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  ازانديشه ھای ھويت شناسی 

  مبنی برتغيير نام افغانستان
  به خراسان         

  
  پادشاھان آريايی

  
 یخيو تار یفرھنگسرمايه معنوی وعظمت از جھان سال  کھنساير ملل  انيدر مآريايی ھا 

معرفت وعظمت فرھنگی وتاريخی ناب ايکه مايه غرور و افتخار اين . اند  برخوردار یممتاز
ھمان است که نجابت واصالت و نيت اخ4قی صلح خواھانه ايشان را ,  ملت سربلند می باشد 

  .به جھان بشريت بنمايش ميگذارد 
کوروش ( ميزوانسان نگر امروز ھر آريايی بخود می بالد که خانه ملل جھان با منشورصلح آ

  .مزين شده است, پاد شاه ھخامنشيھای آريايی تبار )   پيش از مي4د  529ـ  559بزرگ  
   

  
و انسانيت  یآزاد یخون و خشونت بو یاست که به جا ینخستين نوا و فرمان"  اين منشور 

  " .  آن نوشته اند یحقوق بشر را از رو یکه اع4ميه جھان.  دھد یم
بزرگ وکارکرد ھا ورويکرد ھای ش وکورمعنويت انديشه ھای صلح خواھانه ای  اين ارزش 

شاعر و , حکيم , خردمند , فرھنگی و علمی وادبی  ھزاران سياست مدار , سياسی ,  فکری 
يزدگرد , انوشيروان عادل , مازيار , خشايارشا , اديب اين ملت نجيب  اعم از داريوش بزرگ 

, فردوسی , رودکی , اسماعيل سامان , ابومسلم خراسانی ,  ابوحنيفه  امام اعظم, کاوه آھنگر , 
ابن سينا و ساير فارسی گويان حوزه تمدنی ,  سعدی وابوريحان بيرونی , حافظ , مولوی , خيام 

آسيا  در اعصارعديده  تاريخی بوده که مقام شامخ ھويت ملی آريايی ھا وخراسانيان را در 
  .شايسته معرفی می کند صف ديگر ملل سربلند جھان 

 
ھدف ازبيان و معرفی انديشه ھای باز شناسی ھويت ملی آريايی ھا وخراسانيان در اين برھه 

دانش آموزان ديگر انديش ايکه ميراث  , تاريخی اين است که  نسل جوان و نوپای روشنفکری 
اشند دار و پاسداراين جوھر قيمت بھای ھويت فرھنگی آريايی ھا و خراسانيان می ب

, ومسؤوليت رھبری فردای کشور مان و تأمين صلح و ثبات در منطقه به آنھا تعلق می گيرد  
بايد از شناخت ريشه و اصل وھويت وتبارخويش دور نمانند واز آن افتخارات وارزشھای 



 
 

معرفتی آگاھی دقيق وھمه جانيه داشته باشند وزندگی فردا را بر اصل اين سنگپايه معنوی 
  . نمايند  غنامند  بنا

  
امروزقدرت وحاکميت سرزمين ما را گروھای  متوسطی بکمک بيگانگان آشکارا غضب 

... نموده اند که نزد ايشان از رشد و حفظ  فرھنگ باستانی و  تقويه علم و معرفت و تمدن 
اين گروه اجير و دست نشانده استعمار کھنه ونو با شماتت خاص به ظاھر . خبری نيست 

مه وطنپرستی جاميزنند ودرعمل  مانند اس4ف وابسته  خويش دشمن ساکنان خويش را در جا
بومی اين سرزمين بوده ودر پی تضعيف زبان فارسی  ومحو فرھنگ عظيم باستانی اين ميھن 

ازينرو  به ھويت باستانی و افتخارات تاريخی اين مرزبوم کدام تمکينی . دانش سرا می باشند 
  . نمی گذارند 

  
زمان می گذرد و زنجير ھای اسارتِبار پای . ه راه اين وضع و آن شرايط ماند  نبايد چشم ب

درمانده مان  ضخيم تر می شوند ودندان ھای آدم خوار حاکميت شؤونيزم قبيله اوغانستان روز 
  . تاروز تيز تر

بايد نسل ھای  جوان استق4ل خواه کشور ما ھرچه دقيق تر و کامل تر از گذشته ھای دور 
از راه . وخويش را با علم و دانش روز مسلح سازند . مشترک اين سر زمين بيآموزند  تاريخ

با اراده نستوه و عشق داشتی به صلح . تأمين ھمبستگی ملی ابراز وجود و حق خواھی نمايند 
و ثبات وآزادی  قدرت سياسی واقتصادی ميھن  نياکان سرفراز خويش را از چنگال دزدان 

  . ور سرمايه جھانی ومولدان مواد مخدر برای ھميشه رھا سازند چپاولگر وسربازان ک
  

را افزون بر تحقق  ما عزت وسربلندی وآبادانی وھست وبود صلح آميز آينده کشور خويش
در بازشناسی رشد وتقويه دست آورد ھای باستانی ,  مؤلفه ھای سياسی حل اساسی مسئله ملی 

  . م معرفت علمی وفرھنگی وتاريخی آن ميداني, 
زيرا شھروندان کشور ما ھرقدر از دست آورد ھای معرفت پرپار وافتخار آميز زمان ھای 

و به ھمان . قديم وطن خويش آگاه ميشوند وآنرا می شناسند در حقيقت خود را می شناسند  
نوعپروری وھمبستگی اجتماعی در وجود شان زنده شده , مرتبه احساس غرورو ميھن پرستی 

رسالت ايمانی خويش را در راه تحقق آرمان ھای , اميدواری به آن ارزشھا وبا عشق ورزی و
  .ادا مينمايد , جھت خوشبختی شھروندان وثبات کشورشان  , زيرساخت جامعه مدنی 

  
به اين اساس ضرورت دانسته شد که با اتکاء به اسناد و مدارک معتبر دست داشته تاريخی ملی 

گاھانه ای در راه معرفی باز شناسی ريشه واصل و تبار باری بتوانيم گام آ, وبرون مرزی 
آريايی ھا وخراسانيان به مقصود تنوير شعور اجتماعی  و تجھيز نسل جوان کشور ما برای 

  . ادای رسالت  کرده باشيم ,  رھبری فردای سرزمين نياکان شان 
  
  
  

  
  
  
  



 
 

  شاھنشاھی ماد
  
 یشاھنشاھ نينخست) پيش از مي4د   550ـ  728سالھای ( تبار است در  يیايآر ینام قوم ماد 

  . نھادند اديبندر آسيا را  تباران يیايآر
که سر از  یمردم يناول. آشوريھا در آسيا پانصد سال حکومت کردند"  : ) 1( ھردوتبقول 

 یھا نمودند و از قيد بندگ جنگيدند، و رشادت یآزاد یاينھابرا. اطاعت آنھا پيچيدند مادھا بودند
  : که عبارت اند از  برد یاز طوايف ماد شش طايفه را نام ماو . رستند

  بوس ھا،ـ  1
  پارتاکن ھا،ـ  2
  ستروخات ھا، ـ  3
  آريسانت ھا،ـ  4
  بوديھا و ـ  5
  . مغھاـ  6
  

در حدود  ن،يبه مناطق مادنش انيآشور نيو خون ديپس از حم4ت شد ،یوناني نيبه گفته مورخ
به عنوان  ه،يمجلس اتحاد لهيوس  به اکويد یماد لياز قبا یکي رھبر,  پيش از مي4د  708سال

. شود یگذاشته م یبه عھده و یدولت مرکز کي ليتشک فهيانتخاب شده و وظ یماد ليرھبر قبا
 نيقوان یو برقرار یپراکنده ماد ليبا متحد کردن قبا) یونانيدر  وکسيد( اکويدرھبر،  نيا

خود را در ھمدان  تختيو اوست که پا شود یخته مرھبر ماد شنا نيمختلف، به عنوان اول
  .دھد یامروز قرار م

با سعی »  اکودي« , جداگانه داشتند  یو اجتماع یسياس یھرکدام زندگماد طوايف در آغاز 
  .و دولت ماد را تشکيل دادمستحکم نمود آنھا را واراده راستين ھمبستگی 

تاسيس .  ي4دمپيش از 708يا  701در  از نوشته ھاي ھرودوت چنين برمي آيد که دولت ماد
ھخامنش  ش بزرگوبه دست کورپيش از مي4د  550و در سال  .  سال دوام يافت 150شد و 

  . بر سرير قدرت تکيه زدندافتاد و قوم ديگری از اقوام آريايی 
  

  :پادشاھان ماد بنابر نوشته ھرودوت عبارتند از
  .)م . پ   655 تا  708حکومت (»  اکو يا ديوکس دي«-1 
  .) م .پ    633تا   655حکومت (» فرورتيش فرھاد يا «-2 
  .)م .پ  585تا  633حکومت (» ه ھووخشتريا  اکساريک «-3 
   .) م .پ  550تا  585حکومت (آستياگس -4 

پيش از مي4د  844پادشاه آشوری ھا در سال » شلم نصر دوم « بر اساس اسنادی که در کتيبه  
(  می شود که قبل از تشکيل دولت نيرومند مادھـــــــا بوسيله دياکو      معلوم . ثبت است 

  .    بصورت  جداگانه در قلمروی آريايی ھا حکمروايی ميکردند, شاھان اقوام ماد , ) ديوکس 
  

ھا  یدولت آريايواساس گذارتوان پيشاھنگ  یم ھارا  یدولت ماد و دولت بزرگ ھخامنش
آشور  ینيرومند آن زمان يعن یدولتھا پاد شاه  نامدارماد ھا  »شترھووخ«چه  .  دانستدرآسيا 

عي4م ، . دست يافت  ) 2( صغير تا رود ھاليس یو بابل را ضعيف ساخت و بر ارمنستان و آسيا
اين دولت اصول . از دولت ماد اطاعت ميکردند ی، طبرستان و باکتر یپارس ، ھيرکان

  ) 3(" . را بوجود آورد قبايل متحد و فنون نوين جنگ یکشوردار
   
  



 
 

  

 
  ) : ديوکس (اول ـ پادشاھی دياکو 

 

  : واز آنجمله  ) 4( قبايل مختلف ماد در برابر تجاوز ھای پی در پی پادشاھان آشور" 
ـ  5, ـ تيگ4ت پالس چھارم  4, ـ شمسی اداد  3, ـ شلم نصر دوم  2, ـ وادانيراری سوم  1

در را روستا  کي یقاضدياکو شخص آگاه و ) 5(" دند  متحد ش, ـ سناخريب   6, سارگن دوم 
است که  یکس نياولاو . ند ديعنوان رھبر برگزبه  4دياز م شيپ  708يا  705يا  701سال 

  .ودولت نيرومند ماد را بوجود آوردند  .کردندانتخاب  مقام رھبری سلطنت  بهوی را مادھا 
  
مادھا ياکوپاد شاه بود که  اقوام دو دور انديشانه  گام ھای بلند .بود) ھمدان(او اکباتان  تختيپا

بدور يک مرکز ھمبسته ساخت وزمينه  فرآيند پختگی وکمال رھبری ملت  آريايی ھا را در را 
اودر . پنجاه و سه سال بود )4ديقبل از م 655تا 708(مدت سلطنت او . تاريخ اساس گذاشت 

پايتخت داد که درون اين ديوار ھا باغ  اين مدت فرمان اعمار ھفت ديوار مستحکم  را در
  . وبيشه و بوستان فراوانی پديد آورند 

بجای پدر زمام » فرور تيش « فرزند او , » سارگن دوم شاه آشور  « دياکو پس از شکست 
  .امور را بدست گرفت ودر برابر آشوری ھا به پا خاست 

  

  )6(دولت مادھای آريايی انگذاريبن اکويدقشون 
  .)م . پ   655 تا  708(

  

  
  
  



 
 

  
   :دوم ـ پادشاھی فرورتيش 

  
) پيش از مي4د   633ـ  655 (سال  22.شاه ماد بود نيدوم اکو،يپسر د)  فرھاد (  شيفرورت

در  یانگاه وارد جنگ با دولت آشور شد ول. ديکش متابعت  را بهقبايل  آريايی  حکومت کرد و
پسر فروتيش   نيجانش .کشته شد پال، یربنو به دست پادشاه آشو افتيشکست  ھايبرابر آشور

به  دنيبا رس یرا تصرف کند ول ) 7( هيديکرد ل یسع یو. نام داشت) ھووخشتره( اکساريک یو
. رود یجلوتر نم ،یکسوف ناگھان کي لي، به دل)یامروز هيدر ترک( رماقيقزل اھاليس  رود 

 نيا و کند یم یآشور لشکرکشاز پدرش، به  یرويدر پ )  ھووخشتره ( شاه کياکسار سپس )8(
  .شود یمآريايی   یھا یاز آن ماد یروزيبار پ

از  .گذشت یبا دشمنان خارج دنيو جنگ یماد ليبه نظم دادن به قبا شيحکومت فرورت شتريب
   .اينرو مجالی برای بھبود بخشيدن به ديگر مسايل کشوری و خدمات اجتماعی نيافت 

  

  ) : ره ھووخشت( سوم ـ پاد شاھی  کياکسار 
  

است که  یپادشاھ نيشاه ماد اول نيتواناتر .)م .پ  585تا  633 : ( دوره حکومت( ھووخشتره 
را به عنوان آريانای بزرگ داد و  ليتشکسرزمين آريائيايی ھا  را در  یسلطنت سراسر کي
   .معرفی نمود  قدرت مھم جھان آن زمان کي

بود و از آن درس عبرت  دهيد ھا یشورشکست پدرش، را در برابر آ ،یدر جوان ھووخشتره،
 یمجھز ینظام یروين ستيبا یم ان،يمقابله در برابر آشور یکه برا دياو فھم. آموخته بود

ھرگز از عھدٔه سپاه  کنند، یم یدار جمع آور نيزم یکه رؤسا یسربازان رايز. دھد ليتشک
مجھز  رو،ين نيا. ور، بنا کندمانند آش ،یرزم یرو، بر آن شد که سپاھ نياز ا. نديآ ینممنظم بر 

  .و سواره نظام ماھر بود ريو کمان و شمش ريبه ت
با نگرش دوراندايشانه کرد و یو نوساز سازمان ديارتش ماد را تجدبا اراده استوار ھووخشتره 

به نام اش اتحاد، ھووخشتره دختر  نيا یاستوارساز یبرا. با نَبوَپلََّسر شاه بابل متحد شدسياسی 
   . النصر دوم درآمد بخت یعنيپسر نبوپلسر  یبه ھمسر )9( سيتيام
 

، پاد شاه امپراتوری ماد ھای آريايی بر اصل پيمان ھمبستگی با نبوپلسر شاه بابل  ھووخشتره
  . آشور گرفت یامپراتور یبه نابود ميتصم

 زاگروس گذشت و ضمن یھا از کوه .  م . پ  614در سال  ،ی نظام ی قوی منظم رويبا ناو 
را در محاصره  ی ھا دولت آشور تختي، شھر آشور پا سر راه یشورآ یھا یآباد ريتسخ

ھوخشتره آمد و  داريپس از سقوط شھر آشور، پادشاه بابل نبوپلسر در شھر آشور به د. گرفت
شاه آشور .  م. پ  613در سال . نمود  و بابلميان آريانای برزگ  یدوست مانيپ تجديد  در آنجا

  .بود  نواينشھر در ساراگوس 
  

 .م.پ  612را در  نوايشھر ن یعنيدوم آن  تختيپا ،یاريو نبوپلسر توانستند با ھم ھووخشتره
مادھا و بابل، تاب مقاومت قدرت رزمی ، چون در برابر شاه آشور  ساراگوس. ) 10( فتح کنند

. شد کسانيبا خاک  نوا،يخود و خانواده اش را در آتش، سوزاند، سپس، شھر ن اورد،ين
دولت  اتياز جنا ايشکسته و دن  را درھم ورآش یھووخشتره و نبوپلسر توانستند امپراتور

 .افتي يیر آشور، رھاستستمگ



 
 

و بخش  ريصغ یاياز آس يیھا ارمنستان و بخش ،یشمال نيالنھر نيمادھا ب ،یروزيپ نياز ا پس
 رماقيرود قزل ا طيراش نيدر ا. خود کردند یامپراتور مهيضم زيرا ن رماقيرود قزل ا یشرق

ھا و  ماد نيجنگ معروف ب. شد هيديل نيقدرتمند ماد و سرزم یامپراتور نيبه عنوان مرز ب
   ، 4دياز مپيش   585 یماه م 28معروف است، در  رماقيکه با نام نبرد قزل ا ھا یديل

  .افتي انيپا یکسوف ناگھانوقوع  ليبه دل
  

                          
  پيش از مي<د سال 600ماد  نيسرزم                          

  
  

 ماد، اورارتو. کرد یحکومت م ايغرب آس یاھنشاھـش نيتر زمان، ھووخشتره به بزرگ نيا در
قرن قبل به  ميکه ن  )12( 4ميع یپادشاھ. حکومت او قرار داشتند ريز هي، آشور و سور ) 11(

. پارس باز کرده بود ليقبا یاش را به رو یشرق یھا پال نابود شده بود، دروازه یدست آشوربن
کم کم با  گريد انيبود و پارس یپارس کيزمان  نيدر ا ، 4ميع یشرق تختي، پا)13( پادشاه انشان
پارس، خراجگذاران پادشاه ماد  هياما ھم انشان و ھم بق شدند، یم ختهيآم ی4ميجامعه نوع

  .بودند
 یھا نهيقدرتمند در زم یبر نھادھا یو متک قيده و دقگستر یسازمان جاديماد در کار ا دولت

   ستونينبشته ب  با توجه به سنگ اکونوفيد. افتي قيتوف ینظام, ی اقتصاد, ی اسيس
  

                                                          
  



 
 

  
  

  )14( ستونينبشته ب  سنگ                                              
  
  .است نظامات مادھا بوده ديپارس تحت نفوذ شد یو سازمان اجتماع یکه سازمان دولت ديگو یم

مان قلمرو خود را در شرق به ز  زد و ھم یدر کشورش دست به اقدامات عمران ھووخشتره
کشورش کرد و  مهيضم زيپارس و کرمان را ن یرساند و به زود) 15( ونحيرود ج
بار در  نياول یاست برا دايماد ھو نيان که در نقشه سرزمرا آن چنآريانايی بزرگ سراسر

   )16(. وردآپرچم  کي ريبه ز خيتار
  
  

  :   )  آستياگس( گويشتووياچھارم ـ پاد شاھی  
  
ھووخشتره  نيپادشاه ماد و جانشآخرين ) 17( ). م . پ  550تا  585:دوره حکومت( گويشتوويا

 ،یارسفو  یوناني اتيروا شتريو ب ستيدر دست ن یاديدر مورد حکومت او اط4عات ز. بود
  .کنند یش بزرگ اشاره موحکومت ماد به دست کور یبه اواخر سلطنت او و نابود

منشور « متن . شود یم یلندن نگھدار وميوزدر حال حاضر در م » )18( دينبون منشور « لوحه
پادشاه بابل را  نيآخر)  . م . پ  539تا  556( ديسال به سال حکومت نبونگزارش » نبونيد 
  . که بنحوی از حکومت ايشتوويگو حکايت می کند  ,  دھد یشرح م

 یسخت و ارتش ماد یدربار آشور به زندگ یدادن شکوه و راحت حيمتھم به ترج گويشتوويا
وی در برابر دولت ھای بابل و ليدی قدرت سلطنت بر مملکت وسيع "  ... ازينرو . است  شده

ودولت ماد بسبب  قيام  کوروش فرمان روای فارس منقرض گرديد ودر , د ماد را ازدست دا
  ) 19(. " حقيقت سلطنت از يک خانواده ای آريايی به خانوادۀ ديگر آن منتقل گرديد 

خود  یجا قسمی که در فوق تذکر يافت بعد از يکصد و پنجاه سال واندیشاھنشاھي بزرگ ماد 
 یچيز یھخامنش ینكته بسيار مھم آنكه شاھنشاھ یول"  . سپرد يھا ھخامنش یرابه شاھنشاھ

 ی، روندآريايی و ھمان مردم آريايی  ھمان اقوام .   )20( نبود یجزه تداوم دولت و تمدن ماد
بسيار وسيع ، آن را تا  یو رشد بيشتر تداوم بخشيدند و در پھنه ا يیراكه برگزيده بودند با پويا

  .جھان، اعتبار بخشيدندشناخته شده  یپايه بزرگترين شاھنشاھ
و ايجاد دولت بزرگ از مجموعه  یتوان در توفيق ساماندھ یدولت ماد را م یعمده ترين ويژگ

 یدانست كه با وجود ھمسانيھا و نزديكيھا و پيوندھا یمستقل یطايفه ا یدولتھا و اتحاديه ھا
 یسازمان , اد ی ھمچو دولت م، تا آن زمان در يك واحد با ھم پيوند سياس یچشمگير فرھنگ

  .نيافته بودند 
  



 
 

ھا ، سكاھا و  يیاورارتوھا ، مانا,  ليدی , ماد  ,  بابل , آشور وجود جنگ قدرت ميان دولتھاي 
مختلف شناخته نشده و  ی ھا » ملت  ــدولت « ی، ھيچ گاه به عنوان درگير .... وھا  یمريس

بزرگ و مردم آن را آريانای  ين از سرزم یكه ھر يك بخش یآنھا ، به عنوان دولتھا یاز تمام
  .در بر داشته اند ياد شده است 

  
آريانای دولت بزرگ ماد را بايد به عنوان مھمترين رويداد در تاريخ  یبنابر اين ، پايه گذار 

اقوام » یوحدت مل « كه موجب گرديد تا نخستين دولت بر پايه یرويداد .به شمارآورد بزرگ 
بر اساس چنان . ، استقرار يابد  یفرھنگ یشتركات و پيوندھابا مايران مختلف ساكن ف4ت 

 یبود كه دولت ماد امكان آن را يافت تا در كار ايجاد سازمان گسترده و دقيق و متك یشرايط
توفيق يابد و با الھام از  ینظامــ   یاقتصاد ــ  یسياس یقدرتمند در زمينه ھا یبر نھادھا

ايجاد نظم و استقرار  یبرا یاصول و قوانين بسيار مردم ، یساختار كل جامعه و باورھا
ی آنچه دولت ماد پايه گذار. كند  یدر ابعاد مختلف ، پايه ريز یعدالت و تنظيم روابط اجتماع

  . د ، در سده ھاي مختلف پس از آن نيز ھمچنان مورد قبول و پا بر جاماندکر
 ی، نشان م» بيستون  نبشته « ل دردياكونوف با توجه به كتيبه داريوش او چيلوويخائيم گوريا

 یپارس نيز تحت نفوذ شديد نظامات ماد ی، بلكه سازمان اجتماع یدھد كه نه تنھا سازمان دولت
فرھنگ و تمدن آن  یتوان به چگونگ یدوران ماد را م یعمده ترين ويژگ. ھا بوده است 
چند ھزار ساله  یفرھنگ فرھنگ و تمدن توانا و پويا و با ھويت كه تبلور سير. مربوط دانست 

منسجم و توانا كه در عين در برگفتن  یفرھنگ و تمدن. ف4ت را ، مي توان در آن شاھد بود 
 یپيش از استقرار پادشاھــ مختلف مستقر در ف4ت  یمنسوب به دولتھا یپاره فرھنگھا یتمام
، به  یدوران ھخامنش و توانست تا پايان. در مجموعه بيان كننده ساختار پيكر يگانه بودــ ماد 

   . "  سير خود ادامه دھد
  

ھخامنشيھا . يزرگ و ارزنده ای ايفاء نمايد سھم آريايی ھا  تيمدن یتوانست در بنا ھا تمدن ماد
 مادھا سبب آن بودند که  نيگرفتند، و ھمبه ارث خود را از مردم ماد  یو شش حرف یس یالفبا

نوشتن به کار بردند و به استعمال  یو قلم برا یکاغذ پوست ،یلوح گل یبه جا ،ھخامنشی ھا 
,  که در زمان صلح ھخامنشی ھا  یقانون اخ4ق. کردند توجهفراوان در ساختمان  یستونھا

 یشتتمذھب زر زيباشند، و ن باک یبپردازند، و در جنگ متھور و ب یبه کشاورز مانهيصم
و�  تسلط پدر در خانواده، اي ،یو سازمان پدرسا�ر منيو اعتقاد به اھورمزدا و اھر شانيا

  .  دندارآريايی  یمادھای فرھنگ  شهير غير ھمه 
 یبه مرکز,  یقدرت نظام یحکومت قدرتمند برمبنا کيماد را از  تيموقع گويشتوويسلطنت ا

 یشاھنشاھان ھخامنش اريرا در توجه بس یفرھنگنفوذ  نيآثار ا. داد رييفرھنگ تغی رشد برا
از  آريايی ھای قديم  مردم نيب یماد نينفوذ د ،یبه فرھنگ و آداب مادبه ماد، ع4قه آنھا 

 یبرا یماد به عنوان مرکز فکر تيموقع ستونينبشته ب مغ، و با توجه به سنگ لهيقب قيطر
  )21( . ديد توان یم یمخالف دولت ھخامنش یروھاين
  

  شاد و س<مت باشيد
  بصير کامجو

  : منابع ومآخذ 
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، جلد اول ، تھران ، انتشارات دانشگاه  یتيھدا یھرودوت ، ترجمه ھاد خيھرودوت ، تارـ  1
  . یديخورش 1341تھران ،  

زبان است که  یوناني نگار  خيتار نينخست) 4دياز م شيپ  425مرگ  -  484زاده (ھرودوت، 
 یايآس نينش یونانيشھر  کارناس،يھرودوت از مردم ھال. است مانده یتا زمان ما باق آثارش



 
 

.  رفت یبه شمار مآريايی ھا از حکومت  یشھر بخش نيبود و چون در آن ھنگام ا ريصغ
نامند و ھر  یم» در نه کتاب خيتار«آن را  جھت نياو شامل نه کتاب است و از ا یھا نوشته

  .کھن است ونانياز ارباب انواع  یکينام او به  یھا از کتاب کي
  
 1’182 یبه درازا ريصغ یايرود آس نيتر ، بزرگ)سرخ رود( رماقيقِِزل ا س،يھالـ  2
. کيلومتری مشرق انقره می گذرد وسر انجام به دريای سياه می ريزد   50يلومتر بوده واز ک

  . دان رماق خواندهيا لآن را قز ريصغ یايبر آس یرگيترکان پس از چ
  
    1863ـ  1861ص ,   6جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  3
  
مجاور آن  یھا رود دجله و کوھستان یانياست که در بخش م یميقد ینيآشور نام سرزمـ  4

آن نخست شھر آشور بود  تختيگرفته شده و پا  النوع رب کياسم آشور از نام . است قرار داشته
و بعداً  نيقرار داشت و سپس شاروک ی امروز عراقاحل رود دجله در جنوب موصل که در س

   . است بوده) یموصل امروز( نواين آنو پس از   کالح
 ميقد انهيبود که در خاورم یدولت آشور دولت مھم. بودند   یاصو�ً از نژاد سام ھا یآشور
 یشھرھا یآشور هياول انيمانروام فر.پ  1800در سال . شد و در آغاز تابع بابل بود ليتشک

م شكل .پ  1420آشور بعد از سال  یپادشاھ یھا را متحد کردند و سلسله ليو ارب نوايآشور، ن
  ) . ويکی پديا ( رجوع شود به دانش نامه آزاد .  گرفتند

  
  . 1861ص ,   6جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  5
  
  )    www.au.blogfa.com/ 86124.aspx: (  ـ رجوع شود به  6
  
 یھا بود مطابق با استان یدر غرب آناتول یباستان یا منطقه) Λυδία: یوناني( هيديلـ  7

 هيديل یپادشاھ. شھر سارد بود هيديل یسنت تختيپا. هيدر ترک»  سايمان « و»  ريازم « ی امروز
 نيداراتر هيديل. در تصرف خود داشترا  یغرب یآناتول یحالت خود تمام نيتر  در گسترده

 یش بزرگ با فرمانرواوبه منظور مقابله با کور یديپادشاه ل. کوچک بود یايکشور منطقٔه آس
حمله  هيديش بزرگ به لوکور. بست یدوست مانيبود، پ وناني یشھرھا نيترماسپارت که از مھ

 یر سارد به عمر پادشاھبا فتح شھ. تصرف نمودپيش از مي4د   546 برد و سارد را در سال
را به تصرف  نيسرزم نيا انيونانپيش از مي4د ي در قرن ھفتم . داده شد انيپا یديبزرگ ل

 اي زانسياز جمله ب یمھم یآنھا شھرھا. شدند هيھمساسرزمين آريايی خود در آورده و با 
تسلط  نيسرزم نيبرا 4ديپس از م 196روم در سال  یامپراتور. نھادند انيرا بن یاستانبول فعل

  .افتي
  
  . 1349ص ,  6جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  8
  
  ) . AMYTIS( سرواژهٔ  کا،يرانيدانشنامٔه ا: ـ رجوع شود به  9

برابر  یاومت. دانند یم یباستاِن اوَمت یارسفاز نام  یونانيرا تلفظ  سيشناسان امت از زبان یبخش
 .است »کين شهٔ يدارندٔه اند« یو به معن) humaiti( یتيھومئ يیستاواژٔه او یارسف
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و شمال  ،یامروز، شرق آناتول جانياست که در غرب آذربا ینام تمدن: اورارتو ـ  11

  4د،يسال قبل از م ١۵٠٠اند و از حدود  بوده یکنون یھا یکردستان،احتما�ً اجداد ارامنه وگرج
  : جھت آگھی بيشتر رجوع شود به  .داشتند یبر منطقه حکمران 4ديتا ششصد قبل از م

   .  160ـ  159, 1جلد, ی راوند یمرتض: مؤلف ,  رانيا یاجتماع خيتار
سال  نيشماره مخصوص دوھزار و پانصدم,  ستوده  ینقليحس: نوشته , ی خيتار یھايبررســ 
   .یھخامنش یمقاله قلمرو شاھنشاھ  1350 ,  رانيا یشاھنشاھ یانگذاريبن
   

از  شيند که از ھزاره چھارم تا ھزاره نخست پبود یمجموعه اقوام ھاي4ميع اي اني4مياـ  12
قوم  نينام ا .داشتند يیفرمانروا رانيف4ت ا یاز مناطق جنوب غرب یبر بخش بزرگ 4د،يم

و در  کرده یتلفظ م 4ميآن را ع انيبود که اکد) Atamti( یو بعد آتامت) Haltamti( یھالتامت
 »یکوھستان« یکلمه به معنا نيا. تشکل آورده شده اس نيبه ھم زين انيھوديکتاِب مقدس 

در غرب و جنوب  یکوھ رشته(  زاگرس  یھا مردمان در دامنه نياست، که به محل سکونِت ا
آغاز شده و تا  هيوان در کردستان ترک اچهيدر یھا کوه از کرانه رشته نيا. است رانيا

) امتداد دارد زيال عراق نشم  کوه به  رشته نيا ی دامنه. ابدي یفارس و کرمان ادامه م یھا استان
  .اشاره دارد

  
 ی4ميپادشاھان ع. است نام مرکز آن بوده نيو ھمچن 4معياز حوزٔه تمدن  یاَنشان نام بخشـ  13

شھر به دست  نيا 4دياز م شيدر قرن ھفتم پ. اند دهينام یم" شاه انشان و شوش"خود را 
ش واول، کور هيکمبوج(خود  اکانيو ن ھا، از پدر نبشته  ش بزرگ در سنگوکور. ھا افتاد پارس

  .کند یم اديبه عنوان شاه انشان ) شيپ شياول و چ
  

 یھا افتهي،   1347 در سال. است در مورد محل منطقه و شھر انشان ابراز شده یمختلف نظرات
استان  یضايدر دشت ب) رازيش یشمال غرب یلومتريک 36 ( انيدر منطقٔه تپه مل یشناس باستان

 يیآجرھا پاره افتنيبا . محل شھر گمشدٔه انشان باشد انيکه تپه مل ديکش شيگمان را پ نيفارس ا
شاه  کيھا که به نام  نوشته نيا. شد تيگمان تقو نيا گاه،يجا نيدر ا ی4ميع یخيبا خط م

با توجه به . برد یاو به معبد انشان نام م یاياست از ھدا 4دياز م شيدر ھزارٔه دوم پ ی4ميع
  .رديگ یاستان فارس را در بر م یمنطقه انشان شمال غرب ھا، تهافي نيا

  
و ھفت  ستيواقع در حدود بآريايی  یاز آثار باستان ستونيب بهيکت اي ستونينبشته ب سنگـ  14

   .است رانيشھر کرمانشاه در غرب ا یلومتريک
  

يوناني ھمين  آنرا بفارسي آمودريا و در زمان قديمتروخشاب ميگفتند که بهـ رود جيھون  15
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