درسالھای آريائيھا  - ھندو. ق م متروک ميشود 1750اندوس در سالھای 
 جلگه ھای باbئی گنگا مسکون می  ق م در1000ھای  سال در ھند رسيده وه ب

.)4 (شوند  
 

استعمال اسپ و ارابه  مراسم جديد و  ق م فرھنگ جديد با زبان و1500درحوالی 
اشغال وادی  شمالغرب و از" ھا تھاجم آريائی"ميشود که بنام  ھای دوچرخه پديدار

شکل  (کت کنند حر)گنگ(اينکه بطرف شرق  ھمراه است، قبل از) سند(اندوس 
ويداھا بنام ريگويدا تقويه ميشود که آريائيھا را بحيث   يکی ازتوسطاين ادعا . )4

منشای  از صرفنظر. گران شھرھای مردمان بومی با جلد سياه ارائه ميکند اشغال
شمال ھند  آريائی انکشاف ميکند در -ھای ھندو زبان ايشان، سانسکريت که از

. )4 (توسعه مييابد  
 

اصط_ح . استاروپائی  - يکی ازشاخه ھای مھم زبان ھندو "ايرانی - ھندو"زبان 
 میآسيا  - ی اروپاھاقلمرو صحرا شامل  بوده ووايرانی حامل فرھنگ اندرون - ھندو
ھندوکش  و ماورالنھر شرق و غرب، تيانشان در دريای اورال در که ھم مرزباشد 

رھنگ ھای باستانشناسی برای مطالعۀ بيشترف. ) ديده شود5شکل ( جنوب است در
به ميتوان  ايرانيان درآسيای ميانه، ايران، پاکستان و ھند -مربوط به توسعۀ ھندو

.  مراجعه کرد12ماخذ   
 

 ق م يا قبلتر بوجود آمده و 2000 ايرانی شايد با خط ميخی در حوالی -زبان ھندو
ويدی و کھن ترين آثار زبانھای سانسکريت (منشای فرھنگھای ويدی و اويستائی 

گسترش اين فرھنگ با معرفی اسپ و . باشد که بسيار مشابه اند) گاتای اويستا
 تمدنکھن ترين اثرنھايت با ارزشی دربارۀ  11ماخذ . )11 (استارابه ھمراه بوده 

 - مردمان ھندو زبان و ظھورمھاجرت،  ،)گيانارما - بکتريانا واندوس، ھلمند ( ھا
، گذاشته" ھا افغان" نام آنرا بيموردست که اقه تاريخ منط و شناسیباستان  ،ايرانی

.گيرد ھموطنان قرارۀو درمعرض استفادگرديده اميدوارم روزی ترجمه  ولی  
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       )ب         (  )                                  الف(

 

درموزيم " اکسوس"از گنجينۀ و اسپ مجسمۀ ط_ئی ارابه ): الف (-  4شکل 
 -  2000نقشۀ تاريخ تخمينی توسعۀ ارابه ھا بين سال ھای ): ب(، )13(بريتانيا 

 ساحۀ فرھنگ -  قديم ترين ساحۀ شناخته شدۀ ارابه ھا، نارنجی - سرخ ( ق م 500
 ساحۀ صحرا ھای بزرگ و نيمه دشت -اندرونو، توسعۀ سريع تکنولوژی، زرد 
  ميشود، سبززمان در اناتوليه يافت اين آسيای ميانه، نمونه ھای اول ارابه ھا در

 دورۀ بين - سبزآبی /ھا، سبز  اوايل دوران توسعه در ماورای صحرا-روشن 
و اروپای شرقی و ) ريگويدی(النھرين، معرفی به چين و احتماb پنجاب و گنگ 

)14)( مھاجرت سيلتھا توسعۀ عرابه به اروپای غربی با عصرآھن،-شمالی، آبی   
 

 
 

 فرھنگ: اھايراني -مھاجرت ھندوه باستانشناسی مربوط بھای  فرھنگ -  5شکل 
فرھنگھای ارتباط داشته و   ايرانی ھا-ش غالبا با مھاجرت ھندو شمال ھندوکھای

.)12 (است آريائی ھا - ھندوجنبشھایجنوب ھندوکش نامزد   



 8 

 **"آريائی -ھندو" پس از دو شاخۀ فرعی آن بنام ھای *" ايرانی- ھندو"اصط_ح 
 - ھندو(که دربر گيرندۀ زبان ھای ھنديان ) 3( بوجود آمده است ***"ايرانی"و

شامل فارسی، کردی، پشتو، (و ايرانيان ) ی شامل ھندی، بنگالی و نيپالیآريائ
. )11( ميباشد) بلوچی وغيره  

 

اثرحوادث وعلل مختلفی چون  در)  ق م1300 – 1700 (ھاائيآري -ھندومھاجرت 
بساحات مسکونی شمالغرب  وغيره اقليمکمبود غذا، مسکن، نامساعد بودن زمين، 

 مراسم مذھب ويدی، ، درقدم اول باساس شواھد زبانیبعدا شمال ھند وه نيم قار
توزيع اين زبانھا ميتوان  از. رابه دريافت شده استاتکنولوژی  تنظيم اجتماعی و

 به ف_ت اھايرانيمھاجرت  . آمده اندقبل از ايرانيھاھا ائيآري -نتيجه گرفت که ھندو
 اواخر آشوريان ازشده باشد، چون منابع  ھزارۀ دوم آغاز اواخر اقل در بايد حد

اشاره ) پرشيای باستانی ميدھا و(پارسوا  ھای مادھا و سدۀ نھم ق م به سرزمين
 فرگرد اول ونديداد وبخصوص فرگرد دوم تائيد کنندۀ مھاجرت بسوی .)11 (ميکند

  .)15،9(جنوب است 
 

تقسيم  ايرانی باحتمال زياد خطۀ آسيای ميانه بوده و -سرزمين اصلی قبايل ھندو
پی آنان بوده  ھای پی در کوچ ايرانی ناشی از  و آريائی-وھای ھند  به بخشآنھا

قبايل  (نموده بسوی ھند کوچ ايران شرقیراه  آنھا از نخستين بار گروھی از .است
ھای  آسيای ميانه باقی مانده بودند، به سرزمين آنھا قبايلی که در پس از و) ھندی

 ايرانيھا -مھاجرت ھندو ).بايل ايرانیق(د  ميکنن کوچغربیايران و  ايران شرقی
درحقيقت يک واقعۀ دراماتيک يا اولين مھاجرت مستند بزرگ و کتلوی مردمان 

وماورای آنست که درسده ھای بعدی توسط سکائيان، ايران آسيای ميانه به ف_ت 
کھن ترين منابع نوشتاری . )11 (ھونھا، ترکھا، مغوbن و يوزبيکھا ادامه مييابد

متنھای ، )شمال سوريه (ھای خط ميخی ميتانيھا از شرق ميانه متنيرانی  ا- ھندو
کتيبه ھای و) شرقیايران (اويستا ھای ازکتاب مقدس  قديمی ويدای ھند، قسمت

:)11( است) ايران غربی( ھخامنشيان  
 

 آريائی در شمال - کھن ترين سند نوشتاری دربارۀ زبان ھندو - ھای ميتانی متن. 1
اين . ميباشد" ميتانی"و شاه ) ھيتی ھا" (ھيتيت" عھد نامۀ بين شاه سوريه مربوط به

-ھندو آشکار ھای است که بطور يکتعداد واژه ھا و نامحاوی نوشته ھای ميخی 
بين ميتانی ھای  اين واژه ھا در. دن دارائیآري -احتماb منشای ھندو ايرانی بوده و

زارۀ دوم ق م تشکيل دھندۀ حوالی نيمۀ ھ آنھا در. شمال سوريه مروج بوده است
و مصريھا  تماس ھای نزديکی با ھيتيھای ف_ت اناتولی يک قلمروی وسيع بوده و

پرورش اسپ  درآنزمان آنھا با مھارت در. ) ديده شود6شکل (داشتند وادی نيل  در
قاھره  در ھای مصر موزيم رابه ھای که حاb درا. رابه معروف بودنداتوليد  و

. )11(  ازميتانيھا مشتق شده باشندشايد، وجود دارند  
 
 

* Indo-Iranian          ** Indo-Aryan          *** Iranian 
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)16(  ق م1300 – 1500سلطنت ميتانی درسالھای  -  6شکل   
 

" کيکولی ميتانيان"يک رھنمای تربيۀ اسپ، تاليف  اصط_حات اسپ سواری در
  بع_وه نام. آريائی است- ايرانی و بخصوص ھندو- دربر گيرندۀ واژه ھای ھندو

 ق م نشاندھندۀ رابطه با معبودان 1380ز يک متن ھيتی ا ھای خدايان ميتانی در
اين خدايان شامل می ايت را .  استائیآري -بخصوص خدايان ھندو ايرانی و - ھندو

.)16،17 ،11(ميباشند) نساتياس(و نساايتا ) اندرا(، اندارا )ورونا(، آرونا )ميترا(  
 

 و منطقۀ شمال درياچه اورال اين متون فرضيۀ سرزمين اصلی اقوام آريائی در
ايران ازمشرق به مغرب  -دريای سياه را تقويه ميکند، زيرا ھرگاه آريائيھای ھندو

آنجا بعيد بنظر  مي_د در  سال قبل از1400کوچ کرده بودند، وجود چنين متونی در
).17( ميرسد  

 
 است ائیآري - ھندو مورد ميتانی نشان ميدھد که ترکيبات آنھا بيشتر معلومات در

کمترين چيزيکه  آريائی بناميم، -اگرآنھا را نتوانيم ھندو .باشدبعوض اينکه ايرانی 
) مستقيم يا غيرمستقيم(تماس  ميتانيھا در/ميتوان گفت اينستکه ھوريتھادرمورد آنھا 

 رابه ھا وتکتيکا آنھا دربين اشيای ديگربا توليد  و بودهائی آري-ھای ھندو با گروه
اين . شوندمي بعضی خدايان آشنا رابوی، اسپ پروری ونامھایاھای وسايل جنگی 

ھا ائيآري - بدين معنی است که اين تماسھا زمانی برقراربوده، قبل ازاينکه ھندو نيز
تعويض ) ھا يعنی ايرانی(ھا  ائیآري -توسط امواج دوم ھندو ف_ت ناپديد شده و از

 /وريتھابا درنظرداشت تاريخ ميتانی ميتوان نتيجه گرفت که تعامل بين ھ. ميشوند
حوالی نيمۀ اول ھزارۀ  ھا ازطرف ديگردر آريائی -ھندو يکطرف و  ازھاميتاني

.)11( دوم ق م صورت گرفته باشد  
 

 نشاندھندۀ يک قديمی تصنيف شده،شکل سانسکريت يک  که درويداھا  -  ويداھا. 2
ھای ويدی وبخصوص متن. ف چندين زبان معاصرھندی استمرحلۀ قديمی درانکشا
نيمۀ دوم ھزارۀ دوم ق م يا کمی بعد  هبمربوط (يعنی ريگويداقديمی ترين بخش آن 
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 تصنيف شده اما  ق م1200 درحوالی (است اثرقوم آريائی ھند نقديمتري ،)آن تراز
ساحۀ جغرافيائی آن محدود به شمالغرب نيم . )احتماb تا سدۀ پنجم نوشته نشده است

 و یط درمتنھای بعدی ويدفق. تخمينا معادل شمال پاکستان امروزی است قارۀ ھند و
فرھنگی ھنديھا بطرف  جھت جنوبشرق مرکز بعدا ادبيات سانسکريت، تغيری در

.)11( مشاھده ميشودنا  ياموجلگه ھای گنگا و  
 

  ھزار12که روی   بودهیبسياربزرگ ھای عتيق ومجموعۀ متناويستا  - اويستا. 3
 بعدا. زانيده ميشودوتوسط اسکندر سو زمان ھخامنشيان نوشته شده در  گاوپوست

با خط جديد ميخی  ،دهگرديجمع آوری  ساسانيان -اشکانيانزمان  رديکقسمت آن 
دين  ،يانکتاب مقدس زرتشت ،) يا نسخه نسک21شامل ( شدهنوشته  "دين دبيری"

استي_ی  پس از. تشکيل ميدھدرا و قديمترين اثرجغرافيائی جھان رسمی ساسانيان 
دست داريم قسمت کوچکی  در وآنچه امروز شدهابود ی ازآن نماعراب قسمتھای مھ

ی سشنا اويستا شناسان براساس جامعه شناسی و زبان  دانشوران و.)6(آن است  از
 ق م 800 تا 1500فاصلۀ ميان  باين نتيجه رسيده اند که زمان زندگی زرتشت در

وچ بيش با دوران ک آوری ميکنند که کم و يادرا  ق م 1000حدود  بيشتر بوده و
.سرزمينھای آسيای ميانه به ف_ت ايران نيزھمزمان است آريائيان از  

 
و ) کھن ترين بخش اويستا(اکثريت زبانشاسان معتقد اند، مشابھت بين زبان گاتا 

، زمان زندگی زرتشت يا حداقل گاتا را نزديک به )کھن ترين بخش ويدا(ريگويدا 
قبلتر   ق م و1100ھای  اليعنی س)  ق م1200 – 1500(زمان معمولی ريگويدا 

. )15( ممکن ميسازد  
 

. گاتا ذکرشده استيعنی قديمترين بخش اويستا  در زرتشت واعظی است که نام او  
بندی ميشود، با ريگويدا رابطۀ  زبان گاتا که بحيث زبان ايرانيان شرقی تقسيم

 ھم بمشکل ميتوان گفت که ھردو متن سده ھای زيادی از شته ونزديک دا بسيار
لذا ميتوان ادعا کرد که حد اقل، زبان زرتشت بطورتقريبی با . فاصله داشته باشند

.)11(  يعنی اواخرھزارۀ دوم ق م مطابقت ميکندريگويدازمان   
 

ايران شرقی موقعيت  دربيشتر اويستا دربرگيرندۀ نامھای مح_ت زيادی است که 
 بطور. است نموده ساحات زندگیاين  زرتشت درکه  دھندۀ اينست نشان وشته دا

يا  ايران شرقیعنعنوی نام زرتشت به بکتريا وصل است که نام قديم مناطق شمال 
 بنياد ھويت ويشتاسپ، حامی زرتشت متذکره در اين تشخيص قسما بر. استبلخ 

اين نام دوباره درمتن ھای پارسی قديم دورۀ ھخامنشی ديده ميشود، . اويستا ميباشد
تعداد زياد مردمان  و)  ق م486 – 522(داريوش شاه  نام پدر طورمثال در

.آن با بکتريا رابطه داشتند رسمی يا غير عاليمقام که بطور  
 

اويستا دربرگيرندۀ معبود مشترک ميترا و  ريگويدا و مراسم مذھبی ترسيم شده در
) ياد ميشود" ھوما"اويستا بنام  در و" سوما"ريگويدا بنام  درکه (مشروب مذھبی 
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. ، اھريمن ايرانيان است"دايوه"آريائی ھمريشه  -خدای ھندو" ديوه"آنھم ب. ميباشد
 ھم آريائی نيز - ھندو) اھريمن(نام گروه مشخص خدايان " اسورا"بعين ترتيب، 

، تجلی 20  و19يا خدای ايرانيان است که بعقيدۀ مولفان سده ھای " اھورا"جنس 
قوم آريائی ھند  ف بين اين دو اخت_.ايرانيھا است آريائيھا و - خصومت مذھبی ھندو

 شکل م.حدود ھزارۀ اول ق در او زمان نزديک به زرتشت يا عصر ايرانی در و
 -غالب سکنۀ ھند ديوا پرست و -اين دوره است که سکنۀ ايران اھورا در گرفته و

علل  يکی ازشايد  اما ظاھرا مذھب تنھا ريشۀ اخت_ف نبوده و. پرست ميشوند
 چنانچه طوريکه ھرودوت ميگويد مذھب ايرانيان در. اشدباخت_ف بوده  بروز

بسياری نکات  دورۀ ھخامنشی ھيچ توافقی با مذھب اويستا ندارد بلکه برعکس در
)17(مھم بمذھب ويدائی شبيه است   

 
سرودھای  مذھب اين احتمال را بوجود ميآورد که بعضی از اين قرابت زبان و

شاعران  ايران را ميپيمودند، موجود بوده وريگويدا ھنگاميکه طوايف آريائی ف_ت 
ھند   درابعد وه ھند برده به، حافظه داشت ھای روحانی آنھا را در خاندان ويدائی و

واژه اسامی،  ساير از ھند، صرفنظره رفتن ب ايشان پس از. به کتابت درآمده است
 خانه و ودر دو ھند برده وه بنيز بالھيکه را   سراسوتی و،)رنا: اويستا(رسا ھای 

)17 (ميکنندآنجا نامگذاری  يک ناحيه را در  
 

زبان سنگ نوشته ھای شاھان يا کتيبه ھای ھخامنشی  - کتيبه ھای ھخامنشی . 4
 زبان ايرانی کھندومين پارسی باستان . ميشودبنام پارسی باستان ناميده ھخامنشی 

با خط ميخی است که ) ايران شرقیزبان رايج سرزمينھای (پس از زبان اويستائی 
پارسی  .باقی مانده است  ق م4 تا 6شاھان ھخامنشی سده ھای  ازنوشته شده 

 درزبان اوستائی بستگی نزديک دارد يعنی ميتوان گفت که اين دو زبان باستان با 
 در حاليکه پارسی باستان به زبان قابل ذکراست،. يک زبان اند گويش از حکم دو

 شود، پارسی ميانه دوران زبان  اط_ق مینوشته ھای شاھنشاھان ھخامنشی سنگ
اس_م را دربر ميگيرد، ولی  ظھورپادشاھی اشکانيان تا  آغاز ھای ايرانی از

ميرفته  رواج داشته و بکار زبانھای اين دوران تا قرن سوم ھجری نيز بعضی از
دورۀ اس_می تا  آغاز گويشھای اط_ق ميشود که از دورۀ جديد به زبانھا و. است
 قابل ياد آوريست، ھرگاه دو شخص برای فھميدن و فھماندن . رواج داردکنون

).6 (اندزبان ھمشوند، ميتوان گفت که آنھا نيکديگر به مترجم محتاج   
 

در اوايل ھزارۀ اول ق م يعنی اويستا " غربی"و " شرقی"تقسيم ايرانيان به گروه 
ميشود توسط  کرھای کھن مانند گاتا که ف متن. و پارسی باستان ھويدا است

نامزد انکشاف )  ق م1100 – 1500(زرتشت تصنيف شده يکجا با فرھنگ ياز 
پارسی باستان بشکل ).  ديده شود5شکل (فرھنگ ايران شرقی محسوب ميشود 

تان و روحيۀ خط ميخی آشوريھا  ق م با ايجاد خط پارسی باس519 نوشتاری در
  .)11( امنشيان پديدار ميشودزمان ھخ در) کتيبۀ بيستون توسط داريوش بزرگدر(
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 تاريخی، ازھمان ظھورنخستين اسناد ويدائی، اويستائی ه ھایدرنظرداشت دور با
 متجانس آريائی را تشکيل نمی اقوام واحد و ايرانيان ديگر و ھخامنشی، ھنديان و

زبانی ميان ايران شرقی که اويستا نمايندۀ  بعين ترتيب، گسستگی فرھنگی و. ندھد
قرن  يا فارسی باستان که حدود دو(يران غربی که کتيبه ھای ھخامنشی ا آنست و

ھای ديگری نيزبوجود ميآيند که  زبان. نمايندۀ آنست، بوقوع ميپيوندد) دوام داشته
.)11( ) و غيره سکائی،مانند مادی( ازطريق منابع غيرمستقيم ميشناسيم  

 
 آريائی ھا

 
با   م1942سال در ، وجود نداشتهفارسیبزرگ ادبيات  درگنجينۀ "آريائی"واژۀ 
  "نازيھا"و" ھاپشتون"دادن  نشان ھمنژاد و )18( کھزادتوسط " آريانا"رسالۀ نشر 
 "یبنی اسرائيل"خود را نژاد زيرا قبل ازآن پشتونھا  (کشورميشودمطبوعات وارد 

، متذکره در ريگويدا" رياا"و "آرين "روپائی ااصط_حآن معادل  .))11(ند تدانسمي
:است ايرانيان - ھندوترين زبان  مقدي  

 
 اروپائی مربوط به اجداد - ھای شناخته شدۀ ھندو ترين زبان سدۀ ھجده، قديم در

تنھا برای مردمان ه  نهواژاين ميشود که پذيرفته  از اينرو.  ايرانيان است- ھندو
ا، ھا، يونانيھ ھا، ارمنی البانی( اروپائی آن - ايرانی بلکه به گويندگان ھندو- ھندو
 -ھای تباری متشکل از ھندوھلذا گرو. اط_ق گردد نيز) ... وھا  جرمن،ھا bتين

 کاربرد اين واژه دراواخر ناميده شده و "آرين"بنام نيزايشان اوbدۀ اروپائيان و 
  .)3،19( بسيارعام ميشوداروپا  در 20 و اوايل سدۀ 19سدۀ 

 
بيک مفکورۀ نژاد آنرا  ،"برترنژاد "حيث يک ب" نژاد آرين"نازيھا با اختراع  اما

 نام عويضت .ميسوزند) جنگ جھانی دوم(درآتش آن ميکنند تا اينکه پرستی تبديل 
، 1942افغانستان دربرای " آريانا" ختراعا  و1935در" ايران"کشور پارس به 

و " پارس"توسط حاکمان  ھمين مفکورۀ نژاد پرستی ھتلر ازپيروی ی ھا بازتاب
 با تلقين روحيۀ صافی )18( رسالهايندرباراول " آريائی"ژۀ وا .)1(است" افغان"

تاريخ و(نژاد پرستی ھتلر درتطابق با انديشۀ برتريخواھی وو نجابت نژاد  وخون
تا ھنوزمردم ما در ميشود که ادبيات کشورما  وارد تاريخ و) سازی برای يک قوم

 در" اندرا..."" :ميخوانيماين رساله  11صفحۀ چنانچه در. ميسوزندشعله ھای آن 
جنگی ترين  که يکی از" پختانه"طرفداری قبيلۀ پکتھا يا پارتھا يعنی ه جنگھا ب

  "...، مداخله کردهقبايل آريائی ويدی بود
 

اروپا تا اندازۀ زيادی  درھا  نازیشکست پس از" نژاد آرين" اصط_ح ردُکارب
ھم ھنوزروان آنھا پي اما .منسوخ گرديده و ازنگاه سياسی نادرست پنداشته ميشود

!نداتن ميکنميکوبند و " یخواھبرتري " سابقولُن دابرھم) درداخل وخارج(  
 



 13 

که بغير (را کناربگذاريم توسط نازيھا و پيروان آنھا  نژاد پرستانۀ آريائی درک اگر
ف_ت ايران وشمال بعد ازاينکه وارد  اروپائی -قوام ھندوا، )نداريمديگرازآن چارۀ 

بنام ھند  یريگويدا در خود را) قديمیبا ارزش منبع اساس سه ه ب( ميشوند،ھند 
ی ھخامنشی ايران کتيبه ھادر و **"َاييريا"بنام ايران شرقی  یاويستا ، در*"اريا"

ه بَاريا، اييريا و ارييا ۀ ھر سه واژ .)3،11،20( ناميده اند ***"ارييا"بنام  غربی
که بعدا  (ترجمه شده اند ****"آرين "روپائیامنابع  در  ويک مفھوم پنداشته شده

. )بار نژادی پيدا ميکندتوسط نازيھا   
 

ومعادل واژه ) بدون بارنژادی آن(آرين واژۀ ترجمۀ فارسی را " آريائی"کلمۀ اگر 
شريف و (حتی اخ_قی آن   تباری و- َھای اريا، اييريا و ارييا بمفھوم وسيع زبانی

 اين ، در)آفريدندا فرھنگ و تمدن  زير-  ستھاچنانکه شايستۀ آن (بپذيريم) نجيب
برای من، ( اشاره کرد با وسعت نظربيشترصورت ميتوان به حقايق تاريخی ذيل 

 "نژاد".  ناميده ميشوند"قوم يا تبار"ند بنام دار فرھنگی - زبانیمشترکات افراديکه 
ه ساختمان چھر و)، چشم ومویجلد(رنگ يعنی افراد ظاھری ويژگيھای  نشاندھندۀ

 اما، )21( پنداشته شوديا توھين   نميتواند امتيازيچوجهھست که ب اآنھا )ۀجمجم(
  :)دنافتخار باشو بايد قابل ند ن ميتواند،آفرينميو تمدن ميسازند فرھنگ کسانيکه 

 

و در ساير مذاھب ھند از قبيل ھندوايزم،  آمدهدر ريگويدا   بار36 که واژۀ اريا
شمال ( ايرانی - ھندۀ يک زبان قديمی ھندو، نشاندجينيزم و بوديزم تکرار شده است

در ادبيات مذھبی ھنديان و ايرانيان )  تباری- زبانی(و متمايز کننده يک گروه ) ھند
حماسه ھای اوليۀ ھنديان کام_ مفھوم اخ_قی داشته و مردم بر  واژۀ دراين . است

  ميشدندياد" اريا غير"و " اريا" ايشان بالترتيب بنامھای زشت و نيکحسب رفتار 
 چنانچه در. )20 (ميشودنجيب بکاربرده شريف و  با گذشت زمان، اريا بمفھوم که

 ...ھا ميبخشد و"آريا"زمين را به  }آريائيھاخدای {اندرا): 17 (ريگويدا ميخوانيم
داسه و آريا را ...ددھغلبه مي} مردمان شرير يا غيرآريائی{ھا"داسيو"آرياھا را بر

. را کمک ميکند" ينآر"مردم ...تشخيص ميدھد و  
 

چيزی گفته ھا  يا آريائی ااريا ھھای آبائی سرزمين ازکه ني اوجود بادر ريگويدا 
يعنی مناطق  (ھا بنياد نھاده شده است  آريائی- جائيکه فرھنگ ھندو، ولی درشدهن

 )11،22(خوانده ميشود } سرزمين آريائی ھا{ورته  بنام آريا،)ھندشمال و مرکز
). ديده شود7شکل (  
 

 *****"َاييريانه ويجه"َاقوام اييريا نام نخستين سرزمين خود را در اويستا بنام 
  سرزمين ديگرخبرميدھد15بعدا از آفرينش نموده و  ياد} ھا سرزمين آريائی{
).  ديده شود8شکل  ()23-25 ،15(  
 
 

* Arya          ** Airya          *** Ariya          **** Aryan          * ****  Airyana Vaeja 
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بارتباط ( بار و واژۀ آريائی 13حدود " َاييريانه ويجه"تا جائيکه من شمردم، واژۀ 
در ترجمۀ فارسی ( بار در اويستا ذکر شده است 50حدود ) تبار، مردم و سرزمين

" ايرانی"و آرين، " ايرانويج"َاويستا از انگليسی، در ھمه جا واژۀ اييريانه ويجه، 
 20در اويستا، واژۀ توران حدود . د که من آنرا آريائی درنظرگرفتمترجمه شده ان

ترجمه شده " انيران" بار بکار رفته که 3بار ذکر شده، اما واژۀ غيرآرين حدود 
).15) (است  

 
 

   
 

اويستاھای قلمروی تخمينی سرزمين -  8شکل           )22 ( قلمروی تخمينی آرياورته- 7شکل   
 

داريوش، شاه )  نقش رستمکتيبه( را ميتوان در تشخيص ھويت ئیآرياارييا يا واژه 
پسر ... من داريوش شاه بزرگ : "نيزمشاھده کرد)  ق م486 – 522(ھخامنشی 

 تبار ھيستاسپس، يک ھخامنشی، يک پارسی، پسر يک پارسی، يک آريائی، از
ه پس نام زبان، ب. درکتيبۀ بيستون آريائی بمفھوم زبان بکاربرده ميشود". آريائی

کتيبۀ نقش در ( "آريا" بنام یبايد با نام قوم مشترکبۀ بيستون يگواھی بخشی ازکت
). 26 ،11 ،6()  ديده شود9شکل  (تطبيق کند) رستم  

 

  
 
 

  نقش رستمکعبۀ زرتشت درمقابل بيستون                                                               
 

)28( واژۀ آريائی در بيستون بمفھوم زبان و در نقش رستم بمفھوم تبار-  9شکل   
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 610شاه ماد در سال . ھرودوت ميگويد که ماد ھا را سابق براين آريائی ميناميدند
ھمدان (ولت آريائی را در ھگمتانه ق م دولت آشور را منقرض ساخته، نخستين د

د که از ھاليس تا ريميگ بر قلمروی آنھا ناحيۀ وسيعی را در. تشکيل ميکند) فعلی
متون آشوری حضوراوليۀ ماد ھا . )ديده شود10شکل  ()11( اکسوس وسعت دارد

) 3(نخستين اشاره باين قوم درکتيبۀ است ). 13(را درقرن نھم ق م اع_م ميدارد 
حملۀ شلمنصرسوم به سرزمين موسوم به پارسوا، درکوھھای کردستان که گزارش 

زبان مادی تا کنون کدام اثر و  اما از ).27(است برآن ثبت شده )  م837درسال (
 ق م 550ھای  بعدا ھخامنشيان آريائی درسال. مستقلی بدست نيامده است يادگار

 )11( يجاد ميکنندا) شيراز فعلی(نخستين امپراطوری جھانی را در پرسيپوليس 
). ديده شود11شکل (  
 

 
 

)33 ( ق م600امپراطوری مادھا درحوالی  -  10نقشۀ   
 

 
 

)34( ق م 500درحوالی )  ق م330 الی 550از( امپراطوری ھخامنشی - 11نقشۀ   
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 زيرا ،ميخواند" هريانا "در اختيار داشتندسترابو سرزمين گستردۀ را که ايرانيان 
 در(سند رود و ) درشمال(ھا  سغدی ا وھ مادھا تا بلخی ھا و پارس اين مردمان از

بنا بگفتۀ . )29 ،1 ()امفھوم زبانی آريان ( زبان سخن ميگوينديکبيش ب کما) جنوب
 م نوشته 127که درسال اول سلطنت کنشکا در(نيز درکتيبۀ رباطک مھدی،  دکتر
  .)55، 30،31(بکار رفته است ) منحيث زبان(آريائی = ، واژۀ ارياو )شده

 
 تلفظ يونانی اشکال بايد" ايران"و  "هاريان" نامھای يتوان نتيجه گرفت کهازاينجا م

در زمان   ارييا وَی اريا، اييريا واژه ھااز) فردوسی(نياکان خود مان و ) سترابو(
ريگويدا، اويستا و کتيبه ھای   و ايران درهريان اواژه ھاید، زيرا باشھای بعدی 

 "ِاران"ايران بشکل واژۀ ھا،  ھخامنشیپس از قرارمعلوم (ھخامنشی نيامده است
.))32 ،7(ميشود کتيبه ھای ساسانی ديده سکه ھای اشکانی و در  

 
ايران شمال نيمه اول ھزاره اول ق م يکتعداد حاکمان سکائی  دليلی در بنا بھر
بطرف غرب مھاجرت ميکنند، دين زرتشتی را پذيرفته و سکائيان ديگر شرقی 

برای يونانيان قديم، سکائيان . ميشوند کيميريان مشھور  وجائيکه آنھا بنام سکائيان
شرق ھخامنشی پارسی بنام بکتريان شناخته  نيز بعلت نام عمده ترين وbيت در

 که توسط مھاجرت سکائيان بظھورميرسد، بدون ان دنيای ايرانيگشودن. ندوميش
رديابی زرتشتيزم، .  مذھب زرتشتی بطرف غرب ميشودگسترششک باعث 

ھای غرب يافت ميشود،  کاپادوکيا و سرزمين دورانھای قديم در که درطوري
از امپراطوری ھخامنشی  ميتواند مربوط به زمانھای باشد که بمراتب قديمتر

.)11( پارسی است  
 

شرق ايران از نيمه  شده درغرب و احتماb زرتشتی تصوير واعظان ايرانی و
بع_وه، تصاوير . ناخته ميشوندھزارۀ اول ق م بواسطۀ لباسھای سکائی ايشان ش

تمام امپراطوری ايشان قبول  ايرانيان که توسط رومنھا در -ميترا، خدای قديم ھندو
اين . شده، نشان دھندۀ يک خدای جوان ملبس با لباس باصط_ح ک_ه فريگيان است

ھای جانبی که محافظ لبه از باشليک سکائيان مکمل با  ديگری نيست بجز ک_ه چيز
فرھنگ شرق نزديک بمراتب  خ_صه، سھم سکائيان در. دھن است ا ورخسارھ

آنھا ايجاد . شلوارھا ميباشد کاری، شمشيرھای کوتاه و ھای سوار بيشتراز تکتيک
به وغربی ايران شرقی  احتماb عبادت ميترا از کنندۀ وسايل گسترش زرتشتيزم و

.)11( دست ھای آنست دور باقيماندۀ دنيای ايرانيان و  
 

، ديرنمانده انريکه ميدانيم اسکندر مقدونی پس از تاخت وتاز در قلمروھخامنشيطو
قلمرو فرمانروائی او بسرعت تجزيه وميان سردارانش )  ق م323(و پس ازمرگش 

 به فرمان سلوکوس نيکاتر در ان ھخامنشيقلمروی قسمت بزرگی از. تقسيم ميشود
 خوانده می)  ق م150 – 330(ان ميآيد که او و بازماندگانش در تاريخ بنام سلوکي

بنام خراسان، که در نوشته ھای ھخامنشی مناطق يک قبيلۀ ايرانی از  ).6(شوند 
َپرثو" َ و شاھنشاھی اشکانی از اين قلمرو رانده يا پارتيا خوانده شده اند ايشان را " َ
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 پس ازاينکه .دوام ميکند) م 226 ق م تا 250از( قرن 5را برپا ميکنند که تقريبا 
توانستند کنترول ايالت پارتيا درشرق بحيرۀ کسپين را بدست آورند بنام اشکانيان 

).13) ( م224 – ق م 238(مشھورشدند " پارتيا"  
 

پارتيانھا  اوايل ھزارۀ اول مردمان ايران قديم مانند ميدھا، پارسھا، بکتريانھا و در
يان، کايميريان، حاليکه سايرين مانند سکائ ف_ت ايران زندگی ميکردند، در در

قبايل ساکا، سکائيان و . جلگه ھای شمال بحيرۀ سياه بودند اbنھا در سارماتيانھا و
امپراطوری . ندوشميتوخاريان درغرب تا به بالکانات ودرشرق تا سنکيانگ منتشر

 ارتباطات بکتريانی زمانی قسمت اعظم پاکستان وبا ريشه ھا)  م300 -1(کوشان 
) متوره(  وشمال ھند، ازبکستان تاجکستان،)بگرام( انستان، افغ) پشاور-تکسي_(

. که بعدا ضم امپراطوری بزرگ ساسانی ميشود) 14شکل ( ردرا دراختياردا
، گويندۀ زبان توخاری يا يک )که چينائيھا آنھا را يوژی مينامند(نخبگان کوشان 

نون کتا .ندا) )30،31،55( استناد کتيبۀ رباطکه  ب- آريائی(زبان ايران شرقی 
ا  ھايرانی ازچين غربی را بتوانيم مردمان قديم بطوريقين  ندارد که طريقۀ وجود

 جوار، درزبانیصرفنظرازپيشينۀ فرھنگی وآنھا . ا تشخيص کنيمھ ايرانی- يا ھندو
 اند که درحوالی نيمۀ یاھايراني -عشايرھندواس_ف يا نامزدان  ھمديگرميزيستند و

.)ديده شود 14 -12ھای شکل ()11( ھجوم آوردندھزارۀ دوم ق م به ف_ت ايران   
 

که تابع ) فارس(سپس اردشير بابکان فرمانروای يکی از استان ھای جنوبغربی 
شاھنشاھی اشکانی است قيام نموده و سلسلۀ شاھنشاھی تازۀ را بنام ساسانيان بنياد 

يای  قرن دوام داشته و برقسمت بزرگی ازآس4شاھنشاھی ساسانی بيش از. ميگذارد
غربی ومرکزی فرمانروائی نموده و سرانجام با ظھوراس_م واستي_ی تازيان پايان 

آغاز و با )  م224(ايندوره با تاجگذاری اردشيراول ساسانی ). 15شکل (مييابد 
ساسانيان . انجام ميپذيرد)  م651(کشته شدن يزد گرد سوم آخرين شاه اين خاندان 

ميدھند ولی ازھمان آغاز آئين گذار تازۀ آئين زردشت را دين رسمی خويش قرار
باينترتيب ف_ت ايران پس ازمادھا قلب سه امپراطوری  ).6(بنام مانی ظھورميکند 

که از بين النھرين تا ھند وسعت ميشود ) ھخامنشيان، پارتيان و ساسانيان (بزرگی
).4( باعث چالش دوامدار به سرزمينھای مديترانه بطرف غرب ميشود شته ودا  

 
درتعامل بامردمان ) دردورۀ قبل ازاس_م(تاريخ اين سرزمين وريکه ديده ميشود، ط

)  ق م188 – 241(مسکون پارسيگوی شھرھا ودھکده ھا که مورد ھجوم يونانيان 
 138(ازجانب غرب است، با تھاجمات مکررتوخاريان )  م854 – 651(و اعراب 

ازشرق ھمراه )  م225 – 60(و کوشانيان )  ق م88 – 138(، ساکا ) ق م124 –
 و پيروان تيمور 13، مغولھا در سدۀ 11سلجوقھا درسدۀ  اس_م نيز پس از. ميباشد

، اما صرفنظر از منشای نژادی و )35( ھمه ايران را اشغال ميکنند 14در سدۀ 
بقول (  کوشيده ون ف_تفرھنگ ايزبان و گسترش  جھت غنا و قومی ايشان، در

 از اس_مبول تا کلکته و ب_د ف_تسی درخارج محدودۀ نگارش زبان فار) بارتولد
). 3(ترکستان چين انتشار مييابد   
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امپراطوری پارتيان درايران . جغرافيای نفوذ ايرانيان درقرن اول ق م - 12شکل 
)34( سکائيان درايران شرقی غربی و  

 
 

  

 )4( م 224م الی .  ق247زمان پارتيان از  پرشيا در-  13نقشه 
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)ب(                          )                            الف(                   

زمان   آن دروسعت  و )خط کامل(امپراطوری کوشانی قلمروی ): الف( -  14نقشه 

 درامپراطوری کوشانی ): ب(، )54() خط نقطوی(مطابق کتيبۀ رباطک کنيشکا 

)4(  م300 الی 1شرق امپراطوری پارتيان از  

 

 
 

)4( م 637 الی 224 پرشيای ساسانی از-  15نقشه   
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 جغرافيای ريگويدا
 

) گنگا، يامونا، سراسوتی، سوتودری سوتليج( جغرفيۀ ريگويدا دراطراف ھفت دريا
ھای را ميگيرد  ھای يکتعداد دريا ريگويدا نام).  ديده شود16شکل ( متمرکزاست

ھای افغانستان و پاکستان  مرز  درياھای موجود در وھا که ميتوان آنھا را با نام
 ،)کابل( ، کوبھا)شايد دريای گومل( دراينجا اشاراتی به گوماتی. تشخيص داد

نام دلچسب ديگر گندھاری است . داده ميشود) اندوس(  سندھو و)سوات( سواستو
 متن مستقيم ميتواند به گندھارا ربط داده شود که از منابع بعدی ھندی و که بطور

و اين نامی است که برای نواحی اطراف پشاورامروزی . ھای قديمی دانسته ميشود
آرياھای ھند که تمدن ريگويدی اما . ميرفت  قديمی درشمال پاکستان بکارتکسي_ی

ند، اشارۀ به سرزمين مشترک آوردرا حدود يکنيم ھزارسال قبل ازمي_د بوجود 
 اما متنھا بطورواضح نشان ميدھند، اين مردمان بطور. اجدادی خويش نکرده اند

ظاھرا با مردم ی بارۀ جنگھازيرا آنھا در. نسبی تازه واردان درنيم قاره ھند اند
مراسم مذھبی آنھا  بومی و ارابه ھای خويش صحبت ميکنند که نقش مھمی در

مطمئن ميتوان  زبان آنھا بطور ھا و بر بنياد ساحه جغرافيائی اين متن. داشته اند
 ھای قديمی ازخارج بخشھای شمالغربی نيم قاره و ن اين متنصنفيگفت که اجداد م

.)11(  منشا گرفته انديران شرقیھای ا جانب شمال کوه از  
 

طوريکه گفته شد تشخيص درياھای ريگويدا مھمترين طريقۀ دريافت جغرافيای 
اين درياھا ازقسمتھای شرقی افغانستان تا جلگۀ غربی گنگا . اوليۀ تمدن ويدی است

 -نام بعضی درياھا مربوط به درياھای مشترک ھندو. امتداد دارد) درخوشۀ پنجاب(
ھمچنان  .ائی است که ھمريشۀ نام درياھای اويستا مانند سراسوتی و سرايو استآري

ديده ميشود که يکتعداد نامھا با انتقال فرھنگ ويدی به درياھای ديگر نيز اط_ق 
سراسوتی مھمترين دريای ريگويدای اوليه است که اھميت خود را به . ميشود

ال آريائيھای ويدی از مھد اوليۀ دليل آن انتق. اندوس در ريگويدای آخری ميبازد
.)36( ن شرقی به وادی اندوس استيراايشان درگندھارا و ا  

 
درشمال ھند يا در سراسوتی و دريای ) طورمثال آرياورته(سرزمين ھای ويدی 

آرياورته نام قديمی شمال و مرکزھند است، جائيکه فرھنگ . درسادواتی واقع است
قوانين (مانو سميرتی ).  ديده شود17شکل ( است  آريائی ھا بنياد نھاده شده- ھندو
ھای ھيماليا و ويندھيا، از  ساحۀ بين سلسله کوه) قديمی ترين متن ھندوايزم: مانو

واسيستا دھرما سوترا، آرياورته را در . بحيرۀ شرقی تا بحيرۀ غربی را ذکرميکند
ی پرياترا شرق ناپديد شدن سراسوتی در دشت تا غرب کاbکاوانه، تا شمال کوھھا

بايدھايانه نيزتعريف مشابھی از آرياورته . و ويندھيا و تا جنوب ھيماليا تعين ميکند
سرزمين غرب کاbکاوانه، شرق ادارسانه، جنوب ھيماليا و شمال ويندھياس : ميدھد

)22.(  
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تمدن ( جغرافيه ريگويدا با نام درياھا وفرھنگھای سوات وگورستان ايچ - 16شکل 
)36 ()اندوس  

   

 
 

مرکزی يا  نام کھن ھند شمالی و(ساحۀ تخمينی تمدن ويدی و آرياورته  - 17شکل 
)22( )آريائيھا -مرکزفرھنگ ھندو  
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 جغرافيای اويستا
  

 بی  اثربه فارسی، متن اينانگليسی اويستا ازاثر بزرگ ترجمۀ جليل دوستخواه در
تقسيم ) گاھان، يسنا، يشتھا، ويسپرد، خرده اويستا و ونديداد(بھا را به شش دفتر

دربرگيرندۀ (يسنا بخش چھار شامل ، درحاليکه متن انگليسی آن )15(نموده است 
فصل  ).25 ،24 (است، ويسپرد و ونديداد )دربرگيرندۀ يشتھا(، خرده اويستا )گاتا

 توسط خدای ، است که مطابق متنی سرزمين16نام دربرگيرندۀ ليست ونديداد اول 
 دراين ليست ھيچ اشارۀ به مادھا و. استعمدۀ زرتشت، اھورا مزدا آفريده شده 

مادھا  ظھور دورۀ قبل از اين بدين معنی است که اين ليست در پارسھا نشده و
.تصنيف شده است)  ق م650دود ح(  

درمورد ھفت کشور، ھوشنگ (خی تارياگرفصل اول ونديوداد را با فقرات دلچسب 
 ھاک سه پوزه، فريدون پسرَد اژیطھمورث زيناوند، پيشدادی، جمشيد خوب رمه، 

، کيقباد، گشتاسبآتبين، گرشاسب نريمان، افراسياب تورانی، کاووس، کيخسرو، 
ايشکاتا، پوروتا، جريان رود ھای خروشان به سوی (جغرافيائی و ...) جاماسپ و

، باين نتيجه )15(  مقايسه کنيم آمدهکه عمدتا دريشت) وارزممرو، ھرات، سغد و خ
قلمروی است که سلسله کوه ) شانزده سرزمين(ميرسيم که ساحۀ جغرافيائی اويستا 

مرکزآن قرار داشته، سرحد غربی آن بواسطۀ نواحی مارگيانا، آرييا و  ھندوکش در
انيان مانند اير - مرزھای شرقی آن بواسطۀ مرزھای مناطق ھندو درنگيانا و

 احتماb و(سغديانه . ميشودنشانداده " ھفت دريا"ھای  سرزمين گندھارا، بونير و
شکل  ()37( شمال، سيستان و بلوچستان مرزجنوبی آنرا ميسازد  مرز)خوارزرم

.) ديده شود18  

شده آغاز )سرزمين آريائيھا ( ويجههَاييريانبنام سرزمين آفرينش نخستين ليست با 
 اطراف بخارا و( با سرزمين سغديای قديم و) استمبھم   تا ھنوزکه موقعيت آن(

 آريا بطرف سيستان در بعدا از طريق بکتريا، مارگيانا و. ادامه مييابد) سمرقند
ايران جنوب   يکتعداد سرزمينھا در،آن پس از. پائين ميرود ايران شرقیجنوبغرب 

با يکتعداد سرزمينھای  را نام برده و) اطراف کندھار بشمول اراکوزيا در (شرقی
  :)15 ،11( شرق کوھھا تا وادی اندوس بپايان ميرسد واقع در

 
)؟( ماه تابستان دو  دايتا با ده ماه زمستان ورود  ويجه درکنارهَاييريان. 1  
)سغد(غدا ُس. 2  
)مارگيانا، مرو (پاک مورو نيرومند و. 3  
)بکتريا، بلخ (بخدی زيبا با درفش برافراشته. 4  
)فارياب، ميمنه(ايا دربين مورو و بخدی نيس. 5  
)ھراتارييا،  (آب يوا غنی ازھر. 6  
)  پشاور-، وادی کابلگندھارا(وايکيرتا مسکن سايه ھای بد . 7  
)غزنی؟(يوروا با چراگاھھای سرشار. 8  
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نواحی نزديک اراکوزيا مانند ھيرکانيه يا گورگان؟، (خنينتا مسکن ويھرکانا . 9
)؟پاريکاناس، باريکانا  

)، ارغنداباراکوزيا(زيبا ھراکسويتی . 10  
)، ھيرمنددرنگيانا(روشن  درخشان وھيتومانت . 11  
)؟راغ در بدخشان يا ری تھران(است ) قبيله(سه نژاد  که متشکل ازراغا . 12  
)کابل، لوگر؟  وغزنیبين (پاک  قوی وکخرا . 13  
)؟بونير (ژی دھاککشندۀ ا) فريدون(گاه ترايتاونو گوشه زاد َورينا چھار. 14  
)پنجاب( ھپتا ھندو. 15  
)؟ ( با مردمان بدون روسا"اگرن"سرزمين سرچشمۀ رود . 16  

 
و کشورھای زيبا و رامش بخشی ديگری نيزوجود دارند که من سرزمينھا بع_وه، 

.آنھا را آفريده ام  
 

 
 

ده  دايرۀ تخمينی دربرگيرندۀ شانزده سرزمين خلق ش–غرافيای اويستا ج - 18شکل 
 بواسطۀ اھورا مزدا بدور کوھھای مرکزی ايران شرقی

 
نامھای اين ليست تا ھنوز تشخيص نشده اند، اما ديگران بکمک منابع  بعضی از

 ميتواند با ناحيۀ بخدیطورمثال .  يونانيان دانسته شده استوبعدی ھخامنشيان 
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ی قديم ربط  ميتواند به آرياھريوا. اطراف بلخ فعلی تشخيص شود بکتريای قديم در
.تشخيص گردد) دريای اين منطقه(ھريرود  داده شود که با ھرات فعلی و  

 

مرو، (ھای معلوم  نيز به سرزمين) 14  و13بندھای (يشت  مھر  دربعين ترتيب
 برميخوريم) کوه حارا، ايشکاتا و پوروتا( یمعلومنا و ) ھرات، سغد و خوارزم

)15، 25(:  
 

Who first of the heavenly gods reaches over Hara, before the undying swift-horsed 
sun … takes hold of the beautiful summits and from thence looks over the abode of 
Aryans … where the high mountains, rich in pastures and waters…, where the deep 
lakes with salt waters stand; where wide-flowing rivers swell and hurry towards 
Ishkata and Pouruta, Mouru and Haroyu, the Gava-Sughdha and Hvairizem. 

 

 و ميبرآيد راَحبر فراز کوه  ...  جاودانهقبل از دميدن خورشيدآسمانی نخستين ايزد 
ھای بلند با  جائيکه کوه ... مينگرد اھ آريائی )مسکن (از قلۀ زيبای آن برسرزمين

ھای عميق آب شور وجود دارد؛ جائيکه  ، جائيکه جھيل...ب سيرامراتع سرسبز و
کاتا و پوروتا، مرو و ھرات، سغد و ايش بسوی پھناور خروشان و  ھایرود

گفته اند، درحاليکه " البرز"کوه َما کوه حرا را ايرانی دوستان  {شتابد  میخوارزم
.} استسکن آريائيھا که منشای رود ھای پھناور به ماست" ھندوکش" سلسلۀ اين  

 

ھای  ھای سرزمين م عدۀ از دانشمندان کشورھای مختلف کوشيده اند نا، ھمچنان
تطبيق ) ...ايران غربی، آذربايجان و(خويش  اويستا را بمناطق کشوره در متذکر

با ( فرھنگی را مال کشورخاصی قلمداد کنند -يا ميراثھای مشترک تاريخی ايندنم
، ولی معلومات جالب و دلچسبی در سايت ايشان قابل بحث استدbيل که يوجود

. ) ديده شود19، شکل ايشان وجود دارد  
 

 
 

)38( ھای متذکره دراويستا سرزمينساحۀ ادعا شدۀ  - 19شکل   
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 کتيبه ھا
 

سرزمين   وتبارمورد  درمطالبی ميشود که نام گرفته کتيبه ھای  صرفا ازاينجا  در
 اين. بحث ما دارندموضوع مورد جغرافيائی بارتباط  -ارزش تاريخی  وداشته

.اندساسانی  قسما وھخامنشی کتيبه ھا عمدتا   
 

تيبه ھای ھخامنشیک - 1  
 

فارسی باستان، عمدتا  سه زبان  وبصورت عام به سه الفبای متفاوتاين کتيبه ھا 
  مزدا بعنوان خدای برتراھورا. کنارھم قراردارند  آرامی درندرتا عي_می، بابلی و

مشروعيت )  ق م331- 559(شاھان ھخامنشی  ھمه کتيبه ھا ستايش شده و در
 نوآوری مھم کتيبه ھای اردشيردوم ذکر .حکومت خود را از اھورامزدا ميگيرند

يعنی اھورامزدا را تمام کتيبه ھای پيشين تنھا يک خدا ، زيرا ميترا و اناھيتا است
.)26( می شناختند  

 
:به ھای داريوش اولکتي  

 
 من داريوش ھستم، شاه بزرگ، شاه شاھان، شاه درپارس، –سنگنوشتۀ بيستون 

: ند، بخواست اھورامزدا من شاه آنان شده ام امنی  ھستند که پيرویاينھا مردمان... 
. داده شده است1ليست اقوام درجدول   

 
ھمان متنی است اين "داريوش شاه ميگويد، :  موضوع جالبی وجود دارد70دربند 

..."که من به آريائی برگرداندم؛ و روی لوح و روی چرم نيز برگردانده شده بود  
 

 اين شھرياری است که من دارم، ازسکاھا که آنسوی سغديانه ھستند – کتيبۀ ھمدان
  .يادھند تا لي تا حبشه، از

 
ن  من داريوش ھستم، شاه بزرگ، شاه شاھان، شاه مردما–کتيبه ھای نقش رستم 

پارسی،  پارسی، پسر...تمام تبارھا، شاه روی اين زمين بزرگ تا دوردست،  از
 بخواست اھورامزدا، اينھا مردمانی ھستند که من، در. تبارآريائی آريائی، از
پارس آنھا را گرفتم، من برآنھا پادشاھی کردم، آنھا بمن خراج دادند،  بيرون از

نھا آنرا کردند، قانون من آنھا را نگاه جانب من گفته شده بود، آ آنچه به آنھا از
. ديده شود1جدول : داشت  

 
اينھا ... داريوش، شاه بزرگ، شاه شاھان، شاه مردمان،–کتيبه ھای تخت جمشيد 

من ميترسيدند، بمن  مردمانی ھستند که من با اين سپاه پارس گرفتم، آنھائيکه از
. ديده شود1جدول : خراج ميدادند  
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)26()داريوش وخشيارشاه(م متذکره درکتيبه ھای ھخامنشيان ليست اقوا–1جدول   
)خشيارشاه(تخت جمشيد  )داريوش(بيستون   )داريوش(تخت جمشيد   )داريوش(نقش رستم    رديف 

}پارس{ }پارس{ پارس  }پارس{   1 
 2 ماد عي_می عي_م ماد

 3 عي_می ماد سرزمين ماد عي_می
 4 پارت بابلی بابل ارخوزی

ربع آشور ارمنی )ھروی(آريانی   5 
)بلخی(باختری آشور عربستان درنگی  6 
 7 سغديانه مصريان مصر پارت

 8 خوارزمی ارمنی سرزمين کناردريا ھروی
)زرنگی(درنگی کاپادوکی ليديه باختری  9 
)رخجی(ارخوزی ليدی يونان سغدی  10 

)ارمينه(اورارتو خوارزمی  11 ستگيدی يونانيان خشکی 
ونانيان بحریي کاپادوکيه بابلی  12 گندارۀ 

 13 ھندی مردمان آنسوی دريا پارت آشوری
 14 سکائيان اميرگی اسگرتی درنگی ستگيدی

 15 سکائيان تيگرخوده پارت ھرات ليدی
 16 بابلی درنگی خوارزم مصری

)بلخ(باختری يونانيان خشکی  17 آشور ھروی 
 18 عرب باختری سغد يونانيان آنسوی دريا

 19 مصری سغدی گنداره مکيان
)سکائيان(کيمر عرب  20 ارمنی خوارزمی 
 21 کاپادوکيائی ستگيدی ستگديه گندارۀ

 22 ليديائی ارخوزی ارخوزيا ھند
)مکه(قاديه  کاپادوکيائی  23 يونان ھندی 

بحر سکائيان ماورای گندارۀ  دھه  24 
)اميرگيائيان(سکائيان )اسکودرا(تراکيا سکائيان    25 
)ودهتيگرخ(تراکيان )آسپيدوفور(يونانيان مکه ھا    26 
 27 ليبيائيھا   تراکيان

)حبشيان(اتيوپيائی   اکوفکيان  28 
 29 مکه ھا   ليبيائيھا
 30 کاريھا   کاريھا

 31    حبشيان

 
  من داريوش ھستم، شاه بزرگ، شاه شاھان، شاه مردمان از– کتيبه ھای شوش

 دوردست، پسرويشتاسپه، ھخامنشی، تمام تبارھا، شاه روی اين زمين بزرگ تا
 اينھا مردمانی ھستند که من بيرون از .آريائی تبار پارسی، پسرپارسی، آريائی، از

، سغدی، )بلخی( ، باختری)ھروی(مادی، عي_می، پارتی، آريانی :پارس گرفتم
، ستگيدی، مکی، گندارۀ، ھندی، )رخجی(، ارخوزی )زرنگی( خوارزمی، درنگی
، بابلی، آشوری، عرب، مصری، )تيزخود(کائی تگيرخوده سکائی اميرگی، س

ارمنی، کاپادوکيائی، ليديائی، يونانيانی که دردريا ھستند، سکائيان آنسوی دريا، 
.تراکيائی، يونانيان آنسوی دريا، کاريھا  
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اين کاخ که من در شوش ساختم، موادش از :  آن ميخوانيم10 الی 7دربندھای 
ط_ی که در . چوب يکا از گنداره و کرمان آورده شد...خيلی دوردست آورده شد؛ 

آورده شد؛ bجورد و عقيقی که در ) بلخ(اينجا کار گذاشته شد از ليدی و از باختر
...اينجا کار گذاشته شد از خوارزم آورده شد  

 
:کتيبه ھای خشيارشاه  

 

را " رواق تمام مردم"من اين ...  من خشيارشاه ھستم، –کتيبه ھای تخت جمشيد 
 تبار داريوش شاه، ھخامنشی، پارسی، پسرپارسی، آريائی، از پسر... ساختم، 
 بخواست اھورامزدا اينھا مردمانی ھستند که من شاھشان بودم، بيرون از... آريائی
. ديده شود1جدول : پارس  

 
:کتيبه ھای اردشيردوم  

 

شاه را بارۀ شخصيتھای که آرامگاه   توضيحات سه زبانه در–کتيبۀ تخت جمشيد 
:مزين ميکنند  

 
.اين يک پارسی است. 1  
.اين يک مادی است. 2  
.اين يک عي_می است. 3  
.اين يک پارتی است. 4  
.است) ھروی(اين يک آريائی . 5  
.است) بلخی(اين يک باختری . 6  
.اين يک سغدی است. 7  
.اين يک خوارزمی است. 8  
.است) زرنگی(اين يک درنگی . 9  

.است) جیرخ( اين يک ارخوزی. 10  
.اين يک ستگيدی است. 11  
.اين يک گندارۀ است. 12  
.اين يک ھندی است. 13  
.اين يک اميرگيائی است. 14  
.است) تيزخود(اين يک سکائی تيگرخوده . 15  
.اين يک بابلی است. 16  
.اين يک آشوری است. 17  
.اين يک عرب است. 18  
.اين يک مصری است. 19  
.اين يک ارمنی است. 20  
. يک کاپادوکيائی استاين. 21  
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.اين يک ليديائی است. 22  
.اين يک يونانی است. 23  
.اين يک سکائی آنسوی دريا است. 24  
.اين يک تراکيائی است. 25  
.اين يک يونانی آسپيدوفوری است. 26  
.اين يک ليبيائی است. 27  
.است) حبشی(اين يک اتيوپيائی . 28  
.اين يک مکی است. 29  
.اين يک کاری است. 30  

 
ھنگام او، ايران تحت تاثيرفرھنگ يونانی  مرگ زود و فتح اسکندرکبير پس از"

 احتماb حتی زبان فاتحان يونانی ازھنر، اعتقادات، شيوۀ زندگی و  وهقرار گرفت
، دريگميدين التقاطی شکل جديدی . دپذيرمي تاثير)ماد تا سرحدات ايران شرقی از(

د ھد ميمي_د دستور قرن اول پيش از  درھمانگونه که شاه انتيوخوس در کوماگنس
روی کوه نمرود داغ کتيبۀ حک کنند که نام ايزدان را ھمراه با نامھای ايرانی و 

.برابرھای يونانيشان ذکرکنند  
 

. پس تعجب آورنيست که سنگنوشته ھای پارسی کام_ درايران غيرقابل فھم ميشود
ان غربی برای طرد آئين و ھنگاميکه درآغازعصرمسيحيت پارتھای اشکانی دراير

. استند، ديگربسيارديرشده ھدمينشان " ايرانگرايانه"رسوم يونانی عکس العمل 
 حتی گذشتۀ پرافتخار  نشانه ھای خط ميخی را بخواند ويستديگرھيچکس قادرن

درمتون تاريخی پھلوی . استپادشاھان ھخامنشی ازخاطرۀ جمعی مردم پاک شده 
که فردوسی بعدھا برای سرودن ) ۀ سوم تا ھفتمسد(متعلق به عصر ساسانيان 

 حتی. دارائی دارايان حفظ شده است ، خاطرۀ مبھم ازدريگميآنھا الھام  شاھنامه از
ميان  تنھا در به فراموشی سپرده شده و دوم ملقب به کوروش کبيرنام کوروش 

او " دتدھين خداون"ھای يھودی باقی مانده است که درنوشته ھای مقدسشان با  اقليت
.دھدميرا بزرگ ميدارند، چون به اسارتشان توسط بابليان پايان   

 
  وهخاطرۀ پرافتخارايرانيان به يمن وجود نويسندگان يونانی درغرب زنده ماند

، مسافران اروپائی که آثار بدياميھنگاميکه روابط تجاری گسترش بيشتری 
جستجوی رد پای  ن دروعی ھيجاھرودوت، گزنفون و توسيديد را خوانده بودند با ن

ند که زمانی دراز يونانيان را مورد تھديد قرارداده و يآميھنشای عظيم براين ش
.)26" (دوشميسرانجام بدست آنان ازميان برداشته   

 
کتيبه ھای ساسانی - 2  

 

اکثرا بسه )  م652 م تا يزدگرد سوم در224ازاردشير در(سنگنوشته ھای ساسانی 
  ):6 (است)  يونانیپارسيک، پھلوانيک و(زبان 
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پرست اردشير،  خدايگان مزدا  اين پيکر:درنقش رستمبابکان  کتيبۀ اردشير

).است(خدايگان بابک شاه  ايزدان، پسر شاھنشاه ايران، کش نژاد از  
 

 اين پيکرخدايگان مزداپرست، شاپور، شاھنشاه :درنقش رجبکتيبۀ شاپوراول 
شاھنشاه  پرست، اردشير خدايگان مزداايزدان، پسر انيران، کش نژاد از ايران و

).است(ايزدان نوادۀ خدايگان بابک شاه،  ايران، کش نژاد از  
 

شده  ھای متعدد شاھنشاھی ذکر نقش رستم نام استان در کردير سنگنوشتۀ ازدر 
سنگنوشتۀ . ھمين مطالب را دربرداردنيز کردير در سرمشھد  سنگنوشتۀ از. است

جانشينان او درنقش  برابرآرامگاھھای داريوش و(ت کعبۀ زردش اول در شاپور از
 نوشته ھای ساسانی  را در دورۀ ھخامنشی است و که بنای آن از) رستم فارس

 بودهپائين ديوارھای خارجی آن کنده اند، متضمن فھرستی از استانھای شاھنشاھی 
مغرب،  در:  استکه اين شاھنشاھی وسعت بسيار زياد داشتهو نشان ميدھد 

را  قفقاز دلایر در اbنان و گرجستان و سراسر درۀ رود کرتا معبر ستان وارمن
کابل و  مشرق و شمالشرقی به رود سند ميرسيده و بلوچستان و شامل بوده و در

شمالشرقی  در ميگرفته و را فرا پيشين کوشان تا شھر پيشاور قسمت اعظم کشور
. ميرسيده است–جديد   يعنی کاشغر–کاش  تا مرز  

 
که بصورت عام کتيبه ھای اردشير، ) 7" (کتيبه ھای فارسی ميانه "وزينکتاب از 

داده شده است شاپور، ھرمز، نرسه، شاپوردوم، شاپورسکانشاه، شاپورسوم وغيره 
:دريافتھای ذيل بدست ميآيد، ) کتيبه باستثنای کتيبه ھای کرتير45دود ح(  
 

. استهآمدران  شاھان شاه اي–درنقش رستم بابکان کتيبه اردشير در  
 

 شاه ايران و –  نقش رستم و درنقش رجب، حاجی آباد، بيشاپوراولکتيبه شاپوردر
.آمده استانيران   

 
ايرانشھر، ...ارمنستان، ... شاه ايران و انيران، –نقش رستم  کتيبه ھرمزد دردر
 ذکر شده کوشان شاه، مکران شاه، توران شاه، گرگان، گرجستان...سکانشاه، ...

.است  
 

 دوم در کتيبه شاپور و درکتيبه نرسه در زيرنقش برجستۀ بھرام اول دربيشاپوردر
. آمده استشاه ايران و انيران  –تاق بستان   

 
 فرمان(شاپور سکانشاه ...  شاھان شاه ايران و انيران، –کتيبه شاپور سکانشاه در

گر دي... ھند، سکستان و توران تا کنار دريا، پسر مزديسن بغ ھرمزد) روای
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و ) ناحيه ھا(آزادگان پارس و آزادگان سکستان و زرنگيان و فرستادگان کوست ھا 
.آمده است...سرداران ھمراه بودند  

 
. آمده است شاھان شاه ايران و انيراننيز در تاق بستان مکتيبه شاپورسودر  

 

Ērān, ʼyrʼn   درنقش رستم بشکل)  م240 -224 (واژۀ ايران درکتيبۀ اردشيراول 

سه زبانۀ کتيبۀ  ھم در و) وھم درسکه ھايش(آمده )  و فارسی ميانهویدرپھل(
" ايرانشھر" واژۀ ،) م272 – 240مربوط شاپوراول ( کعبۀ زرتشتپسرش در 

 درمتن تقويم "انيران" و "ايران"ھمچنان گفته ميشود که ھردو واژۀ . است ذکرشده 
).32،39(است درسدۀ سوم ديده شده )  م276 – 216(نوشته شده توسط مانی   

 
 

من فرمانروای : )40(تورج دريائی مطابق )  م270 – 240(شاپوراول کتيبۀ 
پارس، پارتيا، خوزستان، ميسان،  - ايرانشھر بوده واين شھرھا را دراختياردارم

اديابينی، عربيا، آذربايجان، ارمينيا، جيورجيس، سيگان، البانيا، باbسکان ريا، آسي
ه ھای البانيا، تمام سلسله کوھھای پاريشوار، ميديا، تا کوھھای قفقاز و درواز

گورگان، مرو، ھرات و تمام ابرشھر، کرمان، سيستان، توران، مکران، پارادينی، 
ھند، کوشانشھر تا پشاور و کاشغر، سغديانه و کوھھای تاشکنت، و عمان درجانب 

.ديگربحيره  
 

 شھرستانھای ايرانشھر

چنين " ايرانشھردرجغرافيای بطليموس"زين دکتورمريم احمدی درپيشگفتاراثر و
نادرترين منابع جغرافيای   که يکی ازشھرکتاب شھرستانھای ايران: ")41 (مينويسد

مولف آن ايران . ساسانی است، دراصل به زبان پھلوی است تاريخی ايران عصر
 و يا به چھار ناحيۀ – درچھار جھت جغرافيائی –را مطابق معمول آن دوران 

. مينامد" کوست" وشمال وجنوب تقسيم کرده است وھرناحيه را شرق وغرب
  :تقسيمات مولف بدين شرح است

   استان، 9کوست خوربران، يعنی ناحيۀ غرب شامل  .1
  استان،19، يعنی ناحيۀ جنوب شامل )نيمروز(کوست نيمروج  .2
  استان،26کوست خراسان، يعنی ناحيۀ شرق شامل  .3
 . استان13فقاز شامل کوست کپکوه، يعنی ناحيۀ شمال وکوه ق .4

  برگ تاليف شده، اصل پھلوی آن از3اين کتاب ارزشمند که درزمان ساسانيان در
تنھا ترجمۀ ازآن بوسيلۀ دانشمند ارمنی عصرساسانی يعنی موسی . بين رفته است

محققان  بدست آمده که مبنای تحقيقات بعدی ديگر)  م410متولد سالھای (خورنی 
  ."يدھدرا تشکيل م درقرون متاخر
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تورج دريائی اين اثررا درمقالۀ دلچسبی ارزيابی نموده ومتن آنرا به انگليسی داده 
اواخر (او ميگويد، باوجوديکه آخرين ويرايش متن در دورۀ عباسيان . )40 (است

) قباد(بوجود ميآيد، شواھد ديگرنشان ميدھند که اين متن درزمان کواد ) سدۀ ھشتم
 ديده 20نقشۀ  (وجود داشته است) م 579 – 531(خسرواول )/531 - 488(اول 
.)شود  

 جامعچون دربرگيرندۀ معلومات  سايت آريابوم داده شده و اين اثر درکامل متن 
 خدمت دوستان آن عصراست،در" خراسان"و " ايران"بارتباط جغرافيای کامل 

  ):42(تقديم ميگردد 

  

  )40( قلمروی ايرانشھر وشھرستانھای آن - 20شکل 
  

) پارسی ميانه( نام کتابی است به خط و زبان پھلوی "ستان ھای ايرانشھرشھر"
که در سده ھای دوم و سوم خورشيدی نوشته شده است و به بيان تاريخ، نام و 

 و بيان ويژگی اين شھرھا در تاريخ نگاری "ايرانشھر"ساختار سياسی شھرھای 
  .ايرانيان می پردازد

 باشد که در "يادگار شھرھا"ند ھمان کتاب اين کتاب به گمان پژوھشگران ميتوا
" قباد يکم"فرمان  از آن ياد شده است و نگارش آن را به) بندھشن(" بندھش"
  .نسبت داده اند) کباد(
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  به نام دادار نيک افزونی بخش
  ]شھرستان ھای ايرانشھر[

  به نام و نيرو و ياری دادار اورمزد و بخت نيک

شھر ساخته شده اند، ھر کدام در چه روزگاری، شھرستانھايی که در زمين ايران. 1
در کجا و بدست کدام سرخدايی ساخته شده است، به تفضيل در اين يادگار نوشته 

  .شده است

سياوش .  شھرستان سمرقند را کاووس پسر قباد بنيان گذاشتکوست خراساندر . 2
  .پسر کاووس آن را به فرجام رسانيد

  .د و او آتش بھرام ورجاوند را آنجا نشانيدکيخسرو پسر سياوش آنجا زاده ش. 3

) خط(به ) اوستا( فرگرد 1200به فرمان شاه گشتاسپ . سپس زرتشت دين آورد. 4
  .دين دبيره بر روی لوحه ھای زرين کند و نوشت و در خزانه آن آتشکده نھاد 

  .سپس اسکندر ملعون آنرا سوخت و در دريا افکند. 5

. فت آشيان آن اين است که ھفت خدای در آن بودسغد را ھفت آشيان است، و ھ. 6
يکی از آن جمشيد، يکی از آن ضحاک، يکی از آن فريدون، يکی از آن منوچھر، 

.يکی از آن کاووس، يکی از آن لھراسب، يکی از آن شاه گشتاسپ  

) و(سپس افراسياب تورانی ملعون در ھر يک از آنھا نشستگاھی برای ديوان . 7
  .ختبتکده و بتخانه سا

  .در بلخ بامی شھرستان نوازه را اسفنديار پسر گشتاسپ ساخت. 8

و آتش بھرام ورجاوند را آنجا نشانيد، و نيزه خويش را آنجا زد و به يبغو خاقان . 9
و سنجبو خاقان و چول خاقان و خاقان بزرگ و گھرم و تژاو و ارجاسب شاه 

به وزش اين نيزه بنگرد، به نيزه من بنگريد، ھر که ": خيونان پيام فرستاد که 
  ."ھمانند اين است که به ايرانشھر تازيده

  .شھرستان خوارزم را نرسه پسر جھود ساخت. 10

  .شھرستان مرورود را بھرام پسر يزدگرد ساخت. 11

  .شھرستان مرو و شھرستان ھرات را اسکندر رومی ملعون ساخت. 12

در پوشنگ پل بزرگی شھرستان پوشنگ را شاپور پسر اردشير ساخت، و او . 13
  .ساخت
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پس از . شھرستان توس را توس پسر نوذر ساخت و نھصد سال سپاھبد بود. 14
  .توس سپاھبدی به زرير و از زرير به بستور و از بستور به کرزم رسيد

در آن زمان که پھليزک . شھرستان نيشابور را شاپور پسر اردشير ساخت. 15
  .ستانی بسازندتورانی را کشت، در ھمان جا فرمود شھر

  .شھرستان قاين را کی لھراسب پدر گشتاسب ساخت. 16

  .در گرگان شھرستانی که آن را دھستان خوانند نرسه اشکانی ساخت. 17

اقامتگاه . شھرستان قومس پنج برج را ضحاک آن را شبستان خود کرد. 18
 در در زمان فرمانروايی يزدگرد پسر شاپور آن را ساخت،.  آنجا بود"اشکانيان"

  .زمان ھجوم چول در جھت ويروی پھر بود

ُمست -شاد، و خسرو-پنج شھرستان را خسرو پسر قباد ساخت و آنھا را خسرو. 19
  .خسرو نام نھاد-فرخ- خسرو و شاد- خسرو، و ھوبوی-شاد -آباد، و ويسپ

 180 ارش شاه بلند، 25 فرسنگ دراز و 180فرمود که ديواری که ) او(. 20
  .اخل آن دستگرد بسازنددروازه کاخ و در د

، شھرستان تيسفون را ورازه گيوگان به فرمان توس خوروران کوستدر . 21
  .ساخت

  .شھرستان نصبين را ورازه گيوگان ساخت. 22

  .شھرستان اورھا را نرسه اشکانی ساخت. 23

و او سياره تير را در آنجا . شھرستان بابل را بابل در فرمانروايی جم ساخته. 24
را با ) آسمان(سم مربوط به ھفت سياره و دوازده برج و قسمت ھشتم بست، و طل

  .و به مردم بنمود) آفتاب(جادوگری زير مھر 

شھرستان حيره را شاپور پسر اردشير ساخت و او مھرزاد مرزبان حيره را . 25
  .بر حصار تازيان گماشت

می شھرستان ھمدان را يزدگرد پسر شاپور ساخت که او را يزدگرد خشن . 26
  .خوانند

در ماد و ناحيه نھاوند و حصار بھرام آوند، بھرام پسر يزدگرد که او را بھرام . 27
  .گور می خوانند شھرستانی ساخت
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بيست و يک شھرستان که در پدشخوارگر ساخته شده است، يا ارماييل يا به . 28
ضحاک کوه را برای ) دست(فرمان ارماييل آن کوھياران ساخته اند که از 

  .نروايی در اختيار گرفتندفرما

وسيمگان دماوند و آھگان و وسپور و سوباران و : کوھياران ھفت ھستند . 29
  .مسرگان و بروزان و مرنزان

  .ضحاک کوه را برای فرمانروايی در اختيار گرفتند) دست(اينان بودند که از . 30

  .شھرستان موصول را پيروز پسر شاپور ساخت. 31

اميتوس برادرزاده ی ) آنھا را(در جزيره ساخته شده است، ُنـه شھرستان که . 32
  .قيصر ساخت

بيست و چھار شھرستانی که در زمين شام و يمن و آفريقا و کوفه و مکه و . 33
  .مدينه ساخته شده است، بعضی را شاھنشاه و بعضی را قيصر ساخته است

  .ت، شھرستان کابل را اردشير پسر اسفنديار ساخکوست نيمروزدر . 34

ورز نر - شھرستان رخود را رھام پسر گودرز ساخت، در آن زمان که اسب. 35
.تورانی را کشت و يبغو را از آن جا گريزان کرد  

شھرستان بست را بستور پسر زرير ساخت، و در آن زمان که شاه گشتاسب . 36
فرزدان بود و بنه گشتاسب و ديگر شاھزادگان ) درياچه(برای نيايش دين در کنار 

  . در آن جا مستقر کردرا

  .شھرستان فره و شھرستان زابلستان را رستم، شاه سيستان ساخت. 37

شھرستان زرنگ را نخست افراسياب تورانی ملعون ساخت و آتش ورجاوند . 38
کرد و ) محاصره(کرکوی را در آنجا نشانيد و منوچھر را به پدشخوارگر 

او . مد در زمين آميختاسپندرمد را به زنی خواست و اسپندر) افراسياب(
آن شھرستان را ويران و آن آتش را خاموش کرد و سپس کيخسرو ) افراسياب(

پسر سياوش آن شھرستان را بازساخت و آتش کرکوی را بازنشانيد، و اردشير 
  .بابکان آن شھرستان را به فرجام رسانيد

  . پيروزان شاه کرمان ساخت"قباد"شھرستان کرمان را . 39

اردشير را سه فرمانروا ساختند، و اردشير بابکان آنرا به فرجام - بهشھرستان . 40
  .رسانيد

  . ساخت"پارتيان"شھرستان استخر را اردوان شاه . 41
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  .شھرستان دارابگرد را دارا پسر دارا ساخت. 42

  .شھرستان بيشابور را شاپور پسر اردشير ساخت. 43

  .تاردشيرخوره را اردشير بابکان ساخ- شھرستان گور. 44

  .شھرستان توج را ھما چھرآزاد ساخت. 45

ھرمز را ھرمز دلير پسر شاپور -اردشير و شھرستان رام-شھرستان ھرمزد. 46
  .ساخت

شھرستان شوش و شوشتر را شيشين دخت زن يزدگرد پسر شاپور ساخت که . 47
  .دختر راس الجالوت شاه جھودان و مادر بھرام گور بود

شاپور را شاپور پسر اردشير -کرد- تان ايرانشھرستان جنديشاپور و شھرس. 48
  .ساخت و آنرا بيل آباد نام نھاد

آنجا را ) خويش(شھرستان نھره تير را ضحاک در دوران فرمانروايی . 49
  .شبستان خود کرد، و زندان ايرانشھر بود و زندان اشکان نام نھاد

اوران را شھرستان ھماوران را فريدون پسر آبتين ساخت، و مسروق شاه ھم. 50
کشت، و زمين ھماوران را باز به تصرف ايرانشھر در آورد، و او دشت تازيان را 

  .خسرو شاه تازی داد به خاطر پيوندی که با او داشت-به ملکيت به بخت

  .شھرستان آرست را شاپور پسر اردشير ساخت. 51

اردشير را اردشير پسر اسفنديار ساخت و - شھرستان آسور و شھرستان به. 52
دوسر و بورگل بر حصار تازيان ) بر سپاه(شک ھگر را به عنوان مرزبان ُا

  .بگمارد

شھرستان جی را اسکندر ملعون پسر فليپوس ساخت، اقامتگاه جھودان آنجا . 53
در دوران فرمانروايی يزدگرد پسر شاپور به خواھش زن خويش شيشين دخت . بود

  . آنجا آورد به) جھودان را(

. پسر پيروز ساخت"قباد"قباد را - کرد- اسان-شھرستان ايران. 54  

  .شھرستان اشگر را بھرام پسر يزدگرد ساخت. 55

  ).ساخت(گشسب که سپاھبد آذربايجان بود -شھرستان آذربايجان را ايران. 56
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شھرستان ون را ون دختر گلخشان ساخت که به زنی کيقباد درآمد، و تور . 57
دژ اروندسب در آورد، برای حفظ برادريش کرب با جادوگری آنجا را بصورت 

  .جان خويش

  . شھرستان گنزک را افراسياب تورانی ساختکوست آذربايجاندر . 58

زرتشت پسر اسپيتمان از آن شھر . ُشھرستان آمل را زنديق پر مرگ ساخت. 59
  .بود

  .شھرستان بغداد را ابوجعفر که او را دوانيقی خوانند ساخت. 60
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آغاز سلطنت داريوش ميگويد  فصل در) تالی(تاريخ خويش درجلدسوم ھرودوت 
ھا آنرا ساتراپ نشين   حاکم نشين درپارس برقرار کرد که پارس20که داريوش 

  :)43( مينامند
 

 تاbن 400اھالی يونی، منيزی آسيا، ائولی، کاری، ليسی، ميلی و پامفيلی که . 1
.زانه ميپرداختند، قسمت حاکم نشين اول بودنقره بخ  

 
 تاbن ميپرداختند قسمت حاکم 500اھالی ميزی، ليدی، bزونی، کابالی وھيژن . 2

. نشين دوم بودند  
 

مردم ھلسپون درساحل راست ازجانب يونان ومردم فريژيه، تراکيه آسيا، . 3
.اکم نشين سوم بود تاbن ميپرداختند قسمت ح360پاف_گونی، مارياندينی وسوريه   

 
. تاbن، قسمت حاکم نشين چھارم بود500مردم کيليکی . 4  

 
 تاbن 350شھر پوزيديون وتمام ناحيه ايکه ازاين شھرتا مصرادامه دارد . 5

اين حاکم نشين که سراسرفينيقيه وقسمتی ازسوريه که به سوريه فلسطين . ميپردازند
.م نشين پنجم استمعروف است وجزيره قبرس را شامل ميباشد حاک  

 
مصر، قسمتھای ازافريقا که با مصرھمسايه است، سيرن و بارکه که ھردوجزئ . 6

. تاbن، حاکم نشين ششم بود700مصرميباشند   
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حاکم  قسمت را ميدادند و ساتاژيھا، گانداريھا، داديکھا وآپاريھا که تشکيل يک. 7
. تاbن ميپرداختند170نشين ھفتم بودند   

 
. تاbن، حاکم نشين ھشتم بود300 وبقيه کيسی مردم شوش. 8  

 
.  تاbن، حاکم نشين نھم بود1000بقيه آشور بابل و از. 9  

 
 تاbن، 400بقيه ماد وسرزمين پاريکانيھا و اورتو کوريبانتھا  اکباتان و از. 10

. حاکم نشين دھم بود  
 

. بود تاbن، يازدھم200کاسپيھا، پوسيکھا و پانتی ماتھا و داريھا . 11  
 

. تاbن، دوازدھم بود300باختريان تا سرزمين اگل ھا  از. 12  
 

 تاbن، 400 و نواحی مجاور تا دريای سياه  پاکتيھا و ارمنستانسرزمين از. 13
.سيزدھم بود  

 
ساگارتھا، سارانژھا، تامانيھا، اوتيھا، ميک ھا وساکنان جزايريکه دردريای . 14

 سانيراکه مھاجرين مينامند ودرحقيقت تبعيدیاريتره قراردارند وشاھنشاه بزرگ ک
. تاbن، چھاردھم بود600ھا بودند درآنجا مستقرميکرد   

 
. بود15 تاbن، 200ساسھا و کاسپيھا . 15  

 
. بود16 تاbن، 300پارتھا، خوزاسميھا، سغديھا و آرياھا . 16  

 
. بود17 تاbن، 400اھالی پاريکانی و حبشيان آسيا . 17  

 
. بود18 تاbن، 200، ساسپيرھا، آbروديھا ماتينھا. 18  

 
 19 تاbن، 300موشيھا، تی باره نی ھا، ماکرون ھا، موسی نوکی ھا و مارھا . 19
.بود  

 
 تاbن برادۀ ط_ 360اما ھنديھا که تعدادآنھا ازاقوام ديگربمراتب بيشتربود . 20

. بود20بود،   
 

علت آنستکه خود   ذکرنکردم ومن فقط نام پارس را درميان سرزمينھای باج دھنده
.پرداخت ماليات معاف است پارس از  
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 ھندی ...کنند ھند نژادھای متعددی وجود دارد که ھمۀ آنھا بيک زبان تکلم نمی در
  سکونت دارند و درکاسپاتيروس و پاکتيکهشھرھای ديگری ھستند که درنزديکی 

زندگی آنھا  طرز. اندھا شمالی تر نسبت بديگرھندی جانب ستاره قطب قراردارند و
ھا  اينھا جنگاورترين مردمان ھند اند وھمين. زندگی باختريان شباھت دارد با طرز

.ھستند که بجستجوی ط_ بنقاط دورميروند  
 

داريوش مايل بود : ميگويد) 44( ھرودوت ھمچنان درجلد چھارم تاريخ خويش
ه کجا ب ميکند درآن زيست  تنھا رودھای ھستند که تمساح در... وبداند رود سند
 می پس تعدادی را که تصور ميکرد دربيان حقايق مورد اعتماد او. دريا ميريزد

کاسپاتيروس  شھر اين اشخاص از. درکشتی نشاند وباين ماموريت فرستاد... باشند
 جھت طلوع فجر آنان ازطريق رودخانه ھا در.  حرکت کردندپاکتيھااز سرزمين  و

 پس ازاين گردش دريائی، داريوش ھندی ... رسيدندو مشرق حرکت کردند تا بدريا
.ازاين دريا استفاده کرد ھا را باطاعت خود درآورد و  

 

+ + + 
 

 درھرھرودوت ): "26(پی يرلوکوک در اثر وزين کتيبه ھای ھخامنشی ميگويد 
 ناھمگون را گروهو اقوام نزديک، ولی گاه بسياردور  تعدادی ازملل وساتراپ 

 ، چون يک شھرفرما را دارد ساتراپی يک قوم جايگاه حکمدرھر. بندی ميکند
:)شودديده  21شکل  (اصلی مقر شان است  

 
.، مگنتھای آسيا، ايوليھا، کاريھا، ليکيھا، ميليھا، پامفيليھايونھا. 1ساتراپی   
.، ليديھا، bسونيھا، قباليھا، ھيتيھاميسيھا. 2 ساتراپی  
.پاف_گونيھا، مارياندينھا، سريانيھا، تراکيائيھای آسيا، فريجيان. 3 ساتراپی  
.کيليکيھا. 4 ساتراپی  
.، سريانيھای فلسطينی، قبرسفنيقيان. 5 ساتراپی  
.، ليبيائيھامصر. 6 ساتراپی  
.، گنداره ايھا، داديس ھا، آپاريتھاستگيديان. 7 ساتراپی  
.، کيسيھا}عي_ميان{شوش. 8 ساتراپی  
.، آشور، آشوريانبابلی. 9 ساتراپی  

.، پاريکانھا، اورتوکوريبانتھامادھا. 10 یساتراپ  
.، پوزھا، پانيماھا، داريتھاکاسپيھا. 11 ساتراپی  
.، تا ايگلھاباختريان. 12 ساتراپی  
.، ارمنيان پاکتيھا.13 ساتراپی  
.، سرنگيھا، تمنيھا، اوتيھا، ميسيھا، جزايردريای اريترهسگرتيھا. 14 ساتراپی  
.، کاسپيھاسکائيان. 15 ساتراپی  

.، خوارزميھا، سغديان، ھراتيھاپارتھا. 16 تراپیسا  
.، حبشيان آسياپاريکانيھا. 17 ساتراپی  
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.، ساسپيريھا، اbروديھاماتينھا. 18 ساتراپی  
.، تيبارنيھا، ماکرونھا، موسينکھا، مارھاموسخيھا. 19 ساتراپی  
.ھنديان. 20 ساتراپی  

  
 قديم ميکردند اضافه کنيم، ازھدايائی ت باين فھرست بايد نام اقوامی که به شھريار

.عربھا حبشيان افريقا، کوليخيدھای قفقاز و: آنجمله  
 

شامل اقوامی ميشوند که " گروھھا"ھرودوت با شگفتی ابرازميکند که برخی ازاين 
گاه از يکديگرفاصلۀ بسياردوردارند، ولی اين موضوع با کوچ نشينی برخی قبايل 

مانند سکائيان . راگنده بودند توجيه ميشوندکه درنقاط مختلف قلمروی ھخامنشيان پ
از طرف ديگربرخی قبايل . که درغرب وشرق سرزمين ھخامنشی حضوردارند

 و 15 و 11دوباردرنواحی مختلف نام برده ميشوند، مانند کاسپی ھا درساتراپھای 
 يا گاھی درنقاط مختلف شاھنشاھی مشاھده می 17 و10پاريکانھا درساتراپھای 

 يکجا با ارمنيان ذکرشده اند، حال آنکه بعدا 13که درساتراپی پاکتيھا  شوند، مانند
ميکند که بايد درجوار رود سند و نزديک  محل سکونت آنھا را بطرف شرق ذکر

اين پراکندگی امکان ميدھد تا تعلق قومی برخی از اين ملل را .  باشد7به ساتراپی 
.مشخص کنيم  

 

 
 

 متذکره توسط) ايالت( ساتراپ 20نشاندھندۀ امپراطوری ھخامنشی  - 21 شکل
)26(ھرودوت   
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ھای  ساتراپی شان درفھرست ھخامنشيان آمده در که نام بعضی اقوامیھمچنان 
بشکل  برخی ديگر. ھا، دھه، مکيھا ھا، ارخوزی اکوفکی: ھرودوت يافت نميشوند

. ھستند3ه درواقع سريانيھای ساتراپی ديگری نام برده ميشوند، مثل کاپادوکيائيھا ک  
 

:ترتيب ساتراپيھا نيزبسيارشگفت آوراست  
 

.بخشھای غربی شاھنشاھی، ازيونان تا مصر: 6 تا 1ساتراپی   
.ستگيديان، درمنتھی اليه شرق: 7ساتراپی   
.بخشھای مرکزی شاھنشاھی: 11 تا 8ساتراپی   
.باختر، مجددا درمنتھی اليه شرق: 12ساتراپی   

.پاکتی، ارمنيان، درمرکز: 13پی ساترا  
.بخش شرقی شاھنشاھی: 17 تا 14ساتراپی   
.منطقۀ قفقاز: 19 و 18ساتراپی   
.ھند: 20ساتراپی   

 

 .ريزد غرب تا شرق درھم می  ترتيب منطقی جغرافيائی را از12 و 7ساتراپی 
ھای  قسمت اياbت يونانی نژاد و شرح اياbت امپراطوری ابتدا از ھرودوت در

الواح تخت جمشيد و  کتيبه ھای بيستون و يونان شروع کرده، درحاليکه در اورمج
تدريجا دامنه  اياbت اطراف آن سخن گفته شده و پارس و کتيبه نقش رستم ابتدا از

ثغورامپراطوری ختم  با حدود و اکناف رسيده و شرح اياbت به نواحی اطراف و
.گرديده است  

 

 نقل کرده با حقيقت يا bاقل با حقيقت زمان او اصوb آنچه ھرودوت دراين باره
ه ببوده،  وری پارس را که پيوسته متغيرو تشکي_ت امپراطا زيرا، ندتطبيق نميک

شايد ھم تشکي_ت اوليۀ آنرا بجای  bيتغيرمجسم کرده و صورت سازمانی ثابت و
ت دراينصورت ميتوان حدس زد که تشکي_. تشکي_ت زمان خود معرفی کرده باشد

زمان ھکاته واقعا  اين ھمان سازمانی است که در ھکاته نقل کرده و اوليه را از
.وجود داشته است  

 

 ايا}ت که ھرودوت از صورتیکه م_حظه ميکنيم  اين فرض وقتی قوت ميگيرد
مدارک تاريخی ديگر و  اسناد و زمان داريوش نقل کرده با ھيچيک از  درپارسيان

الواح تخت جمشيد و  ،می مانند کتيبه ھای بيستونمدارک مھ بخصوص با اسناد و
  تطبيق نمی،اعتماد کامل جھانيان است کتيبه ھای نقش رستم که مورد قبول و

."کند  
 

) م24 – ق م 63(جغرافيای سترابو. 2  
 

 معلومات مفصلی راجع به "آريانای جعلی وافغانستان خيالی"قالۀ درمھمانطورکه 
، ھرودوتستا جائيکه من بآثار: تکرارميشود بازھم ،داده شدافغانستان  سازیآريانا
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 دسترسی دارم، حتی واژه آريانا درآثارايشان ذکرنشده؛ بيزنتوس و پتوليمی، آرين
 پلينی تشريح شده و ) تينز ايراتوسقول و از( سترابوجغرافيای آريانا فقط توسط 

 ويلسن در اثر اين مطلب را. کرده است را بدون محدودۀ آن ذکرريانا ھم فقط نام آ
ھا و  فرھنگ جغرافيای يونانی"وھمچنان ) 45(" آريانای باستان"مشھورخود بنام 

 درمورد آريانا 19آنچه دانشمندان اروپائی درقرن  .تائيد کرده است) 46(" روميھا
وتقسيم قول پتوليمی  ازکه بيليو باستثنای . نوشته اند، تکرارتوضيحات سترابواست

.  )1 ( واقعيت نداردوسخن گفته آريانا به ھفت وbيت   
 

 ق 195{زتينسترابو از قول اراتوس): "29( آنچه سترابو دربارۀ آريانا گفته است
رود سند مرزميان ھند وآريانا ... زمانيکه اسکندر به ھند حمله کرد...ميگويد }م

بعدھا بخش عمده آريانا به . واقع درغرب ھند، زير فرمان پارسيان بوده است
ھند درشمال ...يھا درآمد که آنرا از تصرف مقدونيان درآورده بودندتصرف ھند

محدود ميشود به آريانا تا دريای شرقی و پايانه ھای کوھستان تاروس که بوميھای 
. محل آنھا را با اسمھای پاروپاميسوس، امودوس، ايمائوس و ديگرنامھا ميشناسند

...درمغرب با رود سند. مينامند} ھندوکش{اما مقدونيان آنھا را قفقازيه   
 

نخستين بخش ازسرزمين ھای تحت تصرف . بعد ازھندوستان آريانا قراردارد
. پارسيان بعد ازرود سند وساتراپی ھای عليا که درآنسوی کوھھای تاروس واقع اند
آريانا ازجنوب وشمال با ھمان دريا و کوھھای که ھندوستان را فرا گرفته محدود 

مرزآريانا .  سند که درميان آريانا وھندوستان جريان داردميشود وبا ھمان رودخانه
از اين رود، درسمت مغرب، تا خط فرضی که ازدروازه ھای کاسپين تا کرمانيا 

بنابراين بشکل چھارضلعی است ضلع جنوبی آن ازمصب . کشيده شود، ادامه دارد
ا نخست زيستگاه آريان...سند و پاتالنه آغازشده ودرکرمانيا وخليج فارس پايان مييابد

رودی که حد فاصل ميان . اسم آنان ھمانند اسم رودخانه اربيس است. اربيھا است
اما اين ناحيه را ھنوزبايد جزو ھندوستان ...آنان وقوم بعدی، يعنی اوريته ھا، است

...سپس ايختوفاکيه است ... آنگه به طايفۀ خود مختار اوريتيه ميرسيم. حساب کرد  
 

گدروزيه باbی سرزمين ايختوفاکيه قرار ...ه ھم سطح درياستسرزمين ايختوفاکي
کراتروس ازھيداسپ براه افتاد وازسرزمين ارختی و درنگه گذر کرد و به ...دارد

شش روزپس ازترک سرزمين اوريتی ھا، سپاه به مقرنايب السلطنه ...کرمانيا رسيد
.کرمانيا شدسپاه پس از استراحت کوتاھی درآنجا راھی . نشين گدروزيا رسيد  

 
بھترازاونميتوانم آن سرزمين را وصف (دربارۀ آريانا اراتوس تينس چنين ميگويد 

درشمال . درجنوب به دريای بزرگ. آريانا درمشرق محدود است به رود سند): کنم
و دنباله ھای آن تا حوالی دروازه ھای دريای } ھندوکش{با کوھستان پاروپاميزادی

بق است با ھمان مرزھای که پارتيا را از ماد جدا نواحی غربی آن مطا. کاسپين
ميگويد پھنای آن سرزمين . }اصفھان{ميسازد وکرمانيا را ازپارس و پريتيکانی ھا
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... به درازای رودخانه سند است از کوھستان پاراپاميزادی تا دھانه ھای آن رود
قسمتھای از اسم آريانا را نيزبربخشی ازپارس و ماد وھمچنين ...مولفينی ھستند که

زيرا مردم اين نواحی با زبان واحد، که . باکتريا و سغديانا درشمال اط_ق مينمايند
.لھجه ھای آن تفاوتھای اندکی با يکديگردارند، سخن ميگويد  

 
برای آشنائی نزديکتربا اين سرزمين ھای کوھستانی بھترين راه، جستجوی بيشتر 

وس از سرزمين پارتھا بسوی دربارۀ راھی است که اسکندرھنگام تعقيب بيز
... آنگاه به ميان مردم درنگيانا رفت. اسکندرنخست به آريانا آمد. باکتريا طی کرد

اسکندرازسرزمين درنگيانا به  ميان قبيله اورگتيھا که کوروش آنانرا چنين ناميده 
ازسرزمين کوھستانی ...بھنگام غروب . بود رفت وسپس به سراغ اراخوتيھا رفت

نواحی جنوبی ... گذرکرد...ادی که درآن فصل از برف پوشيده بودپاروپاميز
اما سرزمين ھای واقع در . کوھستان پاروپاميزادی به ھندوستان وآريانا تعلق دارد

آنچه درمغرب است ازآن باکتريانا وآنچه درمشرق است به : شمال اين کوھستان
... در اينجا گذرانداسکندرزمستان را . بربرھای ھم مرزبا باکتريانا تعلق دارد

پانزده روزپس ...شھری را بنياد گذاشت، آنگاه ازکوھھا گذرکرد و وارد باکتريا شد
در } اندراب{از بنياد گذاشتن شھر و ترک قرارگاه زمستانی به شھر ادراپسا 

".باکتريانا رسيد  
 

 
 

)47(  م1595درسال  ف_ت ايراناياbت دلچسپ بسيار  نقشۀ - 22شکل   
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)48 ( م1683در) با اياbت آن( نقشۀ پرشيا - 23شکل   

 
) م168 – 90(يا بطليموس جغرافيای پتوليمی . 3  

 

ه دان مشھوری است که نظريۀ زمين بحيث مرکز جھان را پتوليمی منجم و جغرافي
او فکرميکرد زمين کروی بوده و آفتاب، مھتاب و ستارگان بدور آن . انکشاف داد

نظريات او بزرگترين منبع معياری تا سدۀ شانزدھم بود تا اينکه . ميچرخند
).49( م نظريۀ بديل سيستم پتوليمی را پيشنھاد کرد 1543کوپرنيک پولندی در  

 

 نقشۀ قديمی در مورد اروپا، افريقا و 29 کتاب و 8شامل ) 50(جغرافيای پتوليمی 
کتاب دوم وسوم آن شامل اروپا، چھارم شامل افريقا و پنجم الی ھفتم . آسيا است

کتاب ششم حاوی معلومات مفصل دربارۀ آشوريھا، مادھا، . درمورد آسيا ميباشد
يا، کارمانيا، ھيرکانيا، مارگيانا، بکتريانا، شوش، پارس، پارتيا، دشت کرمانيا، عرب

سغديانا، ساکارا، سکائيان، سيريکا، اريا، پاروپاميزاد، درنگيانا، اراکوزيا و 
گيدروزيا است که بعضی از اين سرزمينھا يا قسمتی ازآنھا شامل قلمرو ايران 

. شرقی است  
 

مانند (ورخين خارجی  يکتعداد ملذا ،آريانا وجود نداردواژۀ درجغرافيای پتوليمی 
مارگيانا، (بارۀ ھفت ايالت آريانا  درکه ...) مانند کھزاد، جاويد و(داخلی   و)بيليو
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قول پتوليمی  از) باکتريانا، آريا، پاروپاميزوس، درنگيانا، اراخوزيا و گيدروزيا
  .)1 (فاقد اعتباراست  و بنيادسخن گفته اند، بی

 

درياھا، شھرھا و دھکده کوھھا، يت، اقوام، موقعمانند (معلومات دلچسپی دراينجا 
تقديم دوستان  متذکره درجغرافيای پتوليمی  ايالت قديمی 5جغرافيای  به ارتباط )ھا

 24شکل ھای  (يا کشور ماست ايران شرقیقسما شامل قلمروی ميشود که امروز 
:) ديده شود25و   

 

 بواسطۀ سغديانا و  بکتريانا درغرب بواسطۀ مارگيانا، درشمال وشرق– بکتريانا
که ازمحدودۀ پايانی (يک حصۀ رود اکسوس، درجنوب بواسطۀ قسمتی ازاريا 

مارگيانا بامتداد موازی پاروپاميزودوس بفاصلۀ مساوی ازطريق کوھھا تا منبع 
.محدود است) اکسوس موقعيت دارد  

 

اکسوس ميريزند شامل دارگامانيس،  در  بکتريا جريان دارند ودردرياھای که 
. رياسپيس، ارتاميس، درگويدوس ميباشندزا  

 

  شمالی بامتداد رود اکسوس است؛ دری بکترياباشندگانس_تيرای و زرياسپای 
پائين ايشان کومی، بعدا  بطرف جنوب چوماری قراردارد، در پائين س_تيرای

اسيناکای، بعدا تامبيزی قراردارند؛ درپائين زرياسپا، نژاد بزرگ توخاری موقعيت 
پائين ايشان  در داشته و در پائين آنھا ماريکائی، سکوردای و وارنی قراردارد؛ 

.پائين سبادی قراردارند سبادی قرار دارد؛ اورسيپی و اماريسپی در  
 

شھرھای بکتريائی درنزديک اکسوس شامل چراچرتا، زريسپه، چوانه، سوراگانه، 
ه، کورياندره، نزديک درياھای ديگرشامل اليکودره، چومار در فراتروا بوده و

کاواريس، استکانه، ايوسمی ريگيا، ميناپيا، ايوکراتيديا، بکترا ريگيا، ايستوباره، 
.ماراکنده و ماراکودره ميباشند  

 

يکحصۀ بکتريانا، درغرب بواسطۀ پارتيا  شمال بواسطۀ مارگيانا و  اريا در– اريا
اميزاد محدود درشرق بواسطۀ پاروپ و دشت کارمانيا، درجنوب بواسطۀ درنگيانا و

دريای مھمی که ازطريق اين سرزمين عبورميکند بنام اريوس بوده ومنبع . ميباشد
آن درکوھھای پاروپانيسوس و ساريفوس قرارداشته ودرپايان به جھيلی پايان مييابد 

.که آنرا تشکيل داده وبنام اريا ياد ميشود  
 

؛ مسدورانی نزديک نيسائی و استابينی باشندگان حصۀ شمالی آنرا تشکيل ميدھند
پارتيا ودشتھای کارمانيا ھستند؛ سيسيروتای نزديک درنگيانه بوده و پاروتای در 

يکحصه که بين آنھا  جوار پاروپانيساد قراردارد که درپائين آنھا اوباريس بوده و
پائين ايشان ايتيماندری، بعدا بورگی  اچامای زندگی ميکنند که در قرار دارد در
.پائين اينھا منطقۀ سکورپيوفيرا قراردارد در قرار داشته و  
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دھکده ھای اريا شامل ديستا، ناماريس، تاوه، اگاره، بيتاسه، سرمگانه،  شھرھا و
سيفاره، رايگاره، زموچانه، امبروداکس، بوگاديه، ورپنه، گدانه، فوراوه، چتريشه، 

سانه، کپوتانه، چاورينه، اورتيانه، تايسيانه، استنده، ارتيکايدنه، الکساندريه، بابر
شھر اريا، کسته، سوتيرا، اوربيتان، نيسيبيس، پاراکاناکه، ساريگه، دارکامه، 

. کوتاکه، تريبازينه، استاسانه و زيميرا  
 

 درغرب بواسطۀ حصۀ شرقی اريا، درشمال بواسطۀ حصۀ – پاروپانيساديس
 بکتريا، درشرق بواسطۀ حصۀ ھند وصل کنندۀ خط نصف النھار که ازمنابع رود

جنوب بواسطۀ  در امتداد ميبابد و} ھندوکش {ھای قفقاز طريق کوه اکسوس از
.   مرزھای شمالی اراکوزيا که از طريق کوھھای پارويتيس ميگذرد  

 

درياھای که ازطريق اين سرزمين عبورميکند يکی گاردامانيس بداخل بکترياست 
.ريائی وصل ميشودکه منبع آن فوقا گفته شد؛ ديگری که با دريای کوا درمنطقۀ گو  

 

بوليتای باشندگان حصص شمالی سرزمين اند، اريستوفيلی درغرب قرارداشته ودر 
.پائين آنھا پارسی، درجنوب پارسيتای ودرشرق امباتای قراردارند  

 

پارسيانا، بارزايرا، ارتوارتا، : شھرھا ودھکده ھای پاروپانيساديس قرارذيل اند
ا، گازاکا، نايليبيس، پارسيا، لوکارنا، داروکانا، بابورانا، کاتيسا، نيفندا، دراستوک

.کابورا يا اورتوسپانا، تارباکانا، باگاردا و ارگودا  
 

 مرزھای درنگيانا درغرب وھم درشمال اريا است که بامتداد خطی که – درنگيانا
ازطريق کوھھای باگوس ميگذرد؛ درشرق بواسطۀ خط نصف النھاراراکوزيا که 

ريا وپاروپانيساديس دريک خط مستقيم قراردارد، درجنوب درپايان آن محدودۀ ا
بواسطۀ حصۀ گيدروزيا بامتداد خطی که وصل کنندۀ پايان آن درکوھھای بايتيوس 

. است  
 

داراندای  .دريائيکه ازطريق اين سرزمين عبورميکند بداخل اربيس ميريزد
 اند؛ منطقۀ باشندگان حصص نزديک اريا است؛ بعدا باتری اند که نزديک اراکوزيا

.وسط آنھا بنام تاتاسينا ياد ميشود  
 

پروفتازيا، رودا، ايننا، اريکادا، استا، : دھکده ھای درنگيانا عبارتند از شھرھا و
.سارسيارا، نوستانا، فارازانا، بيگيس، ارياسپه و ارانا  

 

  درغرب بواسطۀ درنگيانا؛ درشمال بواسطۀ پاروپانيساديس، درشرق – اراکوزيا
ھند بامتداد خط نصف النھارکه پايان آن محدودۀ پاروپانيساديس است، در بواسطۀ 

جنوب بواسطۀ گيدروزيا بامتداد خط وصل کنندۀ محدودۀ متذکره ازطريق کوھھای 
.بيتيوس  
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)50(درنقشۀ پتوليمی ... مناطق سغديانا، بکتريانا، مارگيانا و- 24شکل   
 

 
 

)51( مطابق پتوليمی...مناطق آريا، پاروپانيسيز، درنگيانا، اراکوزيا و - 25شکل   
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که يک ۀ دريای عبورکننده ازطريق اين سرزمين بداخل اندوس ميريزد درمنطق
.اراکوتوس ياد ميشودجھيل را تشکيل داده و بنام   

 

درحصص شمالی اين سرزمين  مردمانی زندگی ميکنند که بنام پارگيتای ياد 
ميشوند، در پائين ايشان سيدری بوده و در پھلوی آنھا روپلوتای و يوريتای قرار 

. دارند  
 

ازوb، فوکليس، الکساندريه، ريزانه، : شھرھا و دھکده ھای اراکوزيا عبارتند از
.ره، کواسپه، اراکوتوس، اسياکه، گاماکه، ماليانه و دامنهارباکه، سيگا  

 
 منابع چينائی

 

 حاوی معلومات دلچسپی در" ھيون تسيانگ"سفرنامۀ مشھوردر منابع چينائی، 
 سمرقند، کندز، بلخ، باميان: رفت وبرگشت اواست مورد مردمان و مناطق مسير

راھب اين ). 56(شغرکا و ، کاپيسا، ننگرھار، ھند، پامير)بخصوص مجسمه ھا(
 چنگان فراگيری زبانھای توخاری وسانسکريت ازاز پس  م 629چينائی درسال 

 16پس از  رفته وسرزمينھای مقدس بوديزم درھنده ب) مرکزامپراطوری تانگ(
 "زيورامپراطوری" ولقب ) ديده شود27 و26شکلھای ( رميگرددب م 645سال در

 600ترجمۀ بيش از(بع_وۀ سايرآثارش سفرنامۀ او. را ازامپراطوردريافت ميکند
 محسوب با ارزشی بارتباط تاريخ و جغرافيای منطقهنھايت بع امن) اثر بوديستی

. اين مقاله، بحثی نداردعناويناما بارتباط  ،)11،57،58( ميشود  
 

 
 

)57 ( مسيرمسافرت ھيون تسيانگ ازچين به ھند درسدۀ ھفتم مي_دی- 26شکل   
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)ب                 (                                     (الف)
 

)57(ھيون تسيانگ ازطريق ايران شرقی ) الف(و برگشت ) ب( مسير رفت - 27شکل   

 
 نتيجه گيری

 

با  (يری کردنتيجه گ چنين ميتوان نيم، است اعتماد کآمدهفوق درمنابع با آنچه اگر
، ت بيشتری ارائه کرد ميتوان استنتاجا بحثينادرنظرداشت معلومات گسترده در

درکاربرد واژۀ پکتيکه وسرزمين پکتيھا توسط ھرودوتس وعدم ضاد طورمثال ت
:)موجوديت آن درھيچيک ازکتيبه ھای ھخامنشيان  

 
آريائی ھا - 1    

 

 با 1942اين واژه درسال  .وجود نداردقديمی درھيچيک ازمنابع " آريائی"واژۀ * 
دادن  ھمنژاد نشانا روحيۀ برتريخواھی وب و )کھزادجناب توسط (نشرمقالۀ آريانا 

ن تا اين زما چون پشتونھا .ادبيات کشورميشود وارد تاريخ و" نازيھا"و" نھاپشتو"
  .ميدانستند" بنی اسرائيلی"خود را 

 

ومعادل واژه ھای ) بدون بارنژادی آن (آرينترجمۀ واژۀ را  "آريائی"اگرولی * 
کتيبه ھای  گويدای ھند، اويستای ايران شرقی وري متذکره در( ارييا و َاييريا، اريا

شمال ھند آمدند،   که به ف_ت ايران واروپائی -اقوام ھندو،  بپذيريم)ايران غربی
باينترتيب . داشته است  اخ)قی- تباری-مفھوم زبانی که ند اگفته "آريائی" خود را

 که بودهقوامی شامل تمام ا، هداشتن) برتريخواھی(ھيچگونه بارنژادی واژه آريائی 
: فرھنگ ساز و تمدن آفرين بوده اند و فرھنگی داشته-مشترکات زبانی  
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      باساس آمده و ،)م اواسط ھزارۀ دوم ق( ريگويدا  مرتبه در36 واژۀ اريا    * 
          .است شمال ومرکزھند نام قديمی )سرزمين آريائيھا (ورته آرياويداھا        

   

 نخستين وذکرشده ) اوايل ھزارۀ اول ق م (اويستادر بار50 حدود َاييرياواژۀ *     
)  سرزمين آريائيھا(ويجه اييريانه که اھورا مزدا آفريده، سرزمين خويش را        
يک  (بايد مھد نخستين آريائی ھا باشد و شده تکرار  بار13حدود گفته اند که        

  بعدا . )تابستان  ماه2 ماه زمستان و 10 اقليم شديدو دارای منطقۀ کوھستانی        
سخن گفته ) درشمال تا پنجاب درجنوب سغد از( ديگر سرزمين15ازآفرينش        

کلمات   .ندميشودرآنجا ھا مستقر نموده و بآنجا ھا مھاجرت احتماb ميشود که       
     .ستای فوق  يونانی و ايران نياکان خودمان تغيرشکل بعدی واژه ھاااريان       
    

دراين  .را آريائی و از تبارآريائی گفته اند ، شاھان ھخامنشی خودکتيبه ھادر*     
  کتيۀ رباطک ھم واژۀ  .استبرده شده بکار آريائی بمفھوم زبان نيزکتيبه ھا        
 ھرودوتس نيز ماد ھا را     .آريائی را بمفھوم زبانی بکار برده است= آرياو       

. يائی خوانده است       آر  
  

ارابه ھا، (شناسی   فرھنگی و سايرع_يم باستان-شواھد زبانی، مراسم مذھبی* 
نشان دھندۀ پيوند قبلی و ) ساختمان ھا، گورستان ھا، ظروف و وسايل باقيمانده

 ازمناطق آسيای ميانه است ف)ت ايران و ھند شمالیمھاجرتھای اين مردمان به 
).، خ_ف آنرا ثابت سازدآيندهمگراينکه کشفيات (  
 

حاوی نام خدايان ) اواسط ھزارۀ دوم ق م(معاھدۀ ميان شاه ھيتی و ميتانی * 
رسالۀ اسپ شناسی بزبان ھيتی نيز شامل اصط_حات فنی و اعداد . آريائی است
. استازماورای قفقاز مھاجرت آريائيھااين موضوع يکی ازع_يم . آريائی است  

 
)پرشيا(پارس  - 2     

  
 

شاھان ھخامنشی  شان ميشناسيم، يا محل) تبار(که شاھان ماد را بنام خانواده يطور
شاه در پارس  ،آريائی، پارسی(د بنام تبار و محل شان درکتيبه ھای خوخود را نيز

شاھان ساسانی خود را شھنشاه ايران و . خوانده اند) مردمان ديگر و شاه شاھان
، پارتيان )م ق 330 –550(ھخامنشيان ری ھرسه امپراطواما انيران گفته اند، 

بر   سال1100که حدود )  م637 – 224(ساسانيان  و)   م224 –م   ق247(
غرب چين تا شمال افريقا و يونان  قلمروی بزرگی از آسيای ميانه تا ھند و از

. خوانده ميشوند" امپراطوريھای  پرشيا" بنام منابع خارجیند، درکردحکومت   
 

، کمبوجيه يا اخشورش )3-1، دانيال؛ عزرا 45اشعيا (نيزکوروش در کتاب مقدس 
، )6 و 5عزرا (، داريوش )23-7: 4عزرا (، برديا يا ارتحشستا )6 : 4عزرا (

 و عزرا 13- 1نحميا (و اردشير يا ارتحشستا ) 10-1استر (خشايارشاه يا اخشورش 
وروش پادشاه ک، درتورات آمده است). 52( پادشاه فارس خوانده شده است) 7-10
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بآنان کمک کرد تا معبد ويران  وه اسارت بابل نجات داد فارس، يھودی ھا را از
).2(کنند  دوباره اعمار شدۀ يوروشليم را  

  
  آريانا- 3

 

گزارش )  م24 (سترابوفقط توسط  يا سرزمين، منطقهبحيث يک اريانا جغرافيای 
حۀ بين رود  سا-  ی کوچکاريانآ: آريانا وجود دارددو  مطابق او. استداده شده 

پارس و  ، بحرھند،رود سند ازساحۀ  - آريانای بزرگ  و؛کرمان ھندوکش و ،سند
.  سغدتا ماد  

 

پاکستان، افغانستان امروزی  کشورھای ۀآريانای کوچک دربرگيرندۀ نيمباينترتيب 
 کشورھایازھای بخششامل که عمدتا  آريانای بزرگ  جغرافيایاست، اماو ايران 

 ايران پاکستان، افغانستان وترکمنستان،  ،رغزستان، تاجکستان، ازبکستانقجديد 
.)نه کشورخاصی(  تطابق داردف)ت ايران تا اندازۀ زيادی با جغرافيای ،ميشود  

   
  ايران - 4  

 

 ساسانيانشيراول موسس س�لۀ  سکه ھای ارد کتيبه ھا ودرباراول " ايران"واژه 
اما شاپور . استف�ت ايران  دربرگيرندۀ قلمروی کهرفته  بکار) اوايل سدۀ سوم(

و ) ف�ت ايران(شاھان بعدی ساسانی خود را شاه ايران و ) شيراول پسرارد(اول 
 نيزبه قلمروی شاپوراول" ايرانشھر"واژۀ . خوانده اند) خارج ف�ت ايران(انيران 

 انشھردروسعت اير. استانيران  قلمروی ايران وتمام که دربرگيرندۀ اط�ق شده 
  .سدۀ پنجم و ششم نيزاين موضوع را تائيد ميکند

 
  خراسان- 5

 

 )وستک (حوزهبحيث بزرگترين باراول دراواخرسدۀ پنجم مي_دی  "خراسان" واژۀ
  بلخ،سمرقند، سغد، خوارزم،(ساسانيان " ايرانشھر"مناطق شمالشرق قلمروی ه ب

 آن یشرق مناطق جنوب ه ب"نيمروز"و) ...مرو، ھرات، توس، نيشاپور، گرگان و
 مشھور اثر در) ...، زابلستان، زرنگ، کرمان، ھماوران وهکابل، بست، فرا(
شاھان که ) 53( ھمچنان گفته ميشود .استاط_ق شده " شھرستانھای ايرانشھر"

 اين لقب را در خوانده اند و" خراسان خوتای" خود را سده،ن يدرھمنيزيفتلی 
. برده اند مسکوکات خود بکار  

 

+ + + 
 

ِ        نکوھش مکن چرخ نيلوفری را      برون کن ز سر باد خيره سری را  
ری راَر         سزا خود ھمين است مر بی بَ        بسوزند چوب درختان بی ب  

   بزير آوری چرخ نيلوفری را   دانش بگيرد   ِدرخت تو گر بار        
 

)ناصرخسرو بلخی -حجت خراسان(  
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