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پیشگفتار
کتاب " که در دست دارید بخش هایی از سرگذشت قومی را به ناام خږن ۈنے ه در الباالی تااریز زناده گای شاان بیاان مای
دارد .این کتاب حاصل تعمق و تحقیق در حیات این قوم است که طرز زنده گی ،اصول و قواعد آن ها ،باورها و عقیادۀ آن
هاا ،رسااوم و عنعنااات شاان ،مراساام خوشاای و مراسام عاازاداری آنهااا را بررسای ماای کنااد .داشاته هااای تاااریخی ،فرهنگاای و
باورمندی ویژۀ شان نسبت به مردمان دیگری که در اطراف آن ها زیست دارند ،تفاوت کلی دارد .این تفاوت ها را که سال
ها پیش دریافتم در تالش آن شدم تا علت های این تفاوت ها را نیز دریابم .از این رو بر آن شدم تا در مورد داشاته هاای آن
ها در مقایسه با سایر اقوام پژوهشی را انجام بدهم و حاصل پژوهش هایم را به شکل کتابی در آورم که دیگاران نیاز از آن
بهره مند شوند.
در اثر تحقیقات معلوم شد که این قوم از قدیمی ترین اقاوام سااکن ایان مارزو باوم اسات کاه از آن دوره هاای باساتان میارا
نیاکان شان را تا به این عصر و زمان محفوظ داشته اند .دریافت بخشی از داشته های فرهنگی ،عادات ،آداب و رسوم شان
در صفحات تاریز قدیم سبب گردید تا آن را به طور مقایساه وی باا داشاته هاای اماروزی شاان قارار دهام کاه ایان کاار خاود
باع بوجود آمدن این کتاب شده است .عنوان کتاب خود گویای آن است که این قوم در مسیر طوالنی تاریز زنده گای شاان
چه فراز و نشیبی را از سر گذرانده اند که این کار خود سبب شد تا چنین عنوانی به این کتاب داده شود .هم چناان ایان کاار
خود عامل انگیزش برای بوجود آمدن چنین اثری بود.
موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده در ارتباط با عنوان کتاب اند که به شاکلی باا خږن ۈنے ه ابست ی د رب.ر نخت ین
فصل آن ر .س .ۀ بقوبم آ.ی ئد  -مفهوم ا ن م آن ه ر .میون قدیم ،خ سی ه ا حدار جغربفن ئد آن ه مد س شد که تالش ش ده ت
.بسطۀ خږنۈنے ه س آن مشخص گررر فصل رام آن ش مل آ.ی ن ائجه -موقعنت بم رای آن ،نش نه ه

جغربفن ئد آن س ر

بس س کی ب باسی ا مم لک ری ر باسی ئد مد شور که سر سنن ر بی س و موقعن ت بم رای خږن ۈن مع ن م د ش ور ر .فص ل
سوم را.ه ب بی ینده گد آ.ی ئد ه سه س و گرفیه شده که نش نه ه

بی آن را.ه ر .ینده گد مررم ن خږنۈنے پژاهش شده

بست م ل مشیرک بی را.ۀ ینده گد سر.سد گرریده ا موضوع تد ر .ب.تب ط آن جت یجو ش ده بس ت ع ربد ،آربب. ،س وم
افرهنگ آ.ی ئد ه ر .من سع ت .یخد ت قنق گرریده ا نش نه ه ید بی آن ر .من ن خږنۈنے ه س ه مق یت ه آم ده بس ت ر .فص ل
چه .م پربگنده شدن بقوبم آ.ی ئد سه هر طرف آسن ا مه جرد آن ه سه غرب ا جنوب ت لنل گرریده بست ر .فصل پنجم
کی ب بق وبم ت و.بند ،ج ی ه آن ه ا مشخص د بتنن د بی بق وبم ت قن ق ش ده ا چ ون د ب.تب ط آن ه س مررم ن بیربن د
توضنح گرریده بست ر .فصل ششم تمرکز سر ن م خږنۈنے ه ر .میون قدیم صو.د گرفیه که ن م آن ه  ،خ س ی ه ا گۀش یۀ
ت .یخد آن ه ر .طد عصره سر.سد گرریده بست هویت خږنۈنے ه بی قدیم بالی م ت عصر ح ضر پژاهش ش ده ا رالیل د
سرب بثب د خنونن ن سه خږنۈنے ه پنش ش گرریده بست ب.تب ط خنونن ن س بقوبم ری ر آ.ی ئد سه س و ا سر.س د گرفی ه ش ده
بست
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سخشد بی مط لب مطرح ش ده مط ل ب س ر ا ت یه بس ت ک ه ر .من سع ری ر نن م ده بس ت ه دف بی آا.رن بی مط ل ب .اش
س خی یک سخش عمدۀ هویت بقوبمد بست که ر .ت .یخ آمده الد سعده بی نظر مو.خن غن ب یره بن د س ه ص و.د عم وم ی
بی آن ه ذکر نشده ا ی هم سه ش ل ن قص ا سعض ً غنر متیند مطرح گرریده بند موضوع د مطرح ش ده ر .بی کی ب س رب
خوبننده ابقعنت ه

ینده گد بی بقوبم .ب س یگو م د نم ی د ک ه آن چ ه توق ع خوبنن ده بس ت ش ید ت ج ئد بی بی مت یندبد س ه

رست آا.ره سیوبند
بگر چه پژاهش .ب ر .بی مو.ر بی س لن ن ر.بی آغ ی نموره سورم ،م ر سه ش ل منتجم ترتنب ا تنظ نم نوش ی  .آن سنش یر
بی را س ل اقت .ب ر .سر گرفت ت مط ل ب س ه ش ل بی کی ب ر .آین د قب ل س ر بی مط لع ه ر .م و.ر ربش یه ه
ت .یخد ،بجیم عد ،آربب ا .سوم ا عنعنه ه

فرهن د،

بی مررم کمیر من سع معلوم د مخیص ر م د ربرن د س پ ژاهش ا ت قن ق ر.

مو.ر ینده گد ش ن مط ل ب یی ر .ب ر.ی فیم ا ی ک ابقعن ت ت .یخد س ربیم .اش ش د ک ه بی ب.یش ه

فرهن د ،یس ند،

ت .یخد سه صو.د شف هد بی سننه سه س ننه ر .من ن ش ن ت س ه بم رای .س نده بس ت س ر بس س ت قن ق ر .م و.ر ربش یه ه
فرهن د ،ت .یخد ،یس ند بی م ررم ر.ی فیم ک ه ت کن ون بی ربش یه ه بی چش م پژاهش ربن پنه ن س وره ا کت د آن .ب س ه
صو.د منظم مط لعه ن رره بست ر .جری ن ت قنق سه بی س ا. .سندم که ربشیه ه

مررم ن خږن ۈن س ره ا س ط د نب وره

سل ه بی یک ت .یخ س سی ن ح یه رب.ند آن چه .ب که پنش بی بی س ا.مند س ورم ک ه بی ن وش ربش یه ه ش ید ه م ر .س ل ه
آخر ش ل گرفیه ا بی مررم ن بطربف سه ع .یت گرفیه س شند ،کالً تغننر نم ور ا س ربیم ث س ت ش د ک ه ن ه تنه بی ربش یه ه بی
مررم ن ری ر ع .یت گرفیه نشده سل ه خور نم ی ن ر یک تمدن قدیمد بنت ند سوره بند
آن طو .که هر ت قنق ا پژاهش مش الد ا م نت ه

خور .ب رب.ند ،ت قنق د .ب ک ه بنج م ربره بم نن ز خ لد بی مش الد

نبور اقید یک م قق مد خوبهد موضوعد .ب ت لنل ا سر.س د نم ی د ،بی رس یدا.ره

پژاهش د ری ربن ک  .م د گن رر ک ه

چنن فرصت ا یمننه سرب م سه ند.د منتر سور سه ایژه یم ند ر .مو.ر فرهنگ ا س ا.ه ا .سوم ا عنعن د بی م ررم
پژاهش مد کررم منبع ب .ب نن فیم ا آن چه .ب هم که ی فیم ن شد بی نوش ع من نه گربید سور که سرخد ه سه قول م ررم ع م ا
سعض ً هم ییر ت ثنر س ا.ه

بمرای مررم آن .ب قند نموره سورند سه طو .عموم موضوعد .ب ک ه خوبس یم ر.ی سم ،س ه ط و.

عموم سه را منبع رست ی فیم منبع نختت بسن ر ت .یخد سور سه ش ل نوش ی  .ر .س .ۀ آ.ی ئد ه ا منب ع رام د .ب ک ه م و.ر
بسیف ره قرب .ربرم ،ربشیه ه

شف هد مررم خږنۈن بست که بی نظر ری ربن پنه ن م نده که س لن ن ر.بی ر .من ن مررم بجرب

مد گررر بی منبع شف هد خ صی ً سرخد س ا.ه

مررمد بست که سه بحیم ل ر .گۀشیه ه

را .ج ز عق ی د م ررم س وره م ر

سعد بی بی که مررم سه ری بسالم گرایدند ،بی س ا .سه ش ل تقنه توسط مررم بنج م مد ی سد
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فصل اول  -آریایی ها و خاستگاه آن ها
 -۱آریائی ها:
پیش از آن که در مورد آریایی ها چیزی بگوئیم نکته ای قابل تذکر است که می گویند منشاء انسان امروزی از نظر نژادی
همانا به یک منبع می رسد که صدها هزار سال پیش در یک جای زنده گی داشته اناد .ولای گذشات زماان و نیازمنادی هاای
زنده گی روزمره آن ها را به اقصای نقاط جهان پراگناده سااخت .اقلایم و محایط زیسات و جغرافیاای زیسات شاان باه آن هاا
چهره های فزیکی متفاوتی شکل داد ،رنگ پوست شاان را تغییار داد ،مناسابات اجتمااعی متفااوتی میاان آن هاا برقارار شاد،
فرهنگ های گوناگونی در میان شان ایجاد گردید و به این گونه انسان های امروزی به اقوام و گروه های اجتماعی مختلفی
تقسیم گردیدند .یکی از این گروه ها اقوامی اند کاه باه ناام آریاایی هاا شاهرت یافتاه اناد .در میاان محققاین و پژوهشاگران باه
طور عام به نام ن ژاد آریایی مسمی شده اند که دانشمندان نژادشناس آن را نمی پذیرناد وتاکیاد دارناد کاه انساان هاای متکامال
امروزی دارای یک نژاد واحد به ناام انساان اناد .از آن پاس اصاطالح ناژاد آریاائی را دانشامندان نژادشاناس بکاار نبارده باه
عوض آن قوم آریائی را معمول ساخته اند .هرچند میان این دو اصطالح "نژاد آریائی" و "قوم آریائی" تفااوت هاایی وجاود
دارد .نژادشناسان تاکید بر آن دارند که هنوز اختالفات زیاد ژنتیکی در انسان امروزی به چشم نمی خورد که به شاخه های
فرعی نژادی تقسیم شوند .این دانشمندان بار آن اناد کاه در تحقیقاات علمای تنهاا یاک ناژاد وجاود دارد و آن هام ناژاد انساانی
است .روی این دلیل بوده که عنوان نژاد را برای آریائی ها نمی پذیرند.
آنها تاکید دارند که تفاوت نژادی میان انسان های متکامل بسیار کوچک اسات و تفااوت هاای ظااهری چاون رناگ پوسات و
ساختمان فزیکی چهرۀ آدمان در تفاوت نژادی بی تاثیر می باشد .برای آریایی ها هم بعضی دانشامندان تارجید دادناد کاه باه
جای نام آریایی اصطالح "هندو اروپایی" را بکار برند که این تعبیر ،بیشتر داللت بر زباان هاای ایان خاانواده دارد و بکاار
برد اصطالح "هندو اروپایی" نارسا است .هم چنین کاربرد نام آریا برای یک "نژاد" معین نیز غیرعلمای و نارواسات)۱ .
تعدادی از این نظریۀ علمی برداشت دیگری می کنند و یا هم به عمد آن را دگرگون بازتاب می دهند و منکر هویت آریاائی
اقوامی می شوند که امروز این اقوام در اکثریت مناطق دنیا زیست دارند .روی این دلیال دانشامندان در ماورد اقاوام آریاائی
که در متون تاریخی مطرح هستند ابراز نظر نموده اند .از آن جمله از پروفیساور جاراردو جای نلای در دانشانامه ایرانیکاا
در این باره نقل شده است که " به لطاف کتیباه مشاابهی ماا همچناین مای دانایم کاه اهاورا مازدا در ساطرهای نساخه ایالمای و
نسخه پارسی باستان خدای ایرانیان محسوب مای شاده کاه زباان شاان ایرانای یاا آریاا نامیاده شاده و باار دیگار اوساتا واضاحا
«آریا» را به مفهوم قومی /اتنیکی بکار برده  . . .هیچ تردیدی نمی تواند وجود داشته باشد که لغات «ایاران» یاا «آریاا»
مفهوم قومی دارد )۲ .هماین طاور پروفیساور رادیگار اشامیت از نظار زباانی آریاائی را عناوان داده و آورده اناد "آریاائی
هندی باستان  ،ایرانی با "آ" کوتاه ،در زبان فارسی باستان آریا) عنوان مردم هند باستان و ایران باستان است که به زبان
های آریائی تکلم می کردند" )۳ .پروفیسور هارولد بیلی نیز در مقالاه ای مای آورد "آریاا صافتی اسات کاه در کتیباه هاای
هخامنشی و زرتشتی بکار رفته .در اوساتا ایان عناوان باه مفهاوم یاک گاروه قاومی در مقابال گاروه هاای قاومی دیگار بکاار
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رفته .د ر گذشته ها مادها آریویی شناخته می شدند و یونیاان آراییاا التینای آریاا) را بارای پارسایان بکاار مای بردناد .مفهاوم
قومی مشابهی هم در سده های بعد رایج شد")۴ .
بنا بران با درنظر گرفتن نظریات دانشمندان می توان گفت که جامعه شناسی صرف اقوام و گاروه هاای انساانی را از نظار
مناسبات اجتماعی میان انسان ها مشخص می سازد .دیده می شود که مناسبات اجتماعی وسیعی میان انسان ها برقرار است
که انسان ها از این دیدگاه در طول تاریز حیات انسانی به اقوام و گروه هاای اتنیکای مختلفای تقسایم شاده اناد .از ایان منظار
آریایی ها اقوامی اند که دارای مشخصه های خاص اتنیکی و تباری خاویش مای باشاند کاه آن را از ساایر اقاوام متماایز مای
سازد .دانشمندان از نقطاه نظرهاای دیگاری نیاز باه تفکیاک ایان اقاوام پرداختاه اناد .داکتار الکسااندر بوریااکف یکای از ایان
دانشمندان است که یکی از مشخصه ها این اقوام را از نظر ژنتیکی تثبیت می نماید .او باور دارد زمان در جاا نمای زناد و
از پویایی باز نمی ایستد .با باور به این گفته اش می گوید "آن چه را که این علم و این پژوهشگر نمی تواند کشف کند ،آن
علم دیگر و آن پژوهشگر دیگر می کوشد دریابد .به یاری علم نو ژنیتیک علم االنساب یا نساب شناسای) ،ژنیالوژیسات هاا
شجره شناسان) با انجام آنالیزهای  DNAرمز و راز «کتاب زندگی» را پیشاروی ما می گذارند .راستش ،تاا کناون بادون
«نام و نشان» .شاید به این پرسش که «کی ،چه کسی است؟» به زودی پاسز داده شود" )۵ .
بویارف در تعیین سرزمین و تارید هویت اقوام آریائی از علم ژنتیاک دالیلای مای آورد .باا تکیاه بار نظریاۀ دانشامندان علام
ژنتیک می نویسد "آ .کلیسف  A. Klesovدانشامند سرشاناس ،دیادگاه خاود را در بااره منشاای هنادواروپایی هاا از منظار
نوی ابراز داشته است .او ،مانند م .گومبیتاس  M. Gumbitasقاطعاناه از نظریاه هاایی کاه منشاای هنادواروپاییان را باه
اروپا گره مای زنناد ،چشام مای پوشاد .اگار م .گومبیتااس ریشاه هاای نخساتین هنادواروپایی هاای قادیم را در میاان دارنادگان
فرهنگ های نوسنگی کوه های آرال -حاوزۀ رود ولگاا و اساته هاای دنیپار -دونتساک مای دیاد ،آ .کلیساف مراحال نخساتین
تاریز آنان را ،که قدمت آن سر به دوران پارینه سنگی می کشاد ،در اعماا آسایا جاا داد .دقیاق تار ،در جناوب سایبیری در
گستره دامنه های کوه های آلتای ،سایان و گستره پیرامون دریاچه بایکال)۶ .
هتیند تعدبر ری ر بی پژاهش ربن که بصطالح هندا ب.اپ ید .ب ن من سب مد ربنن د ا م د گوین د ک ه واژه «هنادواروپایی»،
اصطالح چندان مناسب و رسایی نیست .و اذعان بر آن دارند کاه رسااتر و سازاوارتر آن اسات کاه «ایار و اروپاایی» و یاا
دست کم «هند و ایر و اروپایی" گفته شود .به این دلیال کاه گویاا چاون نقاش هنادی هاا پاس از جادایی از ایاری هاا ،و یاافتن
استاتوس مستقل تباری -زبانی -فرهنگی ،نقش بارزی در ریختیاابی اتناوژنیز اروآسایایی و خاورمیاناه یای و نیاز شاکلگیری
تاریز فرهنگ تمدن و پای ریازی امپراتاوری هاای بازرش نداشاته و در حاالی کاه ایاری هاا اعام از ایرانای و تاورانی) هاا،
پیوسته نقش هسته یی و کلیدی داشته اند .حال ،کاربرد هندواروپایی چه در بعد زبانی و چاه در بعاد تبااری ساردرگمی پدیاد
می آورد و درد سر می آفریند .از این رو ،پیشنهاد من این است که در آینده در صورت امکاان باه جاای واژه هنادواروپایی
از واژه «ایرواروپایی» کار گرفته شود-.ش)۷ .
نام آریانا در متون قدیم:
کلمۀ آ.ی ن کلمۀ قدیمد بست که ر .آث  .مو.خن ر .سده ه
بس ت بی

بخنر قبل بی م نالر ا س ده ه

نخت ت م نالر بنع س ی فی ه

کلم ه .ب س رب س  .نخت ت س مفه وم مش خص ا تعن ن ح دار جغربفن ید آن اِراتوساااتِنس ،Eratosthenes
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جغرافیادان اهل یونان باستان در سد ٔه سوم پیش از میالد با تلفظ "آریانه" یااد نماوده و آن را یاک محادو ٔه جغرافیاایی تعریاف
کرد وسپس استرابو( ۶۰ق م  ۱۹ -منالر ) جغرافیادان دیگر یونانی سد ٔه اول میالدی ،باه نقال از اراتوسانس حادود آریاناه
را در مجموعااااه جغرافیااااای خااااود کتاااااب  ۱۵فصاااال  ۲بنااااد  )۸تعریااااف کاااارد)۸ .

بعاااادها پلیناااای  ،Plinyفیلسااااوف و

نویساندهٔ رومای سادهٔ اول مایالدی در "دانشانامهٔ تااریز طبیعای  " Naturalis Historiaخاود ،از اصاطالحات "سارزمین
آریانا  " Ariana Regioو "آریانا'  "Arianaدر کتاب ششم ،فصلهای  ۲۳و  )۲۵و صفت "آریاانوس  "Arianusباه
معنای "از آریانا" و "مربوط به آریانا" در کتااب ششام ،فصالهای  ،۲۵ ،۲۳و پااراگراف  )۹۳یااد کارده و هام چناین در
کتاب ششم ،فصلهای  ،۲۵ ،۲۳و پاراگراف  )۱۱۶باشندگان آریانا را "آریانی  " Arianiو یونانی " ِآریاانوی Αρειανοί
" خوانده اند .باه نظار میرساد وی کشاور آریاناا را باا سااتراپی کوچاک هریاوه ) (Ariaاشاتباه گرفتاه باشاد )۹ .از جاناب
دیگر کشوری به نام آریانا در میان پارس ها ،مقدونی ها و گاهی هم هنادی هاا دسات باه دسات مای شاد کاه نویسانده گاان آن
عهد چون آلیان  Claudius Aelianusنویساندهٔ رومای سادهٔ دوم مایالدی در مجموعاهٔ "طبیعات جاناداران De natura
 "animaliumخود در کتاب  ،۱۶فصل  )۱۶اصطالح "هندیان باشند ٔه آریانا " Arianos Indosرا بکار بردهاند)۱۰ .
همچن ن کینبۀ سنتیون ننز ی د بی میون س سی ن بست که ن م آ.ی ید ر .آن قن د ش ده بس ت رب.ی وش ر .بی کینب ه (نق ش .س یم)
خور .ب آ.ی ید معرفد مد کند؛ سه بی صو.د" :م رب.یوش هتیم پ رش ه پ رش ه ن (ش هنش ه) پ رش ه مم ل ک ا بق وبم ست ن .
پ رش ه بی یمن سز.گ ا فربخ پتر گشی س ب هخ منش د بی ف .س هت یم ا پت ر کت د ک ه بی ف .س بس ت آ.ی ید ا آ.ی نژبر
هتیم" ()۱۱
تعااداد مااورخین دیگاار نیااز موجودیاات نااام آریااایی را در نااام برخاای از پادشاااهان ایراناای مطاارح ماای کننااد .تااوکی دیاادس
 Thukididesمااوری یونااانی کااه در قاارن پاانجم پاایش از مسااید ماای زیسااته اساات و مااوری دیگاار یونااانی پلوتااارخوس
 Plutarkhosقرن اول میالدی) از اریامنس اریامنش) پسر داریوش بزرش اسم می برناد و معنای ایان اسام را آریاانژاد یاا
آریاسرشت می گویند)۱۲ .
قسمی که در باال تذکر داده شد ،نام آریاا یاک ناام قادیمی اسات کاه در قادیمی تارین اساناد ایان ناام آماده و بعاد در زباان هاای
مختلف یادآوری شده است که در سانسکریت آن را آریا  ، āˊryaدر زبان ایرانی باساتان آریاا  ،aryaدر پارسای باساتانی
آرییا ariyaو در زبان اوستایی ایرییا  airiiaگفته اند  )Schmitt ، ARYANS،. ۶۶۷-۶۶۴و این نامی است که باه
آن هنادیان و ایرانیااان کاه در طااول هازارۀ سااوم ه .م .باه فااالت ایااران و شابه قااارۀ هناد کااوچ کارده انااد ،شاهرت یافتااه انااد.
صورت اضافی جمع این واژه به صورت "آریانا" منشاء نام کشور ایران است)۱۳ .
یکی از پژوهشگران این عرصه دارمستتر است که در بارۀ آریایی می گوید کاه از معنای ایان واژه معلاوم مای شاود مهاد و
مرک ز تجمع اقوام ایرانی است و به معنی زادگاه و تخمۀ اقوام آریان ها اسات .و اریاناه یاا ایرانای صافتی اسات کاه از الفااظ
آریا یا ئیریه و اریه اشتقا یافته است)۱۴ .
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معنی و مفهوم آریانا:
در مورد معنی کلمه آریا تعدادی از محققین ابراز نظر نموده و مفهاوم آن را در ایاران باساتان باه معنای ناژاد و اصایل زاده
آورده و بر آن تاکید دارند که اصیل زاده یعنی خطاب به طبقاات بااال  -اشاراف و روحاانیون و شااهزادگان پارسای  -اسات
)بریان (۲۶۷ : ۱۳۶۰ ،هم به معنای خونی ،قاومی آن تاکیاد دارد .چاون قاوم آریاایی در نتیجاه سالطه بار اقاوام باومی چاون
مادها به طبقه اشرافی هم تبدیل شد .این اصطالح را نیز درمقابل اهالی بومی که ممالک آنها را تصارف کارده بودناد و باه
آنها به حالت تحقیر مینگریستند به کار می بردند)» گورلیتس (۳ : ۱۳۱۲ ،بنابراین واژۀ آریا هم به معنای قومی در مقابال
اقوام بومی و هم به معنای اصیل و طبقاتی در مقابل طبقات فروتر که همان اقوام بومی زیر سلطه بودند به کار می رفات .
بنابراین واژۀ آریا هم معنای اشراف زاده و اصیل ،به معنای برتری طبقاتی/کاستی دارد هم معنای قومی/ناژادی باه معناای
برتری قوم پارس که همین برتری قومی باع برتری طبقاتی و کاستی نیز شده است)۱۵ .
برخی دیگر از دانشمندان این مفاهیم را که از آرین یا آریا ارائه شده نمی پذیرند .و هر آن چه در منابع هند باساتان در ایان
باره آورده شده نمی پذیرند و آن را صرفا ً به مفهوم قومی قبولدار اند .گراردو نیولی یکای از ایناان مای باشاد .او بااور دارد
که اهورامزدا خدای ایرانیا ن به حساب می آید که زبان شان ایرانی یا آریا نامیده شده است و بر اوستا تکیه می کناد و تاکیاد
می ورزد که در اوستا "آریا" به وضاحت به مفهوم قومی بکار رفته اسات و در ایان تردیادی نمای بیناد کاه واژۀ "ایاران" یاا
"آریا" برای ایرانیان مفهوم قومی دارد.
نام آریا در قدیمی ترین سند نوشتاری در کتاب ریگویدا  . ۱۵۰۰م .که در شمال غربی هند به زباان سانساکریت ساروده
شده که  ۱۰۰۰سرود را احتوا میدارد) آمده است .از این که بار نخست نام آریایی در زبان سانسکریت تذکر یافتاه ،تعادادی
از زبانشناسان زبان سانسکریت را منشاء تمام زبان های آریایی گفتند و نظریه ای شکل یافت که این زبان مادر سایر زبان
های آریایی بوده و بنا بر این به باور مریم سینایی که از دائرةالمعارف بزرش اساالمی نقال قاول مای کناد ،مای آورد کاه در
دورههااای گذشااته چنااین پنداشااته میشااد کااه سنسااکریت نیااای هم اهٔ زبانهااای هناادواروپایی وهندوسااتان ماایهن اصاالی اقااوامی
بودهاست که به این زبان سخن میگفته اند .از این رو ،نام آریایی بر تمام این اقوام اطال میگردید.
وی سپس می نویسد که بعدها با نادرست دانستن ایان نظریاه ،ایان اصاطالح متاروک شاد .در سادهٔ حاضر عصار بیسات) باا
ظهااااور فاشیساااام ایاااان اصااااطالح در آلمااااان باااارای ماااادتی معمااااول گردیااااد و بااااا اطااااال آن باااار اقااااوام ژرمناااای ،بااااه آن
برچسااب نژادپرسااتانه زده شااد .اکنااون اصااطالح آریااایی تنهااا باارای اقااوام هناادوایرانی کااه خویشااتن را خااود بااه ایاان نااام
میخواندند ،به کار میرود)۱۶ .
دانشمندان بعدها این نظریه را پذیرفتند و تاکید برآن کردند .ایگاور میخاایلوویچ دیااکونوف یکای از ایان دانشامندان اسات کاه
می گوید زمانی که زبان سانسکریت نیای جمله زبانهای هندو اروپایی و هندوستان میهن اصلی اقوام هندو اروپایی شمرده
میشد ،نامی که هندیان باستان به خود نهاده بودند یعنی آریا » «aryaرا به تمام اقوامی که به زبانهای هندو اروپایی سخن
میگفتند ،بسط دادند .او می آورد که بعدها ثابت شد که هندوستان میهن اصلی هندو اروپاییان نیست و برعکس اقوام مزبور
در دوران بالنسبه متاخری باه آنجاا آمدناد و زباان سانساکریت را هام باه هایج وجاه نمیتاوان نیاای زبانهاای هنادو اروپاایی
محسااوب داشاات .باادین ساابب بکااار بسااتن اصااطالح «زبانهااای آریااایی» و بااه طریااق اولاای «اقااوام آریااایی» در مااورد همااه
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سخنگویان به زبانهای هندو اروپایی غیرعلمی بود و متروک گشت .به باور دیاکونوف تنها مورد استعمال مجاز اصطالح
«آریایی» که آنهم چون کلمه مزبور بر اثر سوءاستفاده غیرعلمی از آن بیاعتبار گشته غیرمطلاوب اسات) درباار ٔه اقاوامی
است که در ازمنه باساتانی خاود خویشاتن را آریاا » «aryaمینامیدناد .هنادیان و ایرانیاان پارسایان) و مادهاا و اساکیتها و
آالنها و اقوام ایرانی زبان آسیای میانه خود را آریا » «aryaمیخواندند .ولی دیده نشدهاست که حتای اقاوامی کاه باه یکای
از دیگر گروهها یا خانوادههای زبانی منتسب باشند ،خویشتن را به این نام بخوانند)۱۷ .
نام آریایی از دیدگاه دانشمندان به صورت متفاوت آمده است .تعدادی آن را بار معنایی قومی داده و تعداد دیگاری هام آن را
صفت مذهبی می دانند .پروفیسور سر هارولد والتر بیلی ۱۶۹۹ - ۱۹۹۶م) ایرانشناس مشهور انگلیس آن را صفت قاومی
دانسته که بر اساس کتیبه های هخامنشی به این باور بوده رسیده است .او این نام را در اوستا به مفهوم یک گروه قومی در
مقابل گروه هاا ی دیگار مای داناد و مای گویاد کاه در گذشاته هاا مادهاا آریاایی شاناخته مای شادند و یونانیاان آریاایی را بارای
پارسیان باستان بکار می بردند .مفهوم قومی مشابهی هم در سده های بعد رایج شد)۱۸ .
در مطالعااۀ آریااایی هااا بااه طااور عمااوم دانشاامندان شرقشااناس از یااک طاارف از م خااذ ایراناای اسااتفاده کاارده و از جااانبی هاام
همریشااه بااودن کلمااه هااای آریااایی و ایراناای ساابب گردیااده کااه برخاای از ایاان دانشاامندان باادون درنظاار گاارفتن اقااوام آریااایی
غیرایرانی همۀ آریایی ها را ایرانی بگویند که بر بنیاد مسلط بودن همین بااور تعادادی از آناان باه کلماۀ آریاایی باار معناایی
دینی بدهند .گراردو نیولی  ۲۰۱۲ - ۱۹۳۷م) خاورشناس و تاریز ادیان شناس ایتالیایی به همین عقیده است .او مای گویاد
که واژۀ آریایی ،در میان غیرایرانیان نه بار نژادی و تباری و نه بار مکاانی و جغرافیاایی ،بلکاه باار دینای دارد .باه اعتقااد
او ،آریایی در زبان هندو ایرانی به معنی "ایمان آورده به [آئین هندو ایرانی]" است)۱۹ .
دادن معنای "ایمان آورده به" را که خاورشناس ایتالیایی به کلمۀ آریایی داده به هیچ بنیاادی علمای اساتوار نمای تواناد باشاد،
صرف بر اساس یک تاثیرپذیری از منابع ایرانی به چناین بااوری رسایده و بادون درنظرداشات اقاوام تاورانی آریاایی کاه باا
ایرانی در طول تاریز در جنگ باوده چناین عقیاده ای را ارائاه مای دارد .پروفیساور بویاارف بار ایان عقیاده اسات کاه شایوه
زندگانی ایرانیان دوره نخست بسیار کم از شیوه زندگانی تورانی ها تفاوت داشت .آن ها کوچرو نه ،بال کاه دامادار بودناد و
در دشت ها در جستجوی چراگاه ها در تکاپو بودند و سرانجام در سیل برهای رودخانه ها جایگزین شدند .آن هاا پیااده مای
جنگیدند و تنها سرشناسان شان ارابه سوار بودناد .تاورانی هاا ،بناا باه هماه نشاانه هاا کاوچرو بودناد و در گذشاته در گساتره
خاوری بودوباش اریایی ها ایرانای هاا) زنادگی مای کردناد )۲۰ .دیاده مای شاود کاه واژۀ آریاایی باار ماذهبی نداشاته بلکاه
معنای قومی را افاده می دارد .رودیگر اشمیت تولد ۱۹۳۹م) زبانشناس و ایرانشناس آلمانی بر ایان بااور اسات کاه آریاایی
عنوان مردم هند باستان و ایران باستان است که به زبانهای آریایی سخن میگفتند )۲۱
 -۲حدود جغرافیایی و خاستگاه آریائی ها:
آریایی ها در سرزمینی به نام آریانا زیست داشته اند که حدود این سرزمین از نظار دانشامندان مختلاف متفااوت باوده اسات.
به طور عموم حدود جغرافیایی آریانا را در شر سرزمین هناد ،در شامال هنادوکش و سلساله هاای جباالی کاه در غارب آن
واقع است ،در جنوب اوقیانوس هند و سرحد غربی آن را از دروازۀ خزر یعنای از معبار کوهساتانی واقاع در شامال تهاران
شروع و در خطی که پارت را از مدی و کارامانیا کرمان) را از پرسید فاارس) جادا مای کارد امتاداد داشاته اسات)۲۲ .
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برخی دیگر از پژوهشگران این حدود را نظر به مناطق دیگری مشخص ساخته اناد .بیشاتر از ایان دانشامندان بار یادداشات
های مورخین قدیم تکیه کرده اند که از آن جمع نوشته های استرابون  . ۶۰م ۱۹ - .م ).منبع بوده است.
در توضااید از کلمااۀ آریانااا آورده شااده اساات کااه آریانااا  (Arianaالتااین شااده واژه یونااانی  )ἡ 'Αρειανήتلفااظ آریانِااه
 )Arianēبه گفت ٔه استرابو مشخصکنند ٔه سراسر سرزمین کنونی افغانستان ،بخشهاای شارقی ایاران اماروز و منااطقی از
شمال و شمالشر هند را شامل میشده که اماروزه جازو قلمارو پاکساتان اسات .ایان منااطق تحات تسالط )(possession
پارسهااا ،مقاادونیها و در بخشهاااایی بعاادها هنااادیها ،بودهاساات .بعاادها ،در اثااار ایاان دگرگونیهاااای سیاساای نویساااندگانی
مانند الیان از «آریاناهای هندی» به عناوان یاک اصاطالح جغرافیاایی ساخن گفتهاناد .اصاطالح آریاناا را اراتوساتن باه کاار
برده و بر آن مبنا؛ اصطالح جغرافیایی) ،به عناوان یاک خاط مارزی میاان رود ساند در شار  ،دریاا در جناوب ،خطای از
کرمانیا تا دروازههای کاسپین در غرب ،و رشته کوههای توروس در شمال را همانگونه که استرابو هم تأکید کرده با هماان
نام ،و به صورت یک ملت ،در بر میگیرد)۲۳ .
طبق تعریف اراتوستن ،آریانا خط مرزی در برگیرند ٔه رود ساند در شار  ،آبهاای آزاد دریاای عماان و اقیاانوس هناد( در
جنوب ،سارزمینهای میاان کارامانیاا و درواز ٔه کاساپیها در غارب و کوههاای تاوروس در شامال باوده اسات .حتای اساترابو
تاریخدان یونانی از این محدو ٔه جغرافیایی به عنوان یک کشور واحد یاد کرده است.
ساارزمین آریانااا را ساارزمین گسااترده تمااامی ساارزمینهای شاارقی ماااد ،پااارس و قساامتهای جنااوبی رشااته کوههااایی کااه تااا
بیابانهااای گاادروزی و کرمانیااا امتااداد دارنااد در باار ماای گرفتااه؛ بنااابراین اسااتان هااای کرمانیااا ،گاادروزی ،زرنااگ ،رخااج،
هریوا ،پارپامیز جزئی از آریانا بودند .استرابو در مجموع ٔه کتابهای جغرافیای خود کتاب  ۱۵فصل  ۲بند  ،)۸چند سطر
پایینتر میافزاید قسمتی از ماد ،پارس ،در شمال باختر و سغد را نیز آریانا میگویند ،زیرا این مردمان نیز تقریبا ً به هماان
زبان حرف میزنند .جزئیات بیشتر در استرابو در کتاه پانزدهم ،فصل  ،۲بند  ۸موجود است .گفتنی است کاه آپولاودور
آرتمیتاایی ) (Apollodorus of Artemitaاز بااختر کاه جزئای از آریاناا نیاز محساوب میشاده ،باه عناوان زیاور آریاناا
بهطور کل یاد کردهاست.
تعداد دیگر از دانشمندان واژۀ آریانا بکار برده شدۀ توسط اراتوستن برای یک جغرافیاا وسایع را نمای پذیرناد و اصارار بار
آن دارند که در این جغرافیا اقوام دیگری نیز زیست داشته اند .رودیگر اشمیت ) )R. Schmittخاورشناس آلمانی یکی از
آن ها است که بکار بردن واژ ٔه آریانا توسط اراتوستن را یک اشتباه میپندارد .وی برین باور است که اوالً تمامی باشندگان
واژه آریاااایی در اصااال جنبااا ٔه قاااومی و بعااادها سیاسااای داشاااته کاااه
ایااان سااارزمینها از یاااک قاااوم نبودناااد و دوم  -اینکاااه
ٔ
بشکل امپراتوری ایران ظهور کارده و بناابراین آریاناا بایاد قومهاای دیگار ایرانای نظیار مادهاا ،پارسهاا و ساغدیها را نیاز
شااامل میشدهاساات .کمااا اینکااه بگفت اهٔ دیااودوروس ،همانجااا کااه زرتشاات احکااام اهااورامزدا را "در بااین باشااندگان آریانااا
) "(Arianoiتبلیغ میکردهاست.
همین حدود در مقاله ای زیر عناوان "اعاالم تااریخی افغانساتان" در مجلاۀ آریاناا آورده شاده اسات کاه در نظار آریاایی هاای
عصر اوستا مسکن آن ها از خود حد و حدود معاین داشاته کاه رویهمرفتاه باه طارف شامال و شمالشار جریاان سایر دریاا،
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طرف شر خط اندوس و به جنوب بحر بزرش اوقیانوس هند) و به طرف غرب خطای باین ساواحل خازر و خلایج فاارس
را در بر می گیرد)۲۴ .
حدود و ثغور آریانا در آثار مورخین سده های اولی میالدی انعکاس یافته که با مفهوم مشخص و تعیین حدود جغرافیایی آن
را اراتوستن یونانی در نیمۀ اول قرن سوم قبل میالد اظهار داشته که استرابون از قول او حد و حدود والیت و قبایل آریایی
را واضد و دقیق شرح داده و بعد بطلیموس جغرافیانگار یونانی ،اپولودروس ،پلینی و دیگران نام آریانا را در نوشاته هاای
شان بکار گرفته اند)۲۵ .
وقتی در مورد خاستگاه آریایی ها صحبت پیش آید و تاریز این اقوام بررسی گردد یکی از مباح داغ تااریز جهاانی هماین
تاریز آریایی ها است .در این مورد ده ها سوال در برابر پژوهشگران مطرح می شاود؛ یکای از ایان ساواالت بادین ترتیاب
خواهد بود که آریایی ها از کجا سر برآورده و نخستین خاستگاه آن ها کدام منطقه یا ساحه یا شهر خواهاد باود؟ و هام چناان
تعداد زیاد سواالتی اند که تا کنون در ارائه پاسز به آن دانشمندان پاسز های کالً متفاوتی پیشکش کرده اند .باه هار صاورت
در مورد آریایی ها تا جایی معلومات باال بر بنیاد اسناد تاریخی روشنی می بخشد .ولی هنوز در بارۀ ایان کاه از کجاا زناده
گی آن ها آغاز می شود و به این نام مسمی می گردند ،بازهم نظریاات دانشامندان هما هنگی نادارد و هار پژوهشاگری نظار
خاص خود را دارد .چه بسی که این نظریات در محدودۀ باورهای یک دانشمند کاه از م خاذ دسات داشاته شاان حصاول مای
شود مقید می گردد .هنوز دانشمندی ک ه از همۀ منابع و م خذ به طور کلی آگاه باوده و معلوماات ارائاه داشاته باشاد ،سار بار
نیاورده است .تعدادی بر اساس داشته های زبانی در بارۀ خاستگاه آریایی ها قضاوت دارند و تعدادی هم بر بنیاد معلومااتی
که از اسناد تاریخی دارند ،ابراز نظر می نمایند .بهر حال به طاور عماوم ایان حقیقات روشان شاده کاه آریاایی هاا یاک ناژاد
خاص نبوده بلکه گروهی از اقوام اند که دارای کهنترین تاریز در میان سایر اقوام و طوایف بشری می باشاند .از آن جاایی
که نظریه قبلی  -آریایی ها شامل بزرگترین اقوام در دنیا می شدند که از قارۀ آسایا تاا اروپاا را در بار مای گرفات  -ماردود
شناخته شده و آریایی ها فقط به اقوامی گفته شد که در آسیای میانه و هندو ایران زنده گی دارند.
سرسلسلۀ اقوام آریاایی مطاابق باه اساطوره هاا از دوران فریادون آغااز مای شاود ،هرچناد کاه ایان دوران صارف در خااطر
اسطوره ها باقیمانده است .اسطوره ها به شکل داستان ها در میان ایان اقاوام موجاود بودناد کاه بعادها در قیاد قلام آماده و در
کتیبه ها و سایر اسناد نوشتاری رونما شدند .اوساتا یکای از آن ساندهای نوشاتاری اسات کاه از داساتان هاای اقاوام قصاه هاا
دارد .برخی از دانشمندان این داستان ها را به عهد آریایی مربوط می گویند و آن ها را ارزشمند می خوانند که از نیاکان و
اجداد به میرا برده اند .پورداود مفسر اوستا به زبان فارسی از آن چنین یاد می دارد و می گوید که در این جا متذکر مای
شویم که داستان ملی ایران حقیقتا ً یک رشته دروس اخالقی است از هر نقطه نظاری کاه باشاد .داساتان هاای ملای ماا کاه از
چندین هزار سال پیش یعنی از عهد آریایی پشت به پشت نقل گردیده به ما رسیده ،به منزلۀ درهای بسیار گران بهایی اسات
کااه در گنجینااۀ کتاااب مقاادس ایرانیااان محفااوظ مانااده اساات)۲۶ .
قابل ذکر است که آریایی در دوران باستان نه یک ملک بلکه تعدادی ممالکی بوده اند که به نام ممالک آریایی یااد شاده اناد.
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چنانچه در فقرۀ  ۵۶از تشتر یشت آمده است "اگر تشتر را فرشتۀ باران را) معزز بدارند به ممالک آریایی ایاران) لشاکر
دشمن داخل نشود نه سیل نه زهر نه گردون های لشکر دشمن و نه بیر های برافراشتۀ دشمن")۲۷ .
هم چنان در مهریشت هم به ممالک آریایی اشاره می شود که می گوید برای فروغ و فرش با نمااز بلناد باا زور مای ساتایم
آن مهر دارندۀ دشت های فرای را ،مهر دارندۀ دشت های فرای را می ستائیم که به ممالک آریائی خان و ماان باا ساازش و
آرامش و خان و مان خوش بخشد)۲۸ .
دارمستتر هم از تفسیر در وندیداد از ممالک آریایی متذکر می شود و اشاره می کند باه وطان زردشات کاه گویاا آریاناوئجاه
وطن اصلی زردشات باوده باشاد .او مای نویساد کاه حاس وطنپرساتی و میهندوساتی اسات کاه زردشات را وادار نماوده اسات
سرآغاز قوانین خود را با نام مقدس وطن اصلیه اولیه ایرانیان یعنی با سرزمین ایران ویاج و ساپس باا ناام کشاورهای دیگار
ایرانی نشین آراسته سازد .از این جهت فصل اول وندیداد به منزلۀ سند مالکیت اقوام ایرانی در این  ۱۶کشور به شمار می
رود و در توضید از این کشورها باید دقت مخصوص مبذول شود .مبادا بر خالف واقع سخنی رفته باشد)۲۹ .
…………………………………………………………….
پاورقی های فصل اول:
 -۱دائرة المعارف شوروی ،ذیل نژاد آریایی؛ گوش  .۲۰۲ - ۲۰۱به نقل از دائرة المعارف بزرش اسالمی ،زیر کلمۀ
آریاییان۲۷۲۶۲https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/ ،
 -۴ -۳ -۲بی بی سی ،نژاد آریائی و ایران ستیزی ،تارنگار فردا ۲۹ ،ام اردیبهشت https://farda.us/ ،۱۳۹۱
 -۶ -۵آریایی ها یا تورک ها؟ داکتر الکساندر بویارف ،گزارنده به پارسی دری عزیز آریانفر
۷۳۵http://tajikam.com/fa
 -۷میهن نخستین و ریشه های هندواروپایی ها ،فینی ها و اگورها و تورک ها ،داکتر الکساندر بویارف ،گزارنده به پارسی
دری عزیز آریانفر  http://tajikam.com/faپاورقی
 -۱۰ -۹ -۸آریانا ،از ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/
 -۱۲ -۱۱ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ابراهیم پورداود ،انتشارات انجمن زردشتیان بمبئی ،ج ا ،ص  ۳۲و ۷۱
« -۱۳آریایی» .در دانشنامه ایران ،سینایی ،مریم. .ج .۲ .تهران مرکز دائرةالمعارف بزرش اسالمی–۶۱۹ .۱۳۸۶ ،
https://fa.wikipedia.org/wiki ، ۶۲۷
 -۱۴مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،جیمس دارمستتر ،ترجمۀ موسی جوان ،تهران ،دنیای کتاب،۱۳۶۴ ،
پاورقی ص ۵۶
 -۱۵عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها ،مرکز تحقیقات استراتیژیک حزب دموکرات کردستان ایران ،ایران،
 ،۱۳۹۴ص ۵۱۲
 -۱۶به نقل از https://fa.wikipedia.org/wiki/
 -۱۷تاریز ماد ،ایگور میخایلوویچ دیاکونوف ،ترجمه کریم کشاورز .به نقل از https://fa.wikipedia.org/wiki/
 -۱۹ -۱۸به نقل از https://fa.wikipedia.org/wiki/
 -۲۰پروفیسور داکتر الکساندر بویارف ،۱گزارنده عزیز آریانفر۷۳۵http://tajikam.com/fa ،
electricpulp.com, «ARYANS – Encyclopaedia Iranica», www.iranicaonline.org -۲۱
 -۲۲جغرافیای تاریخی ایران ،بارتولد ،تهران ۱۳۰۶ ،هـ .ش .ص ۴۰
 -۲۳زیر کلمۀ آریانا ،ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki/ ،
 -۲۵ -۲۴اعالم تاریخی افغانستان ،مجلۀ آریانا ،۱۳۳۶ ،شمارۀ ۶
 -۲۷ -۲۶ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ابراهیم پورداود ،انتشارات انجمن زردشتیان بمبئی ،ج ا ،ص  ۲۵و ص ۳۲
 -۲۸ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،مهریشت ،کردۀ  ،۱ص ۴۲۵
 -۲۹مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،ص ۲۳
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فصل دوم  -آریاناوئجه
 -۱مفهوم آریاناوئجه
پایش از آن کااه در بااارۀ مفهاوم ایاان کلمااه باه بحا پرداخاات الزم اسات ذکاار شااود کاه در تعیااین محاال خاساتگاه اقااوام آریااائی
دانشمندان متفق القول نیستند .هریک استدالل خاود را دارناد .فقاط در یاک ماورد اتفاا نظار اسات کاه بناا باه اساناد تااریخی
نخستین زادگاه اقوام آریایی جایی است به نام آریاناوئجه که از این نام در کتاب اوستا در چندین جای یاد شاده اسات .در بناد
 ،۱۷کردۀ  ۵می خوانیم او را بساتود آفریادگار اهاورامزدا در آریااویچ در کناار رود) ونگاوهی دائیتیاا باا هاوم آمیختاه باه
شیر با برسم با زبان خرد به پندار و گفتار و کردار با زور و با کالم .آبان یشت ،یشات هاا ،ص  )۲۴۱هام چناان در کارده
 ،۶گوش = درواست یشت از آریاویچ چنین تذکر داده می شود زردشت پاک در آریاویچ در کنار رود) ونگوهی دائیتیا با
هوم آمیخته به شیر با برسم با زبان خرد با پندار و گفتار و کردار با زور و با کالم بلیغ و از او این کامیابی را درخواست.
)۱
در کتاب اوستا نام نخستین مملکت آریایی ها به نام آریاناوئجه یا آریاویچ آمده است .آریاناوئجه کلمۀ اوستایی است کاه رسام
" آمده است .علماا و دانشامندان زیاادی در ماورد

الخط آن در این کتاب "ائیریه نه وئجنگه

این کلمه ابراز نظر نموده اند .محمد جوادی پور ناام ائیریاه ناه وئجاه را مرباوط عصار "ویادایی" مای داناد و ایان عصار را
چنین مشخص می سازد عصر ویدی دوره ای است که آریایی های ایران و هند بااهم مای زیساته اناد و یاا تاازه از هام جادا
شده بودند .این عصر را به نام کتاب "ویدا" که قدامت سروده های آن از هزار تا دو هزار سال پیش از میالد است ،عصار
ویدایی خوانند .در این کتاب آمده که آریایی ها در سرزمینی به نام "آریاناورته" می زیستند که ظاهراً این نام همان باشد که
به صورت آریاناوئجه در کتاب اوستا آمده است)۲ .
حال ببینیم که معنی آریاناوئجه چیست؟ در مورد معنای این کلمه محققین نظریات مختلفی ارائه داشته اند .در مجلۀ "آریاناا"
مقاله ای زیر عنوان "اعالم تاریخی" آمده است آریاناوئجه مرکب از دو کلمه است" .آریاا" یاا "اری" کاه هار دو یاک چیاز
است و اسم خاص قوم بوده و دیگری "وئجه" معنی "مسکن" یا "جای" می باشد .و "نا" یا "ن" به فاتد اول نسابتی را باازی
کرده و مفهوم آن "مسکن آریا" یا "مسکن آریایی" را ساخته است)۳ .
به طور عموم در بارۀ معنای کلمۀ آریاویچ بیشترین نظریات به این متمرکز اند که این کلماه ناام قاومی اسات کاه ایان ناام را
به سرزمین خویش نیز داده اند .چنانچه از کریستن سن نقل شده که ایران ویج همان ائیرین واجه در اوساتا یعنای سارزمین
قوم آریا است .که ناحیه ای اساطیری بوده که هربار خواسته اند آن را ناحیه ای خاص بپندارند ...اول خوارزم  -وندیداد -
بعدها ناحیه آذربایجان شد)۴ .
این ادعای کریستن سن در کتاب "عقل سیاسی ایرانای وهویات خاواهی کردهاا" آماده کاه نشاان مای دهاد اصاالً متوجاه اساناد
تاریخی که از آریاناوئجه نام برده اند ،نشده اند .زیرا ،در این اسناد نشانه هایی از موجودیت محلی است که نخستین زادگااه
این اقوام می باشد و این که نظر به نشان ه ها هر پژوهشاگر و دانشامند ناام جاهاای مختلاف را هادف مای گیارد ،خطاای کاار
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محققین است نه موجودیت یک نام در چندین محل .گذشته از این مفهوم که جزء اول این نام یعنی "آریانا" ناام قاومی اسات،
مفهوم دیگری را برای این کلمه آورده اند که کلمۀ "نا" را "ن" مفتوحه در نظر گرفته و از آن "آریانَ " را استنباط کرده اند
که به معنی اسم مکان قید شده است .در مقاله یادشده ادامه یافته است که آریا به صورت خاص همان نام قادیم چنادین هازار
ساله است .اول در مورد قبایل "آرتور" باشندۀ دو طرف هندوکش استعمال می شده و بعدتر باشنده گان بین گنگ و ساواحل
خلی ج فارس را هم در بر می گرفت که در حقیقت کلمۀ "نا" که هماان "ن" مفتوحاه اسات باا "آریاان" یکجاا شاده آریاانی اسام
جمع را اسم مکان ساخته که "آریان" یا "آریانا" مسکن آریایی ها معنی را مای رسااند .پاس باا ایان وزن و آهناگ اسام هاای
زیادی در کشور ما افغانستان) پدید آمده که آریانا به صورت واضد و بدون شبه بار مساکن آریاایی هاا اطاال مای شاود و
این قدیمی ترین اسمی است که باشنده گان آریا دو طرف هندوکش به مسکن زیبا و خاک قشنگ خویش داده اند)۵ .
تعدادی هم این کلمه را معنا کرده و گفته اند که معنی و مفهوم این کلمه متکی بر زبان می شد .یعنی آریا  -نجیب و آریان -
نجباء و شرفا است که با فتحۀ "ن" که به صورت "الف" نسبتی هم در لهجه تشکل می کند .آریان یا آریانا اسم مکاان از آن
ساخته که جای و مسکن نجباء را افاده می کند)۶ .
این یک نظریۀ ذهنی گرایانه و متکبرانه نسبت به خود است و در زمانی مطرح شده که تبعیض نژادی یا فاشیزم در برخای
از ساحات دنیا حکمفرما شده بود که بدون در نظرداشت ارزش انسانی نوعی خاودبرتری بینای را مطارح کارد .خوشابختانه
که امروز این طرز دید مردود شده و معنی کلمۀ آریانا را دانشمندان به طور کل چناین ارائاه داشاته اناد کاه اریاناوئجاه یاک
کلماۀ اوسااتائی باوده و مفهااوم نخساتین جایگاااه آریااائی هاا را ماای رسااند و آن مرکااب از دو کلمااه اسات "آریااا" ناام قااوم و یااا
"قبیله" و "وئجه" به معنی "جای و مسکن" می باشد.
برعالوه نظریات باال که در مورد معنی و مفهوم آریاناوئجه ارائاه شاد از زباان شاغنانی یکای از قادیمی تارین زباان هاا نیاز
مفهومی از آن بر می آید که جزء دوم این کلمه تا حاال در ایان زباان متاداول اسات و "وئجاه" را باه انادک تغییار تلفظای در
تکلم این زبان می یابیم .طوری که دانشامندان و محققاین "وئاج" را باه "مساکن و جاای" گرفتاه اناد ،در زباان شاغنانی شاکل
"ییج" یک پسوند کلمه ساز مکانی را به خود می گیرد .در این صورت "آریانائیج" در این زبان به صورت "آریاناییج" می
شود .یعنی این که آریاناییج مرکب از "آریا" " +ن یا نا" " +ییج" می باشد که آریانا ناام "مکاان یاا مساکن" و "یایج" پساوند
مکانی بوده که به مفهوم باشندۀ آن مکان می آید و معنی این کلمه "باشندۀ آریانا" می شود .پسوند کلماه سااز مکاان در زباان
شغنانی در تعداد زیادی از کلمات شنیده می شود که با ترکیب شدن به اسم معنی آن را تغییر داده و اسم را باه صافت تبادیل
می کند .این قاعده در زبان شغنانی باالخاصه در ماورد منااطقی کاه در ترکیاب خاویش صاداهای ِویاژۀ زباان شاغنانی داشاته
باشند؛ بیشتر صد می کند .چون مناطق پارښنېڤ  ،)Porx’nīvذیرجیاد  ،)δirjeedښاارۈم  )X’orůmڤاژ  ،)Vužغناد
 )Gūndو مثاال ایاان هااا کااه باشاانده گااان چنااین مناااطق را پارښاانېڤیج 𝑗 ،)Porx’nīvêذیرجیاادېج 𝑗 ،)∆ī𝑟𝑗ī𝑑êښااارۈمېج
 ،)X’orůmêjڤژېج  ،)Vůžêjغندېج  )Gūndêjمی گویند .دیده می شود که جزء ترکیبی یاا پساوند کلماه سااز "یاج" اسام
های مکان را به صافت تبادیل مای نمایاد؛ باه ایان صاورت پارښانېڤ  -ناام یاک ناحیاه و پارښانېڤېج  -باه معنای کسای کاه از
پارښنېڤ باشد .طبق این قاعده آریانا  -نام محل یا جای و آریانائېج به معنی باشندۀ آریانا .هم چنان معنی کلمه آریاناوئجه را
از زبان شغنانی به احتمال دیگری نیز می توان دریافت که در زبان شغنانی "یین" پسوند جمع است که باا هار کلماه مفاردی
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که یکجا گردد ،آن را جمع می ساازد .باه ایان ترتیاب آریاناوئجاه مرکاب از "آریاا" ناام قاوم" ،ناا" یاا "ن" مفتوحاه باه معنای
باشندۀ سرزمین و "وئجه یا ییجاه" اسام جماع کاه مفهاوم باشانده گاان آریاناا را مای رسااند .هماین قاعاده در ماورد تعادادی از
مناطق در شغنان هنوز هم مشهود است؛ چون پارښنېڤ = پارښنېڤجین ،ڤژ= ڤژجین ،ښارۈم = ښارۈمجېن .بادر نظرداشات
این قاعدۀ زبانی می توان احتمال داد که آریاناوئجه در اصل آریانایېجېن بوده است)۷ .
برخی دیگر از دانشمندان باه ایان بااور اساتند کاه آریاناوئجاه یاک مفهاوم ماذهبی میباشاد .کریساتن سان در باارۀ ایان ناام مای
نویسد ایران ویچ نام قدیمی میهن ابتدائی ایرانیان که در کتاب های دینی مشهور است ،در طای زماان بارای نامیادن ناواحی
مختلف ایران بکار رفته است که در آن ها دین مزدیسنا در دوره های مختلف ،مهمترین مرکزیت خود را داشت)۸ ".
دکتور حسن اوستا نیز به همین باور است و تاکید دارد که ایران ویچ مفهاومی ماذهبی در دیان مزداپرساتی اسات .اماا ،مای
گوید که زمانی این واژۀ وجود داشته است که سرزمینی به اسم ایران زمین در روی کره زمین وجود نداشته است و فالتی
که امروز ایران زمین نامیده می شود نه تنها به اسم ایران مشهور نبوده است بلکه اساسا ً ایرانی ها وارد فالت ایاران نشاده
بودند)۹ .
 -۲جایگاه آریاناوئجه
همان طوری که در مورد معنی و مفهوم آریاناوئجه دانشمندان نظریاات متفااوتی داشاته اناد ،در تعیاین جایگااه ایان سارزمین
نیز نظریات دانشمندان و پژوهشگران فر وجود دارد .موقعیت آریانا در آثار مورخین تثبیت است کاه تعادادی از نظریاات
به طور عموم موقعیت آن را در داخل همین قلمرو در نظر گرفته که یک ساحۀ وسیعی را در بر مای گیارد .آریاناوئجاه را
سرزمی نی گفته اند که در حدود جغرافیایی آریانا موقعیت داشته است .حدود جغرافیایی آریانا در آثار مورخین طاوری تاذکر
یافته که در شر سرزمین هند ،در شمال هندوکش و سلسله هاای جباالی کاه در غارب آن واقاع اسات ،در جناوب اوقیاانوس
هند ،سرحد غربی از دروازۀ خزر یعنی از معبر کوهستانی واقع در شمال تهران شاروع و در خطای کاه پاارت را از مادی
و کارامانیا کرمان) را از پرسید فارس) جدا می کرد ،امتداد داشته است جغرافیای تاریخی ایران ،ص  .)۴۰محققاین ایان
حدود را به رویت اسناد تاریخی معین کرده که بیشتر آن ها بر نوشته های اساترابن متکای باوده اناد .باا آن کاه از آریاناا در
آثار مورخین صحبت شده مگر از موقعیت آریاناوئجه در آثار آن ها کمتر سخن به میان آمده است .در کتاب "عصر اوستا"
تعدادی از پروفیسوران وقتی کلمۀ آریاناوئجه را در اوستا تدقیق می دارند؛ می نویسند "در اوستا نیز سرزمین آناان باه ناام
آریاناویج  Aryanavaejaکه به معنای جایگاه آریائیان و به منزلۀ اقامتگاه اصلی و منزلگاه ویژۀ ایرانیان است ،ناام بارده
شااده اساات .اسااترابو نیااز دارای چنااین عقیااده ای اساات .وی ایاااالت خاااوری ایااران را نخسااتین سااکونتگاه و اولااین منزلگاااه و
موطن آریائیان خوانده است .هرودت نیز عقیده ب باستانی بودن این نام داشته و معتقاد اسات کاه از ایاام بسایار دور سااکنین
ایران حالیه را آرین خوانده اند .هرودت عقیده دارد که آرین تنها بر یاک یاا دو قاوم مثال مادهاا داللات نکارده و شاامل کلیاۀ
اقوام و طوایفی است که از آسیای مرکزی به سوی هند  -ایران حرکت نموده و جایگزین گشته اند" )۱۰ .باباجان غفورف
موری فقید تاجیک جایگاه آریاناوئجه را در آسیای میاناه قارار مای دهاد و طرفادار یاک سارزمین خااص جداگاناه در آسایای
میانه برای این منطقه نیست .موصوف عالوه می کند که عقیدۀ نسبتا ً معمول و نزدیک به حقیقت آن است کاه ایجااد طوایاف
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مختلف هندو ایرانی تا زمان از هم جداشدن در سرزمین آسیای میانه و نواحی هم مرز آن زنده گای کارده اناد )۱۱ .کهازاد
موری شهیر افغانستان با تکیه بر بندهش در مورد این سارزمین مای آورد کاه قاراری کاه در بنادهش ذکار شاده آریاناا وئجاه
جایی باوده خاوش آب و هاوا و مطباوع و باه عقیادۀ تاابعین اوساتا اهاورامزدا مخصوصاا ً آن را زیباا و قشانگ سااخته باود تاا
باشنده گان آن ،آن را دوست داشته باشند)۱۲ .
برخی ها نیز نشانه ها و عالیمی که باه موقعیات آریاناوئجاه اشااره داشاته و در برخای از اساناد آماده و آن را باه ثباوت مای
رساند ،موقعیت آریاناوئجه را در جغرافیاای اماروزی قباول نداشاته ،بلکاه تاکیاد بار آن دارناد کاه ایان آریاناوئجاه موجودیات
فزیکی نداشته بلکه یک نام اسطوره ای و دینی زردشاتی اسات .دکتار قاادری یکای از ایان قطاار دانشامندان اسات کاه آن را
نوعی فضای زیستی متغیر می گوید و برای اثبات قول خویش استدالل مای کناد کاه "ایاران ویاج" ناه مفهاومی سارزمینی و
چند ملیتی ،بلکه مفهومی اسطوره ای /دینی است که حامالن دین زردشت یعنی پارس ها /پارت ها هرکجا را که متصرف
می شدند ،ایران ویچ می نامیدند .ایران ویچ ابتدا در استپهای جنوب روسیه تعریف شده است .هرجا آریایی ها باه آن کاوچ
کرد ه اند ،آن را ایران ویج نامیده اند .به عبارت دیگر هر جا قادرت شمشایر آریاایی هاا تاوان تصارف آن را داشاته اسات،
ایران ویج نامیده شده است .ایران ویج ابتدا سرزمینی در جنوب روسیه بوده اسات .ساپس در مهااجرت باه ناحیاه خاوارزم،
ایران ویج به خوارزم قالب شد .چون مسیر و رود آریایی ها به ایران بوده است)۱۳ .
او گفته های تعدادی از مستشارقین را نقال قاول مای کناد و باه گفتاۀ آن هاا ادعاایش را مای خواهاد ثابات کناد .مای نویساد کاه
مارکوارت و نیبرش و بنونیست و هنینگ گفته اند ایران ویج ،خوارزم است ) .گیمن )۱۳۷۶،اکثر سرزمین های ایرانویج
)ایرنم وئیچه (مانند گوه ،مرو ،بلز ،نیسایه ،هروایوه )هرات) و  . . .بیرون از مرزهاای فعلای ایاران در سامت شار و
شمال شرقی قرار گرفته اند )گرنت در کرتیس .)۱۳۹۰ ،نیولی و ویتزل ایران ویچ را مرکز افغانستان می دانند )گرنت در
کرتیس ،همان) .بنابراین" ،ایران ویج" نوعی فضای زیستی متغیر بوده است که آریایی های ایرانی در سراسر آن دایام در
حال کوچ بوده اند) زرین کوب ،)۱۳۶۶ ،هر جایی را که تصرف کرده و در آن ساکن شده اند ایران ویج نامیده اند)۱۴ .
این دانشمند بدون آن که به نشانه ها و اشارات متاون و اساناد قادیمی تعماق کناد و نظریاه هاای شرقشناساان را تادقیق نمایاد،
همۀ نظریات آنان را گویا پذیرفته که آریاناوئجه در همه جا بوده باشد که ایان خطاای تعادادی را دلیال نباودن آریاناوئجاه در
یک جای معین می داند .اگر به نوشته ها در اسناد مراجعه شود دیده می شود که موقعیت آریاناوئجه به طور واضد معلاوم
است .پیش از آن که به مشخصه ها و نشانه های جغرافیایی این محل بپردازیم ،قابل تاذکر اسات کاه آریاناوئجاه محلای باوده
که در آن دورۀ قدیم اکثریت روادیدها در آن محل اتفا افتاده اند .اگر به نوشتۀ وندیداد فرگرد  ،۱بند  )۳مراجعه کنیم مای
بینیم که آریاناوئجه نخستین و بهتارین سارزمین از سارزمین هاای شاانزده گاناۀ اقاوام آریاائی اسات .هماه آن  ۱۶ملاک مانناد
آریاناوئجه توصیف نشده اند .هام چناان بیشاترین روادیادهای اساسای و مهام در اسااطیر و دیان آریاائی در آریاناوئجاه و در
کناار رود دائیتااا  -کااه در ایان ساارزمین روان اساات  -اتفااا مای افتااد .در وندیااداد فاار ۲ .بنادهای  )۳۱ -۲۱ماای خااوانیم کااه
اهورامزدا و ایزدان مینوی از یک سو و جم و مردمان گرانمایه از سوی دیگر در ایاران ویاچ بار کراناۀ رود دائیتاای نیاک
انجمنی برپا می کنند و اهورامزدا جم را از آمدن زمستانی مرگبار و کشنده می آگاهاند و به ساختن "ور جم کارد" پناهگااه
مردمااان و جااانوران) فرمااان ماای دهااد ) ۱۵ .پااس واقااع شاادن روادیاادها در یااک محاال بااوده ،نااه در همااه جااا کااه ایاان مساائله
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موجودیت آریاناوئجه را تصدیق می دارد .اما این که کدام دانشمند چه نظری داشاته ،دلیال بار ایان باوده نمای تواناد کاه هماه
مناطق آریائی آریاناوئجه گفته شود .نشانه ها و اشاراتی که در کتب قدیم موجود است ،یک محل را تثبیت می دارد.
غالبا ً نظریات محققاین و پژوهشاگران در باارۀ موقعیات آریاناوئجاه باه آن بیشاتر جلاب شاده کاه باا درنظرداشات نشاانه هاا و
اشارات این موقعیت ر ا در آسیای میانه قرار دهند .گروه از دانشمندان و پژوهشگران آریاناوئجه را در اوستا تدقیق کرده و
با تکیه بر کتاب اوستا چنین ابراز نظر کرده اند تعداد کثیاری از آریائیاان طار زناده گای اجادادی خاویش را رهاا کارده و
تسلیم پیشنهادات و آئین مترقیانه زرتشت گردیدناد .اوساتا باه نحاوی روشان و صارید سارزمین آریائیاان را باه ناام سارزمین
مقدس آریاناویچ خوانده و تصرید کرده است که دارای اراضی کوهستانی فراوان بوده و از رودهای سیر ،زرافشان و آماو
مشروب می گردیده است )۱۶ .نظریات در مورد جایگااه آریاناوئجاه باه طاور عماوم بار ساه موقعیات خاوارزم ،فرغاناه و
پامیر تمرکز یافته است که آن را به جزئیات بیشتر به تحلیل می گیریم .
الف  -موقعیت خوارزم یک دسته از محققین و دانشمندان سرزمین خوارزم را نخستین مهد آریایی مای گویناد کاه در اوساتا
آریاناوئجه گفته شده است .ب .غفورف این تعداد را چون مارکوارت ،بنونیسات ،کرساتن سان ،تالساتوف و دیگاران ناام مای
گیاارد .او خااود ایاان عقیااده را رد نمااوده و نوشااته کااه اوسااتا نیااز خاااطراتی را از کشااور نیمااه افسااانوی آریاناوئجااه فراخنااای
آریانا) محل قدیمی سکونت طوایف ایرانی یا عموما ً آریایی در خود حفظ داشته است .او اصرار به دارد که اگار دانشامندان
نه خوارزم را که در اوستا به نام خودش ذکر شده ،بلکه سرزمین پهناور آسیای میاناه و والیاات هام حادود شامالی آن را در
نظر می گرفتند ،درستتر و به حقیقت نزدیک می بود .چنانچه شرقنشاس مشهور روس انسترانسف زمانی چنین مالحظه را
مطرح کرد .تاجیکان ،ص  )۵۷تعداد دیگار نیاز خاوارزم را محلای مای دانناد کاه گویاا موقعیات آریاناوئجاه در آن جاا باوده
باشد .از آن جمله است اوستاشناس ایران ابراهیم پورداود که از یوستی نقل قول می کند و می آورد که یوساتی احتماال داده
خیوۀ حاضره یا خوارزم قدیم باشد .هم چنان از اندراس یاد می نماید و می گوید که دانشامند معاروف انادراس نیاز ایراناویج
را خوارزم دانسته و از مجموعۀ آن چه راجع به ایرانویج ذکار کاردیم باه خاوبی پیداسات کاه ایان مملکات هماان خاوارزم یاا
خیوۀ حالیه و رود دائیتی همان جیحون است)۱۷ .
بعضی ها این موقعیت را به احتمال و مطابق برداشت های ذهنی شان بدون در نظرداشت شواهد و نشاانه هاا مطارح کارده
اند که تعادادی از ایان پژوهشاگران بارای اثباات قاول خاویش آریاناوئجاه را حتای باه تغییار ناام آن طاوری تنظایم میدارناد تاا
بتوانند آن را با خواست ذهنی خویش مطابق سازند .در وندیداد در تحلیل از این کلمه آمده است که بایاد دیاد سارزمین "ایارا
ویج یا ایران ویچ" در کجا واقع شده است .با طرح این پرسش پاسز را به آن جهت می دهند تا آریاناوئجاه را "ایاران ویاچ"
بنویسند و تالش بر آن شده است که این موقعیت را در جایی قارار دهناد تاا باه آساانی باا سارزمینی باه ناام "ایاران" مطابقات
کند .سپس برای رد دالیلی کاه آریاناوئجاه در مشار ایاران قارار دارد مای آورناد کاه ایان محال را بعضای در مشار و در
حدود آمو دریا یا جیحون جستجو می نمایند .برای این عقیده دو دلیل ذکر می کنند .یکی ایان کاه آن چاه از کشاورها بعاد از
نام ایران ویج در وندیداد ذکر شده از قبیل سغد و مرو و بلز همه در مشر ایاران واقاع اناد .دیگار ایان کاه لفاظ واناوهی یاا
وانگوهی که به نام رود متعلق به ایران ویج آمده در زمان پادشاهان ساساانی باه واژۀ پهلاوی "وه" یاا "وه روت" تعبیار مای
شد و این واژه را با رود آمو دریا تطبیق می کردند و منظور از رود "وه" بار طباق بناد  ۲۶و  ۲۲فصال  ۲۰بنادهش و هام
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چنااین منظااور نویساانده گااان ارمناای و چین ای بااه شاارحی کااه در روزنامااۀ آساایائی چاااه  ۱۶۶۰ماایالدی درج شااده همااان رود
جیحون یا اکسوس می باشد .دلیل نخستین قابل توجه نیست و نام کشورها در وندیداد ممکن است پس و پایش شاده باشاد .اماا
بر ضد دلیل دوم شواهد بسیاری است که محل ایران ویج را بر طبق این شواهد می تاوان در مغارب ایاران باه دسات آورد.
ایران ویج بر طبق بند  ۱۲فصل  ۲۹بندهش در مجاورت آذربایجاان واقاع شاده چناین مای نویساد "آذربایجاان از مشار باه
دریای خزر و از مغرب به سرزمین رنگه یا رنها محدود شده و این سرزمین به طوری که در بندهش آمده هماان سارزمین
ماد در جنوب یا ناحیه قره باغ در شمال قرار گرفته و ماد به عقیدۀ مغ ها کانون و قلب ایران است .و آریانم ویجو از لحاظ
اوضاع جوی یا سرزمین مزبور تطبیق می کند" .بنابرین ایران ویج با دشت حاصالخیزی کاه در میاان دو رود ارس و رود
کور واقع شده و بعدا ً به نام قره باغ شهرت یافته و در قدیم بر طبق کتاب یاقوت صافحۀ  ۱۷و کتااب ابوالفاداء صافحۀ ۱۴۱
فصل دوم به اران نامیده می شد ،مطابقت می نماید و آقای اشپیگل اوستا شناس شهیر آلمانی) در صفحۀ  ۲۱۲و  ۱۹۴جلد
اول کتاب خود محل آریانم ویجو را با سرزمین ارران مقرون دانسته و ارران را با اران و ایران یک سان پنداشته است .و
این که "ارر" به جای "اری" آمده از اختالف در لهجه ها پیدا شده است .و اتین دو بیزانس به گفتۀ اشپیگل سارزمین ارران
را در مجاورت کادوسیان یا گیالن پنداشته است .زیبائی و حاصلخیزی قره باغ در خطۀ قفقاز کنونی که به معنای بااغ سایاه
است ،شهرت دارد .اما زمستان آن بسیار دراز و ساخت اسات و احماد بیاک آقاایف یکای از سااکنان قاره بااغ مای نویساد کاه
مزارع قره باغ در نوروز پوشیده از بارف مای باشاد .و هاوای آن از  ۱۵مااه آوریال باه بعاد مالیام مای شاود و فصال گال و
غنچه از ماه مه آغاز می گردد و در تابستان دستجات کوچ نشین در باالی کوه ها و در دشات هاا باه حرکات و جنابش مای
آیند و این جنبش در نیمۀ ماه اوت پایان می پذیرد و از این جهات تابساتان در ایان خطاه مانناد ایاران ویاج باه طاوری کاه در
وندیداد ذکر شده فقط دو ماه است .این بود عقیدۀ دارمستتر دانشمند شاهیر فرانساوی کاه باه شارح بااال در حادود هشاتاد ساال
قبل بیان داشته و ایران ویج را با ارران در قفقازیه و قسمتی از آذربایجان کنونی منطبق پنداشته است )۱۸ .مسئله دلچسه
در ارائه دالیلی است که دارمستتر پژوهشگر توانا و وارد در تحلیل از متون قدیم چطاور خواساته تاا آریاناوئجاه را "ایاران
ویج" گفته و بعد آن چه دالیلی در مورد موقعیت این سرزمین وجود داشته ،طوری مردود بشامارد کاه بتواناد آریاناوئجاه را
همجاوار ایاران اماروزی قارار بدهاد .دالیلای کاه ارائاه داشاته و تااالش ورزیاده تاا اثباات کناد کاه قاره بااغ اماروزی موقعیاات
آریاناوئجه را داشته ،امروز همۀ آن دالیل رد شده اند .از یادآوری این دالیل یکی دو دلیل آن را تاکید می کنم کاه در اثباات
موقعیت آریاناوئجه دالیل موجه اند .او به کتاب یاقوت صفحۀ  )۱۷و کتاب ابوالفداء صفحۀ  ۱۴۱فصل دوم) تکیه کرده و
آورده است که ایران ویج دشت قره باغ که "اران" نامیده می شد ،مطابقت می نمایاد و از آقاای اشاپیگل اوساتا شاناس شاهیر
آلمانی نقل قول می کند که در کتاب خود صفحۀ  ۲۱۲و  ۱۹۴جلد اول) محل آریانم ویجو را باا سارزمین "ارران" مقارون
دانسته و ارران را با اران و ایران یک سان پنداشته است .و استدالل می نماید این که ارر به جای اری آمده از اختالف در
لهجه ها پیدا شده است .و اتین دو بیزانس به گفتۀ اشپیگل سرزمین ارران را در مجاورت کادوسیان یا گیالن پنداشته است.
در این گفته ها موجودیت "اران یا ارران" و "کادوسیان" در مجاورت قره باغ را دلیل نامیده شادن آریاناوئجاه مای داناد .او
کادوساایان را "گاایالن" فاارض ماای نمایااد .هرگاااه بااه مااوقعیتی کااه در متااون قاادیم اشاااره شااده ،تعمااق کناایم .دیااده ماای شااود کااه
آریاناوئجه را در شر قرار می دهند .از این رو این دو نام هم منطقا ً در شر قرار خواهند داشت .بنابر دالیال اثباات شاده
گیالن قدیم و اران قدیم هر دو در موقعیت بدخشان اماروزی افغانساتان هساتند .هناوز شاواهد کاافی در دسات اسات کاه شاهر
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جرم را در آن گذشته های دور "شاهر ِگاالن" مای گفتناد و "ارن شاهر" هناوز هام باا هماان ناام در غارب بهاارک یاا "ورناه"
زادگاه فریدون موجود است که این دو نام در تثبیت موقعیت آریاناوئجه ممد واقع خواهند شد.
تعدادی محققین که این موقعیت را بنابر دالیلی در خوارزم قرار می دهناد .یکای از آن هاا دانشامند آلماانی ماارکوارت اسات
که آورده است ،این مملکت همان است که در نخساتین فرگارد وندیاداد در فقارۀ ساوم از آن یااد شاده اسات و نخساتین کشاور
آفریدۀ اهورامزدا یااد گردیاده اسات .باه مناسابت آن کاه در فقارۀ ماذکور از زمساتان ساخت ایان مملکات صاحبت شاده اسات،
مارکوارت آن را خوارزم ذکر می کند .چه خوارزم در ایران زمین سردترین مملکت است)۱۹ .
دارمستتر در رد این ادعا با تکیه بر وندیداد استدالل می کند که آریاناوئجه خوارزم نیست .او می آورد که زردشات در بناد
 ۱۱فصل اول وندیداد از "اوروا" یاد نموده و این اوروا همان "اورغاانج" پایتخات خاوارزم مای باشاد و از ایان جهات مسالم
است که ایران ویچ قابل تطبیق با خوارزم نیست و هر دو را زردشات در وندیاداد جادا از یاک دیگار ذکار کارده و تبادیل یاا
ادغام یکی در دیگری محال و غیرممکن است .اکنون باید دید که ایران ویچ باا کادام سارزمین مطابقات مای نمایاد؟  )۲۰او
برای دریافت پاسز به پرسشش می گوید که ایران ویچ با اران سابق در قفقازیه کنونی منطبق باوده مای تواناد و دالیلای مای
آورد و می گوید که حال این که خوارزم قدیمترین کشور ایرانی نشین می باشاد و در جازوات دیگار اوساتا باه کارات از آن
یاد شده از آن جملاه در بناد  ۱۳مهریشات صافحۀ  ۴۴۶جلاد دوم کتااب دارمساتتر) سارزمین خاوارزم را در ردیاف مارو و
هرات و سغد از کشورهای ایرانی به شمار آورده است)۲۱ .
موقعیت آریاناوئجه بر اساس تحلیل دارمستتر در خوارزم رد می شاود .اماا ،موقعیات آن در قاره بااغ ارمنساتان نیاز مساتدل
نیست .هر آن چه را که وی به عنوان نشانه ای از بودن خوارزم در موقعیت آریانا وئجه مطرح می کناد ،باه آن چاه کاه از
متون قدیم و باالخصوص کتاب اوستا گفته شده ،مطابقت نمی یاباد .اشاارۀ متاون قادیم باه موقعیات آریاناوئجاه در شار خاود
گویای این است که ادعایش را باطل می سازد .ابراهیم پور داود نیز این اشاره را اصارار مای دارد و مای آورد کاه از ۱۶
مملکتی که در اوستا نام برده شده ،به ترتیب آورده شده اند و تاکید گردیده است که در مشر قرار دارند و آریاناویچ را در
سر آن ها قرار می دهند .با وجود این وضاحت برخی از دانشمندان می آورند که آریاناویچ در خاوارزم قارار داشاته اسات.
 )۲۲او سپس ادامه داده و می نویسد که در فرگرد اول وندیداد  ۱۶مملکت نامیده شده است که غالبا ً در مشر واقع هستند
و در تعیین محل آن ها ابدا ً اشکالی نداریم از آن جمله اسات ،ساغد سامرقند) و مارو و بلاز و هارات و جرجاان و قنادهار و
هلمند سیستان) و ری و هند و کابل و طبرساتان در سار ایان ممالاک اختالفای در میاان نیسات .چاه اساامی آن هاا در اوساتا
غالبا ً شبیه به اسامی امروزی این ممالک است .یا آن که به طور تحقیق مای دانایم کاه ایان ممالاک در قادیم چناین نامیاده مای
شده اند .مجموعا ً از شانزده مملکت اسم برده شده آریاویچ در سر آن ها قرار دارد)۲۳ .
با آن که دانشمند اوستاشناس پورداود بودن همۀ ممالک یادشاده در وندیاداد را در مشار مای پاذیرد ولای در تعیاین موقعیات
برخی از آن ها این گفته را نادیده گرفته و آن را دوباره به مغرب می برد .از آن جمله است موقعیت "ورنه " کاه آن را باه
گیالن و یا طبرستان امروزی کشور ایران قرار می دهد .حال آن کاه اشاارات و نشاانه هاایی از ایان ملاک وجاود دارناد کاه
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موقعیاات آن در بهااارک امااروزی بدخشااان افغانسااتان تثبیاات ماای شااود )۲۴ .همچنااان همااین نااام "ورنااه" هنااوز جاازو نااام
"وراشهر"  -ناحیه ای است در جاور بهارک بدخشان  -می باشد.
در بسا جاها دیده می شود که اشتباهات تعدادی از پژوهشگران تا حدی است که حتی مناطق و شهرهای امروزی را از هام
تفکیک نمی کنند .و بر اساس آن چه برای شان خوش آیند آید ،ابراز نظر می کنند .موسای جاوان کتااب وندیاداد اوساتا ،اثار
دارمسااتتر را بااه زبااان فارساای ترجمااه کاارده کااه از فحااوای ترجمااه معلااوم ماای شااود جااوان غالب اا ً در ترجمااه هیچگاااهی از
احساسات ایران گرایی دور بوده نتوانسته است .وی تبصاره ای در پااورقی صافحۀ  ۶۴در ماورد شاهر مارو کارده و آورده
که شهر مرو در حال حاضر مرکز جمهوری تاجیکستان شوروی و نزدیک مرغاب واقع شاده و راه آهان مااورای قفقااز تاا
سرحد چین از این شهر عبور می نماید .ساکنان مرو تا کنون قومیت و رسوم و عادات و زبان ایرانی را محفوظ داشته اند.
و اکتشافات دامنه دار باستانشناسی به وسیلۀ دانشمندان شوروی انجام گرفته و در کتاب مون گیت نقل شده است )۲۵ .اگار
به این نوشته اندکی تأمل شود دیده می شود که جز تبارز احساسات ایاران گرائای چیازی دیگاری از آن بیارون نمای آیاد .باه
طور قطع خواسته نشان بدهد که هنوز قومیت ،رسوم ،عادات و زبان ایرانی در مرو محفاوظ ماناده اسات .یکام؛ ایان کاه باه
طور مشخص زبان به نام ایرانی تا حال وجود نداشته بلکه دسته ای از زبان هاای آریاائی را باه ناام زباان هاای ایرانای مای
شناسند که هیچ یکی از این زبان ها در مرو دیروزی امروز وجود ندارد .در مارو دیاروزی کاه جاایش را شاهر عشاق آبااد
گرفته ،زبا ن ترکمنی رایج است که به زبان های ترکی ارتباط دارد نه با زبان های ایرانی .و نیاز قومیات ،رساوم و عاادات
مردمان ترکمن با باشنده گان قدیم مرو به طور کلی متفاوت است .موصوف که شهر دوشنبه را به جای عشق آبااد گرفتاه و
آن را به تاجیکستان منسوب دانسته ،چنین نتیجۀ خالف حقیقت را بیان می کند.
بادرنظر داشت عالیم و نشانه ها و اسناد و استدالل پژوهشگران موقعیت آریاناوئجه در خوارزم نمی تواند پذیرفته شود .از
یک طرف آمدن نام خوارزم در کتاب اوستا در پهلوی آریاناوئجه این ادعا مردود شمرده می شاود واز ساوی دیگار بناد ۱۴
کردۀ  ۴مهریشات اوسات ا دلیال قااطع بارای رد ایان ادعاا مای تواناد ،باشاد .در ایان بناد آماده اسات آن جاایی آریاناوئجاه) کاه
دریاهای عمیق و وسیع واقع است .آن جایی که رودهای پهن قابل کشتیرانی با انبوه خیزاب های خروشان به سنگ خاارا و
کوه خورده به سوی مرو هرات به سوی سغد َگ َو) و خوارزم شتابد)۲۶ .
محتوای بند  ۱۴کردۀ  ۴جایی را نشان می دهاد کاه در بااال آب خاوارزم قارار دارد یاا اشااره باه جاایی اسات کاه از آن رود
خروشان سرچشمه گرفته به طارف خاوارزم رواناه اسات کاه ایان اشااره و ناام گارفتن از خاوارزم مای رسااند کاه سرچشامۀ
رودی که به خوارزم می رود موقعیت آریاناوئجه را تعیین می دارد .لذا از تحلیل و پژوهش محققین این نتیجاه حاصال مای
شود که آریاناوئجه در موقعیت خوارزم دقیاق نیسات و باه جاای آن بایاد محال دیگاری باشاد کاه باا نشاانه هاایی کاه از آن در
اسناد تاریخی آمده مطابقت داشته باشد.
ب  -در موقعیت فرغانه گروه دیگری از محققین آریاناوئجه را در موقعیت فرغانه قرار داده اناد و ادعاا دارناد کاه فرغاناه
همان عالیم و مشخصات را در خود دارد کاه در اساناد تااریخی مانعکس یافتاه اسات .مقالاه ای در مجلاۀ آریاناا زیار عناوان
"اعالم تاریخی" به نشر رسیده که در این مورد تذکر می دهاد آریانااویجو سارزمین مطباوع و قشانگی باود .از روی ترتیاب
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خاک پانزده گانه و بعضی اشاراتی که در بندهش شده چنین معلوم می شود که آریاناویجو قطعه زمین بلند و چشامه خاناه و
دارای بعضی رودخانه ها بوده که موقعیت آن را می توان به اکثر احتماالت در جوار سرچشمۀ اکسوس فرغانه معین کرد.
)۲۷
طوری که دیده می شود مقالۀ یادشده سرچشمه رود اکسوس را فرغانه نوشته است که در این صورت تفریق شده نمی تواند
که هدف از موقعیت آریاناوئجه سرچشمۀ اکسوس است یاا فرغاناه؟ زیارا ،فرغاناه در سرچشامۀ اکساوس قارار نادارد .بلکاه
سرچشمۀ این رود پامیر است .دانشمندانی چون کیپرت نیز آن را در فرغانه مای آورد .اماا ،عالیام ونشاانه هاای جغرافیاایی
که در اسناد و آثار تاریخی مشاهده گردیده با سرزمین فرغانه کمتر تطبیق می شود.
ج -در موقعیت پامیر برخی دیگر از دانشامندان و محققاین آریاناوئجاه را در موقعیات منطقاۀ پاامیر قارار داده اناد .دانشامند
ب زرش اروپا ادوارد براون در کتاب "تاریز ادبیات ایران" از قول گیگر می گوید که آریاناوئجه یا ایرانویج در ناحیاۀ پاامیر
است )۲۸ .دکتر سیاوش نیز قربانی کردن برای میثرا یا مهر را در پامیر تاکید دارد و مای آورد کاه زردشات اوال قرباانی
را ممنوع می کند و ثانیا ً خدایش را که اهاورامزدا یعنای "داناای تواناا" مای ناماد و قرباانی گااو را نیاز کاه از هنگاماۀ میتارا
متداول بوده است ،را نیز نفی می کند .زیرا ،در هنگامۀ میترا چون زمین منطقۀ پامیر واقع در تاجیکستان کنونی) نیازمند
کود بوده است ،برای حاصلخیز تر و پربارتر شدن از مردم پاامیر مای خواهاد کاه گااوان را ساربریده و خاون آن هاا را بار
روی زمین پخش کند)۲۹ .
نتیجه ای که از بررسی موقعیت کوه ها و دریاهای یادشده در اوستا و دیگر منابع به دسات آماده بار موقعیات آریاناوئجاه در
پامیر و مناطق باالیی آمودریا تاکید دارند .احمدعلی کهزاد در کنفرانسی که در این مورد در تهران در ماوزۀ ایاران باساتان
برگازار شااده در مقالاه ای آورده اساات در فاالت بزرگاای کااه باین اناادوس ساند) و تیرگاارس دجلاه) و اوقیااانوس و مجاارای
اکسوس آمودریا) ،بحیرۀ خزر و سلسلۀ قفقاز منبسط است دو کشور افتادۀ آریائی نژاد که اجداد ماان ده هازار ساال قبال از
دامنه های پام یر از "بام دنیا" فرود آمدند .آریائی ها از دامنه های پامیر به جلگه ها و دره های افغانستان پراگنده شاده اناد .
.

 .ما افغان ها و ایرانی ها در حالی که کتاب مانند اوستا در دست داریم ،محتاج باه هایچ گوناه حادس و خیاال و تصاور

نمای باشایم .زیارا ،فرگارد اول وندیاداد یاا بااب اول حصاۀ ساوم اوساتا مهاد ناژاد آریاائی جمعیات افغاان و ایاران را باه علاات
مهاجرت که سردی دامنه های مرتفاع و سارد پاامیر باشاد باا مراتاب حرکات و مهااجرت قاوم ،قادم باه قادم ،ناحیاه باه ناحیاه،
عالقه به عالقه شرح می دهد .به طور صحید نشان می دهد که از آن بهتر تصور نمی توان کرد .باه اسااس شاهادت اوساتا
نیاکان مشترک افغان و ایرانی از آریاناوئجو که سرچشامۀ علیاای دائیتیاک و داراگاا ،یعنای آماو دریاا در دامناه هاای شامالی
پامیر در بر می گیرد ،به علت زمستان طوالنی و سردی هوا ترک گفته به سغد و ورو فرود آمدند)۳۰ .
موصوف مسکن اصلی و قدیمی آریائی را از سروده هاای ویادی تشاخیص داده و آورده اسات کاه اولاین کتااب ساروده هاای
آریائی یعنی ریگویدا اگر واضد و مستقیم راجع به مسکن اصلی و اولی و قادیمی آریاائی چیازی نمای گویاد از اشااراتی کاه
غیرمستقیم متن سرود پاره معلومات مفیدی به دست می آید که از آن خطاوط حرکات و مهااجرت آریاائی هاا در آریاناا و از
آن جا به کشور های مجاور هندو فارس) واضد معلوم می شود و راجع به مسکن اولی آریاائی هاا هام روشانی خاوبی مای
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افتد .در "سرودها" جمالت "صدزمستان" و "صد خزان" زیاد استعمال شده و از این بر می آید که پیش از این که به "ساپتا
 سندهو" یا عالقۀ پنجاب فعلی برسند ،در منطقۀ سردی زنده گانی داشتند که زمستان آن طاوالنی باود و تقریباا ً ده مااه ساالرا در بر می گرفت .با اتکاء به نقاط معلوم حرکت آن ها کاه در سلساله کاوه هاای ماذکور مای تاوان رساید و در آن جاا ایان
منطقۀ سرد را در سرچشمۀ اکساوس و اراضای همجاوار آن کاه عباارت از بدخشاان علیاا و منطقاه باین اکساوس و سایردریا
باشد ،قرار داد .در فصل اول سرودهای ریگوید حین صحبت از اساتعانت "انادرا" چاین اشااره شاده کاه از "منازل قادیم" باه
کمک ما رسید .این منزل اندرا را بعضی م خذ دیگر واضد در شمال هندوکش قارار مای دهناد .منازل قادیم انادرا باه معنای
دیگر همان مسکن قدیم آریائی است و به این ترتیب سرود ریگویدا هم برای مهد آریائی ما را باه طارف بااختر و سرچشامۀ
اکسوس و اراضی متصل آن رهنمونی می کند )۳۱ .هماین طاور در اوساتا نیاز از ایان مسائله یادشاده اسات .در فقاره ساوم
فرگرد اول وندیداد در جایی که ممالک ایرانزمین شمرده می شود؛ چناین آماده اسات اهاورامزدا گویاد نخساتین مملکتای کاه
من بیافریدیم ایران ویچ می باشد .اهریمن در آن جا مار و زمستان سخت پدید آورد در آن جا ده ماه زمستان است و دو مااه
تابستان .این ماه ها برای آب و زمین و گیااه بسایار سارد اسات )۳۲ .هام چناان بناد  ،۴فصال اول وندیادا آماده اسات کاه در
ایران ویج ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است .زمساتان سارد اسات بارای آب ،سارد اسات بارای زماین ،سارد اسات بارای
گیاه .در آن جا کانون زمستان است .همه جا سرما بدترین آفت ها است )۳۳ .مهرداد بهار هم بر آن است که بناا باه تحلیال
زبانشناسی و اسطوره ای ،آب و هوای سخت بری بر این سرزمین حاکم بوده است .تابستان ها داغ و بارانی و زمساتان هاا
سرد و برفی بوده است )۳۴ .برخی دیگر از پژوهشگران در پهلوی این اشارات محققین به نشاانه هاای دیگاری هام اشااره
داشته اند .آن ها می گویند که موقعیت اصلی آریاناوئجه را بائیست در مناطق قطبی سراغ گرفات  -آن هاا در نزدیاک بحار
زنده گی نمی کردند  -آن ها در مرکز قاره نبوده ،الاقل در داخل قاره به جائی که از بحر فاصله داشاته باشاد ،متاوطن باوده
اند  -وطن آریائی های اولیه کوهستانی بوده با کوه ها سروکار دارند  -در وطان آن هاا موجودیات دریاهاا و جویبارهاا قابال
دقت است که در محالت قابل عبور از دریاها پل های باریکی را باالی دریاها ساخته و نیز گذرهائی به وسیلۀ سنگ ها در
میان دریاها و جویبارها وجود داشته است)۳۵ .
 -1نشانه های جغرافیایی آریاناوئجه
نشانه هایی که از جغرافیای آریاناوئجه برشمرده شدند در منطقه پامیر و مناطق باالآب آمودریا یا دریای پنج مطابقات کامال
دارد .شدت سرما در مناطق پامیر بدون شک از آن دوره تا این عصر هناوز اداماه دارد کاه بناا باه گازارش میادیای اماروز
هفت الی هشت ماه این مناطق زیر برف قرار دارند .پاامیر و منااطق همجاوار آن باه طاور کلای کوهساتانی باوده کاه بناا بار
داشتن این صف ت در نام والیت بدخشاان کاه هماان منااطق را احتاوا مای دارد "کوهساتانی" ضامیمه شاده اسات ،یعنای والیات
"خودمختار کوهستانی بدخشان" که سرو کار زنده گی این مردمان در میاان کاوه هاا مای باشاد .دریاهاای کاالن و آبشاارهای
خروشان مشخصه ای از مناطق باالیی آمودریا است که از وادی هاای آن دریاهاای بزرگای باه دریاای پانج مای ریزناد و از
دره و دره سار آن آبشارهای عظیمی جاری است .آن چه در این رابطه قابل یادآوری می باشاد ایان اسات کاه قاراردادن پال
های باریک بر روی دریاها و آبشارها است .این پل ها تا سال های اخیر هم به نام پل های "یک چوبه" باالی دریاها وجود
داشت که در طی بیست الی سی اخیار کشایدن سارک ماوتر باه ایان منااطق ایان پال هاا از روی دریاهاا و آبشاارها در مسایر
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موتر رو به پل های اساسی تبدیل شدند ولی هنوز در ساحاتی که از سرک موتررو دورتر واقع اند؛ هنوز آن پال هاای یاک
چوبه وجود دارند .هم چنان است گذرگاه ها بر روی دریا ها و آبشارها کاه موجودیات سانگ هاای خاارا و بازرش در میاان
دریا وسیله شده برای گذشتن از باالی دریا و رفتن از یک منطقه به منطقۀ دیگار .چاه هماین مشخصاه حتای در دریاای پانج
مشااهود اساات و در تمااام آبشااارها در میااان دره هااا همااین گااذرگاه هااا وجااود دارد کااه بااه زبااان شااغنانی آن را "زبینڅهااک
 "zebincakگویند  .به ایان ترتیاب دیاده مای شاود کاه نشاانه هاای یادشاده باا موقعیات جغرافیاایی پاامیر و منااطق اطاراف آن
مطابقت کامل دارد.
اگر چه اشارات ونشانه هاای یااد شاده از قاول محققاین و پژوهشاگران نمایاانگر موقعیات آریاناوئجاه هساتند و ایان نشاانه هاا
پژوهشااگر را یاااری ماای رسا اند کااه محاال خاسااتگاه اقااوام آریااائی را مشااخص بسااازد کااه در چااه ساارزمینی ماای زیسااتند .امااا
مراجعااه بااه متااون قاادیمیتر و بااه ویااژه کتاااب اوسااتا ایاان حقیقاات را کااامالً بااه اثبااات ماای رساااند و تثبیاات موقعیاات آن نیااز بااا
درنظرداشت مطالب اوستا دقیقتر خواهاد باود کاه در آن تاذکر رفتاه اسات و در تعیاین موقعیات آریاناوئجاه بیشاتر کماک مای
رسانند.
یکم  -نشانه های جغرافیایی آریاناوئجه در اوستا
در باال یاد کردم که اوستا یک کتاب مذهبی است و مسایل مذهبی مربوط باه دیان زردشاتی را در بار دارد .مگار در پهلاوی
آن در اوستا از جاها و محالتی یاد شده که آدم های آن زمان به شکلی از اشکال باا ایان محاالت مرباوط مای شاوند و یاا هام
مسایلی در این محالت اتفا افتاده است .در بیشترین جاها از آریاناوئجاه تاذکر داده شاده و بارای مشاخص سااختن آن نقااط
جغرافیایی که این محل را مشخص می سازد ،نیز به طور واضد آمده است .آب هایی که در آریاناوئجه جریان دارند ،کاوه
هایی که در آریاناوئجه قد افراخته اند و نیز نشانه های دیگر جغرافی که هر یک از نشانه ها با جزئیات آن باه بحا گرفتاه
می شود.
الف  -موقعیت آریاناوئجه در کنار آب ها:
طوری که در باال هم ذکر یافت یکی از مشخصه ها معین می کند که در وطن آریایی های اولیاه دریاهاا و آبشاارها موجاود
بوده اند .در کتاب اوستا این دریاها یاد شده و نام آن ها نیز ذکر شده اند .در بند  ۴۵کردۀ هشتم اشی یشت آمده که زردشات
اشون در ایران ویاچ بار کراناۀ رود دائیتیاا [نیاک] او را بساتود )۳۶ .در ایان کارده ناام دریاا دائیتیاا گفتاه شاده اسات کاه در
آریاناوئجه قرار دارد.
آب که از نظار آریاایی هاای نخساتین قابال حرمات باود ،رب الناوعی را نیاز بارای آب هاا پذیرفتاه بودناد کاه ایان رب الناوع
"اردویسور اناهیتا" نام داشت .آنها معتقد بودند که این رب الناوع هماۀ آب هاای جهاان را زیار کنتارول خاود دارد .ایان رب
النوع بیشتر در شکل رود تجسم می یافت که از بلندترین قلۀ کوه هکر سرچشمه مای گرفات .در ناام گارفتن از ایان قلاه ایان
رود را مفس ر فارسی اوساتا "هکریاه" ناام گرفتاه و آورده اسات کاه هاوکر در اوساتا ،هکریاه اسام بلنادترین قلاۀ کاوه هربارز
است .رود اردویسور از باالی آن به بلندی هزار قد آدمی سارازیر شاده باه دریاای "فراخکارت" فارو مای ریازد )۳۷ .ایان
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رود از سرزمین اولیۀ آریائی ها می گاذرد ،رودی کاه باا تعیاین ماوقعیتش موقعیات آریاناوئجاه تثبیات مای گاردد .اردویساور
اناهیتا در شکل رب النوع آب ها مجسم شاده کاه ایان رب الناوع را همیشاه هماراه باا رودی قباول داشاته اناد کاه ایان رود از
سرزمین آریاناوئجه می گذشته است .همۀ سرکرده گان آریائی در برابر رب النوع آب ها قرباانی هاا را در جاوار ایان رود
اجرا می کردند .از این رود در اوستا به نام "دائیتیا" یاد می شود که یکی از سرکرده گان آریائی ها کی گشتاسب نام گرفته
شده که این رود را ستوده است؛ بند  ۴۹کردۀ نهم ،اشی یشت از آن یاد می دارد که کی گشتاساب بزرگاوار ،در کراناۀ رود
دائیتیا او را بستود )۳۸ .هم چنان که در کردۀ  ۷گوش درو اسه یشت در مورد این رود چنین تذکر رفته است درو اسه
توانای مزدا آفریدۀ مقدس را می ستائیم .کسی که چارپایان را .

.

 .از برای او کی گشتاسه بلند همت رو باه روی

آب دائیتیا صد اسه ،هزار گاو ،ده هزار گوسفند قربانی کرد .و زور نیازکنان چنین درخواست)۳۹ .
با آن که از اردویسور اناهیتا اکنون درمنطقه نام و نشاانی بااقی نیسات ،اماا رساوم "خاذایی یاا خادایی" تاا ساال هاای نزدیاک
ادامه داشت .طوری که در جریان ساال و بیشاتر در اواخار بهاار وقتای بارناده گای نمای شاد و خشاک ساالی مای آماد .ماردم
خږنۈن یا شغنان مراس م "خدایی" را برپا می داشاتند .ایان مراسام طاوری باود کاه جماعات در هار قریاه تجماع مای کردناد و
فیصله می نمودند که دو سه نفر به هار خاناه یاا خاانواده مراجعاه مای کردناد .خاانواده هاا باه انادازۀ تاوان خاویش یااری مای
نمودند .به یاد دارم که شاگرد صنف سوم مکتب بودم و آن سال بارنده گی کام باود و خشاک ساالی آماد .مردماان قشاال در
باغی جمع شدند و ریش سفیدان تقاضای "خدایی" خیرات) را نمودند و همه در جواب شاان لبیاک گفتناد .یکای دو روز در
حدود پانزده یا شانزده گوسفند جمع آوری شد و چیزی هم گندم .محل برگزاری خیرات عمومی یا خادایی را در لاب دریاای
پنج در پیشروی زیارت سید میرگل سری تعیین شد .گندم را میده کرده بودند و همۀ آن گوسفندان را ذبد نمودناد کاه گوشات
گوسفندان را در دیگ بزرگی چدنی انداختند و سپس گندم میده شده را هم به آن عالوه نمودناد .از گوشات و گنادم میاده شاده
غذای به نام "باج" پخته شد که این غذا تا کنون هم جنبۀ تقدسی دارد که در روزهای خاص در "خدیر ایاۈم" ایان جشان در
سایر مناطق به نوروز شهرت یافته است)" ،مراسم چراغ روشن"" ،خیرپچار" یکی از جشن هایی است کاه در چلاۀ کاالن
گرفته می شود) و "خدایی" ها خیرات عمومی ویا انفرادی) پخته می شود .در آن روز باشنده گان قشال به طور عموم و
نیز همۀ مسافران و عاابرینی کاه از آن سارک عماومی مای گذشاتند ،از آن غاذا اساتفاده مای نمودناد .در خاتم مراسام آخاۈن
دعای بلندی کرد و حاضرین آمین گفتند .امروز زماانی باا ماتن هاایی از اوساتا در ماورد قرباانی کاه در رو باه روی دائیتیاا
انجام یافته ،مواجه می شوم یاد ی از آن کشتار گوسفندان و برپا کردن خدایی در لب دریا و آن هام در پهلاوی زیاارت را در
ذهنم زنده ساخت که به یقین رسمی از آن رسوم آریائی ها تا این زمان رسیده است.
طاوری کااه در باااال ذکاار شااد کااه رود دائیتیااا در آریاناوئجااه قارار دارد .دقاات بااه موقعیاات و اشاااراتی کااه در بااارۀ آن یادشااده
موقعیت آریاناوئجه را بهتر می نمایاند .اگر چه دانشمندان در بارۀ موقعیت آن دارای نظر واحد نیستند با آن کاه نشاانه هاای
آن به طور واضد موقعیتش را مشخص می سازد .قبل از آن که در مورد موقعیت این رود صحبت داشته باشیم ،معناای آن
را بررسی می کنیم .در پهلوی کلمۀ "دائیتیا" کلمۀ "وانگوهی" نیز استعمال گردیده که وانگوهی دائیتیا اسم رودی اسات .در
مورد نام این رود آمده است که ونگوهی صفت است یعنای نیاک .بساا در اوساتا دائیتیاا بادون ایان صافت هام آماده اسات .در
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پهلوی نام این رود دائیتیک می باشد .تعیین محل این کوه رود منوط به دانستن محل مملکت آریاویچ می باشد .زیرا کاه ایان
رود در این مملکت جاری است)۴۰ .
از رود دائیتیا در بندهش نیز تذکر به عمل آمده است؛ در فصل  ۲۰در فقره  ۱۳گوید "آب رود دائیتیک از ایاران ویاژ آیاد
و به کوه کوفستان؟ در برابر کوه کوفستان عالمۀ سوالیه گذاشته شده کاه محال را تعیاین کارده نتوانساته اناد) شاود .از هماه
رودها در آن جانوران موذی خرفستر) بیشتر است .گفته شده است کاه دائیتیاک رود پار اسات از جاانوران ماوذی .یوساتی
کلمۀ کوفستان را در پهلوی گرجستان خوانده است و دائیتیک را رود ارس دانسته است .)۴۱ .مفسر اوستا در متن باال در
برابر کوفستان عالمۀ سوالیه گذاشته که شاید این سوال در رابطه به موقعیت آن مطرح باشد .آن طور که در پائینتر متن از
قول یوستی بر گرجستان تاکید شده است .ولای باه نظارم ایان ماتن در تعیاین موقعیات دائیتیاا بیشاتر کماک مای رسااند کاه در
تعیین موقعیت دائیتیا شکی را باقی نمی گذارد که دائیتیا همان آمودریا می باشد .به این دلیل که هنوز نام کوفساتان باه شاکل
کوف ب در بدخشان افغانستان موجاود اسات کاه در موقعیات یادشاده ماتن بنادهش مطابقات کامال دارد .آماو دریاا از جاایی کاه
سرچشمه می گیارد در امتاداد مسایرش باه هازاران سانگ هاای خاارا و صادها کاوه پایاه مای خاورد و تاا یکجاا شادن کوفا ب
خروشان می باشد .مسیری را که از سرچشمۀ آن تا کوف ب طی می کند به نام بااالآب آمودریاا یاا باه ناام دریاای پانج مسامی
است .مگر از یکجا شدن با دریاچۀ کوف ب دریا پنج از شدتش بااز مای ماناد و آرام در بساتر خاویش روان مای شاود .فصال
 ۲۴بندهش در فقرۀ  ۱۴رود دائیتیک سرور و بزرش رد) رودها خوانده شده است.
جلیل دوستخواه پژوهشگر اوستا بالعکس پورداود اوستاشاناس ایرانای ونگاوهی را صافتی بارای رود دائیتیاا مای داناد و مای
آورد "در اوستا نام دایتیا با صفت "ونگوهی" = وه ،به ،نیک) هماراه مای آیاد و در پهلاوی "وه روت" = باه رود) گفتاه
اند .این رود یکی از مهمترین و ورجاوندترین جاها در جغرافیای اساطیری و دینی ایرانیان است و بسایاری از رویادادهای
بنیادی دین مزداپرستی در کرانۀ آن اتفا می افتد .در کنار همین رود است که اهورامزدا با جم همپرسگی می کند و او را
به ساختن "ورجمکرد" رهنمون می شود .نیز در همان جا اسات کاه زردشات باا اهاورامزدا و امشاساپندان همپرساگی و هام
سخنی می کند .در وندیداد فر ،۱۹ .بندهای  )۲ -۱می خوانیم که اهریمن تبه کار ،دروج را همراه با دیگر دیوان به کشتن
زردشت بر می انگیزد .در برابر آنان زردشت نیایش "یثه اهو ویریو  ". . .را می سراید و آب های دایتیای نیاک را مای
ستاید و بدین سان دیوان را شکست می دهد")۴۲ .
در این گفتۀ دوستخواه یک نکته قابل دقت است ،وی در هدایت اهورامزدا به جمشید در کنار هماین رود اشااره مای کناد کاه
در ساختن "ور جمکرد" به وی هدایت می دهد .آن چه در این گفته آمده اسات اشااره ای اسات باه سااختن "ور جمکارد" کاه
امروز موجودیت "چید" خانه های بزرش کاه گااهی باه ناام خاناۀ جمشایدی هام یااد مای شاوند ).در شاغنان و دیگار سااحات
پامیرزمین نشانه ای از آن دوران است که در موقعیت نخستین جایگاه آریایی ها محفوظ مانده است.
در کتاب اوستا از رود دائیتیا در جاهای زیادی یادآوری می شود .در آن جاهائی که در اوستا از این رود اسم برده شاده از
این قرار است
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* -فقرۀ  ۳فرگرد اول وندیداد نشان می دهد که دائیتیا در پهلوی آریاناوئجه قرار دارد .در این فقره آماده اسات کاه نخساتین
سرزمین و كشور نیكي كه من  -اهوره مزدا  -آفریدم" ،ایران ویج" بود بر كرانه ي رود "دایتیا"ي نیك .پس آنگااه اهاریمن
هِمه تن مارش بیاماد و باه پتیاارگي" ،اَژدهاا" را در رود دایتیاا بیافریاد و"زمساتان" دیاو آفریاده را بار جهاان هساتي چیرگاي
بخشید)۴۳ .
* -هم چنان کرانۀ این رود جایی بوده که اهورامزدا و جمشید انجمن شان را در آن دایر مای نمودناد .از ایان رود چناین یااد
گردیده است


دادار اهوره مزدا بر كرانۀ) رود دایتیاي نیك در ایران ویج نامي ،با ایزدان مینوي انجمن فراز برد.



جمشید خوب رمه بر كرانۀ) رود دایتیاي نیك در ایران ویج نامي ،با برترین مردمان انجمن فراز برد.



دادار اهوره مزدا بر كرانۀ) رود دایتیاي نیك در ایران ویج نامي با ایزدان مینوي بدان انجمن درآمد.



جمشید خوب رمه بر كرانۀ) رود دایتیاي نیك در ایران ویج نامي ،همگام با مردمان گرانمایه بدان انجمن

درآمد)۴۴ .
* -بااه ایاان رود در هرماازد یشاات درود فرسااتاده شااده کااه چنااین آمااده اساات درود بااه فاار کیااانی ،درود بااه آریاااویچ ،درود بااه
سئوکه ،درود به آب دائیتیا ،درود به اب اردوی ناهید ،درود به همۀ موجودات پاک)۴۵ .
* -با برخی مراسم از قبیل هوم آمیخته به شیر و با برسم این رود ستوده شده است .کردۀ  ۵آباان یشات از آن چناین یااد مای
دارد از باارای ماان ای زردشاات اسااپنتمان ایاان اردویسااور ناهیااد را بسااتای کااه  . . .او را بسااتود آفریاادگار اهااورامزدا در
آریاویچ در کنار رود ونگوهی دائیتیا با هوم آمیخته به شیر با برسم با زبان خرد با پندار و گفتار و کردار با زور و با کالم
بلیغ)۴۶ .
* -زردشت اهورا مزدا را در کنار این رود ستوده است .هم چنین است یادآوری کردۀ  ۵آباان یشات او را بساتود زردشات
پاک در آریاویچ در کنار رود ونگوهی دائیتیا با هوم آمیخته به شیر با برسم با زبان خرد با پندار و گفتار و کاردار نیاک باا
زور و با کالم بلیغ)۴۷ .
*  -تعدادی از بزرگان نیز در برابر ایان رود قرباانی کارده اناد .یکای از آن هاا زریار اسات کاه کاردۀ  ۲۶آباان یشات آن را
چنین یااد مای کناد از بارای او زریار بار پشات اساب جناگ کناان رو باه روی آب دائیتیاا صاد اساب ،هازار گااو و ده هازار
گوسفند قربانی کرد )۴۸ .هم چنان کا ی گشتاساب نیاز در رو باه رو آن قرباانی مای کناد کاه در کاردۀ  ۷گاوش  -درو اساب
یشت آمده است از برای او کی گشتاسب بلند همات رو باه روی آب دائیتیاا صاد اساب هازار گااو ،ده هازار گوسافند قرباانی
کرد و زور نیازکنان چنین درخواست)۴۹ .
*  -آب این رود در کردۀ  ۱تیر یشت ستایش شده که آمده است آب دریای فرای را رود) ونگوهی در همه مشهور را ،نام
گوش مزدا آفریده را ،فر توانای کیانی را ،فروهر اسپنتمان زردشت را ما می ستائیم) )۵۰ .در پاورقی صفحه آمده اسات
که ونگوهی اسم رودی است غالبا ً درکتب پهلوی با رود رنگها یکجا نامیده شده و "وه روت" خوانده می شود .ونگوهی نیز
لفظا ً به معنی وه  -خوب می باشد.
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با وجود آن که اشارات مستقیم و نشانه ها در مورد موقعیت آریاناوئجه در اوستا است و موقعیت آن را در خاوارزم ماردود
می سازد که این موقعیت رود دائیتیا را نیز در آریاناوئجه صحه می گذارد ،باا آن هام دانشامند اوستاشاناس دارمساتتر چناین
استدالل می دارد "وقتی ایران ویج یاا آریاانم ویجاو باا سارزمین اران و قاره بااغ در قفقازیاه مطابقات نمایاد ،رود وانگاوهی
دائیتی نیز با رود قدیم ارس در شمال آذربایجان منطباق خواهاد باود و در ایان رود بار طباق منادرجات وندیاداد افعای و ماار
فراوان است .هم چنان که مارآبی در رود ارس شهرت دارد و ایان کاه رود وانگاوهی دائای تای در زماان ساساانیان باا رود
جیحون تطبیق می شد منافات نخواهد داشت که همان رود ارس باشد .زیرا در آن زمان ممکن است ،دو رود مزبور را کاه
یکی در مشر دریای خزر و دیگری در مغرب آن جریان دارد ،رود واحدی می پنداشتند .همچناان کاه دو رود ساند را در
هند با رود آمو دریا یا جیحون مشتبه می کردند")۵۱ .
در استدالل این دانشمند یکی از دالیلش بودن مار آبی در دریاای ارس اسات کاه دائیتیاا را ارس پذیرفتاه اسات .در صاورتی
که هیچ دریایی نخواهد بود که در آن ماار آبای موجاود نباشاد از ایان رو باه هیچوجاه باودن ماار در دریاای ارس نمای تواناد
موقعیت آن را با رود دائیتیا مطابقت بدهد .هم چنان استدالل یک نام برای دو دریا جالب اسات کاه هام رود ارس و هام رود
آمو که هر دو در موقعیت های متفاوت قرار گرفته اند ،را به نام رود وانگوهی دائیتیا بشناسند.
اشارات واضد تر در ماورد موقعیات رود دائیتیاا در اوساتا وجاود دارد کاه نشاان مای دهاد ایان رود از پاامیر سرچشامه مای
گیرد .بند  ۱۴مهریشت اشاره ای به ملاک هاای آریاایی دارد کاه چناین تاذکر از آن مای دهاد "آن جاائی کاه دریاهاای عمیاق
ووسیع واقع است .آن جائی که رودهای پهن قابل کشتی رانی با خیل امواج خروشان به سنگ خارا و کوه خاورده باه ساوی
ماار ِو هاارات بااه سااوی سااغد َگااو) و خااوارزم شااتابد" )۵۲ .ایاان مااتن اوسااتا دریاهااای ژرف و خروشااان ،رودهااای پهناااور
معاونین دریای آمو را تصویر میدارد که موقعیت امروزی جغرافیاای ایان رود باا گذشات هزارهاا ساال ایان نشاانه هاا را از
دست ندا ده است .هنوز در مسیر این رود خیزاب های بزرش و خروشان به چشم می خاورد .آن ماوانعی کاه صاخره سانگ
ها و کوهپایه ها باشد در مسیر معاونین آن و خود این رود تا حال وجاود دارد .لاذا ایان اشاارات اوساتا تثبیات کننادۀ آمودریاا
است که در آن زمان آن را دائیتیا گفته اند .همین ادعا را بند دیگری از آبان یشت تایید میدارد .بند  ۵کردۀ  ۱آبان یشت این
اشاره را چنین می نمایاند که گفته شده است "از این آب من یک رود به همه هفت کشور منتشر شاود و ایان یاک رود) از
آب من در زمستان و تابستان یک سان جاری است" )۵۳ .معلوم است که این هفت کشور یادشده در آبان یشت کشاورهایی
اند که آب آمو دریا از پامیر به طرف آن ها روان است .در مسایر آماو دریاا موقعیات ایان هفات کشاور چاون راگاا راغ در
بدخشان) ،سغد ،باختر بلز) ،مورو مرو) ،هری هرات) ،اروا اورگنج یا خوارزم) و هتومنت هلمند) برابار مای آیاد کاه
این بند کردۀ  ۱آبان یشت اشارۀ مستقیم است به پامیر که آمودریا از آن جا سرچشمه می گیرد .نقشاۀ طبیعای مسایر آمودریاا
موقعیت این کشورهای یادشده را می نمایاند.
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منبع این نقشه ویکی پدیا دانشنامۀ آزاد است.

یکی از نشانه ها در مورد موقعیت دائیتیا تعیین مسافه آمودریا تا بحیرۀ خزر است .در بندهای  ۴و  ۵اردویسور بانو نیایش
در مورد اردوی ناهید توضید داده شده است "بزرش در همه جا نامبرداری کاه در بزرگای باه انادازۀ هماه آب هاایی اسات
که در روی این زمین روان است .آن زورمندی که فرو ریزد از کوه) هکر به دریای فراخکرت .سراسر کنارهای دریای
فراخکرت به شورش افتد ،سراسر میان آن) باال برآید ،در آن هنگامی که باه ساوی آن روان گاردد ،در آن هنگاامی کاه باه
سوی آن سرازیر شود .آن اردویسور ناهید که دارای) دریاچه هزار جوی می باشد .هر یک از این دریاچه هاا و هار یاک
از این جوی ها به بلندی) چهل روز راه مارد خاوب اساب اسات)" )۵۴ .در ایان بنادهای اردویساور باانو نیاایش ماراد از
اردویسور ناهید ایزد آب ها است که د ر شکل رود دائیتیا تجسم می یابد که از کوه هکار سرچشامه مای گیارد .در ایان ماتن
خرده اوستا چند نکته اشارۀ م ستقیم به آمودریاا شاده اسات .ریخاتن آن از کاوه هکار باه دریاای فراخکارت کاه اماروز باه ناام
بحیرۀ کسپین شهرت یافته که این نام از اقوام کاسه برگرفته شده و کاسپین کلمۀ روسی است به معنی محل بود و بااش ایان
اقوام .نام این بحیرۀ در زبان فارسی بحیرۀ خزر است .قابل ذکر است که آمودریا در واقع نام قدیمی رود دائیتیا است که از
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کااوه هکاار سرچشاامه ماای گیاارد .امااروز ایاان دریااا بااه بحیاارۀ آرال ماای ریاازد مگاار در گذشااته ایاان رودخانااه بااه دریااای
خاازر میریختااه اساات .در ویکاای پاادیا ،دانشاانامۀ آزاد از قااول رضااا غیااا

آبااادی آمااده اساات کااه «گااذرگاه پیشااین و باسااتانی

آمودریا به سوی دریای خزر اماروزه باه شاکل گاودال و شاوره زاری باه ناام «اونگاوز» ،و نیاز گاذرگاه جدیادتر آن باه ناام
«اوزبای» اوزبوی) ،همچنان در محل دیده میشود و در برخی نقشهها و اطلسهای جغرافیاایی و عکسهاای مااهواره ای
نشان داده شدهاست )۵۵ .در متن های یادشده نشانه ها و اشارات مستقیم به موقعیت دائیتیاا در پاامیر مشااهده مای شاود؛ از
آن جمله است این رود از کوه هکر سرچشمه گرفته که کوه هکر همان سلسله کوه پامیر مای باشاد و باه دریاای فراخکارت
می ریزد .فراخکرت نام قدیم بحیرۀ خزر است که آمو دریا در آن جا می ریخت .به نقل از )۵۶
نام دائیتیا بعدها در دوره های مختلف تاریز تغییر کرد .در دورۀ ساسانیان پهلاوی آن را باه ناام "وه روت" گفتناد و یونانیاان
آن را به نام اکسوس می شناختند که بعضا ً اقسوس تلفظ می کردناد و باا آمادن اعاراب باه ایان سارزمین باه ناام رود جیحاون
مسما گشت .در دوره های بعدی مشهور به آمودریا شد که در اصل آمودریا به معنای رود شاهر آماو اسات .آماو کوتااه شادۀ
آمل می باشد .آمل شهری بوده در خراسان آن وقت .سرچشمۀ آمودریا بلورکوه است در مشر بدخشان و اماروز باه جهیال
آرال ختم می شود .در گذشته ها قبل از جنگ مغل ها با خوارزم شاه آب این رود به بحیرۀ خزر می ریخت اما مغل ها کاه
با خوارزم شاه در جنگ بودند ،مجرای آن را تغییر دادند که باالخره مسیر ایان رود باه طارف جهیال آرال جهات پیادا کارد.
)۵۷
از نشانه ها و اشارات مستقیم در دو متن باال یاد کردیم که هم چنان اشارۀ اردویسور ناهید دارای دریاچه هزار جوی و هار
یک از این دریاچه ها و هر یک از این جوی ها به بلندی) چهال روز راه مارد خاوب اساب اسات کاه اگار مساافه و تفااوت
ارتفاع سرچشمۀ آمودریا یا پامیر را با بحیرۀ خزر در نظر بگیریم ،به وضاحت دیده مای شاود کاه ایان یاادآوری ماتن اوساتا
حقیقت می یابد .از پاامیر تاا بحیارۀ کساپین در طاول مساافه ای را کاه آماو دریاا طای مای کناد بیشاتر از هازار دریاچاه هاا و
دریاهای خروشان به این رود می پیوندند .طی کاردن مساافۀ آن  -کاه طاول بیشاتر از دوهازار کیلاومتر را احتاوا مای کناد -
بیشتر از این مدت چهل روز راه مرد خوب اسب سوار خواهد بود.
هم چنان بند  ۹۶کردۀ  ۲۱آبان یشت نشانه است برای اثبات این قول که آمودریا همان دائیتیای اوساتا مای باشاد .در ایان بناد
اوستا آمده است من می ستایم کوه زرین در همه جا ستوده هکر را که از برای من از یاک بلنادی هازار قاد آدم اردویساور
ناهید از آن جا) فرود می آید .او به بزرگی همه آب هائی است که در روی این زمین جاری است .کسی که) با قوت تمام
روان است برای فروغ و فرش .من او را با نماز بلند می ستایم)۵۸ .
در متن باال از ارتفاع سرچشمۀ اردویسور ناهید که تجسم دائیتیاا مای باشاد  -صاحبت مای شاود  -کاه باه بلنادی هازار قاد آدم
فرود آمده و به دریای فراخکرت می ریزد .این تفاوت سطد ارتفاع بحیرۀ خزر با سرچشامۀ آمودریاا را نشاان مای دهاد کاه
ارتفاع حد اوسط سرزمین پامیر در حدود  ۵۰۰۰متر می باشد .در صورتی که دریای خزر در سال  ۵۲۹میالدی  ۳۰متار
پائین تر از سطد اقیانوس بوده است .ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزاد) حال اگر قد آدم را دو متر در نظر بگیریم می بینیم کاه قاد
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یک هزار آدم برابر دو هزار متر می آید که بر این اساس بیگمان تخمین آن زمان تفاوت ارتفاع هکر با فراخکرت نزدیاک
به حقیقت است.
از بررسی و تدقیق نشانه ها و اشاراتی که در مورد موقعیت رود دائیتیا در اوساتا آماده ،باه اثباات مای رساد کاه رود دائیتیاا
همان رود آمو یا آمودریا است که از کوه پامیر سرچشمه می گیرد و این خود بیانگر موقعیت آریاناوئجه در پاامیر ومنااطق
باالآب دریای پنج است که رسوم و آداب آریائی ها در آن جا شکل گرفت و به اقصی جهان منتشر گردید.
ب  -موقعیت آریانا وئجه در نشانۀ کوه ها
برای تعیین موقعیت آریاناوئجه برعالوۀ نشانه ها و اشاراتی که از موقعیت دریاها ذکر گردید ،هم چنان تعیین موقعیات کاوه
ها نیز به این ادعا صحه می گذارد کاه در آثاار و اساناد ماورخین و نیاز اسانادی کاه باه صاورت کتاابی در دساترس هساتند،
وجود دارد .یکی از نکته های اساسی که موقعیت آریاناوئجه را تثبیت میدارد ،موقعیت کوه های این سارزمین اسات کاه در
کتاب اوستا از این کوه ها یاد می شود .آریائی های اولیه به کوه ها احترام می گذشتاند که منبع آب های جاری بوده اند .در
بند  ۲کردۀ  ۸یسنای  )۴۲هفتن یشت بزرش اوستا آمده است به کوه هاایی کاه از بااالی آن هاا آب جااری مای شاود .درود
می فرستم و به دریاچه ها و استخرها درود می فرستیم و به مزارع گندم سودبخش درود می فرستم .به هر دو  -باه پاسابان
و آفریدگار  -درود می فرستم .

.

 .به قلۀ کوه هرا درود می فرستم .به زمین و همۀ چیزهای نیک و خوب درود می

فرستم)۵۹ .
یکی ا ز کوه هایی که بیشتر دراوستا یاد شده کوه هرا می باشد که در بند یادشدۀ باال به آن درود فرستاده شده است .این کاوه
محل اجرای زیادترین کارهای آریائی های نخستین می باشد .کوه هارا جاایی تصاویر شاده کاه میثارا یاا مهار از آن جاا هماۀ
ملک های آریائی را به نظاره می نشیند؛ درکردۀ  ۴مهریشت آمده است "نخستین ایازد میناوی کاه پایش از دمیادن خورشاید
جاودانۀ تیز اسب برفراز کوه البرز برآید .نخستین کسی که اراسته با زیورهای زرین از فراز کوه زیبا سر بر آورد .از آن
جا که آن مهر بسیار توانا بر همه خانمان های ایرانی بنگرد" )۶۰ .کوه هرا مورد ستایش و درود گفاتن بارای پادشااهان و
دیگر بزرگان آریائی بوده است .یکی از آن ها جمشید می باشد که ناام ایان کاوه باا ناام او بساتگی دارد .در کارده ای از رام
یشت آمده است "جمشید خوب رمه در پای کوه بلند سراسر درخشان و زرین هکار ،بار تخات زریان ،بار باالش زریان ،بار
فرش زرین در برابر برسم گسترده با دستان سرشار او را بستود"  )۶۱در متن نام کاوه هکار ذکار شاده کاه در بسای جاهاا
به جای هرا نام دیگر آن هکر نیز آمده است .به این کوه به وسیلۀ بزرگان و پادشاهان نیز درود فرستاده شاده اسات .در بناد
 ۷کردۀ دوم رام یشت از هوشنگ چنین یاد می شود هوشنگ پیشدادی در پای کوه البارز باه فلاز پیوساته ،بار تخات زریان،
بر بالش زرین ،بر فرش زریان در برابار برسام گساترده ،باا دساتان سرشاار او را بساتود  )۶۲ . . .هام چناین در پاای
همین کوه است که بزرگان و تاجداران آریائی قربانی های شان را انجام می دهند .جمشاید یکای از آن هاا اسات کاه در پاای
کوه هرا گله و رمه را قربانی می کند .در بندی از آبان یشت آماده اسات "از بارای او جمشاید دارناده گلاه و رماه خاوب در
باالی کوه هکر صد اسب هزار گاو ده هازار گوسافند قرباانی کارد" )۶۳ .هام چناان هوشانگ نیاز عمال قرباانی را در پاای
همین کوه اجرا می دارد که آباان یشات از او چناین یااد مای دارد از بارای او هوشانگ پیشادادی در بااالی کاوه) هارا صاد
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اسب هزار گاو ده هزار گوسفند قربانی کرد )۶۴ .هوشنگ قربانی می کند و از اردویسور ناهیاد خواساتار آن مای شاود تاا
پیروزیش را در برابر دشمنانش ضمانت کند .پور داود مفسر اوستا به زبان فارسی در مورد آن می نویسد که از رام یشات
و در فقرۀ  ۲۴از ارت یشت در هر چهار یشت هوشنگ پیشدادی در باالی کوه هرا به ایزدان یشت های مذکور که ناهیاد و
گوش و وایو و ارت باشند؛ فدیه نیاز نموده درخواست می کند که وی را بزرگترین شاهریار روی زماین گرداناد کاه وی را
به دیوها و مردمان و جادوان و پری ها و کاوی ها و کرپان ها چیر سازد که همه دیوها از او به هراس افتاده رو به گریاز
گذارند که او به دیوهای مازندران و دروغ پرستان ورنه دیلام  -گایالن) دسات یافتاه هماه را شکسات دهاد .ایازدان خاواهش
های هوشنگ را اجابت نموده او را کاامروا سااختند )۶۵ .هماین فدیاه را هاوم نیاز بارای مهار انجاام داده کاه در کاوه هکار
صورت گرفته است .در این یشت می خوانیم هوم مقوی درمان بخش و فرماناده زیباا باا چشام هاای زردرناگ در بلنادترین
قله کوه هرائیتی که موسوم است به هکر .از برای آن مهر) بی آالیش آن هاوم) بای آالیاش از برسام بای آالیاش و از زور
بی آالیش و از کالم بی آالیش فدیه آورد)۶۶ .
کوه ها در اوستا در بخش "یشت ها" نام گرفته می شوند .به ویژه در زامیاد یشت یا یشت  ،۱۹هوم یشت دوم یا یسانای ۱۰
یک سلسله کوه ها ذکر می شود .قسمی که تذکر یافت ،هرا یا هکر از مهمترین آن ها است که آریائی ها اکثار قرباانی خاود
را در پای این کوه ها اجرا می کردند .پادشاهان آریائی برای فتد و پیروزی خویش در پای این کوه هاا بار کناار آب دائیتیاا
مراسم قربانی را به جای می آوردند .کوه هرا یا هرائیتی کوهی اسات در اوساتا کاه منباع دریاهاا و آبشاارهای بزرگای گفتاه
شده که از آن پائین آمده با آمودریا می پیوندند .در بند های  ۵۰و  ۶۰مهریشت از آن چنین یاد می شود "آن کاه آفریادگار
اهورامزدا) بر فراز کوه بلند و درخشان با رشته های بیشمار بارای او آرامگااه پدیاد آورد  . . .از فاراز کاوه هرائیتای
ماه بر نخیزد .آرامگاهی که امشاسپندان هم هنگ خورشید باا روان خشانود و اندیشاۀ پااک بسااختند .تاا مهار بتواناد از فاراز
کوه هرائیتی سراسر جهاان خااکی را بنگارد" )۶۷ .در مهریشات مشخصاه هاایی بارای کاوه هارا معاین شاده کاه عاالوه بار
نکات باال در سایر بخاش هاای یشات هاا نیاز یااد گردیاده اسات؛ چنانچاه در زامیااد یشات بناد  )۱کاوه هارا هماه کشاورهای
خاوری و باختری را فرا گرفته و نخستین و بزرگترین کوه جهان است .در رشن یشت بند  )۲۵می خوانیم کاه ساتاره گاان
و ماه و خورشید ،گرداگرد کوه هرائیتی چرخانند .در مهریشت بند  )۱۳آمده اسات کاه مهار ایازد نگاهباان فاروغ و پاسادار
پیمان ،نخستین ایزدی است که پیش از دمیدن خورشید از کوه هرا به سراسر زمین های آریاائی مای نگارد .در هماان یشات
بند  ) ۵۰می خوانیم که آرامگاه مهر بر فراز کوه هرائیتی جای دارد که در آن جا نه شب است و نه تاریکی ،نه باد سرد و
نه باد گرم ،نه بیماری کشنده و نه آالیش دیوآفریده .از فراز کوه هرائیتی مه بر نخیزد.
از این اوصاف کوه هرائیتی معلاوم مای شاود کاه نخساتین آریاائی هاای مساکون در زادگااه شاان از شارایط خاوب و دور از
مشکل زنده گی داشته اند که در اوستا به نحوی از آن یادشده است .و این دوره همانا دوره ای است که به ناام دورۀ جمشاید
نیز یاد می دارند .با این گفته ها تا حدی نشانه ای از موقعیت کوه هرا یا هرائیتی نیز به دست مای آیاد .بناد  ۲۵رشان یشات
هرائیتی را با یک جزء ترکیبی برای این کوه یاد می دارد که معنای آن جزء ترکیبی واضد می سازد که این کوه در پاامیر
موقعیت دارد .در این بند آمده است "ای رشن اشون! اگر تو بر ستیغ کوه البرز هام باشای  -آن جاا کاه ساتاره گاان و مااه و
خورشید ،گرداگرد آن چرخانند  -ما تارا باه یااری همای خاوانیم" )۶۸ .در ترجماه ایان بناد باه فارسای دانشامند ایاران جلیال
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دوستخواه آن جزء را به "ستیغ" کوه ترجمه کرده است .در صورتی که مفسر اوستا باه فارسای پاورداود آن را چناین آورده
اساات "اگاار تااو ای رشاان فرشااتۀ عاادالت) در قلااۀ "تئاار هرائیتاای" باشاای ،در آن جااایی کااه گرداگاارد آن سااتاره گااان و ماااه و
خورشید دور می زنند .باز ما ترا به یاری می خوانیم")۶۹ .
در مقایسۀ این دو ترجمه دیده می شود که در ترجمۀ پورداود کلمۀ "تئر" برای کوه هرائیتی جزء ترکیبای آورده شاده اسات.
مگر در ترجمۀ دوستخواه "ستیغ" آماده اسات .معناای کلماه "تئار" را پاور داود "قلاه" و دوساتخواه "ساتیغ" آورده کاه هار دو
معنای مترادف اند .اما کلمۀ تئر در زبان شغنانی تا کنون استعمال می گردد که معنای آن "سیاه" است .به نظرم تا جائی در
امالی حروف این کلمه تغییری آمده که کلمۀ "تیر" را "تئر" نوشته اند .زیرا" ،تیر" به معنای "بااال" اسات .و "تیرهرائیتای"
به معنای "هرائیتی باال" مفهاوم دقیاق را مای رسااند .کلماۀ ای کاه باا حاروف اوساتایی آماده؛ چناین

اسات .آمادن

"تیر" در ترکیب نام کوه هرائیتی نشاان مای دهاد کاه هرائیتای باه دو بخاش  -بااالیی و پاائینی  -تقسایم باوده باشاد .هام چناین
پورداود در تبصره ای بر این افزوده است "بروسرهین ترکیب صفتی دارد .یعنی در بردارندۀ نیکاوئی و زیباائی .گلادنر و
دارمستتر از برای کلمۀ تئر آن را صفت گرفته اند که به زعم آنان کوهی است .باه گماانم ایان اشاتباه خواهاد باود .ساوال در
این است که کلمۀ تئر را به معنی قله و سر و تیغۀ کوه بگیریم .این کلماه مکاررا ً در اوساتا آماده و باه خصاوص از آن تیغاۀ
کوه البرز اراده شده است" ) ۷۰ .تا جایی که دیده می شاود ،ادعاای دارمساتتر و گلادنر در ماورد معنای کلماۀ "تئار" دقیقتار
است .در تعیین موقعیت آن نزدیکتر شده ،چنانچه پورداود از قول او در این باره نوشته است "ستئره" به معنی سره یا کوه
ساار و قلااه اساات .البااد بااا کلمااۀ "تئاار" بااه معناای قلااه اساات و بااه خصااوص از باارای قلااۀ الباارز اسااتعمال شااده ،ارتباااطی دارد.
دارمستتر همین کلمه را اسم کوهی از سلسلۀ غوربند در شمال کابل) احتمال داده است")۷۱ .
در پارا گراف باال چند نکته قابل دقت اند .قسمی که گفتم تیر هرائیتی مفهوم بخش باالیی هرائیتی را می رسااند آوردن کلماۀ
"ستئره" گره مشکل را در معنای آن باز می کند .طوری که معنای "تیر" را باال گفتم پسوند "س" در این جا معنای دیگاری
به آن می دهد .حدس می زنم که این پسوند تنه ا "س" ناه بلکاه کلماۀ "سار" اسات کاه یکجاا باا "تیار" کلماۀ ترکیبای "سارتیر"
خواهد بود که "سر" در زباان شاغنانی صافت تفضایلی مای باشاد کاه کلماۀ "سارتیر" باه معناای "بااالترین" مای آیاد .متنای از
بندهش نیز این ادعا را صحه می گذارد .پور داود در توضید کملۀ "تئر" از این کتاب نقل می کند و می آورد این کلمه در
تفسیر پهلوی "تئرک" شده .در بندهش فصل  ،۵فقرۀ  ۴مطابق به فقرۀ  ۲۵رشن یشت مندرج است  -در تئرک هریواز قلۀ
البرز) خورشید و ماه و ستاره گان دور می زنند" )۷۲ .در ماتن بنادهش باا کلماۀ "تئار" حارف "ک" عاالوه شاده کاه آن را
"تئرک" آورده اند .آمدن حرف "ک" در آخر هم به معنای آن یاری بیشتر می رساند .زیرا ،بر این باور دارم که این پساوند
حرف "ک" با کسرۀ حرف "ک" است که این شکل آن در زبان شغنانی به شکل "کے" نوشته می شود" .کاے" حروفای اناد
که به صورت پسوند کلمه های صفت ذاتی را در زبان شغنانی به صفت تفضیلی تغییر مای دهناد .در هماین کلماۀ "تیار" باه
معنااای "باااال" کااه صاافت ذاتاای اساات ،وقتاای پسااوند "کاے" بااه آن یکجااا شااود "تیاارکے" معنااای آن را تغییاار داده و بااه معنااای
"باالترین" می آید.
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در این جا می بینیم که "ستئره" هرائیتی در زبان اوستائی به "تیرک" هریواز تبدیل شده است که در زبان شغنانی "سرتیر"
یا "تیرکے" معنای هر دوی آن در این زبان همان "باالترین" هرائیتی می آید .دالیلای کاه ارائاه گردیدناد نشاان مای دهاد کاه
هرائیتی در موقعیت پامیر امروزی بوده است.
در اوسااتا هرائیتاای مشااهورترین کااوهی اساات کااه بااه نااام هااای هاارا و هکاار نیااز آن را یاااد کاارده انااد .در تعیااین موقعیاات آن
دانشمندان و پژوهشگران نظریات متفاوتی ارائه داشته اند .برخای از دانشامندان موجودیات ایان کاوه را باه صاورت فزیکای
نپذیرفته بلکه باورمند اند که هرا یک کاوه ماذهبی مای باشاد .پاورداود باا تکیاه بار نظریاۀ گیگار Ostiranische Kutlur,
 )۴۲Geiger P.از بندهش استدال ل کرده و می آورد "بندهش مفصل تر از این کوه صحبت داشته ،در فصل  ۱۲گوید که
در مدت  ۱۶سال کوه ها نمو نمودند .اما البرز در مدت هشت صد سال به درجۀ کماال درآماد .در مادت  ۲۰۰ساال باه کاره
ستاره گان رسید .در مدت  ۲۰۰سال به فلک ماه رسید .در  ۲۰۰سال بعد به فلک خورشید رسید و در  ۲۰۰سال دیگار باه
چااری فااروغ باای پایااان انیااران) رسااید .و  ۲۲۴۴کااوه هااای دیگاار روی زمااین از الباارز منشااعب شااده اساات .نظاار بااه ایاان
مندرجات کوه هرا) را باید یک کوه معنوی و مذهبی تصور نمود" )۷۳ .تعداد دیگری هام بار ایان بااور اناد کاه هارا یاک
کوه افسانه وی است .اما توصیف و نشانه هایی که از این کوه در اوستا داده شده می رساند که ایان کاوه افساانوی ناه ،بلکاه
یک کوه حقیقی بوده که مشخصه های آن را می توان باه صاورت بهتار در بناد هاای  ۱۳و  ۱۴مهریشات دریافات کاه چناین
بیان شده است " -۱۳نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید فنا ناپذیر تیز اسب در باالی کوه هرا بر آید نخستین کسی که
با زینت های زرین آراساته از فاراز کاوه) زیباا سار بادر آورد از آن جاا آن مهار) بسایار تواناا تماام منزلگاهاان آریاائی را
بنگرد - ۱۴ .آن جاا کاه شاهریاران دلیار [رزم آوران] بسایار بسایچ کنناد .آن جاا کاوه هاای بلناد و چراگااه هاای بسایار بارای
ستوران هست .آن جا که دریاهای فرای و ژرف هست .آن جا که رودهای پهناور در خور کشاتیرانی باا انباوه خیازاب هاای
خروشان به سنگ خاره ها و کوه خورد و به سوی مرو هرات) و سغد و خوارزم شتابد")۷۴ .
بندهای  ۱۳و  ۱۴کردۀ چهارم مهریشت نشان می دهد که کوه هرا در شرقی ترین نقطاۀ سارزمین آریاائی قارار دارد کاه باا
طلوع مهر همه خانمانهای آریائی را از آن جا نظاره کند .موجودیات کاوه هاای بلناد در اطاراف کاوه هارا تسلسال کاوه هاا و
پیوست آن ها را یک به دیگری می رساند .موجودیت چراگاه های زیاد در این کوه ها موقعیت کوه هرا را تعیین نموده می
تواند .رودهای پهناور از این کاوه هاا سرچشامه مای گیرناد و در مسایر خاود باا خااره سانگ هاا و کاوه بچاه هاا برخاورده و
تشکیل خیزاب ها می دهند .خیزاب های خروشان . . .
دوبند کردۀ چها رم مهریشت نشان میدهد که ارائه آن چقدر شاعرانه و ادیبانه است .آن جا بر فاراز کاوه هارا پایش از طلاوع
خورشید ،برآمدن مهر را توضید میدهد که با زیورهای زرین آراسته به نظارۀ خانمان های آریائی می برآیاد .تصاویری از
اشااعۀ خورشااید هنگااام طلااوع منظاارۀ زیبااائی اساات و نیااز تصااویری از برخااورد دریاهااا بااا دامنااه کااوه هااا و ساانگ خاااره هااا
تماشائی است که خیزاب های خروشان را تشکیل می دهند و این همه اوصاف یاد شده در مناطق باالیی اکسوس صد مای
نماید .موجودیت چراگاه ها برای ستوران ،تشکیل خیزاب ها در دریاها کاه معااونین جیحاون اناد ایان مسائله را تصادیق مای
دا رد و ایان جیحااون اسات کااه بااا رودهاای ژرف و خروشااان معاااونین خاویش بااه ساوی ماارو ،سااغد و خاوارزم ماای رود ،نااه
هریرود و یا رودهای دیگر که با قراردادن هرا در موقعیت البرز جز یک خوشبینی اشتباه آمیز چیز دیگر نمی تواند باشد.
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تعداد دیگری از دانشمندان موجودیت این کوه را قبول داشته مگار در تعیاین موقعیات آن نظریاات مختلاف ارائاه شاده اسات.
قسمی که در باال از گلدنر و دارمستتر یاد کردیم ،آن ها هرائیتی را اسم کوهی از سلسله غوربند در شمال کابل) گفتاه اناد.
در نظریات بیشترین پژوهشگران ایرانی هرائیتی را در موقعیت البرز قرار می دهند .البرز نام کوهی اسات کاه اماروز در
دو موقعیاات قاارار گرفتااه اساات .تعاادادی الباارز را رشااته کااوهی در بخااش شاامالی ایااران ماای داننااد و ریش اهٔ نااام آن در زبااان
اوستایی هره بره زئیتی و در زبان پهلوی هره برز است .این رشته کوه از سوی باختر از تالش جمهاوری آذربایجاان آغااز
میشود و در سوی شر تا درون ترکمنستان و افغانستان دنباله می یابد )۷۵ .مگر تعداد دیگر بر این باور نیستند و آن ها
الباارز را در موقعیاات والیاات بلااز در شاامال افغانسااتان قاارار ماای دهنااد .برخاای دیگاار نیااز بااا آن کااه ماای پذیرنااد هرائیتاای در
جغرافیای امروز ایران قرار دارد ،با آن هم در تعیین موقعیت آن دچار تردد و شک می باشند .دوساتخواه در کتااب "اوساتا
نامه مینوی آئین زرشت" چنین تذکر می دهد که هرائیتی یا هرا یا هربرز همین کوه البرز کنونی اسات اماا گااهی در اوساتا
از این نام کوهی ارائه شده کاه جاای آن دانساته نیسات" )۷۶ .و در جاای دیگار هماین دانشامند آن را کاوه اسااطیری قلماداد
کرده و می نویسد در اوستا هرا ،هرائیتی ،هرابرزائیتی و در پهلوی هربرز نام کوهی است اسااطیری و در فارسای البارز
شده و اکنون نام رشته کوه های معروف شمال ایران را بدین نام می خوانیم .در سرتاسر اوستای نو بارها به این نام بر می
خوریم .کای ایزد سروش که یک هزار ستون دارد و خود رشن و ستارۀ آذیان اسات ،بار فاراز البارز جاای دارد .یساـ ،۵۷
بند  ) ۲۱گیاه هوم که نوشابۀ آئینی "هوم" را از آن می گیرند ،بر فراز البارز مای رویاد .یساـ  )۱۰در بندهشان بخاش )۱۲
آمده است که همۀ کوه ها در هژده سال روییدند اما البرز در هشتصد سال به کمال رسید به دویست سال تا باه ساتاره پایاه،
به دویست سال تا به ماه پایه ،به دویست سال تا به خورشید پایه و به دویست ساال تاا باه آسامان زبارین رسات و دوهازار و
دویست و چهل چهار کوه روی زمین از البرز جدا شد .در دینکرت گفته شده که یک سار "چیناود پال" بار البارز کاوه نهااده
شده است)۷۷ .
ابراهیم پورداود هم چنین در تفسیر فرستادن درود به کوه هارا در پااورقی صافحه  )۱۳۱ادعاای بااال را تکارار مای کناد و
می گوید "غالبا ً در طی یشت ها از کوه هرا ذکری شده است .کوه مذکور نیاز هرائیتای گفتاه شاده اسات .در ترجماۀ پهلاوی
هربرز و در فارسی البرز گوئیم .هرچند که امروز البرز کوه مخصوص و دماوند که دارای  ۵۶۲۶متر ارتفااع اسات و از
بلندترین قلل آن به شمارمی رود ،معلوم همه کس می باشد .ولی در ادبیات مزدیسنا تعیین این کوه بیارون از اشاکال نیسات.
در زامیاد یشت ،فقرۀ  ۱آمده است که کوه هرا تمام ممالک شرقی و غربی را احاطه کرده اسات و آن نخساتین و شاریفترین
کوه محسوب شده است .در رشن یشت ،در فقرۀ  ۲۵می خوانیم که ستاره گان و مااه و خورشاید دور قلاۀ آن کاه تئاره باشاد؛
دور می زنند .ظاهرا ً بایستی کوه مذکور در طرف مشر واقع باشد")۷۸ .
در تفسیر و تحلیل از موقعیت کوه هرائیتی به طور عموم دانشمندان و پژوهشگران ایرانی این کاوه را در موقعیات البارز و
آن هم البرز در شمال ایران قرار میدهند .این که چرا به چنین نتیجه ای دست یازیده اند ،شاید هم بنا به دو دلیل به ایان امار
مبادرت ورزیده اند .یکی از دالیل شاید هم نزدیک بودن کلمۀ البرز با هرابرزاتی که تلفظ پهلوی کاوه هرائیتای باشاد ،اسات
و دو دیگر این که ،طوری که دیده شده تعداد بیشتر پژوهشگران ایرانی با روحیۀ وطندوساتی و نشانلیزم باه مساایل تااریخی
برخورد کرده اند که قرار دادن کشوری به نام ایران به جای ایرانی  -که از باستان نامش باقیمانده است  -سبب انگیزش آن
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ها به چنین کاری است .اگر چه از یک سو داشتن چنین روحیه سبب می شود تا یک پژوهشگر باا ذو و عالقاۀ زیاادی باه
کار تحقیق بپردازد و از هر کنج و کنار اسناد و مدارکی را دستیاب نماید .ولی از سوی دیگر سبب می شود تا بخاش دیگار
از تاریز آریایی ها نادیده گرفته شود و زیر گرد و خاک فراموشی تاریز سپرده شود .و تا جایی که دیده می شود در ماورد
اقوام غیرایرانی آریائی هم چنین اتفا افتاده اسات .چنانچاه بخاش عظیمای از ایان تااریز در یادفراموشای تااریز ثبات اسات.
نگارنده این سطور زمانی به تحقیق تاریز و فرهنگ آریائی پرداختم و با این روحیه که تاریز ما با تاریز ایاران یکای اسات
به نکاتی توجه ام جلب شد که اقوام پامیری که در میان چهار کشور جبرا ً تقسیم شده دارای مشخصات خاص خود است .آن
چه را که به عنوان داشته های فرهنگی در آثار مورخین قدیم می خواندم و برخی از این عناصار فرهنگای را کاه در میاان
اقوام ایرانی به فراموشی سپرده شده ولی در این عصر و زمان پس از گذشت هزارها سال هنوز در گنجیناه هاای فرهنگای
اقوام پامیری به طور زنده عملی است .در طی این چندین سال کاه از فرهناگ قادیم آریاائی صاحبت باه میاان مای آیاد بادون
کدام دلیلی آن را ایرانی می نویسند .این عمل سبب شده بود که تعدادی از اقوامی که در کتاب اوساتا و ساایر اساناد تااریخی
معرفی شده ،از نظر مورخین پنهان بماند و هویت آن ها انکار شود .این بخش اقوام آریائی که تورانی های رقیب با ایرانی
ها در اساطیر آریاائی بودناد ،باا ساقوط آخارین سلسالۀ پادشااهان یفتلای از خاط تااریز کناار گذاشاته شادند و هماۀ داشاته هاای
فرهنگی و زبانی آ ن ها را دانشمندان به نام ایرانی مسما ساختند .ضرورت است تا تاریز ،فرهنگ ،عقیاده و باورهاای آناان
با هویت مشخص خود شان روشن شود .برای روشن شدن هویات ایان اقاوام کتااب اوساتا ساند معتباری اسات ،باا آن کاه ایان
کتاب یک کتاب مذهبی زردشتی است و به طور کل در دفاع از ایران و در دشمنی با توران نوشته شده ،ولای از وجاود آن
اقوام و امپراتوری های آن ها انکار نیست .بنابران تثبیت موقعیت کوه ها در اوستا این حقیقت روشن می شاود کاه بیشاترین
ملک های یاد شده در اوستا در جغرافیای توران موقعیت داشته است .از آن جمله است موقعیت کوه هرائیتی کاه دانشامندان
به صورت عمدی و یا غیرعمدی آن را در ایران و منجمله در موقعیت امروزی البرز قرار می دهند ،باا آن کاه البارز کاوه
مشهور در شمال افغانستان و آن هم در والیت تاریخی بلز یا بخدی نیز قرار دارد ،حتی اشاره ای هم نکرده اند.
ایرانی ساختن متن های قدیم اوستا در سال هاای جدیاد باه شادت آغااز شاده اسات .هار متنای کاه در آن آریاایی باوده ،ایرانای
ساخته شده است .همین طور به جای هرا نام البرز را قرار داده اند .برای روشن شدن ادعا به ترجمۀ دو دانشمند ایرانی از
یک متن بند  ۱۳کردۀ  ۴مهریشت اوستا توجه شود
ترجمۀ پورداود نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید فناناپذیر تیز اساب در بااالی کاوه هارا برآیاد .نخساتین کسای کاه باا
زینات هااای زریاان آراسااته از فااراز کااوه) زیبااا ساار بادر آورد .از آن جااا آن مهاار) بساایار توانااا تمااام منزلگاهااان آریااائی را
بنگرد)۷۹ .
ترجمۀ جلیل دوستخواه اوست نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشی ِد نیستیناپذیر و تیزاسب از فاراز کاوه الباـرز بار آیاد.
اوست نخستین کسـی کـه بـا زیورافزار زرین و آذین بسته از آن فرازگاه زیبا بر دمیده؛ از آنجاست که آن بسایار تواناا هماه
خانمانهای ایرانی را مینگرد)۸۰ .
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دیده می شود که مفسر اوستا ابراهیم پورداود منزلگاهان را آریائی و کوه را هرا مای نویساد ،در حاالی کاه جلیال دوساتخواه
آن را خانمان های ایرانی و کوه را البرز می آورد .بدون شک کار دوستخواه بر اساس کار پورداود بوده است کاه واضاحا ً
این جعل اسناد تاریخی را نشان می دهد .این کار دوام دار است که نه تنها پژوهشگران به صورت منفارد باه آن دسات زده
اند بلکه منابع دانشگاهی و تیم های دانشگاهی نیز از آن بی بهره نمانده اند .در مورد تغییر نام کوه هرا به البرز مقاله هایی
از نشرات دانشگاه ها نیز وضاحت می دهند .در مقاله "تاثیر باورهای میترایی بار تااریز بلعمای" کاه نوشاتۀ فرنااز گلشانی،
دکتر عطامحمد ر ادمنش و دکتر مهدی تدین نجف بادی گروه دانشامندان اسات؛ چناین مای خاوانیم "در بااور ایرانیاان باساتان،
كوه البرز تا منتهي الیه آسمان كشیده شده بود و آسمان به این كوه پیوند میخورد" .آن ها به نوشتۀ جان رسل هنیلز از کتااب
شناخت اساطیر ایاران تکیاه نماوده و آورده اناد «آساماني كاه چاون صاخرهاي از المااس ،جهاان را مانناد پوساته اي در بار
گرفته و ت َه كوه البرز به آن پیوسته است» .هم چنان نوشتۀ باقری ،معصومه و سحر رستگاری نژاد را اساس قارار داده و
می نویسند "براساس یشت ها  ،البرز نخستین كوه به شامار میارود .ساتارگان و مااه و خورشاید باه دور قلا آن میچرخناد و
در بندهش بیان میشود كه البرز پیرامون این زمین به آسمان پیوسته است")۸۱ .
برخی دیگر از پژوهشگران ایرانی با آن که به این نکته متوجه شده اند که البرز در موقعیت جغرافیایی کوه هرا باوده نمای
تواند و نشانه های داده شده از این کوه در اوستا به این موقعیت برابر نیستند ،با آن هم از این ادعا دست نکشیده و البرز را
با پامیر یکجا در موقعیت کوه هرائیتی قرار داده اند .مرادی غیا آبادی دانشمند ایرانی در ترجماۀ مهریشات بناد  ۱۳کاردۀ
 ۴عین ادعا را ابراز داشته ولی در تعیین محل کوه هرا دچار تردد شده و در پاورقی می آورد کوه «البرز» در باورهاای
ایرانی نه تنها همین البرز فعلی بلکه همه کوهستانهایی که از «پامیر» و «بدخشان» در شر ایران آغاز و به غربیترین
بخش کوههای آسیای کوچک میپیوندد ،در نظر بوده است .این بند همچنین نشان میدهد که در دوران سارایش مهار یشات،
مهر غیر از خورشید بوده است )۸۲( .س آن که بی ربنشمند ر .چند پ .بگربف پنشیر ر .م و.ر ج

س ربیش مه ر یش ت م د

نویتد" :اشارههای جغرافیایی موجود در مهر یشت نشان میدهد که محال سارایش آن ،سارزمینهای جناوبی آسایای میاناه و
افغانستان امروزی و نواحی پیرامون رود «آمو» آمودریاا) باوده اسات" )۸۳( .در ایان نوشاته باه طاور واضاد جاای
شمال
ِ
سرایش مهریشت را نواحی پیرامون آمودریا آمده است که این خود نشان می دهد که موقعیت هرائیتای نیاز هماان جاا اسات.
اما ،چگونه این پذیرفتنی شده که در محل سارایش جغرافیاا یاک جاای ولای در تعیاین اماروزی باه البارز و آن هام در ایاران
اصرار گردد.
بر اساس اسناد و شواهد از نشانه ها و اشاراتی که در مورد موقعیت کوه هرا آماده اسات پاامیر و ناواحی اطاراف آن بیشاتر
از هر جای دیگر این نشانه ها و اشارات را در خود دارد .عالوه بر نکاتی کاه ذکار شاد ،برخای شاواهد دیگاری نیاز وجاود
دارد که این ادعا را تایید گردد؛ به این صورت
*  -تعدادی از ملک های دیگر آریاائی چاون ورناه ،راغاا ،ساغد کاه در اوساتا از آن ذکار شاده در اطاراف سلساله کاوه هاای
پامیر واقع اند که بند  ۱کیان یشت از آن شاهد است .در این بند آمده است " نخستین کوهی که از ایان زماین برکشایده شاد،
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"البرز" هرائیتی) بلند است که همۀ سرزمین های باختری و خاوری را فراگرفته است )۸۴ .این بند نمایانگر آن است که
مناطق یادشده در اطراف سلسله کوه های پامیر واقع اند.
*  -یکی دیگر از نکاتی که می تواند اشارۀ مستقیم به موقعیت کوه هرائیتی در پامیر و ناواحی آن داشاته باشاد ،کثیرالسلساله
بااودن ایاان کااوه هااا اساات .پااامیر نااام مجموعااه رشااته کوههااای متصاال بااه هیمالیااا و مشاارف بااه زنجیااره کوهسااتانهای تیااان
شان ،قراقروم ،کونلون و هندوکش است و در میان بلندترین مناطق کره زمین قارار دارد .از گذشاته دوری ایان منااطق را
با عنوان بام جهان که اصطالحی در زبان فارسی است ،میشناسند)۸۵ .

نقشۀ پامیر ،برگرفته شده از ویکی پدیا  -دانشنامه آزاد.

همین شکل جغرافیای تشرید شده به وضاحت در بند  ۳۲رشن یشت دیده می شاود؛ در ایان بناد آماده اسات "بگ ر ت و ه م ب
.ش پ ک ر .س ال هرسری ر.خش ن کثنربلتلتله س شد ،ر .آن ج ئد که نه شب بست ا نه ت .ی د ،نه س ر سرر بست ن ه گ رم،
نه ن خوشد ستن  .مهلک نه کث فت ریو آفریده ا آن هرسری که بی آن مه سر نخنزر ،م ترب سه ی  .مد خوبننم" ( )۸۶همن
طو .ر .سند  ۲۵آا.ره شده بست" :هربئنید ر.خش ن کثنربلتلتله هم ن پ منر بست که نقشه بم رای آن موی د بی بم ر بس ت
بگر هم تو ب .ش پ ک ر .س ال قل ۀ ک وه هربئنی د ،ر .آن ج ئد ک ه گرربگ رر آن س ی .ه گ ن ا م ه ا خو.ش ند م را .م د
ینند ،س شد م ترب سه ی  .م د خ وبننم" ( )۸۷ع الاه س رآن ر .بی سن ده ک ه بی ".ش " ی ر ش ده. ،ش بی زر ربرگ ر ن زر
آ.ی ئد ه

نختین سوره ا ننز پرهنزگ  .معن شده بست بی ن م ق سل رقت ا تأمل بست ک ه ق س ل ی رآا .م د ربن م ".ش

 "Rashanبمال ت ریف شده ".ښه  " Rax’anمد س شد (ر .بی مو.ر ر .سخش کلمه ه
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".ښه  " Rax’anت کنون ر .من ن مررم ن ش غن ن ا .اش ن معم ول بس ت .اش ن ن م ف .س د ش دۀ ".ښ ن" م د س ش د ک ه
هنوی بی مررم خور .ب ".ښه " مد گویند
*  -بف زان س ر ک وه هربئنی د ک ه رالیل د س رب موقعن ت پ منر ر .ج ی ه آ.ی ن ائج ه رب.ر ،ر .سرخ د ک وه ه

ری ر نن ز

بش .بتد جلب توجه مد کنند که بی موقعنت .ب ت یند نم یند ر .سند  ،۱۱ه د  ۱۰یتن بی چند کوه ن م س رره ش ده ا آم ده بس ت:
پس آن گ ه مرغد پ ک ا آیموره ترب سه هر سو سپربگند :ر[ .من ن] سینغ ه

[کوه] "باپ یر سئ " ،سر ف ربی [ک وه] "س یئرا

س  ،".ر .تهن ه [کوه] "کوسراپت" ،ر .پرت ه [کوه] "ایش پت" ا ر .کوه "سپنت گون" ( )۸۸ر .بی می ک ه خط ب س ه
هوم بست بی چند کوه ن م سرره شده که ر .جملۀ آن ه ی د هم کوه سپنت گون مد س شد که پژاهش ربن موقعن ت آن .ب سلت لۀ
کوه هنداکش مد ربنند؛ جلنل راسیخوبه بی رب.متییر نقل قول مد کند ا مد آا.ر" :سپیت گون به معنی "سپیدگون" یاا "ساپید
هاوم" بار آن مای رویاد .دارمساتتر ایان کاوه را از کاوه هاای سلسالۀ
رنگ" نام یکی از کوه هایی است که گیاه "هاوم" یاا "=
َ
هندوکش شمرده و به دو شعبۀ "کوه بابا" که هر دو "سفید کوه" خوانده می شوند ،اشاره می کند" .ماتن نشاان میدهاد از کاوه
هااایی یادشااده کااه در آن هااا گیاااه هااوم ماای رویااد .هاام چنااان در بنااد  ۶زامیاااد یشاات از سااپیت ورنااه نااام گرفتااه شااده کااه جلیاال
دوستخواه در بارۀ آن می نویسد "سپیت ورن نام کوهی است .برخی بر آن اند کاه ایان کاوه هماان ساپیت گاون اسات کاه در
شمار کوه های رویشگاه گیاه "هوم" از آن نام برده شده است")۸۹ .
*  -یکی از مشخصه های کوه های نامبرده شده در متن باال همانا روییدن گیاه هوم است .طاوری کاه اذهاان شاده ،ایان گیااه
در همان کوه ها نام گرفته شده می روید و جای دیگری دیاده نشاده اسات .ایان گیااه کاه در زباان شاغنانی آن را "هوماجاک"
گویند ،می روید .گیاهی است طبای کاه در اکثار اوقاات کساانی کاه باه درد دنادان مباتال شاوند ،هوماجاک را مای جوشاانند و
شیرۀ آن را در دندان ها می گیرند که سبب آرامش درد دندان می شود .همین طور در رابطه به این گیااه در آثاار ماورخین
آمده است که عصارۀ آن نشه آور بوده که آن را با شیر یکجا می کردند و در مراسم خاص می نوشایدند .هرچناد کاه اکناون
هم شیر را در م راسم خاص استفاده می کنند .ولی از عصارۀ هوم دیگر سخنی در میان نیست .روییدن گیاه هاوم نشاان مای
دهد که کوه های یادشده از جمله شاخه های سلسله کوه های پامیر می باشد.
*  -هم چنان هشت رشته کوه به نام "وشن" در بند  ۳زامیاد یشت آورده شده اسات دو رشاته کاوه "همنکاون" ،هشات رشاته
کوه "وشن" ،هشت ستیغ "اورونت" و چار کوه "ویاذون" )۹۰ .اباراهیم پاورداود در ماورد معناای کاوه وشان مای گویاد کاه
اوستاشناسان به آن معنا نیافته اند )۹۱ .شاید یکی از دالیلی کاه باه آن معناا نیافتاه اناد هماناا موجودیات صادای "َښ ’ "xدر
ترکیب این کلمه می باشد که برای این صدا در کتاب اوستا حرف معینی وجود دارد که نبود ایان صادا در زباان هاای دیگار
باع گردیده تا کلمه هایی که در ترکیب خود این صدا را داشته باشند درست خوانده نمی شوند .از این رو صادای "َښ’" x
را با تلفظ "ش  "shگرفته اند که معنای آن را نیافته اند .این کلمه هنوز به عین تلفظ در زبان شغنانی مروج اسات" .واښان"
صفتی است به معنای "سایرعلف" کاه کاوه هاای "واښان" کاوه هاای سایرعلف را گویناد .محفاوظ باودن ناام ایان کاوه هاا خاود
تاییدکنندۀ این ادعا می باشد که این کوه ها در ساحات پامیر و اطراف آن قرار دارند.
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*  -اشارۀ دیگر از کوه آرزور در وندیداد می باشد موقعیت این کوه نظر به مسکن دیوها کاه وندیاداد از آن تاذکر مای دهاد،
نیز می تواند در ماورای کوه های پامیر باشاد .در فصال ساوم بناد  ۷وندیاداد آماده اسات "ای آفریننادۀ جهاان جسامانی و ای
مقدس بگو بدانم کدام زمین است بدانم که اندوه و غم فراوان دارد؟ اهورامزدا پاسز داد و گفت ای اسپیتمه زردشات ،غام و
اندوه در دهانۀ کوه آرزور  Arzuraفراوان می باشد .در این محل است که گروهی از دیوها از مکان و مسکن دیاو دروج
کوه وردوج) بیرون می آیند و به حمله می پردازند" )۹۲ .در بخش از وندیداد به مکاان دیوهاا و از آن جملاه مساکن دیاو
دروج اشاره شده است .این مکان در دهانۀ کوه آرزور گفته شده که دارمساتتر در تبصارۀ پااورقی آن را در کاوه البارز مای
گوید و آن را با قلۀ دماوند تطبیق می دهاد و مای گویاد کاه ایان قلاه باه وسایلۀ ساورای عمیقای باه دوزی و مساکن اهاریمن و
دیوان راه دارد .در مورد موقعیت این کوه که مکان دیو دروج گفته شده می توان احتمال داد که این مکان کوه های وردوج
باشد که در موقعیت شرقی ورنه زادگاه فریدون قرار دارند .هم چنان مکان دیگری در شامال ورناه باه ناام زردیاو هناوز باا
همان نام وجود دارد .قریب بودن این مکان به ورنه این احتمال را می تواند تصدیق کند که نام دروج در طی هزارهاا ساال
از آن تاریز به وردوج تبدیل شده باشد.
از نشانه ها و قراین بررسی شده به این نتجه می رسایم کاه کاوه هاای یادشاده در اوساتا موقعیات جغرافیاایی اماروزی پاامیر
معین می کنند.
ج -موقعیت آریاناوئجه از نشانه های ملک های دیگر اوستا
در صفحات گذشته موقعیت آریاناوئجه را بادرنظرداشت نشانه ها و اشااراتی کاه در ماورد دریاهاا و کاوه هاا وجاود داشات،
جست و جو کردیم و اینک در مورد موقعیت برخی از ملک های یاد شده در اوساتا یافتاه هاایی از مشخصاه هاای آن هاا را
پیشکش می داریم .تا جایی اسناد و شواهد دساتیاب شاده دو ملاک از میاان آن ممالاک نشاان مای دهاد کاه آن هاا در موقعیات
بدخشان امروزی افغانستان قرار دارند که یکی از آن ها راغا یا راغ و دیگری ورنه یا بهارک می باشد.
 -۱راغا راغا که به شکل راگا نیز نوشته شده و مفسرین و مترجمین اوساتا آن را "ری" نامگاذاری کارده اناد ،دوازدهماین
ملکی است از  ۱۶ملک یادشدۀ آریائی ها در کتاب اوستا .راغا مملکتی گفتاه شاده کاه در جملاه مملکات هاای آریاائی وجاود
دارد .در فرگرد اول فقرۀ  ۱۳وندیداد از آن چنین یاد میشود دوازدهمین سارزمین و كشاور نیكاي كاه مان  -اهاوره مازدا -
آفریدم" ،ري" بود كه سه َرد در آن فرمانروایند پس آنگاه اهریمن هِمه تن مرش بیامد و به پتیارگي ،گناه "برانگیختن سست
باوري" را بیافرید )۹۳ .هم چنین از کتاب دارمستتر نیز متن همین فرگرد توسط موسی جوان چنین ترجمه گردیده اسات
"دوازدهمین کشور با نزهت که من اهورامزدا آفریدم ری یا راگا  Raghaبا ساه ناژاد اسات .اهاریمن پرمارش بار ضاد آن
آفت بی اعتمادی پدید آورد" )۹۴ .در این دو ترجمه دیده می شود که تفاوت هایی به چشم می خورد .در ترجماۀ پاور داود
نام مملکت "ری" گرفته شده و در کتاب دارمستتر "راغا  "Raghaبوده که مترجم آن را ری ساخته و نیاز در پهلاوی ری
راگا را نیز آورده است .در صورتی که حروف التین یا انگلیسی نشان می دهد که در اصال آن "راغاا" اسات .از سارزمین
راغا در یسانا نیاز یاادآوری شاده کاه دانشامندان ایرانای آن را باه "ری" گرفتاه اناد .چنانچاه در فقارۀ  ۱۸هاات  ۱۹یسانا مای
خوانیم  -كدامند پنج ردان؟
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خانه خدا ،دهخدا ،شهربان ،شهریار و پنجمین آنان زردشت در سرزمینهاي دیگر ،جز ري زردشتي).در ري زردشتي تنها چهار ]تن] ردانند.
 كدامند ردان این سرزمین ها؟خانه خدا ،دهخدا ،شهربان ،شهریار و پنجمین آنان زردشت )۹۵می بینیم که مملکت دوازدهم یادشده در اوستا راغا است .در کتیبههای هخامنشی و منابع یونانی نیز ملکی به صورت رشآ
) (Regaو رغه ) (Regeثبت است که دانشمندان آن را "ری" گفته اند)۹۶ .
ابراهیم پور داود در رابطه به نام "راغا" در فرگرد اول بناد  ۱۶مای گویاد کاه در فرگارد اول وندیاداد)  ۱۶مملکات نامیاده
شده است که غالبا ً در مشر واقع هستند و در تعیین محل آن ها ابدا ً اشکالی نداریم .از آن جمله است سغد سمرقند) و مرو
و بلز و هرات و جرجان و قندهار و هلمند سیستان) و ری و هند و کابل و طبرستان .در سر این ممالک اختالفی در میان
نیست .چه اسامی آن ها در اوستا غالب شبیه به اسامی امروزی این ممالک است .با آن که به طاور تحقیاق مای دانام کاه ایان
ممالک در قدیم چنین نامیده شده اند )۹۷
تاکید پورداود بر آن است که در تعیین محل ملک های یادشده اشکالی موجود نیست و گویا نام های آن ها در اوستا غالبا ً باا
نام های امروزی آن ها مطابقت دارد .این گفته او را اگر مصدا سخن بپذیریم .پاس راغاا در اوساتا هماناا ملاک "راغ" در
بدخشان است که با نام اوستائی آن مطابقت می کند نه "ری" اماروزی در جاوار تهاران اسات؛ ایان ادعاا از چناد نقطاه نظار
قابل تدقیق است
 مطابقت نام راغ در موقعیت بدخشان با نام راغا یادشده در اوستا این ادعا را صحه می گذارد که راغ همان راغای اوستااست.
 قسمی که در توضید پورداود آمده که  ۱۶مملکت غالبا ً در مشر واقع هستند ،پس در تعیین محال ری اشاکالی باه وجاودمی آید که ری در مشر نه بلکه در مغارب موقعیات دارد و راغ در مشار واقاع اسات .پاس راغ هماناا راغاای اوساتا مای
باشد.
 یکی از دالیل دیگر در این رابطاه همجاوار باودن راغ باا ورناه از یاک طارف و باا کوفا ب از طارف دیگار اسات .زیارا؛ورنه نام قدیم بدخشان می باشد که نام امروزییش بهارک شده است و کوف ب نیز همان است کاه در بنادهش باه ناام کوفساتان
آمده است .موقعیت راغ در جوار این دو محل یادشده نیز موید این امر است که راغ همان نام ملک راغا می باشد.
راغ به معنای دامنه کوه ،صحرا و مرغزار آمده است و راغ نام سرزمینی است در شمال غارب والیات بدخشاان افغانساتان
که الحال به سه ولسوالی یا شهرستان تقسیم گردیده اسات .راغساتان یکای از ولساوالیهای والیات بدخشاان در شامال خااوری
افغانسااتان اساات .ایاان ولسااوالی در سااال  ۱۹۹۵ماایالدی از ولسااوالی «راغ» جاادا شااد .دیگاار ولسااوالیهای تشااکیل شااده از
ولسااوالی راغ عبارتنااد از کوهسااتان و یاااوان .ولسااوالی بااه نااام راغ دیگاار وجااود ناادارد .ایاان ولسااوالی همساارحد اساات بااا
ولسااااوالیهای کوهسااااتان ،یاااااوان ،شااااغنان ،دروازباااااال مااااایمی) ,خواهااااان ،کااااوف آب و بااااا ناحیااااه شااااورا آباااااد ،والیاااات
ختالن تاجیکستان)۹۸ .
 -۲ورنه :ورنه نام ملکی است از ملک های یادشدۀ آریائی ها در کتاب وندیداد اوستا که در شمارۀ  ۱۴قارار گرفتاه کاه در
مورد آن آمده است چهاردهمین کشور با نزهت که مان اهاورامزدا آفریادم ورناه چهاار گاوش اسات کاه در آن فریادون قاتال
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ازی دهاک زائیده شده است .اهریمن پر مرش بر ضد آن آفت بی قاعده گی غیرعادی زناناه و تجااوزات بیگاناه پدیاد آورد.
 ) ۹۹این که در متن آن را زادگاه فریدون کشندۀ اژی دهاک ضحاک) گفته ،در تعیین موقعیت جغرافای آن شاده مای تواناد
از آن ورنه را در جغرافیای امروز دریافت .هم چنان در متنی از اوستا این ملک محل بر تخت نشستن فریدون نوشاته شاده
با اجرای مراسم آن زمان که معمول بوده است .در این متن آماده اسات "فریادون پسار آبتاین از خانادان تواناا ،در سارزمین
چهارگوشه ورن ،بر تخت زرین ،بر بالش زرین ،بر فرش زرین در برابر برسام گساترده باا دساتان سرشاار او را بساتود".
)۱۰۰
مراسم قربانی کردن که در دوران رواج داشته فریدون نیز آن را به جا می آورد که چناین آماده اسات از بارای او فریادون
پسر آثویه از خاندان توانا در مملکت) چهارگوشه ورنه) صد اسب هزار گاو ده هزار گوسفند قربانی کرد)۱۰۱ .
در مااتن هااایی یادشااده مشخصااه هااایی جغرافیااایی بااه مشاااهده ماای رسااد کااه ماای تااوان باار اساااس آن نشااانه هااایی دریافاات کااه
موقعیتش در جغرافیای امروز تثبیت گردد؛ به این صورت
*  -یکی از این مشخصه ها است که آن را چارگوشه خوانده اند .ابراهیم پورداود در این مورد بر تفسیر پهلوی تکیاه کارده
و آورده که ورنه چهارگوشه خوانده شده است .تفسیر پهلوی را چنین واضد مای ساازد نخسات بارای آن کاه چهاار راه باه
سوی ورنه داللت می کند .آن را چهار گوشه گفتند .دوم آن که ورنه دارای چهار شهر عمده است .همان طاوری کاه غالباا ً
از دیوهای مازندران اسام بارده شاده اسات )۱۰۲ .آنچاه باه ارتبااط مشخصاه هاای جغرافیاایی ورناه آماده و نشاانه هاای آن
بررسی شده به نظرم دقیق نیست .زیرا؛ چهار راه آمدن به یک شهر یا ملاک دلیال چهارگوشاه باودن آن شاده نمای تواناد .تاا
جایی که دیده می شود صفت چهارگوشه بودن آن به خط اوساتائی چناین "

" اسات .در ایان کلماه ترکیبای

جزء دوم آن که "گوشه" آورده شده ،در اصل اوستائی آن "گوښه" می باشد که با حرف "ښ" است .این حرف اوساتائی کاه
از جانب اوستاشناسان "ش" گرفته شده معنای اکثر کلمه ها را دگرگون نشان می دهد .کلمه گوښه به همان تلفاظ اوساتائییش
هنوز در زبان شغنانی موجود و به معنای "کنج" یا "دورتر از راه" می باشد .بنا باه ایان معناای کلماه ،گوښاه باه راه داللات
کرده نمی تواند .گوښه در این جا چارکنج بودن را می رساند .هم چنان تعبیار چهاار شاهر باه ورناه نیاز یاک تاراوش ذهنای
معلوم می شود .هم چنان دیوان مازندران نیز قابل بح است که در پاراگراف های بعدی به آن خواهیم پرداخت.
*  -یکی از مشخصه ها می تواند تولاد فریادون سرسلسالۀ اقاوام آریاائی در ورناه باشاد .در یسانا ایان مسائله چناین وضااحت
دارد "دومین بار در میان مردمان جهان استومند »آبتین«،از من نوشابه برگرفت و این پاداش بدو داده شد و این سهرایي
سدا .سند كه با .ب پتري یبره شد» :فریدان« بی خ ندبن توبن  . . .آن که "بژر ره ک" .ب فرا کوفت بژ ره ک س ه
پویه ،سه کله ،شش چشم .ب ،آن رب.ندۀ هزب .گونه چ الکد .ب ،آن دیو بسیار زورمند دروج را ،آن دروند آسیب رسان جهان
را ،آن زورمندترین دروجي را كه اهریمن براي تباه كردن جهان اشه ،به پتیارگي در جهان استومند بیافریاد" )۱۰۳ .دیاده
می شود که فریدون در ورنه اژی دهاک را فرو کوفت و خود بر تخت نشست .در بندی که به ورنه اشاره می شود و گفتاه
می شود که چهارمین کشور که اهورامزدا آفریده ورنه بود که در آن فریدون قاتال آزی دهااک زائیاده شاده اسات و اهاریمن
پرماارش باار ضااد آن آفاات باای قاعااده گاای غیرعااادی زنانااه و تجاااوزات بیگانااه پدیااد آورد .در پاااورقی صاافحۀ  ۷۱در کتاااب
"مجموعااۀ قااوانین زردشاات" در رابطااه بااه ایاان مااتن متاارجم ماای آورد کااه منظااور از ساارزمین ورنااه در بنااد  ۱۶فصاال اول
وندیداد به اتفا همه اوستاشناساان عباارت از گایالن و دیلام اسات و مقصاود از تجااوزات بیگاناه مداخلاه تورانیاان و تازیاان
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آشوری در این ناحیه است )۱۰۴ .آن چه به ارتباط این تفسیر مترجم باید گفت آن که ورناه ناه گایالن باوده مای تواناد و ناه
هم دیلم .اگر اوستاشناسی ورنه را در موقعیات گایالن قارار مای دهاد از بای خباری وی از جغرافیاای اوساتا اسات .ماراد از
تجاوزات بیگانه به هیچ صورتی تجاوزات تورانی ها بر ایرانی ها بوده نمی تواند .زیرا ،آن چه در این بند اوستا ذکار شاده
مربوط به دورۀ آغاز زنده گی آریائی ها بوده که هنوز آن ها باه اقاوام جداگاناه تقسایم نشاده بودناد .لاذا چناین قضااوت چناین
یک تراوش ذهنیگرایانه چیزی بیش بوده نمی تواند.
*  -مشخصه دیگری هم بر اساس متن های اوستا بودن دیوان در این ملک است که از اهورامزدا اساتدعا مای گاردد تاا ایان
دیاوان را براندازناد .در بناد  ،۲هاات  ۲۷یسانا مای خاوانیم "ایناك آن بزرگتار از هماه  -اهاورمزدا  -را "اهاو" و "رتاو"
برمیگزینیم تا اهریمن نابكار را براندازیم؛ تا دیو خشم خونین درفش را بارافگنیم؛ تاا دیاوان مزنادري را بارانیم؛ تاا هماه ي
ورنَ « را برانادازیم" ) ۱۰۵ .در ایان بناد مای بینایم کاه پایش از باه پادشااهی رسایدن فریادون ورناه در
دیاوان و درونادان » ِ
تصرف گویا دیوان بوده است .و به دیوان صفت دروندان داده شده است .در برخی جاهای دیگر اوستا به این دیاوان صافت
"دروغپرستان" داده می شود .چنان چه در بند  ۱۹هرمزد یشت  -یاد شده است "و این بیست اسامی مانند جوشن پشت سر
و زره پیش سینه به ضد گروه غیرمرئی دروغ و نابکاران ورنا و کیاذه تبه کار و به ضد اهریمن مفساد ناپااک بکاار رود".
 ) ۱۰۶در تعیین موقعیت ورنه پورداود از قاول وسات آن را در گایالن و دیلام قارار مای دهاد و مای نویساد ورناا
 Varenaاساام مملکتاای اساات .مستشاارقین را در ساار تعیاین محاال آن اخااتالف اساات .بااه قااول ساانت آن مملکاات پتشااخوارگر
 Patašxvargarاست که عبارت باشد از دیلم یا گایالن حالیاه .بناابرین مملکات ماذکور در ناحیاۀ کوهساتانی جناوب قفقااز و
ناحیۀ جنوب غربی دریای خزر واقع است .این مملکت همان است که در نخستین فرگرد وندیداد در فقرۀ  ۱۶از آن یاد شده
است .چهارمین مملکت روی زمین شمرده گردیده و مسقط الراس فریدون خوانده شده اسات .رجاوع شاود باه دارمساتتر Z.
 ۱۴. ۲A.و به گیگر .۳۹. ۲G. I. Ph.
موصوف عالوه می کند که به فقرۀ  ۳۲هرمزدیشت هم نگااه کنیاد راجاع باه دیوهاای مازنادران و دروغپرساتان ورن کاه باه
دین قدیم آریائی باقی بوده ،دیوها یا پروردگاران آریائی را می ستودند)۱۰۷ .
پژوهشگران بیشتر ورنه را در موقعیت گیالن فعلی قرار می دهند .معلوم می شود که این تعیین موقعیت بدون دالیل مساتند
فقط بر بنیاد یک خوشبینی نسبت به ایران است ک ه به شاکلی مستشارقین نیاز در ایان ادعاا راهای را تعقیاب کارده اناد کاه باه
ترکستان رفته است .پورداود از قول سانت آن را پشاتخوارگر مای گویاد .و ناام پتشاخوارگر را بااالخره باا گایالن برابار مای
سازد .در پاراگراف های بعدی این مسئله به بح گرفته می شود.
آن چه از مشخصات ورنه بررس ی گردید و نشانه های آن معین شد ماوقعیتش باه گایالن و دیلام برابار آماده نمای تواناد .ایان
نشانه ها و مشخصه هایی که در اوستا و سایر اسناد تاریخی یاد شده با مشخصاه هاا جغرافیاایی و تااریخی بهاارک بدخشاان
برابر است .به این ترتیب که موقعیت بهارک آن اضالع چهارکنجی کاه در وندیاداد از آن تاذکر یافتاه ،خطاوط مساتقیم میاان
زمین های هموار و دامنه های کوه ها می باشد .طوری که یک ضالع ایان چهاارکنجی از قریاه فرماراغ باه طارف رباابی و
مرکز ولسوالی  ،ضلع دیگر آن از محل ولسوالی به پل وردوج  ،ضلع دیگر آن از پال وردوج باه طارف شاش پال و مسایر
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دریای کوکچه و ضلع دیگر این چارضلعی از فرمراغ به شش پل است .هم چنان مسیر سه دریاچه به داخل بهارک نیز این
شکل را بیشتر نمایان می سازد که داخل شدن این سه دریاچه به طور طبیعی بهارک را چهارگوشه ساخته است .بدین ساان
که از جنوب دریای جرم  ،از شمال دریای زردیو  ،از شر دریاای وردوج داخال بهاارک شاده کاه در وساط هار ساه دریاا
یکجا گردیده ؛ دریای کوکچه را تشکیل میدهند که از غرب بهارک به سمت فیض آباد خارج می شود .این ساختمان طبیعی
بهارک به طور طبیعی چهارکنج می باشد که به آن نشانه اوستا وفق دارد .همین طور چار راهی که از بهاارک بیارون مای
شوند به چهار منطقه اساسی و شهرها پیوست می روند .یکی از این راه به شهر جرم که در قدیم آن را " ِگاالن" مای گفتناد
و به سوی یمگان و منجان پیشرفته به ناواحی چتارال مای رساد .راه دیگار از ایان جاا باه سامت شار اداماه مای یاباد کاه از
وردوج گذشته به اشکاشم و به واخان پیش رفته و به کشور چین ختم مای شاود کاه در قادیم ایان راه ابریشام باوده اسات .راه
سومی آن به طرف شیوه می رود و از آن جا به به طرف شار باه شاغنان و باه طارف شامال باه ملاک راغ مای رساد .راه
چهارم به طرف غرب رفته و به شهر فیض آباد کاه چناد عصار پیشاتر آن را "جاوزون" مای گفتناد ،مای رساد کاه اداماۀ راه
ابر یشم می باشد .به هر صورت آن چه قابل یادآوری است باید تاکید داشت که بهارک به طور واضد چهارکنج است کاه از
هر چار طرف این موقعیت به خوبی مشاهده می شود.
آن چه در پژوهش ها و تحقیقات دانشمندان بازتاب یافته ؛ تعدادی از آن ها که این ملک آریایی را در موقعیت گیالن کنونی
مربوط کشور ایران قرار داده اند و تا حال در همه آثار که به ایان ارتبااط نگاشاته شاده بار ایان نکتاه تاکیاد دارناد .شاواهد و
اسناد نشان دهنده این حقیقت است که ورنه در موقعیت گیالن امروزی قارار گرفتاه نمای تواناد  .زیارا ایان نامگاذاری بناابر
خوش بینیهایی صورت گرفته که این نوع خوش بینیها در نامگذاری مناطق تاریخی بدون درنظرداشت واقعیت آن مورخاان
را به انحراف کشانیده و از واقعیات هاای تااریخی دور سااخته و چاه بساا کاه چشام پوشای از ارزش هاای فرهنگای تااریخی
صورت خواهد گرفت .به این ارتباط دالیل پایین شاهد مدعای ما خواهند بود که ورنه در موقعیت بهارک بدخشان در شمال
شر افغانستان خواهد بود
*  -نخستین کشور آریایی ها در اوستا آریاناوئجه گفته شده اسات کاه مورخاان و جغرافیانویساان باه طاور کال باه ایان عقیاده
هستند که این کشور آریایی در آسیای میانه بوده که به باور تعدادی از آن هاا در منااطق پاامیر و مااحول آن موقعیات داشاته
است .بنا بر این دلیل که کشور آریاناوئجه در پامیر باشد؛ لذا کشور چهاردهم نیز لزوما ً در موقعیت نزدیک به آن بوده مای
تواند و در آن زمان که اسطورۀ آریائی ها شکل گرفته از گیالن امروزی ایران هنوز نامی پیدا نبود و پای آریایی ها هناوز
به سرزمین های غربی فالت ایران نرسیده بود لذا نمی توان ورنه را در موقعیت گیالن امروزی تصور کرد.
*  -طوری که فقره یادشده اوستا را مورد غور قرار دهیم ؛ مشخصاات جغرافیاایی موقعیات ایان کشاور را باه طاور واضاد
نشان می دهد .این کشور در اوستا « چهار گوشه » گفته شده است کاه بهتارین معارف بارای مشاخص نماودن کشاور ورناه
است .اگر به این مشخصه کشور ورنه تامل صورت گیرد و به اساس آن موقعیت جغرافیایی آن تدقیق گاردد؛ ایان نشاانه باه
منطقه بهارک بدخشان برابر می آید که از چند نقطه نظر دیگر نیز این ادعا دالیل ثبوت خود را دارد
 -قسمی که گفته شد یکی از این دالیل چهارگوشه بودن بهارک امروزی بدخشان می باشد .
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 موضوع دیگری که به این ادعا دلیل شده می تواند ؛ بودن نام تااریخی منطقاه یای در نزدیاک بهاارک مای باشاد کاه آن را«وراشهر» گویند .آنانی که ورنه را در گیالن قرار می دهند؛ بر گفته یی از یوستی یک تان از شرقشناساان تکیاه مای کنناد
و از قول او می گویند که او موجودیت دهی را موسوم به «ورک» در گیالن به ارتباط ورنه میداند .به ایان قارار کاه گویاا
تفسیر پهلوی ورنه «ورنیک» است و نام ورنیک تا حال در نام همین ده که ورک است ؛ نگهداری شده است)۱۰۸ .
نکته یی که در این جا قابل بح می باشد؛ این است که اسطوره های آریایی در رابطه به فریدون و تقسیمات مناطق برای
فرزندانش به هزاران سال قبل یعنی نخستین مراحل زنده گی آریایی ها می رسد که بدون شک و شبهه ایان اساطوره هاا در
شرقی ترین مناطق سرزمین های آریایی بوده اسات .باه ایان ارتبااط موقعیات گایالن اماروزی در شار ایان سارزمین نباوده
بلکه در غرب آن موقعیت دارد .وراشهر در نزدیک بهارک همان نقطه شرقی است که سخن یوستی به آن وفق می یاباد .و
از جانب دیگر منطقه بهارک به نزدیاک جارم بدخشاان واقاع شاده کاه بناا باه قاول تعادادی از آگاهاان بدخشاان ناام قادیم جارم
« ِگالن» بوده و حجت سرزمین خراسان حکیم ناصرخسرو بلخی آن را «جرم» نام گذاشته که به مرور ایام نام شاهر گاالن
به جرم تبدیل شده است کاه ایان موضاوع نیاز تاییاد مای دارد کاه بهاارک بدخشاان هماان ورناه اسات کاه در اوساتا از آن یااد
گردیده است .و می توان احتمال داد که گیالن واقع ایران امروزی همان نامی خواهد که مهاجرینی از گاالن بدخشاان باه آن
جا مهاجرت و متوطن شده و نام سرزمین اولی خود را به آن داده باشند.
 یکی دیگر از دالیل اثبات این قول همانا نام اسطوره ای شخصایت برازناده آریاایی سامبول مقاومات ،مباارزه و نبارد کااوهآهنگر است  .براساس شواهد تاریخی کاوه آهنگر باید در بهارک بدخشاان زیسات داشاته و هماه حماساه هاای خاویش را بار
ضد ضحاک در آن جا آفریده است .دلیل این امر همانا موجودیت معدن آهن در نزدیک وراشهر است که پایین آن به «پوند
شهر» که امروز آن را پایین شهر نیز گویند؛ می باشد .ایان معادن یاک هازار ساال پایش از اماروز از اساتفاده خاالص شاده
است .دایرة المعارف آریانا ،ردیف ب  ،زیر نام بدخشان) عالوه بر معدن یاد شده که یک هزار سال قبل از استفاده برآمده
معدن دیگری است در منطقۀ روشان که با معدن اولی حدود سه چهار روزه راه پیاده روی مساافه دارد نیاز ایان احتماال را
به حقیقت نزدیک می کند از آن مع دن تا کنون هام اساتفاده مای شاود .قبال از ایان کاه محصاوالت تخینکای آهان آالت باه ایان
مناطق برسد ،مردم همۀ مایحتاج خویش را از دست آوردهای محلای شاان بدسات مای آوردناد .در برخای از مناابع تحقیقااتی
نیز موجودیت آهن در پامیر تایید گردیده که اقوام سکاها از آن سود برده اند که این خود گویاای باودن قهرماان اساطوره ای
آهنگر از این جا است .در "تاریز امپراطوری اشکانیان" نسبت به این مسئله چنین نظریه ارائاه شاده اسات ساه هازار ساال
پاایش از ماایالد ،در اسااته هااای وساایع شاامال فااالت ایااران ،و بااه عبااارت دقیااق تاار ،اراضاای واقااع میااان قفقاااز و فااالت پااامیر
جریاناتی شکل گرفت که مورخین غالبا ً با عبارت « تمدن اسب » به آن اشاره کرده اند ....اولین ساکنان مناطق یاد شده که
از آن ها آگاهی های در دست داریم سیت ها ساکاها) باوده اناد ....ذوب آهان و بعاد فاوالد از اباداعات آناان ،زماانی رواج
یافت که اسرار آن از روی حسادت حفظ میشد و شکست ناپذیری قبیله یا عشیره را تضمین می کرد که بر دیگاران اولویات
داشت )۱۰۹ » . . .
این امر نشان می دهد که بهارک در آن زمان یکی از مناطق پیشرفته سرزمین آریایی بوده کاه آهان آن در اساتفاده ماردمش
قرار داشته که کاوه در همدستی با فریدون برضد ضحاک قیام می کنند و او را که تخت پادشاهی جمشید را برانداخته باود؛
از میان می بردارند.
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*  -دلیلی که برخی از دانشمندان در نامگذاری ورنه به گیالن آورده اند؛ تفسیر پهلوی اوستا را مادرک قارار داده کاه ورناه
را به «پدشخوارگر» تفسیر نموده است .این دانشمندان آن را ناحیه کوهستانی جنوب غربی دریای خزر گرفته اند .همچنین
بر کتاب بندهش تکیه کرده که در این کتاب نیز پدشخوارگر را کوهی در طبرستان و گیالن قرار داده است.
دالیل ارائه شده توسط این دانشمندان موجه نمای باشاد .زیارا بار اسااس پاژوهش هاا باه اثباات رسایده کاه پدشاخوارگر هماان
منطقه یادشده نبوده بلکه پدشخوارگر نامی است که به «بدخشان» یا به گفته پامیری زبان ها «بدښۈن» تعدیل شده است کاه
به معنی «صعب العبور ،دشوارگزار یا دشخوارگزار» می باشد کاه ناام ایان پدشاخوارگر ناام قادیم بهاارک باوده و آن ورناه
یادشده در اوستا خواهد بود)۱۱۰ .
*  -یکی از نکاتی که ادعای باال را صحه می گذارد؛ شواهد تاریخی می باشد که از مورخین به جا مانده اسات  .بطلیماوس
جغرافیانو یس قرن دوم میالدی از این منطقه نام برده و افزوده که باشنده گان باختر به دو دساته شارقی و غربای تقسایم شاده
اند .او در دسته شرقی از نه گروه یاد می نماید که ورنه یکی از آن ها می باشد .موصوف ورنه را بعد از تخارها نام می
برد)۱۱۱ .
تذکر نام ورنه توسط بطلیموس این حقیقات را تاییاد میادارد کاه ورناه در موقعیات غارب سارزمین آریاایی هاا نباوده بلکاه در
شر آن قرار دارد و نیز یاد آور شدن از تخار و آن هم در همسایه گی آن ادعا باال را اثبات نموده و تایید میدارد که ورناه
در اوستا همان بهارک در بدخشان امروز می باشد.
*  -نکته دیگری که در اثبات ورنه در موقعیت بهارک و نه در گیالن ایران امروزی قابل مک می باشد؛ معنای ناام «اژی
دهاک یا ضحاک» است  .ضحاک ماردوش جمشید پادشاه عادل آریایی ها را از بین برده و خود بر تخت پادشاهی نشسات.
اژی دهاااک نااامی اساات در اوسااتا کااه بعااد هااا در عرباای بااه ضااحاک اباادال گردیااده و در متااون امااروزی دری بااه ضااحاک
ماردوش شهرت دارد .مغنای کلمه های ترکیبی اوساتایی ایان ناام کاه اژی دهااک گفتاه شاده تاا کناون در زباان هاای پاامیری
محفوظ مانده است .به این صورت کاه اژی دهااک از دو کلماه «اژی» و «دهااک» ترکیاب شاده کاه هار دو کلماه در زباان
های پامیری معنای ماردوش را می دهد .زبان منجانی یکی از زبان های پامیری است کاه معناای ایان هار دو کلماه در ایان
زبان عبارت است از «اژی یا ائیژ» به معنی «مار» که هم چنان ایان کلماه در زباان دری هناوز هام باه شاکل «اژدهاا» و
کلمه «دهاک» را زبانشناسان ابدال کلمه «فیاک یا فیک» مای گویناد کاه ایان کلماه در زباان منجاانی باه شاکل «فیاه» و در
زبااان شااغنانی «فیااک» باقیمانااده اساات  )۱۱۲ .معنااای ترکیباای آن بااه زبااان دری «ماااردوش» ماای شااود .زبااان منجااانی در
ولسوالی منجان در همسایه گی ولسوالی بهارک مکالمه می گردد که موجودیات معناای ایان کلماه دال بار آن اسات کاه ورناه
در بهارک قرار داشته که نام پادشاه آن زمان او ضحاک به ماردوش موصوف گردیده است  .موجودیت این نام باه اصاالت
قدیمی آن تایید کننده ادعای باال است.
*  -موجودیت تعدادی از نام های قدیمی در اطراف بهارک تا جایی به این نام ارتباط مای گیارد .یکای از ایان منطقاه هاا در
شمال بهارک نام «زردیو» است .در داستان ها و اساطیر آریایی ها نام های زیادی از دیوان شنیده می شود که نام زردیو
نیز چنین است که حکایه از دیوی بوده که به دیو زرد شهرت داشته و تا عصر ما این ناام رسایده اسات .موجودیات ایان ناام
باستانی بودن بهارک را گواهی میدهد  .منطقه دومی همان وردوج می باشد که نام دیوی به نام دروج در اوستا آمده کاه در
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طرف شر بهاارک موقعیات دارد .هام چناان ناام «وراشاهر» اسات کاه در ساطور بااال ذکار شاد .ایان ناام نیاز از آن دوران
باستان باقیمانده که ریشه کلمه «ورا» با «ورنه» یکی می باشد که این نام ها دال بر موقعیت بهارک در جای ورنه است.
با درنظرداشت دالیل باال به اثبات مای رساد کاه ورناه یااد شاده در اوساتا در موقعیات جغرافیاایی بهاارک بدخشاان اماروزی
قرار داشته و بر ادعای موجودیت آن در گیالن امروزی ایاران خاط ابطاال مای گاذارد .از اینکاه ورناه را در اوساتا زادگااه
فریدون سرسلسله آریایی ها کشنده اژی دهاک ضحاک) گفته اند ،پس بهارک عبارت از زادگاه فریدون می باشد.
با روشن شدن تاریز قدیم بهارک بدخشان گوشه یی از تاریز کشور ما روشان مای گاردد کاه ایان کشاور هازاران ساال پایش
مهد پیشرفت زنده گی آریایی ها بوده است.
 -۳پتشخوارگر :یکی دیگر از نام هایی که در تثبیت موقعیت آریاناوئجه کمک می رساند ،نام پتشخوارگر یا بدشخوارگر یاا
پدشخوارگر می باشد .در مورد این نام در بندهش آماده اسات "وقتای کاه فراسایاو پادشااه ایاران مناوچهر را باا لشاکرش در
پدشخوارگر اسیر نمود و سبب ویرانی و قحطای در میاان ایرانیاان شاد .اغریار از خداوناد درخواسات نماود کاه وی را باه
نجات دادن لشکریان و دلیران ایران موفق سازد" )۱۱۳ .پژوهشگران در تعیین موقعیت پتشخوارگر دچار اشکاالتی اند و
آن را در موقعیت های متفاوت قرار می دهند .تعدادی آن را در جنوب قفقاز قرار داده و آن را البرز گفته اند .پور داود باه
قول وست تکیه کرده و می گوید که محققا ً پدشخوارگر در جنوب قفقاز واقع اسات .و الحاال البارز نامیاده مای شاود)۱۱۴ .
اما د ارمستتر در توضید واژه ورنه می نویسد "گزارشگران در بازشناسی جای این سرزمین ،میان کاوه هاای پدشاخوارگر
البرز) و کرمان سرگردانند .یکی از مالحظاتی که دراین زمینه به آسانی متباادر باه ذهان مای شاود ،ایان واقعیات اسات کاه
ورن عرصۀ کشمکش و درگیری میاان فریادون و اژی دهااک خادای توفاان و اژدهاای توفاان) اسات )۱۱۵ .در ایان گفتاۀ
دارمسااتتر جلیاال دوسااتخواه نیااز پدشااخوارگر را در داخاال قااوس بااه الباارز نشااانداده اساات .و همااین دانشاامند تاکیااد داشااته کااه
پدشخوارگر گویا دماوند باشد؛ او می آورد در سنت جدیدتر توجه بیشتر معطاوف باه پدشاخوارگر اسات وایان احتمااال بادان
سبب است که اژدها اژی دهاک) سرانجام در کوه دماوند  -بلندترین قله در این رشاته کاوه  -باه بناد کشایده مای شاود .بنیااد
نظریه ای که متوجه کرمان بوده ،گویا در ریشه شناسی عامیاناه از واژه کرماان اسات کاه سارزمین مااران معنای مای دهاد.
)۱۱۶
ابراهیم پورداود بر اساس فقرۀ  ، ۱۷فرگارد اول وندیاداد کاه ورناه را مساقط الاردس فریادون قلماداد مای کناد ،پدشاخوارگررا
کوهستان جنوب غربی دریای خزر می پذیرد ،با آن که مطابق به نظر وست آن را البرز پذیرفته باود .او مای آورد "ورناه
را غالب مستشرقین دیلم یا گیالن حالیه دانسته اناد .تفسایر پهلاوی اوساتا نیاز ورناه را باه پدشاخوارگر تفسایر کارده اسات کاه
عبارت باشد از ناحیۀ کوهستانی جنوب غربی دریای خزر" .هم چنان بر طبق متنی در بنادهش در فصال  ۱۲در فقارۀ ۱۷
می نویسد "پدشخوارگر کوهی است که در طبرستان و گیالن واقع است")۱۱۷ .
پژوهشگران اگر چه پدشخوارگر را در موقعیت هایی در البرز و اطراف آن قرار داده اند ،اما آن چه در بندهش از این نام
یاد شده این موقعیت را تصدیق نمی دارد .مطابق فقرۀ  ۲۱فصل  ۳۱بندهش که در بااال تاذکر یافتاه ،دلیلای وجاود نادارد کاه

دکتور خوش نظر پامیر زاد

49

اداره نشرات سیمای شغنان

این موق عیت را تصدیق بدارد .دالیلی وجود دارد کاه موجودیات پدشاخوارگر یاا پتشاخوارگر را بیارون از منااطق یادشاده باه
ثبوت می رساند؛ با این دالیل
*  -قسمی که در فقرۀ متذکره دیده می شود ،منوچهر با لشکرش به سرزمین توران کاه افراسایاب پادشااه آن جاا اسات حملاه
می کند و اسیر می شود .در این صورت پدشخوارگر در سرزمین توران بوده نه در سرزمین ایران کاه گایالن و طبرساتان
و البرز و دماوند همه در داخل قلمرو ایران قرار دارند .لذا پدشخوارگر از موقعیت های یاد شده خارج است.
*  -از این که پدشخوارگر کوهی در پهلوی ورنه گفته می شود .پس معلوم اسات کاه ایان کاوه نمای تواناد در منااطق یادشاده
باشد؛ زیرا که ورنه در موقعیت بهارک بدخشان قرار داشته است .لاذا پدشاخوارگر نیاز بایاد در موقعیات بهاارک بدخشاان د
در شمال شر افغانستان باشد.
*  -هم چنان در فقرۀ  ۲۲فصل  ۳۱بندهش گزارش شده که اغریر شهریار مملکت ساوکساتان بارادر افراسایاب از آن جاا
برای نجات زندانیان ایران به پدشخوارگر آمده است که ایان فقاره نیاز موجودیات پدشاخوارگر را در گایالن و البارز ماردود
می شمارد .به این سبب کاه ساوکساتان در بنادهش کشاوری گفتاه شاده کاه در طارف شامال در سار راه ترکساتان و کینساتان
چین) واقع بوده است .یوستی این کشور را کاشغر گفته اسات )۱۱۸ .روی ایان دلیال نیاز ایان موقعیات در گایالن و البارز
قابل تایید نمی باشد که گیالن و البرز از کاشغر فاصلۀ زیادی دارد و به یقین که پدشخوارگر در موقعیت نزدیک باه کاشاغر
خواهد بود.
بادر نظرداشت دالیل و مشخصه هایی که از پدشخوارگر یا بدشخوارگر یا پتشخوارگر درمی یابیم به این نتیجه متوسال مای
شویم که پدشخوارگر در گیالن و طبرستان که در حدود ایران هستند ،واقع نبوده بلکه در قلمرو تاوران بایاد موقعیات داشاته
باشد .از آن چه که در گفته های قبل دریافتیم ،پدشخوارگر در ورنه قرار دارد .به این دلیل می توانم بگویم کاه ناام بدخشاان
همانا نام تعدیل شدۀ پدشخوارگر است .امروز بدخشان والیتی است که در شمال شر افغانساتان و نیاز در در جناوب شار
تاجیکستان قرار داشته و زادگاه فریدون نخستین فرد سرسلسلۀ آریائی ها و محل کشتن اژی دهاک می باشد .شواهد و نشانه
هایی که در بارۀ ورنه و پتشخوارگر برشمردیم همه با جغرافیای امروزی بدخشان مطابقت دارند .برعالوه دلیل دیگاری را
می توان در خود کلمۀ بدخشان نیز دریافت و آن این که این کلمه نشان می دهد که شکل تعدیل شدۀ پدشخوارگر مای باشاد.
به این ترتیب که بدشخوارگر مرکب از دو کلمه "دشخوار" و "گر" با یک پیشنه "به" یا "په" می باشد .باه ایان صاورت کاه
معناای "دشااوار" را فرهنااگ دهخاادا چنااین آورده اساات "دشااوار مرکااب از  -دش  ،زشاات  +وار کااه در پهلااوی دوش وار،
نزدیک به دشخوار ایرانی باستان  .دشخوار .مقابل آسان" )۱۱۹ .از معنی این کلمه چناین برداشات مای شاود کاه دشاخوار
در طی زمان به شکل دشوار درآمده که معنای ساخت ،بغارنج و مشاکل را مای رسااند" .گار" باه معاانی زیاادی در فرهناگ
های زبان فارسی آماده اسات کاه فرهناگ دهخادا آن را یاک کلماۀ اوساتائی مای داناد و مای آورد گار [ .ش َ ] اِ) ایان کلماه
اوسااتایی و بمعناای کااوه اساات و در یساانا  ۱فقاارۀ  ۱۴و یساانا  ۲فقاارۀ  ۱۴و یساانا  ۳فقاارۀ  ۱۶و غیااره آمااده  .در دو ساایروزه ٔ
کوچک و بزرش در فقرۀ  ۲۸زمین ایزد نیک کنش و کوه اوشایدرن و هماه ٔ کوههاای رفاهیات راساتی بخشانده و فار کیاانی
مزدا آفرین )۱۲۰ . . .
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همچنان برخی از محققین به این باور اند که این کلمه به "غر" تبدیل شده باشد .چنانچاه در فرهناگ دهخادا آماده اسات غار
[غ َ[ پسوند) ظاهرا ً مبدل گر) پساوند در آخر بعض اساامی امکناه  ،مانناد وزاغار ،کاشاغر ،خشااغر )۱۲۱ .هماین طاور
است در نام جلغر کوهی که در برابر شهر قدیم جوزگون فیض آباد کنونی) قد افراشته است این کلمه دیده می شود.
قسمی که دیده می شوند پسوند"غر" پسوند مکانی است که این کلمه در نام بعضی از مکان ها آمده است کاه باادرنظرگرفتن
معنای آن به "کوه" نتیجه به دست می آید که پتشخوارگر یا بدشخوارگر به معناای "کاوه دشاوار گاذار" مای آیاد .بااور باه آن
دارم که چون صدای "ش" در زبان عربی نیست و تلفظ کلمه ها با ترکیب "ش" برای عربی زبان ها دشوار بود و بدخشاان
همانا تلفظ کلمۀ "بدشخوارگر" است که بعدها به جای پسوند مکانی "گر" پسوند مکانی "آن" تعویض شد و کلمۀ بدخشاان باه
شکل امروزی آن در آمد .از نظر تاریخی این زمانی است که قوای عرب شهر جرم را تصارف کارده و نظار باه دشاواری
اقلیم و جغرافیای آن طرف جرم برای مدت زیادی در این شهر که بنا به گفتۀ بزرگاان جارم شاهر " ِگاالن" توقاف کارد و از
آن سو از شغنان و واخ ان که به عقاید و ارزش های فرهنگی نیاکان و اجداد پایبناد بودناد ساالیانه تعادادی را باه ناام غاالم و
کنیز و باج و خراج می گرفتند .در کتاب "مسالک و ممالک" چنین قید است "و به نزدیک وخاش چناد ناحیات اسات چاون
وخان و سفینه در جای دیگر آن را شقینه نوشته که همان شغنان است) ،و این هر دو کافرستان است .غالم و کنیز آرند از
این جا)۱۲۲ .
واخان و شغنان قبل از آن که به اقلیم بدخشان حدبندی گردد مربوط اقلیم ماورالنهر بودند .ابن حوقل در جغرافیای سارزمین
های اساالمی در قارن چهاارم زماان تاالیف کتااب  ۳۶۷هاـ ).در حدبنادی مااورالنهر حادود اربعاۀ آن را از مشار باه فاامر
پامیر) و راشت و بخشی از سرزمین هناد باه خاط مساتقیم کاه مجااور ختال اسات ،مای گویاد .صاورة االرض ،ابان حوقال،
ترجمۀ دکتر جعفر شعار ،تهران ،۱۳۴۵ ،ص  )۱۹۱وی به دوام می آورد که چه سراسر حدود ماورالنهر به جنگ گااه هاا
نزدیک است .از جمله خوارزم تا ناحی ۀ استیجاب است که با ترکان غز هم مرز می باشد  . . .آن گااه "شاقنیه" شاغنان)
و سرزمین هند از پشت ختل تا حد ترک واقع در پشت فرغانه ماورالنهر را احاطه کرده است)۱۲۳ .
با تصرف شغنان توسط قوای عرب بدخشان را یک اقلیم جداگانه مای ساازند کاه ابان واضاد یعقاوبی مای آورد کاه در دورۀ
خالفت هارون الرشید ،فضل بن یحیی بن خالد بن برماک والای خراساان تعیاین مای شاود کاه رهساپار بلاز گردیاده و چنادین
ناحیه از طخارستان و کابل شاه و شقنان را فتد کرد )۱۲۴ .او بدخشان و شغنان را در حدود تخارستان علیا قرار می دهد
و می نویسد که از ختل به تخارستان علیا روند و مملکت حماربیک پادشاه شقنان و بدخشان و رودخانۀ بزرش که تا شاقنان
می رسد از آن است و این ها همه اش مملکت تخارستان علیا است)۱۲۵ .
از احتمال دور نیست که در عصرهای اولیه هجری نام پدشخوارگر در میان اعراب به بدخشان تبدیل شد و این مسائله یاک
امر معمولی در تغییر نام های مکان ها در این دیار باستانی تا هم اکنون دوام دارد .نام "خږنۈن" به شغنان ،نام " ښایکوار"
به واخان و همین طور نام قریه جات در شغنان و واخان به نام های دیگری مبدل شده اناد .نموناه هاایی از ایان کاار در ناام
های "ښندود" به خندود" ،رښۈن" به روشان" ،ذیښار" به ده شهر" ،وروذج" به ده مرغاان و امثاال آن تبادیل شاده اسات .از
این گفته استنتاج می گردد که پتشخوارگر یا بدشخوارگر بدخشان امروزی در نزدیکی به پامیر قرار دارد و این خود ثباوت
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پامیر در موقعیت آریاناوئجه می باشد .و قابل تذکر است که ورنه در بهارک بدخشاان باوده و همجاوار باه ِگاالن کاه اماروز
یکی از ولسوالی ها یا شهرستان بدخشان به نام جرم مسما است .این که گیالن در جغرافیای ایاران اماروز قارار دارد ،دور
از حقیقت نخواهد بود که آریائی های اولیه زمانی مهاجرت کردند نام سرزمین های خویش را نیز با خود بارده باشاند .ولای
هر ملکی که در اوستا یاد شده در جغرافیای بدخشان امروزی است .در پهلاوی گایالن جاای دیگاری کاه زیااد شاهرت دارد،
مازندران است .این که مازندران یادشده در متون قدیم در چه موقعیت بوده ،تعدادی از پژوهشگران به این نکته ملتفت شده
که محل امروزی مازندران به جغرافیای اوستا و سایر متون قدیم مطابقت ندارد .جلیل دوستخواه از مازندران یااد میادارد و
می آورد در اوستا بارها از "ورن" به عنوان سرزمین دیاوان و درونادان یااد شاده و یکای از آرزوهاای بازرش پهلواناان و
شااهریاران و نامااداران ایااران کااه از ایاازدان و مینویااان خواسااتار باارآورده شاادن آن ماای شااوند ،برانااداختن دیاوان مزناادری و
ورنَ است )۱۲۶ .در بارۀ ورنه ثابت شد که بهارک بدخشان امروزی اسات و اماا ایان مازنادران در چاه
دروندان و دیوان ِ
موقعیاات خواهااد بااود؟ پاسااز ایاان پرسااش را نیااز ماای تااوان از جلیاال ضاایاء پااور دریافاات داشاات کااه ضاایاء پااور )"مازناادران
فردوسی کجاست؟" ،شاانا ،ص  (۳۶۶نیاز در گفتااری باه جساتجوی جاای واقعای مازنادران رفتاه و پاس از بحا و سانجش
نوشته و نظریات دیگران ،در مورد فریدون بر اوستا تکیه کرده و می نویسد که اسم پدرش آتویه می باشاد .در سانساکریت
آپتیا گویند .معموال در اوستا آتویانه آمده است و این صفت است به معنی از خاندان آتویه .او چنین برداشات کارده اسات کاه
مازناادران شاااهنامه نااه ایاان مازناادران کنااونی ،بلکااه بخشاای از ساارزمین هندوسااتان و همااان جااای دیااوان مزناای یااا مااازنی یااا
مازندران است )۱۲۷ .ضیاء پور در این نوشته خویش می یابد که مازندران شاهنامه در جای دیگری است .اما ،در تعیین
موقعیت این مازندران نی ز دچار یک خطای دیگری می گردد .زیرا؛ مازندران را نمی شود که دور از گیالن تصور نماود.
زمانی دریافتیم که گیالن همان شهر ِگالن قدیم در بدخشان است .پس مازندران نیز با نشانه هاایی کاه دارد ،در همساایه گای
گالن باید باشد که موقعیت های یمگان تا کران و منجان به این نشانه ها برابر خواهناد باود .باه ایان دلیال کاه شااعر شاناخته
آوارۀ یمگان نیز زمانی که از هجرت می نالد و یاد می کند که از موطنش دور مانده ،خویش را در یمگان و مازندران مای
یابد و به گله می پردازد و از آنانی که سبب آواره شدنش او گردیده اند می گوید
گرچه مرا اصل خراسانیست

از پس پیری و مهی و سری

دوستی عترت و خانۀ رسول

کرد مرا یمگی و مازندری )۱۲۸

دیده می شود که در متون اصلی اسناد باستانی ممالک آریایی است ،مگر در تفسیرها این نام را تغییر داده آن را ایران مای
نویسند .و  ۱۶کشوری که مربوط اقوام مختلف آریایی باه ناام ایاران ساند مالکیات مای دهناد ،چاه جبار عظایم در حاق تااریز
است  .در صورتی که خود به گفتۀ خویش باورمناد نباوده و تاکیاد بارآن دارد کاه مباادا بارخالف واقاع ساخنی رفتاه باشاد .در
مورد موقعیت تعدادی از این کشورها بنابر نشاانه هاا و شاواهد زباانی و فرهنگای و نیاز جغرافیاایی توضایحاتی داده خواهاد
شد .الزم می افتد تاا باه ایان موضاوع باه صاورت کوتااه نظاری انداختاه شاود کاه آیاا باشانده گاان آریاناا را آریاایی بگاویم یاا
ایرانی؟ تاثیر این نامگذاری در حقیقت تاریز این اقوام چه خواهد بود؟
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 ،Erānšahr, Vo. II, Marquart, p. 155 -۱۹به نقل از ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص ۵۹
 -۲۱ -۲۰مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،ص  ۲۵و ص ۷۰
 -۲۳ -۲۲ادبیات مزد یسنا ،یشت ها ،اسامی خاص در آبان یشت  ،ص ۲۲۵
 -۲۴زادگاه فریدون ،خوش نظر پامیرزاد ،جریدۀ قلم ،شماره ،تاریز ؟
 -۲۵مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،پاورقی ،ص ۶۴
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 -۲۶ادبیات مزدیسنا  -یشت ها ،مهریشت ،کردۀ  ،۱۴بند  ،۴ص ۴۲۹
 -۲۷اعالم تاریخی ،مجلۀ آریانا ۱۳۶۶ ،هـ .شمارۀ ۱۰
 -۲۸تاریز ادبیات ایران ،ادوارد براون ،تهران ۱۳۳۵ ،هـ .ج  ،۱ص ۴۱
 -۲۹از میترا تا محمد ،سیاوش اوستا ،پائیز  ۷۰۲۱میترائی ،چاه پنجم ،ص ۱۰
 -۳۱ -۳۰افغانستان وایران ،مقاله احمد علی کهزاد ،مجلۀ آریانا ۱۳۳۰ ،هـ .شمارۀ ۲
 -۳۲یسنا ،۱فقرۀ  ۶و  ۱۷و آفرینگان گهنبار فقره ۱
 -۳۳مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،بند  ،۴فصل اول  -ص ۵۹
 -۳۴ادیان آسیایی ،مهرداد بهار  ،)۱۳۷۳ - ۱۳۰۶تهران ،۱۳۷۵ ،ص ۱۳۲
 -۳۵مهد آرین ،عبدالغفور ،مجلۀ کابل ،۱۳۱۶ ،شمارۀ ۵
 -۳۶اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه ،تهران ،مروارید ،۱۳۷۱ ،بند ،۴۵
کردۀ هشتم ،اشی یشت ،ج  ،۱ص ۴۷۶
 -۳۷ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،جلد  ،۲ص ۱۴۸
 -۳۸اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۱ص ۴۷۶
 -۳۹ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ج  ،۲ص ۳۳۹۱
 -۴۱ -۴۰یشت ها ،آبان یشت ،بند  ۱۰۷کردۀ  ۲۵ص ۲۸۳
 -۴۲اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۲ص ۹۶۱
 -۴۳وندیداد ،فرگرد اول فقرۀ  ،۳ص ۹
 -۴۴وندیداد ،بخش دوم ،فرگرد  ۲فقرۀ ،۲۱ص ۲۰
 -۴۵یشت ها ،هرمزد یشت ،فقرۀ  ،۲۱ص ۵۹
 -۴۶یشت ها ،آبان یشت بندهای  ۱۶و  ،۱۷کردۀ  ،۵ص ۲۴۱
 -۴۷یشت ها ،آبان یشت ،بند ،۱۰۴کردۀ  ،۵ص ۲۸۳
 -۴۸یشت ها ،آبان یشت ،بند ،۱۱۲کردۀ  ،۲۶ص ۲۸۷
 -۴۹یشت ها ،گوش  -درواسه یشت ،بندهای ،۲۹کردۀ  ،۷ص ۳۸۷
 -۵۰یشت ها ،تیر یشت ،بند ،۲کردۀ  ،۱ص ۳۳۹
 -۵۱مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،پاورقی ص ۵۶
 -۵۲یشت ها ،مهریشت ،بند  ،۱۴کردۀ  ،۴ص ۴۲۹
 -۵۳یشت ها ،آبان یشت ،بند  ،۵کردۀ ،۱ص ۲۳۵
 -۵۴خرده اوستا ،جزوی از نامۀ مینوی اوستا ،ابراهیم پورداود ،بند  ،۵اردویسور بانو نیایش ،ص ۱۲۷
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 -۵۵ایران سرزمین همبستگی آریاییان ،رضا غیا
ص  ۲۷تا ۲۹

آبادی ،ویرایش دوم ،چاه سوم ،انتشارات نوید شیراز ،۱۳۸۴ ،ص

 -۵۶آمودریا ،ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org .
https://www.vajehyab.com/dehkhoda -۵۷
 -۵۸یشت ها ،آبان یشت ،بند  ۹۶کردۀ  ۲۱ص ۲۷۹
 -۵۹ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص ۱۲۹
 -۶۴ -۶۳ -۶۲ -۶۱ -۶۰اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص  ۳۵۶و ص  ۴۵۰و ص  ۴۴۸و ص  ۳۰۲و
ص۳۰۱
 -۶۵یشت ها ،اسامی خاص در آبان یشت۱۷۶ ،
 -۶۶یشت ها ،مهر یشت ،ص ۴۶۷
 -۶۷اوستا ،نامۀ مینوی آئین زردشت ،ص ۲۰۸
 -۶۸اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص ۴۰۲
 -۷۰ -۶۹ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص ۳۳۰
 -۷۱اوستا ،نامۀ مینوی آئین زردشت ،ص ۱۷۳
 -۷۴ -۷۳ -۷۲ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،صص ۱۳۱و ص ۴۲۹
 -۷۵از ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org ،
 -۷۶اوستا نامۀ مینوی زردشت ،ص ۲۰۸
 -۷۷اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص ۹۲۴
 -۷۹ -۷۸ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص  ۱۳۱و ص ۳۵۶
 -۸۰اوستا کهنترین سرود ها ،ص ۳۵۶
 -۸۱تاثیر باورهای میترائی بر تاریز بلعمی ،فرناز گلشنی ،عطامحمد رادمنش ،مهدی تدین نجف آبادی ،فصـلنام ادبیات
عــرفانـي و اسطـوره شنـاختي سال  ۱۲ـ ش ۴۴ـ پاییز ۱۳۹۵ ،از صفحه  ۱۶۷تا ،۱۹۰
(http://jmmlq.azad.ac.ir/article
 -۸۳ -۸۲پژوهش های ایرانی ،اوستا ،مهریشت،ترجمۀ رضا مرادی غیا آبادی ،آذر ،۱۳۸۵
http://ghiasabadi.com/avesta-mehr.html
 -۸۴اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص ۴۶۴
 -۸۵ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۸۷ -۸۶یشت ها ،رشن یشت ،بند  ،۳۲ص ۵۷۷
 -۹۰ -۸۹ -۸۸اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص  ، ۱۴۶ج  ،۲ص  ۱۰۰۵و ص ۴۸۶
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 -۹۱ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص ۸۰
 -۹۲مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،چاه دوم ،ص ۶۵
 -۹۳وندیداد ،فرگرد اول فقرۀ  ،۱۶ص ۱۱
 -۹۴مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،ص ۶۹
 -۹۵یسنا ،هات  ،۱۹فقرۀ  ،۱۸ص ۱۲۲
 -۹۶ری ،ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۹۷یشت ها ،اسامی خاص در آبان یشت ،ص ۲۲۵
 -۹۸ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۹۹مجموعۀ قوانین زردشت در وندیداد ،ص ۷۱
 -۱۰۰اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص ۴۵۱
 -۱۰۱یشت ها ،آبان یشت ،بند  ۳۳کردۀ  ،۹ص  ۲۴۷و گوش = درواسه یشت ،کرده  ،۳ص ۳۶۱
 -۱۰۲یشت ها ،اسامی خاص در آبان یشت ،ص ۱۹۲
 -۱۰۳یسنا ،هات نهم ،بندهای  ۷و  ،۶ص ۶۵
 -۱۰۴مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،ص ۷۱
 -۱۰۵یسنا ،هات بیست و هفتم ،بند  ،۲ص ۱۶۰
 -۱۰۶اوستا ،یشت ها ،ص ۵۶
 -۱۰۷خرده اوستا ،جزوی از نامۀ مینوی اوستا ،ابراهیم پورداود ،ص ۱۰۰
 -۱۰۸ادبیات مزد یسنا ،تفسیر و تبصره پورداود)  ،صفحه ۱۹۲
 -۱۰۹تاریز امپراطوری اشکانیان ،تالیف آندره ورستاندیک ،ترجمه محمود بهروزی -چاه اول ،صص ۱۳۸۶ ۹ -۷
 -۱۱۰بدخشان در جغرافیای اوستا ،پامیرزاد ،مقاله مجله فرهنگ آریانا ،دوشنبه ،تاجیکستان ،سال  ،۲۰۰۸شماره ۲
 -۱۱۱تاریز افغانستان  ،احمد علی کهزاد ،کابل  ،۱۳۲۵ ،جلد  ،۲صفحه ۲۲
 -۱۱۲قاموس برخی زبان ها و لهجه های افغانستان ،شاه عبداله بدخشی ،کابل ۱۳۳۹ ،
 -۱۱۳بندهش فصل  ،۳۱فقرۀ  ،۲۱به نقل از اسامی خاص در آّبان یشت  ،یشت ها ،ص ۲۰۹
 -۱۱۴یشت ها ،اسامی خاص در آبان یشت ،ص ۱۹۲
 -۱۱۶ -۱۱۵اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۲ص ۱۰۷۳
 -۱۱۷یشت ها ،اسامی خاص در آبان یشت ،ص ۱۹۲
 -۱۱۸ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ج  ،۲ص ۲۰۸
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 -۱۱۹فرهنگ دهخدا ،زیر کلمۀ پتشخوارگرhttps://www.vajehyab.com ،
 -۱۲۰فرهنگ دهخدا ،زیر کلمۀ "گر" https://www.vajehyab.com
 -۱۲۱فرهنگ دهخدا ،زیر کلمۀ پتشخوارگرhttps://www.vajehyab.com ،
 -۱۲۳ -۱۲۲مسالک و ممالک ،ابو اسحا اصطخری ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،۱۳۴۷ ،ص  ۲۳۳و ص ۱۹۶
 -۱۲۵ -۱۲۴البلدان ،احمد بن ابی یعقوب "ابن واضد یعقوبی" ،ترجمۀ آیتی ،تهران  ،۱۳۴۳ص  ۸۱و ص ۶۸
 -۱۲۶اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۲ص ۱۰۷۳
 -۱۲۷اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،پیوست ،زیر کلمۀ مزندری ،ج  ،۲ص ۱۰۵۴
 -۱۲۸دیوان ناصرخسرو ،ناصر بن خسرو قبادیانی ،به اهتمام و تصحید آقای مجتبی مینوی ،تهران ،۱۳۷۲ ،ص ۴۱۳
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فصل سوم  -دورۀ زنده گی مشترک آریایی ها
آریایی ها زنده گی اولیه شان را در سرزمین مشترکی گذرانیده اند .آن ها که در جغرافیای واحدی زنده گای داشاتند ،دارای
خصوصیات مشترک بودند .باورهای مشترک داشتند و زبان مشترک ،فرهنگ شان نیز مشترک بود .علماا و دانشامندان باه
این باور هستند قبل از آن که آن ها به اقوام مختلاف جادا شاوند ،دارای سارزمین مشاترکی بودناد و ایان سارزمین در آسایای
میانه قرار داشت .باباجان غفورف بر اساس نظریات دانشمندان و .گیگار ،ایادمیر ،و .و .بارتولاد ،ای .هرتسافیلد ،کریساتن
سن ،ای .بنونیست ،ژ .کیمران ،ای .م .دیاکونوف ،ش .ا .میلی ،کشویلی ،ا .م .ارنساکی ،ر .فارای و دیگاران) چناین آورده
است "به عقیدۀ نسبتا ً معمول و نزدیک به حقیقت آن است که اجداد طوایف مختلف هندو ایرانی تا زمان از هم جداشادن در
سرزمین آسیای میانه و نواحی هم مرز آن زنده گانی کرده و سپس یک گروه هندو آریائی از ایان جاا باه هندوساتان کوچیاده
است و گروه دیگری در آسیای مقدم مسکن گزیده تقریبا ً در اواسط هزارۀ دوم پیش از مایالد آثاار شافاهی و مادنیت خاود را
باقی گذاشته است و همچنین طوایف ایرانی اجداد میدیها ،فارس هاا و غیاره باه سامت ایاران غربای حرکات کارده در آن جاا
سکونت اختیار نموده اند .از این عقیده و نظریۀ فو الذکر مورخان و دانشمندان زبان های ایرانی طرفاداری مای کنناد .در
بین باستانشناسان شوروی ا .ن .برن شتم ،س .ه .تولستوف ،م .ا .ایتی نا ،یو .ا .زدنه پرادسکی ،ای .ای .کوزمیناه ،ا .م.
مندیل شتم و دیگران) هم این عقیده برتری کامال دارد .آن هاا عادتاا ً آریاائی هاا و ایرانای هاا را اهال مادنیت "انادرانی" و یاا
"صحرای آسیای میانه ای" عهد برنجی می شمارند" )۱ .اگرچه تعداد دیگری این سرزمین را در آسیای مرکازی نپذیرفتاه
بلکه محل دیگری را در نظر دارند .مهرداد بهار به این باور می باشد که می گوید پی جمع بندی چنین شواهدی مای تاوان
باور داشت که اقوام هندو اروپاایی نخساتین کاه از آن در باستانشناسای باا ناام کورگاان یااد مای کنناد ،در سارزمینی واقاع در
استه های جنوب روسیه ،نواحی شرقی و سفالی دنپر ،شمال قفقاز و غرب کوه های آرال می زیسته اند)۲ .
برخی دیگر از پژوهشگران بر بنیاد منابع دست داشته آریایی ها به این نکته توجه کرده و این زمان را به هزارۀ سوم پیش
از میالد در آسیای مرکزی تایید میدارند .در دایرة المعارف آریانا قید شده که تنها یک چیزی که پیش ما باه شاهادت سارود
ویدی و نسک های اوستائی از مسلمات است ،از نقطۀ نظر ساهم کشاور ماا اهمیات مخصاوص دارد ،موضاوع کتلاه آریاائی
های هندو ایرانی است که بعضی از مدققین آن را به نام کتلۀ باختری هم مسمی ساخته اند .کتلۀ هندو ایرانی مهمتارین کتلاه
از شعبه های اقوام هندو اروپائی اسات کاه در حاوالی  . ۳۰۰۰م .از تاودۀ عماومی هنادو اروپاائی از آسایای مرکازی جادا
شده و آن گاه از حوالی  ۳۰۰۰تا حوالی  . ۱۵۰۰م .بین حوزۀ سیر دریا و آمو دریا توقف و زنده گاانی مشاترکی داشاتند.
دایرة المعارف آریانا ،کابل ،۱۳۲۸ ،ج اول ،ص  )۲۴۷دانشمندان همین عصر تاازه جداشادن آریاایی هاا را باه ناام عصار
"ودائی" شناخته اند .عصر ودائی دوره ای است کاه آریاهاای ایرانای و هنادی باا هام مای زیساتند و یاا تاازه از هام جادا شاده
بودند .این عصر را به نام کتاب "ودا" که قدمت سروده های آن از  ۱۰۰۰تا  ۲۰۰۰سال پیش از میالد اسات عصار ودائای
خوانده اند )۳ .عباس قدیانی در کتاب تاریز فرهنگ و تمدن ایران در این مورد چناین مای گویاد ایرانیاان و هنادیان پایش
از آنکه در سرزمین ایران و هند سکنی گزینند  ،با یکدیگر می زیستند  .عصر با هم زیساتی ایرانیاان و ودائیاان را بناا باه
کتاب ودا که قدیمی ترین کتاب هاای آریاایی اسات عصار ودائای گویناد  .قادیمی تارین قسامت کتااب ودا « ریاگ ودا» ناام
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دارد  .ریگ ودا در عصری سروده شده که آریاهای ایرانی و هندی با هم می زیساتند و یاا تاازه ازهام جادا شاده بودناد  .در
ریگ ودا به مسکن اصلی آریاهای ابرانی و هندی اشااره شاده و از آن باه آریاا ورتاه یعنای چراگاههاای آریاا) یااد گردیاده
است)۴ .
هرچند که در تعیین زمان زنده گی مشترک این اقوام در منابع مختلف تفاوت وجود دارد .در تعدادی از این مناابع دیاده مای
شود که هزارۀ سوم تا اول را محققین دورۀ شکل گیری کشاورزی قلمداد می کنند که این نکته دورۀ زنده گی مشاترک شاان
بر اساس کشاورزی می نمایاند .بهار باه ایان نکتاه اشااره مای کناد و مای آورد کاه فرهناگ آنادرنوو جانشاین فرهناگ مفارغ
هندو اروپایی پیشین می گاردد کاه از اواخار هازارۀ ساوم تاا هازارۀ نخسات ه .م .اداماه دارد و از آغااز در آسایای میاناه و
سیبری پراگ نده می شود ولی مرکز آن در شامال دریاای خاوارزم آرال) بااقی مای ماناد .در ایان فرهناگ کشااورزی روناق
دارد  . . .ماای تااوان فرهنااگ آناادرنوو را نخسااتین فرهنااگ هناادو ایراناای یااا نخسااتین آریااایی خوانااد )۵ .بهااار زنااده گاای
مشترک آن ها را در هزارۀ سوم تا اول می آورد ،به نظرم این زمان بسیار نزدیک فرض شده است.
قبل از هر چیز دیده شود در زنده گی مشترک آن ها ،مسئله ای که می تواناد گاواه بار مشاترک باودن زناده گای آن هاا باشاد
محل زنده گی اولیۀ آن ها است.
پامیر محل زنده گی مشترک:
پامیر نامی است از یک سرزمین که بنا به تصورات مختلف در محافل و مجامع مختلف به مناطق متفاوتی اطال
میگردد .به این معنی که این نام در آثار پژوهشگران دنیای غرب و نیز دانشمندان و محققین شوروی سابق ساحات وسایعی
از ساارزمین هااای شااامل واخااان ،اشکاشاام ،شااغنان ،روشااان ،شاااخدره ،مرغاااب ،یاازگالم و امثااال آن را در باار میگیاارد .در
صورتی که در افغانستان این نام بیشتر به وادی مرتفع باالیی واخاان اطاال میشاود کاه در ساال هاای اخیار حادود کمتار از
هفت هشت دهه تعدادی از اقوام قرغیز آن جا مسکن گزین شده اند و نیز شکارگاه تابستانی برای شکار گوسافند ماارکوپولو
گوسفند وحشی) که شهرت جهانی دارد ،اطال میشود .هم چنان در آثار محققان و پژوهشگران جهان غارب در رابطاه باه
زبانهای پامیری ساحات بزرگی از چهار کشور متذکره بااال را احتاوا میادارد کاه در امار اجارای رساوم و رواجهاا نیاز ایان
مساائله صااد میکنااد کااه ایاان ساااحات شااامل ولسااوالیهای واخااان ،اشکاشاام ،زیباااک ،کااران و منجااان ،شااغنان در افغانسااتان،
سرزمین های یادشده در تاجکستان ،مناطق چترال ،گوجال و حتی هونزا و گلگت در پاکستان ،مناطق سارقول و تاشاقرغان
در چین میگردد.
در بح

پامیر محل مشترک زنده گی آریاائی هاا ایان نتیجاه باه دسات مای آیاد کاه پاامیر آن ناام اوساتائی آریاناوئجاه نخساتین

زادگاه آریائی ها شامل می شود .شواهد زیادی از متن کتاب اوستا وجود دارد که تصدیق مای کنناد دورۀ زناده گای مشاترک
این اقوام در آریاناوئجه سپری شده و سپس به میدان های وسیع آسیای مرکزی برآماده و زمیناۀ ایان کاه باه نقااط دیگار آسایا
مهاجر شده برابر آمده از همین جا بوده است .پامیر یا باه ادعاای دانشامندان آریاناوئجاه دارای ساابقۀ تااریخی بسایار زیاادی
است که دانشمندان آن را بر رویت اسناد معین کرده اند .بوتاما س .و .با تکیه بر آثار کشاف شاده در پاامیر مای گویاد "اماا
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آثار مکشوفۀ پامیر از این یادگاری ها به کلی فر دارد .در ایان جاا در شارایط فاو العااده کوهساتانی در ارتفااع مطلاق از
سه و نیم هزار تا چهار اعشاریه دو هزار متر از ساطد بحار یعنای بلنادترین نقطاه ای در جهاان قرارگااه انساان هاایی یافات
شده که  ۹۵هزار سال پیش زنده گی می کرده اند .این تاریز به وسیلۀ تحقیق فزیکی ذغاال اجاا قرارگااه "آشاخانه" معاین
گردیده است ).بوتاما س .و .و دیگران )۶ )۱۹۶۴ ،بودن زنده گی نوع انسان در پامیر شاهد بار آن اسات کاه پاای انساان
در عصر حجر یا دیرینه سنگی به این منطقه رسیده و حیات به سر برده است .پژوهشگران که پدیدآمادن ناوع انساان را باه
ملیون ها سال پیش قرار می دهناد و تاکیاد مای کنناد کاه باه گوناه یای کاه مای دانایم ،از پدیادآیی ناوع انساان نزدیاک باه ۵.۲
میلیون سال می گذرد که از این جمله  ۵۰۰۰سال آن را عصر فلازات و سراسار آن را عصار حجار در بار مای مای گیارد.
دانشمندان عصر حجر را به دو دوره عصر حجر قبلی دیرینه سنگی یا پالیولیت) که از  ۵.۲میلیاون ساال پایش تاا ۱۲-۱۰
هزار سال پیش ادامه داشت و عصر حجر بعدی تقسیم نموده اند که عصر حجر بعدی به نوبه خود باه ساه دوره میزولیات
یا میان سنگی که از  ۱۰ -۱۲هزار سال پیش یعنی از پایان عصر دیرینه سنگی یا پالیولیت تا  ۵۰۰۰سال پایش اداماه مای
یابد) نیولیت یاا نوسانگی کاه از  ۵۰۰۰ساال پایش از مایالد تاا  ۳۰۰۰ساال پایش از مایالد اداماه داشات) و ائنیولیات پاس از
نوسنگی که از  ۳-۴هزار سال پیش از میالد داوم یافت) تقسیم می کنند.
تثبیت نشانه های زنده گی در حدود  ۹۵هزار قبل از میالد در پامیر می رساند کاه در پاامیر شارایط زناده گای بارای انساان
های اولیه مساعد بوده است و این بدان معنی است که قبل از تشکل نوع امروزی بشر در این مناطق زنده گی انساان اداماه
داشته است .زیرا ،قرار معلوم تقریبا ً چهل تا سی و پنج هزار سال پیش تشکل نوع امروزی بشر "هوموسپینی" صورت می
گیرد )۷ .لذا ثابت است که سرزمین پامیر در همین دوران یادشده که نخستین گام های اولیه تمادن انساانی اسات؛ سارزمین
قابل زیست بوده و انسان های باشنده این سرزمین یادگاری های خود را برای نسل های بعدی گذاشاته اناد .تصااویر زیاادی
که در روی سنگ ها در مغاره ها کنده شده تا کنون باقیمانده است .باباجان غفورف می گویاد کاه اگار چاه ایان تصااویر در
بیشترین قسمت های آسیای میانه وجود دارند و باستان شناسان آن ها را مطالعه کرده اند .مگر در میان همه آن ها تصاویر
روی سنگ در پامیر مشهورتر است .او از قاول راناوف نوشاته کاه تصاویرهای روی سانگ کاه بارای درک نماودن اندیشاه
انسان کهن و تصورات او نسبت به محیط یاری می رساند؛ ماورد توجاه محققاان تااریز باساتان قارار گرفتاه اناد .در ناواحی
بسیاری از آسیای می انه هزاران تصاویر کنده شده در صخره ها موجود اند که مشاهورترین آن هاا تصااویر «سامیلی تااش»
در فرغانه و «لنگر گشت» در پامیر غربی مای باشاد .مقادار زیااد تصااویر روی سانگ پیادا گردیاده در پاامیر تقریباا ً پنجااه
محل چنین یادگاری قید شده است .اکثر این تصاویر روی سنگ به دوران تاریز و قسما ً به زمان سکیف ها و سرمدها تعلق
دارد .چنین به نظر می رسد که قدیم ترین تصویر روی سنگ در آسیای میانه ،تصاویر مغااره «شاخته» باوده کاه در پاامیر
کشف شده است .در دیوار مغاره نه چندان بزرگی که در بلندی  ۴۲۰۰متر از ساطد بحار واقاع گردیاده؛ تصااویر دو رنگاه
محفو ظ مانده است .تصویر انساان پناهناده باه زیار باال مرغاان و گرازهاا و خرساها خیلای خاوب نمایاان اسات .حیواناات در
لحظه زخمی شدن از تیر شکارچیان تصویر شده اند .بنا به سبک نگارش این صورت ها ممکن اسات قضااوت کارد کاه آن
ها نظر به صورت های «زره وتسای» واقع در ازبکستان که به دوره های نیاو الیات تعلاق داشاته و احتمااال بعضای طبقاه
قدیمتر آن ها به زمان میز الیت هم می رسد) قدیمتر اند و مای توانناد باه دوره هاای اول «نیاو الیات» یاا خاود «میاز الیات»
نسبت یابند)۸ .
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 -۲نشانه هایی از زنده گی مشترک:
خږنااۈن یکاای از آن مناااطقی اساات کااه در حااوزۀ پااامیر شااامل ماای گااردد .باارعالوۀ آن ،نشااانه هااایی از دوره مشااترک را در
نوشته های پژوهشگران می توان دریافت که تا کنون هم این نشانه ها در خږنۈن وجود دارند .به این ترتیب
 دین میثرائیی دیان میثرائای یکای از آن نشاانه هاا اسات کاه دانشامندان آن را معاین کارده اناد .ایان نشاانه را مای تاوان دریادداشت زهرا برقبانی مشخص ساخت .وی می نویسد که ایرانیان مردمانی از نژاد آریاا بودناد  . . .آریاایی هاا قبال از
آمدن به خالفت ایران نیز این دین میترائیسم) را داشتند .برای همین این آئین بین ایرانیان و هنادیان و آریاایی کاه در اروپاا
ساکن شدند آئین مشترک بود )۹ .رسومی که در خږنۈن تا کنون محفوظ مانده و باه عناوان یاک فرهناگ باساتانی در میاان
این مردمان اجرا می شود که در طول مدت حیات شان باا پاذیرش قرباانی هازاران هازار انساان از آن دفااع کارده اناد خاود
گویای این حقیقت است که این رسوم از عنعنه های میثرائی می باشد و در محل مشترک بودو باش آریایی ها محفوظ ماناده
است.
نشانه فو را تعداد دیگری از محققین نیز تایید می دارند .عباس قدیانی نیز این مورد را از نظر دور نداشته و از میثارا باه
عنوان خدای مشترک یادگار از آن دوران یاد میدارد و می نویسد از قرن چهاردهم  .م .در ایران و آسیای صغیر از دین
مهرپرستی نشان هایی در دست است .در اسناد هیتی سه از خدایان این دین ایرانی آمده اسات .در مهرپرساتی میثاره کاه در
آئین زردشت نیز باقی مانده و نام امروز کلمۀ "مهر" بدل شده است؛ رکن مهم این آئین کهن باه شامار مای رفتاه و از زماان
های بسیار قدیم جزو معتقدات آریاییان ایرانی و هندی بوده است .اکنون دانشمندان معتقدند که این خادا یادگاار روزگاریسات
که آریائیان هندی و ایرانی در یک جا با هم زیسته و تمدن و دین مشترک داشته اند)۱۰ .
 معنی میثرا در زبان خږنۈنے برعالوۀ رسوم میثرائی خود نام میثرا نیز مشخصۀ دیگری است در اثباات محال زناده گایمشترک اقوام آریائی کاه دکتار ذکریاا باا نقال از دومزیال تاکیاد داشاته کاه واژۀ میتاروس قادمت  . ۳۵۰۰م .دارد .دومزیال
میترا را واژۀ هندو اروپائی می داند اما بونفانته کلوسکا  )۱۳۶۵ثابت کرد که پیش از هندو اروپائی است )۱۱ .می بینایم
که واژۀ میترا را واژۀ هندو اروپایی می گویند و چه بسی که تاکید بر سابقۀ بیشتر از آن می شود.
در اصل واژۀ میترا از واژۀ میثرای اوستائی گرفته شده که واژۀ میثرا تاکنون در زبان خږنۈنے معنی اصلی را نگاهداشاته
است .به این صورت که میثارا از دو جازء مرکاب اسات .جازء اول میا در زباان خږناۈنے باه معنای "روز" اسات و "را"
جزء دوم در زبان خږنۈنے یک پسوند می باشد که معنی "برای" را افاده می دارد و معنی این کلمه "برای روز" می شود.
پس می بینیم که بودن این کلمه با معناای کامال در زباان خږناۈنے گاواه بار آن اسات کاه ایان زباان داشاته هاایی را از زباان
مشترک آریایی در خود حفظ کرده است.
 از یک ریشه بودن :نشانه دیگری نیز در مشترک بودن فرهنگ ها است که هنوز میان آریایی های هندو ایرانی باه چشاممای خاورد .سایاوش اوسااتا چناین معلوماات را شااریک سااخته اسات .وی نوشااته اسات کاه در آریائیااان اولیاۀ هنادو ایااران در
ابتدای ورود شان به این دو سرزمین اگر شباهت هایی می یابیم عجیب نیست که هر دو از یک ریشه اند و آمده اند از یاک
جا و رسیده اند به سرزمین های متفاوت )۱۲ .در خږنۈن فرهنگ هاایی از باساتان حکایاه دارناد کاه در میاان اقاوام هناد و
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ایران نیز مشاهده می شوند .می توان از رقص با اسپک چوبی یا اسپک بازی و یا هم آالت و وسایل دساتگاه بافناده گای در
شغنان و هند نام برد که بدون شک این اشاتراک فرهنگای یاادی از آن دوره اسات کاه اقاوام هنادو از سارزمین اولیاۀ خاویش
پامیر با خود برده اند و نیز برپا داشتن خوشبویی در مراسم خوشی کار مشترک فرهنگ اقاوام هنادو و خږناۈنے مای باشاد.
برای بهتر روشن شدن این نشانه های دورۀ زنده گی مشترک می توان هم چنان از زبان و عادات و آداب و رساوم نیاز یااد
کرد که به ترتیب ذیل بوده اند
 زبان :زبان یکی از نشانه های زنده گی یکجا بودن آریایی ها را می رساند .به عقیده دانشمندان قبال از هازارۀ ساوم پایشاز میالد این اقوام که در سرزمین مشترک زنده گی داشته اند دارای زبان مشاترک باوده اناد .بهاار باورمناد باه آن اسات کاه
ظاهرا ً از این دوره  ۳۰۰۰ - ۳۵۰۰ه .م ).به بعد وحدت زبانی اقوام هندو اروپائی از میان رفت و خانواده هاای مختلاف
زبان های هندو اروپایی پدید می آمد )۱۳ .دانشمندان دریافته اند که زبان مشترک اقوام آریاایی در ماوطن اصالی شاان کاه
آریانا باشد ،شکل گرفته و از آن جا به سایر نقاط دنیا توسعه داده شده است .قدیر خان تاره کای دانشامند افغاان نظریااتش را
در این باره چنین خالصاه مای دارد کاه اگار فار لهجاه هاای موضاعی کاه در باین اهاالی باومی آسایا در بادایت امار بناا بار
اقتضاهات متعدد به یک سو گذاشته شود ،در آن وقت می توان فهمید که در تمام وطن مادری آن ها آسایای وساطی) زباان
واحدی تکلم کرده می شد و حتی اکنون هم در بعضی از مناطق همان سرزمین هاا بقایاای هماان زباان اولیاه وجاود دارد .و
این زبان زبانی ب ود که از هیچ طرف به ذریعۀ هیچ طائفه در هیچ تاریز در آن نقاط آورده نشده بود و بااالعکس ،ایان زباان
به تمام زبان های دنیا نفوذ و رسوی پیدا کرد و این زبان هم زبان همان انسان های دارای جمجمۀ طویل بوده است .پس در
آن صورت میتوان گفت که صاحبان طبیعی آن زبان همان گهواره داران مدنیت اولیه یعنی جمجمه طویلها بوده اند)۱۴ .
بر بنیاد نتیجه گیری قدیرخان می شود به احتمال گرفت که زباان خیونیاان یاا خږناۈنے هاا هماان زباان مطلاوب باشاد کاه از
دوران زنده گی مشترک تا کنون کلمه های زیاد این زبان چاه در زباان اوساتایی ،چاه در زباان هاای پهلاوی و خاوارزمی و
چه در زبان های زندۀ اروپایی و نیز در زبان های ایرانی چه فارسی و چه شاخه های ایرانی شرقی باقی مانده است .بح
دورنمای تاریخی این زبان و ارتباط آن با سایر زبان های آریایی در بخاش زباان خږناۈنے مطارح اسات .بارای نموناه چناد
کلمه ای از زبان های یادشده در این جا نقل می شود که در زبان خږنۈنے وجود دارند؛ به این ترتیب
کلمااااااااااااااااۀ خږنۈنے
فارسی

انگلیسی

آلمانی

روسی

اوکرائینی سانسکریت

Xuγ̌nůne

بینی

نئځ

Neӡ

بید

وئید

weid

پیسه

پیس

pies

قفل

لک

luk

تلک

ترپک trapak

دروازه

دڤے

Nose

Nase
Weid

پیسه

Piece
Luk
Trap
ДверЬ

Deve
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بده

دهک Dak

Дай

Дай

کرمک

چیرم čīrm

ЧервЬ

Червяк

پسرها

پڅېن

Pacên

Пацаны

قانغوزک

ژاوک žowak

Жук

Жук

هر یک از کلمه ها یادشدۀ زبان خږنۈنے در یکی از زبان های زنادۀ دنیاا تاا کناون دیاده مای شاود .و یکای از ایان کلماه هاا
حتی در اساس یک واحد مقایسوی تبادالت بوده که به احتمال از همان دوران زنده گی مشترک این اقوام در زبان خږنۈنے
باقیمانده است .این کلمه کلمۀ پیس  piesمی باشد که در زبان شغنانی واحد مقایسه برای تبادلۀ اشیا و اجناس بود .نایم قارن
پیش از این داد و گرفت در شغنان با پیس اجرا می شد .طوری که هر جنس دیگری را برابر پایس قیمتگاذاری مای کردناد.
طور مثال؛ برای فروش یک توتاۀ زماین آن را باه  ۲۰پایس قیمات مای گذاشاتند کاه در برابار اجنااس و حیواناات تبادلاه مای
گردید .برای روغن چارچینی =  ۱پیس ،یک گاو =  ۷پیس ،یک گوسفند قچ =  ۴پیس ،یک گوسفند شیشک یک سااله) =
 ۱پیس ،کاله تکه) چارگز =  ۱پیس ،تان تکۀ پشمی بافت محل) سه قالچ =  ۱پیس و سایر اماوال قیمتگاذاری مای گردیاد
و در بدل تکمیل  ۲۰پیس قیمت زمین اموال را به صاحبش می سپردند که بعد قواله خط نوشته می شد.
دیده می شود که آریائی های هند همان واحد تبادله را با خود نگاه داشته که در بعدها برای همین کلماه پاول فزیکای ضارب
زده شد که به پیسه شهرت یافت که تا امروز هم همان پیسه به عنوان واحد تبادله در کشورهای هند ،پاکستان ،بنگله دیش و
افغانستان مروج می باشد .در زبان انگلیسی با آن که همان کلمه بار معنایی اش را از دست داده ولای باه معناای سااده پایس
یک توته یا یک پارچه از یاک شای را گویناد .اگار زباان خږناۈنے از نظار زباان شناسای باه طاور دقیاق تحقیاق و شناساایی
گردد ،بدون شک تعداد زیاد کلمات یافت خواهند شد که به ادعا صحه بگذارد.
هم چنان در زبان خږنۈنے عالوه بر کلمات که از زبان مشترک آریائی باقیمانده ،آواهاایی نیاز وجاود دارناد کاه رابطاه ایان
زبان را با زبان های گذشته آریائی و زبان های امروزه مربوط به زبان های هندو اروپایی به طور واضد می نمایانند .این
صداها در زبان های ایرانی چه زبان های ایرانی غربی و چه هم زبان های ایرانای شارقی شاامل مکالماه نیساتند .باا آن کاه
موجودیت این آو اها در زبان اوستائی ثابت است و تعدادی از آن ها در زبان هاای اروپاایی شانیده مای شاوند؛ آواهاای چاون
"ذ" در کلمۀ "خۀبته  " " ،"Xāδātaدر کلمۀ منثرب " ،Miθroڅ" در کلمۀ څوب" ،"caθwar .ڤ" در کلمۀ "ڤنے  ،"viکاه
در زبان های انگلیسی ،روسای ،و برخای زباان هاای دیگار وجاود دارناد .باودن ایان صاداها در زباان شاغنانی و زباان هاای
اروپایی گواه بر آن است که از آن زبان مشترک آریائی ها نشانه اند.
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ا
مناطق تقریبی سخن گویان شاخه هندو اروپایی ،از ویکی پدیا دانشنامۀ آزاد گرفته شد.
 - ۳عادات ،آداب و رسوم فرهنگ مشترک
آن طوری که دریافتیم این سرزمین که نخستین خاستگاه اقوام آریایی ها میباشاد ،مشخصاات یادشاده از آریاناوئجاه
را به نمایش میگذارد .عادات ،آداب ،رسوم و رواجهای ایان اقاوام در سارزمین هاای حاوزۀ پاامیر ومنجملاه خږناۈن و میاان
این مردمان با امانتداری بیشتری حفظ گردیده که تحقیق در آن چهره کامال واضحی از اقوام آریایی را مشخص میسازد .از
رسوم ،عادات و آداب آریاایی هاا آن چاه در آثاار ماورخین باساتانی تاذکر باه عمال آماده بادون کام و کاسات تاا کناون در ایان
مناطق پاابر جاسات کاه تعادد زیااد ایان رساومات ،حاوزۀ پاامیرات را باه گنجیناه ای از اساناد شافاهی باساتانی تااریخی مبادل
ساخته که طی هزاران سال آن را از صدمۀ هجوم فرهنگهای دیگر مصئون داشته است .عالوه بر نگهداشت عادات ،آداب،
رسوم قدیمی و کلمات زبان باستانی اوستائی هم چنین یکی از داشته های نادرۀ زمان "چید" در شغنان است که به ناام خاناه
های پامیری شهرت یافته است ،می باشاد .چیاد نیاز یادگااری از آن دوران مشاترک باساتان اسات .سایاوش اوساتا دانشامند و
پژوهشگر توانا از آن شاهد می آورد و می نویسد در هزارۀ ششم انسان آریایی خانه را به گونه ای می ساازد کاه از "ناور
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خورشید" بتواند بهره ببرد .در همی ن هنگامه است که زنده گی ده نشینی "انسان آریاایی" باه زناده گای شهرنشاینی تبادیل مای
شود .و چون کم کم دهکده هاا بهام نزدیکتار مای شاده اناد ،اولاین زناده گای شاهری کاه برخاساته از پیوساتن چناد ده باود ،در
"پامیر"" ،شوش" و "سییلک" پدید آمده است )۱۵ .در مورد "چید" بح جداگانه ای خواهیم داشت.
در این مناطق تا کنون برخی رسوم اجرا می شوند که بنا به شواهد اسناد مورخین به دوره هایی از زنده گی آریایی ها مای
رسد که قبل از جدایی از هم مروج بوده است .عناصری که در این رواج ها وجود دارد گویای مشاترک باودن آن هاا میاان
اقوام و قبایل آریایی که به گوشه هایی از جهان متفار شاده اناد؛ مای باشاند .هرچناد رساوم زیاادی در سارزمین پاامیری هاا
وجود دارند و تا حال هم اجرا می گردند که نشانه باستانی بودن در آن هاا باه طاور کلای هویادا اسات .بار اسااس موجودیات
برخی از یادگاری های قدیمی در پامیر چنین معلوم مای شاود کاه در ایان منطقاه آثاار پیشارفت زناده گای انساان هاا حتای از
عصر دیرینه سنگی هویدا اسات .موجودیات تصااویر در روی سانگ در باین غارهاا خاود ایان واقعیات را نشاان میدهاد .هام
چنااان ماای تااوان احتمااال داد کااه نشااانه هااایی از عصاار میااان ساانگی را هاام در ایاان ساارزمین دریافاات کاارد .بااه نظاارم طاارح
ساختمان "چید" یا خانه های پامیری که یادی از دوران جمشاید را تاازه مای دارد باه هماین عصار ارتبااط پیادا خواهاد کارد.
زیرا در این نوع ساختمان از موجودیت آه ن حتی خبری نیست .بیشترینه تغییرات اساسی کاه در عصار نوسانگی آغااز مای
یابد و این عصر تقریبا ً نه تا هفت هزار سال قبل است که به این نام مسمی است .در همین مرحلاه در حیاات جامعاۀ انساانی
تغییرات تاریخی روی می دهد .عالم انسانی از مصرف و ذخیرۀ نعمات به تولید و استحصال آن قدم می گذارد .یعنای جاای
شکار و جمع آوری غذا را زراعت و مالداری اشغال می نماید )۱۶ .نشانه هاایی از شاکار و جماع آوری غاذا در خږناۈن
کالً برجسته است .زیرا در این منطقه زمین زراعتی محدودی وجود دارد که تا سال های نزدیک غذای اساسی ماردم تاوت
بود که آن را در تابستان ه ا جمع وری کرده و به شاکل دیگار آن را در آسایاب آرد نماوده و مصارف مای کردناد .ولای دیاده
می شود که مالداری پایۀ اساسی را در این منطقه تشکیل می داد و زراعت نیز به مرور و با تشویق و ترغیب ترویج یافتاه
است .مرحلۀ گذار این دوره در میان باورهای مردم تا کنون آشکار مشهود است .مزایاا و برتاری کشات و ورز در باورهاا
و عقاید مردم جای یافته که تا هنوز برای بزرگداشت از آن مردم جشن می گیرند و عیاد دارناد .تاا جاایی کاه دیاده مای شاود
جشاان هااای ذئاارڤ وئښااتی δerwex̌te

 ،خاارمن کوبااان  ،Xermankubonانبااار تپااان  ،Anbortaponو خیاار

پچار  ،Xīrpečorخیرچزۈن  Xīrčezůnو خدیر ایۈم  Xedīrayomرا که به نام عید می شناسند؛ برای بزرگداشت از
کشت و زراعت برپا می شوند .آالت و وسایلی که برای آماده کردن غذاهای مخصوص این جشن ها از سنگ ها باوده کاه
در گام اول این آالت از سنگ های شکل طبیعی استند که دسات انساان در تغییار شاکل آن دخیال نیسات .مثاال؛ بارای برابار
ساختن باج گندم را میان دو سنگ بزرش کاه یکای را "باق باورج" سانگ بازرش کلولاه و دیگاری را "سائد" یاا تختاه سانگ
هموار کالن که گندم را با آن سنگ کلوله بر روی سنگ هموار می شکند و به شکل دلده در می آورند .غذای باج تا کناون
هم در باور مرد م از قدسیت برخوردار است .این باور ماردم مای رسااند کاه غاذای بااج بارای حرمات گذاشاتن باه محصاول
زراعت مورد احترام است .این رسوم می رساند که از دورۀ زنده گی مشترک آریائی ها می باشد .زیارا ،بااج کاه در میاان
اقوام آریائی ایرانی و هند تا حال نیز به شکل یک غذا استفاده می شود که آن را حلایم گویناد .حلایم آن قدسایتی را نادارد کاه
باج نزد این مردم داشته است.
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هرگاه به گفته های باال دقت کنیم برخی از نشانه های زنده گی مشترک آن دوره را در میان مردم خږنۈنزمین می یاابیم کاه
در منابع قدیم از آن ها یاد شده است و این ادعا را به اثبات می رسد که آسیای مرکزی و از جمله پامیر محل این زناده گای
مشتر ک باوده اسات .در ایان سااحات تاا کناون آن رساومی کاه انگیازش کشااورزی را مای نمایاناد اجارا مای شاود .رساومی
همچون ښیج زوئست  x̌iejzewêstمیلاه دهقاان) ،انباار تپاان  Anbortaponجابجاا کاردن محصاوالت کشات و زرع)،
برپاداشااااتن سااااته رخاااام

Seteraxm

خوشاااابویی) ،بااااه نظاااار تقاااادس نگریسااااتن بااااه باااااج Boj

غااااذای عیاااادهای

خیرچزۈن  ،Xeerčzůnخذایی  Xuδoyeات خدیر ایۈم  ،)Xedīrayůmبردن مښک  Max̌akبرسم) و ښیج زڤک ̌x
 iejzevêvakدر نخستین قلبه کردن زمین همه نمایانگر این سخن است که در دورۀ زنده گی مشترک این رسوم اجرا مای
شده و تا کنون هم در خږنۈن انجام می یابد .از این جشن ها و عیدها در کتاب اوستا نیز توضید داده شده است.

عادات ،آداب و رسوم یادشده در منابع تاریخی
به طور عموم می توان چهرۀ قدیمی رساوم و عاادات آریاائی هاا را از یادداشات هاای ماورخین دورۀ قادیم دریافات .چنانچاه
سترابو برخی از آن ها را در کتابش آورده است .در کتاب "عصر اوستا" گروه پروفیسوران مای گویناد کاه اساترابو مادعی
شده در کاپادوکیه مجوسیان را به چشم دیده و در مورد افعال و رسوم آنان سخن باه میاان آورده اسات "پارسایان هرگاز در
آب کثافت نمی کنند و هم چنین خود و یا چیزی را در این آب روان نمی شویند .اجساد خود را در آب نیانداختاه و باه طاور
کلی به علت تقدس رودخانه از آلوده کردن آن به هر ترتیب امتناع می نمایند .آنان همیشه قبل از پرداختن به هر کار مقدس
دیگری به پرستیدن آتش می پردازند )۱۷ ".از این گفتار سترابو آداب مشاترک آریاائی هاا ثابات مای شاود کاه تاا کناون هام
مردمان شغنان در آب کثافت را نمی اندازند .مادران برای فرزندان شان دایما گوشازد مای دارناد تاا از طارف بااالیی جاوی
ادرار نکنند .چون که اگر از طرف باالیی جوی ادرار شود ،آب جوی را کثیف می سازد و آن وقت در سینه مادر کسی که
چنین عمل نماید دانه یا زخم می براید .طرف باالیی جوی تاکید می شود از این که ایان منطقاه باه طاور کلای نشایبی دارد و
جوی ها که در نشیب ها کشیده شده هر آن چه باالی جوی باشد در جوی فرو می ریزد.
در این جا برخی از آداب و رسوم را که در آثار مورخین آمده و این رسوم در جوامع دیگر آریایی نیاز مشااهده مای شاوند.
رسومی که بدون تردید به دورۀ قبل از زردشتیت می رساد کاه آن دوره دورۀ زناده گای مشاترک آریاائی هاا مای باشاد .و تاا
کنون در شغنان و حوزۀ پامیر محفوظ بوده اند .این رسوم شامل سترخم یا خاوش باویی ،کالغزغاز ،انتقاال مارده باه منااطق
مرتفع ،عزاداری و خانه پاکی پس از تدفین مرده ،مراسم قربانی ،عزایم برای راندن جنیات از بادن ،خادایی کاردن ،اساپک
بازی و چوبک بازی را یاد کرد که اجرای آن در دیگر مناطق جهان نیز مشهود می باشد .مگر از میاان آن هاا رساومی را
در این جا شاهد می آوریم که در آثار و اسناد تاریخی آمده است .از آن جمله است
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* -سترخم یا خوش بویی
سترخم یا خوش بویی رسمی است که پامیری ها در مراسم خوشی ،مراسم سفر ،در عیدها شاغنانی هاا ایاۈم گویناد) و
نیز در صبحگاهان هنگام دمیدن شفق و دیگر حاالت اجرا می دارند .سترخم مادۀ خوشبویی است که از گل های سافید
رنگ و برش های خشک شدۀ یک بوتاۀ کاوهی سااخته مای شاود کاه ایان بوتاه را در روغان زرد مای مالناد .و قبال از
شروع یک رسم آتشی را بر ځینگک قسمت باالیی دیکدان خانه) می گذارند و سترخم آماده شده را بر روی آتش مای
ریزند که بوی مطبوعی از آن متصاعد می گردد.
دیااده ماای شااود کااه مراساام خوشاابوئی از دوران قاادیم در میااان مردمااان آریااائی مااروج بااوده و یکاای از رسااوم زنااده گاای
مشترک این اقوام بوده است .در کتاب دبستان المذاهب گفته شده است در نودو سوم آتش درهرام با خادمش نیکو دار.
هر شب آتش بر افروز .بوی خوش بر آن گذار .درهارام ناام فرشاته ایسات کاه رب ظفار اسات و موکال اسات بار فاتد.
 )۱۸این متن نشان می دهد که یکی از رسوم اساسی زردشتیان برافروختن خوشبوئی بوده است .به هماین ترتیاب در
برخی نقاط دیگر همین اکنون هم سایر اقوام آریائی این رسم به شکلی از اشکال به جا می آورند .یعنی این کاه مراسام
خوشبو ئی آن رسم دورۀ قدیم را اجرا میدارند .ایرانیان در مراسم نوروزی آتشدانی را بر وسط دساترخوان مای نهناد و
دانه های اسپند را بر آن می ریزند و یا هم چوب های خشک خوشبو را در کنار آن می گذارند)۱۹ .
مردم دیار پامیرزمین در صبحدمان نیز خوشبوئی را برپا می دارند .آن ها معتقد اند که هر صبد هنگام دمیدن شافق فرشاته
ای بر روزن خانه حضور می یابد که آن را فرشتۀ رز می نامند و روزی را بارای خاانواده هاا مای رساانند .خاوش باویی
را برپا می دارند تا با آمدن فرشته بویی خوشی از روزن خانه بیرون شاود .هماین طرزدیاد را در ماورد روح ایرانیاان نیاز
ابر از داشته اند کاه در ناوروز مراسامی را باه هماین مناسابت اجارا میدارناد .آن هاا عقیاده داشاتند کاه در ایاام ناوروز ارواح
درگذشتگان از جایگاه آسمانی خود به زمین و به خاناههای خاویش بازمیگردناد؛ در مقالاه ای از قاول بهاار از اساطوره تاا
تاااریز )۳۵۷ ،در دانشاانامۀ آزاد آمااده اساات در جشاان فروردگااان مااردم پاایش از عیااد نااوروز باار روی پشاات بامهااا ،آتااش
برمیافروختند ،اگر چنین میکردند تصور بر این بود که فروهرها ارواح مردگان) به طور گروهی بازگشاته و مانناد یاک
سااپاه باااه بازماناادگان کماااک خواهنااد کااارد .در نتیجااه جنگهاااای خیلاای مهااام ،را سااعی میکردناااد کااه در بهاااار آغاااز کنناااد
چون فروهرها ،در بهار به یاری بازماندگان میآیند)۲۰ .
پور داود نیز این ادعا را تایید می کند و با تکیه بر قول هوتا سیمن میتالوجی در گاریجن اناد رومار ،لیپزیاک ۱۹۱۰ ،ص
 )۱۷۹می آورد که جشن فروردین اوقات نزول فروهرهاست از آسمان برای دیدن بازمانده گان)۲۱ .
تا جایی که دیده می شود رسم برپاداشتن خوشبویی رسام مشاترک میاان اقاوام آریاائی باوده اسات .هام چناان اسات در مراسام
عروسی نیز اجرا می گردد و آن هنگامی است که عقد نکاح شاه و عروسی صورت می گیرد .می گویند کاه فرشاته ای در
آن حضور می یابد که این بوی خوش برای او پیشکش می گردد .سترخم در مراسم عروسی در چند مورد اجارا مای شاود.
آن گاهی که صبد وقت شه مرد را آماده می کنند تا لباسش را بپوشانند ،اول رسم سرتراشاان بارایش انجاام مای دهناد کاه باا
مراسم خاصی سر او را می تراشند .پس از آن او را برای غسل دادن می برند .وقتی که دوباره آوردندش ،لباس شه مردی
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را برایش می پوشانند و این آن وقت است که آخۈن آماده است تا دعا کند .آخۈن با سترخم دعا را می خواناد .ساپس زماانی
که شه مرد آمادۀ رفتن به خانۀ عروس می شود ،قبل از برآمدن از خاناه باازهم بار روی ځینگاک ساترخم را بار روی آتاش
می ریزند .در خانۀ عروس هم چنین است .وقتی لباس عروس را برایش می پوشانند .سترخم را بر روی آتش مای اندازناد.
و نیز زمانی که آخۈ ن مراسم نکاح را به جای می آورد امر می کند تا سترخم را اجرا کنند.
همین طور در سفر وقتی کسی بخواهد سفر کند ،آخوند حین برآمدن از خانه دعا سفر را می دهد و آن وقتی دعا را شاروع
می کند که بر ځینگک خانه سترخم را بیاندازند .به باور آخوند فرشتۀ نگهبان حاضر است و دعا را آمین می گیرد.
سترخم را نه فقط در مراسم عروسی بلکه در مراسم چراغ روشن هم برپا می دارند .زماانی کاه خلیفاه یاا رهبار ماذهبی در
مراسم دعوت ناصر خسرو که به چراغ روشن شهرت یافته شروع می کند به اجرا این مراسم امار مای نمایاد تاا ساترخم را
برپا دارند .در این مراسم که گوسفندی ذبد می شود ،با برپاداشتن سترخم ذبد می گردد.
هرچند اجرای رسم سترخم یا خوشبویی نشان می دهد که در دیگر مناطق بیارون از اطاراف پاامیر ایان رسام وجاود نادارد.
ممکن سالیان مدیدی از آن گذشته باشد که سایر مناطق آریایی اطراف پامیر آن را متروک ساخته اند .ولای نشاانه هاای ایان
ساپیتمان
رسم در عنعنه های مردمان قدیم آریایی به نظر می رسد .در بخشی از وندیداد به زردشت خطاب شده است "اي َ
زردشت! هرگاه كسي اشونانه از چوب "اورواسني" یا " َوهو َ -گونَ " یا " َوهو َ -ك ِرتي" یا "هذا  -نَئپتا" یا هر چوب خوشابوي
دیگري ،هیزم براي آتش بیاورد ،از هر سویي كه باد ،بوي خوش آن آتش را ببرد ،هزاران تن از دیوان ناپیدا ،هزاران تن
از دیوان  -زادگان تاریكي  -هزاران جفت از جادوان و پریان در آن آتش  -پسر اهوره مزدا  -مي افتند و كشته مي شوند".
 ) ۲۲در این فقره های وندیداد دیده می شود که خوشابویی در میاان آریائیاان جاز مسائولیت هاای ماذهبی باوده اسات .آن هاا
باور داشته اند که خوشبویی دیوان را دور می راند .آن چه در این نوشته آمده است ،همانا نام باردن از چاوب هاای خوشابو
"اورواسنی"" ،وهو  -گون"" ،وهو  -کرتی" و "هذا  -نئپتا" برای آتش اسات .اباراهیم پاورداود در ماورد ایان چاوب هاا مای
گوید که به طور تحقیق نمی دانم که این چوب ها از کدام درخت هاست .اما در سنت پارسایان اورواسانا را چاوب صاندل و
هوگئون را درختی که از آن لبان شیر) استخراج کنند و هوکرتی را عود و هذانئپتا را چوب انار دانسته اند  )۲۳او سپس
در مورد هریک از این ها معلومات می دهد که صندل در ادبیات فارسی چندن هام گفتاه شاده اسات؛ از مناوچهری نقال مای
کند که گوید
عنان بر گردن سرخش فکنده

چو دو مار سیه بر شای چندن

در فرهنگ های فارسی چندن چوب صندل معنی شده است .هم چنین عود را در فارسی رادبوی و داربوی گویند؛ چنان که
رودکی گوید تا صبر را نباشد شیرینی شکر تا بید بوی ندهد بر سان داربوی
و شمس فخری گوید به بزمش جام زرین آفتاب است

خطب در مطبز او دار بویست

در اوستا از درخت های مذکور چوب های خوشبوئی اراده شده این کلماات را در توضاید بادون امتیاازی در ماهیات آن هاا
فقط نظر به بوی خوش آن ها افزوده اند)۲۴ .
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همین طور راجع به بخور و هوگئون در فرگرد  ۱۹وندیداد فقرات  ۲۴و  ۴۰نیزاشاراتی وجود دارد که در فقره  ۲۴چناین
گاون باه آتاش
تاکید دارد هنگامي كه نه شب سپري شد ،زَ ور به آتش نیاز كند ،هیزم سخت چوب به آتش َب َردَ ،بخور َوهو َ -
برد و تن و جامه را بدان خوشبو كند)۲۵ .
هام چناین در فقارۀ  ۴۰آماده اسات "ساروش پارسااي بَرزمنا َد دیاوافگن را چاون پرساتش و نیاایش كنناد ،شاادمان شاود و آن
پرستش و نیایش را بپذیرد .زَ ور و هیزم سخت چوب به آتش ببَر .بخور و َوهو  -گون به آتش ببر" )۲۶ .هماین مطلاب در
خرده اوستا نیز تاکید شده است و اگر او آن روناده و از راه رسایده) باه حساب راساتی ناذر هیازم آورد ،باه حساب راساتی
برسم گسترده یا گیاه هذانئپتا پس درخواست کند ،از برای او آذر مزدا اهورا ،آن آذر) ،خوشنود و نیازرده ،کامیابی)۲۷ .
در این متن ها نیز دیده می شود که میان آریائیان آوردن چوبی که بوی خوش داشته ،بارای آتاش ناوعی مکلفیات ماذهبی باه
شمار می آمده که بخور و هو  -گون و هوکرتی و هذا  -نئپتا را نذر کنند .نام های یادشاده در برخای ترجماه هاا چاوب معناا
شده و در برخی دیگر گیاه ترجمه شاده اناد .باه هار صاورت در ایان فقاره ماراد از برپاا داشاتن خوشابویی اسات .پاور داود
هذانئپتا را اسام گیااهی مای داناد و هاذانئپتونت صافت آن مای گویاد کاه از بارای آب زور آب مقادس) کاه باا فشاردۀ هاذانئپتا
آمیخته شده باشد و می گوید که در وندیداد این چهار گیاه با هم ذکر شده کاه بایاد مقاداری از آن هاا را از بارای پااک کاردن
منزلی از آالیش الشه و مردار بخور نمود .یا به اصاطالح جدیاد از دود و باوی ایان گیااه هاای خوشابو بایاد ضاد عفاونی باه
عمل آورد)۲۸ .
در چند فرگارد وندیاداد ناام ایان چهاار گیااه بارای اجارای وظاایفی آماده اسات؛ از جملاه در فرگردهاای  ۱۴ ،۹و  ۱۹کاه در
فرگرد  ۹می خوانیم "سپس باید تن خویش را با خوشبوهایي چون اورواسني یا وهو  -گون یا وهو  -كرتي یا هذا  -نئپتا یا
هر گیاه خوشبوي دیگري ،خوشبو كند و پس از آن مي تواند جامه هایش را بپوشد و به خانه اش بازگردد".
 )۲۹در فرگارد  ۱۴آماده اسات "او بایاد اشاونانه و پرهیزگاراناه ده هازار بساته هیازم نارم و خشاك و پااك از چاوب
"اورواسني" یا " َوهو  -گون"َ یا "وهو َ -ك ِرتي" یا " َهذا  -نَئ َپتا" یا هر گیاه خوشبوي دیگري را چاون تااواني باه روان ساگ
آبي ،به آتش اهوره مزدا بیاورد" )۳۰ .و در فرگرد  ۱۸چنین تکرار شده است "او باید اشونانه و پرهیزگارانه هزار بسته
هیزم از چوب نرم "اورواسني" یا " َوهو  -گون" یا " َوهو  -كرتي" یا "هذا -نئپتاا" یاا هار گیااه خوشابوي دیگاري نازد آتاش
برد" )۳۱ .قسمی که در متن آمده ،دیده می شود که دود و بوی که از آتش کردن این گیاهان باه وجاود مای آیاد بارای پااک
کردن محلی که در آن چیزی واقع شده کار گرفته می شود و محل را به اصطالح ضدعفونی می سازد و نیز به باور آن ها
آتش کردن این گیاهان نوعی نذر کردن به آتشکده است که کفارۀ گناهی باشد.
ابراهیم پورداود به این باور است که در ایران قدیم بخور این گیاهان معمول بوده و می گوید که اباداً دور نمای نمایاد کاه از
درخت ها یا گیاه های مذکور در اوستا برخی از آن ها را اراده کرده باشند .چون در کلیه السنۀ قدیم و حالیه هم گیاه ها هر
یک به همان اسم معمولی که در وطن و سرزمین اصالی خاود داشاته نامیاده مای شاود .ممکان اسات کاه کلماۀ هاذانئپتا اصاال
ایرانی نباشد .او عالوه می کند چنان که از مندرجات اوستا بر می آید گیاه های مذکور بسیار خوشبو و به خصوصاه بخاور
آن ها توصیه شده است)۳۲ .
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پور داود اشاره به بودن این نام ها در اوستا دارد .اما مشخص نمی سازد که کدام یکی از آن ها به چه نامی ذکرشاده باشاد.
مگاار در ویکاای پاادیا از ای ا ن گیاهااان نااام ماای باارد کااه در اوسااتا آمااده و چنااین یااادآوری شااده اساات عااود یااا داربااوی ،کااه
در اوساتا وهوکرتاه ) (Vohukeretaو در پهلاوی هاوکرت ) (Hukartنامیاده شاده اسات ،تکاه چوبیسات بریاده شاده از
درختی خاص که در جزایر هند و چین میروید ،و چون آن را میساوزانند دودی خوشباو از آن حاصال میشاود .عاود در
کشورهایی چون هند و چین بیشتر در آیینهای مذهبی سوزانده میشود .ایان مااده از گذشاته تااکنون در ایاران نیاز باه عناوان
خوشبو کننده استفاده میشد)۳۳ .
تا جایی که مشاهده کردیم بدون شک عنعناه برپاا کاردن خوشابویی از عنعناات دورۀ مشاترک هنادوآریایی گاواهی مای دهاد.
تاریز این مردمان گواه است که قسمتی از آریایی که از مناطق پامیر به سرزمین های وسایع ساند کوچیدناد و در آن منااطق
مسکن گزین شده و به زودی تمدنی را به راه انداختند .آن ها نیز رسوم اجدادی خویش را با خود بردناد و آن را عملای مای
ساختند که یکی از این رسوم برپا داشتن خوشبویی در مراسم عروسی های آن ها است .در همۀ عروسی هاا ایان عنعناه باه
چشم می خورد .و نیاز در ساایر رواج هاا هماین موضاوع را اجارا مای دارناد .از جملاه اساماعیلیان نایم قاارۀ هناد نیاز رسام
خوشبویی را تا کنون برپا می دارند .آن ها در مراسم عروسی قبل از نکاح باا دردادن چاوب هاای ناازک صاندل خوشابویی
را به راه می اندازند.
در مااورد خوشاابویی چااوب صااندل تاکیاادات زیاااد شااده و گوینااد خیلاای خوشاابو بااوده کااه دود و بااوی آن خااالی از مفاااد نیساات.
"سایت نمناک" در مورد این چوب نگاشته که مفاد زیادی دارد .این سایت فایده های آن را یادآور شده که یکی از ایان فایاده
ها گفته شده که از چوب صندل به عنوان یک عطر استفاده می شود .هم چنان در این سایت یادآوری شده که چوب صندل،
نوعی متمایز از گونه درختی است که این گونه درختان معطر هستند )۳۴ .اساماعیلیان نایم قاارۀ هناد هام چناان در اجارای
مراسم آب صفای جماعتخانه برای خوشبو ساختن فضای جماعتخانه چوب عود را دود می کنند.
برخی از اسناد گواهی از آن دارند که در دورۀ باستان زنده گی آریائی ها خوشبوئی جزئی از شکوه و بزرگی باوده و مایاۀ
زنده گانی خوش به حساب می آمده است .یکی از متون یشت ها موجودیت خوشبویی را جزئی از یک سالطنت بازرش مای
داند .فقارۀ  ۱۳۰آباان یشات از آن شااهد اسات کاه نوشاته شاده اسات ایناک مارا ای نیاک ای توانااترین ای اردویساور ناهیاد
خواهش این کامیابی است که من بسایار معازز باه سالطنت بازرش برسام .

.

 .باه آن سالطنتی) کاه در آن خاوراک

فااراوان و آذوقااه ذخیااره شااده اساات .بااه آن ساالطنتی کااه در آن چیزهااای معطار موجااود اساات و در انبااارش آن چااه دل کساای
بخواهد و آن چه از برای زنده گانی خوش بکار آید فراوان باشد)۳۵ .
*  -کالغزغز  -کجاوه انداختن
کالغزغز یکی از مراسم خاص خدیر ایۈم یا نوروز می باشد .این نام مفهوم یا معنایی را افاده نمی کناد .صارف ناام عنعناه
ای است که در شام روز اول سال نو عملی می شود .در اصل این رسم برای رفع "کئښ و پریز" که در مدت ده روز پیش
از نوروز اجرا می گردد ،عملی می شود .با اجرای این مراسم قیوداتی که وضع شاده باود؛ یعنای "کائښ و پریاز" رفاع مای
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شود .اجرای آن طوری است که پیش از شام یکی از اعضای خاانواده بار بااالی باام خاناه رفتاه و دساتمالی را از روزن باه
درون خانه آویزان کرده و می گوید کالغزغز؛ شاگون بهار مبارک.
از داخل خانه جواب می دهند که بر روی شما مبارک .او دوام داده می خواند
نوروز شـــد و الله خوشـــرنگ برآمد

بلبل به تماشــــــای دف و چنگ برآمد

مرغان هوا نعره کشند جمله به یکبار

مــــرغ دل من از قفــس تنگ بـــرآمد

روز نــوروز است و فصل نوبهــــار

زنگ دل را مــــی برد بــــاد بهــــار

ای پـــدر برخیــــز نــــوروزی بیــار

تــــــا تـــــرا رحمت کند پــــروردگار

باجک بیـار کرکر بکن
جامه بیـــار برتن بکن

روغن بیار شرشر بکن
تاقین بیـــار بر سر بکن

پیزار بیـــــار بر پا بکن
از داخل خانه می پرسند که چی می خواهی ؟ او چیزی را که خوشش می آید ؛ نام می برد.
در گذشته معمول برآن بود که در جریان آن شام تعدادی برای دریافت مقصدی به بام هاای خاناه هاای خاویش و اقاارب مای
رفتند و برای مالداری گوسفند یا بز و یا هم گوساله یی را برای خود مای خواساتند .مگار اماروز ایان گوناه رواج هاا رناگ
باخته ،ولی کالغزعز هنوز اجرا می شود که نوید از ورود سال نو را می دهد .پس از ختم گفته های شخص یک توته ناان
برش شده یا قماچ را به عالمت برکت در دستمال آویزان شده بسته می کنند و کسای کاه کالغزغاز مای کناد ،آن را بااال مای
کشد و با اطفال و نوجوانانی که او را همراهی می کنند صرف می نماید .در رمان تاریخی "سرای سنگ" کاه هماان چهارۀ
فرهنگی و تاریخی شغنانی ها را به تصویر می کشد؛ از رسام کالغزغاز چناین یاادآور مای شاود "بیجااده مااه ناام قهرماان
داستان) که استخوانش در مالداری شز شده بود ،از خویش و تبارش در روزهای کالغزغز یک تایی باز و گوسافند و حتای
غناجی ماده گاو جوانه) طلبید")۳۶ .
اجرای رسم کالغزغز گویای باستانی بودن رسوم خدیر ایۈم یا نوروز است .همین رسوم را در عنعنات اقوام دیگر آریاایی
نیز مشاهده می کنیم .کردها در شام ناوروز مراسام "شاال درکای یاا شاال انادازی" را اجارا مای نمایناد کاه همانناد کالغزغاز
سرزمین اقوام پاامیری اسات .در آداب ناوروزی در فرهناگ کرمانشااه آماده اسات "از رسام هاای بسایار جالاب شاب عیاد،
«شال درکی» یا «شال اندازی» است .جوانان در شب عید دستمال یا شال خود را از منافذ تعبیه شده در ساقف اتاا هاا باه
داخل اتا آویزان کرده و عیدی خود را از صاحب خانه می طلبند و هنگام شال اندازی شعرهای خاصی مای خوانناد .هماه
هر پیش آمد بدی را در این روز بدشگون دانسته و معتقدند که با شادبودن در چنین روزی ،سراسر سا ِل تازه را باه خوشای
خواهند گذراند.
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در قدیم بچه ها روی بام خاناه هاای دهکاده مای رفتناد و از روزناه ی باام هاا ،شاال هاایی را کاه درازای آن تاا چنادمتر مای
رسید ،به درون اطا ها آویزان می کردند و صاحب خانه را آوازمیدادند و به کردی می گفتند «شال َدر ،هات هااتَ ،پ ِار
شاالم نساوزی ،پار شاال ماان را نساوزانی شاال آویازان ،آماد آماد ،گوشاه ی شاالم را نساوزانی ،آن را خاالی برنگرداناای)».
صاحب خانه درون شال آنها ،گردو ،بادام ،شیرینی ،نخود و کشمش و تخم مرغ پخته می گذاشات و شاال را گاره مایزد و
کیش بان باال بکش)» .در مواردی ،برای شادی بیش تر و شوخی ،صاحب خانه داخل شاال زغاال گداختاه
می گفت «هَل ِ
ای می گذاشت و باال میفرستاد")۳۷ .
هم چنان خواندن نوروزی که در مناطق پامیر در کالغزغز اجرا می گردد در ایران به نام آئین نوروزخاوانی شاهرت دارد
که در مقاله های از قول درویشی آئین خنیاگری و نغماه هاای ناوروزی )۲۸۱ ،در دانشانامۀ آزاد آماده اسات آئاین ناوروز
خوانی بهارخوانی) از جمله آیینهای کهن ایرانی اسات .گماان مایرود کاه مضامون ایان آیاین در قبال از اساالم ،عاالوه بار
توصاایف طبیعاات و بشااارت بهااار ،در سااتایش اهااورامزدا ،ماادح شاااهان ،امیااران ،بزرگااان و مااردم گشاااده دساات و خوشاارو
بودهاست .نوروزخوانان خنیاگران گمنام و دوره گردی بودند که از حدود  ۱۵روز به عیاد ماناده ،بار در هار خاناه ای بهاار
را با شعر و آواز نوید میدادند .کار نوروزخوانان با آمدن بهار به پایان میرسید)۳۸ .
رسم کالغزغز در مناطق دیگر آریائی به نام های دیگری اجرا می شود .در برخی جاها آن را کجاوه باازی گفتاه اناد و در
برخی جاهای دیگر نیز به نام شال اندازی شهرت یافته است که ماهیتا ً همین رسم را می رساند .در دانشنامۀ آزاد آمده است
که فره وشی جهان فروری )۲۲ ،از محققین بر این نظر اند که اسم کجاوه باازی و شاال انادازی در شابهای نزدیاک عیاد
یک سمبولیسم نیاز و فدیاه باه فروهرهاسات و آن چناین اسات کاه در ایان شابها جعباههای کاوچکی باا کاغاذهای رنگاین باه
شکل کجاوه میساختند و ریسمانی به آن بسته و جوانان بر بام خانهها میرفتناد و کجااوه را از کناار پنجرههاا یاا از ساورای
باالی بام میآویختند و صاحب خانه شیرینی و خشکباری را که قبالً برای این منظور تهیه کرده بود را در کجااوه ریختاه و
صاحب کجاوه آن را فرا می کشید .در رسم شالاندازان ،جوانان باویژه پسارهای جاوانی کاه ناامزد دارناد از روی باام خانا ٔه
دختر شالهای خود را فرو میانداختند و صاحبخانه شیرینی و گاه پیراهن و دستمال و غیره در آن میپیچید و گره میزد.
)۳۹
تفاوت رسم کالغزغز با کجاوه بازی و شال اندازی فقظ در جای اجرای این رسم است .قسمی که در شغنان و سایر مناطق
پامیرزمین این رسم بر باالی بام "چید" یا خانه های بزرگی انجام می یابد که به باور مردمان آن جا "چید" از دورۀ جمشاید
به یادگار مانده و محل برگزاری رسومی است که از دورۀ باستان به میرا باقی مانده اناد .در وساط باام خاناه روزن خاناه
قرار دارد که رسم کالغزغز از آن جا صاورت مای گیارد .مگار مراسام کجااوه باازی و شاال انادازی بار بااالی خاناه هاایی
صورت می گیرد که روزن ندارند .اجرای این رسم در مناطق مختلف که باشنده گاان ایان منااطق از اقاوام آریاائی اناد ،دال
بر آن است که یکی از میرا های فرهنگی مشترک میان اقوام آریائی می باشد.
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*  -آالت و وسایل بافنده گی
یکی از عناصر مهم اقتصادی در خږنۈن مسئله بافنده گی است که تا به گذشته های نه چندان دور ماردم احتیاجاات شاان از
همین طریق تهیه می کردند و تمام ضروریات پوشیده نی شان خود با دستگاه های سادۀ ابتدائی شان آماده می کردناد .چناین
وسایل و آالت خود گویای باستانی شان استند.
آن چه در آالت و وسایل بافنده گی جلب توجه می کند ،مواد اولیه این وسایل اسات .طاوری کاه در تصااویر پاائین دیاده مای
شود گارگاه بافنده گی از چوب ساخته شده که اجزای این کارگاه به وسیلۀ نز هایی ساخته شده از پشام باا هام وصال گردیاده
است .در این دستگاه چیزی که بیشتر به باستانی بودن آن داللت می کند ،بکار نگارفتن مایز آهنای اسات .از ایان معلاوم مای
شود که این دستگاه قبل از دورۀ فلزات مورد استفاده بوده است .تا جاایی کاه باورمنادی دانشامندان مای رسااند کاه زناده گای
مشترک اقوام آریائی قبل از دورۀ آهن بوده ،پس این کارگاه خود گواه بر آن اسات کاه در دوران مشاترک زناده گای آریاائی
ها مورد استفاده بوده است .تصاویری از این آالت و وسایل بافنده گی در زیر طرز بکارگرفتن آن را نشان میدهند.

دوک نز ریسی با نیچه های نز.

ږنون مروج است .تصویر در خانه تاش بیک
کارگاه پشمینه بافی که در خ ْ
در ناحیۀ بادام سرچشمه ،سال .2009
ماکو با نیچۀ نز پر شده که نز را در میان تارهای کارگاه میرساند.

برخی شواهد نیز می رساند که این اقوام ایان کارگااه را از ماوطن اولای شاان کاه پاامیر و منجملاه خږناۈن اسات باا خاود باه
سایر نقاطی که مهاجرت نموده اند ،برده اند .اقوام آریائی که به هند مهاجرت کردند ،این صنعت را چون میرا انتقال داده
که برخی از اجزای کارگاه بافنده گی در هند دیاده مای شاود .در تصاویر پاائین صادراعظم هناد یاک چاری ناز ریسای را باه
رئیس جمهور امریکا نشان می دهد که در تصویر دیده می شود رئیس جمهاور و خاانمش از دیادن آن در تعجاب افتااده اناد.
چرخی که در نمایش نشان داده شده ،تا جائی به وسیلۀ وسایل مدرن نجاری ساخته شده است .باا آن هام سااختمان ایان چاری
با چرخی که در خږنۈن ساخته شده و مورد استفاده است تفاوتی ندارد .از این تشابه وسیله هاا و نیاز کااربرد دساتگاه بافناده
دکتور خوش نظر پامیر زاد

73

اداره نشرات سیمای شغنان

گاای ماای تااوان نیتجااه گرفاات کااه اقااوام آریااائی ایاان وسااایل را از دوران زنااده گاای مشااترک آریااائی را محفااوظ داشااته انااد.

تصویر چری تارریسی که مودی به
ترامه نشان می دهد

ږنون مروج است .تصویر در خانه تاش
چری نز ریسی که در خ ْ
بیک در ناحیۀ بادام سرچشمه ،سال .2009

*  -اسپک بازی
یکی از رسم هایی که در مراسم عروسی و سایر خوشی ها در شغنان و دیگر ساحات پامیرزمین اجرا می شاود ،رقاص باا
اسپک می باشد .اسپک ساختمان چوبی به شکل اسه در آورده شده که باا تکاه هاای رنگاه پاوش مای شاود .شخصای کاه باه
رقص می آید بر این اسپک سوار می گردد .گردن اسپک را نیز با رویمال های گلدار می پوشانند که شباهت کامل با اساه
پیدا کند .این نوع رقص کار آسانی نیست .هرکسی توانایی آن را ندارد .افراد مسلکی در رقص هستند که باا موسایقی آن را
اجرا می دارند .رقص اسپک در عروسی ها و نیز محافل خوشی عملی می شود .هم چنان هرگاه مهمانان معتبر و صااحب
نامی به مناطق پامیرزمین تشریف فرما شوند ،رقص اسپک به پیشواز شان اجرا می گردد.
رقص اسپک از دیر زمانی در شغنان و سایر مناطق پامیر عملی می گاردد .ساالیان متماادی فکار مای شاد کاه اساپک باازی
یک رقص منفرد به فرد در دنیا می باشد ،ولی معلوم شد که از این نوع رقاص مردماان هناد نیاز در محافال عروسای شاان
اجرا می دارند.
موجودیت اسپک بازی در هند یک حقیقت را برمال می سازد که مهاجرت مردمان آریاایی باه سارزمین وسایع ساند و ساپس
پراگنده ش دن آن ها در اکثر مناطق نیم قاره این فرهنگ را هم با خود برده و تا به حاال محفاوظ داشاته اناد .نکتاه جالاب ایان
که از نظر شمایل و فیشن اسپک با تکه های رنگه و شخصی که بر آن سوار می شاود ،شاباهت کامال باه چشام مای خاورد.
برای اثبات قول تصاویری را از اسپکبازان هند و شغنان این جا می آورم.
دیده می شود که اسپک بازی یکی از مظاهر فرهنگی میان آریائی ها مشترک بوده و ثابت می نمایاد کاه ایان رسام از دورۀ
مشترک هندو ایرانی ها باقی مانده است.
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راجستان ،رقص اسپک کچی ،کچ

رقص اسپک پامیری،
برگرفته شده از سایت تلویزیون "نور"

رقص اسپک شغنانی،
برگرفته شده از یوتیوب "آهنگ "

*  -انتقال مرده به نقاط مرتفع:
در شغنان قصه های شفاهی حکایه دارند که در گذشته های باستان افرادی که به سن پیری می رسیدند و معلوم مای شاد کاه
دیگر توانایی بیشتر زنده گی را ندارند ،آن ها را به نقاط مرتفع انتقال می دادند و همراه آن ها یک اندازه آب و غاذا را نیاز
می بردناد تاا زماانی کاه تاوان خاوردن داشاته باشاد از آن اساتفاده کناد و نیاز یاک عصاا چاوب را همارایش مای کارده اناد تاا
حیوانات درنده و پرنده ها را از خود براند .این قصه از سینه به سینه تا عصر ما رسیده اسات .توقاف ایان رسام را تعادادی
از ریش سفیدان از پدرکالن های شاان شانیده بودناد و در قصاه هاای خاود آن را چناین باازگو مای کنناد کاه هرگااه پادر یاک
خانواده به کهولت یا پیری می رسید و یا هم کسی به مریضی صعب العالج گرفتار می شد او را به "بابخوار" محل بلنادی
است بر باالی یکی از قریه جات مرکزی شغنان می بردند .هماراه باا او یاک انادازه ماواد خاوراکی و یاک کاوزه چاه آب و
یک عصاچوب را نیز می بردند .پسر مکلف بوده که پدر را انتقاال بدهاد .اگار پساری پادر را در آن حاال انتقاال نمای داد و
پدر در خانه جان می سپرد مورد غضب شاه قرار می گرفت که جزای این کار پسر اعادام باود .مای گویناد روزی یکای از
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پسران پدرش را در حال انتقال بود که مانده شده و بر باالی سنگی دم گرفت .پدر که حالت مانده گی پسر را دیاد آه ساردی
از دل کشید  .پسر علت آه کشیدن پدر را پرسان کرد .به گمان این که پدرش از مرش ترسیده باشاد .بااز پرسشاش را تکارار
کرده و پدر لب به سخن گشاده و گفته است نه ،ترس از مرش جای ندارد .فقط خاطره ای در ذهانم آماد و حسارت تارا مای
خورم .زیرا ،من روزی کاه پادرم را انتقاال مای دادم ،در هماین سانگ باود کاه دم راساتی کاردم و اماروز مای بینایم کاه بااز
تکرار شد.
می گویند وقتی که پسر حسرت پدر را درک کرد که در حالت مرش هم در غم پسرش اسات ،تصامیم گرفات کاه پادر را باه
جای این که به آن بلندی ببرد واپس به خاناه آورد" .باابخوار" ناام ایان محال از آن زماان باه بعاد تاا کناون هام باقیماناده و آن
خاطره را به یاد می آورد .آن گاهی که در مکتب بودم و این قصه را شنیده بودم فکر کردم که این کار مربوط همان باشنده
های قریه است که بابخوار در بلندی قشال آن ها قرار دارد .ولی حینی که در مورد تاریز قدیم آریایی ها تحقیق می کاردم
به این واقعیت پی بردم که یکی از آداب و رسوم آریایی ها انتقال مرده به نقاط مرتفع بوده است .در آن زمان آن ها به ایان
عقیده بوده اند که مرده زمین را آلوده و ملو می کند .از این رو آن را به بلندی ها می برده اند .تا عصرهای نزدیک ایان
قصااه در میااان مااردم شااغنان داغ بااود .ماای گوینااد وقتاای آن پساار حساارت پاادر را درک کاارد و تصاامیم گرفاات کااه پاادرش را
برگرداند به خانه و او را در خانه پنهان داشته است .ممنوعیت این رسم طوری حکایاه مای شاود کاه در میاان دریاا جالیاش
لعل به مشاهده رسیده و پادشاه هر روز تعدادی از جوانان را احضار کرده و آن ها را موظف به بیرون آوردن لعل از قعر
دریا نموده است که اکثر جوانان غر دریا شده و جان هاای شاان را از دسات داده اناد .وقتای نوبات آن جاوان رسایده او باه
پادشاه پیشنهاد می کند تا نمدی را حاضر کنند .پادشاه علت را می پرسد و جاوان جاواب مای گویاد کاه اول اجاازه بدهیاد کاه
نمد را روی آب قرار بدهیم که اگر باز هم از لعل نشاانی پیادا شاد در آن صاورت تاالش بارای بارآوردن لعال باه نتیجاه مای
رسد و اگر لعل معلوم نشاد ،در ایان صاورت لعال در دریاا نیسات و آن عکاس لعال اسات کاه از کاوه باه دریاا مای افتاد .ایان
مصلحت مورد قبول پادشاه قرار می گیرد .و از جوان می پرسد که این چنین تدبیر کار جوان ها نیست و تاو از کجاا آن را
دانسته ای؟ جوان کاری که کرده بود حقیقت را به پادشاه می گوید که این مشوره را پدرم داده اسات .ساپس آن چاه بار وی
گذشته بود به پادشاه می گوید .و پادشاه که حقیقات را از زباان جاوان شانیده باود او را عفاو کارده و پاس از آن آن رسام نیاز
ممنوع شده است.
از فحوای قصه معلوم می شود که در واقعیت این رسم که هنوز جایگاهش نیز مشاخص اسات یکای از رساوم مردماان قادیم
آریایی بوده است .در این مورد اساناد تااریخی گاواهی مای دهناد کاه در کتااب وندیاداد در فصال ساوم در ماورد زراعات و
درختکاری آمده است زراعت و درختکاری است که زمین را شاد و خرسند می سازد و اهریمن و دیوان را مای گریزاناد.
کیفر اعدام در انتظار کسی است که جسد مرده را به تنهایی حمل کند .کیفر تازیانه برای کسای اسات کاه مارده را در زماین
دفن کند)۴۰ .
دیده می شود که دوره های اولیۀ زنده گی آریایی ها سرآغاز متداول ساختن زراعت و کشاورزی می باشد .از یاک ساو آن
ها کشت و زرا عت را تشویق می دارند و از سوی دیگر به زمین احترام زیاد گذاشاته مای شاود کاه دفان مارده را در زماین
گناه می شمارند که با این کار شان انتقال مارده باه منااطق مرتفاع گویاا از ملاو شادن زماین جلاوگیری مای کنناد .در کتااب
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وندیداد در فصل سوم در بخش "ج" به ادامه آمده است که از اهورامزدا خدای یگانۀ زردشات) مای پرساند کاه ای آفریننادۀ
جهان جسمانی و ای مقدس ،بگو بدانم کسی که مرده را به تنهایی حمل کند در کجا باید نگهداری شود؟
از زبان او پاسز آورده که اهاورامزدا گفات در جاایی نگهاداری مای شاود کاه از آب و از گیااه خاالی و زماین آن خشاک و
بیحاصل باشد و پای رمۀ کوچک و درشت و آتش اهورامزدا و برسم و مرد پارسا در آن جا کمتر دیده شود)۴۱ .
این متن آورده شده از کتاب وندیداد است که در زمان زردشت در حقیقت قانون و اصول دین زردشتی بوده است .قصه ای
که در شغنان شنیده می شود به یقین که عصر های پیش از زردشت مرساوم باود ،زیارا ظهاور زردشات برخای از عقایاد و
رسوم آریایی را ممنوع ساخت و در این اصول و قوانین تغییرات و اصالحاتی را آوردند ،با آن هم دیده می شود که بیشاتر
عناصر این رسوم هنوز به اصالت خویش باقی بوده است .از این که شغنانی ها مدافع رساوم و داشاته هاای نیاکاان و اجاداد
شان در برابر دین زردشتی بودند و در برابر آن به مقابله پرداخته بودند این رسوم را محفوظ داشاتند .آن چاه را در حکایاۀ
باال می خوانیم در قانون زردشت نیز تایید شده که برای افراد مجارم حصااری مای سااخته اناد و مجارمین را باه آن جاا مای
بردند و محبوس می کردند .در بند  ۱۸این قانون آمده که مزداپرستان در این محل باید حصاری بنا کنند و در آن جا مردی
را که جساد مارده را باه تنهاایی حمال نماوده جاای دهناد و خاوراک و پوشااک هرچاه حقیرتار هماراه وی ساازند .در بناد ۲۰
نوشته شده که مرد گن اهکار در این حصار وقتی به پیری و ناتوانی رسید مزداپرستان یاک مارد نیرومناد و ساالم در مساکن
وی می فرستند تا او را به جایگاه مرتفع منتقل کند و در آن جاا سار وی را از گاردن قطاع نمایاد و جساد را طعماۀ درنادگان
گوشتخوار و کرگس سازد)۴۲ .
انتقال جسد به مناطق بلند از وظایف دینی و عقیده تی آریایی هاای نخسات باوده اسات .باا وجاود آوردن اصاالحات زردشات
باز هم برخی از این رسوم با شدت تمام اجرا می گردیده است .از راه یافتن این بندها در دین زردشت یک حقیقت زنده گی
برمال می شاود و آن ایان کاه هار آن رسام و عنعناه ای کاه در میاان ماردم جاای بااز کناد ادیاان قاادر باه زدودن آن نیساتند و
فرهنگ های مردم در رابطۀ تنگاتنک از یک نسل به نسال دیگاری منتقال مای شاوند .باا آن کاه دیان زردشات از یاک نقطاۀ
نظر در برابر قربانی کردن زیاد حیوانات قرار گرفته بود که خونریزی های بیحدی صورت می گرفت مگر دیده مای شاود
که قبل بر آن وقتی افراد پیار و نااتوان باه بلنادی انتقاال مای یافتاه از کشاتن آن خاودداری مای شاده کاه یاک چوبدسات را در
پهلااویش ماای گذاشااتند تااا آن گاااهی کااه نفااس داشااته حیوانااات و پرنااده گااان را از خااود دور ماای رانااده اساات ،مگاار در قااانون
زردشت امر شده که سرش را قطع کنند .این امر اهورامزدا یا خدای زردشاتیان باوده اسات کاه آن هاا آن را قابال اجارا مای
دانسااتند .در بخااش "هااـ" فصاال ششاام وندیااداد ،نگهااداری اسااتخوان جسااد در اسااتودان ،در بنااد  ۴۴ایاان اماار تسااجیل یافتااه کااه
زردشت اهورامزدا را مخاطب می سازد و می پرسد "اي دادار جهان استومند ! اي اهوره مزدا ! اي اشون!
پیكر مردگان را به كجا باید برد و در كجا باید گذاشت ؟ )۴۳
اهوره مزدا پاسز داد :اي زردشت اشون! برفراز كوه ،در جایي كه همیشه سگان و پرندگان مردار خوار به سر مي برناد".
( ) ۴۴از این متن وندیداد استنتاج می گردد که انتقال مرده به ارتفاعات بلند از رساوم اقاوام آریاائی باوده و آثااری از آن در
شغنان تا کنون مشهود است .بدون شک این رسم از رسوم دورۀ مشترک زنده گی آریائی ها بوده است.
عالوه بر اوستا در نوشته های مورخین قدیم نیز از این رسم یاد گردیده است .در کتاب "عصر اوساتا" آماده کاه اساترابو از
هرودت نقل قول نموده است "آنان اجسااد خاود را باا پوششای از ماوم محصاور کارده و دفان مای نماوده اناد .اماا مجوسایان
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معتقد به نهادن اجساد در مکان مرتفع دور از اجتماع جهت خورده شدن پرنده گان بوده اند )۴۵ ".هم چنان اگاتیاس موری
یونانی عصر ششم میالدی باه بحا

و توصایف بیشاتری در ماورد انجاام جشان هاایی کاه در زماان مجاوس انجاام مای شاده،

پرداخته است .او می گوید هر زمان که افراد کهنتر و دون پایۀ لشکری مبتال به اماراض مختلفای مای شاده اناد ،آناان را تاا
زمااانی کااه در قیااد حیااات بودنااد ،در خااارج و دور از شااهر گاازارده و مقااداری نااان و آب و یااک عصااا نیااز در کنااار او ماای
گذاشته اند .وی تاا زماانی کاه قاادر باه تغذیاه از ناان و آب باوده زناده گای مای کارده و باا چوبدسات خاود حیواناات مازاحم و
مهمانان گرسنه را از خود دور مای نماوده اسات )۴۶ .تاییاد ایان رسام در میاان آریائیاان گاواه بار آن مای باشاد کاه یکای از
رسومی که از دورۀ زنده گی مشترک این اقوام در تاریز ذکر شده همین رسم انتقال مرده به ارتفاعاات بااالتر مای باشاد کاه
بودن نام آن در شغنان این را می رساند که آن نام در زادگاه شان تا عصر ما رسیده است.
*  -عزاداری و خانه پاکی
یکی از مراسمی که در شغنان مروج است عزاداری برای یاک فارد متاوفی مای باشاد .هرگااه کسای در یاک خاانواده وفاات
نماید خانواده در دو حالت عزادار می باشد .در یک حالت به صورت جمعی خانواده برای سه روز عزادار می ماناد .و در
این سه روز از دور و نزدیک خویشااوندان و نزدیکاان باه غام شاریکی باه خاناه متاوفی مای آیناد .در ایان ساه روز خاانواده
عزادار اجازۀ پخت و پز را در خانۀ ای که مرده شده باشاد؛ نادارد .طباق قارارداد هاای قبولشاده و ماروج ایان همساایه گاان
متوفی اند که در طی سه روز هر آن چه مصرف مای شاود در صابد ،چاشات و شاام باه نوبات مای آورناد .در جریاان روز
خلیفه رهبر مذهبی) و دیگر کسانی که توانایی خواندن قرآن را دارند با آمدن افراد آیه ای را از قرآن تالوت می کنند و به
ارواح گذشته اتحاف دعا می نمایند .وقتی شام فرا می رسد و غذا صرف می شود گروهی از کسانی که تالوت قارآن کارده
می توانند در پهلوی خلیفه می نشینند و به تالوت آیات سورۀ یاسین و تبارک می پردازند کاه ایان رسام باه "تباارک خاوانی"
در میان شغنانی ها و سایر اقوام پاامیری مشهوراسات  .پایش از آن خلیفاه چراغای را روشان مای ساازد .و باا آغااز بسام الاه
دیگران او را تعقیب می نمایند و به صدای بلند و هیبتناک تالوت می نمایند.
از نظر اجتماعی این شیوه کار در میان همسایگان و خویش و تبار غمشریکی اسات .باار انادوهی کاه بار خاانواده وارد مای
شود همسایه ها و خویش و تبار با عزادار در آن شریک می شوند که بر روان اعضای خانوادۀ متاوفی تاأثیر زیاادی باه جاا
می گذارد .از نظر شاکلی در چوکااتی کاه مراسام انجاام مای یابناد گاواهی از دورتارین دورۀ تااریز مای دهاد .مگار از نظار
محتوا اتحاف دعا و تالوت قرآن به طور کلی اسالمی بوده و بر پایۀ عقاید شیعۀ امامی اسماعیلی اساتوار مای باشاد .آن چاه
در این رسوم جلب توجه می نماید هماناا روشان کاردن چاراغ و متصال آن تاالوت آیاات باه صاورت دساته جمعای اسات کاه
رهبری این مراسم به عهدۀ خلیفه یا رهبر ماذهبی مای باشاد .چوکاات عازاداری و خاناه پااکی و نپخاتن غاذا در خاناه ای کاه
مرده شده باشد ،دورانی را به یاد می آورد که مغان در دورۀ قبل از زردشت در میان آریایی های قدیم وظیفۀ اجرای آن را
داشتند .در دین زردشتی همین مسئله به این صراحت بیان گردیده است پس آن گاه مزدا پرستان می توانند گوسفند و گاو و
مرد و زن و آتاش  -پسار اهاوره مازدا  -و دساته هاای برسام ویاژۀ آیاین و ماردم و اشاون را از آن راه بگذرانناد .پاس از آن
مزداپرستان می توانند در آن خانه ،خوراک گوشتی و شراب داشته باشند .آن خانه پاک می شود و همچون پیش تار زنادگی
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در آن جااا گناااهی ناادارد )۴۷ .در پاااورقی صاافحه آورده شااده اساات یعناای از روز چهااارم بااه بعااد .زیاارا در نخسااتین سااه
شبانروز پس از مرش شخص ،روا نیست که در خانه اش گوشت پخته شود)۴۸ .
اما این که در خانه اجازۀ پختن غذا و یا روشن کردن آتش نیست یادی از عقاید آن دوران می باشد که آن ها معتقد بوده اند
که چون آتش پاک و مطهر است و در خانه ای که مرده شده ،گویا خانه ملو می شاود ،پاس آتاش را ملاو مای ساازد .از
این رو بوده است که این رواج تا کنون ادامه داشته و در جایی که مرده شاده باشاد آتاش را نمای افروزناد و چیازی را طابز
نمی کنند .اگر چه این رسم امروز جنبۀ مذهبییش را از دست داده ولی جنبۀ اجتماعی آن هناوز قویاا ً پابرجاا اسات .زیارا در
حالت آمادن غام در یاک خاانواده اعضاای آن در حالات حازین قارار دارناد و هیچگوناه تواناایی بارای اجارای خادمات بارای
کسانی که باه غمشاریکی مای آیناد ،را ندارناد .ایان همساایه هاا هساتند کاه باار آن را باه دوش مای گیرناد و نمای گذارناد کاه
صاحب غم زیر بار همسایه داری از غمش فراموش کند .از این رو نمی گذارند در خانه آتش روشن گردد.
در باال یاد شد که برای مرده عزا گرفته می شود و مدتی را که خانواده زانو غم را در بر می کشاد ،متفااوت مای باشاد .در
شغنان عزاداری در دو حالت ادامه دارد؛ یکی در حالت جمعی خانواده و دیگری برای هر عضو خانواده به طور جداگانه.
در حالت جمعی مدت زمان عزاداری برای یک فرد متوفی برای همۀ اعضای آن خانواده به صورت جمعی در نظر گرفته
شده سه روز است که پس از آن خانه پاکی صورت می گیرد.اجرای خانه پاکی میراثی از آن سوی دوره های تااریخی مای
باشد .خانه را پاک و مصفا می سازند .طوری که در روز چهارم زن ها از همسایه گان و خویش و تبار جماع مای شاوند و
شروع می کنند به پاک کردن خانه.
پاک کردن خانه طوری است که یک گوسفندی را ذبد می نمایند و پس از آن که خون گوسافند ریختاناده شاد .دسات باه کاار
می شوند .گوسفند پوست شده و گوشتش آمادۀ پختن می گردد .سپس آتش افروخته شده و تعادادی از زن هاا لبااس اعضاای
خانوادۀ عزادار و برخی اثاثیه را جمع کرده و به شست و شو می پردازند و تعداد دیگری کنج تا کنج خاناه را جااروب مای
زنند.
اجرای خانه پاکی نیز از رسوم دوران قدیم بوده است که بعدا ً در قوانین دین زردشتی نیز منعکس شده اسات .در فصال ۱۲
در بند  ۲وندیداد زردشت از اهورامزدا می پرسد ای آفرینندۀ جهان جسمانی و ای مقدس ،بگو بدانم چگونه می توانم خاناه
را پاک و طاهر سازم .چگونه خانه از نو پاک خواهد شد؟
اهورامزدا پاسز داد و گفت سه بار باید تن خود را بشوئید ،سه بار پوشاک خاود را بشاوئید ،ساه باار بایاد کاالم گاات هاا را
بخوانید ،به آتش من ستایش کنید  . . .خانه در این صورت پاک خواهد شد)۴۹ .
این دستور نشان مای دهاد کاه پااک کارد ن خاناه و آتاش نیاافروختن در روزهاای عازاداری یکای از آن رواج هاایی باوده کاه
مردمان آن دوره به پاس احترام به آتش آن را در جایی که به نظر آنها ناپاک بوده روشن نمی کرده اند .هم چنان در حالت
دیگر؛ هر فرد خانواده برای مدتی عزادار می باشد که برای این عزاداری اصطالح "تئر اند نوسچ" به معنای این کاه در
سیاهی غام) نشساته اسات) ناام گذاشاته اناد کاه هناوز در شاغنان و ساایر منااطق پاامیر ماروج اسات .در ایان ناوع عازاداری
بیشترینه مادران و پدران ،خانم ها و شوهران ،خواهران و برادران شخص وفات شده مبتال هساتند کاه بارای مادت طاوالنی
به سرو وضع خویش نمی رسند .عموما ً به شستن لباس میلی ندارند ،اکثرا ً از خوردن دست می کشند .زنان ماوی هاای سار
را نمی شویند ،مردها ریش شان را نمی تراشند ،در محافل خوشای شارکت نمای کنناد .وضاعیت زن هاا گااهی هام بیشاتر از
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یک سال دوام می آورد و وضعیت مرد ها اکثرا ً به ماه ها می کشد .برادران هم ماه ها به این حالت مای افتناد .خویشااوندان
و دوستان در این حالت مراقب اوضاع می مانند .مدتی بعد برای رفع عزا به خانۀ عازادار مای روناد .باه طاور عماوم یاک
دست لباس ،برای زنان و یک دستار یا به اصطالح امروز یک چادر و برای مردها یک سله یاا لنگای را بارده و باه وضاع
عزادار می رسند که سرو تن شان را می شویند و لباس نو را به تن شان می کنند و مردانی که ریش می تراشند اگار ریاش
آن ها رسیده باشد؛ می تراشند که این حالت را "تئر زئښت " سیه برداری یا غم زدائی) می گویند .از قارار اساناد تااریخی
موجودیت این مراسم نیز به دور قدیم بر می گردد .زیرا در اسناد تاریخی شواهدی به نظر مای رساد کاه مردماان آن زماان
روزهااای معیناای باارای سااوگواری اعضااای خااانواده داشااته انااد .در کتاااب وندیااداد باارای اعضااای خااانواده و اقااارب از قااول
زردشت نقل شده است که اهورامزدا به صورت کل از  ۶۰روز تاا  ۵روز عازاداری را دساتور داده اسات .در بنادهایی از
فصل  ۱۲برای مرش برادر و خواهر از  ۳۰تا  ۶۰روز ،برای صاحب خانه ها والدین) از  ۶ماه تا یک ساال ،بارای پادر
کالن و مادر کالن و نواسه ها از  ۲۰تا  ۵۰روز ،برای کاکا و عمه و ماما و خاله  ۲۰روز ،برای فرزندان کاکاا و ماماا و
عمه و خاله  ۱۵روز ،برای نواسۀ کاکا و ماما  ۱۰روز و سایر خویشاوندان  ۵تا  ۱۰روز تعیین شده است که به اصطالح
امروز زیر چادر غم می باشند)۵۰ .
از متون اوستا در رابطه به مدت عزاداری و خانه پاکی معلوم می شود که این رسوم از دورۀ مشترک زنده گی آریاائی هاا
به میرا مانده که شغنانی ها و دیگر اقوام پامیری تا کنون پاسدار آن بوده و آن را محافظت کرده اند.
*  -عزایم برای راندن جنیات از بدن
یکی دیگر از رسومی که از قدیم االیام در مناطق پامیر اجرا می گردد ،عزایم بر بیماران روحی و روانی است .کسانی که
به بیماری صرع و یا میرگی مبتال شوند ،با اجرای عزایم گاهی شفا می یابند .فرهناگ هاای زباان فارسای در ماورد عازایم
آورده اند که عزایم کلمۀ عربی می باشد که جمع عزیمه بوده و به معنی افسون ها و دعاهایی که بر بیماران بارای شافایابی
می خوانند؛ می آید .طوری که در اسناد نوشتاری هویدا اسات ایان عنعناه در میاان مردماان دیگاری نیاز ماروج باوده اسات.
کسی که عزایم را اجرا می نماید باه ناام عازایم خاوان یاا افساونگر یااد شاده اسات؛ چنانچاه فرهناگ آننادراج از قاول صاائب
آورده است
عزایم خوان اگر خود را بسوزد جای آن دارد

که از یک شیشه می تسخیر کردم آن پری رو را

از اشعار شعرا معلوم می شود که این طرز شیوۀ شفایابی میان مردم از گذشته ها مروج بوده است؛ در لغتنامۀ دهخادا آماده
است
منوچهری  -چو هنگام عزایم زی معزم

به تک خیزند ثعبانان ریمن

خاقانی  -وینک خزان معزم عید است و بهر صرع

بر برش رز نوشته طلسم مزعفرش

تا جایی که دیده می شود عزایم با دعاها و ذکرها اجرا می گردد .هدف از اجرای عزایم به زعم عزایم کننده تسخیر جنیاات
در بیمار است .چنان چه در بیتای از صاائب باه آن اشااره شاده اسات .در لغتناماۀ غیاا اللغاات و آننادراج نیاز افساون هاا و
دعاهایی گفته شده که برای احضار جنیان و پریان کار گرفته می شود .از شواهد ظاهر می گردد که این رسم از دورۀ قدیم
در میاان اقااوام مختلااف موجااود بااوده اساات .آن چااه را از منااوچهری شااهد آوردیاام نشااان ماای دهااد کااه در عصاارهای نخساات
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هجری این رسم معمول بوده و معلوم می شود که عام بوده باشد که از آن حتای در تشابیهات اشاعار نیاز اساتفاده شاده اسات.
ناصرخ سرو یکی از آن شاعران زبان دری است که در شعرش باا همچاو تشابیهات بیشاتر بار مای خاوریم .او عااقالن را باا
فضیلتی که دارند بر آفات دیو یک فضیلت می داند و می گوید
آفات دیو را بفضایل عزایمند

َواعراض علم را بمعانی جواهرند.

دوام عزایم از دورۀ باستان به بعد به صورت تدریجی وجود داشته و این رسم در عصرهای مختلف عملی بوده است کاه تاا
کنون در شاغنان و ساایر منااطق پاامیرزمین اجارا مای گاردد .در شاغنان تعادادی از مالهاا و خلیفاه هاا بارای شافای بیمااران
عاازایم را اجاارا ماای دارنااد .در آن جااا ایاان اماار معمااول اساات کااه بیمااارانی کااه از ویرانااه هااا ماای ترسااند و یااا شااام از محلاای
وهمناکی عبور کنند ،گاهی به نوعی مریضی مبتال می شاوند کاه باه نظار آن هاا موجاود غیرانساانی آن هاا را همراهای مای
کند که با دیدنش حالت غیرعادی بر شخص مستولی می گردد که گاهی خود را پرت و پوست می کند .این نوع بیماری کاه
به میرگی شهرت دارد ،به صورت وقفه ای برای بیمار پیش می آید کاه مادت آن اکثارا کمتار از یاک سااعت را در بار مای
گیرد.
طرز اجرای عزایم طوری است که آخوند بیمار را زیر پوستینی قرار می دهد و بعد چوبی را گرفتاه و شاروع مای کناد باه
خواندن اورادی .با تکرار یک دور خواندن بیمار را مورد پرسش قرار می دهد که چیزی در نظرش مجسم می شود یا ناه.
دقایقی بعدتر آخوند به خواندنش شدت می بخشد و در وقفه هایی با چوب بر پوستین می کوبد و می پرسد چاه شادند؟ بگاو،
حاضر شوند.
با تکرار این عمل بیمار شروع می کند به توضید حالت آن چه در نظرش مجسم می گردد .آخوند کارش را تا آن جا اداماه
می دهد که جنیات را به بااور خاودش در آتاش بساوزاند و یاا در میاان آب جهیلای غار کناد تاا باه کلای از نظار بیماار محاو
گردد .آن گاه بیمار به حالت عادی بر می گردد که اگر بعدها در نظر بیمار چیزی مجسم نگاردد .بیماار شافا مای یاباد .ولای
اگر باز تکرار شود ،می گویند که جنیات بیمار قوی اند و زور ماال باه آن هاا نرساید .از اساناد تااریخی بار مای آیاد کاه ایان
رسم ادامۀ رسومی است که اقوام آریاائی در دوران باساتان آن را بارای شافای بیماار عملای مای کارده اناد .ایان ناوع درماان
باارای بیماااری را درمااان بخااش تاارین نااوع د رمااان بااه حساااب ماای آورده انااد .کتاااب اوسااتا از آن گااواهی ماای دهااد کااه حتاای
زردشتیان به این نوع درمان باورمند بوده اند .در فقره ای از اردیبهشت یشت آمده است کسی از طبیباان) باه واساطۀ اشاا
معالجه کند ،کسی به واسطۀ قانون شفاء بخشد ،کسی با کارد عالج نماید ،کسی با گیاه درمان دهد ،کسی با کالم مقدس شفاء
دهد .در میان درمان بخشان درمان بخش ترین کسی است که با کالم مقدس شفاء دهد .کسی کاه امعااء و احشاای مارد پااک
را معالجه کند چنین کسی درمان بخش درمان بخشنده گان است)۵۱ .
می بینیم که در اوساتا ایان بخاش آماده کاه درماان باا کاالم مقادس را ماوثرترین ناوع شافاء دانساته اناد .در آن هنگاام کاه دیان
زردشتی حاکم بوده این کالم بر اوستا گفته شده ولی اکنون که دین اسالم مسلط است ،عزایم کننده گاان بار آیاات قارآن تکیاه
می کنند .پژوهشگران می گویند که آریائی ها به دو نیروی سودمند و مضر باور داشتند .نیروهاای زیانکاار را دشامن خاود
می دانستند و برای ایمن بودن خاود از نیروهاای زیانکاار باه اوراد و اذکاار مواصالت مای ورزیدناد .قاراری کاه تعادادی از
محققااین ماای گوینااد میتراپرسااتی یااا مهرپرسااتی در همااین مقطااع زمااانی قااوت گرفتااه اساات کااه بااا باااور مهرپرسااتان میتاارا در
مبارزه بر علیه دیوان زیانکار آن ها را یاری می رسانده است .بعدها که دین زردشت بر بخشی از اقوام آریائی مسالط مای
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شود ،همین با ور به قوت خود باقی می ماند .این مسئله در کتاب اوستا به صراحت توضید شده است کاه چساان اهاورامزدا
زردشت را برای مقابلاه باا دیاوان هادایت مای دهاد؛ در فقاره ای از وندیاداد مای خاوانیم زردشات از اهاورامزدا مای پرساد
چگونه با دروج "نسو" که از پیکر مرده بر می آید و تن زنده را می آالید ،بستیزم؟
اهورامزدا پاسز میدهد آن بخش هایی از گاهاان را .

.

 .باه باناگ بلناد برخاوان .دروج همچاون تیار خاودپر ،همچاون

فرش زمین  -هنگام پایان سال  -همچون جامۀ زمین  -که موسمی بیش نپاید  -دور و ناپدید شود.)۵۲ .
طرز اجرای رسم عزایم برای یک بیمار در شغنان هم چنان به این چوکات کاامال برابار اسات کاه ماال یاا آخوناد باا خوانادن
اورادی صدایش را بلند می کند و از بیمار در احضار به اصطالح جنیات می پرسد و سپس نام هایی را مای گیارد و باه آن
ها اخطار می دهد که تن بیمار را رها سازند .هر اندازه ای که بیمار در ارائه آن چه در نظرش می آید ،جدی تر شاود ماال
نیز به شدت کالمش و نوعی حرکات فزیکی شدت می بخشد تا آن گاه که دیو یا پری را از تان بیماار راناده و اگار در جاای
دیگری بیمار آن را گزارش می دهد ،کار مال دوام می یابد تا زماانی کاه از هار جاای آن هاا را براناد .هماین شایوه کاار در
وندیداد گزارش شده است؛ فصل یازدهم وندیداد مقابله با دیوها را توضید می دهد در این فصل رانادن ناپااکی هاا از خاناه،
از آتش ،از آب ،از گاو ،از تن مرد پارسا ،از زن و مرد ،از ساتاره هاا ،از خورشاید ،از روشانی بای پایاان باه وسایلۀ کاالم
ایزدی مطرح اس ت .زردشت از اهورامزدا می پرسد و اهورامزدا برایش هدایت می دهد .در بخشی از وندیاداد آماده اسات
ای زردشت ،باید کالم تطهیر را تالوت نمائی .در این صورت خانه پاک خواهد شد ،آتش پاک خواهد شاد ،آب پااک خواهاد
شد ،زمین پاک خواهد شد ،گاو پاک خواهد شد ،گیاه پاک خواهد شد )۵۳ . . .
فصل یازدهم وندیداد بارای مقابلاه باا دیاو و پاری و امثاال آن اختصااص دارد .در ایان فقاره هاای ایان فصال طارز مقابلاه باا
هریااک مشااخص شااده اساات .هرچنااد در وندیااداد کساای کااه بااه عبااادت ماای پااردازد مااتن یادشااده را تکاارار ماای کنااد .مگاار در
عزایمی که در شغنان اجرا می شود ،از احتمال دور نخواهد بود که همین موضوع از آن دوران قدیم بااقی ماناده و تعادادی
از مالها و آخوندها امروز در درمان مریضای هاای روانای از آن کاار مای گیرناد .در فرگارد یاازدهم چناین وضااحت یافتاه
است من خشم را دور می رانم ،من "نسو" را دور می رانم ،من آالیش آشکار را دور مای رانام ،مان آالیاش پنهاان را دور
می رانم ،من "خرو" را دور می رانم ،من "خرو یغنی" را دور می رانم ،من "بویاذی" را دور مای رانام ،مان "بویاذیژا" را
دور می رانم ،من "کوندی" را دور می رانم ،من "کونادیزا" را دور مای رانام ،مان "بوشاساب" زرد را دور مای رانام ،مان
"بوشاسب" دراز دست را دور می رانم ،من "مویذی" را دور می رانم ،من "کبست" را دور می رانم.
من آن پري را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و گیاه فرود آید ،دور می رانم.
من آن دیو ناپاكي را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و گیاه فرود آید ،دور می رانم.
اي اهریمن تبهكار!
من تو را از آتش و آب و خاك و ستور و گیاه و اشون مرد و اشون زن و ستارگان و ماه و خورشید و روشني بي پایان و
همه ي آفریدگان نیك مزدا  -زادگان سپند مینو  -دور می رانم)۵۴ .
از متون وندیداد بر می آید کسی که به عبادت می پرداخته همین متن را تکرار می کرده است .از قارار معلاوم هریاک ایان
بندهای اوستا نزد پیروانش دارای مرتبه و درجه بوده است .بندهای از فرگرد یازدهم این مراتب را معین می کند که در آن
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آمده است پس از آن که چهار بار این بخش های گاهان را بر خواندی ،بر توست که این پیروزمندترین و چاره بخش ترین
باژ را از بر بخوانی من دیو خشم خونین درفاش و آکاتش ر ا .

.

 .مان دیاوان ورن و دیاو وات از ایان خاناه ،از ایان

روستا ،از این شهر ،از این کشور ،از پیکار مارد آلاوده باه ماردار ،از خاناۀ خادا ،از دهخادا ،از شاهربان ،از شاهریار و از
همۀ جهان اهورایی دور می رانم)۵۵ .
عزایم کاه در دیاار شاغنان و ساایر منااطق پاامیر اجارا مای گاردد ،بادون شاک دوام هماان باورهاای مهرپرساتی اسات کاه باا
وجودی که دین زردشتی در مقابله با آن قرار گرفت و تا حدی این باورها را از سرزمین ایران دور ساخت ،مگر دیده مای
شود که بعدها این باورها به اوستا راه یافتاه اناد کاه اماروز خوشابختانه ساند از آن زماناه هاای دور در اختیاار پژوهشاگران
است .بر بنیاد این سند عبادت کنندۀ زردشتی به اهورامزدا دست نیاز بلند می کند تا این دیوان از سرزمین شان دور شاوند.
این طرز خواسته یک شخص در عزایم مال و آخوندی که بر بیمار عزیمات مای خواناد ،باه روشانی دیاده مای شاود .ماال بار
بیمار شدت می گیرد و گاهی هم با خمچه های چوبی که در دست دارد بر پوستینی که باالی بیمار انداخته ،ضاربه مای کناد
و می گوید دور شو ،بیمار را رها کن ،خود را گم کن و امثال چنین جمالت امریه کاه عاین هماین اوامار در وندیاداد چناین
آمده است ای مزدا ،ای سپندارمذ! ما را از کین توزی دشمنان نگه دارید.
ای دروج دیوخوی! نابود شو .ای دیوزادگان! ناابود شاوید .ای دروج دور شاو و بمیار .ای دروج! از ایان جاا بگریاز و دور
شو .به سرزمین های اپاختر دور شود و بمیر .مباد که تو جهان استومند سپند مینو را نابود کنی)۵۶ .
ابراهیم پورداود این طرز نیایش را دنباله خوانی عزایم می داند و می آورد این نیایش ها  -همانناد نیاایش هاای پیشاین  -از
گاهان کهنترین  -و ورجاوندترین بخش اوستا  -برگرفته شده و برای این منظور خاص نوشته نشده است؛ اما  -چنان که در
همۀ آئین ها اتفا می افتد  -از آن چه که در سرودهای ورجاوند کهن می تواند کم و بیش به آسانی در این وضاعیت خااص
به کار آید ،استفاده شده است .از برخوانی این بندهای گاهان با عزایم خوانی دنبال می شود که به زبان معماول اوساتائی باه
نگارش درآمده و آشکار است که برای همین مورد تصنیف شده است)۵۷ .
از مط الب یادشده در وندیداد آشکار می شود که رسم عزایمی که امروز در شغنان و دیگر ساحات سرزمین پامیر انجام می
یابد همانا شیوۀ نیایش و عبادت اقوام آریائی در گذشته های دور بوده است که به یقین به دورۀ مشترک زنده گای آریاائی هاا
می رسد.
*  -مراسم قربانی
یکی دیگر از رسومی که از گذشته هاای دور حکایاه دارد کاه دور مشاترک زناده گای اقاوام آریاائی را تاییاد مای دارد و در
اسناد تاریخی ثبت است ،قربانی کردن می باشد .در یادداشت هاای اساترابو ماوری قادیم در ماورد عاادات و رساوم پارسایان
مطالبی آمده است که نشان می دهد این عادات و رسوم عناصر مشترک اقوام آریائی بوده است .یکی از ایان رساوم قرباانی
است که استرابو شرح مفصلی از آداب و رسوم مذهبی و اجتمااعی پارسایان آورده اسات پارسایان در محاراب هاا و امااکن
نیایش خویش هرگز مبادرت به برپا نمودن مجسمه و یا پیکره نمی نموده اند .آنان قربانی های خود را در مکان مرتفعی باه
زیوس تقدیم می داشته اند .آن ها هم چنین خورشید ،ماه ،آتش ،زمین ،باد هاا و آب را حرمات گازارده و مقادس مای شامرده
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اند .آنان قربانی های خود را در مکانی پاک و همراه با ادعیه مخصوص تقدیم کرده و خاود نزدیاک قربانگااه هماان جاا کاه
عمل قربانی انجام می گردد ،می ایستادند)۵۸ .
این آیین به مراحل نخست زنده گی بشر می رسد .تحقیقات پژوهشگران گواهی از آن می دهناد کاه آیاین قرباانی کاردن
عمری به درازای حیات بشریت دارد .اکثریت پژوهشگران به این باور اند .یکی از این پژوهشگران نجیمه آزادی است که
در این مورد می گوید که بر اساس تحقیقاتی که درباره پیشینه ادیان صورت گرفته اسات ،اولاین راهکاار بشار بارای تقارب
به خدایان ،قربانی کردن بوده است .این آیین که در تماام ادیاان ریشاه دارد ،نخساتین باار توساط هابیال و قابیال کاه از اولاین
مخلوقات انسانی خداوند بودند ،به اجرا درآمد )۵۹ .این پژوهشگر می افزاید که اسطوره ها نشان داده اند که اقوام و قبایل
سرزمینهای مختلف به قربانی کردن معتقد بودند و این عمل را به جا می آورند .پایبندی برخی اقوام به این سانت چناان باود
که گاهی بهترین و تنهاترین راهگشای مشکالت آنان به نظر میرسید)۶۰ .
قربانی که یک فریضۀ دینی به حساب مای آیاد در ادیاان مختلاف باه شایوه هاای متفااوت اجارا مای شاده اسات .در مقالاه
ادیان ایران باستان این مسئله آمده است که میان اقوام سراسر جهان قرباني براي معباود اناواعي داشات و از ریخاتن جرعاه
اي آب یا شراب تا اهداي گیاهان و محصوالت ،ذبد حیوانات و کودکان و بزرگساالن ،همچنین باه آتاش افکنادن کودکاان را
شامل مي شد)۶۱ .
قربانی در ادیان به عنوان وسیله برای تقرب به خدا از همان آغاز زنده گی انسان شروع شده در تداوم حیات مروج بوده و
به اسلوب های مختلف عملی می شد .نظر به کثرت فرهنگ ها رسوم اجرای مراسم قربانی نیز در هر دیان و بااوری فار
کرد و هر منطقه رسوم خاصی برای اجرای قربانی در پیش گرفتند .در دین اسالم نیز چنین حالت وجاود دارد کاه باه علات
وسعت مناطق اسالمی و کثرت فرهنگها و گوناگونی مردم نقاط مختلف ،آیین قربانی در هرجا با آداب و رسوم خااص خاود
انجام می یابد(۶۲ .
به طور عموم عقیده پیشینیان در باب قربانی کردن این بود که خون نشانه حیات است؛ پس ریختن خون و جاری ساختن آن
نشانۀ روان بودن و در جریان بودن زنده گی به شمار می مد؛ همچنین این باور وجود داشت که خون قربانی میتواند موجاب
باروری زمین گردد)۶۳ .
قربانی یکی از مراسم اسالمی در سرزمین امروزی شغنان مای باشاد کاه باا اعتقااد کامال باه اساساات اساالمی صاورت مای
گیرد .ولی تفاوتی در اجرای مراسم ذبد قربانی در شغنان و مناطق دیگر اقوام پامیری با ساحات اطراف پاامیر باه مشااهده
می رسد .این تفاوت ها در عقیده قربانی نبوده بلکه در شیوۀ اجرای قربانی دیده مای شاود .در شاغنان رسام بار آن اسات کاه
در گام نخست؛ هر حیوانی را به صورت تصادفی قربانی نمی کنند .از جمله همۀ حیوانات فقط گوسفند و گاو امتیاز قربانی
کردن را دارند .آن هم به چند شرط قربانی می شوند
 -قچ یا گوسفند نر و برزه گاو  -گاو نر باشد .میش و ماده گاو هیچ گاهی قربانی نمی شوند.
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 حیوانی قربانی می شود که قبل از قبل به قربانی نامزد شده باشد؛ یعنی این که روزی که قربانی صورت می گیرد و درآن روز میشی که بره نر بزایاد باه قرباانی ناامزد مای شاود .وقتای باره از ماادر متولاد شاد خاون گوسافند قرباانی شاده را بار
پیشانی بره نر می زنند که او به قربانی نامزد می گردد.
 بره نامزد شده به قربانی در مراقبت خاص خانواده قرار می گیرد که هیچگونه خللی به او نرساد .باره قرباانی را هیچگااهزخمی نمی سازند .حتی از بریدن گوشش به عنوان نشانی خاودداری مای شاود .ایان کاار را مردماان شاغنان بناا بار فریضاه
قربااانی کااه دارای شاارایط و آداباای اساات و در احکااام اسااالمی  -تعریفشااده و مباارهن اساات  -از ایاانرو ،میکوشااند باارای
مقبولیت فرایض خود ،این آداب را تا حد ممکن ،باه جاا آورناد؛ بارای مثاال نشاان کاردن حیاوانی خااص بارای قرباانی شادن
یکی از این آداب است .در تفسیر سوره حج آمده است «تا آنگاه که بر روی این حیوان نام قربانی نگذاشتهاند ،میتوانند از
منافع آن برخوردار گردند ،اما پس از آنکه نام قربانی بر آن نهاده شد ،دیگر نباید از منافع آن بهره برد)۶۴ ».
 بره نامزد شده حد اقل چ هار ساله شود که آمادۀ قربانی می گردد .در این صورت یک بره باه یاک قاچ تبادیل شاده و آماادۀقربانی می شود.
محققین به این باور اند که قربانی اکنون یک سنت جاوید و میراثی است که از تمام ادیان برای بشریت به جای مانده اسات.
این آیین اگرچه ممکن است در شریعتهای غیار اساالمی رناگ باختاه باشاد ،همچناان بارای مسالمانان یکای از اعیااد اربعاه
محسوب میشود و به قوت خود باقی است؛ برخی آن را مانند یک جشن بزرش برپا میدارند و از چندین روز پیش ،لوازم
و جهاز آن را مهیا می کنند .در برخی مناطق ،این مراسم هم مانند بسایاری از آیینهاای مردمای و ماذهبی ،روزباه روز باه
سمت سادگی و سهل انگاری پیش میرود)۶۵ .
برخی از عناصر رسم قربانی در شغنان در برخی اقوام دیگر نیز تا کنون رایج است .یکای از رساوم قرباانی آمااده سااختن
قربانی است که گوسفند را برای قربان کردن آماده می سازند .به ایان صاورت کاه صابحدم باا طلاوع شافق روی گوسافند را
می شویند و او را وضو می دهند .چشمانش را سرمه می کشند .تکۀ سفیدی را که به عنوان کفن برایش آماده کرده اناد ،بار
پشتش می بندند .چنین رسمی در جشنهای بزرش ماذهبی ایرانیاان باه خصاوص طوایاف کارد و ترکماان ،نیاز باه چشام مای
خورد .می گویند که در قدیم رسم بود روز دهم ماه ذیحجه ،مردم گوسفند یا شتری را برای قربان کردن انتخاب میکردناد و
چشاامهای قربااانی را ساارمه میکشاایدند و بااه پیشااانی آن ،آینااه کااوچکی می ویختنااد و بااه گااردن و گوشااهایش دسااتمال ابریشاامی
رنگارنگ میبستند و با این مراسم باشکوه به قربانگاه می وردند و پس از خوراندن آب و خوانادن دعاای قرباانی ،آن گوسافند
و یا شتر را ذبد میکردناد و گوشات قرباانی را باین همساایگان مساتمند تقسایم مینمودناد )۶۶ .و هام چناان ایان مشخصاه در
مراسم قربانی گروه اهل حق در ایران نیز تا کنون مروج است .پژوهشگران در مورد این گروه به این بااور اناد کاه آن هاا
تا کنون آداب مهرپرستی را در مورد قربانی انجام می دهند .دکتر فریدون مای نویساد هماان طاور کاه اشااره شاد مهمتارین
یادمان مهری در آداب و رسوم اهل حق یارسان) آئین قربانی است که آن را "نذر داودی" می نامند .از این جاسات کاه در
می یابیم اغلب باورها ریشه در گذشته بسیار دور دارند  . . .تفاوت انجام نذر داودی بین اهل حق و عامۀ مردم بسیار
اندک بود .در انجام هر دو مراسم روحانی اهل حق حضور داشت و خواندن دعاها و آداب قربانی را انجام می داد(۶۷ .
پیش از آن که به مشخصه های مراسم قربانی اهل حق بپردازم ،قابل ذکر است که اساس مذهب اهال حاق را کوشاش بارای
وصول باه حاق و خداوناد مای باشاد .آن هاا بارای رسایدن باه هادف چهاار مرحلاه را ضاروری مای دانناد کاه نخسات مرحلاۀ
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شریعت را که انجام آداب و مراسم ظاهری دین می باشد ،مرحلۀ بعدی را طریقت می گویند که رسوم عرفانی را اجرا مای
دارند ،مرحلۀ سوم را معرفت می نامند که شناخت خدا را در آن می بینند و مرحلاۀ چهاارم و آخاری از نظار آن هاا مرحلاه
ای است که انسان به حقیقت می رسد .در این مرحله به باور آن ها انسان به خداوند وصول می کند .مشخصه هاایی کاه در
مراسم قربانی آن ها اجرا می گردد؛ چنین برشمرده شده است
 قربانی گاو یا گوسفند که حتما ً باید نر باشد .مهر گاو نر را قربانی می کرد) قبل از ذبد گاو یا گوسفتند به حیوان آب نبات خورانده می شد و چشمان حیوان را سرمه می کشیدند و حتی پشم و موهایبدنش را پاک و تمیز می کردند.
 حیوان را رو به قبله خوابانده و در حین خواندن اوراد حیوان را ذبد می کردند .احتماال در دوران باستان قرباانی را روبه شر قرار می دادند)
 خون قربانی را در طشت یا ظرفی می ریختند که پراگنده نشود و سپس آن را دفن می کردند. به جز هفت قسمت از بدن حیوان بقیه را در دیاگ بزرگای ریختاه و باا آب باه صاورت آبگوشاتی بادون نخاود و لوبیاا مایپختند(۶۸ .
تا جایی که دیده می شود این مشخصه ها در مراسم قربانی در شغنان نیز انجام می یابند .این ها عناصار قادیمی در قرباانی
کردن اند که گواهی از دور باستان دارند ،یکی از این مشخصاه هاا گارفتن خاون قرباانی در ظرفای اسات .در شاغنان خاون
قربانی را به دو هدف در یک ظرف می گیرند یکی این که چون قربانی یک عمل تقدسی حساب می شود ،نمای گذارناد تاا
خونش در جایی بریزد که زیر پا گردد که با گرفتن آن از آلوده شدنش جلوگیری مای کنناد .دو دیگار ایان کاه عمال قرباانی
در آن دوره ای از حیات آریایی ها اجرا می شاد کاه آن هاا تاازه باه مرحلاه ای از کشات و زرع رسایده بودناد .باا احتارام و
حرمتی که به قربانی داشتند ریختن خون آن را نوعی حرمت باه زراعات قبولادار بودناد و ریخاتن خاون را در پاای درختای
منبع خیر و برکت می پنداشتند که درخت از آن بهاره ور گاردد .هماین بااور هناوز در میاان ماردم شاغنان باه قاوتش پابرجاا
است .آن ها نمی گذارند خون قربانی در هر جایی بریزد بلکاه آن را زیار درخات ثماردار مای ریزناد و معتقاد اناد کاه خاون
قربانی به درخت خیر و برکت می آورد.
در این مراسم که با محتوای اسالمی برگذار می شود چوکات این رسم یادی از آریایی قدیم را تاازه مای ساازد آن گااهی کاه
مغان پیش از زردشت آن را رهبری می کردند .مردمان شاغنان چوکاات اجارای مراسام را باه عناوان یادگااری از نیاکاان و
اجداد تا عصر حاضر از گزند روزگار و حمالت مهاجمان بر فرهنگ قدیم آریایی محفوظ داشته اند.
مشترکاتی که در باال نشان داده شد می رساند که این مراسم از آن دورۀ دور از مهرپرستی میان این اقوام باقی مانده است.
در شغنان با شستن روی قربانی و وضودادنش در آن صبحدم غذای شیرروغن تیار می کنند .شیرروغن غذایی است که از
شیر همراه با نان گرم تازه از دیگدان برآمده و اندکی روغن زرد روغن محصول حیوانی) بر آن عالوه می شود .همسایه
ها جمع میگردند .آخوند هم فرا خوانده می شود .با آمدن آخوند سترخم یا خوش بویی بر بااالی زینگاک قمساتی از دیگادان
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که اوج مهرابۀ دیگدان می باشد ) .بر سر آتش کاه باا سائدچ توتاۀ سانگ پهان کاه بارای گارفتن آتاش کاار گرفتاه مای شاود)
گرفته شده ؛ می اندازند .با متصاعد شدن خوش بویی آخوند دعا مای کناد و شایرروغن را صارف مای نمایناد .آن چاه بارای
انجام قربانی ضروری است پیش از پیش آماده شده می باشد .بندها که از پشم گوسفند قربانی بافته شده را می آورند .دو بند
درازی اند که بانوی خانه آن را بافته که با آن ها دست ها و پاهای قربانی را قبل از ذبد می بندند .کفن قربانی کاه پایش از
پیش تکۀ سفیدی را آماده می کنند که به عنوان کفن بر پشت قربانی قبل از ذبد بسته می شود.
قربانی همزمان با طلوع آفتاب صورت می گیرد .و آن هم طوری است که قرباانی را بار جایگااه بلناد قارار مای دهناد.
برای ذبد کارد تیزی آورده می شود .آخوند شروع مای کناد باه تاالوت آیاات قارآن و چناد نفار دیگاری کاه در خوانادن آیاات
قرآن او را همراهی می کنند ،او را تعقیب می نمایند .آیات قرآن به صادای دساته جمعای خواناده مای شاود .آخوناد وقتای کاه
می خواند ذبحا ً ذبیحا ً حالالً طیبا ً  . . .هللا اکبر
شخصی که موظف ذبد قربانی است کارد را بر گلوی قربانی می اندازد .شاخص دیگاری موظاف اسات تاا یاک کاساه
ای را زیر گلوی قربانی بگیرد تا خونش بر زمین نریزد .خون قربانی را در کاسه می گیرد .عموما ً که قربانی از باالی بام
صورت می گیرد .قطرات آخر خونش بر روی دیوار می ریزد .قرباانی ذباد شاده بعاد از تماام شادن آیاات قارآن کاه عموماا ً
سورۀ یاسین تالوت می گردد و هم چنان دقایقی که خونش تمام می شود ،به پایان رها می گردد .و اشتراک کنناده هاا اباراز
خوشحالی می کنند که تعدادی از بچه ها بر قربانی جمع می شوند و هرکسی تالش می کند تا بند های قربانی را از آن خود
بسازد .مراسمی از این رسم در اسناد تاریخی به چشم می خورد که گویای باستانی بودن این رسم مای باشاد .در دوام مقالاۀ
"مذهب و مظاهر مورد احترام" در ر ابطاه باه قرباانی در میاان آریاایی هاا آماده اسات کاه انجاام مراسام قرباانی و عباادت باه
سرپرستی و راهنمایی روحانیون انجام می گرفت .هنوز هم در مراسم قربانی نقش آخوند عمده اسات .زیارا بادون دعاای او
در صبحدم قربانی اجرا شده نمی تواند ونیز ذبد قربانی بدون تالوت آیات قرآن ناممکن است .همچنان تالوت آیات به شکل
دسته جمعی نیز یادگاری از آن دوره های قدیم می باشد.
محققین به این نظر رسیده اند که قربانی کردن از مراسم اصلی مهرپرستی یاا میترائیسام مای باشاد کاه باه دورۀ نخسات
زنده گی اقوام آریائی می رسد .فریدون اورزمانی یکی از این پژوهشگران است که به این بااور رسایده و مای گویاد کاه در
آیین میترایی و آیین های همانند در ایران باستان ،قربانی کردن چارپایاان یکای از مراسام اصالی باود .او باا تکیاه بار اوساتا
آورده است به موجب سرود اوستایی مهریشت ،برای بغ مهر گاو و گوسفند در شمارهایی بسایار قرباانی میشاد .باه موجاب
همین سرود ،بغ را قربانی از پرندگان نیز بسیار خوش می مد .در آیین میترایی نیز که میان سده هاای اول پایش از مایالد تاا
سده های پنجم میالدی میرفت تا جهانشمول شود ،قربانی چارپایان و همچنین پرندگان و فدیه هاا و ناذور و زَ ور یاا پراهاوم،
که شراب هوم بود ،رواج داشت)۶۹ .
در باال قربانی رسم اصلی مهرپرستی قلمداد شده ولی بندی از اوساتا را مصادا ادعاا خاویش آورد .موصاوف تاکیاد بار آن
دارد که روشنترین یادگار مهر در آئین های آریائی همانا رسام قرباانی مای باشاد .وی ایازد مهار را هماان روح انساانی مای
داند و می نویسد ایزد مهر با قربانی کردن نمادین گاو موجب رستاخیز و دگرگونی اسرارآمیز جهان است .در حقیقت مهر
همان روح انسانی است که وقتی بر نفس اماره و حیوانی فایق آید ،از هواهای نفس آزادشده و به آسمان معنوی عاروج مای
کند (۷۰ .جالب دقت است که امروز در شغنان اسماعیلیان که معتقاد باه تأویال آیاات قارآن مای باشاند؛ باه ایان بااور اناد کاه
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حقیقت قربانی همانا فداکردن نفس حیوانی است که انساان خاود را از تاأثیرات نفاس امااره دور داشاته و خواهشاات شایطانی
نفس را به طور دایم قربان کنند.
از قراین معلوم می شود که بعدها با مرور ایام این رسوم در میان سایر اقوام آریایی از میان رفته ولی در شغنان تاا عصار
حاضر آمده است .نظر باه شاواهد تااریخی از هماان دوران کشامکش هاا میاان آریاایی هاا ایان رساوم شاکل دیگاری باه خاود
اختیار نموده اند .در نوشته های هرودت در بارۀ مراسم ماذهبی و اهادای قرباانی پاارس هاا تاذکر یافتاه کاه آن هاا در مواقاع
تشریفاتی در بارۀ اهدای قربان ی نه معبدی برپا می دارند و نه مذبحی ،ناه قرباانی را باا نوارهاا و آذیان هاا مای پیرایناد و ناه
تارنّم موساایقی برپااا میكننااد و نااه بسایاری از تشااریفات دیگاار را مراعااات میكننااد ،بلكااه باه سااادگی هنگااامی كااه یااك پارساای
درصاادد قربااانی باارای خاادایان برمیآیااد ،چارپااای قربااانی را بااه جایگاااهی پاااك باارده و باار كاااله خااود شاااخهیی چنااد از گاال
خرزهره قرار میدهد .

.

 .پس از آن قربانی را به قطعات كوچكی تقسیم كارده و پاس از پختهشادن بار بساتری

از علفهای سبز و تازه ،به ویژه شبدر قرار میدهد .در این مراسم حتما ً الزم اسات تاا یكای از مغاان حاضار باشاند و هرگااه
ساب ناماهی خادایان "تَئوگاونی
مغی نباشد انجاام مراسام قرباانی مقادور نمیشاود .ماغ در ایان هنگاام سارودی میخواناد كاه نَ َ
 "Theogonieاست و پس از انجام سرود ،شخصی كه قرباانی كارده اسات ،گوشات را باه خاناه بارده و باه هار شاكلی كاه
مایل باشد به مصرف میرساند)۷۱ .
از نوشتۀ باال هویدا می گردد که برخی تفاوت ها در همان دوره های اولی زنده گی آریایی ها رونما گردیده باشاد .یکای از
این تغییرات نبودن بند و آذین بر قربانی است که در شغنان زمین تا کنون هم بند و آذین وجود دارد که بر پشت قربانی تکۀ
سفیدی را به عنوان کفن می بندند ،او را وضو می دهند و رویش را مای شاویند و چشامانش را سارمه مای کشاند .و نیاز در
مورد توضید گوشت قربانی هام تفااوتی وجاود دارد .در شاغنان گوشات قرباانی را باه خاود نگااه نمای دارناد و باه خاویش و
اقارب هم داده نمی شود .بلکه همۀ آن را در میان باج پخته می کنند و به عناوان خیارات آن روز هار کسای کاه باه آن خاناه
ماای آیااد از آن غااذا صاارف ماای نمایااد .یکاای از نکاااتی کااه در قربااانی پااارس هااا دیااده ماای شااود ،اجاارای قربااانی در حضااور
شخصی است که موظف به اجرای امور مذهبی می باشد که در میان پارس ها هرودت از مغان یااد مای نمایاد و در شاغنان
و دیگر ساحات پامیرزمین آخوند یا خلیفه مسئول امور مذهبی مکلف به اجارا عمال قرباانی مای باشاد .در مراسام پاارس هاا
مغان مسئولیت خواندن سرودی هساتند ولای در پاامیرزمین مسائولین ماذهبی وظیفاۀ اجارای تاالوت آیاات قارآن را دارناد کاه
قسمت سینۀ قربانی حق خلیفه می باشد که بعد از صرف غذای قربانی دعا می کناد .دیاده مای شاود کاه شاکل مراسام هماان
چوکات قدیم رواج های آریایی بوده و به عوض به جای سرود آیات قرآن خوانده می شود.
پژوهشگران بر آن اند که در قدیم رسم قربانی یکی از منبع هاای درآماد بارای مغاان باود کاه از بزرگتارین راه هاای امارار
معاش شاان باه حسااب مای رفات .اجراکننادۀ مراسام قرباانی و تقادیم کننادۀ حاصال قرباانی باه بارگااه خداونادی جاز ماغ نمای
توانست کسی دیگر باشد )۷۲ .همین مسئله تا کنون درمیان مردم شغنان هنوز مروج است.مگر تعاداد قرباانی کااهش یافتاه
که نمی تواند برای خلیفه یا اجراکنندۀ مراسم مذهبی منبع مطمئن درآمد حساب شود.
تا جایی که اسناد شاهدی دارند وظایفی را که یک رهبر مذهبی در دورۀ مهرپرستی اجرا مای کارد ،خلیفاه یاا رهبار ماذهبی
در شغنان همان وظایف اجرا می دارد .در اوستا رهبر مذهبی گروه به نام زوت و رهبر ماذهبی پاائین تار از او را راساپی
گفته اند .تا سال های اخیر وظایف مذهبی را در مناطق اسماعیلیه نشین بدخشان همانا پیر و خلیفه انجاام مای دادناد کاه یاک
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پیر دارای چند خلیفه در مناطق مختلف بود .در "خرده اوستا" در این ماورد آماده اسات در جشان آفرینگاان در خوانچاه ای
گل ها و میوه ها و شیر و می و شربت و آب نهاده و در پهلوی آن آتشدان با چاوب صاندل و لباان مای گذارناد .زوت ساراپا
سفید پوشایده در طارف پاائین خوانچاه و آتشادان جاای مای گزیناد و راساپی رو باه روی او هار یاک از آفرینگاان را دیباچاه
ایست به زبان پازند که زوت تنها به خواندن آن شروع می کند )۷۳ .تفاوتی که در ایان ماتن باا کاار پیار و خلیفاه دیاده مای
شود ،این است که لباس زوت یک یونیفورم به رنگ سفید است و محتوای دسترخوان شامل انواع گل و میاوه و شایر و مای
و شربت و آب گفته شده که در محتوا دسترخوان نیز تفاوتی به وجود آمده اسات ،زیارا؛ دساترخوانی کاه بارای پیار گساترده
می شود دیگر از می و شاید هم گل ها خالی باشد .پائین خوانچه را جای آتشدان گفته که چوب صاندل و لباان در پهلاوی آن
گذاشته می شده است .در صورتی که امروز در شغنان سترخم یا خوشبویی بر باالیی آتشدان یا دیگدان گذاشته می شود کاه
با گذاشتن سترخم بر روی آتش عطر مطبوعی از آن فضای خانه را مملو می سازد.
آن چه در رابطه به مغان ذکر گردید که در میترائیسم ،اصالت از ان مغاان و روحانیاان وابساته باه ماذهب مهرپرساتی باود،
که برای انجام اعمال مذهبی ،نیروی بسیار زیادی داشتند ،و مردم بی اعتقاد به آنها و فضیلتشاان !) نیاز نااگزیر از تقلیاد و
متابعات شااان بودنااد ،چاارا کاه کااار دیاان شااان منحصاارا باه دساات مغااان بااوده و مغااان چاون دیاان را در انحصااار داشااتند ،ماای
توانستند به اقتضای مصالد شان آن را تعبیر و تفسیر کنناد .ماثال یکای از وساائل درآماد شاان ،قرباانی باود همچناان کاه در
مذهب ودا بود و بودا لغوش کرد) که فراوان بود و از بزرگترین راههای امرار معااش شاان  . . .قرباانی بارای ماردم
نبود؛ برای خود خدا بود و اجرا کننده مراسم قربانی و حامل قرباانی باه بارگااه خداونادی جاز ماغ نمای توانسات کسای دیگار
باشد .در مهرپرستی نیز مغان یا کارتان ها بزرگترین نیروی حاکم بر قبایل آریائی بودند)۷۴ .
* -خدایی کردن
یکی دیگر از خاطره های قربانی که باه یاادم مای آیاد خادایی کاردن باود کاه بارای متوقاف کاردن بالهاا و آفاات طبیعای
صورت می گیرد که گاهی به صورت جمعی اجرا می گردیاد .خادایی کاردن ناوعی قرباانی کاردن اجتمااعی اسات کاه هماۀ
باشنده گان یک دیهه انجام می دهند .نیم قرن پیش از امروز به یاد دارم که هرگاه خشکسالی و یا هم بارناده گای زیاات پایهم
می آمد ،آن گاه موسفیدان دیهاه جماع مای شادند و مصالحت خادایی جمعای مای کردناد .افارادی موظاف مای گشاتند تاا از هار
خانواده آن چه دارند به عنوان خدایی جمع کنند .هر سالی تعداد بیشتر از پاانزده شاانزده گوسافند جماع مای شاد و هام غلاه و
دانه که همۀ آن را به گندم معاوضه می کردند .لب دریا در پیشگاه زیارت دیهۀ ما سید میرگل سری این خدایی صورت می
گرفت که گوسفندان ذبد می شدند و گندم نیم کوفته شده و با گوشت گوسفند غذایی پخته می شد که باه ناام "بااج" مساما باود.
باج غدایی تهیه شده از گوشت و گندم کوبیده شده است که نوعی تقدس را نزد شغنانی ها و سایر پامیری ها دارد.
قربانی کردن در لب دریا ها و آب ها از رسوم قدیم آریایی ها بوده اسات .اساترابو درباارهی روش ایرانیاان در پااكیزه
نگاااه داشااتن آب همااان گونااه سااخن ماایدارد ،و چیاازی كااه اضااافه میكنااد روش قربااانی كااردن پارسااها باارای آب اساات .وی
میگوید هنگامی كه ایرانیان میخواهند برای ایزد آب قربانی كنند ،در كنار چشمه ،رود و یا جویبار و رهگذر آب؛ گودالی
میكنند و با احتیاط تمام به گونه یی كه آب به خونآلوده نشود ،مراسم قربانی برای آب را انجام میدهند ،و مراسامی را كاه
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اساترابو در قرباانی شارح میدهاد ،هماان مراسامی اسات كاه از هارودوت در صافحات گذشاته نقال كاردیم و ایان مااوردی از
فرایض مؤ ّكده است كه در شرایعِ مغان و كتاب وندیداد و سایر رسالههای زمان ساسانیان و پس از آن نقل شده است)۷۵ .
مراسم خدایی برای رفع بال و آفات طبیعی منجمله خشکسالی در شغنان به راه انداخته می شد که امروز ایان رسام در میاان
سایر باشنده گان کشور به نام ختم انجام می یابد .البته قابل تذکر است که مراسم ختم تا جایی با مراسم خدایی متفاوت اسات.
اصطالح خدایی بیرون از ساحۀ پامیرزمین در بسیاری نقاط تاجیکستان هم انجام مای یاباد کاه ایان مراسام در آن جاا زماانی
اجرا می شاود کاه کسای وفاات نماوده باشاد .در ماورد ایان ناوع قرباانی در آثاار گذشاته شاواهدی وجاود دارد .فاره وشای در
دانشنامۀ آزاد آورده است از آنچه گذشت چنین برمیآید که ایرانیان در روزگاار قبال از گساترش دیان زردشات در نخساتین
روزهای سال و در روزی که متعلق به ایزد باران بود یعنی سیزده فروردین ماه به دشت و صحرا و کنار چشمه و جویبار
میرفتنااد و در نیمااروز گوساافند بریااان میکردنااد و ایاان نثاااری بااود باارای فرشااتهٔ باااران تااا کشااتهای نااو دمیااده را از باااران
ساایراب کنااد .بااه عبااارت دیگاار روز ساایزدهم فااروردین نااوروز ،روز رساامی هم اهٔ مااردم باارای طلااب باااران باارای همااهٔ
سرزمینهای ایران بودهاست .افکندن سبزههای تازهدمید ٔه نوروزی به آب روان جویبارها نیاز تمثیلای اسات از دادن فدیاه باه
ایزد آب آناهیتا و ایزد باران "تیر")۷۶ .
* -حفاظت آتش:
حفاظت آتش یکی از رسوماتی که تاا ساال نزدیاک خاود را رساانیده باود ،حفاظات و نگهاداری آتاش البتاه ناه باه مفهاوم
عقیده تی آن بلکه بنا به ضرورت زنده گی این رسم ادامه یافته است .حدود نیم قرن پیش این رسام یکای از ضاروری تارین
رسم هایی بود که در هر خانواده اجرا مای گردیاد و آن طاوری باود وقتای آتاش شاعله ور خااموش مای شاد و آتاش دیگار از
زبانه کشیدن می ماند .کالن خانه زن یا مرد با یاک وسایله سائدچ  -یاک سانگ پهان دراز یاا یاک فییاک  -چاوب پهان شاده
دراز) آن را در بین دیگدان جمع می کردند و از کنج های دیگدان خاکستری بر ری قوغ هاای آتاش مای آوردناد .قاوغ هاای
زیر خاکستر تا زمان آتش کردن دیگر تازه می ماند .آتشی که به این صورت نگهداری می شد جز نیازمندی روزمرۀ زناده
گی بود .زیرا در آن زمان منبع دیگری برای روشن کردن آتش وجود نداشت .احیانا ً اگار کادام وقتای آتاش زیار خاکساتر باه
کلی خاموش می بود که نمی شد با آن آتش را از نو در داد ،به همسایه ها مراجعه می شاد تاا از آن هاا بارای در دادن آتاش
آتشی را می آوردند .همین رسم نگهداشتن آتش از نیاکان و اجداد آریایی نقل می شود که به مردمان شغنان زمین به میرا
مانده است .در مقاله ای آمده است که از وظایف پدر خانواده می توان به تاامین امنّیات و معااش افاراد خاانواده و حفاظ آتاش
که از عناصر سودمند و الزم در خانه بود را بر عهاده داشات .آریاایی هاای باساتان باه آتاش اعتقااد داشاتند  .و پادر خاانواده
مسٮٶلیت اجا و طبعا ً روشن نگه داشتن آتش را بر عهده داشت  .البته اجا در خانه جایگاه مشخصی داشت)۷۷ .
احمد علی موری افغان از رسوم و فرهنگ مردمان آریائی یکی هم دور خوردن عروس و داماد در اطراف آتاش مای گویاد
و می آورد که در مراسم آریائی ها خوشی و سرور برپا شده و گاوها کشته می شدند .در خانۀ عروس نیز مراسم رقاص و
خوشی به عمل آماده و آخار دامااد دسات عاروس را گرفتاه و او را باه دور آتاش مخصاوص کاه آن را "آتاش عروسای" مای
گفتند ،می گردانید .این عادت هنوز در بعضی حصص بدخشان معمول است .در کابل به یادگاار آن عاروس را باار اول در
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خانۀ داماد به سر اجا می برند )۷۸ .هرچند در هیچ نقطۀ بدخشان چنین چیزی که عروس و داماد باه دور آتاش بگردناد،
تا حال شنیده نشده است .در رابطه به آتش تنها چیازی در میاان مردماان شاغنان زماین باه عناوان یاک رسام باقیماناده ،رفاتن
داماد به طارف دیگادان خاناه مای باشاد کاه زماانی مای خواهاد عاروس را از خاناۀ پادرش ببارد ،در نخسات بایاد بارود و باه
دیگدان خانه احترام را به جا بیاورد .این رسم به این معنا انجام می یابد که دامااد تعهاد مای ساپارد کاه بارای دایام حرمات و
احترام خسر و اعضای خانواده عروس را نگه می دارد .در دایرة المعارف اسالمی نقل شده است که پرستش آتش یکای از
کهنترین آئین های آریائیان بوده است .گوش) آتش نیاز چاون خورشاید و اجارام ناورانی آسامان از آن روی کاه منشااء ناور
بود و ظلمت و نیروهای ظلمانی را برطرف می کرد در آراء دینی و آئین های این مردم اهمیت خاص داشت)۷۹ .
در ارتبط به آتش مراسم خاص دیگری به نام االو پرک است .یکی از رسوماتی که تا کناون در برخای از منااطق شاغنان اجارا
می شود  ،االوپرک است  .این رسم نه به صورت اعتقادی بلکه به عنوان یک عنعنه اجرا می گردد و آن طوری اسات کاه در
یک آفتاب نشست اعضای خانواده در بیرون از خانه جمع می شوند و آتشی را در می دهند  .سپس هر یاک توتاه یای یاا رشاته
یی از لباسش را جدا نموده  ،در بین آتش می اندازد و با انداختن آن می گوید بالها رفع .
این رسم را اعضای خانواده اجرا می کنند و کسانی که غیراعضای خانواده بوده و حاضر باشاند  ،نیاز انجاام مای دهناد  .تاکیاد
بر اجرای این رسم برآن است که گویا هر انسان همانگونه که جنده یی یاا رشاته یای از لباساش را باه آتاش مای افگناد و ظااهراً
خود را پاک می کند  ،در باطن نیز آن چه از خصوصیات یا خوی و عادات ناپسند داشته باشد  ،نیز به آتش بیاندازد و خود را
پاک نماید .
معنی این کلمه در زبان دری نیز واضد است  .االو یا الاو در دری باه معنای آتاش باوده و پارک از مصادر پریادن بمعنای خیاز
زدن است  .االوپرک یعنی خیز زدن از باالی آتش  .در زبان شاغنانی معنای آن انادکی تفااوت دارد  .آتاش را در زباان شاغنانی
یاڅ گویند  .االو در این زبان به آن آتش گفته می شود که بیرون از خانه در داده شده و با شعلۀ بلندی بسوزد  .بیشتر ایان آتاش
باارای گاارم کااردن دساات هااا افروختااه ماای شااود  .ایاان رساام در بیشااتری قساامت هااا از میااان رفتااه و صاارف در قااراء و قصاابات
دوردست اجرا می گردد .
به هرصورت از متن باال نتیجه حاصل می شود که نگهداری آتش و احترام به آن از رسوم دورۀ زنده گای مشاترک آریاائی
ها باقیمانده است.
*  -سایر رسومی که در آثار مورخین یاد شده اند
نکاتی که در رابطه به رسوم مشترک اقوام آریایی مطرح گردید ،بر اساس شواهدی از اوستا بود .عالوه بر این اساناد یاک
سلسله رسوم دیگری در شغنان و سایر نقااط پاامیرزمین اجارا مای گردناد کاه از آن هاا در آثاار و اساناد ماورخین ذکار شاده
است .در تعدادی از نوشاته هاای ماورخین رساوماتی نسابت باه اقاوام آریاایی منساوب مای باشاد کاه تعادادی از ایان اقاوام در
عصر حاضر این رسوم را اجرا نمی دارند و یا هم سال های سال است که این رسوم به فراموشی سپرده شده و فقط اورا
تاریز است که آن ها را به یاد دارند .تعدادی از این رسوم تا کنون هم در سرزمینی که نخستین خاستگاه آریائی ها تلقی می
شود ،هنوز هم برگزار می گردند .یکی از این رسوم و عادات همانا تعیین سال بر اساس یک حادثه می باشد .چند دهه قبال
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وقتی از مردمان شغنان سن و سال شان پرسان می شد ،سن خاویش را برخای از مویسافیدان بار اسااس حادثاۀ "محارم بلاوا"
شورش محرم) معین می کردند .محرم شخصی از منطقۀ روشان بوده کاه برضاد حااکم ظاالم وقات در شاغنان قیاام کارده و
سپس شکست خورده که بر اساس آن افراد سن خود و دیگران را محاسبه می کردند .طوری معلوم می شود که همین رسام
از گذشته به میرا مانده باشد .زیرا ،می گویند که افراد در گذشته بر بنیاد حادثه ای سال را تعیین می نمودناد .پاورداود باا
تکیه بر گفته های البیرونی می گوید که هم چنین از برای مبداء تاریز یادآور مای شاویم کاه در قادیم جلاوس پادشااه عهاد باه
تخت سلطنت مبداء تاریز بوده است .چنان که ابوریحاان بیرونای مای نویساد در زماان خاود او  ۴۴۰ - ۳۶۲هجاری) نازد
گروهی در ایران جلوس یزدگرد سوم آخرین شاهنشاه ساسانی که در سال  ۶۳۲میالدی به تخات نشساته ،مباداء تااریز و در
نزد گروهی دیگر سال  ۶۵۱که سال مارش اوسات مباداء تااریز باوده اسات .تااریز یزدگارد ساوم هناوز در میاان زردشاتیان
معمول و هماره در تقویم های ایران نیز یاد می شود)۸۰ .
عالوه بر رسوم یادشده در شغنان به طور کل معمول است که برای هر موردی و هر غاذایی دعاای خااص وجاود دارد .ناه
تنها که برای غذاها دعای خاص است بلکه برای شیر ،میوه ها ،سفر و امثال آن دعایه مخصوصی وجود دارد .طور مثال؛
بعد صرف شایر دعاا مای کنناد کاه گانج ارزان ،فراوانای ناان ،خواجاۀ خضار مهماان بسام هللا آماین هللا و اکبار .و یاا بعاد از
صرف میوه دعا می کنند شیرینی کام ،مدد از امام ،خس نهاال نشاانده از بهشات بانصایب بسام هللا آماین هللا و اکبار و یاا هام
برای صبحانه دعا می کنند نهاری صبا ،قبول هللا ،از دم شاه اولیاء بسم هللا آمین هللا اکبر .تعادد موجودیات چناین دعاهاا بای
تأثیر از گذشته ها بوده نمی تواند که میراثی است از دور باستان .مواردی هم در اوستا از آن گواهی می دهد .اباراهیم پاور
داود از خرده اوستا نقل می کند و می آورد یک دسته نمازهایی به زبان پازند موجود است که آفرین نامیده می شوند.
آفرین هم مانند آفرینگان درودی است به روان مرده و یا دعائی است در بارۀ کسی زنده از این قرار آفرین دهماان ،آفارین
گهنبار ،آفرین رپیتوین ،آفرین اردافروش ،آفرین بزرگان ،آفرین گهنباار چاشانی ،آفارین میازد ،آفارین پیغمبار زردشات .ایان
آفرین ها بعد از آفرینگان خوانده می شوند)۸۱ .
موصوف معنی کلمۀ آفرین را چنین آورده است آفرنگان یا آفرینگان از همان کلمۀ آفرین است کاه باه معنای دعاای نیاک و
ستایش است در مقابل نفرین که دعای بد است .چنانک ناصر خسرو گفته است
رو زبان از دوان کوتاه کن

چون همی نفرین ندانی ز آفرین

او می گوید که این دعا ها در اوقات و موارد معین خوانده می شوند؛ چناان چاه از آفارین بزرگاان یااد مای دارد کاه آفارین
بزرگان پس از آفرین اردافروش می آید .آفرین میزد چنان که از اسمش بر می آیاد در هنگاام ناذر میاوه و گال و آب و شایر
خوانده می شود .این آفرین از مورد استعمال افتاده بسیار کم سروده می شود )۸۲ .پورداود دیگر موارد استعمال ایان دعاا
ها را مردود دانسته است .اما در شغنان هنوز ادامه دارند کاه محتاوای آن هاا تغییار یافتاه و باه عقایاد اساالمی آن را موافاق
ساخته اند.
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یکی دیگر از رسم هایی که در شغنان باقیمانده و گواه باستانی بودن آن می باشد ،به شاوهر دادن دختار و زن دادن باه پسار
در سن بسایار کوچاک آن مای باشاد .ایان رسام نیاز مهاری از قادیم دارد کاه در میاان آریائیاان شاریک باوده اسات .در کتااب
"دبستان المذاهب" آورده شده است که در نوزدهم پسر و دختر را زودتر کدخدا کنناد .آن را کاه پسار نیسات از چیناو و پال
نیارد گذشت .اگر کسی پسر نداشته باشد ،یکی را به پسری پاذیرد و اگار خاود توفیاق نیاباد بعاد از او بار اقرباایش و دساتور
واجب است که برای او یکی را به فرزندی او مقرر کنند)۸۳ .
و نیز مسئلۀ دعای سفر و همین طور برآوردن سفرانه قبل از برآمدن از خانه و خلوت برآمدن رسومی است کاه یااد گذشاته
را تازه می کند .کسی صبد وقت به سفر برآید ،آخوند را طلب می کنند تا برای مساافر دعاای سافر بخواناد .اماا پایش از آن
یکی دو روز پیش خانواده مکلف است تاا سافرانه مساافر را بکشاد و در جاایی در خاناۀ همساایه بگاذارد .در غیار آن آخوناد
حکم می کند که بدون کشیدن سفرانه سفر خطر زیادی دارد.
از شواهد معلوم است که همین رساوم میاان مردماان مشاترک باوده اسات .در کتااب دبساتان الماذاهب آماده اسات کاه در
پنجاه و هفتم هرکس به سفر رود .برای او یک درون یشتن باید و در پیشاینیان اگار کسای دوازده فرسانگ هام رفتای بهار او
یشتندی)۸۴ .
بر طبق این نوشته معلوم می شود که شغنانی ها برخی از رسوم باساتانی آریاائی را تاا عصار هاای حاضار نگاه داشاته
بودند که از آن سوی تاریز حکایه دارند.
.................................................................
پاورقی های فصل سوم:
 -۱تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،باباجان غفورف ،برگرداننده به الفبای عربی  -پوهاند داکتر جالل الدین
صدیقی و روشن رحمن ،چاه دانشکدۀ علوم اجتماعی ،کابل ،۱۳۶۳ ،ص ۵۵
 -۲ادیان آسیایی ،مهرداد بهار  ،)۱۳۷۳ - ۱۳۰۶تهران ،۱۳۷۵ ،ص ۱۳۲
 -۳مجموعۀ اطالعات در بارۀ ایران و ایرانیان ،محمد جوادی پور ،تهران ،۱۳۶۳ ،ص ۲۶
 -۴مهاجرت قوم آریایی ها به ایران ،تقویم تاریزhttp://taghvimetarikh.com ،
 -۵ادیان آسیایی ،مهرداد بهار  ،)۱۳۷۳ - ۱۳۰۶تهران ،۱۳۷۵ ،ص ۲۰
 -۸ -۷ -۶تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،باباجان غفورف ،ص  ۱۹و ص  ۱۵و ص ۴۵
 -۹بررسی ادیان ایران باستان ،با تاکید ویژه بر آئین میترائیسم ،زهرا برقبانی ،تاریز پژوهی ،سال ششم ،بهار ،۱۳۶۳
شمارۀ ۱۶
 -۱۰تاریز ادیان و مذاهب در ایران ،عباس قدیانی ،تهران ،۱۳۶۱ ،ص۹۲
 -۱۱عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها ،دکتر ذکریا هیرش) قادری ،انتشارات ئابوری ،کانادا ،تابستان ،۲۰۱۶
ص ۱۶۹
 -۱۲آئین اوستا ،ایران هفت هزار سال پیشینۀ تمدن ،سیاوش اوستا حسن عباسی) ۷۰۲۱ ،میترائی ،پاریس ،از انتشارات
انستیتو ال ای پی ،چاه دوم ،ص ۱۶
دکتور خوش نظر پامیر زاد

93

اداره نشرات سیمای شغنان

 -۱۳ادیان آسیایی ،ص ۲۰
 -۱۴مقدمه ای در تاریز آسیای وسطی ،محمد قدیرخان تره کی ،مجلۀ کابل ،شمارۀ ششم سال ششم ،میزان ۱۳۱۵
 -۱۵آئین اوستا ،ایران هفت هزار سال پیشینۀ تمدن ،ص ۱۴۶
 -۱۶تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۰
 -۱۷عصر اوستا ،ص۳۶
 -۱۸دبستان المذاهب ،مولف نامعلوم ،با پژوهشی از علی اصغر مصطفوی ،تهران ،۱۳۶۱ ،ص ۹۵
 -۱۹فرهوشی ،بهرام .جهان فروری ،بخشی از تاریز ایران کهن .تهران انتشارات کاریان ،۱۳۶۴ ،به نقل از نوروز در
ایران ،از ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۲۰خوان نوروزی ،نوروز در ایران ،از ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۲۱ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،فروهر ،ص ۲۹۳
 -۲۲وندیداد ،بخش هشتم ،فرگرد هشتم ،فقره های  ۷۹و  ،۸۰ص ۱۴۶
 -۲۴ -۲۳خرده اوستا ،جزوی از نامۀ مینوی اوستا ،گیاه های خوشبو و بخور در اوستا ،ابراهیم پورداود ،ص ۱۳۹
 -۲۶ -۲۵وندیداد ،بخش دوم ،فرگرد  ،۱۹فقرۀ  ،۲۴ص  ۲۹۴و ص ۲۹۸
 -۲۷خرده اوستا ،آتش بهرام نیایش ،فقرۀ  ،۱۵ص ۱۳۵
 -۲۸خرده اوستا ،جزوی از نامۀ مینوی اوستا ،ص ۱۴۱
 -۲۹وندیداد ،فرگرد  ،۹فقرۀ  ،۲۳ص ۱۷۷
 -۳۰وندیداد ،فقرۀ  ،۳فرگرد  ،۱۴ص ۲۳۹
 -۳۱وندیداد ،فرگرد  ،۱۸فقرۀ  ،۷۱ص ۲۸۲
 -۳۲خرده اوستا ،جزوی از نامۀ مینوی اوستا ،گیاه های خوشبو و بخور ،ص ۱۴۳
 -۳۳ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزاد ،عودhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۳۴چوب صندل http://namnak.com
 -۳۵یشت ها ،آبان یشت ،فقرۀ  ،۱۳۰ص ۲۹۹
 -۳۶سرای سنگ رومان تاریخی قسم یکم ،عطا میرخواجه  ،دوشنبه ،نشرات سخن ،۲۰۱۸ ،ص ۳۲۴
 -۳۷آداب و رسوم نوروز در کرمانشاه ،نویسنده معصومه محمدی سیف ،مجله پیام زن فروردین ماه سال ۱۳۹۴
شماره https://hawzah.net/fa/Magazine/View ،۲۷۷
 -۳۸نوروز در ایران ،از ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۳۹نوروز در ایران ،از ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۴۲ -۴۱ -۴۰مجموعۀ قوانین زردشت یا وندیداد اوستا ،چاه دوم ،ص  ۸۴و ص  ۸۸و ص ۸۹
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 -۴۴ -۴۳وندیداد ،فرگرد ششم ،بخش پنجم ،فقرۀ  ،۴۴ص ۹۳
 -۴۶ -۴۵عصر اوستا ،ص۳۶
 -۴۹ -۴۸ -۴۷وندیداد ،بخش سوم  -فرگرد هشتم ،بند  - ۲۲ص  ،۱۲۹پاورقی ص  ،۱۵۶ص ۲۰۴
 -۵۰مجموعه قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،ص ۲۰۳
 -۵۱ادبیات مزدیسنا ،یشتها ،اردیبهشت یشت ،فقرۀ  ،۶ص ۱۴۳
 -۵۲وندیداد ،ص  ،۱۸۷نشر الکترونیک  -علیرضا کیهانیWWW.TARIKHFA.COM ،
 -۵۳مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،چاه دوم ،ص ۲۰۰
 -۵۷ -۵۶ -۵۵ -۵۴وندیداد ،ص  ۲۰۲و ص  ۱۹۱و ص  ۱۹۳و ص  ،۱۹۴نشر الکترونیک  -علیرضا کیهانی،
WWW.TARIKHFA.COM
 -۵۸عصر اوستا ،ص۳۶
 -۶۰ -۵۹رمزگشایی آیین قربانی دراسطوره ،عرفان و فرهنگ نجیمه آزادی ده عباسانی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،فصـلنام ادبیات عــرفانـی و اسطـوره شنـاختی ،بهار  ،۳۱از صفحه  ۱۱تا ۱۰
 -۶۱ادیان ایران باستان و مهمترین آیین های دینی ایرانیان باستان  ،مجموعه :تاریز و تمدن -۳gozashte/religions ،
iran-ancient.html
 -۶۲آئین قربانی ،نذر داودی بازماندۀ رسم کهن "مهری" ،فریدون اورزمانی ،ماهنامۀ منظر ،شمارۀ هشتم ۱۴ ،تیرماه،
 ،۱۳۸۹ص www.manzar-s.com .۱۲
 -۶۳رمزگشایی آیین قربانی دراسطوره ،از صفحه  ۱۱تا ۱۰
 -۶۴شیزابوعلی الفضلبن الحسن طبرسی ،۱۳۸۰ج  ،۹ص  ،۲۸۰تفسیر جامعالبیان ،ترجم  ،تحقیق و نگارش علی
کرمی .تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان چاه و انتشاراتhttp://jmmlq.azad.ac.ir .
 -۶۵رمزگشایی آیین قربانی دراسطوره،
 -۶۶میرنیا ،سیدعلی. ۱۳۶۹ .فرهنگ مردم فولکلور ایران .تهران پارسا ، ۱۹ ۱۹۶۳ .به نقل از رمزگشایی آیین
قربانی در اسطوره ،عرفان و فرهنگ.html۵۱۲۶۵۲http://jmmlq.azad.ac.ir/article_ ،
 -۷۰-۶۹ -۶۸ -۶۷آئین قربانی ،نذر داودی بازماندۀ رسم کهن "مهری" ،ص  ۱۶و ص  ۱۷و ص  ۷و ص ،۱۶
www.manzar-s.com
 -۷۱نسل آریایی ،مذهب و مظاهر مورد احترام http://aryan-generation.blogfa.com/post/ ،
 -۷۲آئین مهر میترائیسم ،هاشم رضی ،ص  ،۲۲۰به نقل از تاریز ادیان و مذاهب در ایران ،عباس قدیانی ،تهران،
 ،۱۳۸۱ص۹۷
 -۷۳خرده اوستا ،جزوی از نامۀ مینوی اوستا ،ص ۲۲۶
 -۷۴برخی از جنبه های مهرپرستی ،تاریز ما  -مطالعه ،بررسی و دانستنی های تاریز ما ۹ ،آبان ،۱۳۹۷
https://tarikhema.org/ancient
 -۷۵باورهای ایرانیان در زمان هخامنشی ،مجموعه :تاریز و تمدن http://www.beytoote.com/art
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 -۷۶نوروز در ایران ،از ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۷۷مذهب و مظاهر مورد احترام ،آریائی ها۱http://aryan-generation.blogfa.com/post/ ،
 -۷۸مقاله مراسم عروسی آریائی های افغانستان ،احمدعلی کهزاد ،مجلۀ کابل ،حوت  ۱۳۱۸هـ .ش.
 -۷۹دائرة المعارف بزرش اسالمی ،زیر نظر موسوی بجنوردی ،تهران ،چاه دوم ۱۳۹۶ ،ش .ص ۳۰۴
 -۸۲ -۸۱ -۸۰خرده اوستا ،جزوی از نامۀ مینوی اوستا ،ص  ۲۰۶و ص  ۲۲۷و ص ۲۲۸
 -۸۴ -۸۳دبستان المذاهب ،مولف نامعلوم ،با پژوهشی از علی اصغر مصطفوی ،تهران ،۱۳۶۱ ،ص  ۸۹و ص ۹۳
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فصل چهارم  -مهاجرت آریایی ها
پیش از آن که مهاجرت آریایی ها را از پامیر به بررسی بگیریم الزم مای افتاد باه شارایط زناده گای اولیاۀ ایان اقاوام نظاری
بیاندازیم .وقتی نفوس شان بیشتر شده و شرایط زنده گی در محل اولی شان تناگ و تنگتار مای شاود ،بارای پیاداکردن مناابع
جدید زنده گی در تالش می شاوند .دورۀ اول زناده گای آن هاا هماین حکایاه را بیاان مای دارد .در ایان دوره آن هاا بار بنیااد
مالداری و حشم پروری متکی می باشند ،منبع تغذیه مواشی شان کفایه نمی کند و آن ها ناگزیر می شوند تا منبع هاای جدیاد
را جستجو نمایند .در تالش تصاحب علفچرها با مردمان دیگر درگیر می شوند .در کتاب "ایراننامه یاا کارناماۀ ایرانیاان در
عصر اشکانیان" از ت سخیر سرزمین های جدید توسط جمشید حکایه می شود که با تکیه به وندیداد می آورد اهاورامزدا باه
جمشید انگشتر و خنجر  ،چون دو نشان شاهی و توانائی بخشید و او را به شااهی برانگیخات و جمشاید چاون ساه صاد ساال
شاهی نمود .در گیتی مردم ،چارپایان و پرنده گان و دیگر جانوران انبوه شدند و جاای فارای بارای آن هاا تناگ شاد و جاای
فرای برای آن ها تنگ شد .پس جمشید به فرمان اهورامزدا رو به خورشای رفات و زماین را باا انگشاتر خاویش بساود و باا
خنجر سورای نمود و گفت ای اسپنتا ارامائیتی! خویشتن را بگشا تا کسان مرا جای ماندن بشود .پس زماین باه یاک در ساه
فرای شد و سه سال دیگر مردم و جانداران آسوده زیستند .باز جا بر آن ها تنگ گشت و جمشید رو به خورشید شتافت و باا
انگشتر خویش زمین را بسود و با خنجر سورای نموده گفت فراختر گردد و در زمین دامن مهار بگشاود و باه یاک در ساه
بهرۀ دیگر فراختر شد و هم چنین برای بار سوم جمشید و کسانش را جا داد )۱ .متنی که مولف از وندیداد نقل کرده نشاان
میدهد که آریائی ها در دورۀ جمشید بنابر محدود شدن سااحۀ زماین باه مهااجرت پرداختاه اناد .مولاف ماذکور هماین ماتن را
محک قرار داده در مورد مهاجرت این اقوام آورده است از این افسانه ظاهر است که آریائی ها از شامال و مغارب رو باه
جنوب و مشر تقدیم نموده اند .و رفتار آن ها به تأنی بوده و هر جا می رفتناد باا زور خنجار اهاالی آن جاا را هزیمات مای
دادند و با حلقۀ انگشتری که عالمۀ سلطنت باشد و در آثار قدیم عصر ساساانیان باه نظار مای رساد) ،آن هاا را مطیاع خاود
می نمودند)۲ .
نکته جالب در این متن اوستا همانا تلفیق آن با ضرب المثلی است به زبان خږنۈنے که می گویند "خذای زمهاذېن پاے چئاد
وریښاچ ات ناه پاے څااو  "Xuδoī zemaδên pe čêd werix’č at na pe cowӡمفهاوم ایان ضارب المثال در زباان
فارسی چنین مای آیاد "زماین خادا را باا شمشایر پااره کارده اناد ناه باا دروش" .ایان ضارب المثال زماانی گفتاه مای شاود کاه
تنگدستی شدیدی در محیط پیدا می شود و کسی که از تنگدستی شاکی گردد ،بارای اقنااع خااطر او تکارار مای کنناد .بناا بار
ماهیت ضرب المثل ها که ماندگار از سابقه های طوالنی مردمان می باشد ،موجودیت این ضرب المثل نیاز یاادی از تااریز
قدی م خواهد بود که مردمان آن دوران با تنگدست شدن زنده گی شان دست به شمشایر بارده و فرصات هاای جدیادی را خلاق
می کردند که بدون شک از همان دوره های مشترک زنده گی آریائی ها حکایه خواهد داشت کاه در پهلاوی آن چناد ضارب
المثل دیگری نیز گواه از آن خواهند بود .در میان خږناۈنے هاا رایاج اسات هرگااه کسای اگار مرتکاب اعماال زشات گارددو
ضرر آن عمل متوجه شخص اجراکنناده باشاد؛ مای گویناد ښاتر څاه څاه میازد خاو ساپل تاه ثئاود X’etur ta ca mizd xu
" sepal ta θewdمفهوم آن در فارسی طوری است که "شتر اگر می شاشد سپل خود را می سوزاند" .همین طور ضرب
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المثل دیگری است که می گویند "هر وخت ښتر ذم دے ار زمئذ فریپت”har waxt x’tur δum de ar zemaδ ferīpt
مفهوم آن در فارسی چنین است که "هر وقتی که دم شتر به زمین رسید" .و این ضرب المثل را زمانی به کار می برند کاه
اگر کسی کاری را تعهد می کند ولی در عمل آن را اجرا نکرده به وعده های بعدی و بعدها می برآید که برای این متال را
می آورند .این دو ضرب المثل از یک نقطۀ نظر قابل دقت اند که در سرزمین امروزی خږنۈن شتر وجود نادارد و شارایط
کوهستانی بودن آن نیز برای تربیۀ شتر مساعد نمی باشد .مگر این که این متل ها از کجاا باه ایان سارزمین راه یافتاه ،خاود
سوال برانگیز می شود .و پاسز سوال را در آن می توان جست که زمانی این مردم در ساحات وسیع خارج از این جغرافیا
زنده گی داشته و این میرا فرهنگی آن ها از آن زمانه های دور تاریز باقی مانده است.
بح ما بر مسئله مهاجرت است که زنده گی مشترک آریائی ها آهسته آهسته از هم متالشی شده و گروه های بزرش آن هاا
در طی سده ها به جهات مختلف مهاجرت می کنند .همین مرحلۀ زنده گی آریاایی باه دوره هاای تااریخی ماس و بعاد عصار
سنگ موافق می آید کاه دورۀ ماس یاا کالولتیاک  Chalolithicرا باه ناام هاای عصار انالیتاک  Eneolithicعصار سانگ و
عصر پیش از شهرنشینی نیز می شناسند .در این دوره انسان موفق به کشف مس می شود ،نظام زراعت و حفار جویبارهاا
متداول می گردد ،معماری و خانه های بزرش اشتراکی بنیاد مای پذیرناد .ایان عصار جمشاید ،دورۀ ماس از  ۷۰۰۰ساال تاا
 ۶۰۰۰سال پیش از میالد است)۳ .
محققین مکررا ً سرد شدن شدید هوا ،مشکالت زندگی و تأمین آذوقه را از علل اصلی مهاجرت های طوالنی ذکر مای کارده
اند .اخیرا ً به مسئله افزایش جمعیت آنان که خود باع مشکالت زندگی و تأمین غذای خود و دام ها می شاده ،و بعضای باه
وجود اختالفات شدید فرهنگی میان آنان در فاصله سال های  ۳۵۰۰تا  ۲۵۰۰قبل از میالد تأکید کرده اند)۴ .
از حقیقت دور نخواهد بود که خانه های بزرش زیر نام "چید" در خږنۈن یادگاری از آن دوره ها می باشد .نشانه هایی کاه
مورخین از آن خانه های بزرش در دورۀ جمشید می گویند با مشخصات "چید" در خږنۈن کامال برابری می کند .این خاناه
در عصر کنونی هنوز میان اعضای خاانواده مشاترک اسات .در دهاه هاای پیشاتر صااحب خاناه از مهماناان خاویش در ایان
خانه میزبانی می کرد و مهمان با سایر اعضای خانواده چه زن و چاه مارد یکجاا باود .ناه تنهاا کاه بارای آدماان بلکاه بارای
مواشی نیز این خانه ه ا جای دارند .عالوه بر آن که در داخل خاناه نشامین بخشای بارای باره هاا و بزغالاه هاا و گوسااله هاا
اختصاص یافته برای مواشی خورد و کالن متصل خانه های نشیمن آغیل های متصل نیاز وجاود دارد کاه از "ور" جمکارد
گویا تمثیل شده است .هم چناان سااختمان ایان خاناه هاا نشاان مای دهاد کاه بارای رفاع هماه ضاروریات در زمساتان طراحای
گردیده است .معلومات بیشتر در عنوان "چید یادگاری از دورۀ جمشید" ارائه می شاود .طراحای خاناه هاا در خږناۈن یاادی
از آن دورۀ سخت و سرد می باشد که در عصار جمشاید واقاع شاده اسات .غیاا آباادی نتیجاۀ تحقیاق خاویش را باه خالصاه
آورده و می گوید که باا ایان حاال در پایاان دورۀ ماس در حادود  ۶۰۰۰ساال یاک دورۀ آب و هاوای مرطاوب و پربااران باا
بارش های سیل آسا پدید می آید که موجب نابودی تمامی سکونتگاه ها و تمدن های فالت ایران و تمامی دسترنج بشری می
گردد )۵ .چنین وضعیت آب و هوا که بر هماۀ سااحات تاأثیر انداختاه و باعا ناابودی ساکونتگاه هاا شاده ،هماین سااختمان
های مخصوص با طرز مهندسی خویش که زمینۀ همۀ ضروریات در شرایط ناگوار را مهیا می سازد مهر دورۀ جمشاید را
با اجرای مراسم میثرائی تا کنون در داخل این خانه موید باستانی بودن آن ها خواهد بود و یادی از عصر سنگ می باشد.
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حادثۀ ذکرش ده را دانشمندان دیگر نیز در آثار خویش آورده اند .در کتااب "عصار اوساتا" در ایان بااره آماده اسات کاه از آن
واقعۀ عظیمی که در حدود  ۳۰۰۰سال پیش در فالت ایران اتفا افتاد چنین می توان یاد کرد .آریائی نژادان که در نخست
متشکل از اجداد هندو ایرانی بودند از مسقط الراس خود واقع در اکسوس به طرف پائین و مناطق جناوبی کاوچ کارده و در
دره های رودخانه های شمالی و جنوبی سلسله جبال هندوکش اقامت ورزیدند )۶ .معلوم مای شاود کاه حادثاۀ یخبنادان نیاز
کوچ کردن آریائی را تسریع بخشیده است .در کتاب اوستا نیز به یخبندان اشاره شاده اسات .در وندیاداد باا صاراحت باه ایان
شرایط سختی که آریائی ها از سر می گذرانند ،اشاره شده است .در کتاب "مجموعۀ قوانین زردشت" چناین وضااحت یافتاه
است " من ،جم زیبا را آگاه ساختم و به وی گفتم ،ای جم زیبا پسر دیوجهان ،زمین از چارپایان ریز و درشت و از ماردم و
سگ و پرنده و آتش سری و سوزان پر شده و برای سکونت آنان جای خالی باقی نمانده است.
 -۱۰در این هنگام جم زیبا در روشنائی و طریق خورشید به سوی جنوب پیش رفت و حلقۀ زرین را در زمین فشرد و این
زمین را با شمشیر سورای نمود و چنین گفت ای اسفندارمذ سپنته ارمییتی) خواهش می کنم به خاطر دوستی و بارای ایان
که رمه ریز و درشت و مردمان را در تو جای دهم گشاد شو و پهن شو.
 -۱۱از این راه بود که زمین را جمشید یک سوم بیشتر از آن چه بود گشادتر ساخت و چارپایاان ریاز و درشات و مردماان
به میل خود و به میل جم در آن جای گرفتناد و باه رفات و آماد و سایر و گشات پرداختناد" )۷ .ایان ماتن اوساتا نمایاانگر آن
است که نفوس آریائی ها در موطن اولی شان افزایش یافته و برای دریافت سرزمین هاای جدیاد شاروع کارده بودناد .معلاوم
اسات کاه هماین دورۀ مشاترک زناده گای ایان اقاوام در یااک فضاای دور از هماه تشاویش هاای زناده گای و دور از غام هااا و
مصیبت ها گذشته است .از متون اوستا ظاهر می گردد که شارایط زناده گای دورۀ مشاترک آن هاا دور از جناگ هاا و زدو
خورد ها و چور و چپاول ها بوده که کوچکترین شکایتی در آن به چشم نمی خورد و برعکس از یک سلطنت آرام و عادل
حکایه می شود .در مصاحبۀ اهورامزدا با زردشت این وضعیت تصویر یافته است؛ در بنادهای از وندیاداد آماده اسات "-۴
من که اهورامزدا هستم  ،ای زردشت ،به جم زیبا پسر دیوجهان گفتم هرگاه تو قبول نداری قانون مارا تعلایم دهای و حامال
آن باشی .الاقل مخلو مرا کثیر و انبوه ساز و آنان را پاسداری نما و به آنان سلطنت بکن.
 -۵جم زیبا ،ای زردشت چنین پاسز داد من مخلوقات ترا انبوه مای ساازم و آن هاا را پاساداری مای نماایم و قباول دارم بار
آنان سلطنت کنم.
 -۶در سلطنت من نه باد گرم ،نه باد سرد ،نه بیماری و نه مرش هیچ کدام نخواهد بود)۸ .
آن چه از جم یا جمشید تصویر یافته نشان میدهدد کاه هماۀ مردماان در قیاد واطاعات از اوامار جمشاید باوده و ماردم باه ایان
نکته معتقد بوده اند که این شان و شوکتی که برای جمشید رسیده از ماورای انساان بیارون مای باشاد .کاه باه نیاروی شاان و
شوکت "فر" مجسم شده است .سرنوشت جمشید با فر وابسته است .بندهای  ۳۷ - ۳۱کردۀ ششم زامیااد یشات اوساتا ایان فار
را مشخص می سازد ک ه فر به جمشید می پیوندند که دارای رمه خوب بوده و بر هفت کشور شاهریار باوده اسات .دیاوان و
جادوان و پریان را مطیع ساخته و دارایی و گله و رمه و سرفرازی هماه را از دیاوان مای گیارد کاه در دورۀ شاهریاری او
خوردنی و آشامیدنی کمبودی نداشته و جانوران و مردمان هر دو دور از مرش بوده و آب فراوان وجود داشاته کاه گیااه هاا
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سبز بوده اند .در شهریاری او نه سرما بوده و نه گرما و نه مرش که مردمان زنده گی بی دردسر داشته اند .دلیل ایان هماه
زنده گی آرام و پر از خوشی در اوستا فقط در صداقت و راستی جمشید می گوید و عالوه می کند وقتای او زباان باه دروغ
و سخن نادرست باز کرد فر از او در کالبد مرغی فارار مای کناد و جمشاید تواناایی را از دسات مای دهاد و افسارده دور از
انظار مردم پنهان میگردد .فر او را "مهر" فرای چراگاه و هزار گوش صاحب میشود .سپس فر به فریدون می پیوندد)۹ .
این دوره از زنده گی آریائی ها که به اسطوره بیشتر تکیاه مای دارد .گسسات فار را از جمشاید مطارح مای کناد و آن را در
رخنه کردن فریب و دروغ در سلطنت جمشید می داند که باالخره هم سبب پادشاهی او می گردد و ایان مردماان بارای یاک
دوره ای زیر تسلط اژی دهاک ضحاک) قرار می گیرند و او یکی از پیک ها انگرمینو تمثیل یافته است که گویا در تالش
است تا "فر" را بدست آورد .در یشت ها در کتاب اوستا آمده است "برای گرفتن فر انگرمینو پیک هاای خاود "اک مان" و
خشم خونین درفش و اژی دهاک و "سپیتور" کسی است که پیکر "جمشید" را با اره برید و دونیم کرد) را  -آن که تان جام
را به اره دو نیم کرد  -روانه داشت" )۱۰ .اژی دهاک در تعقیب جمشید است تا با دستگیری او بتواند فر سلطنت او را به
دست بیاورد .به نوشتۀ روض الصفا جمشید را پس از آن که صد سال متواری بود ،در کناار دریاای چاین در میاان درخات
کهن سال و میان تهی یافتند و با اره دونیم کردند)۱۱ .
اسطوره زنده گی جمشید کاه در اوساتا بازتااب یافتاه و در مناابع دیگاری نیاز آماده اسات .در خږناۈن نیاز تاا کناون باه شاکل
شفاهی ادامه دارد ،با این تفاوت که قهرمان داستان آن دیگر به نام جمشید نه بلکه نام یکی از امامان اسالمی جاایگزین شاده
است .محتوای قصه چنین است که امام را کافران پیش می کند و قصد جانش را می نمایند .امام به هر سو فارار مای کناد و
خود را در هر جائی پنهان می سازد .سرانجام در "کمباوک" خاالء بازرش در میاان یاک درخات) درخات تاوت پنهاان مای
شود .جالدان او را نمی یابند .پرنده ای است به نام دارکوب بر باالی همان درخت می آید و شاروع مای کناد باه کوبیادن آن
درخت .جالدان که متوجه می شوند و به سوی آن پرنده نگاه می کنند ،پرنده طرف آن ها دیاده و باا ناول خاویش درخات را
می کوبد .جالدان درخت را اره می کنند که باالثر اره کرده درخت سر امام از تنش جدا می شود .از این که دارکوب محل
پنهان امام را نشان داده مردم آن را سخت بد می بینند .این داستان تا کنون هم به شکل شفاهی میان مردمان شنیده می شود.
در این منطقه بر امام یا کدام شخصیت مذهبی دیگری چنین حالت ری نداده است کاه قصاه آن را وانماود کناد .زیارا ،اساالم
زمانی به این جا پای نهاد که مردم با کتابت و خط و نوشتن آشنا بودند .ولی در دورۀ قدیمی تر چنین امکانیتی نبوده است.
دورۀ پادشاهی جمشید برای آریایی ها یک دورۀ طالئی به حساب آمده که در آن عدالت و مسااوات باه حاد اعاال تاأمین باوده
است .جایی که جمشید حاکمیت داشته آن نخستین سرزمین آریایی ها بوده که در اوستا آن را آریاناوئجه گفتاه اناد .سارزمین
اسطوره ای آریاناوئجه یک منطقه کوهستانی توصیف شده است .در این منطقه کوهستانی آریاایی هاا از آب و هاوای گاوارا
مستفید بوده اند .در این دوره آریایی ها معتقد به ارباب االنواع زیاد بوده مگر میثرا را الهه عدالت و روشنائی قباول داشاته
اند که زمستان ها را با بر گزاری عیدها و خوشی ها می گذشتانده اند .ختم زمستان را عیاد کاالن یاا خادیر ایاۈم پذیرفتاه اناد
که برگزاری این عید همزمان با آمد آمد سال نو استقبال می شده است .در این دوره آن چه قابل دقت است ارتباط جمشید با
میثرا یا الهۀ روشنائی می باشد که برخی نیز آن را خدای خورشید نامیده اند .از رسوم میثرائی در خږنۈن هر آن چاه بااقی
مانده همان است که محققین آن را به جمشید ربط می دهند .چنانچه در اکثر نوشته ها همین نکته را باه وضااحت مای یاابیم.
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ادولجی در نوشته ای در این باره آورده است بعدها در عصر جمشید بر آریاناوئجاه زمساتان بسایار ساخت و طاوالنی آماد.
جمشید برای نجات مردمش از تأثیرات زمستان ها شکلی از ساختمان مساکن را برگزیاد کاه آن را "ور" مای گفتناد .تصاور
جمشید برای "ور" خود کافی بودن ،خود حمایه کنندۀ اقامتگاه مشاترک در رابطاه باه یاک دساته اصاول یکساان باود)۱۲ .
در باال هم در این مورد اشاره شد که "ور" همانا "چید" است که در ساحات حوزۀ پامیر هنوز زنده گی ماردم را شاکل مای
دهد.

Pamiri house with hay and dung on the roof. Credit:pamir.org
خانۀ پامیری با ذخیرۀ علف خشک و کود خشک شدۀ حیوانی گرفته شده از )pamir.org
با به پایان رسیدن سلطنت جمشید زنده گی این اقوام نیز تغییر یافت .از منابع اسطوره ای و تاریخی معلوم می شود کاه ایان
مردمان ا زموطن اولی شان که همانا آریاناوئجه باشد به نقاط دیگری به مهاجرت پرداختند .بنا باه تحقیقاات ایان نکتاه قباول
شده است که موقعیت آریاناوئجه در پاامیر اسات .ادوارد باراون از قاول گاایگر مای گویاد ایریاناوجاا  Airyana Vaejaیاا
اران وج  Erān Vêjدر ناحیۀ پامیر است )۱۳ .از آن جا این اقاوام سااحۀ شاان را در دشات هاای وسایع و پهنااور آسایای
مرکزی برای حصول مراتع و چراگاه های بزرش وسعت بخشایدند .گاایگر و بعضای دانشامندان دیگار تصاور مای کنناد کاه
این فهرست اسمای نواحی آریائی) همان خط السیری است که مهاجرین ایرانی پس از شگاف خاوردن و انقساام و انشاعاب
جامعۀ اصلی هندو ایرانی در ناحیۀ پامیر و ورود به ایران اختیار کرده اند .نخستین سیل مهاجرین از پامیر بیشتر به سامت
غرب تا حدود سغد و مرو و بلز و نساء و هرات سرازیر شد)۱۴ .
هرچند گایگر و تعداد دیگری از دانشمندان این مهاجرت را نخستین مهاجرت گروهی این مردمان می دانناد .ولای بارخالف
گیرشمن مهاجرت گروهی نخست آن را به طرف هند می داند .او در این مورد اظهار عقیاده مای کناد کاه سارزمین ماادر و
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پایگاه اصل ی قبایل هندو ایرانی به احتمال زیاد خطۀ آسیای میانه باوده اسات .تقسایم ایان قبایال باه شاعبه هاای هناد و ایرانای،
ناشی از کوچ های پی در پی آنان بود .نخستین بار گروهای از آن هاا از راه افغانساتان اماروزی باه ساوی هناد کاوچ کردناد
قبایل هندی) و پس از آن قبایلی که در آسیای میانه باقی مانده بودناد ،باه ساوی ایاران و سارزمین هاای افغانساتان اماروزی
کوچیدند قبایل ایرانی) .گیرشمن تاریز مهاجرت قبایل هندی را از آغاز هزارۀ دوم پیش از میالد و کوچ ایرانی ها را یاک
هزاره بعاد از آن میداناد )۱۵ .برخای نیاز هماین بااور گیرشامن را پذیرفتاه و آورده اناد کاه باا توجاه باه تااریز اسااطیری و
داستان های ملی ایرانیان – و نه تاریز پذیرفته شده و رسمی ما  ،-چند قرن بعد و از حدود آغاز هزاره دوم قبال از مایالد،
دومین مهاجرت آریائی ها آغاز شده است .این مهاجرت نیز همانند مهاجرت بزرش اول ،به جانب جنوب ،ولی ایان باار در
داخل فالت ایران از جانب ماوراء النهر باه ساوی بلاز ،بخاارا ،مارو ،هارات ،سیساتان و احتمااالً کرماان شارقی باوده اسات.
شدت فشار جمعیتی و اوج زمانی آن را باید تا آغاز هزاره اول قبل از میالد دانست)۱۶ .
در منبع یاد شده زمان این مهاجرت آغاز هزارۀ دوم میالدی قید شده که تا جایی این زمان در باور برخی از مورخین دیگر
نیز تایید گردیده است .باباجان غفورف در ماورد ایان مهااجرت مای نویساد کاه هام چناین از مادارک بار مای آیاد کاه حرکات
طوایف آسیای میانه در اواسط و نیمۀ دوم هزارۀ دوم پیش از میالد به طرف جنوب از جمله سرزمین هندوستان مستند بوده
است .در قسمت شرقی تر آسیای میانه در پامیر هم نقش حرکت طوایفی که از بین اهالی صحرانشاین برخاساته و باه سامت
جنوب سرازیر گشته و ظاهرا ً به این جا بیشتر از نواحی فرغانه و والیت همسایه ای آمده اند ،مشاهده می شود)۱۷ .
...................................................................
پاورقی های فصل چهارم:
 -۲ -۱ایراننامه یا کارنامۀ ایرانیان ،م .ع .شوستری عباس پور ،میسوری ،هند ۱۹۲۵ ،م ،.ج  ،۱ص  ۲و ص ۱۹۷
 -۳باساااتان شناسااای شااااهنامه  -دورۀ ماااس ،عصااار جمشاااید ،رضاااامرادی غیاااا آباااادی ،دوشااانبه  ۲۷شاااهریور ،۱۳۹۱
ghiasabadi.com
 -۴مهاجرت آریائی ها به ایران و تأثیرات سیاسی -فرهنگی آن ،قسمت دوم ،تبیان ،گروه مرکز یادگیری مدرسه اینترنتای)،
تهیه شکوهی ،تنظیم سمیرا بادامستانیhttps://article.tebyan.net/ ،
 -۵باستان شناسی شاهنامه  -دورۀ مس ،عصر جمشید،
 -۶عصر اوستا ،ص۳۶
 -۸ -۷مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) ،ص  ۷۷و ص ۷۶
 -۱۰ -۹اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص  ۴۹۱و ص ۴۹۳
 -۱۱اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ، ،ج  ،۲ص ۱۰۰۵
 -۱۲میرا زردشتیت ،ک .ای .ادولجیwww.heritageinstitute.com/zoroastrianism/tajikistan ،
 -۱۴ -۱۳تاریز ادبی ایران از قدیمترین روزگاران تاا زماان فردوسای ،پروفیسار ادوارد باراون ،ترجماۀ علای پاشاا صاالد،
تهران ،چاه دوم  ،۱۳۳۵ج اول ،ص  ۴۱و ص ۵۸
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 -۱۵اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص ۱۹
 -۱۶مهاااجرت آریااائی هااا بااه ایااران و تااأثیرات سیاساای -فرهنگاای آن ،قساامت دوم ،تبیااان ،گااروه مرکااز یادگیری مدرسااه
اینترنتی) ،تهیه شکوهی ،تنظیم سمیرا بادامستانیhttps://article.tebyan.net/ ،
 -۱۷تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۴۵
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فصل پنجم  -تورانی ها
توران نام سرزمینی است که در آسیای میاناه واقاع شاده کاه از آن ساوی آمودریاا جیحاون) یعنای مااوراءالنهر ،باه خاوارزم
متصل بوده و از مشر تا دریاچ ٔه آرال امتداد دارد .مردمان باشندۀ این سرزمین را تاوران مای نامیدناد .ایان ناام در ارتبااط
به تورج فرزند فریدون شکل گرفته است که بعدها این نام به تور شهرت یافت که قلمرو مربوط به تور به نام توران نامیاده
شد .مفهوم توران در بیشتر منابع چنین افاده گردیده است .عباس جوادی می آورد که طبق همین اساطیر ایرانی ،ایرانیاان و
تورانیان از یک تبار بودند کاه بعاد سارزمین خاود را جادا کردناد در حالیکاه دساترس ایاران و ایرانیاان در حادودی تاا رود
جیحون آمو) محدود ماند ،توران و تورانیان به سرزمین و مردمان آنسوی جیحون اطال شد)۱ .
برخی از دانشمندان باه شاهرت رسایدن تاورانی هاا را در رابطاه باه ناام افساانۀ تورانادخت مای دانناد و باه ایان بااور اناد کاه
توران ،از زمانی نام کشاورهای دشاتی اساتپی) -جاای بودوبااش کوچروهاا گردیاد کاه مرزهاای خااوری آن باه کشاور چاین
رسید و نام توراندخت توران +دخات) یعنای دختار -دوشایزه تاورانی را آریاایی هاا یاک ناام افساانه یای سااختند .پروفیساور
بویارف از جملۀ همین دانشمندان است .وی به این باور است که تاورانی هاا زماانی همساایه و خویشااوند آریاایی هاا بودناد،
اما پسان ها در امتداد استه ها ،پهنه ها و دامنه های کوه های پامیر و تیان شاان باه ساوی خااور رهساپار شادند .شااید دلیال
چنین چیزی نه چندان افزایش نفوس و نیاز به چراهگاه ها ،بل مالحظات نظامیگری بوده باشد .یعنی هنگاامی کاه جناگ باه
گفته مارکس ،به نوعی کار نوعی پویایی با پرستیژ و معتبر ،شکوهنده و تنها پیشه ممکن برای ماردان راساتین ،مبادل مای
گردد؛ رزمجویی و جنگاوری بر همه پیشه ها چیرگی می یابد)۲ .
با مد گوید که بی صفوف بی .یمندگ ن ،سنشیر جوبن ند که ر .خ ا.من نه ،آن ه .ب س ن م «م .ی ن ی مری ن» (جن جوی ن
ج وبن م زرا ).م د خوبندن د ،ر .عه د سرن ز س ه طبق ه .یمجوی ن مب دل گرریدن د ،ک ه س ه گفی ه ت تت نت) (Tacitusم و.خ ا
سن س یمدب. .ام د ( ۱۲۰ - ۵۶م نالر ) آن ه «س ه رس ت آا.رن چن ز .ب ک ه م د ت وبن س .یخ ی خ ون س ه چن گ آا.ر ،س
عرقریز ا ک  ،.سرب خور ننگ ا .سوبید مد شمررند» ننرا ا توبن بی ه س بخیربع د ر .یمننه جن گ بفزب.ه تقوی ت
گرری د :ب.بس ه ،جن گ بسزب.ه

ای ژه نبرره

نزری ک [(شمش نر ا خنج ر)-گ ] ا .یم ه

را([ .تن ر ا کم ن)-گ ]،

ی.هپوش (سرگتیوبن) ا)۳( ...
اان
پیشاارفت ایاان طبقااۀ از جوانااان در براباار اشاارافیت را چشاامگیر ماای گویااد کااه در جامعااه رزمجویااان و رزمناادگان ،چونا ِ
پیشگامان این پیشرفت ها ،بیدرنگ قدرت را از دست اشرافیت کهن ناتوان ربودناد .چناین پنداشاته مای شاود کاه نخسات ایان
گام را کاتاکومبی ها  catacombniksهندوآریایی) انجام داده اند )۴ .
شکل گرفتن نام سرزمین توران در اوایل به اساطوره هاا ارتبااط مای گیارد و بعاد هاا بخاش تااریخی آن معاین مای شاود .در
دانشنامۀ آزاد چنین قید است که در واقع با توجه به شاهنامه دستکم  ۱۵۰۰سال پس از اوستا ،قبایال کاوچ نشاین کاه سااکنان
این سرزمین بودند توسط تور که پسر ارشد فریدون بود رهبری میشدند .از اوستا و کتب دینی پهلوی و داستانهای ملای و
اقوال مورخان قدیم برمیآید که ایرانیان و تورانیان از یک نژاد بودهاند .منتهی ایرانیان زودتر شهر نشین شادند و تورانیاان
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به همان وضع بیاباننوردی و چادرنشینی باقی ماندند .در کتب متاخر ناحیت ترک و خزر و چاین و مااچین و تبات و شار
را بتفاوت خاک تور و ممالک روم و روس و آالن و مغرب را خاک سارم سالم) دانساتهاند .بارخالف ایان پنادار ،تاوران و
سرمان و دو مملکت دیگر سایینی و داهی ،هر چهار مانند خود ایران مرز و بوم آریایی است)۵ .
تورانی ها اقوامی بوده اند که در سرتاسر تاریز در محاربه وکشمکش ها باا ایرانای و ساایر اقاوام دیگاری قارار داشاته اناد.
برای بهتر مطالعه کردن تورانی ها نام این اقوام و معنای آن را به بررسی می گیریم.
نام توران و معنای آن:
نام توران در اکثر منابع قدیم که در رابطه با اقوام آریائی سرو کار داشته اند ،تکرار می شود .این ناام در اوساتا قادیمیترین
سند تاریخی آریایی ذکر شده کاه در اساطوره هاای آریاائی از جنگجاوترین اقاوام گفتاه شاده اناد .ایان کاه چارا اقاوامی باه ناام
تورانی مسما شده و مفهوم این نام چه خواهد بود ،به طور دقیق آشکار نیست .منابع مختلف و نیز محققاین در ماورد معناای
آن نظریات متفاوتی ارائه می دارند .حکایه این اقوام به نخستین دورۀ از زنده گی اقوام آریایی می رساد .ناام تاورانی هاا باا
نام تور بسته گی دارد که از این نام در منابع مختلف ذکر شده که در زبان اوستایی به شکل تاوره  Turaو در پهلاوي تاوج
یا توژ  Toj/Tozhیاد می شود .براي نخستین بار در اوستاي كهن یشت )۱۴۳-۴/۱۳از آن یاد گردیده و باه روان مؤمناان
مزداپرست آن درود فرستاده شده است .از آن پس نیز نام «تور» و «توراني» تنها و تنها در روایاات ایراناي ،و از طریاق
آن ،در متون یوناني آشكار و شناخته ميشود.
این که توران یا تور چه معنایی را افاده می کند ،از دیدگاه محققین و فرهنگ ها متفاوت می باشد .در ویکی پدیا چنین افاده
شده که توران نام سرزمین تور یک جای تاریخی در آسیای میانه است .وان دوزل امری  )۱۹۹۴معتقد است که اصطالح
تورا نی بکاررفته برای جایی کاه در شمالشارقی ایاران موقعیات داشاته و بااالخره باه طاور خیلای مابهم شاامل ملاک مردماان
ترکتبار شده است )۶ .در دانشنامۀ آزاد از قول ادوارد ا .آلور موری امریکایی یکی از صاحب نظران در تااریز آسایای
میانه آورده شده کاه مای گویاد کاه ایان سارزمین باه یاک جایگااه خااص انساان ماقبال التااریز ،یاک سااحۀ خااص جغرافیاایی
تاریخی ،یا یک فرهنگ خاص منسوب است .تورانی اصلی عصر اوستا اساسا ً آریایی بوده اند)۷ .
دانشمندان برای دانستن معنای نام توران به م خذ مختلف مراجعه نموده اند کاه برخای از زبانشناساان منباع کلماۀ تاور را از
ریشۀ هندو ایرانی به معنی "قاوی ،شمشایر تیاز" دانساته اناد و هام چناان تعادادی از ایان پژوهشاگران بار اسااس زباان پشاتو
معنای این نام را جستجو نموده که معنی تور را در زبان پشتو "مرد شمشیر" گرفته اند .تعدادی دیگری هام آن را باه کلماۀ
"تار" به معنی "سیاه ،تیره" ایران باستان ارتباط داده که به کلمۀ فارسی جدید "تاار" یاک) ،رباط داده اناد .در ایان صاورت
این را یک اشاره به "تمدن تاریک" چادرنشین های آسیای مرکزی در مخالفت با تمادن ماذهب زردشاتیت ایرانای جابجاشادۀ
آریایی دانسته اند(۸ .
برخی دیگر نیز به این نام معنی دیگری می دهند .پروفیسور بویاارف مای مای گویاد کاه ناام «تاور» نیاز خاود واژه ایراناي
است و معناي «نیرومند وخشمگین» را دارد آسیاي میانه سده۱۳ه.م-.).ش)۹ .
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فرهنگ های زبان فارسی تور را به معانی مختلف قید کرده و به طور عموم آن را پهلوان و گرد و دلیرگفته اند .در اوستا
این کلمه به شکل توره آمده که به هیا ٔت صفت نام قوم تاورانی اسات کاه باه شاکل «توایریاا» نیاز آماده کاه باه مفهاوم صافت
است ؛ یعنی متعلق به توران ،تورانی  .هم چنان شکل دیگر این کلمه کلمه ٔ توره است که آن را هم به معنی دلیار و پهلاوان
گرفته اند .چنانکه در سانسکریت نیز به همین معنی آمده است .کلیه فرهنگهای پارسی آن را به معنی دالور وپهلاوان آورده
اند؛ قطران گوید
هیچ توری را نفرماید خرد پیکار تو

ور بفرماید بخاک اندر شود مستور تور )۱۰

آن چه را تا کنون در مورد معنی "تور" دریافتیم از دید زبانشناسی مطرح شده و معنی آن افاده گردیده است .هرچند معنای
آن از نظر ریشۀ کلمه حاصل نمی شود .به نظر من معنای تور در رابطه به "توران" یا "تورانی" حدس زده شده است .در
این صورت در استخراج معنی از کلمۀ "تور" ذهنیت تصوری محققان بیشاتر دخیال مای باشاد تاا معناای واقعای کلماه .زیارا
وقتی کلمۀ توران را می پذیریم که جای تورانی ها است و آن هم ریشه در زبان های باستان هندو ایرانی دارد .معنایش نیز
باید به آن تلفیق یابد .به نظرم در شکلگیری نام های محالت در گذشته ها عمدتا ً کلمه هایی که شاکل جغرافیاایی یاا سااحوی
نام ها را مشخص می ساخت ،بیشتر قابل استفاده بوده تا معنای انتزاعی آن در عصارهای جدیاد .بار ایان بنیااد باه بااور مان
کلمۀ تورانی در اصل "تیرانی" بوده که ریشاۀ کلماۀ تیرانای "تیار" مای باشاد کاه در زباان خږناۈنے شاغنانی) تیار باه معنای
"باال" می آید .به احتمال نام های ایرانی و تیرانی بعدها شکل تورانی) از آن دورانی شکل گرفته اند که اقاوام آریاائی تاازه
به دو گروه تقسیم شده بودند که در دو ساحۀ محدود زیست داشتند .گروهی در طرف باال و گروه دیگری طرف پاائین زناده
گی را دوام می دادند که آن هاایی کاه باه طارف بااالیی بودناد باه ناام "تیرانای" و آن هاایی کاه باه طارف پاائین بودناد باه ناام
"ایرانی" شهرت یافتند .دور از حدس و گمان نیست که بعد از آن که ایرانی ها از آن دشت هاای پهنااور آسایای مرکازی باه
این طرف دریا مهاجر شدند این نام مفهوم واضحتر یافت.
ادعااای باااال را داسااتان هااای اسااطوره ای کااه در مااورد ایاان اقااوام وجااود دارد ،متبااارز ماای سااازد .هاام چنااان کلمااۀ "تیراناای"
تااورانی) را در نوشااتۀ برخاای از دانشاامندان عصاارهای قبلاای آساایای میانااه ماای تااوان دریافاات .احمااددانش یکاای از فضااالی
تاجیک نام این اقوام را به شکل "تیرانی" قید کرده است .همین کلمۀ تیرانی در زبان خږنۈنے معنی دقیاق مای یاباد .باه ایان
صورت که اصال این کلمه از سه جزء ترکیب یافته است که جزء اول آن "تیر" به معنی باال و "ین" پسوند کلمه سااز جماع
می آید که "تیرین" یعنی "باالیی ها" می آید که در اصل "تیرین" همان "تاوران" باوده و بعاد "ے" نسابتی کاه عالماۀ باشاندۀ
محل یا جای را می رساند به آن پیوست شده که "تیرینے" یا "تورانی" که معنی آن "از باالیی ها" می آید .چنین نامگاذاری
در زبان شغنانی با ترکیب "تیر" هنوز هام وجاود دارد؛ ناام برخای از مکاان هاا در سارزمین شاغنان باه ایان صاورت اسات
تیرچید  -خانۀ باال ،تیرېڤ  -جای باال ،تیر وئذ  -جوی باال ،تیر بنه گان  -خانواده های باال و امثال آن کاه حتای هماین کلماه
در ترکیب نام "تیرهرائیتی" در اوستا آمده است .با درنظر گرفتن کلمۀ تیر به معنای "باال" معنای توران یا تیران باالیی هاا
و معنای ایران پائینی ها خواهد بود .دادن معنای "مردشمشیر" به توران و معنای شجاع و شاریف فرهناگ دهخادا) معاانی
انتزاعی فکر تعدادی از مورخین و پژوهشگران بعد از هزارها سال به این سرزمین ها خواهد بود.
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نام تورانی ها در اوستا:
تورانی ها متشکل از اقوام و قبایلی بوده اند که در سرزمین های مختلف آسیای مرکزی زیست داشته اند .تاریز قادیمی تار
این اقوام هرچند در هاله ای از ابهامات قرار گرفتاه و جزئیاات زناده گای آن هاا کمتار روشان اسات کاه هایچ مادرکی کاه از
منابع خود این اقوام از زمان باستان باقی مانده باشد به عنوان یک سند تاریخی ،وجود نادارد و هماه معلوماات در ماورد آن
ها از منابعی است که نسبت به آن ها با دشمنی های فراوانی نوشته شده اند .به خصوص پس از سقوط یفتلی هاا کاه آخارین
ساللۀ این اقوام بودند اتهامات و بدگویی های زیادی از آن ها صورت گرفته است .منابع تاریخی کاه از تاورانی هاا ناام مای
برند منابع اقوام ایرانی است که کتاب اوستا کتاب مذهبی زردشتی و ایاتکار زریران که م خذی اند به زبان های اوستائی و
پهلوی که تدوین کننده گان هر دو مأخذ در دشمنی با تورانی ها قرار داشته اند .از جانبی هم تعدادی از مناابعی کاه بعاداً در
بارۀ تورانی ها معلومات داده اند یا ایرانی هایی بوده اند که نسبت به تورانی با تحقیر برخورد کارده اناد کاه شااهنامه نموناه
ای از آن ها است و یا کسانی بعدی که در مورد تورانی ها نوشاته اناد ،باه شاکلی از اشاکال نسابت باه ایرانای هاا خوشابینی
هایی داشته و نسبت به تورانی ها باا خصاومت برخاورد شاده اسات .باه هار حاال تاورانی هاا اقاوامی اناد کاه از دیار بااز در
صفحات منابع تاریخی نام آن ها ضبط است.
یکی از مأخذهای قدیمی که به شکل کتابی باقی مانده این کتاب مذهبی اوساتا مای باشاد .اوساتا بارای توضاید و تشارید دیان
زردشتی و قواعد آن دین انتظام یافته است .به گزارش جلیال دوساتخواه اوساتا میارا مشاترک فرهنگای جهانیاان ،کهنتارین
نوشتار ایرانیان و نامۀ دینی مزداپرستان است .بخش های گوناگون این مجموعۀ کهن ،از زمانی در حادود نیماۀ هازارۀ دوم
پیش از میالد به بعد پدید آمد و در طول سده های متوالی از نسلی به نسل دیگر رسید تا سرانجام در روزگار ساساانیان ،آن
چه از آن برجای مانده بود ،به خطی "دین دبیره" به نگارش درآمد و شکلی منظم و مدون یافت)۱۱ .
دیده می شود که به قول دوستخواه آموزه های این کتاب در هزارۀ دوم پیش از میالد آغاز شده و عصرها از نسلی باه نسال
دیگر به صورت شفاهی انتقال یافته تا آن که در روزگار ساساانیان کتابات شاده اسات .بارای کتابات آن دانشامندان آن عصار
ناگزیر گرد یدند تا الفبای مخصوصی برایش ایجاد نمایند .دیده می شود کاه در آن دوران برخای صاداهایی در زباان فرضای
اوستایی موجود بوده که برای آن حرفی نیز ساخته شده است .کاری که این دانشامندان انجاام داده بارای معرفای داشاته هاای
عقیده تی ،فرهنگی ،تاریخی ،زبانی و دیگر ارزش های انسانی بس سترش و ارزشمند بوده اسات .باا آن کاه زباان اوساتائی
یک زبان فرضی قبول شده که در آن زمان این زبان از مکالمۀ روزانۀ مردم خارج باوده و صارف مغاان و کاارداران دیان
زردشتی آن را از یاد داشته ،با آن هم موجودیت این زبان فرضی برای شناسائی اقوام بعدی و زبان های بعدی از بااهمیات
ترین سرچشمه هائی است که زبان ها در آن خویش را می یابند.
نام اوستا یک نام فرضی برای زبانی که کتاب دینی زردشتی به آن تحریر یافته است .بارای اوساتا در هار زباانی ناام هاایی
مختلفی گرفته شده است .از آن جمله در زبان فارسی اسم اوساتا دارای اشاکال عدیاده مای باشاد؛ از ایان قبیال اسات اوساتا،
ابستا ،استا ،وستا ،افستا ،اپستا .مگر آنچه معمول تر از همه است ،ا ِوستا می باشاد کاه از کلماۀ پهلاوی اویساتاک یاا اوساتاک
گرفته اند .برخی دانشمندان در مورد بودن این کلمه در مأخذ قبل از آن باورمند اند که اوپرت گمان کرده است که این کلمه
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در خط میخی بیستون به شکل ابستام موجود باشد .مگر امروز این عقیاده طرفاداری نادارد .پروفیساور گلادنر از پروفیساور
آندرآس نقل کرده می گوید کلمۀ اوستا و یا اوستاک پهلوی از کلماۀ اوپساتا مشاتق اسات کاه معنای آن اسااس و بنیاان و ماتن
اصلی می باشد .

.

 .غالبا ً اوستا را با کلمۀ زند یکجا آورده ،زند اوستا می گویند .زند عبارت از تفسایر پهلاوی کاه در

عهد ساسانیان بر اوستا نوشتند .خود کلمۀ زناد از آزنتای مشاتق مای باشاد کاه در یسانای  ۵۷فقارۀ  ۶اساتعمال شاده باه معنای
شرح و بیان است .پازند عبارت از شرحی که برای زند نوشته اند)۱۲ .
اوستا کهنترین مدرک برای معرفی اقوام می باشد .تعداد زیادی از اقوام و قبایل در ایان کتااب ذکار شاده کاه از جملاه باه دو
گروه از اقوام بر می خوریم .گروه اقوام ایرانی و گروه اقوام تاورانی .تاورانی هاا اقاوامی در اوساتا ذکار مای شاوند کاه در
مقابل اقوام ایرانی ها قرار دارند .این اقوام را اوستا به شدت نکوهش کارده اسات .جاایی کاه از اقاوام تاورانی در اوساتا ناام
برده می شود یشت ها می باشاد .در یشات هاا از تاورانی هاا ناام بارده کاه در کاردۀ دهام اشای یشات آماده اسات اشای نیاک
بزرگوار گفت  . . .هنگامی که تورانیان و نوذریان تیزتک از پی من بتاختند ،من خود را در زیر گلوی قچی از گله ای
دارای یااک صااد گوساافند ،پنهااان کااردم .آن گاااه کودکااان نابرنااا و دوشاایزه گااان شااوی ناگزیااده ماارا براندنااد .باادان هنگااام کااه
تورانیان و نوذریان تیزتک ،از پی من براندند)۱۳ .
در یشت یادشده اشی از ترس تورانی ها و نوذریان در میان رمه پناه می برد که این یشت نشاان مای دهاد کاه تقابال شادیدی
میان ایرانی ها و تورانی ها وجود دارد .مگر در چند جای دیگر از این اقوام به نیکی نیز یاد می شاود و از ناسازاگویی باه
دور می مانند .نتیجه این که اقوام تورانی در دو حالت در اوستا تذکر یافته اناد؛ یکای آن کاه ایان اقاوام در جناگ و ساتیز باا
ایرا نی ها قرار دارند .دو دیگر این که میان برخی از تورانی هاا و ایرانای مناسابات حسانه باوده اسات کاه باه نیکای یااد مای
شوند .در تعدادی از یشت ها تورانی صفتی برای سرکرده گان ایان اقاوام آماده اسات .افراسایاب سارکردۀ ایان اقاوام تاورانی
خوانده می شود و به شکلی او را در مذمت و بدگویی می گیرند .در زامیاد یشت او ماتهم باه گارفتن "فار" کاه نشاانۀ قادرت
پادشاهان آریائی می باشد می شود؛ در بند  ۵۶کردۀ هشتم ایان یشات گفتاه شاده اسات افراسایاب تاورانی تبهکاار باه آرزوی
ربااودن فاار ناااگرفتنی  -فااری کااه هاام اکنااون و از ایاان پااس ،از آن تیااره هااای ایراناای و زردشاات اشااون اساات  -جامااه از تاان
برگرفت و برهنه به دریای فراخکرت جست و شناکنان در پی فر شتافت)۱۴ .
در یشت یادشده افراسیاب را از نظر توان و قدرت به ستایش می گیرند و اشاره کوتاه ای به زبانی می شاود کاه گویاا زباان
تورانی باشد که حروف نامفهوم اند که برای تمسخر افراسیاب پادشاه توران آورده شاده و یاا هام کلماات زباان تاورانی اسات
که مشخصه این زبان هنوز تثبیت نشاده اسات .زیارا ،اقاوام تاورانی کاه از آن هاا در اوساتا ناام بارده شاده دارای زباان هاای
جداگانه خویش اند .چنانچه در شاهنامه از زبان های دگرگون اقاوام تاورانی یااد مای گاردد .فردوسای حینای کاه در داساتانی
لشکر تورانی ها را در آوردگاه ترسیم می کند؛ چنین می نویسد
کشانی و شگنی و وهری سپاه

دگرگونه جوشن دگرگون کاله

زبان دگرگون به هر گوشه ای

درفشی نوآئین و نو توشه ای )۱۵
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در زامیاد یشات افراسایاب باه رباودن آن فار ماتهم اسات کاه در بناد  ۵۷آماده اسات ای ساپیتمان زردشات آن گااه افراسایاب
تورانی بسیار زورمند ،ناسزاگویان از دریای فراخکرت برآمد "ائ

ائ یثن الهماایی!" " -مان نتوانساتم ایان فار را  -فاری

را کاه هام اکناون واز ایان پاس از آن تیاره هاای ایرانای و زردشات اشاون اسات؛ برباایم"  )۱۶هام چناان در آباان یشات نیاز
افراسیاب به صفت تورانی موصوف است که در برابر اردویسور ناهیاد قرباانی مای کناد و از او درخواسات کامیاابی بارای
بدست آوردن فر می نماید؛ در بند  ۴۱کردۀ  ۱۱آبان یشت چنین توضید شده است از برای او افراسیاب تورانی نابکار در
هنگ زیرزمینی صد اسب هزار گاو ده هزار گوسفند قربانی کرد و از او درخواست این کامیابی را باه مان ده ای نیاک ای
تواناترین ای اردویسور ناهید که من به آن فری که در میان دریای فراخکرت در شناست به آن فری کاه) حااال و در آیناده
به ممالک آریائی و باه زردشات مقادس متعلاق اسات نایال گاردم )۱۷ .دیاده مای شاود کاه باودن تاورانی هاا در اوساتا بارای
روحیه دادن به اقاوام ایرانای معتقاد باه دیان زردشاتی باوده اسات کاه ایرانای هاا روحیاه تسالیم ناپاذیری را در برابار تاورانی
بگیرند .به این دلیل در اوستا تورانی ها در کلیه به صفات زشت و اساتهزاآمیز متصاف مای باشاند .دکتار دوساتخواه نیاز باه
این باور است که در اوستا بسیاری از تورانیاان ،دیوپرسات و دژدیان و گناهکاار و تباهکاار و ویرانگار و اهریمنای خواناده
شده اند و نگاه کلی به سرزمین توران ،که از جمله سرزمین هاای انیاران = بیگاناه و نااایرانی) باه شامار آماده ،دشامنانه و
کین توزانه است؛ با آن هم در برخی ماوارد از اقاوام تاورانی باه نیکای یااد گردیاده و ماورد ساتایش باوده اناد .در بناد ،۱۴۳
کردۀ سی و یکام ماردان و زناان تاورانی باه ساتایش گرفتاه شاده اناد؛ در ایان بناد مای خاوانیم فاره وشای هاای اشاون ماردان
سرزمین های تورانی را می ستایم .فره وشی های اشون زنان سرزمین های تورانی را می ستایم  )۱۸هم چنان در برخی
حاالت مسئلۀ قرابت اقوام آریائی باع آن شده تا در اوستا مردان و زنان اقوام آریائی در کل چه تورانی ها ،چه سیریم ها،
چه ایرانی و دیگران یکجا به ستایش گرفته شوند؛ بندهای  ۱۴۴ ،۱۴۳و  ۱۴۵فروردین یشت از آن گواهی می دهد کاه در
این بندها می خوانیم فره وشی های اشون مردان سرزمین های ایرانی را می ستاییم .فره وشی هاای اشاون زناان سارزمین
های ایرانی را می ستاییم .فره وشی های اشاون ماردان سارزمین هاای تاورانی را مای ساتاییم .فاره وشای هاای اشاون زناان
سرزمین های تورانی را می ستاییم .فره وشی های اشون مردان سرزمین های سیریم را می ستاییم .فاره وشای هاای اشاون
زنان سرزمین های سیریم را می ستاییم .فره وشی های اشون ماردان سارزمین هاای سااینی را مای ساتاییم .فاره وشای هاای
اشون زنان سرزمین های ساینی را می ستاییم .فره وشی های اشون ماردان سارزمین هاای داهای را مای ساتاییم .فاره وشای
های اشون زنان سرزمین های داهی را می ستاییم .فره وشی های اشون مردان همۀ سرزمین هاا را مای ساتاییم .فاره وشای
های اشون زنان همۀ سرزمین ها را می ستاییم )۱۹ .آمدن نام تورانی ها در اوستا حاکی از قدیمی بودن این اقوام بوده که
نشان می دهد اقوام تورانی از همان قدمه ها نخست زنده گی آریائی ها شامل بوده اند .آمدن نام تورانی در اوستا تنها و تنها
همان مقابله و کشمکش میان آن ها با ایرانی ها است .داکتر بویارف می گوید که تو.بند ه  ،س ه گون ه ی د ک ه .اش بس ت،
رشمن ن بیربنن ن سوره بند باسی سرش  .بی ص نه ه

پن .ه

خونن من ن آن ه بس ت ر .س .ه بی ک ه تو.بنن ن ر .کج

مد ییتیه بند ا سریمن آن ه کج سوره بست ،چن دی ری دگ ه هت ت ،ر .ی د بی بی ری دگ ه ه آم ده بس ت :ت و.بن ر .خ ا.
چ چ (ش ش– ت ش نت) ا سمرقند ابقع سور ،یعند ر .ترکتی ن خ ا.

بی همن ج سور که تو.بنن ن ر .مریه

ه زب.ه ه

رام -ی م پنش بی منالر ،آغ ی سه جه ن ش ید نمورند ()۲۰
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در اوستا نه تنها که نام تورانی ها ذکر یافته بلکه نام های اقوام دیگر تاورانی نیاز یااد شاده اسات .پروفیساور بویاارف اداماه
می دهد که در این کتاب با وجودی که یک کتاب مذهبی است ،با آنهم نام های افراد و اشخاص و اقوام ذکر شاده اسات .ناام
تعدادی از اقوام تورانی در اوستا آمده که در برابر اقوام ایرانی در زد و خورد بوده اند .کتاب اوساتا ،آریاایی هاا را باه ناام
«رزمندگان ارابه سوار» یاد می کند و نام های قبایال آن هاا را مای آورد اری هاا [ ایاری هاا)-ش ،].تورهاا یاا تاوری هاا،
خیانیان ،دان ها ،ساریم ها ،، sayrimساین ها ،ده ها .بر پایه افسانه های باستانی ایران ،همه آن ها دارای یک ریشاه اناد
که به یما جمشید  ) Yimaمی رسند)۲۱ .
داکتر بویارف در جای دیگری نام های اقاوام تاورانی هاا را آورده و تاورانی را چناین مشاخص مای ساازد کاه س ین  ،ت و.ب،
خن نه  ،hyaunaس یریمه ( ، )sayrimaربهه ( - )dahaقب یل تو.بند سرشمرره ر .باسی بند بی س ین – س ی ن ،بی تو.ه –
ر .آینده -تو.بن سه من ن آمد ()۲۲
نام اقوام تورانی در جاهایی از اوستا برای روحیه دادن به رزم آوران زردشتی در جنگ ها به مقابل تورانی ها ذکرشاده و
تشجیع آن ها برای اشتراک در جنگ نام قومی را گرفته اند .چنان چه در یشت ها از قوم تورانی دانو می گیرد و می آورد
که فره وشی های نیک توانای پاک اشونان را می ستاییم که رزم آوران بسیار بسایچ کنناد؛ رزم آوران رزم افازار بار میاان
بساته کااه بااا درفاش هااای درخشااان برافراشااته ،باه پیکااار شااتابند .آنااان کاه از ایاان پاایش  -هنگااام پیکاار "خشااتاوی" بااا دانوهااا
فرارسیدند .بند  ،۳۷کردۀ نهم ،فروردین یشت به افراد رزم آور خویش چناین روحیاه را مای دهاد شامایید کاه از ایان پایش،
تاخت وتاز و ستیزۀ "دانو" های تورانی را در هم شکستید .به یاری شما بود که پیش از این" ،کرشنرها" هم چنین خشاتاوی
ها و سوشیانت های دلیر نامور پیروزمند  -بسیار نیرومند شدند و خانه های هراس انگیز بایش از ده هازار از فرمانروایاان
"دانو" ها ویران شد)۲۳ .
عالوه بر دانوها ،خیانه ها ،داهه ها و دیگران اقوام که در جمع تاورانی باه حسااب مای آیناد ،نیاز آورده شاده اسات .اباراهیم
پورداود اشکانیان را نیز از جملۀ تورانی ها به شمار می آورد و می نویسد گفتیم کاه تاورانی هاا قبیلاه ای از ایرانیاان قادیم
بوده اند .از حی تمدن پست بیشتر صحرانشین و بیابان نورد و غالبا ً به ضد ایرانیان در جنگ بوده اند .اشکانیان را از این
قبیله باید دانست .به مناسبت آن که ایرانیان از زمان بسیار قدیم با این قبیله در زدو خورد بوده اند یاا آن کاه ایرانیاان بناا باه
سنت قدیم تورانیان را از دشمن دیاری ن ایاران مای شامرده اناد .بعادها اشاکانیان را کاه از قبیلاۀ تاوران باوده باه کلای از ناژاد
بیگانه خوانده اند)۲۴ .
جایگاه یا محل زیست تورانی ها:
این که تورانی ها در کدام موقعیت جغرافیایی زیسته اند ،دانشمندان اتفا نظر دارند که به طور عموم محل زیسات تاورانی
ها دایما کشورهای آسیای میاناه باوده ولای بعادها هام باه طارف جناوب پادشااهی آن هاا وساعت پیادا کارد .در برخای از آثاار
تاریخی آمده است که تورانیان به مردمان توران گفته مای شاود .در فارسای میاناه باه سارزمین هاای آسایای مرکازی تاوران
گفته می شد .ساحۀ توران در یک دوره محدود بود از سوی جنوب به تخارستان و از سوی شمال به مملکات خاوارزم و از
جانب مغرب به خراسان و از مشر به مغولستان .مگر در برخی جاهای دیگر این حادود متفااوت اسات ،خصوصاا ً آن گااه
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که پای جنگ های تورانی ها و ایرانی ها به میان می آید سرحد نیز تابع این کشامکش هاا مای شاود .در کتااب "میناو خارد"
در فصل  ۳۴فقرۀ  ۶راجع به زدو خورد افراسیاب با منوچهر می نویسد در هنگام سلطنت منوچهر دوازده ساال ایاران در
تحت تصرف افراسیاب بود .باز در فقارۀ  ۴۱از فصال  ۲۷کتااب ماذکور منادرج اسات فایاده ای کاه از مناوچهر رساید ایان
اساات کااه ساالم و تااور را بااه انتقااام پاادر باازرگش ایاارج کشاات و آنااان را بازداشاات کااه جهااان را ویااران کننااد و از مملکاات
پدشخوارگر تا به دوگکو که به بنا به معائدۀ به افراسیاب رسیده بود باز گرفته به تصرف مملکت ایاران در آورد .هام چناان
در اسامی خاص در آبان یشت ،یشت ها ،ص  )۲۱۳از رایموند پوسهل نقل قول می شود که وی به این بااور اسات کاه بار
اساس این که قلمرو جغرافیایی هر یاک فرزناد فریادون و جناگ هاای آن هاا باا همادیگر تاوران متشاکل از پانج سااحه باود؛
منطقۀ کوپتداغ ،وادی اتریک ،کوهستانات شرقی البرز ،وادی هلمند ،بکتریا باختر) و مرغیانه)۲۶ .
در داستان هایی که از جنگ های این اقوام حکایه دارند معلوم می شود که گاهی یک منطقه در تصارف ایرانای هاا باوده و
گاهی هم به تصرف تورانی ها درآمده اسات .نخساتین داساتان هاای اساطوره ای آریاائی هاا حااکی از آن اناد کاه تاور و سالم
سرزمین ایرج را تصرف نماوده کاه ساپس مناوچهر در انتقاام خاون پادر آن منااطق را دوبااره باه دسات آورده باشاد .از ایان
جنگ ها اوستا خبر می دهد کاه بعاد از غلباۀ یاک طارف و شکسات طارف دیگار بااز حادود و ثغاور میاان آن هاا معاین مای
گردد .چنانچه در متن باال تعیین سرحد از پتشخوارگر یعنی بدخشان امروزی در افغانستان تا دوگکاو کاه موقعیات اماروزی
آن روشن نیست ،منوچهر در تصرف در می آورد .از داستان تعیین حدود میاان تاورانی هاا و ایرانای هاا اناداختن تیار آرش
کمانگیر است که در بخشی از یشت های اوستا آورده شده است؛ در این متن آورده شده است دگر از جاهائی کاه در اوساتا
می توان از این داستان جست در فقارات  ۶و  ۳۷از تشاتر یشات اسات .در فقارات ماذکور فرشاتۀ بااران تشاتر در چساتی و
چاالکی به تیر آرش ارخش

) بهترین تیرانداز آریائی ها تشبیه شده است .آرش تیرانداز هماان اسات کاه ماورخین

مثل طبری و بلعمی و ابوریحان و میرخواند و غیره در خصوص او نوشته اناد .پاس از آن کاه افراسایاب باه مناوچهر غلباه
نموده او را در طبرستان محاصره کرد به ناچار ایرانیان با تورانیان صلد کردند .برای تعیین حادود ایاران و تاوران بار آن
قرار دادند که تیر آرش کمانگیر معروف آن زمان به هرجا که فرود آید ،همان موضع سرحد باشد)۲۷ .
اگر چه تعداد دیگر از دانشمندان جایگاه تورانی ها را نامعین می دانند .یارشاطر موری ایرانی یکی از این ها اسات کاه در
بارۀ تورانی ها می گوید که مشابه به سرزمین باستانی زردشت جغرافیاا و محال دقیاق تاوران ناشاناخته اسات .در رساومات
اوستائی متاخر فکر می شاد کاه آن هاا باشاندۀ منطقاۀ شامال اکساوس باشاند کاه ایان دریاا آن هاا را از ایرانای هاا جادا ساازد.
حضور آن ها همراه با جنگ های پیاپی با ایرانی ها بود که کمک کرد بعدتر همچون یک ملت متفاوت مفتخار باه سارزمین
شان دفاع کنند و آماده برای ریختن خون شان در دفاع از آن شوند)۲۸ .
عالوه بر آن در برخی از منبع های پژوهشی جایگاه تورانی ها را با سکائی ها معین می کنند .سکائی ها که هماان تاورانی
اند و حدودی برای حاکمیت شان معاین نماوده اناد .علای شوشاتری یکای از ایان پژوهشاگران اسات کاه باه ایان بااور باوده و
آورده است که ساکایی یا تورانی که نیز باه تیاره هاای بسایار تقسایم مای شادند حادود کشاور شاان بااختر دریاای مازنادران و
خاور ترکستان چاین و مغولساتان و جناوب افغانساتان و ایاران کناونی مای شاد )۲۹ .وی بارای اثباات ادعاایش بار اساطوره
آریائی تکیه می کند و سکائی ها را میراثدار تور پسر دوم فریدون سرسلسلۀ آریائی می شامارد .باه اداماه مای نویساد پسار
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دوم فریدون در تاریز ایران تور نامیده می شود و نسل او بایاد طاوایفی باشاند کاه ماورخین اروپاا آن هاا را اساکیت یاا سااکا
نوشته اند و آن ها مانند تیره های ساورما به یکی از لهجه های ایرانی سخن می نمودند و با ساورماها همسایه و متحد ولای
با ایرانی ها رقابت داشتند و همواره در زد و خورد بودند .و این که فردوسی و دیگر مورخین ایران سلم و تور را از یاک
مادر و ایرج را از مادر دیگر گفتاه اناد ،بایاد اشااره باه ایان همچشامی باشاد .دشامنی سااکا و ایاران از دو جهات باود .اوال -
رقابت خانواده ای .چنان چه در هند میاان بنای اعماام کاورو و پانادو باود یاا مانناد بنای امیاه و بنای هاشام در قاریش و دوم -
اختالف مذهب .به گفتۀ مورخین ایران زردشت پیغمبر ایران در عصر گشتاسه شاه کیانی ظهور کرد و ماردم را باه کایش
تازه دعوت نمود .گشتاسه و بزرگان دربار کیش او را پذیرفتند .ولای عاده ای از ایرانیاان و بسایاری از تورانیاان باه کایش
قدیم باز ماندند .از جمله ارجاسه شاه توران بود که زمان دراز با گشتاسه رزم نمود و در انجام کشته شد و با کشاته شادن
او رقابت نژادی که از زمان تور و ایرج آغاز گشته بود به انجام رسید)۳۰ .
برخی دانشمندان در تعیین جایگاه تورانی ها پا را فراتر از ایان گذاشاته اناد .آن هاا حادود ماورد منازعاۀ ایاران و تاوران را
همااین ساارزمین امااروزی ایااران قلمااداد کننااد و جایگاااه تااورانی هااا معااین میدارنااد .دکتاار قااادری مقابلااه و پیکااار تورانیااان بااا
ایرانیان را در محدودۀ جغرافیای ایران امروزی در نظر گرفته و تورانی ها را اقوام بومی سرزمین ایران امروزی قید می
کند .او می نویسد که "توران همانند ضحاک و اهریمن خاطره پیکار زردشتیان با بومیان مادی بوده است که بعداً به ترکان
و  . . .قالب شد ".شاید خاطره پیکار با بومیان تا حدی در پدید امدن و رشد حماسه ملی ایرانیان اثر داشاته اسات و بعادها
ترکان جای آن را گرفتند)رجبی (. ۶۶ :۱۳۶۰ ،مثال ارجاساب خیاونی نامیاده مای شاود در حاالی کاه هماان طاور امیاانوس
مارسلی نوس موری رومی گفته خیونان و شاه آنان گرومب تس در زمان شاپور دوم با ایران نبرد داشتند ) رضایی۱۳۶۱ ،
 )۳۱ ) ۶۷:در این استدالل دکتر قادری مثلی که متوجۀ نخستین زادگاه آریائی ها نشده است .این کاه پیکاار زردشاتیان باا
بومیان سبب بوجود آوردن حماسۀ ملی ایران شده ،نمی تواند دور از حقیقت باشد .ولی به نظرم ایان حماساۀ پیکاار ایرانیاان
باا تورانیاان پاس از ظهاور زردشات در سارزمین آریاائی هاا شاکل گرفات کاه اقاوام آریاائی باه طاور عماوم باه میترائیسام یاا
مهرپرستی معتقد بودند و با شکلگیری زردشتیت در میان اقوام آریائی جنگ ها شادت گرفات .میترائیسام از نخساتین زادگااه
آریائیها سر کشیده و به سرزمین های دور آریاائی رسایده باود .جناگ ارجاساب پادشااه تاوران باا گشتاساب پادشااه ایاران بار
همین محور صورت گرفته و این چنین خیونیان معتقد به مهرپرستی بودند کاه باا ساساانیان پیاروان دیان زردشاتی در جناگ
بودند .این پادشاه خیونیان گرومباتس نام گرفته شده که تا کنون معنای این نام در زباان "خږناۈنے  "Xuγnůniخیاونے یاا
خیون) موجود است که در عنوان زبان "خږنۈنے  "Xuγnůniبه بح گرفته می شود.
برای وضاحت بیشتر در مورد تورانی ها الزم است منابعی که از آن ها نام بارده اناد ،تحقیاق و تادقیق گردناد و نیاز ارتبااط
آن ها از نظر هویت اتنیکی شان بررسی گردد.
هویت تورانی ها از نظر اتنیکی
هویت یا شناخت از ارتباطات مشخص قومی ماردم در دنیاای اماروزی یکای از نکاات قابال دقات شاده کاه هار گاروه ای در
تالش است تا خویش را در قالب یا چوکات معین تاریخی و اتنوگرافی بیابد .تورانی ها نیز مردمانی بوده اند در یاک مقطاع
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زمانی که در مورد هویت قومی آنان نظر به منابع معین تاریخی بح هاای فراوانای شاده اسات .هماه ایان بحا هاا باه یاک
نکته تمرکز دارند که سلسلۀ تورانی ها به تور فرزند فریدون می رسد .بیشترین منابع که از این اقوام یاد می دارند ،منابعی
اند که به نام ایران مطرح اناد و از اقاوام تاورانی در مناابع ایرانای آن چاه بار جااي ماناده اسات ،شامار بسایار ناام شاخص و
مكان ،كه تنها در متون زردشتي و ایراني یاد گردیده ،و همه ریشه و بار ایراني دارند؛ مانند پشنگ ،افراسایاب ،گرسایوز،
اغریاار  ،گااروي ،كهاارم ،سااپهرم ،اناادریمان ،ساارخه ،شاایده ،فاارنگیس ،منیااژه ،ویسااه ،فرشاایدورد ،لهاااك ،هومااان ،پیااران،
بارمان ،پیلسام ،گلبااد ،نساتیهن ،سایامك ،شواساه ،ارجاساه ،ویادرفش ،نامخواسات و… ،آشاكار و مسالم اسات كاه تورانیاان
عصاار اوسااتایي ،قااوم /قبیلااه "ایرانااي" آریااایي بااه معناااي عااام) بودهانااد .نااام «تااور» نیااز خااود واژه ایرانااي اساات و معناااي
«نیرومند وخشمگین» را دارد آسیاي میانه سده۱۳ه.م)۳۲ ).
آن چه قابل تذکر است این است که ایان اقاوام از آن اقاوامی اناد کاه بار اسااس اساطوره نسابت آن هاا باه فریادون سرسلسالۀ
آریائی ها می رسد .تعدادی از محققین نیاز شااهد ایان مادعا اناد .دو م خاذی کاه در بااال از آن هاا ناام باردیم ،هار دو از ایان
"تور" مای گویاد و در
نشانی ها را در صفحات خویش گذاشته اند .اوستا از اقوام تورانی نام می برد که سرسلسله آن ها را
َ
پهلوی و فارسی "توران" به معنی دلیر و پهلوان) نام سرزمینی است فراتر از آمودریا جیحون) در شمال خااوری ایاران
و "تویریااه" در اوسااتا = "تااورانی" در فارساای) نااام مردمااان آن ساارزمینی اساات کااه احتماااال بااا ایرانیااان بنیاااد مشااترک و
خویشاوندی قومی و نژادی و دست کم پیوندها و مناسبت های تنگاتنگی داشته اند و از بسایاری از فرمانروایاان و ناماداران
آن افراسیاب ،اغریر  ،گرسیوز ،پساران خانادان ویساه ،یوایشات ،ارجاساه و دیگاران) و ناام قبیلاه هاا و خانادان هاای آن
دانو ،خیون ،فریان ،ویسه و جز آن) و نیز جاها و کوه ها و رودهای آن سرزمین گذرگاه خششروسوک ،کاوه کناگ ،کاوه
خوانونت و جز آن) در بخش های مختلف اوستا سخن به میان می آید .هم چنان در اوساتا ساخن از اقاوام ساه گاناۀ "ایریاه،
تویریه و سیریم" = ایرانی ،تورانی و سلمی در فارسی) می رود و در شاهنامه ایرج و تورج و سلم  -که ناام شاان از ناام
این سه قوم گرفته شده است  -فرزندان فریدون اند که فریدون سرزمین های زیار فرماان خاود را میاان آن هاا تقسایم کارد و
هریک از آن ها بنیادگذار فرمانروایی در یکی از این سرزمین ها و کشورها شدند .هرچند از نژاد سلم اثر کمتر در افساانه
ها و تاریز ایران می یابیم و بر عکس آن ها ساکا همواره همسایه و نزدیک ایران بودند و به آن ها یورش دیگر تیاره هاای
چینی و ترکستانی را مورخین ایران آمیخته همه را به نام توران یگانه نموده اند)۳۳ .
پژوهنده گان میان ایرانیان و تورانیان در اوایل تفاوتی را که مشاهده می کردند همان مسئلۀ شهرنشاینی و صحرانشاینی مای
باشد که به نظر بعضی ها ،ابتدا فر ایران و توران اساسا در آن بوده که مردم ایران زمین به نسبت شهر نشین و تورانیان
مانند سکا ها) اساسا کوچنده بودند و گر نه تا اسالم از نظر قومی بین آنها فر چندانی نبود .بعد از اسالم است که عنصار
ترکای بااا حضااور قبایال تاارک در ایاان منطقااه قاویتر ماای شااود و وقتای درک باسااتانی تااوران بااه فراموشای سااپرده ماای شااود،
«توران» و ترک هم از نظر معنائی بهمدیگر نزدیکتر می شوند .در این معنی «توران ترک» درکی جدید و بعاد از اساالم
و کوچ های ترکان به آسیای میانه و خراسان است ،در حالیکه «توران» باستان و هند و اروپاائی مرباوط باه دوره باساتان
و فرهنگ اساطیری می شود)۳۴ .
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با این که برخی اسناد و شواهد وجود دارد که هویت اتنیکی تورانیان را معین مای کناد ،باا آن هام تعادادی از محققاین هناوز
باورمند به آن اساناد و شاواهد نیساتند ،از ایان جاسات کاه یکای از دعواهاایی کاه میاان ماورخین و پژوهشاگران باه صاورت
دوامدار الینحل باقیمانده ،همانا مسئلۀ اتنیکی اقوام تورانی می باشد .در رابطه به مساایل اتنیکای ایان اقاوام پژوهشاگران بار
سه گروه تقسیم می شوند .گروهی به این باور اند که تورانی ها از اقوام ترکتبار می باشاند ،گاروه دیگار ایان بااور را قباول
ندارند و آن ها را ایرانی می گویند و گروه سوم نیز به این عقیده اند که تورانی ها از اقوام آریائی اناد .در ایان جاا دالیال و
شواهد این دانشمندان با جزئیات بیشتر مطرح می شود
الف  -ترک شمردن تورانی:
تعدادی از دانشمندان هویت اتنیکی تورانیان را به اقاوام ترکتباار پیوناد مای دهناد و ادعاا دارناد کاه تورانیاان اساساا ً از اقاوام
ترک تشکیل شده اند .به این مسئله اشاره دارند .پژوهشگران به مسئله اتنیکی تورانیان دقت بیشاتر داده و برخای هاا باه ایان
نتیجه متوصل شده اند که بعدها در اثر مقابلۀ ترک ها و ایرانیان نام ترک جای توران را گرفته است و این جاافتاده گی ناام
ها را خاصتا ً پس از مسلط شدن اسالم در آسیای مرکزی مای دانناد .کلیفاورد ادموناد بوساوار چناین ادعاا مای نمایاد و مای
گوید که بدین طریق توران یک اصطالح اتنیکی و جغرافیایی شد .مگر همیشه دارای ابهامات و تناقضات ناشای از حقیقتای
بود که در تمام دورۀ اسالمی این سرزمین ها بالفاصله در عقاب اکساوس و در امتاداد پاائینی آن خاناه هاای اقاوام تارک ناه
بلکه مردمان آریائی چون سغدی ها و خوارزمی ها بودند )۳۵ .دانشمندان بر این باور اند که در عصارهای اساالمی و باه
ویژه پس از نوشتن شاهنامه به وسیلۀ فردوسی اصطالحات توران و ترکان با هم مغالطه شدند .فردوسی مولف شاهنامه هر
دو اصطالح را در میرا

اسطوره ای آریائی با هم برابر اساتعمال کارده اسات .پاس از آن ساایر ماولفین آن عصارها چاون

طبری ،حکیم ایران شاه و دیگران چنین متن ها را تعقیب کردند .یک استثنای قابل یادآوری ابی الحسان علای ابان مساعودی
موری عرب است که نوشته است "تولد افراسیاب در سرزمین ترکان بود .این غلطی که مورخین و غیرمورخین در مورد
ترک بودن افراسیاب کرده ،به این دلیل بوده است ".در قرن دهم اسطوره افراسیاب به وسیلۀ دودمان قره خانی پذیرفته شد.
در زمان صفوی ها پیمان نامۀ جغرافیایی معمول شاهنامه تعقیب شد و اصطالح توران به قلمرو امپراتور ازباک در جناگ
با صفوی ها نسبت ذکر گردید)۳۶ .
محققین بر این باور بیشتر اصرار دارند که هویت دادن توران به ترک در مابعدها صورت گرفته است .عباس جوادی یکی
از دانشمندان ایران به همین ادعا اصرار دارد و می گوید که از این نوشته ها هم میتاوان نتیجاه گرفات کاه تعبیار «تاوران»
ابتدا فقط به بخشی از ایران باستان و یا بطور دقیق تر «ایرانیان و یاا هناد و ایاران تبااران هناوز کوچناده» در شامال فاالت
ایران مانند سکا ها و یا آالن ها گفته می شده ،اما بعد ها مفهوم ترک و ترکی به آن اضافه شده است)۳۷ .
یکی از دالیلی که توران را به ترک نسبت داده اند ،هجوم اقوام تاورانی از شار باه ایاران باوده اسات .مولاف کتااب "عقال
سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها" می گوید که قبل از بررسی موردی اساطیر باید به نکتاه مهمای هام اشااره کارد کاه
چون گردآورندگان اساطیر ایرانی شرقی بودناد و یاا چاون در زماان ساساانیان گاردآوری شادند و دشامنان ساساانیان در آن
زمان مانند ترکان ،از شر هجوم می آوردند تورانیان به آنان قالب شد.وگر نه اصل دشمنان اسااطیری ایاران در غارب و
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همان مادها هستند )۳۸ .ابراهیم پورداود هم به این مسئله هم عقیده است .او می گوید که طوایف ترک مغول ناژاد کاه بعاد
ها به سرزمین تورانیان قدیم کاوچ کارده باا ایرانیاان بناای زد و خاورد گذاشاته اناد ،متادرجا ً باا تورانیاان مشاتبه شاده بساا در
شاهنامه ترک به جای تورانی و تورانی به جای ترک آمده است .و هم چنین است در کتب پهلوی بنا به سانت بسایار قادیم و
بنا به آن چه در شاهنامه و کلیه کتب تواریز ما مسطور است افراسیاب از خاندان تور پسر فریدون می باشد .ایرج و سلم و
تور سه پسران فریدون بوده که هر یک اسم خود را به خاک قلمرو سلطنت خویش داده اند)۳۹ .
تا جایی که دیده می شود مسئلۀ ترک شمردن توران بیشتر بر داستان های شاهنامه متکی است .فردوسی در این داساتان هاا
بدون در نظرداشت مشخصات قومی گروه های مردم را در پهلوی هم قرار داده گاهی آن هاا را چیناایی و گااهی تاورانی و
گاهی هم ترک و امثال آن قرار می دهد .اگرچه فردوسی در تنظیم داستان های شاهنامه از قول افاراد متفااوت صاحبت مای
نماید و آنان را دهقان و افراد دانا خطاب می کند .شاید هم همین دلیل بوده که از هر کدام آن ها هر آن چه را شنیده زیر قلم
آورده است که در بعد ها سبب مخدوش ساختن هویت قومی این مردمان شده است .کسانی که شاهنامه را تحلیل و یا تحقیاق
کرده اند ،تعدادی هم به این واقعیات پای بارده اناد .چنانچاه هلان زیمارن کاه شااهنامه را باه زباان انگلیسای ترجماه نماوده در
مورد اقوام توران می گوید که ارتباط توران باا ترکهاا نیاز از حسااب جغرافیاایی شااهنامه گرفتاه شدهاسات کاه تارک شادن
آسیای میانه در طول آن زمان تا اندازهای تکمیل شده بود)۴۰ .
بیشترین کسانی که در این مورد تحقیق نموده اند به این کار مولف شاهنامه انگشت گذاشته اند .پروفساور ایگاور دیااکونوف
 Ivan Diakonoffهم به نوبه خاود در اثارش باه ناام "راه هاای تااریز" مای گویاد کاه «تاوران در ابتادا ناام یکای از قبایال
ایرانی بود که در اوستا ذکر شده است اما در شعر فردوسی و بطور کلی در سنت بعدی ایرانای ،تعبیار تاوران باه سارزمین
هائی اطال شده است که مردمش ترکی سخن می گویند)۴۱ ».
پروفیسور آنی مااری گاابن  Annemarie Gabinمتخصاص چاین شناسای و زباان و ادبیاات ترکای باساتان ،نیاز باه ایان
مسئله ملتفت شده و در کتابش زیر عنوان "رابطۀ ایران و ترک ها در دورۀ ساسانی هاای بعادتر" مای نویساد کاه «شااهنامه
فردوسی بر مبنای داستان های اسطوره ای تواریز پیشین از نبرد های بی باکانه بین دو ملات جساور ایاران و تاوران ساخن
می گوید .در اینجاا واژه تاوران باه کلماه تارک ربطای نادارد .اماا نظار باه اینکاه بعاد از قارن ششام تارک هاا کاه از آسایای
مرکزی می آمدند در سرنوشت ملل ایرانی نقش کلیدی بار عهاده گرفتناد ،ایان ناام تاوران نیاز بخااطر شاباهت ،باه اشاتباه در
مورد این نوآمدگان نیز بکار برده شد)۴۲ ».
تعدادی از دانشمندان به شکل دیگری ارتباط تاورانی هاا را باا تارک هاا مطارح مای کنناد .ایان دانشامندان ایان ارتبااط را در
حساب کردن هر دو به نام هون ها بر آن استدالل می دارند که گویاا تاورانی هاا از اقاوام هاون بودناد و تارک هاا از بقایاای
همین هون ها اند .با آن هم برخی ها این تشخیص را به این صورت درست نمای دانناد و مای گویناد ،واقعیات ایان اسات کاه
احتماال اجداد اولیه قبایل تارک زباان بعادی کاه در منطقاه وسایع و چناد قاومی کاوه هاای آلتاای در تقااطع چاین ،مغولساتان،
روسیه و قزاقستان) می زیستند ،در ابتادای شاکل گیاری هاون هاا بخشای از آنهاا و یاا گروهای از ده هاا قبیلاه تشاکیل دهناده
اتحادیه قبیله ای هون ها بودند .اما بنظر می رسد به هماان درجاه کاه آالن هاا و یاا ساکا هاا را میتاوان «ایرانای تباار» و یاا
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خزر های منطقه ولگا و شمال دریای خزر را «ترک» نامید و یا ننامید) ،هون ها هام «تارک تباار» باوده و یاا نباوده اناد،
یعنی بی شک رابطه ای قومی بین هون ها و اجداد قبایلی که بعد تر عنوان «ترک» گرفتند موجود بوده است ،اما «ترک»
نامیدن آنها منطبق با واقعیت نیست)۴۳ .
مسئلۀ فرهنگی نیز در رابطه به هویت قومی تورانی ها مطرح بوده اسات کاه تعادادی اقاوام تاورانی را ترکتباار نوشاته اناد.
دلیلی که برای رد این هویت آورده شده ،برخی پژوهشاگران مسائله فرهنگای را مطارح کارده آن هاا معتقاد اناد کاه فرهناگ
اقوام تورانی با اقوام ترک متفااوت مای باشاد .داکتار ریچاارد یکای از ایان اندیشامندان اسات؛ مای گویاد کاه هرچناد ا ز نظار
فرهنگاای هاایچ ارتباااطی بااین تورانیااان شاااهنامه و فرهنااگ باسااتانی ترکهااا وجااود ناادارد .او باااور دارد کااه در اواخاار قاارن
نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی ارتبااط تورانیاان باا اقاوام اورال و آلتائیاک زباان مطارح شاد ولای هام اکناون ایان نظریاه
منسوی و رد شده است)۴۴ .
در بعضی جاها نزدیکیت کلمه های توران و ترک نیز سبب شده تا تورانی ها را از اقوام ترک باه حسااب آورناد .و از ایان
که تورانی ها مدت ها قبل بر سرزمین آسیای مرکزی تسلط خویش را از دست داده بودند و جای آن هاا را تارک هاا گرفتاه
بودند ،توران را به ترکستان مسمی ساختند .نویسنده ای در "دانشنامۀ فر اسالمی" بر این باور است که در عصر اشکانی
و ساسانی ،پس از آن کاه یااد و خااطر ٔه تورانیاان کهان دیگار باه اساطورهها پیوساته و در دل حماساهها جاای گرفتاه باود ،باا
جایگزین شدن هپتالیان و خیون ها در آسیای میاناه ،و ساپس در عصار اساالمی باا سااکن شادن "ترکاان" در ایان ناحیاه ،ناام
قوم /قبیلهٔ فراموش شده و از میان رفتهٔ «توران» ،به ساکنان جدید و نوآمدهٔ این منطقه ،یعنی هپتالیان و خیونها و هونهاا،
و سرانجام «ترکان» اطال گشت و با آنان منطبق شد .از این روست که در متون عصر اسالمی ،گااه از اصاطالح تاور و
توران برای اشاره به ترکان ساکن آسیای میانه و ماوراءالنهر استفاده میشود)۴۵ .
در متنی که از دانشنامۀ فر اسالمی نقل شد ،دیده می شود که آن ها ترک بودن تورانی را نظر باه دالیال یادشاده رد کارده
ولی هپتال یان یفتلی ها) و خیون ها و هون ها را در جملۀ تورانی ها نشمرده بلکه پهلوی تورانی قرار داده اند که ایان خاود
قابل بح بوده و در مبح خیونان از آن صحبت خاواهیم داشات .دکتار ذکریاا قاادری مولاف کتااب "عقال سیاسای ایرانای و
هویت خواهی کردها" نیز ترک گفتن تورانی ها را بر اساس شباهت نام های این دو می داند و از دانشمندان سرشاناس نقال
قول کرده و آورده است که میان دو گاروه ایرانیاان و تورانیاان دشامنی وجاود داشات .از ساده ششام مایالدی کاه ترکاان باه
آسیای مرکزی راه یافتند ،شباهت این دو نام سبب شد که بعضی نام توران را با نام ترکان یکی بدانند ،حال آ نکه رابطه ای
میان این دو نام نبود  )Bartold ۶۶۱,۱۹۶۳بنابراین ،تورانیان با اقوام ترک هیچ بستگی ندارند و بسایار باساتانی تار از
ترکانند )ساقیان (۷ : ۱۳۶۱ ،تورانیان هرگز ترک نبوده و با ترکان هیچ گونه قرابتی نداشاته اناد .رضاا) ۵۵۶ : ۱۳۶۶ ،
)۴۶
دانشمندان ترک خواندن تورانی ها را رد می نمایند .دکتور جلیل دوستخواه برگردانندۀ اوستا به فارسی باور باه آن دارد کاه
ترک خواندن تورانیان یک اشتباه تاریخی است .او می گوید که ترک خوانده شدن تورانیان و ترکستان نامیده شدن سرزمین
توران که در ماتن هاای فارسای و عربای و از آن جملاه در شااهنامه راه یافتاه حاصال یاک اشاتباه تااریخی اسات کاه بار اثار
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مهاجرت اقوام ترکتبار آسیای میانه به سرزمین باستانی توران از روزگار اشکانیان به بعد پیش آمده است )۴۷ .ماورخین
این مهاجرت اقوام ترکتبار به آسیای میانه را در ساده هاای ششام مایالدی مای آورناد کاه از سارزمین هاای شامال چاین و از
قسمتی از ساایبریا باه ایان جاا مهااجرت کارده اناد .ایان ماورخین مای گویناد کاه تااریز و زنادگی هار قاوم و ملتای را بایاد در
گذشتههای دور و روزگاران کهن جستجو کرد اما تاریز نگاران برای تسهیل در پژوهشهای خاویش کوشایده اناد تاا مبادائی
برای تاریز ملتها عنوان کنناد .ترکاان نیاز از سادههای دراز در سارزمینهای شامال چاین و بخشای از اراضای سایبری مای
زیستند .ولی تاریز نگاران مبدد تاریز ترکان را سال  ۵۴۵میالدی مطابق با شروع فرماانروایی باومین خاان دانساتهاند .ایان
در حاااالی اسااات کاااه نوشااات ٔه برخااای از مورخاااان پارسااای و عااارب ،باااه جناااگ بهااارام گاااور کاااه از  ۴۲۱تاااا ساااال ۴۳۸
ماایالدی پادشاااه ساسااانی بااود ،بااا ترکااان اشاااره دارد .بطااور مثااال طبااری نوشااته اساات کااه بهاارام گااور ب اا ترکهااا جنگیااده
است .فردوسی هم از شکسات ترکهاا بدسات بهارام گاور ساخن گفتاه اسات و ایان در حاالی کاه در زماان بهارام گاور هناوز
ترکان به این ناحیه نفوذ نکرده بودند ،بنابراین در باارهٔ کادام ترکهاا ساخن رفتاه اسات؟ بهارام گاور باه ساال  ۵۳۹مایالدی،
یعنی حدود یکصدو شش سال پیش از این مبادد تااریخی کاه بارای ترکاان در نظار گرفتهاناد ،درگذشاته اسات .چگوناه ممکان
است ،بهرام گور با ترکان پیکار کرده باشد؟ )۴۸
ب  -ایرانی شمردن تورانی ها
یکی دیگر از نظریاتی که در مورد هویت قومی تورانی مطرح شده ،به حساب آوردن این اقاوام از جملاۀ ایرانای هاا اسات.
هساتند دانشامندانی کاه تاورانی هاا را ایرانای محساوب مای دارناد .ادوارد الاور

 Edward A Allworthدر "یاک نگااه

تاریخی" می گوید که توران نام جایی است به زبان پارسی میانه برای یک منطقه در آسیای میانه به معنای سارزمین تاور.
همااانطور کااه در ادامااه توضااید داده میشااود تورانیااان اصاالی از نااژاد ایراناای در عصاار اوسااتا هسااتند )۴۹ .همااین ادعااای
ادوارد بااه وساایلۀ تعااداد دیگااری نیااز تکاارار ماای شااود .چنااان چااه در دانشاانامۀ نوشااته شااده اساات کااامالً آشااکار میسااازد کااه
تورانیان عصر اوستایی ،قوم -قبیلهای «ایرانی» بودهاند .ایرانی شاخه ای از اقوام هندوایرانی آریاایی) هساتند کاه خاود باه
دو دسته ایرانی شارقی ساکاها) و ایرانای غربای مادهاا و پاارس هاا) تقسایم میشاوند )۵۰ .دیاده مای شاود اقاوامی کاه در
برابر ایرانی ها قرار داشتند تورانی ها بودند که هر دو گروه آریائی نژاد هستند .خطاب ایرانی به اقوام تاورانی در حقیقات
انکار از هویت اتنیکی آن ها است .چه بسی که تعدادی از دانشمندان به این موضوع جنبۀ علمی می دهند .ابراهیم پاورداود
می گوید که قطع نظر از این سنت دلیل مثبت علمی هم داریم کاه تورانیاان دساته ای از ایرانیاان قادیم باوده اناد و آن اساامی
گروهی از نامداران توران است که در شاهنامه و سایر کتب محفوظ مانده است .اسامی برخی از این تورانیان نیز در خاود
اوستا آمده است .کلی ً این اسامی آریائی و معنی بیشتر از آن ها معلوم است .در طای ایان مقالاه اساامی تورانیاانی را کاه در
اوستا از آن ها ذکری شده معنی خواهیم کرد .بنابر این ابدا ً مناسبتی ندارد که عثمانی ها و کلیه ترک های مغول نژدا را از
بازمانده گان تورانیان آریائی نژاد تصور کنیم )۵۱ .موصوف با آن که ترک ها را از جملۀ تورانی ها به حساب نمی آرد،
مگر آن ها را ایرانی نژاد قلماداد مای کنناد کاه در حقیقات مخادوش سااختن هویات اتنیکای ایان اقاوام اسات .ایان خلاط نماودن
هویت تورانی ها به ایرانی توسط تعداد زیادی از دانشمندان ایرانی صورت گرفته است .در دایرة المعارف اسالمی از قول
یااار شاااطر آورده شااده اساات کااه مااردم تااورانی بااه عنااوان یکاای از دو قااوم ایراناای محسااوب میشاادند کااه هاار دو از نوادگااان
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فریدون بودند اما با دو قلمرو مختلف و اغلب نیز باا یکادیگر باا هام در جناگ بودناد )۵۲ .بارای بهتار روشان شادن هویات
اتنیکی تورانی ها یک نظر مقایسوی به آریائی بودن یا ایرانی بودن این اقوام می اندازیم.
آریائی یا ایرانی:
در جهان امروزی نوعی تالش برای شناخت هویت ها در جریان است که مردمان در صدد دریافت هویات قاومی شاان مای
افتند .قبل از جنگ جهانی دوم این هویت ها را بر اساس نژاد مطرح می شاد کاه عموماا ً بار بنیااد مشخصاات فزیکای تعیاین
می گردید و افراد با این مشخصه ها به نژادی مربوط دانست ه شدند که آریایی ها را باا درنظار داشات ایان نشاانه هاا باه یاک
نژاد خاص با همین نام مسمی ساختند که سرانجام این حرکت به فاشیزم یا ایدیالوژی نژادپرستی منجر گشت و جهاان را باه
کام جنگ جهانی دوم فرو برد .با شکست فاشیزم نام آریایی در سطد جهانی که تا آن زمان اکثریت مردم خویش را آریاایی
خواندند از سر زبان افتاد و تحقیقات جدید علمی نیاز تاییاد کارد کاه بشاریت هماه باه یاک ناژاد تعلاق دارد و رناگ پوسات و
ساختمان فزیکی انسان دلیل نژاد جداگانه شده نمی تواند .تالش دانشمندان از آن زمان به بعاد جهات دیگاری در پایش گرفات
و اصطالح آریایی از زبان و قلم خارج شد و هویت نژادی به هویت اتنیکی یا قومی جاای خاالی کارد .اروپاا هویات آریاایی
را از خویش دور ساخت و آن را به "هندو ایرانی" بخشید.
تا این جای کار سخنی در میان نیست .مگر پس از آن در حقیقت زمینۀ تغییر هویت ها باع شد تا هویت بخاش بزرگای از
اقوام آریایی در هالا ۀ ابهاام قارار گیارد .در مراحال نخسات زناده گای ،سارزمین آریاایی هاا بار اسااس اساطوره هاا و شاواهد
تاریخی میان سه فرزند فریدون سلم ،تورج و ایارج تقسایم شاد .رشاد نفاوس و افازایش نیازمنادی هاای زناده گای و اعتقاادات
متفاوت سبب گردید تا میان این ها جنگ هایی صورت گیرد و این جنگ ها طوالنی شده میاان فرزنادان فریادون اداماه پیادا
کنند .دوام این جنگ ها عصرهای زیادی را در برگرفت که در اسطوره و منابع تاریخی قید است.
در امتداد زمان اقوام آریایی ها نظر به اسطوره های این اقوام به سه منطقۀ مشخص جغرافیایی معین شدند و این مناطق به
نام فرزندان فریدون مسمی گردیدند که بخشی از آن به ایرج زیر نام ایران و بخش دیگری به تورج زیر نام توران و بخاش
سوم نیز به سلم تعلق گرفت .تا زمانی که این اقوام زنده گی مشترک داشتند به نام آریایی ها مشهور بودند .ولی باا جداشادن
و مسماشدن به نام های جداگانه هویت قومی آن ها نیز شکل گرفت که مردمان توران زمین به نام تورانی و مردماان ایاران
زمین به نام ایرانی در تمام عصرها شناخته شده اند .هرچند که این اقوام در مراحل نخست چندان متفاوت از هم نبوده ولای
به مرور ایام میاان آن هاا از نظار تااریخی ،فرهنگای ،زباانی و دیگار خصوصایات اجتمااعی تفااوت هاایی باه میاان آماد .باه
خصوص آن گاهی که ایرانی ها دین زردشتی را پذیرفتند و به باورهای نیاکان پشات پاا زدناد ،ایان تفااوت هاا بیشاتر رونماا
گردید .خط درشت تاریخی میان آنها به وجود آمد .فرهنگ های متفاوتی شکل گرفات کاه از هام فاصاله هاای زیاادی دارناد.
زبان واحد شان بعد از چندین ها عصر که پشت سر گذاشته به طور کلای ناام هاای مختلفای یافتاه کاه دیگار ناه تنهاا از نظار
کلمات فر دارند ،بلکه حتای از نظار آوایای و سااختمان زباان نیاز باه صاورت کلای اخاتالف پیادا کارده کاه فهماش یکای از
دیگری را از امکان خارج ساخته است .قراردادن هویت آریاایی هاا باه ناام "هنادو ایرانای" سابب گردیاده کاه تااریز و زباان
تورانی ها از نظرها دور انداخته شود .در برخی از منابع تاریخی ایران تورانی ها را هنوز به عنوان دشامن شناساایی مای
دکتور خوش نظر پامیر زاد

118

اداره نشرات سیمای شغنان

کننااد .در یکاای از ایاان منااابع آورده شااده اساات کااه فرهنااگ و تماادن ایراناای در تاااریز اساااطیری -مخصوص اا ً در شاااهنامه
فردوسی -نشان می دهد که در جنگ ها با تورانیان ،روحیه مبارزه و دفاع از نظر سیاسی  -نظامی با حفظ مبانی مذهبی و
اخالقی در "ایران شرقی" بارز و از اصول زندگی اجتماعی محساوب شاده اسات )۵۳ .هماین منباع اداماه مای دهاد و مای
نویسااد دوران اساااطیری و تاااریز ملاای ایرانیااان در"ایااران شاارقی" ،شااامل اسااامی افااراد ،مکااان هااا ،اصااطالحات ،اندیشااه
سیاسی -اجتماعی ،و مخصوصا ً چگونگی شناخت دوست و دشمن در گذر گاه های تاریخی و در سیر زماان اسات .شاناخت
"توران و تورانیان" ،دشمن شناسی را یاد آوری می نماید)۵۴ .

می بینیم که نه تنها تاورانی هاا از نظار دور انداختاه شاده بلکاه مسائله
جدیتر از آن است که دور انداختن آن ها سبب شده تا هویت آن ها باه
اقوام غیرآریایی برچسب زده شاود و یاک گاروه بازرش ایان اقاوام از
هویت اصلی شان محاروم گردناد .در ایان مسائله دو عامال سابب شاده
کااه هویاات ایراناای را باایش از حااد چنااان متبااارز سااازند تااا باار هویاات
تااورانی سااایه افگنااد و بخشاای از تااورانی هااا را چنااان در باای خبااری
قرار دهد که از هویت اصلی شان دوری گزیده و یک هویت مجاازی
و ساخته گی بر خود بچسبانند.

عامل نخست  -آن همریشه بودن دو کلمه آریایی و ایرانی باع

آن گردیده تا تعدادی از این همریشاه باودن در ساوء تفااهم

قرار گیرند و میان آریاایی و ایرانای فرقای قایال نشاوند و هماه دار و نادار فرهنگای و معناوی و زباانی شاان را قرباانی ایان
بیخبااری کننااد .هرچنااد کااه جغرافیااای آریانااا ساااحۀ بزرگاای را احتااوا ماای دارد کااه همااۀ اقااوام آریااایی در آن جااایگیر انااد و
جغرافیای ایران جزئ ی از جغرافیای آریانا می باشد و ساحۀ کوچکتر از آن را در بر می گیرد .مگر همریشه باودن ایان دو
نام سبب گردیده تا سوء تفاهمی در شناخت هویت ها به میان بیاید .برخی از پژوهنده گان باه اشاتباه مردماان تاورانی را کاه
از نسل آریایی هستند خارج از قلمرو آریانا می گویند ،مگر وقتی نام این اقاوام گرفتاه شاود در دعاوا مای آیناد کاه آن هاا از
نسل آریایی می باشاند؛ چنانچاه در ماورد قبایال ساکائی هاا ،کوشاانی هاا ،خیونیاان ،کیاداریها ،یفتلای هاا و دیگاران ایان ادعاا
صورت می گیرد .دانشمندانی هم متوجه این نکته شده اند که از جغرافیای ایران یاک تصاور کامال باه میاان آورناد .از ایان
رو آن ها سوالی مطرح نموده اند که ایران کجاست؟ خود به این پرسش دو پاسخی ارائه داشته اند که
الف) در یک تعریف کلی و نا محدود"،ایران" را سرزمین آریائی ها دانسته اند.
ب) از نظر ساختار سیاسی و مرز های سیاسی" ،کشور ایران" را قلمرو حکومتی گروهی از آریاائی هاائی دانساته اناد کاه
دارای ویژگی های مشترک می باشند.

دکتور خوش نظر پامیر زاد

119

اداره نشرات سیمای شغنان

در بررسی این موضوع ادامه داده اند و پرسش دیگری را به میان کشیده اند که آیا ایان مفهاوم و تعریاف هاا صاحید اسات؟
در پاسز چنین به آن پرداخته شاده اسات کاه از نظار تعریاف اول ،اماروزه چنادین کشاور" ،ایاران" خواهاد باود .دانساتیم کاه
سرزمین آریائی ها از شمال و مرکز هند ،ماوراء النهر و تاجیکستان ،تا خوارزم ،تاا قفقااز ،تاا ساوریه و تاا داناوب ،و تماام
مناطق داخلی ایران ،سرزمین آریائی ها دانسته شده و تاثیرات نژادی ،زبان شناسی ،فرهنگی و تمادنی آناان فاراوان و غیار
قابل انکار است .از نظر مفهوم و تعریف دوم ،منظور "کشور ایران" است که به صاورت رسامی وجاود دارد و مارز هاای
حکااومتی آن از باسااتان تااا کنااون باار اساااس قاادرت هاار دوره ،مشااخص شااده و از طریااق نقشااه هااای تاااریخی اطلااس هااای
تاریخی) معتبر ،از مرز ها و قلمرو حکومتی هر دوره سلسله) آگاه می شویم .بنا بر این تنها کشوری که در جهاان باساتان
و تا کنون به صورت رسمی به عنوان قدرت سیاسی و حکومتی مستمر آریائی ها شناخته شاده ،همین"کشاور ایاران" اسات.
بدیهی است آریائی ها به صاورت هاای غیار دائام در منااطق خاود صااحب قادرت واحاد یاا ائتالفای شاده باشاند ولای فعاالً باه
عنوان قدرت سیاسی کشور) وجود ندارند .البته فرهنگ آریائی ها در جهان گسترده شده است)۵۵( .
با آن که در پاسز تالش شده تا حقیقت مسئله را بازتاب دهند ،ولی از آن جایی که ذهنیت ها طوری باه پاساز هاا ایان ساوال
شکل گرفته که حاال در باور شان هم نمی آید که ایران فقط بخشی از آریایی ها بوده نه هماۀ سارزمین کاه در پهلاوی آن هاا
اقوام آریایی دیگری نیز زیست داشته اند که در طول تاریز در برابر کشورگشایی های ایرانی سد واقع بوده اند.
همین منبع زمانی فتوحات هخامنشیان را شرح می دهد جغرافیای ایران را مشخص می ساازد کاه در دوران اسااطیری نیاز
ایران مفهوم کلی آریاایی را نمای رسااند .در بحثای آورده شاده اسات کاه ناه تنهاا در دوران اسااطیری ،بلکاه در دوران هاای
مختلف تاریز مکتوب و رسمی ایران -از دوره مادها و هخامنشیان -نقش و تاأثیرات مختلاف "ایاران شارقی" بسایار باارز و
سرنوشت ساز بوده است .تاریز رسمی ما در دوران فتوحات و کشاور گشاائی هاای هخامنشایان از "ایاران غربای و جناوب
غربی" ،تا نواحی مدیترانه ،مصر و یونان گسترده می شود و بسیار تعجب انگیز است که بعد از آن ،دامنه ایان فتوحاات تاا
"ایران شرقی" و ماوراءالنهر – مسکن اولیه آریائی ها ادامه می یابد )۵۶ .در این بحا مای بینایم کاه مااوراءالنهر خاارج
ا ز ایران مشخص شده و آن را مسکن اولیۀ آریائی ها دانسته اند .در صاورتی کاه در جاای دیگار مااوراءالنهر را در حادود
ایران مای آورد و در برابار ساوال " آیاا مای تاوان فارض و اثباات کارد کاه از نظار تااریز ایاران باساتان و تااریز ملای ،چناد
"ایران" وجود داشته است؟" پاسز می نویسد که "در این صورت ،بدیهی است جهت روشن شدن ابهاماات ،بایاد مکاان هاای
"ایران های مختلف" از دید گاه سیاسی – نظامی ،اجتمااعی – اقتصاادی در سایر تااریز را دانساته و ماورد تجزیاه و تحلیال
قرار داد .حد شمالی آن جناوب سایبری ،حاد شارقی آن رود هاای سایحون و جیحاون ،حاد جناوبی آن شامال هندوساتان و حاد
غربی آن خوارزم و شمال دریای مازندران معرفی شده است .این منطقه گسترده را با ناام " اَئِریاانمَ -وئِ ِاژ"Airyanem-
–vaejeدر کلمه دوم ،واو مفتوح ،بقیه با کسره -نامگذاری شده است")۵۷ .
از پاسز سوال دو پرسش مطرح است که یکم  -اگر این جغرافیا حدود ایران باشد ،پس جغرافیای حدود آریاناا کادام سااحات
را احتوا می دارد؟ جاز ایان کاه بپاذیریم ایان یاک مغالطاه در تعیاین حادود ایان دو اسات ،پاساز قاانع کننادۀ دیگاری بارای آن
نخواهیم داشت .دوم  -در بح

باال ایران را در مکان های ایران های مختلف قرار می دهند و بعادش هام حادود معاین شادۀ

آریانااا را بااه نااام "ائریااانم وئااژ" یااا آریاناوئجااه متااذکر ماای شااود .در صااورتی کااه در پاااراگراف پیشااتر آریاناوئجااه را در
ماوراءالنهر مسکن اولیۀ آریائی ها قرار داده بود ،چطور ممکن شود که آن را دوباره در ایران قرار داد؟
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هم چنان است تغییر نام آریائی ها و نام کوه هرا که جلیل دوستخواه نام کوه هرا را باه البارز و ممالاک آریاائی را باه ایاران
ترجمه کرده است .وی متن بند  ۴کردۀ  ۱مهریشت را چنین آورده است "نخستین ایزد میناوی کاه پایش از دمیادن خورشاید
جاودانۀ تیز اسب برفراز کوه البرز برآید .نخستین کسی که اراسته با زیورهای زرین از فراز کوه زیبا سر بر آورد .از آن
جا که آن مهر بسیار توانا بر همه خانمان های ایرانی بنگرد" )۵۸ .در صورتی که پور داود نام این کوه را در اوستا هارا
می خواند و آن را در جایی قرار می دهد که از آن جا ممالک آریایی را دیده می تواند .این ماتن بناد  ۱۳کاردۀ  ۴مهریشات
در ترجمۀ پور داود چنین اسات نخساتین ایازد میناوی کاه پایش از خورشاید فناا ناپاذیر تیاز اساب در بااالی کاوه هارا بار ایاد
نخساات ین کساای کااه بااا زیناات هااای زریاان آراسااته از فااراز کااوه) زیبااا ساار باادر آورد از آن جااا آن مهاار) بساایار توانااا تمااام
منزلگاهان آریائی را بنگرد)۵۹ .
دلیل این که شخصیت های دانشمندی چون دوستخواه نام های باستانی را به طاور عماد تغییار مای دهناد درسات فهمیاده نمای
شود جز آن که بپذیریم برای جعل هویت ها خواهد بود .اگر نه چگونه جغرافیاای معاین شاده آرباناا در مناابع اساطوره ای و
تاریخی بتواند در جغرافیای محدود ایران بگنجد؟
هرچند که در تعیین حدود ایران از دوران باستان تا دورۀ حاضره جرو بح هایی در جریان باوده کاه نسابت باه حادود ایان
نام دانشمندان نظ ریاات متفااوتی ارائاه داشاته اناد .ولای در هرحالات یاک امار مسالم قباول شاده اسات کاه آن طارف دریاا آماو
مربوط قلمرو ایاران نباوده اسات .در ساال هاای اخیار تالشای در جریاان اسات کاه طاوری وانماود کنناد کاه مردماان تاجیاک
ماوراءالنهر نیز از جملۀ ایرانی ها اند .آن عده از افراد بی خبر که از تاریز و هویت خویش آگاهی ندارند به این باور شده
اند و تاکید می ورزند که ایران به معنی آریایی بودن است ،لذا همۀ باشنده گاان ایان سارزمین کاه هویات آریاایی دارناد گویاا
ایرانی اند و برای اثبات قول خویش به حربۀ سیاسی پناه می برند .و نوعی تالش باه خارچ داده مای شاود تاا هویات تاورانی
ایاان مردمااان را در فراموشااگاه تاااریز دفاان کاارده و باارای مردمااان تاجیااک یااک هویاات سااازی دیگااری کننااد .در حااالی کااه
اصطالح تاجیک از نام های جدید تاریز است و بدون شک این مردماان هماان تاورانی هاایی اناد کاه فقاط باه زباان فارسای
صحبت دارند و از نظر تاریخی و فرهنگی هیچ ارتباطی به ایران ندارند .تعدادی از محققین تاجیک در این ته وتاالش اناد
تا به این ادعای شان جامۀ حقیقت بپوشانند و آن گاه هویات تاجیاک باودن را بار هماۀ اقاوام آریاایی سااکن آسایای مرکازی و
سایر نقاط برچسب بزنند .جالب ترش این که تاجیک ها را مربوط به ایران شرقی قلمداد می کنند.
هرچند ادعاهای سیاسی چندان موثر نمی افتند و دایما برخالف معیارهای علمی و اکادمیک قارار مای گیرناد ،باا آن هام ایان
گروه افراد توجه نکرده اند که حدود ایاران شارقی از کجاا تاا باه کجاا باوده اسات؟ و چارا ایاران را از نظار اساطوره باه دو
قسمت غربی و شرقی شناخته اند؟ بهتر است از دالیل منابع ایران در اثبات ایان ادعاا اساتمداد جسات .در یاک منباع ایرانای
این حدود این طور معین شده که نوشته اند "با توجه به جغرافیای تاریخی ایران باستان ،داساتان هاا و حاواد اسااطیری و
ملی ،می توان احتمال داد که شهر های آمل ،ری ،اصفهان ،مناطق شرقی فارس و غربی کرمان ،توانساته اناد ارتبااط هاای
مختلف اقوام شارقی و غربای آریاائی را بار قارار ساازند .داساتان هاا و افساانه هاای محلای باقیماناده ،مخصوصاا ً مرباوط باه
کرمان و شیراز ،بررسی حوادثی که میان مردم البرز شرقی و مرکزی باا دامناه هاای جناوبی آن – ری -تاا اصافهان اتفاا
افتاده است ،می تواند کمک مؤثری در حل معما های میان ایران شرقی و ایران غربی باشد)۶۰ .
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یکای از ساااللۀ هااای حکمروایاای در ایاران شاارقی همانااا حکوماات اشااکانیان مای باشااد کااه بنااا باه اخااتالف عقیااده و مااذهب بااا
ساسانیان سبب شده تا ایران به دو قسمت شرقی و غربی در نظر گرفته شود .حاکمیت اشکانیان را کاه باه دیان میتراپرساتی
معتقد بوده اند در ایران شرقی بوده است .حال آن که حاکمیت ساسانیان که به دین زردشاتی گرویاده بودناد در ایاران غربای
قرار داشته و ساحات دیگر به غیر از این دو قسمت در قلمارو تاورانی هاای آریاایی مای آماد .کاه عمادتا ً در اراضای آسایای
مرکاازی یااا ماااوراءالنهر حاکمیاات داشااتند .محققااین اندیشااۀ سیاساای و ساااختار حکااومتی آن بااه سااتایش گرفتااه و آورده انااد کااه
اندیشه سیاسی و ساختار حکومتی اشکانیان منحصار باه فارد باوده و مردمگرائای در آن بسایار بیشاتر از دوران هخامنشایان
بوده است .اختالفات شدید ساسانیان – گروه بزرش دیگری از پارس ها -با اشکانیان که حتی آنان را آریائی نمای دانساته و
با توجه به اختالفات مذهبی با آنان که در کتب معتبار باه طاور گساترده ذکار شاده ،خاود نشاانه تفااوت هاای بنیاانی اندیشاه و
ساختار سیاسی اقوام آریائی در ایران می باشد )۶۱ .دیده می شود کاه ایرانیاان غربای حتای اشاکانیان را آریاائی نمیدانساته
اند و آن هم در قلمرو ایران ،در صورتی در همین دوره آریائی های سکائی و بعاد هام کوشاانی هاا بیارون از قلمارو ایاران
حکمروایی داشتند .پس ایران چه در باستان و چه در شرایط امروزی دارای حدود مشخص بوده و نمی تواند همۀ آریاناا را
افاده کند ،با آن که از نظر معنا هر دو مترادف هم باشند.
عامل دوم  -کار تعدادی از مبلغین ایرانی است که تاثیر بیشتری انداخته است .این شیوۀ تبلیغ ساابقه دور و درازی دارد کاه
به سال های اولیۀ هجری بر می گردد .آن زمانی که آخارین پادشااهی تاورانی هاای آریاایی باه وسایلۀ ایرانای هاا و تورکاان
سقوط می کند و شاهنامه سرایی آغاز می یاباد ،چنای ن وسایله اساتفاده مای شاود .از شااهنامۀ ابومنصاوری گرفتاه تاا حکایاات
منظوم گشتاسه و ارجاسه دقیقی بلخی و شاهنامۀ فردوسی که هر کادام دسات در ایان تبلیاغ دراز کارده و هویات بخشای از
آریایی ها را واژگونه جلوه داده اند .این کار به صورت متداوم از آن زمان تا کنون ادامه داشته است.
آن چااه در گذشااته هااای دور در رابطااه بااه واژگااون جلااوه دادن حقااایق تاااریخی و فرهنگاای و عقیااده تاای صااورت گرفتااه ،بااه
احتمال بنا باه احساساات برتار شامردن گاروه مردماان و نیاز بای خبار باودن از حقاایق آن زماان باوده اسات .مگار ،در نظار
نگرفتن حقیقت تاریخی و فرهنگی و عقیده تی و زبانی امروزی که این کار صورت می گیرد؛ سوال برانگیز می شاود ،آن
هم نه به وسیلۀ افراد عادی و معمولی جامعه بلکه توساط دانشامندان و پژوهشاگران چناین کااری صاورت مای گیارد؛ بارای
نمونه از این نوع تبلیغات چند نکته از گفته های این دانشامندان اشااره مای گاردد کاه تاالش ورزیاده اناد تاا ناام آریاایی را باه
ایرانی تبدیل کنند و اسناد تااریخی را مساز نمایناد .یکای از دانشامندان بازرش کاه در شناساایی اوساتا زحماات قابال ستایشای
کشیده ،دانشمند و اوستاشناس ایرانی ابراهیم پورداود است .وی حینی که مهر یشت را تفسیر می کند در پاورقی صفحه می
آورد که "از ممالک آریائی ایران اراده شده ،در قدیم ایران خاک آریا نامیاده مای شاده اسات" .هام چناان موصاوف از فارس
هخامنشی استدالل می کند و می آورد که "اریا  " airyaبه معنای ایرانای اسات .باا آن کاه موصاوف ایان ناام را در اوساتا باه
دقت تدقیق می نماید و می گوید که در اوستا مکرراً به کلمۀ ائیریه بر می خوریم .چنان که در خارداد یشات فقارۀ  ۵و آباان
یشت فقرات  ۴۹و  ۵۶و  ۶۹و  ۱۱۷و تشاتر یشات فقارات  ۶و  ۳۶و  ۵۶و  ۵۶و  ۶۱و مهریشات فقارۀ  ۴و اساتات یشات
فقرۀ  ۵و زامیاد یشت فقرات  ۵۶و  ۶۹و وندیداد فرگرد  ۱۹فقرۀ  ۳۹و غیره این کلمه صفت است ،یعنی آریایی ایرانای).
هم چنین کلمۀ ائیرین کاه در اشاتات یشات فقارۀ  ۱و در دو سایروزه کوچاک و بازرش فقارۀ  ۹آماده ،نیاز صافت اسات یعنای
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منسوب به آریا .همین کلمه است که اکنون ایران گوئیم .او می افزاید که نگارنده در هر جایی از یشت ها که به ایان کلماات
برخوردم آن ها را به آریایی و آریا ترجمه کردم .شااید صاواب در ایان باود کاه باه ایرانای و ایاران ترجماه کانم تاا صاراحتا ً
معلوم باشد که تا به چه اندازه وطن مقدس ما در کتاب مقدس یاد شده است)۶۲ .
جالب است که شخصیتی چون پورداود زحماات زیاادی را متقبال مای شاود تاا هویات آریاایی را برجساته بساازد ،ولای دفعتاا ً
روحیۀ ایرانپرستی چنان در فکرش رسوی می کند کاه نسابت باه کاار انجاام شاده حسارت مای خاورد کاه ناام آریاایی را چارا
ایرانی نساخته ،با آن که در پهلوی نام آریایی "ایران" را در چندین جای اضافه میکند و حتی خود می گوید که اوستا دارای
عالئم روزگاران بسیار قدیم است .در اوستا نه از مادها اسم برده شده و نه از فارس ها ساکنین ایران هنوز آریا اسام دارناد
و مملکت آن ها خاک آریا خوانده می شود)۶۳ .
سوالی مطرح می شود که چرا دانشمندان در تحقیق و پژوهش حقیقت را می خواهند بپوشانند؟ آیا چنین کاری حقیقت مسئله
را دگرگون نمی سازد؟ اگر به استدالل دانشمند مذکور در مورد نام آریایی غور کنایم در متاون باساتانی باه ایان حقیقات مای
رسیم که این متون با این نام مزین اند که بعدها ممالک آریایی میان فرزندان فریدون تقسیم شده و سرزمین هاای تقسایم شاده
به نام سه پسر فریدون شهرت می یابند که ایران یکی از این سرزمین ها است و دو سرزمین دیگار باه ناام تاوران و سایریم
می باشند .وقتی از ناام آریاایی یااد مای گاردد ،بای شابهه هار ساه سارزمین را احتاوا مای دارد .حاال اگار آریاایی را باه یاک
سرزمین مختص کرد و همۀ دار و ندار آن دیگران را در یکی گنجاند و ناامش را ایاران گذاشات؛ چشام پوشای از دو دیگار
چه تاثیر به بار خواهد آورد؟ اگر به حقایق تاریخی بنگریم همین روحیه ایران پرستی یک بخش عظیم تااریز آریاایی هاا را
در پرده کشیده که حتی از نظر مورخین پنهان مانده است .تاریز آریایی هایی تورانی در خاکباد ناسیونالیسام ایاران و تارک
لگد مال است .با آن که دانشمند بزرش ایران پورداود به این نکته متوجه شده و در جا جاایی تاکیاد مای کناد کاه ناام تاورانی
های یادشده در اوستا آریایی است .اما هیچ گاهی به تاریز حقیقی این اقوام کاری از پیش برده نشده است.
در ایران سازی آریایی ها نه تنها احساسات پورداود منعکس است بلکه تعداد دیگری هم عمدی و یا غیرعمادی باه ایان کاار
دست زده اند .رضا مرادی دانشمند دیگری به عین شیوه عمل می کند .رضا مرادی زماانی مای خواهاد جغرافیاای آریاوئجاه
را توضید دهد به سرزمین های نواحی اطراف دریای آمو اشاره می کناد و مای آورد کاه اشاارههای جغرافیاایی موجاود در
افغانستان امروزی و نواحی پیرامون
مهر یشت نشان میدهد که محل سرایش آن ،سرزمینهای جنوبی آسیای میانه و شمال
ِ
رود «آمـو» آمـودریا) بوده است .جایگاههایی که از سرزمینهای اصلی ایرانی باه شامار میآماده اسات .اشاارههای متعادد
در مهر یشت نسبت به تقسیمات کشوری و دادگری ،نشانه وجاود سارزمین و جامعاهای مانظم ،منساجم ،قانونمناد و باا شاکوه
است ) ۶۴ .این دانشمند سرزمین های پیراماون رود آماو را سارزمین اصالی ایرانای باه حسااب مای آورد .نمای دانام کاه باه
تاریز اقوام آریایی ها توجه نداشته و یا هم خواسته تا از سرزمین های اقوام تورانی آریایی انکار نماید .دریای آمو به طور
عموم سرحد ایران و توران بوده کاه بخشای از سارزمین هاای جناوب شارقی ایان دریاا هام در سایطرۀ تاورانی هاا باود .پاس
چطور آن را سرزمین اصلی ایرانی قلمداد کرد؟ سرزمین هایی که یاد شده در حقیقت نخستین خاستگاه آریایی ها است و به
باور دیاکونوف  )۱۹۹۹ - ۱۹۱۴خاور شناس بین المللی اهل روسیه همۀ اقوام آریایی احتمااالً خاساتگاه مشاترکی داشاته و
زمانی به لهجه های مختلف یک زبان سخن می گفته اند و نمی توان پنداشت کاه کااربر واژۀ آریاا ،فقاط بارای برخای از آن
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ها معتبر است و دیگران را شامل نمای شاود .ناک .دیااکونوف )۱۴۳ - ۱۴۲ ،زیارا از تخاریاان در شار تاا ایرلنادیان در
غرب همگی شاخه های مختلف یک خانواده را تشکیل می داده اند)۶۵ .
هم چناان سایاوش اوساتا دانشامند دیگار کاه باه بااورش عقبگارد تااریز آریاایی هاا تاا هازارۀ هفاتم مای رساد ،حادود ایاران را
وسیعتر از دیگران می آورد و می گوید که امروز با کشفیات تاریخی ،ما به عنوان عناصر آریایی می تاوانیم تااریز متمادن
آریایی را به هزارۀ هفتم پیوند بدهیم ،زیرا که اولین نشانه های کشف شده از تمدن در "نجد ایران" کاه تاجیکساتان و اساتان
های بسیاری از ایران را شامل می شود ،حد اقل به هفت هزار سال پیش می رسد)۶۶ .
داکتر حسن سیاوش در کتاب "عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها" با آن که این روحیاه ایاران ساازی آریاایی هاا را
به مالمتی می گیرد و می گوید که نباید واژه آریایی یا ایران ویج را دقیقا به مردم ایرانی و یا مردمی که در ایران باساتان
می زیستند ،اطال کنی .وی استدالل نولدکه را تکرار می کند و می آورد که به قول نولدکه ،نباید آریانا را اصطالحی کلی
برای توصیف تمامی ایرانی از شر تا غرب نسبت داد ،چون استرابون آریانا را در شر ایران دانسته است)۶۷ .
جالب است که تعادادی از دانشامندان ایاران در رابطاه باه اختاراع هویات در برابار دیگاران باا ایان دیادگاه هساتند کاه هویات
سازی نه باید اختراع گردد .دکتر آیدین پور مسلمی که از این هویت سازی کاذب تاریخی گله مند اسات کاه در دانشانامه هاا
جریان دارد .او در مورد نامگذاری خط به نام عربی بر این تاکید دارد و مای آورد "و ساپس در ساالهای اخیار تاالش شاد
برای یک نظریه غلط تاریخی ،بنیان علمی نه کشف ،بلکه اختراع شود .ولی این که حتی خود ما ایرانیان این خط را بادون
پرسش و تحقیق عربی بنامیم بسیار دردناک است .تعصب و قوم گرایی بیشک مردود است ،ولی اجازه نادهیم متعصابان و
قوم گرایان عرب و یهود هویت و تاریز سرزمین مان را دگرگون کنناد و بخشای از مراکاز علمای غارب در تعطیلای اغلاب
کرسیهای ایران شناسی و تعصب بر پروژههای گریکورومن یونانی -رمی) به دالیل سیاسی به این ادعاهاا باا نظار مثبات
بنگرند و آنها را تایید کنند و دانش نامهها باا ایان تحریاف نوشاته شاوند )۶۸ .دیاده مای شاود کاه باا ناام گاذاری خاط باه ناام
عربی دانشمندان ایرانی مشتعل می شوند که برای شان پذیرفتنی نیست .ولی هرگز به این دساتبرد تااریخی کاه هویات کامال
تورانی های آریایی پس از سقوط آخرین سلسلۀ آن یفتلی ها یا خیونان به نام ایرانی و یا هام تاورکی اختاراع شاده ساخنی در
میان نمی آید.
ج  -آریائی بودن تورانی ها
تا کنون معلوم گردید که دانشمندان و پژوهشگران دو نظر متفاوت در تشاخیص هویات اتنیکای تاورانی هاا ارائاه داشاته اناد.
گروهی به این نظر بودند کاه ایان اقاوام در جملاۀ اقاوام ترکتباار محساوب مای شاوند و گاروه دیگاری باه آنهاا هویات اتنیکای
ایرانی داده و تالش به خرچ داده اند تا هویت آن ها را ایرانی اثبات نمایند .گروه بزرگی از پژوهشاگران و محققاین باه ایان
باور اند که این اقوام نه ترکتباار اناد و ناه هام ایرانای بلکاه ایان هاا از نخساتین قبایال آریاائی هاا اناد کاه در درازی تااریز باا
ایرانی ها در مقابله بوده و سرانجام آخرین ساللۀ سلطنتی آن ها توسط ایرانی ها در اتحاد تارک هاا ساقوط کارد .دانشامندان
به این باور ا ند که نسبت این اقوام از نظر اسطوره و نیز کتب تاریخی باه فریادون مای رساد کاه سرسلسالۀ نساب آریاائی هاا
ماای باشااد .فریاادون کااه در اوسااتا "ثرئتااون" پساار "آثویااه" و در پهلااوی "فااردون" و در فارساای "آفریاادون" و "افریاادون" و
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"فریدون" نام گرفته شاده یکای از کهان تارین چهاره هاای اسااطیری در اوساتا و دیگار ماتن هاای دینای و نیاز در شااهنامه و
دیگر کتاب های فارسی و عربی پس از اسالم است .به نوشتۀ یسنا هات  ،۹بند " )۶ - ۶آبتاین" پادر فریادون دوماین کسای
است که در جهان استومند ،نوشابۀ آئینی هوم را از گیاه هوم بر می گیرد و به پاداش این کار است که پسری به نام فریدون
برایش داده می شود؛ پسری که اژی دهاک سه پوزه کلۀ شش چشم  . . .را شکست می دهد و به بناد مای کشاد .هموسات
که دو همسر اژی دهاک دختران یا خواهران جمشید) را به همسری خود در می آورد .آب .بندهای  )۳۵ - ۳۳فر شااهی
که به پیکر مرغ "وارغن" از جمشید جدا می شود ،باه فریادون مای پیونادد و از پرتاو آن پیروزمنادترین مردماان مای شاود.
زام .بند  ) ۳۶هم چنان وندیداد منبع دیگری است از او نام می برد که زادگاهش سارزمین "ورن" خواناده شاده اسات و نیاز
در دیگر بخش های اوستا "ورن" را جای رویدادهای مهم زنده گی فریدون می بینیم .وندیداد فر ،۱ .بند )۱۷
جلیل دوستخواه در زیر نام "فریدون" آورده است کاه در وندیاداد فار ،)۲۰ .از "ثرئات"  -نخساتین پزشاک و درماان بخاش
روی زمین  -سخن به میان می آید و دارمستتر پس از بح و ریشه یابی این نام و سنجش آن با "ثرئتاون" نتیجاه مای گیارد
که "ثرئت" و "ثرئتون" دو شکل یک نام است و در واقع این فریدون است که از او به عنوان نخستین پزشک یاد می شاود.
زگد ).همان این برداشت دارمستتر را در ادب و سنت ایرانیان نیز در بارۀ فریادون مای بینایم و ناام او در شامار ناام هاایی
است که بر تعویذهای درمان بخش می نوشتند )۶۹ . .شجرۀ تورانی ها )۷۰
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فریدون

تورج

ایرج

سلم

زادشم
ویسه

پشنگ

اخاست

اندیریمان

افراسیاب

گروی زره

اغریر

گرسیوز

زنگوله

کهرم

سپهرم

گردگیر

گیس
فرن
کهیال
اندیریمان

گلباد

کهرم

پیلسم

نستهین

کروخان

قهراخان
انامید

شیده

جهن

سرخه

منیژه

ارجاسب

هومان

بارمان

لهاک

پیرام

فرشیدورد

سیامک
جریره

رویین

فرود

شاهنامه هم فریدون را پسر آبتین و فرانک آورده که در داستان پادشاهی او کاوۀ آهنگر سر بیرون می کناد و بارای از باین
باردن اژی دهااک آساتین بار مای زنااد و باا فریادون همدسات مای گاردد .باار طباق نوشاته هاای فردوسای خداونادگار شاااهنامه
فریدون سرزمین های زیر حاکمیتش را میان فرزندان خود ایرج ،تورج و سلم تقسیم مای کناد کاه ایارج باه وسایلۀ دو بارادر
دیگر کشته می شود .دوام این داستان در شاهنامه مضمون اصلی شاهنامه است که در حقیقت نسب تور یاا تاورج کاه بعادها
اقوام به جامانده از او به نام توران یا تورانی ها شهرت یافته اند .ابیاتی از آن داستان از قلم ابوالقاسم فردوسی از شاهنامه
به ســوی فـــریدون نهـــادند روی

جـــوانـــان بـیــنـــادل راه جـــوی

نهفـــته چو بیرون کشید از نهـــان

به سه بخش کرد آفریدون جهـــان

یکی روم وخاور دگر ترک وچین

سیم دشت گـــردان و ایـران زمین
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نخستین به سلـــم اندرون بنگـــرید

همه روم و خـــاور مراو را سزید

به فـــرزند تا لشکـــری برگـــزید

گـــرازان ســـوی خاور اندرکشید

به تخــت کـیـــان اندر آورد پـــای

همـی خواندنـــدیش خاور خـــدای

دگـــر تور را داد تـــوران زمیــن

ورا کـــرد ســـاالر ترکان و چیـن

یکـی لشکـــری نا مزد کـــرد شاه

کشید آنگـــهی تور لشکـــر به راه

بیامـــد به تخت کـــئی برنشـــست

کمر بر میان بست و بگـشاد دست

بزرگان برو گـــوهـــر افشـــاندنـد

همی پاک توران شهـــش خواندند

از ایشان چـو نوبت به ایرج رسید

مر او را پـــدر شـاه ایران گـــزید

هـــم ایران و هم دشت نیزه وران

هـــم آن تخت شـاهی و تاج سران

بـــدو داد کـــورا ســـزا بود تـــاج

همان کرسی ومهر وآن تخت عاج

نشســـتند هـــر سه به آرام و شـاد

چـنـــان مـــرزبانـــان فـــری نـژاد )۷۱

مورخین مشهور و به نام هم به این باور اند که تورانی ها از جملۀ اقوام آریائی به شمار می روند .از جمله ابسنلد س .تولد
معیقد سور که تو.بنن ن ر .بصل آ.ی ئد سورند او این مسئله را چنین توضید میدهد که نام توران در اوستا آمدهاست و چناین
بنظر میرسد که تورانیان شاخه ای از آریائیان بودهاند .میان ایرانیان و تورانیان دشمنی وجود داشت .از سد ٔه ششم مایالدی
که ترکان به آسیای میانه راه یافتند ،شباهت این دو نام سبب شد که بعضی نام توران را با نام ترکان یکی بدانناد .حاال آنکاه
رابطه ای میان ایان دو ناام موجاود نباود( .رضاا ،عنایات هللا .ایاران و ترکاان در روزگاار ساساانیان .ص  ۵۵تاا )۷۲( )۶۶
سرخد ری ر تف اد گراه تو.بند ا بیربند .ب صرف ر .متئله ب شهر ا ص ربنشنند آن ه مد ربنند ال د بی نظ ر بتنن ک
کدبم تف اتد من ن آن ه نبوره بست دانشمند آلمانی مارکوارت مینویسد تورانیان آریاائی ناژاد بودناد و فار آناان باا ایرانیاان
در این بود که ایرانیان به تادریج شهرنشاین شاده و باه کشااورزی و زراعات میپرداختناد حاال آنکاه تورانیاان بیابااننورد و
چادرنشین بودند)۷۳ .
سن سر توضن د بسن ر ذکرشده م د ت وبن گف ت ک ه ت و.بند ه بی نخت ین بق وبم آ.ی ئد بن د ک ه سخش د بی بی بق وبم ت عص ر
ح ض ر تم م مشخص د هوی ت بتنن د بالن ۀ آ.ی ئد ه .ب نن ز م ف وال ربش یه بن د رالیل د ک ه ب.بئ ه ش ده م .ب س ه بی نینج ه
منرس ند که :
-

سر بس س بسطو.ه ه ا شوبهد ت .یخد نتبت تو.بند ه سه فریدان سرسلتلۀ آ.ی ئد ه مد .سد
تو.بن ا ترک سبب گرریده که تو.بند .ب بی تب  .ترک م توب سدب.ند

-

شب هت ن م ه

-

قرب .ربرن بق وبم مخیل ف ر .ربس ی ن ه

ش هن مه س هوی ت ه

میف اد ا ب.بئ ه ن دبرن مشخص د بی بق وبم

س عو شده که ربنشمندبن آن .ب بشیب ه ت .یخد سن مند
-

ب.تب ط تو.بن س ترک سنشیر بی حت ب جغربفن ید ش هن مه گرفیه شده خ بصی ً که ترک شمررن آس ن
طول آن یم ن ت منل شده سور که سعده ن م ترک ج
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-

تف اد یی ر فرهن د تو.بند ه س ترک ه رب.ند

-

هجوم بقوبم تو.بند عموم ً بی ج نب شرق سه بی ربن ص و.د گرفی ه ک ه سع ده هج وم ت رک ه س ه بی ربن نن ز بی
همن طرف سوره که تو.بند ه سه آن ق لب گرریدند
بیربند ا آ.ی ئد کلم د همریش ه س وره بن د ،م ر ح دار جغربفن ئد آن ه بی ه م میف اد س ور ،بی ربن جزئ د بی

-

آ.ی ن سور نه همۀ آن
-

تو.بند ه بی نژبر بیربند نه ،سل ه س بیربند هم نژبر سوره ا هر را آ.ی ئد م توب مد گررند

-

تو.بن بیربن شرقد نبوره سل ه بیربن شرقد ا غرسد هر را مرس وط بی ربن س وره بن د ا ت و.بن ح دار علن ده ب
ربشیه بست
تالش سرب بیربند نش ن ربرن تو.بند ه سبب گرریده که ر .ت .یخ تو.بند ه

-

آ.ی ئد غل ط فهم د .خ ره د ا

هویت قومد بی بقوبم ر .بسه م قرب .گنرر
نینجه بی که تو.بند ه رب.ب هویت بتنن د آ.ی ئد بند که ر .کی ب باسی ا س یر مدب.ک ت .یخد بی هویت س ه ط و .ابض ح
تثبنت مد س شد

مقابلۀ تورانیان و ایرانیان
مقابله و کشمکش های میان ایرانیان و تورانیاان باه مراحال اولیاۀ زناده گای ایان اقاوام مای رساد .درگیاری هاا و جناگ هاای
خونین و طوالنی آن ها حتی مضمون حماسۀ ملی ایرانی ها شده است .احتماالً ریشه ایان کشامکش هاا باه دوران کهان پایش
از تاریز و دوران نخستین روزهای زیست آن ها برسد .متن کامل کتاب اوستا بر بنیاد همین جناگ هاا اختصااص داده شاده
است .چنانچه در فقارۀ  ۶۶از آباان یشات آماده اسات "وقتای کاه جاماساب از دور دیاد کاه لشاکریان دیویسانان دروغ پرسات
صف جنگ آراسته پیش می آید فدیه نیاز ناهید نموده از او درخواست که او را به اندازۀ تمام آریائی ها از یک فاتد بازرش
بهره مند سازد")۷۴ .
بدون شک در این فقره اشاره به جنگ ارجاسب تورانی دیویسناست .کی گشتاسب پس از آن که دین مزدیسنا را پذیرفتاه باه
زردشت گروید ،ارجاسب کس به نزد گشتاسب فرستاده پیغام داد که به دین قدیم اباء و اجداد خویش کایش آریاائی) برگشاته
بااا او همکاایش بمانااد .گشتاسااب از مزدیساانا رو نگردانیااد بااه ناچااار کااار بااه جنااگ کشااید .داسااتان ایاان رزم مااذهبی در کتاااب
کوچک پهلوی ایاتکار زریران مندرج است)۷۵ .
اسطوره های آریایی ها روایت دارند که فریدون سرزمینش را میان سه فرزندش تقسیم کرد و سهم هر کدام را معین
ساخت .فریدون که در انتقام جمشید ضحاک را از میان می باردارد ،خاود پادشااهی را ایجااد مای کناد کاه قلمارو وسایعی را
گویا در اختیار داشته و به عقاید و باورهای جمشید معتقد است.
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در دورۀ فریدون آریائی ها معتقد به چندین خدایی بودند ولای بیشاتر عقیادۀ میتراپرساتی یاا مهرپرساتی معماول باود و
بازمانده گان او نیز به این باورها معتقد بودناد .چنانچاه سع د بی با س ه پت رش بی رو ،ت و.و ا س لم س ر س ریمن ه

آ.ی ید

ح مرابید مد کنند یم ند که بی س ریمن ه توس ط فری دان من ن پت ربنش تقت نم م د ش ور سن س ه .ابی ت بس طو.ه ه
بیربنن ن تو.و ا سلم سه بی تقتنم د ق نع نمد شوند آن ه گوی سر ضد بیرو رسنت ه س ه .به بندبخی ه ا با .ب بی س ن م د سرن د
که بی عمل ش ن س عو آتش بفرای جنگ ا من قش د من ن آن ه مد گررر س آن که ر .یر ا خ و.ر هت یند م ر عقن ده من د
.سوم ا عنعن د مشیرکد منب شند ا آن .سوم ا عنعن د .ب حرمت مد گزب.ند بی مررم ن ط و .ک ه بی می ون ت .یخد س ر
مد آید سه آئن ا کنش جمشند فخر مد کنند جمشند سه منثرب ا ری ر بلهه ه معقید سور که سعد بی با فریدان ا باالرۀ با ننز س ه
بی عقنده س ا .ربشیند ا ر .بسی

م آن ننز تالش مد کررند چن نچه بی س ا.ه سه سربسر رنن نفوذ کرر

س گۀشت یم ن من ن باالر ه

فریدان ر .سریمن ه

آ.ی ید جدبید ه ابقع شد ا ر .سریمن ه

آن ه بق وبم ا

قب یل مخیلف سر سر آا.ند که سه طو .عموم ر .بسن ر را.ۀ س سی ن بی را گراه مررم ن سنش یر ی ر ش ده بس ت س ه ط و .عم وم
گراه ی بقوبمد که ر .قلمرا بیرو سورند سه ن م بیربن ا گراه ی قب یلد که ر .قلمرا ت و.و سورن د س ه ن م ت و.بن مت مد گرری ده
بند بی گراه سند ر .کی ب باسی  ،بی ت  .ی.یربن ا قتم ً ر .ش هن مه ا س یر آث  .کیب ا بسن ر ت .یخد سه چشم م د خ و.ر
سر سنن ر بی بسن ر مق سله ا کشم ش ه من ن آن ه سر بس س سه ع مل سوره بست بلف  -ع مل ب.بض د ا بف زبیش نف وس ،ب -
ع مل فرهن د ا مۀهبد ،و  -ع مل شنوۀ ینده گد
الف  -عامل اراضی و افزایش نفوس قراری که معلوم است تعداد نفوس این اقوام روز تا روز زیاد می شد و آن ها بارای
دوام زنده گی خویش که دامداری پیشۀ اصلی آن هاا در مراحال اولیاۀ زناده گای شاان باود باه علوفاه و چراگااه هاای اضاافی
نیازمند بودند که جنگ های اولیه میان این اقوام بر مسئلۀ اراضی و چراگاه ها صورت می گرفت .روز تاا روز کاه نفاوس
آن ها بیشتر انکشاف کرد و به گروه ها و ایال هاایی تقسایم شاده و مواشای بیشاتری را مای پروراندناد باه اراضای و چراگااه
های وسیعتری نیازمند گردیدند که برای تصرف اراضی بیشتر جنگ ها میان آن ها شروع شد .به احتمال زیاد هم نام یافتن
و نام گرفتن این اقوام هم از همین مرحلۀ زنده گی آن ها آغاز شده باشد که نام های ایرانی و تورانی را به خود یافتناد .ایان
جنگ ها شدت زیادی نداشت .در این جنگ ها طرفین قلمرو همدیگر تصرف می نمودند و به طور دایام مرزهاایی را میاان
هم تعیین می کردند .به این صورت وقتی گروهی در جنگ مغلوب می گشت مجبور به پرداخت باج و خراج به غالاب مای
شد .با چنین وضعیت در عهد پادشاهی گشتاسه ایرانی ها به تورانی ها باجگذار بوده اند که داستان های شاهنامه حکایه از
آن دارند .در این گیرو دارها تعیین مرز قلمرو خود عامل جنگ میان آن ها بود .چنانچه از تعیاین مارز تاوران و ایاران در
داستان جنگ افراسیاب با ایران حکایه دارد ،وقتی افراسیاب سپاه ایران را شکست می دهد و پس از آن به صلد می رساند
 .در عهدنامه طوری ذکر کرده اند که تیری انداخته شود به سوی سرزمین توران و هر جا کاه تیار رساید هماان محال مارز
ایران و توران تعیین گردد .این قصه در اوستا بازگو شده که در فقره های  ۶و  ۳۷تشتر یشت آمده است که تشاتر چسات و
چاالک به ساوی دریاای فراخکارت بشاتابد .هماان طاوری کاه تیار در هاوا از کماان بهتارین تیراناداز آریاائی ارخاش از کاوه
ائیریوخشوت به طرف کوه خوانونت پرتاب گردید .ارخش همان اسات کاه در مجمال التاواریز ارش شایوا تیار ضابط اسات.
 )۷۶تعیین مرز در میان ایران و توران از قصه ای در اوستا شده ،زبانزد مورخین و دانشمندان در طول تاریز ایان اقاوام
بوده است .یکی از این دانشمندان مشهور ابوریحان البیرونی می باشد کاه در آثارالباقیاه راجاع باه جشان تیرگاان کاه در تیار
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روز در تیاار ماااه اتفااا ماای افتااد؛ چنااین ماای نویسااد "پااس از آن کااه افراساایاب بااه منااوچهر غلبااه نمااوده او را در طبرسااتان
محاصره کرد؛ بر این قرار دادند که حدود خاکی که از ایران باید به توران برگزار گردد به واسطۀ پرش و خط سیر تیاری
معااین شااود .در ایاان هنگااام فرشااته اساافندارمذ حاضاار گشااته اماار کاارد تااا تیاار و کمااانی چنااان کااه در ابسااتا بیااان شااده اساات،
برگزینن د .آن گاه آرش را که مرد شریف و حکیم و دینداری بود برای انداختن تیر بیاوردند .آرش برهنه شده بدن خویش به
حضار بنمود و گفت ای پادشاه و ای مردم به بدنم بنگرید مرا زخم و مرضی نیست .ولی یقین دارم که پس از انداختن تیار
قطعه قطعه شده فدای شما خواهم گردید .پس از آن دست به چلۀ کمان برد به قوت خداداد تیر را از شست رها کارد و خاود
جان تسلیم نمود .خداوند به باد امر فرمود تا تیر را حفظ نماید .آن تیار از کاوه رویاان  ۱باه اقصای نقطاۀ مشار باه فرغاناه
رسید و به ریشۀ درخت گردکان که در دنیا بزرگتر از آن درختی نبود ،نشست .آن موضاع را سارحد ایاران و تاوران قارار
دادند .گویند از آن جائی که تیر پرتاب شد و تا به آن جائی که فرو نشست شصت هزار فرسز فاصله است .بنا باراین جشان
تیرکان به مناسبت صلد ایران و توران می باشد .آثارالباقیه ،چاه زاخو ،ص )۷۷ )۲۲۰
در تعیین این سرحد در گفتار مورخین و دانشمندان محل افتاادن تیار آرش مکاان هاای مختلاف ذکار شاده اسات .بیرونای ایان
محل را در رویان اقصی نقطۀ مشر به فرغانه ذکر می کند .ولی در نوشتۀ طبری و دیگران نام ایان محال متفااوت اسات.
طبری که این داستان را ضبط کرده است .عین عبارت بلعمی که از او نقال مای کناد؛ چناین اسات "و هار دو ملاک بار ایان
عهد بستند و صلحنامه بنوشتند .پس آرش را اختیار کردند .و آرش مردی بود ک از وی تیر اندازتر نباود و بار تلای شاد در
آن حدود از آن بلندتر کوهی نیست و تیری را نشان کرد و بینداخت بار لاب جیحاون باه زماین آماد ".بلعمای ،چااه کاانپور،
 ۱۹۱۶میالدی ص  )۷۸ )۱۱۵همین سان در روض الصفا در صلد میان مناوچهر و افراسایاب از زباان افراسایاب چناین
می نویسد "مقرر و مشروط بر آن که آرش از سر کوه دماوند تیاری انادازد ،هرکجاا کاه آن تیار فارود آماد فاصاله میاان دو
مملکت آن محل بود و آرش بر قلاۀ جبال دماوناد رفتاه تیاری باه جاناب مشار افگناده از شسات رهاا کارد و آن تیار از وقات
طلاوع آفتاااب تاا ناایم روز در حرکات بااود و هنگاام اسااتواء بار کنااار جیحاون افتاااده" .روضا الصاافاء ،چااه لکنهااو۱۹۱۴ ،
میالدی ،ص )۷۹ )۱۶۵
تا جایی که دیده می شود تالش برای توسعۀ قلمارو و اراضای سابب شاده تاا باه طاور دایام ایاران و تاوران در مقابلاه باا هام
باشند.
ب  -عامیل فرهنگیی و میذهبی :یکای از عاواملی کاه جنااگ هاای اقاوام تاورانی و ایرانای را شادت بخشایده و آن را دواماادار
ساخته مسئلۀ مذهبی و فرهنگی می باشد .حکایه ها حاکی بر آن اناد کاه در دوره ای کاه ایرانای هاا باه تاورانی هاا باجگاذار
بودند و باج و خراج می پرداختند ،شخصیتی سر بلند می کند که از نظر عقیده تی به باورهای قدیمی آریایی معتقد نبوده و
بر خالف فرهنگ نیاکان شان به تبلیغات می پردازد .نه تنها که خود اعتقاد ندارد بلکه دیگران را نیز از آن مانع مای شاود.
این شخصیت زردشت است که در دربار گشتاسه دین جدیدی را ابالغ می دارد برضد باورها و رساوم معماول ایان درباار
گام بر میدارد تا آن جا که گشتاسب پادشان ایاران را متقاعاد باه آن مای ساازد تاا دیان جدیاد او را بپاذیرد .پاذیرش دیان جدیاد
توسط گشتاسب جنگ ها را میان ایران و توران دوباره شعله ور می سازد .گومیلف می گوید که آن چاه ایاران و تاوران را
از یکدیگر جدا میکرد ،نه تفاوت قومی بود و نه زبان ،بلکه تنها دین عامل افترا و جدایی آنان باه شامار مای رفات)۸۰ .
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همین بااور را ساایر محققاین نیاز دارناد ،شااهین مازنادرانی از ایان محققاین کاه مای گویاد در زماان مادهاا زردشات از میاان
ایرانیان برخاست و به دین و آئین کهنی که از زمانهای پیش میان این قوم معمول بود خارده گرفات و راه و روشای ناو در
پرستش خداوند بنیاد کرد .این دین خاص ایرانیان بود و تا غلباه اساالم در سراسار ایاران رواج داشات )۸۱ .س آن ک ه ری
ی.رشت ر .قلمرا گشی سب پۀیرفیه شده سور بم آریایی هاای قادیم کاه از نظار عقیادتی معتقاد باه الهاه هاای زیاادی بودناد در
قلمرو ارجاسه که با نام تورانی شهرت یافته اند ،شدیدا با زردشت به مقابله بر می خیزند .جلیل دوستخواه مفسر اوستا نیاز
به این باور است و می گوید که بنیاد آموزش و فلسفۀ زردشت با کهنترین باورهای آریائیان  -که به دورۀ زنده کی مشترک
هندو ایرانیان می پیوست  -تضاد آشتی ناپذیر داشت)۸۲ .
ی.رشت ر .ر.س  .پ رش هد گشی سب تم م تالش خویش .ب سه خرچ ربر ت ج

پ ید س رب تبلن غ ا ت رای ری خ ویش

پندب کرر با که شخصنت توبن ا میف ر سز.گد سوره اضع ر.س  .گشی سب .ب ر .مد ی سد که نت بت س ه پرربخ ت س و ا خ ربو
س ه ب.ج س ب رل خوش د ن دب.ر بی مت ئله ک ه س رب گشی س ب بی بهمن ت خ ص د سرخ و.رب .س وره. ،ب سه ن ه س خیه .س وم ا
بعیق ربد منیربئد .ب مررار مد شم .ر که س مررار شمررن بی بعیق ربد ر .بص ل گشی س ب .ب ترغن ب م د رب.ر ت عقن ده ا
س ا.ه

ب.ج سب .ب .ر کند که سه بی اسنله بی پرربخت س و ا خربو سه ب.ج سب .ه ید م د ی س د گشی س ب بی گفی ه ه .ب

عملد مد س یر ا بی پرربخت س و ا خربو سه ب.ج سب خور .ب مد کند که جنگ ه

شدید من ن آن ه ر .م د گن رر ش دد

بی جنگ ه ر .ربسی ن ه ید مشهور بست تعدبر یی ر بی ت .یخنویت ن ا ص حب قلم ن گۀش یه آن .ب ثب ت ک رره بن د سخش د
بی یک ربسی ند که ر .کیب توب.یخ ا بلقصص ح یه شده ا رکیر معن آن .ب ر .کی ب خویش آا.ره ر .بی نقل مد کننم؛ ر.
بی ربسی ن آمده بست :چون ارجاسب شاه در سپاه خود شورشی دید از هویت آن کودک کیانی ،که مانند قهرماانی میتاخات و
همچون زریر دلیرانه میجنگید ،بپرسید و پیشنهاد کرد هرکس او را بکشد دخترش بهستون را که در میان خیونان زیباتر از
همه بود به ا زدواج او درآورد و بیتاشی کشور را بدو دهد .ویدرفش بپیش رفت و بر توسن آهنین نعل زریر سوار شاد و باا
اسلحه ٔ گران مسلد گشت و بمیدان درآمد و خود را بپشت بستور رسانید ،چاه جارأت نداشات کاه باا او روبارو شاود .بساتور
متوجه گشت و او را بمصاف طلبید .ویدرفش با خودستائی بپیش رفت .توسن سیاه نعال زریار ،چاون آواز بساتور بشانید بار
چهارپای بایستاد و  ۹۹۹بار شیهه کشید! روان زریر باه بساتور القااء کارد کاه گارز را از دسات بینادازد و تیاری از تارکش
برگیرد و بسوی دروند دروغپرست که مراد بیادرفش اسات ) انادازد .بساتور گارز بیناداخت و تیاری از تارکش برگرفات و
قلااب ویاادرفش را هاادف ساااخت .ویاادرفش باارزمین افتاااد .آنگاااه بسااتور بجااائی رسااید کااه گرامیااک کاارت در اشااعار دقیقاای
گرامی) پسر جاماسب  ،درفش پیروزی را بار دهاان گرفتاه باا هار دو دسات میجنگیاد .وی گرامیاک کارت را تهنیات گفات و
بستود .آنگاه بجائی رفت که اسپندیات اسفندیار) دلیر میجنگیاد .اساپندیات چاون او را بدیاد ،ساربازان ایرانای را بکاار خاود
گذاشته بطرف کوهی که ارجاسب در آنجا مقیم بود رفات و ارجاساب را باا  ۲۰هازار ساربازش بمیادان کشاید .و در زماانی
اندک یک تن خیونی زنده نماند ،جز ارجاسب که او را اسپندیات بگرفت و یاک دسات و یاک پاا و یاک گاوش ببریاد و یاک
چشمش را با آتش داغ کرد و او را باه دم خاری بساته بکشاورش فرساتاد و چناین گفات «بارو آنچاه از دسات مان اساپندیات
قهرمان دیده ای بازگوی  ،آنچه را که خیونان بایاد بدانناد از وقاایعی کاه در روز فاروردین در جناگ ساخت ویشتاساه اتفاا
افتاده است ».ناگفته نماند که برخالف پیشگوئی جاماسب بستور در این جنگ کشته نشده است)۸۳ .
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برخی از پژوهشگران مذهب را عامل این جنگ ها میان این اقوام دانسته و گفته اناد کاه ناام اقاوام تاورانی و ایرانای بعاد از
این جنگ ها شکل گرفته است .گومیلف چنین دریافت کرده که می گوید زردشت مبلغ اهورامزدا در برابر پرستش دیاوان
بود اما آیین جدید در همه جا پذیرفته نشد آن دسته از آریاییان که به خدایان کهن خود وفادار بودند ،تورانی و پیاروان آیاین
زردشت ،ایرانی ،نامیده شدند  )۸۴جالاب ایان اسات کاه آمادن دیان زردشاتی در سرنوشات آریاائی هاا پاس از چنادین قارن
مطرح است .پیش از آن که دین زردشتی در میان این اقوام رسوی کند ،آن ها با هم در مقابله بوده اند .شکل گارفتن ناام آن
ها به صدها و هزارها ساال قبال از آن مای رساد ،ولای ایان دانشامند باه سااده گای مای گویاد کاه باا آغااز جناگ هاای ماذهبی
زردشتی کسانی که مذهب زردشتی را نپذیرفتند به ناام تاورانی و کساانی ایان ماذهب را قبولادار شادند باه ناام ایرانای مسامی
شدند .حال آن که نام تورانی و ایرانی از همان مرحلۀ نخست جدایی آریائی مطرح می شود که جنگ هاای نخسات میاان آن
ها مسئله اراضی و چراگاه ها مطرح است.
قدیمیترین سند که به شکل نوشتاری جنگ میان توران و ایران را حکایه دارد ،کتاب اوستا است .این کتااب در اصال بارای
باالبردن روحیۀ جنگی ایرانیان و نیز عامل مشو آن ها در برهم زدن باورهای آریاایی هاای قبلای باه حسااب مای آیاد .هار
باری که یکی از زردشتیان به نیایش می نشیند در حقیقت برای شکست تورانیان باا اهاورامزدا در نیاایش مای شاود و از او
کامیابی و غلبه بر تورانیان خواستار می شود .آبان یشت از این ادعا گواهی می دهد که در بندهای  ۱۰۸و  ۱۰۹کرده ۲۵
از آن می خوانیم از برای او کی گشتاسب بلندهمت رو بروی آب فرزدان صد اساب ،هازار گااو ،ده هازار گوسافند قرباانی
َثریاونات  ،زشات
کرده و از او درخواست این کامیابی را بمن بخش ای نیک ای تواناترین ای اردویسور اناهید کاه مان باه ت َ
آئین و به ِپشَنَ به دروغ پرست دروند) ارجاسب ظفر یابم در میدان) جنگ گیتی)۸۵ .
هم چنان در ارت یشت نیز دیده می شود که کی گشتاسب  ،فرشته ٔ توانگری اَرت ) را در بندهای  ۵۱ - ۴۹کارده نهام در
ارت یشت او را بستوده و خواستار کامیابی و غلبه ٔ بر دشمنان شد ای اشی نیاک بزرگاوار! مارا ایان کامیباابی ارزان دار.
)۸۶
یکی از منابع قدیمی دیگر که به جنگ های تورانی ها و ایرانی ها می پاردازد و بیشاتر از هار منباع دیگاری در ماورد ایان
اقوام بح

دارد شاهنامه است .شاهنامه نوشته شخصیت توانای زبان فارسی ابوالقاسام فردوسای مای باشاد کاه در گاردآوری

داستان های شاهنامه سی سال تمام عمرش را وقف کرده است .او از منابع نوشتاری کار گرفتاه و نیاز از قصاه هاای ماردم
که سینه به سینه تا آن زمان رسیده ،همۀ اسطوره های آریائی را شنیده و آن را در قالب نظم آورده است .فردوسی با آن که
قصۀ پادشاهان را از زبان دیگران می آورد ،مگر در آرایش و فضاسازی داستانش دست بااز داشاته ،آن چناان کاه خواساته
روال داستان را شکل داده است .خود به آن معترف است که می گوید
منش ساختم رستم داستان

وگرنه یلی بود در سیستان

خوشبینی باورمندانه اش به ایران سبب شده تا در تمام داساتان هاا مادافع موضاع اقاوام ایرانای باشاد و تاورانی را باه مالمات
گیرد .حد خوشبینی این شخصیت توانا تا سرح دی است که همۀ اقوام را در مخالفت با ایاران قارار دهاد و در داساتان هاا آن
را از نظر غیرواقعبینانه مطرح کند .این که از راوی هایی که برایش حکایه گر باوده چاه شانیده اسات ،درسات فهمیاده نمای
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شود .اما نظر خودش اقوام درگیر با ایرانی ها چنان درهم و برهم تمثیل می دارد که تا امروز هم مسئلۀ هویت قومی آن ها
در ابهام قرار دارد .بهر صورت داستان های شاهنامه طویلترین قصاه هاا را از اقاوام تاورانی و ایرانای باازگو مای کناد کاه
برای بهتار روشان رابطاه ایان اقاوام باا همادیگر شااهنامه را مارور کوتااهی مای داریام .در شااهنامه از نظار ماذهبی ظهاور
زردشت در میان اقوام ایرانی و تبلیغ دین او باع

شعله ور شدن بیشتر جنگ ها میان آنان گردیاد .گشتاساب شااه ایاران باه

این دین گروید و در اشاعۀ آن مبلغین زردشتی را به هر گوشه و کنار فرستاد .به همۀ فرمانبرداران خویش دستور می دهد
تا به پند و اندرز زردشت گوش فرا دهناد و بار آن عمال نمایناد .قبال بارین در سارزمین آریاایی هاا مهرپرساتی حااکم باود و
فردوسی به آن در داستانی اشاره می کند .آن زمانی است که در داستانی گشتاسب از اعمار قصرها قصاه دارد کاه از آئاین
مهرپرستی می گوید و در بندی می آورد برو بر نگارید جمشید را

پرستنده مر ماه و خورشید را )۸۷

زردشت بر علیه رسوم و عنعنات گذشته تبلیغ را آغاز می کند و به گشتاسب تاکید می ورزد تاا فرماان دهاد کاه هماۀ
کسانی که در قلمرو او هستند از دین قبلی خویش بگذرند؛ فردوسی از قول گشتاسب می آورد
بگیرید پند ار دهد زردهشت به سوی بت چین بدارید پشت
در آئین پیشینیان منگرید

بدین سایۀ سرو بن بگذرید شاهنامه ،ص )۹۳۶

در این جا مراد از سرو بن همانا زردشت است که گشتاسب به مردمان خود امار پنااه آوردن باه ماذهب او مای دهاد.
ارجاسااه پادشاااه تااوران از ایاان تااه و تااالش گشتاسااه آگاااه ماای گااردد .آن هااا کااه باورمنااد فااره ،دانااش و پاااکی دیاان را در
وفاداربودن باه رساوم نیاکاان قباول دارناد باه گشتاساه ناماه مای نویساند کاه راهای کاه گزیاده زشات اسات ،ایرانای هاا را باه
پذیرفتن دوبارۀ دین ق دیم دعوت می کنند .در نامه زردشات را باه فریاب ماتهم مای ساازد کاه گشتاساه را از بهشات و دوزی
ترسانده است .گشتاسه را به طعنه می گیرند که دین زردشت را پذیرفته و آئین شاهان خویش را برافگنده ،کیش پهلاوی را
رها کرده است .او را مالمت به آن می کنند که گویا او آبروی کیان بوده ،بزرگی و شاهی و فرخنده گای و فار و تواناایی و
زیبنده گی و پیالن آراسته و لشکر و گنج زیاد داشته که خداوند او را به آن پادشاهی برگزیده و اکنون سپاس خادا را باه جاا
نمی آورد و حق شناسی نمی کند که فریفتۀ یک پیر جادوی بیراه می شود.
در نامه گشتاسه تشویق می شود تا به دین قبلی بر گردد و ارجاسه به او اطمینان می دهد که گزنادی بارایش نرساد
نه از ترکان ،کشانی کوشانی) و ناه ترکاان چاین و پادشااهی اش را بار ایاران زماین تضامین مای دارد و نیاز تحاایفی چاون
اسپان با سیم و زر ،غالمان و کنیزکان را برایش پیشکش می کند .ولی در صورت نپذیرفتن این مشوره ارجاسه تهدید می
کند که ایران را سراسر تباه می کند .آب جیحون را به مشک خشک می نماید .کاخش را سرنگون می سازد .بیز و شاخش
را بر می کند .زمینش را سراسر می سوزاند و هرچه ایرانی است نابود می کند .شاهنامه ،ص )۹۴۳
داستان های فو تالیف دقیقی بوده که در بخشی از شاهنامه فردوسی آن را نقل کرده اسات .دقیقای در گفتاار خاویش
توران را بیشتر به ترک یاد کرده در حالی که در داستان های قبل بر آن تاورانی هاا اقاوامی مشاخص مای شاوند کاه ارتبااط
قومی آن ها به تور پسر فریدون می رسد .این نشان می دهد که تورانی و ایرانی ها از دوران خیلی قدیم با هم در گیر بوده
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اند که تورانی اولیه ای که با ایرانی ها درگیر بوده اند از اقوام آریایی اناد .داساتان هاای شااهنامه در ماورد ایان اقاوام قصاه
هایی دارد .ایرانی ها که با تورانی ها درگیر بوده در اوستا کتاب مذهبی زردشت نیز بازتاب یافته است .جنگ ها کاه میاان
این ها صورت می گرفت با پذیرش دین زردشتی شدت یافتند .دقیقی از اقوام تورانی یاک تصاویر درهام و بارهم مای دهاد.
آن ها را گاهی ترکان و گاهی هم ساالر چین و زمانی هم پادشاه توران مخاطاب مای ساازد .ایان مغالطاه در بحا پادشااهی
گشتاسه بیشتر واقع شده است .هرچند در داستان های قبل از آن هویت اقوامی اشاره مای شاود کاه در ساپاه تاوران شاریک
بوده اند.چنانچه در داستان پادشاهی گشتاسه نامه رسان ها از شهر توران به بلز آمده اند ولی آن ها را فرستاده ساالر چین
می نامند که ارجاسه ساالر ترکان چین
بدیشان نمود آن سخن های زشت

یکی نامه کردست زی من چنین
که نزدیک او شاه ترکان نوشت شاهنامه ،ص )۹۴۳

همزمان ارجاسه را از نژاد تور می گوید که تناقض گویی در این گفته ها مشهود است
من از تخمۀ ایرج پاکزاد

وی از تخمۀ تور جادو نژاد

جنگ های مذهبی میان ایرانیان و تورانیان در داستان های شاهنامه از همین جا آغاز مای شاود .در داساتان هاا آماده
اساات ،وقتاای کااه گشتاسااه نامااۀ ارجاسااه را در حضااور سااران و ساارداران ایااران ماای خوانااد ،زریاار باارادرش گشتاسااه و
اسفندیار پسرش در پاسز ارجاسه شمشیر را از نیام می کشند و تهدید می کنند که اگر کسی دین بهی را از آن ها نپذیرد باا
شمشیر سرش را از تن جدا می کنند .زریر و اسفندیار همراه با جاماسه مشاور روحانی گشتاسه که در داستان ها به این
نام آمده و به احتمال خود زردشات باشاد) دساتور شااه نشساتند و جاواب ناماۀ ارجاساه را باه زشاتی نوشاتند .شااهنامه ،ص
)۹۴۴
در نامه از ارجاسه با کلمات رکیک و زشت یاد می شود
زی ارجاسه ترک آن پلید سترش

کجا پیکرش پیکر پیر گرش

زده سر ز آئین و دین بهی

گزینه رۀ کوری و ابلهی

شاهنامه ،ص )۹۴۵

از کلمات یادشده معلوم می شود که اساسا ً دربار گشتاسه زمینه جنگ را مهیا می سازند .در داستان "لشکر کشیدن
ارجاسه به جنگ گشتاسه" گشتاسه در ناماه اعاالن جناگ مای کناد کاه بعاد دو مااه ارجاساه باا دریافات ناماه آماادۀ جناگ
گردد .ارجاسه آماده گی می گیرد و به بلز حمله می کند و جناگ در مای گیارد .در جناگ تعاداد زیاادی از ساران ایاران و
تعدادی زیادی از سران توران کشته می شوند .این جناگ جناگ عقیاده تای اسات ،زیارا ایرانیاان بارای پخاش و اشااعۀ دیان
زردشتی می جنگند و تورانی ها در مقابله با آن ها قرار می گیرند که از عقاید آباء و اجداد شان دفاع می نمایند .در جناگ
وقتی زریر برادر گشتاسه و ساالر سپاه او به میدان جنگ می رود باه درون لشاکر تاوران رخناه مای کناد؛ او باه آن تاکیاد
دارد که چو اندر میان بیند ارجاسه را
همی خواند او زند زردشت را
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در داس ا تان "رزم ارجاسااه بااا گشتاسااه" آمااده کااه زریاار در ایاان جنااگ کشااته ماای شااود .تعااداد زیااادی از وابسااتگان
گشتاسه نیز از بین می روناد و او خاود از جناگ خساته مای شاود .تصامیم مای گیارد تاا از جناگ کنااره گیاری کناد  .مگار
جاماسه که تمثیل کنندۀ اندرزهای زردشت است ،او را وامیدارد تا مقاومت کند؛ به گشتاسه خطاب می نماید
که یارد شدن پیش ترکان چین

که باز آورد فرۀ پاک دین

تو زین خاک برخیز و برشو به گاه

مکن فرۀ پادشاهی تباه

شاهنامه ،ص )۹۵۱

در داستان یاد شده اسفند یار پسر گشتاسه که در بند کشیده شاده از کشاته شادن زریار آگااهی مای یاباد و از بندیخاناه
پدر به میدان رزم می رود و به انتقام زریر کمر می بندد و شمشیر می کشد .بارادران را در صاف مای آورد .اسافندیار هام
یکی از مبلغین قوی زردشتی به حساب می آید که به برادران خطاب می کند
به آزاده گان گفت پیش سپاه

که ای نامداران و گردان شاه

نگر تا چه گویم یکی بشنوید

به دین خدای جهان بگروید

بدانید یکسر که روزیست این

که کافر پدید آید از پاک دین شاهنامه ،ص )۹۵۶

در این جنگ اسفندیار ارجاسه را شکست می دهد و ارجاسه فرار می کند .سپاه او به اسفندیار تسلیم می شود .از
آن چنین تصویر می شود به زاریش گفتند گر شهریار
به دین اندر آییم و خواهش کنیم

دهد بنده گان را به جان زینهار
همه آذران را پرستش کنیم شاهنامه ،ص )۹۶۳

وقتی ارجاسه شکست می خورد و فرار می کند گشتاسه راحت خاطر می یابد و اسفندیار را مامور اشاعه و پخش
دین زردشتی می کند .اسفندیار به طرف روم و هندوستان و یمن روی می آورد که پادشاهان ایان ممالاک دیان زردشاتی را
می پذیرند چو آگاه شدند از نکو دین اوی

گرفتند آن رای و آئین اوی

آن ها تقاضای عفو باج و خراج می کنند و به گشتاسه نامه می نویسند
همه نامه کردند زی شهریار

که ما دین گرفتیم ز اسفندیار

ببستیم کشتی و بگرفت باج

کنونت نشاید ز ما خاست باج

که ما راست گشتیم و ایزدپرست

کنون زند و استا سوی ما فرست شاهنامه ،ص )۹۶۵

گشتاسه برای تعمیم دین زردشتی و بطالن باورها و عقاید قبلی به هر جای لشکر کشی می کند کاه در داساتان "بناد
کردن گشتاسه اسفندیار را" آمده که وقتی گشتاسه پسارش اسافندیار را کاه بایم بغااوت از او داشات باه کاوهی محباوس مای
سازد ،خود آمادۀ عزیمت به سوی سیستان می شود
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برآمد بسی روزگاری بدوی

که خسرو سوی سیستان کرد روی

که آن جا کند زند و استا روا

کند موبدان را بدانجا گوا

به زاولستان شد به پیغمبری

که نفرین کند بر بت آذری شاهنامه ،ص )۹۷۱

در این جا دقیقی به عقیدۀ بت پرستی در زابلساتان اشااره مای کناد .اگرچاه بات پرساتی در میاان آریاایی هاای قبال از
زردشاات مااروج نبااود و آن هااا بااه الهااه هااای زیااادی عقیااده داشااتند .شاااید در ایاان داسااتان او زابلاای هااا را باارای آوردن وزن
شعرش متهم کرده باشد .زمانی که خبر رفتن گشتاسه باه زابلساتان باه شااه تاوران مای رساد .او قصاد حملاه باه بلاز را مای
گیرد.
فردوسی داساتان هاای دقیقای را دن باال مای کناد کاه در داساتان "آمادن لشاکر ارجاساه باه بلاز" بار عقیادۀ تاورانی هاا
اشاراتی دارد .در این داستان او زردشتی ها را آتش پرستان و اهریمناان خطااب مای کناد؛ ارجاساه در فرماانی باه پسارش
می گوید از ایدر برو تازیان تا به بلز
نگر تا که را یابی از دشمنان

که از بلز شد روز ما تار و تلز
از آتش پرستان و اهریمنان شاهنامه ،ص )۹۷۵

ارجاسه لشکر را به بلز می آورد که در جنگ لهراسه پدر گشتاسه را از میان مای باردارد و ساپاه بلاز راچاور و
چپاول می نماید؛ به گفته ای از فردوسی
از آن جا به بلز اندر آمد سپاه

جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه

نهادند سر سوی آتشکده

بر آن کای و ایوان زر آژده

همه زند و استش همی سوختند

چه پرمایه تر بود بر توختند

همه پیش آتش بکشتند شان

رۀ بنده گی بر نوشتند شان

ز خون شان بمرد آتش زردهشت

ندانم جزا جایشان جز بهشت شاهنامه ،ص )۹۷۶

داستان های جنگ ها بیشتر بر عقاید و باورها تمرکز می کنند .وقتی خبر جنگ بلز را باه گشتاساه یکای از زناانش
می رساند و چور و چپاول مال و اموال و ویرانی شهر را گزارش می دهد ،گشتاسه چنادان رغبات باه شانیدن نادارد .ولای
زمانی از مسئلۀ باور و رسوم صحبت می کند که آتشکده را به آتش کشیدند گشتاسه سخت برآشفته می شاود؛ آن زن چناین
گزارش می دهد شهنشاه لهراسه را پیش بلز

بکشتند و شد بلز را روز تلز

وز آن جا به نوش آذر اندر شدند

رد و هیربد را بهم بر زدند

ز خون شان فروزنده آذر بمرد

چنین کار را خوار نتوان شمرد شاهنامه ،ص )۹۷۶
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دین در این جنگ ها محرک جنگاوران برای مقابله گفته می شود .در داستان "هزیمات شادن گشتاساه از ارجاساه"
وقتاای گشتاسااه شکساات ماای خااورد و در کااوهی پناااه ماای گیاارد .بیاازاریش را از جنااگ ماای گویااد کااه جاماسااه او را باارای
پایداری تشویق می نماید .و سپس برای کشانیدن اسفندیار از بندیخانه به میدان جناگ کمار مای بنادد .جاماساه بناد و زنجیار
را از اسفندیار خالص می کند و از وضعیت جنگ او را بااخبر مای ساازد و تشاویقش مای کناد کاه باه یااری پادرش بشاتابد.
مگر او راضی نمی شود .از کشتار برادارانش اطالع می دهد ،ولی او روحیۀ خوش نشان نمی دهد .از اسارت خواهرانش
به دست ارجاسه قصه می کند ،مگر او خمی به ابرو نمی آورد .بااالخره جاماسه شکسات دیان را پایش مای کناد و او مای
گوید چو لهراسه شاه آن پرستنده مرد

که ترکان بکشتندش اندر نبرد

همان هیربد نیز یزدان پرست

که بودند با زند و استا به دست

بکشتند هشتاد از موبدان

پرستنده و پاک دل بخردان

ز خون شان به آذر آذر بمرد

چنین بدکنش خوار نتوان شمرد

ز کین یا ز دین گر نجنبی ز جای

نباشی پسندیدۀ رهنمای شاهنامه ،ص )۹۶۱

اسفندیار از این سخنان جاماسه به هیجان می آید و آمادۀ حرکت می شود و تعهد می کناد کاه بارای دفااع از دیان باه
مقابله برود .در پهلوی سایر تعهدات می گوید
به گیتی صد آتشکده نو کنم

جهان از ستمکاره بی خو کنم

همه بیرهان را به دین آورم

سر جادوان را به زیر آورم شاهنامه ،ص )۹۳۶

بدین سان که داستان ها در شاهنامه آمده سرنوشت این اقوام بعد از ظهور زردشت در جنگ هاای خاونینی مای افتاد.
این جنگ ها میان اقوام ایرانی و تورانی ادامه یافت تا رسوی دین اسالم در سرزمین پهناور آسیای مرکزی.
ج  -عامل شیوۀ زنده گی تعدادی از محققین به این فکر اند کاه تفااوت طارز زناده گای میاان تاورانی و ایرانای هاا باوده کاه
باع بروز جنگ ها میان آن ها شده است .در دانشنامۀ مزدیسنا آمده که همواره بین ایرانیان و تورانیاان جناگ و ساتیز در
جریان بود نه فقط بخاطر تفاوت در وضع چاادر نشاینی و سااکن باودن ،بلکاه بعادها کاه ایرانیاان دیان زردشات را پذیرفتناد،
بیش از پیش آتاش کیناه و اخاتالف باا تورانیاان کاه باه دیان قادیم خاود بااقی ماناده بودناد ،شاعله ور گردیاد )۸۸ .ایان نظریاه
طوری معلوم می شود که چندان طرفداری ندارد .دکتر بویارف به آن باور دارد که تفاوت زنده گی میان آن هاا انادک باوده
است .او مای نویساد کاه شایوه زنادگانی ایرانیاان دوره نخسات بسایار کام از شایوه زنادگانی تاورانی هاا تفااوت داشات .آن هاا
کوچرو نه ،بل که دامدار بودند و در دشت ها در جستجوی چراگاه ها در تکاپو بودند و سارانجام در سایلبر هاای رودخاناه
ها جاایگزین شادند .آن هاا پیااده مای جنگیدناد و تنهاا سرشناساان شاان اراباه ساوار بودناد .تاورانی هاا ،بناا باه هماه نشاانه هاا
کوچرو بودند و در گذشته در گستره خاوری بودوباش اریایی ها ایرانی ها) زندگی می کردند)۸۹ .
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مقابله و کشمکش ها در طول ازمنه های دراز در بین این اقوام بنا به عوامل متذکره ادامه داشته که مسلط شدن یکی
بر دیگری سرزمینش را تسخیر می کرد و آن هایی که مغلوب می شدند گاهی این مغلوبیت به نابودی آن ها تمام مای شاد و
گاهی هم اگر از جنگ جان به سالمت می بردند به ساحات دیگری پناه می بردند تا این که با گذشت زمان چانس می یافتناد
بار دیگر لشکرآرائی کنند و انتقام شکست را بگیرند .این وضعیت در داستان هاای اوساتا و ایاتکاار زریاران و شااهنامه باه
تفسیر آمده که داستان هایی که به دورۀ تاریخی رابطه می گیرند ،نیز حکایه گر چنین وضعیت هستند .حیاات کوشاانی هاا و
یفتلی ها در مقابله با ساسانی ها سپری شده است .شواهد تاریخی گواه از آن اند که بارها شاهان ساسانی بر قلمرو یفتلی هاا
هجوم برده و شکست خورده و پادشاه اسیر شده و یا هم جان باخته است .تا این که ساسانی ها با اقوام ترک همدست شاده و
بر یفتلی حمله ور می شوند که سبب انقراض سلطنت یفتلی می شود .با انقراض یفتلی ها که سرزمین آن ها باه دسات اقاوام
ترک می افتد و به جای یفتلی این بار ترکان در برابر ایرانیان در مقابلاه قارار مای گیرناد .ایان دوره ای اسات کاه پاای دیان
اسالم به این سرزمین ها می رسد .باا تسالط دیان اساالم ناام اقاوام تاورانی آریاایی کاه باه وسایلۀ ایرانای هاا و اقاوام تارک از
حاکمیت سقوط می کنند در ابهام قرار می گیرد .تاریز نویسان و جغرافیانویساان ایان دوره بای خبار از هویات تاورانی هاای
آریایی آن ها را ترک خطاب می کنند .این اقوام که در مناطق هماوار باه شکسات مواجاه شاده ،هماه دار و نادار شاان را از
دست میدهند و دره و دره سار ها را برای بقای خویش پناه می گیرناد .خږناۈنے هاا یکای از ایان اقاوام هساتند کاه در دیگار
ساحات قلمرو شان را از دست دادند و در جنگ ها نابود شدند ،به دره ای در قلب کوه های پامیر پناهنده گردیدند که تا این
زمان همه آن مشخصات اجداد و نیاکان را حفاظت کرده اناد .از ایان اقاوام در متاون قادیمی باه ناام هاای "خیانیاان ،خیااآناه،
خیون ،خونے و غیره" یاد شده است .برای روشن شدن بهتر گذشته های تاریخی ،فرهنگی و زبانی اقوام تاورانی خږناۈنے
ها را به مطالعه می گیریم.
...................................................................
پاورقی های فصل پنجم:
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 -۸ -۷ -۶ -۵توران ،ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزاد fa.wikipedia.org/wiki/
 -۹تااااااوران ،پروفیسااااااور الکساااااااندر بویااااااارف ،ترجمااااااۀ عزیااااااز آریااااااانفر ،خراسااااااان زمااااااین ،شاااااامارۀ  ۸پاااااااورقی،
https://www.khorasanzameen.net/
 -۱۰از فرهنگ جهانگیری . https://lamtakam.com/dictionaries/dehkhoda
 -۱۱اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۱ص سرآغاز سه
 -۱۲گات ها ،کهنترین بخش اوستا ،پور داود ،۱۳۷۷ ،ص ۴۷
 -۱۴ -۱۳اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۱ص  ۴۷۷و ص ۴۹۵
 -۱۵شاهنامه ،ابوالقاسم فردوسی ،ص ۲۹۵
 -۱۶اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۱ص ۴۹۵
 -۱۷ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص ۲۵۱
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 -۲۰میهن نخستین و ریشه های هندواروپایی ها ،فینی ها و اگورها و تورک ها ،داکتر الکساندر بویارف
گزارنده به پارسی دری عزیز آریانفر ۷۳۵http://tajikam.com/fa
 -۲۱تاااااااوران ،پروفیساااااااور داکتااااااار الکسااااااااندر بویاااااااارف گزارناااااااده باااااااه پارسااااااای دری عزیاااااااز آریاااااااانفر ،ص ،۲
http://arianfar.com/books/
 -۲۲میهن نخستین و ریشه های هنادواروپایی هاا ،فینای هاا و اگورهاا و تاورک هاا ،داکتار الکسااندر بویاارف؛ گزارناده باه
پارسی دری عزیز آریانفر ۷۳۵http://tajikam.com/fa
 -۲۳اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۱ص ۴۱۳
 -۲۵ -۲۴ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،اسامی خاص در آبان یشت ،ص  ۲۰۶و ص ۲۱۳
۲۶- Possehl, Raymond (2002). The Indus Civilization: A Contemporary Perspective.
Rowman Altamira Press. p. 276
 -۲۷ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص ۲۱۳
 -۲۸توران ،ویکی پدیا ،داشنامه آزادhttps://en.wikipedia.org/wiki/Turan ،
 -۳۰ -۲۹ایراننامه یا کارنامۀ ایرانیان در عصار اشاکانیان ،عبااس پورمحماد علای شوشاتری ،تهاران ،۱۳۲۱ ،ج دوم ،ص
 ۱۶۴و ص ۲
 -۳۱عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها ،دکتر ذکریا هیارش) قاادری ،انتشاارات ئاابوری ،کاناادا ،تابساتان ،۲۰۱۶
ص ۳۰۲
 -۳۲توران ،پروفیسور الکساندر بویارف ،ترجمۀ عزیز آریانفرhttps://www.khorasanzameen.net/ ،
 -۳۳ایراننامه یا کارنامۀ ایرانیان در عصر اشکانیان ،ج دوم ،ص ۱۶۳
 -۳۴ایران و توران ،عباس جوادی ،چشم انداز https://cheshmandaz.org/
http://www.iranicaonline.org/articles/central-asia-iv -۳۵
 -۳۶توران ،ویکی پدیا ،دانشنامأ آزادhttps://en.wikipedia.org/wiki/Turan ،
 -۳۷ایران و توران ،عباس جوادی ،چشم اندازhttps://cheshmandaz.org/ ،
 -۳۸عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها ،ص ۳۹۰
 -۳۹ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،اسامی خاص در آبان یشت ،ص ۲۰۶
۴۰- http://etext.library.adelaide.edu.au/f/firdausi/f52ek/part8.html Firdawsi, "The Epic of
Kings", translated by Helen Zimmern, eBooks@Adelaide 2004
 -۴۲ -۴۱ایران و توران ،عباس جوادی ،چشم اندازhttps://cheshmandaz.org/ ،
 -۴۳زبان هون ها ،عباس جوادی ،چشم اندازhttps://cheshmandaz.org/ ،
 -۴۴دانشاااانامۀ فاااار اسااااالمی ،در تماااادن اسااااالمی ،ایاااادیت شااااده توسااااط د .س .ریچاااااردز ،اکساااافورد ،ص ۱۹۷۳
http://www.wikiferaq.org
 -۴۵دانشنامۀ فر اسالمیhttp://www.wikiferaq.org ،
 -۴۶عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها ،ص ۳۰۱
 -۴۷اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۲ص ۹۶۵
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 -۴۸رضا ،عنایت هللا .ایاران و ترکاان در روزگاار ساساانیان .ص  ۵۵تاا  ،۶۶باه نقال از نخساتین جناگ ایاران و ترکاان،
ویکی پدیا دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۴۹دانشنامۀ فر اسالمیhttp://www.wikiferaq.org ،
 -۵۰توران ،ویکی پدیا دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۵۱ادبیات مزد یسنا ،یشت ها ،ص ۲۰۶
۵۲- E. Yarshater, Iran iii, Encyclopaedia Iranica
 -۵۷ -۵۶ -۵۵ -۵۴ -۵۳مهاااجرت آریااائی هااا بااه ایااران و تااأثیرات سیاساای -فرهنگاای آن ،قساامت دوم ،تبیااان ،گااروه مرکااز
یادگیری مدرسه اینترنتی) ،تهیه شکوهی ،تنظیم سمیرا بادامستانیhttps://article.tebyan.net/ ،
 -۵۸اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص ۳۵۶
 -۵۹ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ج ،۱ .ص ۴۲۹
 -۶۱ -۶۰مهاجرت آریائی ها به ایران و تأثیرات سیاسی -فرهنگی آنhttps://article.tebyan.net/ ،
 -۶۲ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ج ا ،ص  ۳۲یا
 -۶۳گات ها ،کهنترین بخش اوستا ،ص ۴۵
 -۶۴پیماننامااه فراگیرتاارین و تأثیرگااذارترین دیاان و آیااین ایراناای ،رضااا ماارادی غیااا آبااادی ،مهاار یشاات ،جمعااه  ۲۴آذر
http//ghiasabadi.com/avesta-mehr.html ۱۳۸۵
 -۶۵دائرة المعارف بزرش اسالمی ،زیر کلمۀ آریاییانhttps://www.cgie.org.ir/fa ،
 -۶۶آئین اوستا ،ایران هفت هزار سال پیشینۀ تمدن ،چاه دوم ،ص ۱۵۰
 -۶۷عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها ،ص ۵۳۱
 -۶۸خط ما دبیرۀ پارسی یا خط عربی؟ دکتر آیدین پور مسلمیhttp://parsianjoman.org ،
 -۶۹اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۲ص ۱۰۲۶
 -۷۰شجرۀ خانواده گی تورانی ها  -برگرفته شده از سایت https://en.wikipedia.org/wiki/Turan
 -۷۱شاهنامه ،ابوالقاسم فردوسی ،بخش  ،۵فریدون ،گنجورhttps://ganjoor.net/ferdousi/shahname/ ،
 -۷۲نخستین جنگ ایران و ترکان ،ویکی پدیا دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۷۳تورانیان و ترکان در تاریز ایران باستان ،ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۷۹ -۷۸ -۷۷ -۷۶ -۷۵ -۷۴مزد یسنا ،یشت ها ،ص  ۲۲۶و ص ۳۳۵
 -۸۰عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها ،ص ۳۰۳
 -۸۱دین ایرانیان قبل از زردشت .میترا چیست؟ نویسنده ،شاهین مازندرانیdo.mihanblog.com/post ،
 -۸۲اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۱ص سی و هشت
 -۸۳مزدیسنا و تا ٔثیر آن در ادبیات پارسی ،محمد معین صص  ۳۶۵ - ۳۴۳و  ،۳۹۶ - ۳۹۱به نقل از پارسی ویکی زیر
کلمۀ ارجاسه https://www.parsi.wiki/fa/wiki/topicdetail
 -۸۴عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها ،دکتر ذکریا هیارش) قاادری ،انتشاارات ئاابوری ،کاناادا ،تابساتان ،۲۰۱۶
ص ۳۰۳
 -۸۵ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص ۲۸۵
 -۸۶اوستا کهن ترین سروده ها و متن های ایرانی ،ص ۴۷۷
دکتور خوش نظر پامیر زاد

140

اداره نشرات سیمای شغنان

 -۸۷شاهنامه  ،ص ۹۳۶
 -۸۸دانشنام ٔه مزدیسنا ،واژهنام ٔه توضیحی آیین زردشت ،اوشیدری ،جهانگیر ..تهران نشر مرکز۱۳۷۱ ،
 -۸۹گسااترۀ فرهنااگ اناادرونفی تااوران ،پروفیسااور داکتاار الکساااندر بویااارف ،گزارنااده بااه پارساای دری عزیااز آریااانفر ،از
سایت  ۲۶ ،B.B.Cعقرب ۱۳۹۲
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فصل ششم :خیونیان
" این کامیابی را به من ده ای نیک ای توانااترین درواساب کاه مان باه اشات ائورونات پسار ویساه ثئورواشاتی .

.

 .با خود سرتیز با سیر سر تیز و با گردن ستبر که دارای هفت صد شتر است .در پشت زئینیااور خویذاهاه در یاک جناگ
پیروزمند) مقابل توانم شد که من به ارجاسب خیون نابکار در یک جنگ پیروزمند) مقابل توانم شاد کاه مان باه درشاینیک
دیویسنا در یک جنگ پیروزمند) مقابل خواهم شد )۱ .متن آورده شده از کتاب اوستا است که در ایان ماتن یاک زردشاتی
استدعا دارد تا در جنگ برعلیه "خیون" ها غالب گردد .خیون در این جا نام اقوامی است که در اوستا که قدیمی ترین ساند
نوشتاری می باشد که از اقوام مختلفه یادآور می شود .از قرار معلوم این نام زمانی در اوساتا راه مای یاباد کاه یاک نیاروی
منسجم و جنگجو در برابر ایرانی ها قرار می گیرد .باباجان غفورف به این باور اسات .او مای نویساد کاه ایناک جساتجوی
ریشۀ خیان یان در دوره های قبال از هخامنشایان یاا در دوره هاای هخامنشایان یاا در دوره هاای بعاد از هخامنشایان یعنای در
ارتباط به آن ها و دگرگون شدن تاریز یشت نهم اگر عمل دلچسه و مناسب هم پنداشته شاود ولای احتمااالً اساسای بارای آن
در دست ما موجود نمی باشد .احتماالً حق به جانب همان دانشمندانی می باشند ک ادعا دارند این نام در اوساتا خیلای بعادتر
آمده است .ولی در این صورت نیز مسئله جالب توجه است .یعنای ایان ناام اکناون ناه دلیال زودتار پیداشادن ایان طایفاه بلکاه
انعکاس سیاسی دوره های خیلی بعدتر بوده است و در عین حال این نام نشان می دهد کاه عموماا ً مسائله پیادایش خیانیاان تاا
چه اندازه مسئله ای پیچیده ،مرکب و غامض می باشد)۲ .
نام خیونان و معنی آن:
خیون یکی از اقوام تورانی است که در اوستا ،در کتب پهلاوی ،در برخای از آثاار ماورخین و نیاز جغرافیانویساان عارب و
سایر اسناد تاریخی قدیم نام آن ها آماده اسات .ایان ناام در آثاار متاذکره باه اشاکال مختلفاه ذکار شاده کاه باا درنظرداشات ایان
تفاوت در تلفظ ایان ناام در آثاار ایان دانشامندان باه ایان کلماه معناایی ساراغ نمای گاردد و باه جاای معناا باه آن تعریاف هاای
متفاااوت داده انااد .در دانشاانامۀ مزدیساانا از ایاان نااام تااذکر داده ماای شااود کااه تورانیااان کااه افااراد آن هااا از جملااه ارجاسااب،
خوئیاون آماده کاه هماان خیانیاان اسات .در پهلاوی و حماساهٔ یادگاار زریاران کاه
رقیب کی گشتاسب بودند؛ قبیلاههای داناو و َ
خیون گفته شده ،دو قبیله تورانی بودهاند که در زمان کی گشتاسب کیانی ،ایرانیان با این گاروه جنگهاای فراوانای کردناد کاه
خی انای خیانیاان) خواناده شاده و آشاکار اسات
بسیار مشهور و به جنگهای مذهبی معروف میباشد .در یشتها ،ارجاسبَ ،
که این نام هم اسم قبیله و هم نام اسکان این قبیله بودهاست .به موجب یشت نوزدهم و رساالهٔ ماذکور پهلاوی ،هماهٔ پهلواناانی
کاه در جنگهااای ماذهبی بااا ویشتاساب و اساافندیار و زریار و سااایر پهلوانااان ایرانای رقیااب و هام نباارد بودناد ،خیااونی خوانااده
شدهاند)۳ .
طوری که در باال آمد این نام را دانشمندان به اشکال مختلف در آثار شاان آورده اناد .تعادادی آن را خیوناان ،تعاداد دیگاری
خیون ها یا خیانیان ،خیونیت ها ،خون ها ،خیااآنه قید کرده اند .این نام در کتاب اوستا به شکل خیااآنه  X’iiaonaثبت شده
کااه ایاان

شااکل الفبااای اوسااتائی آن اساات .در پهلااوی آن را خیااون  Xyōnیااا هااون  Hyōnگفتااه ،در التااین

دکتور خوش نظر پامیر زاد

142

اداره نشرات سیمای شغنان

خیونیاات  Chionitaeنوشااته شااده کااه دانشاانامۀ آزاد در بااارۀ ایاان نااام ماای گویااد طایفااه ای احتماااالً ایراناای تبااار کااه در
اواخر روزگار باستان در سرزمینهای باختر و فرارود ماوراءالنهر) ظهور کردند)۴ .
پروفیسور بویارف آن ها را هونو خونو) می گوید و می نویسد که همه آوندها گواه بر آن اناد کاه قاوم حااکم هوناو خوناو)
نیز از تورانیان بوده اند .سخن تنها بر سر همگون بودن تلفظ خوناو خاون) و خیاون یاا خیاان ) (hyaunنیسات .بال نیاز در
عناصر آشکارا اسکیتی است که در کلیت گستره هنر و فرهناگ ماادی کهان ایان ماردم جاا خاوش کارده باود )۵ .با ع الاه
خونوه ی هونوه پدی د آمدن د ک ه ر .س ده رام پ نش بی

من ند که بی خن نه ( hyaunaخن ند ه ی خنوند ه ) بحیم ال توره ه

منالر -سده نختت منالر  ،بمپربتو .سز.گ رشت نشنن ن .ب ر .من نه ه

آس ن پ د .ی ز کررن د ا ن م تب  .ه ون ه بی

بیش ن سرخ سیه بست ()۶
در مورد معنی کلمۀ "خیون یا خیان یا خیانیان" در هیچ اثر تاریخی یا فرهنگ های لغات چیزی به نظر نه مای رساد ،تنهاا
در بارۀ طرز نوشتن نام خیون سعید عریان پژوهشی انجام داده و آورده است " در باب نام ایان قاوم کاه چگوناه در پهلاوی
نوشته می شود  ،برای نمونه بند  ۲این متن دارای این آوانویسی است
xiyonan xwaday azd mad ku wishtasp-sa >i< ud pas arjasp
و سپس ارجاسه خیونان خدای خبر آمد که ویشتاسه شاه … متن های پهلوی  ،گردآوریده جاماساه جای دساتور مناوچهر
جی جاماسه آسانا ؛ پژوهش سعید عریان  ،تهران نشر علمی  ، ۱۳۹۱ ،صفحه ی  )۳۹مرتضی حماسی نام این قبیلاه را
در متن پهلوی ارزیابی نموده که می نویسد "امالی  Xiyonanبرای این قوم مشاهده می گردد که جماع  Xiyonباا پساوند
 anمی باشد  .در ترجمه های دیگر متون پهلوی این نام بصورت "هیون" نیز دیده می شود که هار دو اماال صاحید اساتزیرا واکه های "هـ و ی" در متون پهلوی اغلب به یک شکل نوشته می شوند)۷ .
آن چه در الفبای پهلوی جلب نظر می کند ،بودن یک حرف برای دو صدا می باشاد .زیارا ،بارای واکاه هاای "هاـ  "hو "ی
 "xدر این الفبا تنها یک حرف به شکل "
صداهای "هـ" و "ی" دو حرف هم شکل

"

معین شده اسات )۸ .هام چناان در الفباای پهلاوی اوساتائی نیاز بارای
وجود داشته است کاه در برخای از کلماه هاا ایان حاروف

و

به صورت پیوست نوشته می شوند )۹ .لذا ،به گفتۀ مرتضی حماسی امالی خیون را تعدادی از دانشامندان و پژوهشاگران
به صورت "هاون" خواناده و ایا ن اقاوام را در جماع "هاون" هاا از ناژاد زردپوساتان قارار داده اناد .اماا از ایان کاه رساوم و
فرهنگ آن ها با اقوام اصلی هون متفاوت باود ،پساوند "سافید" را کاه عالماۀ فارقاۀ آن هاا باشاد را در آخار ناام شاان عاالوه
کردند و آن ها را هاون هاای سافید گفتناد .سارانجام ایان خطاای خوانادن یاک حارف حتای در تغییار هویات قاومی آن هاا اثار
گذاشت که تعدادی آن ها را جدا از اقوام آریایی حساب کرده و در جملۀ اقوام ترکتبار قرار دادند.
در میان منابع پژوهشی و تاریخی تنها در ویکی پدیا به زبان روسی به کلمۀ خیون معنی آورده شده اسات ،مای بینایم کاه در
این ویکی پدیا در باره خیونیان آورده اند "خیونیان توده باستانی کوچی بودند که شاید به یکی از لهجه های خاوری ایرانای
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سخن مای گفتناد .ناام تبااری خیاونی مای تواناد باا ناام یوناانی  Χιόναخیوناا بارف) پیوناد داشاته باشاد .یعنای مردماان باشانده
سرزمین برفباری ها)۱۰ .
این که چرا هیچ دانشمندی برای خیون یا خیان یا خیااآنه معنایی را مطرح نکرده ،یا در مورد ریشۀ کلمۀ خیون سخنی گفته
نشده ،خود سوال برانگیز است .برای کلمۀ خیون یا خیاان در فرهناگ هاای زباان فارسای معناایی ارائاه نشاده اسات .از ایان
معلوم می شود که این یک نام دقیق و صحید در تاریز بوده نمی تواناد .بادون شاک ناام اصالی کاه ایان اقاوام داشاته در اثار
مغالطه نوشتن به این شکل درآمده است .مان باه ایان بااورم ناامی کاه خیااآناه یاا خوئیاون در اوساتا آماده ناام قاومی اسات کاه
خویش را "خږنۈنے  "Xuγ̌nůneمی خوانند که تا هنوز هام ایان اقاوام در میاان کوهساتانات پاامیر زناده گای دارناد .دالیال
زبانی ،فرهنگی و تاریخی زیادی وجود دارند که این ادعا را به اثبات می رسانند .نشانه هاای زباانی کاه از ایان اقاوام بااقی
است در بخش زبان "خږنۈنے " و نشانه های فرهنگی آن در بخش های فرهنگی و مذهبی بررسی خواهناد شاد ،در ایان جاا
صرف بر نام "خږنۈنے" دالیلی پیشکش می شود؛ این که
یکم  -کلمه های "خږنۈنے " و کلمه های خیون ،خیان ،خونو ،خوئیون ،خیااآنه و سایر اشکال آن دارای تلفظ همگون هستند
و طوری معلوم می شود که همۀ این کلمه ها از یک ریشۀ واحد گرفته شاده اناد .ریشاۀ اصالی کلماه هماناا "خږناۈنے ̌Xuγ
 "nůneاست که عدم آشنایی محققین با این نام آن را با غلطی امالیی به گونه های دیگر قید کرده اند.
دوم  -دلیل عمده و اساسی موجودیت صدای "ږ ̌ "γدر نام "خږنۈنے  "Xuγ̌nůneاست که در زبان های دیگار یاا موجاود
نبااوده و یااا هاام بااه وساایلۀ محققااین کشااف نشااده اساات .چنانچااه همااین اماار در مااورد "ښ ̌ "xیکاای دیگاار از صااداهای زبااان
"خږنۈنے" به مشاهده می رسد .صدای "ښ" در زبان اوستائی موجود بوده که در کتاب اوستا در ترکیب چندین کلمه وجود
دارد ولای اوستاشناسااان آن را نشااناخته اناد .چنااین خواهااد بااود سرنوشات صاادای "ږ ̌ "γکااه بااه احتماال یااا در زبااان اوسااتائی
موجود بوده و اوستاشناسان آن را کشف نکرده اند که به این صورت باز هم از نام اصلی این قبیله که در حقیقت "خږنۈنے
 "Xuγ̌nůneاست اشکال دیگری در قید صفحات اسناد تاریخی آمده و یا هام اگار موجاود نباوده اسات بااز هام آن هاایی کاه
کتاب اوستا را به خط آورده اناد ،اماالی درسات ناام "خږناۈنے  "Xuγ̌nůneرا ندانساته ،باه گوناۀ ای کاه بعضای هاا آن را
خوئیون و برخی دیگر هم خیااآنه نوشته اند.
کلمۀ "خږنۈن  "Xuγ̌nůnمعنایی را در این زبان ارائه می دارد که خږنۈن از دو کلمه "خږ ̌ "Xuγو "نۈن  "nůnتشاکیل
شده است .خږ در زبان شغنانی به شکل "خهږ یا خیاږ " اسات کاه هار دو کلماۀ صافت باوده و معناای "شایرین" را مای دهاد.
قرار قاعدۀ زبانی کلمه های صفتی در این زبان به صورت مذکر و مؤن بعد از اسم مای آیناد .بار ایان اسااس خهاږ صافتی
است مؤن که برای "نۈن  "nůnآمده است" .نۈن" اسم مای باشاد کاه باا تغییار انادک "نهان  "nanتلفاظ مای شاود .نهان در
زبان خږنۈنے مادر را گویند که این نام هنوز در برخی زبان های دیگر آریایی نیز شنیده می شاود .چنانچاه در زباان دری
نهنه یا ننه و نیز در زبان انگلیسی نیاز نهنای گویناد .پاس معناای خږناۈن "ماادر شایرین" مای باشاد .خږناۈن کاه ناام محال یاا
جایگاه بوده و باشندۀ آن را خږنۈنے می نامند .همین نام که شکل دیگر آن میان دیگران "شغنان" شده اسم باا مسامایی اسات
به مفهوم حرمت گذاشتن به مادر وطن می باشد .زیرا ،احترام به مادر وطن یا زادگاه یکی از ویژه گای هاای اقاوام و قبایال
بوده که قبایل آریائی نیز دارای چنین ممیزه هستند و نام وطن یا زادگاه خږناۈنی هاا در بادوا امار خږناۈن شاد کاه بعادها در
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اوستا به صورت خیااانه یا خیوئیون ،در پهلوی خیون ها یا خیانیان ،در التین خیونیت ها در آمده اسات .تسامیه ایان اسام باه
این معنا نیز در برخی اساطیر و داساتان هاای شافاهی مردماان پاامیری چشامدید دارد و تعبیارات آسامان باه پادر یاا "دیاد" و
زمین به مادر یا "نهن" در میان مردم یزغالم هنوز وجود دارد و این تعبیار در قادیمیترین ساند آریاائی هاا کتااب "ریگویادا"
نیز وجود دارد که زمین و آسمان را چون مادر و پدر جفت جداناپذیر تصور می کردند .موری تاجیک باباجان غفاورف از
این کتاب نقل می کند و می آورد که بی ت لنل قص ه ه

بس طنر ت ج ک معل وم م د گ ررر ک ه ر .آن ه ست ن  .پدی ده ه

تصو.ب د را.بن ی ج سورن هندا آ.ی ئد موجور بند؛ بینک را مث ل سرب تأیند بی مدع م د آا.ی م :س ه ق ول بن د.یف بس طنر
پ د - .آس م ن ا م ر - .یم ن  ،را ابل د س ز.گ .ی وی دب ت ح ل ر .تص و.بد ت جن ن س قنم ن ده بس ت بی جمل ه ر .ی زغالم،
آسم ن .ب ر .ح ل ح ضر هم "رید" یعند پد ،.یم ن .ب "ن " یعن د م ر .م د ن من د ر. .ی وی دب ه م یم ن ا آس م ن همچ ون
م ر .ا پد ،.همچون جفت جدبید ن پۀیر تصویر مد شور پدیده ه
یون نن ن ا ری ر خلق ه

چنن تص و.بد ا بعیق ربد .ب م د ت وبن ر .آث  .ق دیمد

ب.اپ ننز پندب نمور بی بی .ا آن ه .ب نه فق ط هن دا بیربن د سل ه هن دا ب.اپ ئد ه م مم

بس ت،

ربنتت ()۱۱
تا جایی که دیده می شود نه تنها برای نام خیونان یا خیون دانشمندان معنایی را ارائاه نکارده بلکاه معنای اکثار ناام هاای ایان
قوم را هم که خواسته معنی کنند نه بر بنیاد زبانشناسی یا شیوۀ علمی حد اقل در حد یک احتمال انجام داده باشند بلکه بیشتر
بر روحیۀ متن های کتاب اوستا که از موضع دشامنانه ایان اقاوام را در آن جاا داده اناد .چنانچاه در بناد  ۳۰کارده  ،۷گاوش
درو اسه یشت همین بدگویی و مذمت را می خوانیم که از زبان کی گشتاسه شاه ایران آورده اند "ایان کامیاابی را باه مان
ده ای نیک ای تواناترین درواسب که من به اشت ائورونت پسر ویسه ثئورواشتی .

.

 .باا خاود سارتیز باا سایر سار

تیز و با گردن ستبر که دارای هفت صد شتر است .در پشت زئینیااور خویذاهاه در یاک جناگ پیروزمناد) مقابال تاوانم شاد
که من باه ارجاساب خیاون نابکاار در یاک جناگ پیروزمناد) مقابال تاوانم شاد کاه مان باه درشاینیک دیویسانا در یاک جناگ
پیروزمند) مقابل خواهم شد" )۱۲ .قابل ذکر است که نه تنها ماتن هاای کتااب اوساتا بارای خصاومت برانگیازی باه ماذمت
این اقوام پرداخته و در نیایش به اهورامزدا بعد از انجام قربانی تمنا برده که بر آن ها غلبه حاصل کنناد بلکاه مفسارینی کاه
این مت ون را به زبان فارسی در آورده چون کاسۀ داغتر از آش بوده اند .چنانچه معنا کردن نام های متن باالیی گواه بر این
ادعا است .در پاورقی صفحۀ یادشاده آورده اناد "اشات ائورونات پسار ویساه ثئاورو اشاتی از رقباای کای گشتاساب الباد از
دیویسنان و از تورانیان خیون می باشد .معنی لفظ ی آن چنین اسات "کسای کاه هشات ساوار دارد" .هام چناان در باارۀ قبیلاۀ
خیون می نویسند که "خیون اسم یک قبیلۀ تاورانی اسات .خااک ایان قبیلاه نیاز مملکات خیاون نامیاده مای شاود .ارجاساب در
اوستا و یادگار زریران پادشاه تورانیان خیون نامیاده شاده اسات .ایان اسام در اوساتا خویئاون

مای باشاد .ایان قبیلاه

همان است که بعدها با شاه پور دوم  ۳۶۰ - ۳۰۹میالدی) نیز در زد و خورد بوده است .ماوری رم امیاانوس مارسالینوس
که در سال  ۳۳۰میالدی می زیست از گرومباتس نام پادشاه خیونت کاه در داغساتان سالطنت داشات و رقیاب شااه پاور دوم
بود ،اسم می برد" .پس از معرفی کوتاه خیون ها یا خیااآنه به یادداشت صفحۀ  ۲۶۳همان کتاب تکرارا ً م خاذ مای دهناد کاه
در آن صفات زشت به خیون ها نسبت داده شده اسات تاا چهارۀ ایان قبیلاه بعاد از هزارهاا ساال بااز هام در ماذمت و بادگویی
برای دایم پنهان بماند .در این م خذ آمده است "در زامیاد یشت فقرۀ  ۶۷آمده است که کی گشتاسب به تثریاونت زشت نهااد
و به دیویسنان پشن و به دروغ پرست ارجاساب و باه ساایر خیاون هاای نابکاار زشات کاردار ظفار یافات" .ایان کاه در عهاد
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باستان میان خیون ها و ایرانی ها چه گذشته قابل داوری نخواهد بود ،ولی سوال این جا مطرح می شود که چارا در عصار
بیست هنوز هم پژوهشگ ر رسالتمند در تالش است تا حقایق را به گونۀ دیگری جلوه بدهاد؟ بارای روشان شادن بهتار مطلاب
معنای نام یکی از سرداران خیون را از دیدگاه این مفسر به بررسی می گیریم تا مطلب واضحتر گردد .در پااورقی صافحه
نوشته شده است "درشینیک

چنان که در فقرۀ فو ذکر شده است یکی از دیویسنان و دشمن مزدیسانان اسات.

معنی لفظی آن چنین است [کسای کاه گساتاخانه حملاه بارد] )۱۳ .ساوال ایان جاسات کاه نخسات  -ایان معنای از کادام زباان
دریافت شده است؟ دو دیگر  -آیا این نام دقیق است که چنین معنا برای آن داده اند؟ ساه دیگار  -آیاا مفسار گااهی فکار کارده
باشد که نام شخ ص به وسیلۀ والدین یا اقارب گذاشته می شود ،پس چگونه چنین نام را والادین بار فرزناد شاان ماناده اناد؟ تاا
جایی که معلوم است در ترکیب این نام صدایی است از صداهای زبان اوستایی که پژوهشاگران آن را نشاناخته اناد کاه ایان
صدا به حرف "ښ ̌ "xاست که در شکل حرف "

" اوستائی در کتاب اوستا آمده است .ولی در همۀ زبان هاایی کاه اوساتا

تفسیر شده این حرف به حرف "ش  "šنمایش داده شده است .در صورتی که ایان حارف "ش  "šنباوده بلکاه حارف "ښ ̌"x
می باشد .با این حرف این اسم به شکل "درښېنېک  "Darx̌enikaدر می آید .حرف متذکره در زبان خږناۈنے شاغنانی)،
پښااتو و سااایر زبااان هااای پااامېری باقیمانااده کااه موجودیاات آن در اوسااتا تثبیاات ماای باشااد .معناای نااام "درښااېنېک" در زبااان
خږنۈنے شغنانی) به دست می آید که بر اساس قاعده های زبان شغنانی این اسم مرکب از سه جزء می شود کاه جازء اول
آن "در" ،جزء دوم آن " ښین" و جزء سوم آن "ک" پسوندی است که هرگاه به آخر اسمی ترکیب گردد معنای آن اسم را به
دو حالت تغییر می دهد؛ اگر هدف تغییر تصغیر با کوچک نمایی آن باشاد حارف ماقبال "ک" باه فتحاه یاا زبار و اگار هادف
تغییر ابراز محبت یا بزرش نمایی باشد حرف ماقبل به کسره یا زیر تلفظ می شود که به این صورت از ترکیب جزء دوم و
سوم آن " ښینک" کامالً مفهاوم اسات .یعنای ایان کاه " ښاین" در زباان شاغنانی باه معناای "رناگ خاکساتری" و "ک" عالماۀ
تصغیر این نام است .هم چنان قابل ذکر است که تا هنوز به افرادی در شغنان چنین لقب را مای دهناد .بارای مردهاا کساانی
که موی سر شان تغییر رنگ داده باشد و برای زن ها به شکل طعنه چنین لقب داده می شود .بادرنظر داشت معنی این ناام
واضد است که به هیچ صورت قابل قبول نخواهد بود کاه معناای آن "کسای کاه گساتاخانه حملاه بارد" باشاد کاه مفسار اوساتا
برای آن داده است.
هرچند که نام های خاص مربوط اقوا م خیونی یا خیانیان جا جایی معنی شده اسات ،مگار دیاده مای شاود کاه باه هار ناام فقاط
یک معنا انتزاعی داده شده است .اما در مورد "خیون یا خیونیان" نام این قبیله با آن که به اشکال متفاوت در اسناد تااریخی
آورده شده است ،هیچ معنایی ارائه نشده است .صرف به جای آوردن معنی به این نام صفات زشات را دایماا باه آن ضامیمه
کرده اند.

خاستگاه خیونان یا خږنۈنے ها:
وقتی از خږنۈنے ها و محل آن ها صحبت به عمال مای آیاد از دیادگاه هاای مختلفای خاساتگاه آن هاا در جاای هاای متفااوتی
مطرح می شود که به این حساب تقریبا تماام سااحات آسایای میاناه را از نظار دانشامندان احتاوا مای دارد .م و.خن ر .س .ۀ
ییتی ه آن ه که ر .کج ینده گد ربشیه م ن ه ید مخیلفد .ب ذکر کرره بند که سه طو .عموم س حۀ اسنعد بی آسن
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جنوسد ا ت آن طرف کوه ه با.بل مد نویتند ر .کی ب «رارم ن ه » (نوشیه ن ا ش ئچف ،مت و ،۲۰۰۸ ،ص

ت آسن

 )۵۶۴ر .س .ه خنونن ن آمده بست که خنونن ن سه گم ن غ ل ب ک وچرابن بیربن د یس ن سورن د ر .گۀش یه آن ه ر .بس ی ه
شم ل ر.ی

ب.بل ا ر.ی

کتپن ت ربمنه ه

جنوسد ا جنوب خ ا .کوه ه

با.بل (ک نون پنشن سوراس ش قب یل س ید

ا س .م تد) یندگد مد کررند)۱۴( .
آسیای وسطی برای اقوام آریائی به عنوان زا دگاه آن ها قبول شده که برخای از پژوهناده گاان ایان اقاوام را از ناژاد جمجماه
طویل ها می شمارند .محمد قدیر تره کی دانشمندان افغان می نویسد " ر .بی ج مد خوبهم یک متئله .ب سه ستن  .اض وح
ا پوست کنده سه مندبن سرآ.م ر .بثن ید که بی یک کیلۀ بنت ن ه که ر .آسن

اسطد سداب ً ینده گ ند ربشیه ا ر .آن ج ت ث ر

نموره ا تمدن ممی ی .ب سه اجور آا.ره سورند ،س و ک رره م د ش ور ی ک ن ژبر خ لص د س ه ف ر خط و .م د کن د ا آن هم ن
جمجمه طویل ه بس ت (مق ل ه :مقدم ه ب ر .ت .یخ آس ن

اس طد ،م م د ق دیرخ ن ت ره ک د ،مجل ۀ ک س ل ،ش م .ۀ شش م س ل

ششم ،منزبن  )۱۳۱۵همن ربنشمند پس بی ت لنل ا ب.یی سد ینده گ ند بالنۀ بنت ن ه ر .سربسر کرۀ یمن ا ت .یخ تمدن ه
ا ننز ت .یخ ینده گد بنت ن ه

قبل بلی .یخ ر .ق .ۀ ب.اپ ا آس ن بی س وبالد .ب مط رح س خیه ک ه آی به لد س ومد آس ن

اسطد کنه بند؟ با خور ر .پ سخ مد گوید" :ت قنق د ن چنز م ک ه س رب بحض  .ج وبب س ه بی س وبل س عد بس ت س ی ک
سوبل معلومد آغ ی کرره مد شور ،اط م ر .نژبر جمجمه طویل کج بست؟ بی بست که ر .ذی ل ج وبب قطع د بی س وبل
.ب سه صو.د مخیصر مد رهم اط م ر .نژبر جمجمه طوی ل ینالق د آس ن
منطقۀ (بلط

اس طد بس ت ا س یون فق ربد بی اط ه م

پ منر) مد س شد ا بی نژبر ر .بی گهوب.ه بقالً شش هزب .س ل قبل بی االرد حضرد عنت د ش س ه ح ل ق ومد

ر .آمده سورند که رب.ب تمدن ا تهۀیب مشعشعد سورند ()۱۵
برع

ربنشمند می ۀکره .ب ت قنق د س سی نشن س د سرخ د ری ر بی ربنش مندبن ص ه م د گ ۀب.ر لنیوسنت د ر .بی م و.ر م د

آا.ر " :بی بحف ر بی مررم طوبیفد ر .پ منر ر .عه د سرنج د ا ر .بابخ ر ه زب.ۀ رام ا بابی ل ه زب.ۀ ی م پ نش بی م نالر پن دب
شده بند ر .قرن هفیم پنش بی منالر ا سه بس س موبر س سی ن شن سد ی فت شده بی پ منر مد توبن ر .س .ۀ طوبیف گراه س نف
ا س ئد سخ معن ا مشخص .ب سن ن ربشت معلوم د س سی نشن سد هم چن ن حرکت آن ه .ب ت ح دار هنداس ی ن س ه ط و.
بطمنن ن سخشد ث ست مد نم ید ()۱۶
سنش یری م قق ن س ه بی س ا .بن د ک ه پ منر ا من طق بط ربف آن بی هم ن را.ۀ ق دیم م ل س ونت بق وبم س ئد س وره بن د
ربنشمندبن معیقد بند که س ئن ن بی آسن

من نه سرخ سیه بند ر .ت .یخ ریری ترک ن بی ربن س ر باله .بد عیم ر بلت لطنه ت ن ه

شده که ا گفیه بست :که س ی ن ،بقوبم ت و.بند ا خ س ی ه ش ن نن ز آس ن
ش خه ه

بی ط یفه ی بت ریه طوبیف س ید بی طریق شم ل ر.ی

آن تولد ر .آمده ا ش خه ه
کنوند مت

گزیدند ،لن

من ن ه س وره بس ت س ه ع الاه ،گرچ ه ش خه ا ی

خ ز .ا گ ۀ.گ ه ر.سن د س ه آذ.س یج ن ش م لد ا جن وسد ا

بی آن ن بی سمت مرا ا سلخ سه جنوب سربییر شده ر .غرب بفغ نتی ن ا شرق بیربن ر .سنتی ن
سخشد بی آن ن هم چن ن ر .موط بصلد خور یعند آسن

من نه س قد م ندند ( ت .یخ ری ری ترک ن

بیربن ،پرافنتو .رکیر م مد تقد یهی سد ) ( )۱۷س ا .رکیر م مد تقد یهی سد سه سورن طوبیف س ئد ر .آذ.س یج ن ش م لد
ا جنوسد ا بن تولد ا سربییر شدن آن ه بی سمت مرا ا سلخ ر .غرب بفغ نتی ن ا سنتی ن مت
رب.ر که بی طوبیف ر .آن یبرگ ه بالنه خویش ر .آسن
دکتور خوش نظر پامیر زاد
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مصنوع د هنر ا آئ ن خ کت پ  .بس نید ه خ س ی ه آن ه .ب س ه پ منر ت کن د رب.ر ا م د آا.ر ک ه س ی رآا .بی .ا
آ.تنف کت ه (مصنوع د هنر ) ا سنت ه
.شیه ه

خ کتپ ( .تدفن ر .موقعن ت راال ،خوبس ن دن س ه پهل و ا…) ،آن ه پنون ده ا

خویش اند ب س س شندگ ن پنش بی بس نید پنربمون حوضه ر.ی

تن تن د س س ید ه

سن ه نن ز پنون ده

پ منر خ ا .ربشیه بند ()۱۸
س ح د بطربف سنر ر.ی ا آمو ر.ی ج ه ید بند که سنشیر م ققن آن .ب سه عنوبن خ سی ه بقوبم س ئد پۀیرفی ه بن د گراه د
بیپژاهش ربن ر .کی ب "عصر باسی " مد آا.ند که مت

ا م اب بصلد غلچه ب ه ر .کوه ه

مرتفع گرربگرر فرغ نه

مد س شد غلچه ب ه ر .بطربف ا کن . .ار ی.بفش ن ا سه ایژه ر .ر.ه ه ا جل ۀ یغن ب ا کن  .نه ر بکت وس ت نزری د
ه

سرچشمۀ آن ر .پ منر ا ت یم ن ه

خ ا .جل ۀ پ منر ی س ه ط و .خالص ه آن س و سلت لۀ تی رب  -ت ش ا ن وبحد

سنری ول ینده گد مد نم یند ( )۱۹غلچه ن مد بست که سه مررم ن کوهتی ن یمن ربره بند هرچن د بی ن م ت قنرآمن ز بس ت
س آن هم ربنشمندبن ن ربنتیه آن .ب سرب بی بقوبم س  .سرره بند نظ ر س ه ش وبهد فرهن د ا یس ند ک ه ر .رس ت بس ت س ه بی
ن یه ص ه مد گۀب.ند که پ منر م لد بست که نش نه ه

ی رشده ر .بسن ر ت .یخد ا فرهن د ا یس ند سه آن سربسر مد آید بی

نظری د س ال بی نینجه ح صل مد شور که بی بق وبم س ه ت د.ی ا م را .یم ن بی مت

بص لد خ ویش س ه س یر نق ط سن س ر

ش ربیط تن گ ش دن ین ده گ د کوچن ده بن د س ه س و غ رب س ه ط رف ابر اس نع آس ن

من ن ه ا س ه ط رف سل خ ا س یر نق ط

بف غ نتی ن ا ننز سه طرف شرق سخشد سه طرف سند .فیه بند ا بی آن ج سه س یر نق ط هنداسی ن ا سخش ری ر س ه ک ش غر ا
تبت ا سرخد نق ط ری ر بی من طق .سنده بند که مو.خن بی آن ه ی ر نموره بند ربکیر سوی .ف ییتت بی بقوبم .ب ر .منطقۀ
بایغو.س ی ن ت ین د م د رب.ر ا م د گوی د" :س ش ندگ ن س ومد بایغو.س ی ن  Uighuriaبس نرایند  assiroidyننت یند ،س ل
پ منر  -فرغ ن ه ی د بن د س آن ک ه. ،ا ه م .فی ه ،ب.اپ ین د جن وسد  evropeoidyبن د بی ری د یس ند ش ید
سو.اش س د  Burushasiس ش ند ر.س ت پت ن ه س ور ک ه تهخ  .ه

یس ند ،بیربن د ه ا ،س ر بنج م ه وند -ت و.کد ه

سه بی ج آمدند)۲۰( .
بر اساس نظریات دانشمندان این مسئله واضد می شود که پای سکاها به اکثر نقاط آسیا رسیده است و خاستگاه اصالی شاان
پامیر و مناطق اطراف آن بوده است .خیونیان بخشی از سکایی ها بوده اناد کاه در بخاش بزرگای از آسایا حکمروایای کارده
اند .اسناد تاریخی حاکمیت آن ها را در باختر و ماورالنهر تصدیق می دارند .ورنر بچهولز  Werner Buchholzیک
موری جرمنی و بیلی دو دانشمند شناخته شده این ادعا را دارند و از قول امیاانوس در ایرانیکاا آنالیان مای آورناد "خیوناان
[التین خیونیتی ،شاید از پهلوی خیون یا هون ،اوستا خیااانه] یک قومی ممکن ایاران االصال کاه در بااختر و مااورالنهر در
روزگار اخیر باستان برجسته بود .موری قرن چهاارم یوناانی امیاانوس مارسایلینوس نخساتین کسای باود کاه باه آن هاا توجاه
کرد .وی معتبرترین نویسنده بر حواد

تاریز قدیمی خیونیان در ارتباط باا امپراتاور ساساانی شااه پاور دوم آن کاه زمساتان

سال  ۵۷ -۳۵۶را در قلمرو خیونیان و کوسینی یا کوشانی ها گذرانید ،بود)۲۱ .
تعدادی از مورخین ساواحل آرال را بارای خاساتگاه خیونیاان در نظار دارناد .ماوری تاجیاک باباجاان غفاورف باه ایان بااور
است .وی می نویسد "بازیافت ها در حفریات دامنه های کنگ قلعه و کهنه ایاز در خوارزم استخوان ها در اطراف گلخن،
هیکل های گلی آدم شکل رنگ شده و مشاهدات دیگر ،برای اکثر محققان شوروی این امکان میسر گشت که تخمین کنند که
دکتور خوش نظر پامیر زاد
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وطن خیانیان سواحل آرال است و این تخماین باه حقیقات خیلای نزدیاک اسات .ولای فراماوش نبایاد کارد کاه بعضای عناصار
مراسم دفن که به مراسم دفن خیانیان شباهت دارد در دیگر مناطق آسیای میانه نیز یافت شده است)۲۲ .
دیده می شود که دانشمندان خاستگاه خیونیان را در نقاط مختلف آسایا قارار داده اناد .بررسای ایان نقااط مای رسااند کاه نقااط
یادشده زیر تسلط و حکمرانی آن ها بوده است .یفتلی ها که باه بااور برخای از جملاۀ خیونیاان باوده و باه بااور برخای دیگار
طبقۀ حاکمۀ خیونیان بوده اند نیز بر سرزمین های یاد شده در آسیا حاکمیت داشته اند که خاستگاه آن ها نیاز بدخشاان قلماداد
می شود .نجیب اله توروایانا می نویسد "هیاطله یا یفاطله که آن ها را هفتالیت نیز خوانده اند مثل کوشانی ها قبیله ای باوده
اند از طوایف تخاری افغانستان آن ها در بدخشاان باوده و شاهرهای یفتال را در بدخشاان علیاا و سافلی متعلاق باه آن هاا مای
دانند .شهر یفتل هنوز در بدخشان علیا به صورت یک قریه موجود و شهر دومی در بدخشان سفال یا قطغن معدوم گردیده.
نام هیاطله تاا دوره هاای اساالم در ماورد بدخشاان ،قطغان و حتای بامیاان نیاز اطاال شاده اسات .بعضای ماورخین افغاانی و
اسالمی شاهان محلی غوری بامیان را به نام پادشاهان هیاطله یاد کرده اند")۲۳ .
بدخشان و پامیر در آسیا حوزه ایست کاه نشاانه هاای گفتاه شاده در ماورد خاساتگاه خیونیاان باه ایان حاوزه مطابقات دارد .تاا
جائی که می بینیم تعداد زیادی از اقوام و طوایف مختلف آریائی در منطقاه پاامیر مساکون اناد .ایان امار مای رسااند کاه ایان
اقااوام در طااول تاااریز پااس از شکساات هااا در براباار دیگااران بااه آن زادگاااه اولیااۀ خااویش در دل کااوه هااا پناااه آورده انااد .ایاان
پناهجویی به نقاط دشوارگذار یک اصل طبیعای اسات .آن ساانی کاه پروفیساران در کتااب "عصار اوساتا" اباراز مای دارناد
"چنین به نظر می رسد که پیروان پرهیزگاار و اهوراپرسات در برابار حماالت اقاوام خونخاواری مثال مغال و تاتاار و سایل
بنیان کن اعراب در دره ها و کوهسارها پایداری ها نماوده و بار اثار فشاار مهااجمین عقاب و عقاب تار رفتاه و سارانجام در
کوهستان های صعب العبور اقامت گزیده اند )۲۴ .هرچند پروفیسران مولفین کتاب "عصر اوستا" باشنده گان بخش علیای
آمودریا را پیروان اهوراپرست قلمداد کرده که به دره ها و کوهساارها پنااه گازین شاده اناد ،مگار از نظار آن هاا تااریز ایان
اقوام مثلی که ناشناخته بوده که آن ها قبل از این هجوم ها در برابر اهوراپرستان قرار گرفتاه بودناد و در آخارین روزهاای
حاکمیت شان هم در برابر ترک ها و ساسانیان اهوراپرست از عقایاد نیاگاان و رساوم آن هاا دفااع کارده اناد و ایان دوره ای
بود که بعد از شکست یفتلای هاا در برابار اتحااد یزگارد ساساانی و یبغوخاان تارک آن هاا باه دره هاا و میاان کوهساارها پنااه
گزین شدند.
بعد از سقوط آخرین ساللۀ آریائی های خیونی یا یفتلی ها نه تنها این که خاستگاه این اقوام در هاله ای از شک و تردیدهای
مورخین قرار گرفت بلکه حتی در موجودیت گذشتۀ این اقوام نیز شک و تردید مطارح شاد .بهار صاورت پاس از فروکشای
تاریز خیونان در عصرهای هفتم و هشتم بار دیگر محققان به اقوام خیونی و یفتلای توجاه را متمرکاز سااختند .اماا ،در عادم
شااناخت دقیااق ایاان اقااوام پژوهشااگران نتوانسااتند تااا ارتباااط خیونیااان را بااا شااقنان و شااگنان عصاارهای هشااتم و نهاام در آثااار
جغرافیانویسااان دور عاارب و نیااز شااغنان بعااد از عصاارهای ده ماایالدی و باااالخره خږنۈنیااان امااروز بااه زبااان خااود شااان را
برقرار سازند .هر موری به طارزی باه اهمیات ایان موضاوع پای بارده و در باارۀ خاساتگاه ایان اقاوام اشااره هام نماوده اناد.
چنانچه باباجان غفورف چنین نتیجه می گیرد "در مسئله پیدایش هیطالیان باید تأمل کرد .این خلاق پار اسارار کاه در تااریز
آسیای میانه ،ایران  ،افغانستان ،هندوستان و ترکستان شرقی این قدر مقام نمایانی داشت از کجا به وجود آمده باشد؟ در ایان
دکتور خوش نظر پامیر زاد
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مسئله نظر به معلومات و مدارک دقیق مطالب نظری بیشتر است .محققان گاه این و گاه آن معلومات م خذ چیناائی را پاذیرا
شده مکان پیدایش هیطالیان را گاه در التای ،گاه در ترکستان شرقی و گااه در کادام موضاع دیگاری قارار مای دهناد .نظریاه
بودن هیطالیان از بدخشان نظریه نو و جدیدی می باشد .در سال  ۱۹۵۱بیرن شتم در بارۀ اتنوگی نیس و تشکل دولتماداری
هیطالیان بح نموده به دو مرکز پیدایش آن ها به موضع وسط و پایان سیردریا از یک طرف و از طرف دیگار باه بااالآب
حوزۀ آمودریا اشاره کرده بود")۲۵ .
غبار موری افغان دا خل شدن یفتلی ها را از شمال شر در حاوزۀ سایحون تاکیاد دارد کاه آورده اسات "یفتلای هاا  ۴۲۵تاا
 ۵۶۶م ).یا هیاطله جزء قبایل ستی بوده و مثل کوشانی ها از جبهۀ شمال مشر در حوزۀ سیحون سرازیر شده و تا اواخار
قرن سوم اراضای شامال جیحاون را عباور و وارد شامال افغانساتان گردیدناد .و بارای باار اول در  ۴۲۵مایالدی باه تشاکیل
دولت پرداختند )۲۶ .دیده می شود که نظر تعدادی از بزرگان تاریز بر آن تمرکز می کند که خاستگاه خیونیان یا یفتلی ها
از بدخشان است .غفورف برای اثبات این نظریه کاه خاساتگاه خیوناان و یفتلای هاا هماان بدخشاان اسات؛ بار نظریاۀ ایناوکی
باورمند است که نوشته است "در سال های  ۱۹۵۹ - ۱۹۵۵ایان عقیاده بارن شاتم در تحقیقاات دانشامند جاپاانی ک .ایناوکی
استوار گشت .اینوکی نه تنها تمام مواد موجود را از دیدگاه انتقادی آن تحلیل نمود .بلکه از م خذ چینائی مدارک تاازه آورد.
نتایج اینوکی چنین است الف  -زادگاه اصلی هیطالیان در نزدیکی حدود شرقی بدخشان است .ب  -در مدنیت آن ها بعضی
عناصر ایرانی جای دار د .گومیلف نیز عقیدۀ بودن هیطالیاان را از بدخشاان طرفاداری مای کناد .ولای باه نظار ایناوکی کادام
دلیل و یا اثبات جدیدی را نیافزوده است .باید گفت که این فرضیه نیز بر م خذ چینائی تکیه دارد .دقیقترش این اسات کاه بار
آن روایت سیوان سزن هیوان تسانگ) بنا یافته است که گیماتاال شکل سانسکریتی کلمۀ "هیطالی" یا یگان بازتاب آن) ناام
کشور بدخشان وجود دارد و پادشاه آن بسیار کشورها را تسخیر کرده است .اینوکی) ولای نیرازیاک اشااره کارده اسات کاه
این روایت به روایت تاخات و تازهاای یاوچی هاا نیاز ممکان اسات نسابت داشاته باشاد .ماادامی کاه ایان امار چناین باشاد ایان
روایت دلیل این شده نمی تواند که پخش فرمان هیطالیان از بدخشان آغاز یافته باشاد .نیرازیاک جاهاای دیگار ضاعف عقایاد
اینوکی را نیز نشان داده است و اشارۀ انتقادی او را ممکن است قابل قبول دانست .ولی هماۀ ایان هاا اهمیات اثار ایناوکی را
تنزیل داده نمی تواند .علی الخصوص در ساحۀ م خذ شناسی اهمیت آن نهایت درجه عالی می باشد .برای اثبات فرضایۀ از
بدخشان بودن هیطالیان دالیل جدید الزم است و این دالیل شاید از برکت حفریات باستانشناسی مورد دسترسی قرار بگیرند.
)۲۷
هرچنااد تعاادادی از دانشاامندان خاسااتگاه خیونااان یااا یفتلاای هااا را بدخشااان ماای پذیرنااد و شااواهدی هاام وجااود دارد کااه بااه گفتااۀ
باباجان غفورف چیز جدیدی به نظر اینوکی عالوه کند و آن داشته هاای فرهنگای در پاامیر و منااطق اطاراف آن مای باشاد.
ولی یک نکته قابل تأمل است که در گذشته های دورتر خږناۈن از قلمارو مااورالنهر باه حسااب مای آماد کاه بعادها بدخشاان
یک اقلیم جدید در دولت عباسیان قرار گرفت که خږنۈن و دیگر مناطق باالآب آمودریا هم به این اقلیم عالوه گردید که اگار
خږنۈن را نظر به اقلیم قبلی آن در نظر بگیریم پس خیونیان از این منطقه سر برآورده اند .در تحقیقاات دانشامندان نیاز ایان
نکته وضاحت دارد .چنانچه غفورف می نویسد "ایرانشناس نامی بیلی ایان مسائله را ماورد تحقیاق مفصال قارار داده عقیاده
ای اظهار می کند که این قبیله در حقیقت وجود داشت و بی سبب نیست که نامش در اوساتا باقیماناده اسات .ولای باه صاحت
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موضوع که تا چه اندازه مرکب و پیچیده می باشد ،بیلی خوب پی برده است .به عقیادۀ وی در اوایال دورۀ ویشتاساه) ایان
قبیله در ناحیۀ اکسوس مکان داشت .لیکن بعدها آن هاا باه کجاا رفتناد؟ یعنای آیاا باه شامال و شار کوچیدناد و بعادتر بااز باه
جنوب برگشته اند و یا در جای خود باقی مانده به هیچ کجای نرفته اند و غیره" )۲۸ .بیلای باا آن کاه در مای یاباد خیونیاان
در ناحیۀ اک سوس مکان داشته مگر سوالش که آن ها بعدها به کجا رفتند ،نشان می دهد که محل امروزی این اقاوام از نظار
وی پنهان بوده است.
با ارزیابی و بررسی نظریات دانشمندان و نیز شواهد و اسناد به این نتیجه متوصل می شوم که خاستگاه خیونان یا یفتلی ها
به طور عموم همان سرزمین باالآب اکسوس یا آمو دریا در جغرافیای کل آن و به طور خاص همان خږنۈن می باشد.
گذشتۀ تاریخی خږنۈنے ها:
خږنۈنے ها را طوری که گفتیم تورانی های آریائی اند که از احفاد سکائی ها می باشند .خږنۈنے ها که در اوستا از آن ها
نام برده شده  ،همان مردمانی اند که در عصر حاضر نیز در قید حیات می باشند .قابال دقات کاه اسات کاه ناام خږناۈنے ناه
تنها که در اوستا و دیگر اسناد تاریخی دورۀ باستان به شکل نادرست ضبط گردیده بلکه در دوره های بعادی پاس از آن کاه
آخرین ساللۀ تورانی ها سقوط کرد ،این نام بار دیگر نیز به شاکل نادرسات آن در آثاار تااریخی قیاد شاده و بعادها کاه دورۀ
تسلط اسالم بر سرزمین های آسیای مرکزی مسلط گردیاد ،هماین ناام باار ساوم نیاز باه شاکل نادرسات در آثاار دانشامندان و
مورخین ظاهر شد .لذا مطالعۀ تاریز این قوم از نام اصلی شان در سه دوره قابل تأمل و دقات مای باشاد - .ظااهر شادن ناام
خږنۈنے در عصر های اولیۀ میالدی - ،ظاهر شدن نام خږنۈنے بعد عصر هفتم مایالدی و ظااهر شادن ناام خږناۈنے بعاد
از عصر نهم میالدی.
الف  -ظاهر شدن نام خږنۈنے در عصر های اولیۀ میالدی:
نام خږنۈنے در دورۀ های زنده گی اولیۀ آریائی به چشم می خورد .نخست بار در اوستا از آن زیر نام خیااآناه ذکار شاده و
آنان را مردمانی گفته اند که در مقابل ایرانی ها قرارداشته اند .در سده های قبل از میالد نیز نشانه هایی از آن هاا باه چشام
می خورد .آن ها آن وقت که در حمالت ژون ها ،یورش های تازه یی ری داد ،ظاهر گردیدند .از منابع مکتوب بر مای آیاد
کااه در سااال هااای  ۸۰۰ – ۹۰۰پاایش از ماایالد در مرزهااای پادشاااهی ژو چااین باسااتان) ،قبایاال خیااان یااون یااا ساایان یااون
 Syanyunظاهر شدند .بنا به همه نشانه ها ،آن ها کوچرو بودند و به گمان غالاب تاورانی .خیاان یاونی هاا در ساال ۷۷۱
پیش از میالد به یک پیروزی بزرش دست یافتند .پایتخات امپراتاوری ژو ساقوط کارد ،و امپراتاور کشاته شاد .وار تااج و
تخاات بااه دوردساات هااای کشااور چااین گریخاات و حتاای پایتخاات نااوی ساااخت ،امااا نااه او و نااه بازماناادگانش توانسااتند شااکوه و
عظمت پیشین را باز بیافرینند )۲۹ .پروفیسر بویارف هون هاای اروپاایی را از تباار هماین خیوناان باه حسااب مای آورد و
می گوید که از نام خیان ها یا خیون ها شاید نام تباری خون ها یا خونوها هونوها) گرفته شده باشد که هاون هاای اروپاایی
از بازماندگان آن ها به شمار می روند )۳۰ .داکتر بویارف رد پای خیونان را در یافته های تاریخی جست و جاو مای کناد
و در مورد رسوم و آئین آن ها به داوری می نشیند و می گویاد کاه هم ن گون ه ف رش ری ر هن د ه م هت ت ک ه ر .آن آی ن
ه
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سده ی م پ نش بی م نالر -بابی ل س ده ی م م نالر ) ر .حفری د پولوس م ک س ه رس ت آم ده بس ت ر .بی ف رش ،ص نه مربس م
قرس ند– تصویر یک جن جو ید که ت با را پ .ه شده بست ،نش ن ربره شده بس ت ر .بی تص ویر ،س پ هن ن س ج م ه ه
کوت ه ا سلند ریده مد شوند پ پوش ه ا چ مه ه
که ر .مهره

آن ه کوت ه بست بم چ مه ه

ر.بی هم ریده م د ش ور ر.س ت م نن د آن

هخ منشن ن «ص نه تبعند س ید ه » س یت ب ی فیه سور  )۳۱پروفیسر متوجه تصاویر فارش بدسات آماده از

عصر یکم میالدی شده که چیزی بازگو می نماید ،نتیجه می گیرد که در آن گویا آئین مقدس زردشتی به تصویر کشیده شده
است .در صورتی که تورانی ها به طور عموم زردشتی نبوده و خیاونی هاا کاه بخشای از تاورانی هاا باوده ،در برابار آئاین
زردشتیت در جنگ بودند که اسطوره های آریایی از این مقابلۀ ایران و توران قصه ها دارند .در فرش یاد شده که تصاویر
از صاحنۀ قربااانی خیاونی هااا نشاان داده شااده یاادی از آئااین میترائای کااه خیاونی هااا باه آن معتقااد بودناد ،خواهااد باود نااه آئااین
زردشتی .زیرا ،زردشت آئین قربانی را که کشتار زیاد و خونریزی بیحد در آن دوران معماول باود مناع کارد .ولای خیاونی
ها این آئین را پاسداری کردند که رسم قربانی تا کنون هم در میاان مردماان خږناۈن یاا شاغنان باا مشخصاات خاصای وجاود
دارد که در بح قربانی به آن پرداخته ایم.
خیونیان در دوره های مختلف زنده گی اولیه شان در نقاط مختلاف آسایا زیساته اناد کاه مناابع چینای از ظااهر شادن دو قبیلاه
بسیار به هم نزدیک به نام های «خیان یون» یا «سیان یون» و «خیون یاون» در ایان هنگاام در مرزهاای شامالی چاین در
کرانه های جنوب خاوری بیابان گوبی سخن می راندناد .در آیناده از اثار آمیازش ایان دو قبیلاه باا چینای هاا ،مردمای باه ناام
خونوها یا هونوها نیاکان هون های بعدی اروپایی) به میان آمدند .بسیاری از پژوهشگران بار آن اناد کاه ایان هاا از خیاانی
ها یا خیونی هایی بودند که در گذشته در گستره تاوران بودوبااش داشاتند و ساپس باه مرزهاای جناوب خااوری گاوبی آمدناد.
 )۳۲دانشمند تاجیک باباجان غفورف موجودیت آن ها را در سغد اشاره می کند و می گوید ولی تمام آن چیزی که ممکان
است از این اطالعات گرفته شود ،تنها ذکر همین واقعاه مای باشاد کاه ساغد را در کادام دوره خیانیاان تساخیر کارده بودناد و
تحلیل سنوات خبر به سال  ۴۳۷متعلق است) نشان می دهد که آن ها احتماال سغد را قبل از پیدایش خاود در جناوب آسایای
میانه تصرف کرده اند ،یعنی از سغد عبور کرده اند)۳۳ .
اوستا م خذ معتبری برای روشن شدن هویت اقوام می باشد .خیونان تورانی در این کتاب مردمانی اناد کاه باا ایرانای هاا در
مقابله بوده و بر اساس نوشته های این کتاب این ها مردمان جنگجو و دلیری بوده اند .جنگ هایی که میاان آن هاا و ایرانای
ها صورت گرفته ،سلحشوری و جنگاوری ها آن سبب گردیده تا از آن ها با نام و صفات زشت در آن یااد گاردد .در اوساتا
چنین خصوصیت به صراحت به چشم می خورد .چنانچه در کردۀ سیزدهم زامیاد یشات از کای گشتاساب ساخن مای آورد و
نیااز از ساارکرده هااای تااورانی هااا نااام گرفتااه و در بنااد  ،۶۷کااردۀ ساایزدهم ،زامیاااد یشاات ماای آورد کاای گشتاسااب دلیاار باار
تثریاونت دژ دین و پشن دیوپرست و ارجاسب دروند و دیگر خیون های تبهکار بدکنش چیره شد )۳۴ .قسمی که دیاده مای
شود بیشترین قسمت متون یشت ها بر این روحیه بنا یافته است .از شدت اینگونه تبلیغ معلوم اسات کاه زردشاتیان در حالات
ناگواری در برابر خیون ها قرار داشته اند که در چندین بخش از یشت ها چنین تبلیغاتی را جا داده اند؛ چنانچاه در بناد ۳۰
کردۀ  ،۷گوش = درواسه یشت نیز آمده است که "این کامیابی را به من ده ای نیک ای تواناترین درواسب که من به اشات
ائورونت پسر ویسه ثئورواشتی .
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در پشاات زئینیاااور خویذاهااه در یااک جنااگ پیروزمنااد) مقاباال تااوانم شااد کااه ماان بااه ارجاسااب خیااون نابکااار در یااک جنااگ
پیروزمند) مقابل توانم شد که من به درشینیک دیویسنا در یک جنگ پیروزمند) مقابل خواهم شد")۳۵ .
خوئیاون کاه در پهلاوی
خیونیان نام و قومی است که افراد آن از جمله ارجاسب ،رقیب کی گشتاسب بودند .قبیلههای داناو و َ
و حماس ٔه یادگار زریران خیون گفته شده ،دو قبیله تورانی بوده اند که در زماان کای گشتاساب کیاانی ،ایرانیاان باا ایان گاروه
خای انای خواناده
جنگهای فراوانی کردند که بسیار مشهور و به جنگهای مذهبی معروف میباشاند .در یشات هاا ،ارجاسابَ ،
شده و آشکار است که این نام هم اسم قبیله و هام ناام اساکان ایان قبیلاه بودهاسات .باه موجاب یشات ناوزدهم و رساالهٔ ماذکور
پهلوی ،همهٔ پهلواناانی کاه در جنگهاای ماذهبی باا ویشتاساب و اسافندیار و زریار و ساایر پهلواناان ایرانای رقیاب و هام نبارد
بودنااد ،خیااونی خوانااده شاادهاند .در روایااات ساسااانی برخاای از قبایاال زردپوساات شاامالی خیااون نامیااده میشاادند و پادشاااهان
ساسانی با خیونان نبردهای بسیار داشتند)۳۶ .
خیونیان در دفاع و حراست از باورها و عقاید نیاکان شان سخت پابند بوده که هماین روحیاه شاان سابب شاده تاا جناگ هاای
بیشماری را متقبل شوند .چنانچه مقابلۀ آن ها در برابر ایرانیان یکی از آن حماسه های جنگی است که داستان این جنگ به
زبان پهلوی در کتابی زیر عنوان "یادگاار زریاران" کتااب یادگاار زریاران کاه آن را ائای باتکاار زریاران نامیاده اناد متنای
است تاریخی به زبان پهلوی تقریبا ً  ۳۴۶سطر و آن را "شاهنامۀ گشتاساب" نیاز خواناده اناد "الاف" و "ن" زریاران عالمات
نسبت است .و "ادیو اتکار زریران" یعنی یادگار مرباوط باه زریار بارادر گشتاساب .توضاید دکتار محماد معاین مزدیسانا و
تاثیر آن بر ادبیات فارسی) به یادگار مانده است و آن نخستین داستان جنگ گشتاسب را با ارجاسب نشان می دهد که دقیقای
بلخی آن را به زبان فارسی به نظم آورده و فردوسی این داستان منظوم را به شکل پوره آن در شاهنامه گنجانیده است .ایان
داستان به زبان پهلوی نگاشته شده که یادگار زریاران مشاتمل اسات بار وقاایع جناگ ماذهبی گشتاساب ویشتاساب) کیاانی باا
ارجاسب پادشاه خیونان که دکتر محمد معین بعدها ترجمۀ زبان فارسی آن را در کتاابش زیار ناام "مازد یسانا و تااثیر آن بار
ادبیاات فارساای" جاای داده کااه خالصاۀ آن از ایاان قارار اساات ارجاسااب شااه ویاادرفش کاه در اشااعار دقیقای بیاادرفش آمااده)
جادوگر را با نامخواست پسر هزار با  ۲۰۰۰۰سرباز گزیده به سفارت نزد گشتاسب فرستاد .آنان چون به حضور شااه باار
یافتند نامۀ ارجاسب را تقدیم کردند .اپراهیم سردبیر نامه را بخواند  -ارجاسب گشتاسب را دعوت کرده بود که ماذهب ناوین
را ترک گوید و به آئین باستانی که ارجاساب نیاز پیارو آن باود؛ برگاردد .زریار دلیار پاساز آن را نگاشات مبنای بار ایان کاه
گشتاسب تصمیم دارد آئین نوین را نگهبانی کند و ارجاساب را باه میادان هاای هاوتس و مارو زرتشاتان بارای جناگ دعاوت
کرد .سپس گشتاسب دستور داد که نور افگن ها را در قلل جبال در افروزند و آن نشانه ای بود سربازان و مردم دیگر را تا
آمااادۀ جنااگ شااوند و هاار ماارد از ده ساااله تااا هشااتاد ساااله خانااۀ خااود را تاارک گویااد و مراقااب آب و آتااش بهاارام هاار دو در
مزدیسنا اند) باشد  -سربازان و شهریاران به دربار شتاقتند تا فرمان پادشاه را دریابند  -ساپاه ایاران باا زدن طبال و ناواختن
کوس به حرکت درآمد و پنجاه روز راهپیمایی کرد  -در این مدت به سبب گرد و غبار و دود روز از شب تمیاز نمای شاد -
در روز پنجاه و یکم دستور توقیف داده شد .گشتاسب شاه بر تخت کیانیان جلوس کرد و جاماساب بیتااش پیشاگو را احضاار
کرد بیتاش یا بی تخش سردار و فرمانادار و برخای باه معنای وزیار گرفتاه اناد) از او پرساید کاه در جناگ بار او و پسار و
باارادرانش چااه پاایش آیااد؟ جاماسااب بیتاااش او را از ماارش باارادرانش زریاار و پاات خسااروب و پساار محبااوبش فرشااورت
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فرشیدور) در دست ویدرفش جادوگر و نامخواست پسر هزار و نیز از مرش  ۲۳تن از افراد خاندان شااهی آگااه سااخت و
شمارۀ خیونیان را به  ۱۳۱۰۰۰۰تن تخمین زد و گفت که از آنان جز ارجاسب یک تن زناده نخواهاد ماناد و رد نیاز توساط
سپندیات اسفندیار) اسیر خواهد گردید و آن گاه وی را به دم خر بسته باا یاک دسات ،یاک پاای و یاک گاوش بریاده و چشام
داغ شااده بااه پااایتختش رجعاات خواهنااد داد .سااپاه ویشتاسااب مرکااب اساات از  ۱۴۴۰۰۰۰تاان و سااپاه ارجاسااب مرکااب از
 ۱۲۰۰۰۰۰سرباز می باشد  -ارجاسب سپاه خود را بر می انگیزد تا زریر دلیر را بکشند و وعاده مای دهاد کاه هارکس از
عهدۀ این کار برآید ،دختر خود زرستون که زیباترین دختر خیونی بوده بدو دهد و باه عاالوه منصاب بیتاشای ایالات خیوناان
را به وی تفویض کند .ویدرفش این وظیفه را به عهاده گرفات و باه زریار حملاه بارد و او را برافگناد .چاون فریااد و غریاو
دلیران و چکاچاک اسلحه فرو نشست ویشتاسب از واقعه آگاه شد .سربازان ایرانای را برانگیخات تاا انتقاام مارش زریار را
بکشند و وعده داد که بدان کس که پیروز شود دخترش همای را که در قلمرو کشور ایران در وجاهت بینظیار باود باه زنای
دهد و او را سپهبد ایران کند .پسر زریر که هفت ساله بود پیش آمد و اجازت خواست تا برود و ببیند که بر سر پادرش چاه
آمده است .ویشتاسب به علت صغر سن و عادم تجرباه نخواسات بادو اجاازت دهاد چاه خیوناان نمای بائیسات از کشاتن زریار
سپهبد و پسرش بساتور باه خاود ببالناد .نااگزیر بساتور نهاانی نازد آخرسااالر رفات و گفات ویشتاساب اسابی را کاه زریار در
جوانی سوار می شد خواسته است .وی آن اسب را بدو سپرد .بستور سوار شد و به میدان شتافت و چند تن از دشامن کشاته
به نقطه ای که جسد پادرش افتااده باود ،رساید .آن گااه باه ساوی ویشتاساب برگشات و آن چاه دیاده باود باه شارح بااز گفات و
اجازت خواست تا برود و انتقام پدر باز ستاند .ویشتاسب اجازت داد و تیری از ترکش خود بدو بخشید و او را به علمداری
سپاه ایران برگزید .چون ارجاسب شاه در سپاه خود شورشی دید از هویت آن کودک کیانی کاه مانناد قهرماانی مای تاخات و
همچون زریر دلیرانه می جنگید بپرسید و پیشنهاد کرد هرکس او را بکشد دخترش بهساتون را کاه در میاان خیوناان زیبااتر
از همه بود به ازدواج خود درآورد و بیتاشی کشور را بدو خواهد داد  -ویدرفش به پیش رفت و بر توسن آهنین نعال زریار
سوار شد و با اسلحۀ گران مسلد گشته به میدان درآمد و خود را به پشت بستور رسانید ،چه جرئت نداشت که با او رو برو
شود  -بستور متوجه گشت و او را به مصاف طلبید  -ویادرفش باا خودساتائی باه پایش رفات  -توسان سایاه نعال زریار چاون
اواز بستور بشنید بر چهار پا بایستاد و  ۹۹۹بار شیهه کشید .روان زریر به بستور القاء کرد کاه گارز را از دسات بیانادازد
و ی ک تیر از ترکش خود بر گیرد و به سوی دروند دروغپرست که مراد بیدرفش است) بینادازد .بساتور گارز بیاناداخت و
تیااری از تاارکش برگرفاات و قلااب بیاادرفش را هاادف ساااخت  -ویاادرفش باار زمااین افتاااد  -آن گاااه بسااتور بااه جااائی رسااید کااه
گرامیک کرت در اشعار دقیقی گرامی) پسر جاماسب درفش پیروزی را بر دهاان گرفتاه باا هار دو دسات مای جنگیاد .وی
گرامیک کرت را تهنیت گفت و بستود .آن گاه به جائی رفت که اسپندیات اسفندیار) دلیر می جنگیاد .اساپندیات چاون او را
بدید ساربازان ایرانای را باه کاار خاود گذاشاته و باه طارف کاوهی کاه ارجاساب در آن جاا مقایم باود رفات و ارجاساب را باا
 ۲۰۰۰۰سربازش به میدان کشید .در زمانی اندک یک تن خیونی زنده نماند جز ارجاسب که او را اسپندیات بگرفت و یک
دست ،یک پا و یک گوش ببرید و یک چشمش را با آتاش داغ کارد و او را باه دم خاری بساته باه کشاورش فرساتاد و چناین
گفت "برو و آن چه که از دست من ،اسپندیات قهرمان دیده ای باز گوی ،آن چه را که خیوناان بایاد بدانناد از وقاایع ای کاه
در روز فروردین در جنگ سخت ویشتاسب اتفا افتاده است")۳۷ .
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برای خیونان داستان یادگار زریران بیشتر از هر منبع دیگر مرجع شده که هار محقاق و پژوهشاگر در ماورد اقاوام آریاایی
از آن سود جسته است .بنا به ترجمۀ آن از زبان پهلوی به سایر زبان ها تشخیص هویت و توضید در مورد خیونیان دچاار
ابهامات واقع شد که این ابهامات در همه آثار بعدی به نظار مای رساد باه خصاوص آن بخاش از کساانی کاه در عصار هاای
بعدتر از آن که هنوز حقایق زنده گی و تاریخی بیشتر در گرو احساسات و تمایالت قومی باا بااور باه وقاایع و داساتان هاای
بدون تحقیق و پژوهش بود ،به مسئلۀ خیونیان برخورد کرده اند .دقیقی بلخی شاعر عصر چهارم هجری  ۳۶۵ - ۳۳۲هـ.
 ).یکی از این کسان است که هویت اقوام را بدون دانستن حقیقت آن و یاا هام باه شاکل عماد بارای تحقیار دیگاران داساتان
پادشاهی گشتاسه و ارجاسه را نگاشت و در یک هزار بیت به خالصه آورد که فردوسی آن را در شاهنامه اش گنجانید و
همین طور شاهنامه منثور ابومنصوری با چنین موضع گیری در اختیار فردوسی قرار می گیرد کاه داساتان هاای آن بناا باه
گفتۀ فردوسی از زبان دهقان و افراد برازندۀ دیگری نقل شده است.چنان چاه ژالاه آموزگاار نقال مای کناد "یادگاار زریاران
شرح نبردی است میان ایرانیان و «خیونان» در دوره ی گشتاسب ،شاه ایاران و اَرجاساب ،خداونادگار خیوناان .خیوناان باه
مردمی اطال میشد کاه در آن ساوی مااوراءالنهر زنادگی میکردناد و در دورههاای بعاد در ماواردی باا تورانیاان همساانی
مییابند « . . .دقیقی» این داستان را به شعر درآورده است و «فردوسی» سرودهی دقیقی را باه طاور کامال در شااهنامه
گنجانده است )۳۸ ».پیش از ارائهی گزارشی مختصر از متن حماسه ،آموزگار یادآور میشود بر اساس آنچاه در پاانویس
صفحهی  ۱۳آمده« ،یادگار» در ترکیب «یادگار زریران» ،معنای «نوشته» و «کتاب» میدهد .اینک گذری بر کهنتارین
سااوگنامه و نمایشاانامه ی ایراناای کااه از درازنااای تاااریز بااه دساات مااا رساایده اساات «ایاان نوشااته باادان گاااه نوشااته شااد کااه
گشتاسبشاه با پسران ،برادران ،شاهزادگان و هماالن خویش این دین ویژهی مزدیسنایی زردشتی) را از اورمزد پذیرفت.
دشواری
پس ارجاسب ،خداوندگار خیونان را آگاهی آمد که گشتاسب این دین ویژهی مزدیسنایی را از اورمزد پذیرفت .پس
ِ
گرانی برای ایشاان باود ».صاص  ۱۴و ۱۳؛ باا انادکی تلخایص) پاس باه فرماان ارجاساب ،دو پهلاوان ناامبردار خیاونی باه
همراهی «دو بیور» بیست هزار) سپاهی برای رساندن پیام خداوندگار خیوناان وارد ایرانشاهر شادند .پیشانهاد خداونادگار
ْ
خیونان خداوندگار این بود که ایرانیان دست از دین مزدیسنایی بشویند و با خیونان همکایش شاوند تاا ایشاان نیاز ایرانیاان را
خدمت کنند و زر و سیم و اسب و گا ِه شهریاری بسیار دهند و در غیر ایان صاورت آماادهی کاارزار باشاند .شااه ایرانشاهر
در برابر پیام خداوندگار خیونان به اندیشه فرو رفته ،پریشان میشود .پس برادرش ،زَ ریر ،تَهم سپاهبَ ِد دلیر ،از شااه اجاازه
میخواهد تا نامه را پاسز بدهد .پیام زریر دارندهی جوشن زرین) به خداوندگار خیونان چنین است «نخست اینکه ماا ایان
دین ویژه را رها نکنیم و باا شاما همکایش نباشایم ... .آنجاا در بیشاهی تهای و چمنازار زردشاتان کاه ناه کاوه بارز هسات ،ناه
دریای ژرف ،به آن دشت هامون ،اسبان و پیکان پهلوانان حکم خواهد کرد ... .به شما نشان دهیم که چگونه نابود شود دیو
از دست ایزدان»)۳۹ .
معلوم می شود که در ترکیب اقوام تورانی به غیر خیونیان اقوام دیگری نیز موجود بوده اند کاه در جناگ شااپور در برابار
امپراتور روم شرکت داشته اند .در دانشنامۀ ایرانیکا آنالیان آماده اسات کاه در ماورد ایان جناگ چناین قیاد شاده کاه در ساال
 ۳۵۸میالدی خیون ها و گیالنی یک قوم از نام گیالن آمده است) در لشکر او خدمت می کردند ،گواه اند که او در تاسیس
لشکر برتر بر آنها موفق شد .یکی از چهار گروه اصلی گسیل شده دیگران البانی ،گیالنای و ساکایی بودناد) در محاصارۀ
امیدا در  ۳۵۹در جریان جنگ شاپور با کنستانتین دوم امپراتور روم بودند .آن هاا مسائولیت بخاش شارقی محاصاره بودناد.
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پادشاااه آن هااا گرومباااتس یااک پساارش را از دساات داد و مراساام بعاادی تاادفین و ماارده سااوزانی بااه طااور واضااد توسااط
مارسلینوس توضید شده است)۴۰ .
خیونیان بار نخست توسط امیانوس در تاریز معرفی شده اند و آن چه را امیانوس گزارش داده ،منبع همۀ اطالعات در بارۀ
ایااان اقاااوام شاااده اسااات .ولاااف گاناااگ از جملاااۀ پژوهشاااگران و دانشااامندی اسااات کاااه در باااارۀ او مااای آورد کاااه امیاااانوس
مارسالینوس  ،)Ammianus Marcellinusتااریز نگاار یوناانی ساد ٔه چهاارم مایالدی ،نخساتین نویسانده ای اسات کاه از
خیونها یاد کرده .او مقام ارشدی باود کاه وقاایع تااریز نخساتین خیونهاا را ثبات کارده ،دوره ای کاه باا فرماانروایی شااپور
دوم ،امپراتور ساسانی  ۳۰۹–۳۷۹م) همعصر بودهاست)۴۱ .
دیده می شود که نام خیونیان در میان چهار گروه که لشکر برتر پیروز را تشکیل مای دادناد باه چشام مای خاورد .از پادشااه
این اقوام نیز نام گرفته شده که حتی در جنگ پسرش را از دست داده است .هرچند در این مقطع روابط خیونیان و ساسانی
ها دوستانه گزارش شده ،مگار وقاایع بعادی نشاان مای دهاد کاه ایان رواباط بارهم خاورده اسات .کرساتن سان نیاز باه گاواهی
امیاااااانوس در باااااارۀ آن هاااااا مااااای آورد کاااااه خیونهاااااا در اواساااااط دور ٔه ساساااااانی سااااااکن دشاااااتهای مااااارو واقاااااع در
کشور ترکمنستان کنونی) بوده اند .نام آنها در جزء افواجی که به یاری شاپور دوم آمده بودناد ،دیاده میشاود اماا ایان طایفاه
در دوستی ایران وفادار نماندند و بعد از مرش شاپور دوم مکرر به خراسان بزرش هجوم آوردند و در این سرحدات دشمن
عمدهٔ ایران به شمار میرفتند )۴۲ .کریستن سن ،آرتور .ایران در زمان ساسانیان ،ترجمهٔ رشید یاسمی .تهران انتشاارات
امیر کبیر )۱۳۶۷ ،در این زد و خورد موری رومی امیانوس مارسلینوس از "گرومباتس" نامی کاه پادشااه "خیونیات" باوده
و در داغستان نیز سلطنت داشاته و باا شااه پاور دوم رقیاب باوده اسات ،ناام مای بارد .در چناد جاای اوساتا گشتاساه همساتار
سران و نامداران دیوپرست "خیون" خوانده شده اسات .گاو .بناد  ،۳۰ - ۲۹زام بناد  )۶۷از نخساتین ساده هاای مایالدی =
اواخر دورۀ اشکانی) که اقوام ترکتباار در ایان سارزمین و بخاش هاای گرداگارد آن ،جانشاین اقاوام ایرانای شادند ،باه تادریج
"خیون" ها یا "هیون" ها با ترکان و هفتاالن یا هیاطله یکی به حساب آمدند)۴۳ .
مورخین از این دو قبیله به مردمانی اشاره دارند که بعدها به نام خیونگ نو ها مساما گردیدناد .در برخای از مناابع خیوناگ
نوها را هیونگ نوها نام می برند و می گویند که هیونگ نوها ،نیاگاان «هاون»هاای بعادی هساتند کاه در کتااب پهلاوی ،کاه
تفسیر اوستا باشاد ،آنهاا را خیوناان مینویساد .اماا در خاود کتااب مقادس زردشاتیان صافت هیائوناا ) (Hyaonaیعنای خیاونی
نگاشته آمده است )۴۴ .دیده می شود که این منابع همان تلفظ "هـ" را در این نام کار می گیرند و خیونگ نوها را هیوناگ
نوها می نویسند که باع

غلط فهمی هویت این مردمان می گردد .همین غلط فهمی در بسا موضوعات تاریخی مربوط ایان

اقوام تکرار شده است .دانشمندانی که به این نکته توجه کرده اند در اکثر نوشته های شان این ابهام را می آورند .چنان چاه
در مورد نقش خیونی ها می بینیم که می نویسند نقش خیونی ها از آن رو هم بسایار ارزناده اسات کاه هماناا گاروه هاایی از
آن ها در اواخر هزاره دوم پیش از میالد و اوایل هزاره یکم پایش از مایالد تاا مرزهاای جناوب خااوری مغولساتان و شامال
خاوری چین پای دیوار آینده چین) شاتافتند و در آن جاا در درازای چنادین ساده باا چینای هاای همساایه سارگرم زد وخاورد
بودند و در نتیجه آمیزش یافتن با چینی ها ،توده نو هونوها خونوها ،کسیونوها ،هیونگنوها یاا ساینگنوها) را سااختند کاه باه
نوبه خود تاثیر بس ژرفی در تاریز آسیا بر جا گذاشتند .هونوها به گونه مفروض و مشروط نیاکاان تورکاان باساتان شامرده
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می شوند ) ۴۵ .با ابهام هویت هونوها که در میان قوسین آن را خونوها نیاز آورده اناد باالفرض و مشاروط نیاکاان تورکاان
باستان به حساب آورده اند که این خود مفروض ساختن هویات و مشاروط گذاشاتن آن دلیال بار آن اسات کاه باه گفتاۀ خاویش
معتقد نبوده و از آن طفره می روند.
یکی دیگر از دالیلی که خږنۈنے یا خیونی ب ا هون ها مغالطاه شاده و در پارده ابهاام بیایاد ،هماین تفکیاک نکاردن ایان اقاوام
یکی از دیگری است .در برخی منابع پژوهشگران نام آن ها را خیونیان می نویسند و در برخی دیگر هم کیداری و بعضی
ها نیز یفتلی نگاشته اند و گاهی هم با ترکان و دیگران نام برده شده اناد .در ایرانیکاا از قاول بیلای ایان اقاوام چناین یااد شاده
اند در بهمن یشت  )۵۸.۴آن ها با ترکان ،خزرها و تبتی ها با مردمانی نام برده شده اند که برای فتد ایران قرار گذاشاته
بودند .بندهشن ،ص  ،۱۷ - ۲۱۶بیلای ۱۹۵۴ ،ص  )۱۴ - ۱۳ساه لشاکر برجساته خیاون باا ترکاان ،آن هاایی کاه سااکنین
کوهستان و دشت ها بودند شاید کوهستان عقب سمرقند)؛ خیاون ساری و سافید باه ترتیاب خیاون کاارمر و سافید ،بیلای) در
گروه سوم شامل بودند .در متن های دیگر پهلوی زردشتی خیون های سفید در میان دشمنان وشتاسه ذکار شاده اناد کاه باه
دلیل بدرفتاری شان سرانجام به سرنوشت انهدام گرفتار شدند)۴۶ .
در گزارش دولت ها نیز چنین مغالطه به چشم می خورد؛ چنانچه در سالنامۀ احصائیه افغانستان گازارش شاده کاه در ۴۲۰
میالدی هندو -ساسانیان توسط قبیله خیانیان که با نام «کیدارایتز» نیز شناخته میشدند ،به بیرون راناده شادند کاه پاس از آن
در  ۴۶۰با هیاطله تبدیل شادند .آنجاا باه بخشای از بااقی ماناده پادشااهی آشاینا از کاپیساا کاه باا ناام کابال شااهان نیاز شاناخته
میشود ،تبدیل شد)۴۷ .
تا جایی که دیده می شود نه تنها کاه ناام هاای اقاوام یکای باه جاای دیگاری آماده بلکاه در ناام اشاخاص نیاز در مناابع مختلاف
تفاوت های به چشم می خورد .در مقاله ای زیر عنوان "هویت قوم هیون ها البته مراد از خیونیاان اسات) بار مبناای اساناد
تاریخی" از قول پریسکوس اهل پانیوم که در سال  ۴۱۰میالدی زاده شده است؛ آمده است هنگاامی کاه رومیاان پاساز داده
بودند که آن ها می خواهند کمک بفرستند و لشکری به سرکردگی آن؛ نماینده ای از سوی پارسیان وارد شد که اعالن نماود
آن ها ،هون های کیداری را شکست دادند و شهرساتان بلعاام را گرفتاه اناد .پریساکوس  Priscusناام شااه هیوناان سافید را
کون َچس نوشته است که شکلی دیگر از خوشنَواز است .بنابراین پیروز به سوی کون َچس فرمانروای هون ها فرستاد)۴۸ .
هنگامی که شاپور دوم کنترل امپراتوری ساسانی را بدست گرفات ،تالشهاای جدیادی را بارای باازپس گارفتن منااطقی کاه
امپراتوری روم تصرف کرده بود ،آغار کرد .او پس از شکست دادن اعراب در جنوب ،برای مقابله باا نیروهاای عشاایری
که برجستهترین آنها خیونان بودند راهی شر شد .پس از یک نبرد طوالنی مدت  ،)۳۵۸ -۳۵۳خیوناان مجباور شادند تاا
صلد را بپذیرند و پادشاه آنها ،گرومبات ،شاپور دوم را در جنگ با رومیها همراهی کند .در ساال ۳۵۸مایالدی رومیهاا
برای جلوگیری از حمله شاپور به بین النهرین شکست خوردند .بناابراین شااپور تصامیم گرفات ساال بعاد حملاه کناد .شااپور
نبرد غربی را در سال  ۳۵۹آغاز کرد)۴۹ .
روابط میان خیونیان و شاه پور گاه جنگ و مقابله و گاه هم دوستی و همکاری بوده است .کرستن سن به ایان رواباط اشااره
دارد و نیز اسناد و شواهد گواهی از آن می دهند که دوساتی خیونیاان و ساساانی هاا پایادار نماناده و بارهم خاورده اسات .ناه
دکتور خوش نظر پامیر زاد

157

اداره نشرات سیمای شغنان

تنها که این دوستی برهم خورده بلکه عامل بعدی جنگ ها نیز میان آن ها شد .علت این جنگ هاا را فریاب و خدعاه نوشاته
اند که ساسانی ان در برابر خیونیان از آن کار گرفته اند .در صفحاتی از تاریز ایران این مسئله وضاحت یافته کاه حادثاه ای
در آن چنین نقل می شود عمده آشفته گی و تشویش خااطر فیاروز چناان در حااالت اساالف او دیاده شاده محارباات باا هاون
های سفید خیونیان) بوده است .او در جناگ هاای نخساتین کااری از پایش نبارد و لاذا از در مساالمت در آماده عهاد صالحی
منعقد ساخت که یاک شارط آن ایان باود کاه یکای از دختاران خاود را باه خوشانواز لقاب فارسای شااه هیاطلاه) ازدواج کناد.
فیروز دشمن مهیب خود را جاهالنه تحقیر و اهانت کرده ،کنیزکی را به جای بناات سالطنتی بارای او فرساتاد و ایان شایادی
وقتی که کشف شد موجب تنفر و خشم و غضب زایدالوصفی گردید .خوشانواز بارای تالفای کاردن از ایان اهاانتی کاه باه او
شده بود از فیروز درخواست کرد که چون جنگی با طوایف همساایه بارای او پایش آماده اسات افساران چنادی بارای اداره و
دادن دستور به او بدهند .شاهنشاه ایران  ۳۰۰تن از افسران و سرداران خود را باه خادمت خوشانواز فرساتاد و او هام کلیاه
آنان را پس از ورود گرفته عده ای را به قتل رسانید و بعد بقیه آناان را دسات و پاا و گاوش بریاده باه نازد فیاروز فرساتاد و
پیغام داد که سزای پادشاه ایران در مقابل جسارت و اهانت به خاندادن سلطنتی هیاطله همین بود که به سارداران و صااحب
منصبان او رسید .بعد از وقوع این قضیه دوباره جنگ درگرفت و فیروز اردوگاه خود را شهر گرگان قرار داد .مان خاودم
در نزدیکی این بلد خرابه های دیواری را که از شمال رودخانه گرگاان باه سامت بحار خازر ممتاد اسات ،دیاده ام .باه عقیادۀ
راولینسن این دیوار ح صاری بوده که فیروز بارای مدافعاه از هیاطلاه سااخته اسات .حااال ایان دیاوار باه ساد ساکندر یاا قازل
االنک دیوار قرمز) معروف است .از این نقطه فیروز به کشور دشمن حمله برد .ولی چنان منهازم و مجباور باه فارار شاد
که سر از پا نشناخته و سراسیمه به درۀ سراشیب و پر درختی پناهنده گشت .هیاطله پس از آن که پادشاه ایران با تمام قواء
در دره پناهنده گردید وی را محاصره نمودند .فیروز از موقعیات خطرنااک خاود خباردار شاده پیشانهاد صالد نماود .شارایط
سهل و مالیمی از طرف هیاطله اظهار گردید .قرارداد صلد بسته شد مشروط به این که آن اوالً دایمی باشد و دیگر فیاروز
بائیستی برای اقرار به آقائی پادشاه هیاطله سجده کند .فیروز مجبورا ً تن به قضا داده این شارط را هام پاذیرفت .لایکن او باه
دستور موبدان هنگام طلوع آفتاب به طرف مشر سجده کرد که برای پرستش ایزد ایران سجده کرده باشد نه برای مخلاو
فانی )۵۰ .گاهی هم یادآوری یک حا دثه تاریخی در منابع مختلف متفاوت مای آیاد .در ماورد هماین قصاۀ یادشاده ایان ادعاا
صد می کند .در کتات "تاریز ایران" این حادثه را باه یفتلای هاا منساوب دانساته مگار در ویکای پادیا آن را باه کیاداری هاا
نسبت داده است .در این منبع آمده است که کیداریان که از زمان شااپور دوم در فارارود سااکن شاده بودناد ،در دهاه شصات
قرن پنجم میالدی از پرداخت خراج به ساسانیان سر باز زدند .همین مسئله باع شد تا آتش جنگ میان دو دولات شاعله ور
شود .گفته شده که در آغاز جنگ ،پیروز به اندازه کافی نیرو در اختیاار نداشاته اسات کاه باا کیاداریان روبارو شاود .برخای
منااابع از ایاان نوشااته انااد کااه او از امپراتااور روم باارای ایاان جنااگ درخواساات کمااک کاارد کااه البتااه درخواسااتش توسااط
دولت کنستانتین رد شد .پس از آن ،پیروز با کونخواس ،رهبر کیداریان صلد کرد و قرار شد تا خواهر این شاهنشاه باا شااه
هپپ تالیان ازدواج کند .اما پیروز به آنان کلک زد و یک زن دیگر را به جای خواهرش بارای ازدواج باا کونخاواس فرساتاد.
پس از مدتی که کونخواس از نیرنگ پیروز آگاه شد ،خواست تا این رفتار او را تالفی کند .وی به شاهنشاه پیامی فرستاد و
از او خواست تا چند افسار نظاامی را باه قلماروی او بفرساتد تاا ارتشاش را تقویات کناد .پیاروز نیاز سیصاد مارد را باه باالم
پایتخت کیداریان .احتماال نام دیگر شهر بلز است یا نام یک شهر در سغد) فرستاد .با این حال ،کونخواس بسیاری از آناان
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را کشت و برخی دیگر را نقص عضو کارد و باه هماراه پیاامی کاه «نیرناگ پیاروز باعا ایان مسائله شاد» ،باه ایاران بااز
فرستاد .اینکه پس پی بردن پیروز به اتفاقی که بارای ساربازانش افتااده ،چاه اتفااقی روی داده اسات و واکانش او چاه باوده،
مشااخص نیساات .اماااا ماایدانیم کااه شااااه در سااال  ۴۶۷بااا کماااک هپتالیااان بااه ساااختی کیااداریان را شکساات داده و آناااان را
از فرارود بیرون راند .گرچه کیداریان هنوز مناطقی مانند گنداره را در اختیار داشتند ،اما دیگار نتوانساتند بارای ساساانیان
مشکلی ایجاد کنند )۵۱ .هرچند این متن ویکی پدیا چندان دقیق به نظر نمی آید .زیرا ،آورده اند که پیروز باا شااه کیاداری
صلد کرد و قرار بر آن شد تا پیروز دخترش را به ازدواج شاه هیپتالیان بدهد .این خود تناقض گفتار را مشخص می سازد
که کیداری ها و یفتلی ها دو سلطنت جدا از هم بودند .چگونه ممکن باشد که شاه کیداری صلد کند و قرار را بر آن بگذارد
که دختر پیروز با شاه یفتلی ازدواج نماید؟ وقتی که اشاره شده که گویا کیداری ها توسط پیاروز باا کماک یفتلای هاا شکسات
داده شدند.
پیروز پادشاه ساسانی از شکست و دسیسه اش عبرت نگرفته باز به خدعۀ دیگاری دسات مای زناد .در تااریز متاذکره آورده
شده است که فیروز از اهانتی که به او از طرف خوشنواز شده بود سخت در رنج بوده دایما در صدد باود کاه ایان کسار را
جبران و این لکه را از خود پااک کناد .چاون ایان مطلاب در عهدناماه ذکرشاده باود کاه نبایاد او هیچوقات باا نیاروی خاود از
ستونی که معین ش ده تجاوز کند .لذا برای رفع این معذور و این کاه نقاض عهاد نکارده باشاد ،امار داد کاه ساتون را از جاای
کنده همه جا پیشاپیش سپاه حرکت دهناد و او باا نیاروی عظیمای کاه از جملاه پانصاد فیال جنگای نیاز باوده باه طارف مشار
روانه شده به بلز رفت که در آن جا هون ها خیون ها) منتظر وی بوده اند .سپاهیان ایران وقتی که به دشمن نزدیک شادند
از آن ها تقاضا شد که نقض عهد نکنند و از عواقب آن حذر کرده با آن ها داخل جنگ نشوند و این به قول طبری سبب شد
که نیمی از سپاهیان فیروز از وی جدا شده و او با بقیه سپاه خود حمله برد و در خندقی که در سار راه لشاکر کناده و روی
آن را بااا چااوب و ناای پوشااانیده بودنااد ،افتاااده همگاای و از آن جملااه خااود فیااروز تلااف گردیدنااد و باادین ترتیااب دورۀ ساالطنت
طوالنی این پادشاه که در میان هم میهنانش به شجاعت معروف است بعد از شکست و مغلوبیتها خاتمه یافت)۵۲ .
البته این تناقض گویی منابع تنها در مورد قص ه به ازدواج دادن دختر پیروز ختم نشده بلکه در رابطه محل حملۀ پیاروز بار
یفتلی ها نیز تکرار شده است .در تاریز ایران آمده بود که پیروز بعد از آن بر یفتلی ها حمله ور شد که آن ها در بلز بودند
و پیروز باا ساپاه بازرگش در خنادقی کاه حفار شاده باود از میاان رفات .ولای در دانشانامۀ آزاد آن را شاکل دیگاری مانعکس
ساخته و آورده اند که در سالهای پایانی شاهنشاهیاش ،پیروز سپاه بزرگی که شماره آن را حدود پنجاه تا صد هزار نفاره
نوشته اند ،جمع آوری کرد تا شکست پیشین ایاران در جناگ باا هپتالیاان را تالفای کناد .او بارادرش باالش را در تیسافون باه
عنوا ن رئیس موقت دولت برگزید و خود با سپاهی گران باه قلمارو هپتالیاان یاورش بارد .پیاروز باا موفقیات وارد بلاز شاد و
هرگونه مذاکره برای صلد باا هپتالیاان را رد کارد .باا ایان حاال ،در زماانی کاه باه نظار میرساید پیاروزی باا ایاران اسات،
خوشنواز حیله ای به کار بست و پیروز نیاز در دام او افتااد .شااه هپتالیاان یاک ساپاه کوچاک را باه سامت پیاروز فرساتاد و
شاهنشاه ساسانی نیز به تعقیب آنان پرداخت .او تعقیب سپاه خوش نواز را تا هرات ادامه داد ،جایی که درون تله افتااد و باه
سختی شکست خورد .خود او نیز به همراه بخش بسیار بزرگی از سپاهش کشته شدند .گرچه ،گفتاه شاده کاه خاوش ناواز باا
جسد پیروز با احترام برخورد کرد و آن را به ایران فرستاد تا به مانند یک زرتشتی در دخماه قارار گیارد )۵۳ .در تااریز
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ایران خدعه و مکر پیروز در حمله به بلز معلوم و آشکار است ،ولی در ویکی پدیا دیده می شود که آن بخشای از حملاه او
از نظر انداخته شده و نوعی پیروزی ساختگی برایش تمثیل داشاته و خدعاه پیاروز را باه خوشانواز تاپاه زده اناد .ساپس در
بارۀ برخورد خوشنواز با جسد پیروز را اعتراف می دارد که با احترام آن را به ایران فرستاده تا مانناد یاک زردشاتی دفان
گردد .در صورتی که خوشنواز خود باورمند به دین و آئین نیاکان و آنهم معتقاد باه دیان مهرپرساتی باوده و ناه باه زردشاتی
که این فرهنگ انسانی او را نشان میدهد در حالی که در برخی از منابع این اقوام را وحشی هم می نامند.
سال ها طول کشید که جنگ میان خیونیان و ساسانیان دوام داشت .هر بار که یکی از شاهان ساسانی در مقابله های داخلای
شان شکست می خوردند به خیونیان یا یفتلی ها پناه می بردناد و از جاناب آن هاا حمایاه شاده و دو بااره باه تخات ایاران مای
نشستند و پس از مدتی لشکر فراهم آورده و باز بر خیونیان هجوم می آوردند و بار بار به شکسات مواجاه مای گردیدناد ،تاا
این که ترک ها حریف دیگر خیونیان در سارزمین هاای شارقی ساربلند کارد و باا ساساانیان همدسات شاده و آخارین سالطنت
تورانی های آریایی خږنۈنے ها یا خیونیان را برانداختند که شاواهد تااریخی از آن گاواهی مای دهناد .مرتضای حماسای ایان
واقعه را نقل می کند و می آورد که در تاریز مشهور است که در زمان پیروز ،هیونان به مرزهای شرقی ایران زیاد حمله
می کردند تا انوشیروان به تخت نشست و با همکاری شاه ترک ها ،آن هاا را شکسات داد )۵۴ .در جناگ هاای خیونیاان و
ساسانیان ضربات شدیدی به ایرانیان رسیده بود که شدت این ضربات در کتب تاریخی ثبت گردیاده اسات .در بنادهش آماده
است " در شاهی ِ پیروز ِ یزدگردان  ،شش سال باران نبود  .مردم را بدی و سختی ِ گران رسید .سپس ،خوشنَواز ،هپتاالن
شاه ؛ آمد .پیروز را کشت و قباد و خواهر او) آتشک = دکتر تورج دریای این واژه را اردشیر موبد مای خوانناد) را باه
گروگان به هفتاالن برد  . . .تا انوشیروان خسرو قبادان به برنائی آمد ،مزدک را کشت ،دیان مزدیسانان را ساامان بخشاید
و آن هیونااان را کااه بااه ایرانشااهر اسااب تااازی ماای کردنااد ،بسااپوخت و گااذر ایشااان) را بساات ،ایرانشااهر را باای باایم کاارد".
بندهش  /فرنبغ دادگی – گزارنده مهرداد بهار  – .تهران توس  – ۱۳۷۸ ،صفحه ی )۵۵ )۱۴۱
در داستان های جنگ ها دایما مسئله کشت و کشتار و چور و چپااول شکسات و پیاروزی موضاوع مرکازی ایان داساتان هاا
بوده است .چنان چه در باال در بندهش آورده است که خیونیان قباد و خواهرش را به سارزمین خیونیاان باه گروگاان گرفتاه
اند .ایرانیان برای برگشتاندن آن دو در تالش اند .هرچند منابع تاریخی توضید می دهند که خیونیان قباد را کاه خاواهرزاده
آن ها است مثل پیروز تربیه می کنند و آمادۀ گرفتن تخت ایران می سازند .مگر منابع مذهبی منجمله کتااب اوساتا آن را باه
گونۀ دیگری منعکس می سازد که گویا آن ها را گروگان برده اند .در بند  ۳۱کردۀ  ،۷گوش = درواسه یشت ،اوساتا آماده
است " که من دگر باره همای و واریذکنا را از مملکت خیون ها به خانه برگردانم که من ممالک خیون را بار افگانم)۵۶ .
ابراهیم پور داود مفسر اوستا به زبان فارسی این بند را تفسیر نموده و در پاورقی در بارۀ همای و واریذکنا آورده است کاه
همای در اوستا هومایا یا هومایه یا هومیه دو معنی دارد .اول به معنی فرخنده و همایون است .چنان که در یسانا  ۴۱هفات
ها = هفتن یشت بزرش) فقرۀ  ۳استعمال شده است .دوم اسم دختر کی گشتاسه است .در فقرۀ  ۱۳۹از فروردین یشت نیاز
به فروهر همای پاک درود فرستاده شده است .در پهلوی همااک گویناد .در یادگاار زریاران آماده اسات کای گشتاساب بارای
تشویق و تشجیع به لشکریانش چنین گفت "کیست در میان شما ایرانیان که از زریر انتقام بکشد تا مان دختارم همااک را کاه
در مملکت زیباترین زن است بدو دهم ،از برای او در قصر زریر جای سازم و او را سپهبد لشاکر گاردانم" .فردوسای نیاز
گوید
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به لشکر بگفتا کدام است شیر

که باز آورد کین فری زریر

که هرگز میانه نهد پیش پای

مر او را دهم دخترم را همای

واریذکنا باید اسم دختر دیگر کی گشتاسب و خواهر همای باشاد کاه در شااهنامه باه آفریاد شاده اسات .بای شاک فقارۀ  ۳۱از
درو اسه یشت اشاره به شکست اولی است کاه ایرانیاان و تورانیاان دیاده و دو دختار کای گشتاساب هماای و باه آفریاد اسایر
ارجاسب شدند .در شاهنامه مفصال از گرفتاری این دو دختر و بعد آزادشدن آنان به توسط برادر شان اسفندیار صحبت شده
است
ببــردند پس دختـــرانت اسیر

چنین کار دشوار آسان مگـیر

اگر نیستی جز شکست همای

خردمند را دل برفتی ز جای

دگـــر دختـر شـــاه به آفـــرید

که باد هـوا هرگـز او را ندید

که از تخت زرینش برداشتند

برو باره و طـــو نگـذاشتند )۵۷

سرگذشت این اقوام در تاریز فراز و نشیب های زیاد و گاه پنهان و گاه آشکار را از سر گذشتانده اسات .خیونیاان باا
این نام از عصرهای نخست میالدی در آثار مورخین به چشم می خورد که تا کنون بح ما پیرامون این نام که عوض شدۀ
نام "خږناۈنے  "Xuγ̌nůneاسات؛ متمرکاز باود و معلاوم شاد کاه ایان ناام باه اشاکال دیگاری نیاز در آثاار تااریخی مانعکس
گردیده بود .نام هایی که از اقوام خږنۈنے به اشکال خیااآنه ،خیوئیون ،خیاون ،خیانیاان ،خوناو ،خیونیات هاا و امثاال آن در
این آثار بازتاب یافته ،تا اواخر عصر پنجم میالدی به چشم می خورد وبعادا ً باه ادعاای برخای از دانشامندان و ماورخین رد
پای این قبیله پس از سدۀ  ۵میالدی گم شده و ایان قبیلاه از نظار محققاین پنهاان ماناده اسات .ساوال باود و نباود ایان قبیلاه در
برابر محققین و مورخین قرار گرفته و تا کنون نیز مورخی به این سوال پاسز نداده اسات .تعادادی از دانشامندان «نباودن»
این قبیله را پذیرفته و خود را از دوام تحقیق در مورد آن فارغ ساخته اند .اما تعاداد دیگاری نیاز کاه «باودن» ایان قبیلاه را
قبول داشته ،اثبات آن را به جایی نرسانده و به سکوت در مورد این قبیله قناعت نماوده اناد .بایاد عاالوه کارد کاه ایان قبیلاه،
قبیله یاد شده در اوستا به نام «خیااآنه» وجاود داشاته و در عصار حاضار نیاز ایان قبیلاه باا مشخصاات ویاژه خاویش در قیاد
حیات است .این که چرا از نظر مورخین رد گم است ،دلیل واضحی دارد و آن بنابر این دلیل باوده کاه ماورخین و محققاین
نتوانسته اند در مورد آن طور دقیق تحقیقات الزم را انجام دهناد .رماز کاار در آن باوده کاه موجودیات آوای «ږ ̌ »γدر ناام
قبیله «خږنۈن» که آوای صقیلی برای تلفظ اشخاص سایر زبانها میباشد ،سبب گردیده که آن را باه طاور صاحید و درسات
نفهمیده و این نادانستگی باع

آن شده تا این قبیله از نظر محققین پنهاان بماناد .زیارا ،ایان قبیلاه نیاز پاس از ساقوط سالطنت

یفتلیها که به باور تعدادی از محققین یفتلی ها بخشی از این قیبلاه باوده اناد ،در تماام منااطق هماوار قلمارو خاویش در برابار
هجوم مهاجمان از میان رفته ،زبان و فرهنگش را از دست داده ولی در میان کوه ها در دل دره ها خود را محافظت کارده
اند .در بسیاری از ا ین دره ها باا رسایدن قاوای عارب دیان اساالم مسالط مای شاود کاه باا پاذیرفتن دیان اساالم هماه رواباط و
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ضوابط خویش را از دسات مای دهاد و صارف در محادوده جغرافیاایی معینای در خږناۈن یاا شاغنان اماروزی در قیاد حیاات
مانده است .طی سده ها نام خږنۈن در هیچ منبع یا اثری به چشم نمی خورد.
ب -ظاهر شدن نام خږنۈنے بعد عصر هفتم میالدی:
قسمی که در باال تذکر داده شد پس از سقوط سلطنت یفتلی ها نام خیونیان از نظر مورخین غایب شاد و در هایچ اثار
تاریخی دیگر از این نام سراغی بدست نمی آید .به پاسز آن عده از دانشمندان که موجودیت این اقاوام را در مناابع تااریخی
و به خصوص در اوستا خیالی می دانند باید گفت که نام ایان اقاوام خیاالی نباوده بلکاه یاک حقیقات تااریخی اسات .هام چناان
برای آن عده از مورخین که موجودیت این اقوام را یک واقعیت دانسته ولی نشانه هایی از این اقاوام را در نیافتاه اناد ،بایاد
افزود که تا هنوز هم این اقوام با حفظ هویت اتنیکی شان در قید حیات اند .دلیل غایب شدن این اقوام همانا از قدرت افتاادن
آن ها است که در طی مدتی که از حاکمیت ساقط شادند و باه جاای آن هاا اقاوام تارک در برابار ایرانای هاا قارار گرفتناد و
ایرانی ها ترک ها را نیز در جملۀ تورانی محسوب داشاتند ،هویات خږناۈنی هاا از نظار افتااد و باه گاواهی کویاا جای .هماۀ
داشته های فرهنگی و تاریخی و زبانی آن در جمع ایرانی محساوب شاد و سارزمین آن هاا باه دسات ترکاان افتااد .باا ساقوط
حاکمیت خږنۈنی ها یا خیونیان در قلمرو وسیع شان با آن که در نظر مورخین نیامد ،مگر حاکمیت خږنۈنی ها در محادودۀ
خږنۈن امروزی باقی ماند .این حاکمیت در اسناد و منابع تاریخی به شکل دیگری ظاهر می شاود .باه نقال از گازارش سار
مارک اورل اشتین  Sir Marc Aurel Steinباستانشناس مجارستانی االصال کاه تبعاه انگلساتان باوده و بیشاتر باه خااطر
کاوشهایش در آسیای میانه شناخته شده است .او متولد بوداپست در یک خانواده یهودی در ساال  ۱۸۶۲مایالدی باود کاه در
سال  ۱۹۴۳میالدی در شهر کابل افغانستان وفات کرد .او بعدها با تغییر باه فرقاه باپتیساتها دیان مسایحیت را قباول کارده و
تبعه انگلیس شد .در این سالها اشتین تحقیقات و کاوشهای زیاادی را باه سارمایهگذاری دولات انگلساتان در سراسار جهاان
برای آن کشور انجام داد )۵۸ ،که در سال  ۱۹۱۰در ردس هیأتی از کاشغر به طرف پامیرات و وادی های آمو آمده است
که از واخان ،غاران ،روشان و درواز گذشاته و ایان جاا هاا را تحقیاق نماوده اسات کاه تحقیقاات موصاوف عمادتا ً در ماورد
اماکن تاریخی ،نژاد و زبان این مناطق را در بار مای گیارد .او معلومااتش را از سااللۀ تاناگ شاو  ۶۱۸تاا  ۹۰۷مایالدی)
تکمیال داشااته کااه سلسالۀ تانااگ چیناای دودمااان شااهی در چااین بااود .وی باه تااریز ساااللۀ تانااگ اشاااره مای کنااد کااه از کتاااب
"تاوریس اوکسایدنتال  "Turce Occidentalتاالیف چاووانیس  Chavannesنقال کارده اسات کاه سافیری از ایان ناحیاه
خږنۈنے) در سال  ۶۴۶میالدی به دربار امپراطور چاین فرساتاده شاده باود .در مقاام دیگار نگاارش یافتاه کاه عهاده ای از
طرف امپراطور چین در  ۷۲۴م .به پادشاه آن داده شده بود )۵۹ .در این گزارش عالوه شاده کاه یکای از ساالطین "شای-
هاـ  -نای  "Shih-niدر  ۷۴۷م .باا لشاکر "کاوهساین چای  -هاـ  "Kao Hsien-Chihکماک نماوده بار علیاه پولاوی کوچاک
یاسین  )Yasinجنگید و در محاربه به قتل رسید)۶۰ .
از گزارش منابع چینای ظااهر مای شاود باا وجاودی کاه خږناۈنی هاا در سااحۀ وسایع حاکمیات شاان را از دسات داده
بودند ،مگر در خږنۈن توانستند به موجودیت خویش دوام دهند .اطالعاتی که در منابع ساللۀ "تانگ شو" آماده اسات قادیمی
ترین اطالعات تاریخی راجع به خږنۈنے شغنان) میدهند که از روی نگارشات چینی ها می باشد .در منابع سااللۀ "تاناگ
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شو" و زواران بودایی چین از منطقه ای به نام "شی هه چی نای " Shih - chi - niو "شای -هاـ  -نای  "Shih - niو نظاایر
آن یاد کرده اند که همین ناحیه خږناۈنے شاغنان) اسات .و ایان حقیقات را بار عاالوه مشاابهت و یکساانی اساماء ماذکوره باا
شغنان حالیه ،از روی یادداشت هاای تااریخی باه خاوبی مای تاوان ثابات نماود )۶۱ .تااریز سااللۀ تاناگ حادودی را باه ناام
مملکت خږنۈن یا شغنان قیاد نماوده کاه نوشاته شاده اسات مملکات "شای -هاـ ـ نای  "Shih - niباه ناام "شای -هاـ  -چای -نای
 "Shih-Chih-niیا "سی -نی  " Sê-niنیز یاد می شود .این مملکت از جناوب شار تاا پایتخات ،باه خاط مساتقیم  ۹۰۰۰لای
یک لی ثل مایل انگلیسی می باشد) است .در شر به مسافۀ  ۵۰۰لی با خاک تسونگ لنگ سر کاول) کاه دارای قاراول
خانۀ عسکری است ،محدود شده به فاصلۀ  ۳۰۰لی به طرف جنوب "هومی  "Humiواخان) تمااس مای کناد .پاس از طای
مسافۀ  ۵۰۰لی به جانب شمالی مغرب به "چو -می  "Chumiقراتگین) می توان رسید .در ابتدا شاهر "کوهاان "Ku-han
مرکااز بااود .بعاادها مااردم منتشاار شااده در دره هااای کااوه زنااده گاای اختیااار کردنااد  .در ایاان جااا پاانج درۀ مهاام وجااود دارد کااه
مهمترین آن ها خودمختار است .این دره ها را "شی -هـ  -نی پنجگانه" می نامند .حاال شغنان مشاتمل اسات بار  ۲۰۰۰لای.
 )۶۲ساللۀ تانگ حدود و اندازۀ قیدشده را به نام مملکت خږنۈن یا شی هـ نی می شناسد و برای پادشااهی آن نیاز پاایتختی
را معین می سازد که آن را "کوهان" می خواند .اورل اشتاین به این عقیده شد که تعیین محل پایتخت قدیمه شاغنان "کوهاان
 " Kuhanنظر به عدم وثایق و اشاارات تااریخی نااممکن اسات .کلماۀ پانج "شای -هاـ  -نای  "Five Shih-niرا کاه در بیانیاۀ
ووکونگ  Wu Kungنیز دیده می شود ،به تقسیم پنج وادی متمایز که هر کدام دارای رئیس علیحده بود) تعبیار مای کناد و
ایاان تعبیاار مطااابق اساات بااه روایااات قدیمااه کااه در باااب آن هااا گفتااه شااده و عنقریااب تااذکار خواهااد یافاات )۶۳ .موصااوف
خصوصیا ت اجتماعی و سایکولوجیکی مردمان خږنۈن متوجه شده و آورده است که شغنی ها مردمانی هساتند کاه هماواره
تمایالت جنگجویانه و یغمایی داشته و تا به امروز تا به همین صفات معروف اند .واخانی ها تاا کناون حماالت آن هاا را باه
خاطر دارند وتقریبا ً در این مسئله شک نیست که مردمانی که امروز ناحیاه "سارکول" را اشاغال نماوده و از حیا زباان باا
شغنی ها خیلی اندک تفاوتی دارند ،نتیجۀ فتحی بوده باشد که از جانب شغنان به عمل آمده است .در واقع حماالت یغماائی و
اقامت شغنانی در خارج از مملکت خویش باه ساابقۀ قلات اراضای قابال زراعات در وادی هاای شاغنان و عادم چراگااه هاای
مساعد در آن دیار بوده و هم به همین ایجاب تمایالت مهاجرت و روح معرکه جویانه در آن ها تولید گردیده است و نیاز از
همین جهت است که عدۀ زیادی از شغنانی ها همه سااله بارای دهقاانی باه فرغاناه و غارض مالزمات باه کابال و باه مراکاز
بزرگی مانند مرغیالن و خوقند در شمال هجرت می کنند .چون من مردمان مطیاع و آرام واخاان را دیاده باودم ،در ایان جاا
با اهالی ای دچار شدم که هار فارد اوساط آن صااحب حسایات آزاد و افکاار متغیار باود )۶۴ .ایان پژوهشاگر خصوصایات
شجاعت و سلحشوری این مردمان را در مناسبات میان خږنۈن و همسایگان آن می گوید .با آن که این دانشمند کار بزرگای
در مسئله تاریخی و تثبیت هویت این مردمان در منابع چینی به انجام رسانیده مگر به سابقۀ تاریز قدیمی ایان مردماان و باه
خصوص حتی به زبان خاص این مردمان دقات باه خارچ ناداده اسات .روح جنگجاویی و سلحشاوری ایان مردماان از هماان
مقابلۀ آن ها با سایر اقوام بوده که پس از سقوط سلطنت شان باقی مانده است.
اگر چه اورل اشتین نظر به گزارش ساللۀ تانگ شو مرکز خږنۈن را شاهر کوهاان مای گویاد کاه اماروزه محال ایان
شهر نامعلوم است و اشتین نیز به آن اشاره می کند .در مورد موقعیت این شهر باید گفت که در خږنۈن امروزی هناوز ناام
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محااالت بااا نااام شااهر وابسااتگی دارد .چنااان چااه در ترکیااب نااام هااای بهښااار  ،Bahx̌orذیښااار  ،Δīx̌orتیښااار ،Tīx̌or
پهښار  Pahx̌orجزء دوم آن ها پسوند "ښار  "x̌orوجاود دارد کاه در حقیقات ایان باه معناای "شاهر" مای آیاد کاه دو محال
اولی آن به طرف چه دریا و دو محل دیگر به طرف راست دریا موقعیت دارناد .یکای از ناام هاای دیگاری کاه در ترکیاب
خود جزء پسوند "ښار  " x̌orدارد همان محلی به نام ڤوښار  Vux̌orاست .به نظرم این محال اسات کاه باه احتماال کوهاان
در این موقعیت بوده باشد .زیرا؛ به دلیل این که در جوار این محل تپاه هاایی قارار دارناد کاه در گذشاته هاا آن جاا قلعاه ای
بوده که به نام کافر قلعه یااد مای شاده و حااال هام کاه از آن قلعاه چیازی بااقی نماناده آن محال را ماردم باه ناام کافرقلعاه مای
شناسند .و دو دیگر این که محل این قلعه در موقعیت فو العاده استراتیژی قرار دارد .به این معنی که به طرف شر این
تپه شهر خرغ موقعیت دارد که همه جای خرغ تا محل تقاطع دو درۀ غند و شاخدره به وضاحت تمام قابال دیادن مای باشاد.
هم چنان به طرف جنوب غربی آن قریه ویر موقعیت دارد که همۀ نقاط این از باالی تپه قابل رویات مای باشاد و باه طارف
شمال آن که مسیر رود پانج اسات تماام قریاه جاات مرکازی خږناۈن دیاده مای شاود .پایاان قلعاه دشات وسایعی باه ناام "دشات
خوست" موقعیت یافته که در آخر این دشت محل عبور کاروان ها به آن طرف دریا بوده که تا ساال هاای اخیار در ایان جاا
بقای ویرانه های کاروان سراها و دکان ها موجود بود.
گزارش اشتین در مسئله ای مسکون ساختن دره ها و وادی ها بیرون از مرکز خږنۈن باید عاالوه کارد کاه از قارار
گزارش وی معلوم می شود که در مراحال اول آن عاده از مردماان خږناۈنی کاه در ایان منطقاه در محاصاره طبیعات بارای
حفاظت از جان خویش مانده اند ،در اطراف رود پنج باوده کاه شااید پایتخات نیاز در هماین جغرافیاا در نزدیکای هماین رود
بوده است .برای تعیاین موقعیات اماروزی آن دو منطقاه را مای تاوان باه احتماال در نظار گرفات .یکای از منطقاه هاا مرکاز
امروزی ولس والی شغنان است که به "بهرپنجه قلعه" شهرت تاریخی نیز دارد و منطقه دومی هم جایی است که نزد مردم تا
کنون به نام کافرقلعه در ساحۀ ناحیۀ سهریڤ قریۀ ویر شناخته می شود و آن ویرانۀ قلعه ای اسات بار بلنادای تپاه هاایی کاه
مرکز دید جغرافیای مرکزی شغنان در هر دو طرف رود پنج قرار دارد .در سند باال مشاهده می شود که با افازایش نفاوس
مردمان و نیز کمبود منابع زنده گی آن ها به دره ها مسکن گزین می شوند کاه تعادادی از ایان دره هاا آبااد و مساکون باوده
اند .سر اورل اشتاین از قرار دیدش در شغنان نام پنج وادی را ذکر می کند و به وادی شیوه و درۀ ڤاشاهرڤ اشااره ای هام
نمی کند که شاید هم گذر وی به این دو محل نیافتاده باشد .از قرار معلوم این دو ساحه از ساحات قادیمی تار شاغنان اناد کاه
بر اساس گزارشات مردمان که در این منطقه زنده گی دارند ،آثاار حیاات قادیمیتر دیاده مای شاود .حاین آبادساازی زماین هاا
نشانه هایی از زیر خاک می برآید که عموماا ً بنیااد خاناه هاا و نیاز سااختمان هاای ویاران شاده آسایاب و سانگ هاای بازرش
آسیاب می باشد .برخی ها از پیداشدن قبرها کاه باا قبرهاای اماروزی تفااوت دارناد و نشاانه هاایی کاه از مارده هاا مای یابناد
گاهی طوری می نمایانند که گویا جسامت انسان آن دوران نسبت به انسان امروزی بسیار بزرش بوده است.
سر اورل اشتاین تقسیم بندی خږنۈن را به پنج منطقه را بر اساس موقعیت طبیعی آن می داناد و مای آورد کاه تقسایم
اراضی شغنان به پنج خانی متمایز ،طوری که از وقاایع ناماه هاای سلسالۀ تاناگ مبارهن مای گاردد مساتقیما ً در اثار کیفیاات
جغرافیایی به عمل آمده است .یعنی نفوس شغنان به عوض این که مانند اهالی آب پنج واخان در یاک وادی کاالن زناده گای
کنند در یک سلسله از وادی های رهاایش دارناد کاه هار کادام از آن هاا دارای ممیازات مخصوصاۀ خاودش باوده و از بااقی
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حصص توسط کوه های بلند و یا دریاها جدا می شود .چنانچه ،هرگاه به نقشه نظر بیاندازیم چهار از این تقسیمات به خوبی
دیده می شود -۱ .وادی غند -۲ ،شای دره -۳ ،وادی دریای پنج و آماو  -از زیار غااران تاا سارحد روشاان واقعاه در بااالی
قلعۀ وامر -۴ ،خود روشان و آخرالذکر قرار معلوم همیشه از حی سیاست با شغنان خاص رابطه داشته و زباان آن هام از
شغنانی ها اندک تفاوت دارد و اگر ما اراضی هر دو جانب دریا را ناحیۀ علیحده بشاماریم چناان کاه از نقطاۀ نظار اشاکال
عبور و مرور از دریای آمو ممکن است ،چنان باشد) پاس خاانی پانجم نیاز صاورت مای گیارد و یاا اگار چناان نکنایم ممکان
است غاران خانی پنجم متذکره در وقایع نامه های سلسالۀ تاناگ را تشاکیل دهاد )۶۵ .ایان دانشامند در دریافات پانج منطقاه
خږنۈن که از نقطه نظر جغرافی از هم جدا افتاده اند ،چهار آن را مشخص می سازد و در مورد پنجم آن دو احتماال را در
نظر می گیرد که اولی آن بر اساس جدابودن وادی مرکزی در دو طرف دریا قرار گرفته اند و دومای را غااران قارار مای
دهد .اما به موجودیت وادی شیوه که یک وادی بزرش جدا افتااده از خږناۈن اسات متوجاه نشاده اسات ،ایان مای تواناد وادی
پنجم محسوب شود که از قدیم االیام با شغنان یک جا بوده و نیز منطقه تاریخی است که باه حوالاه برخای مناابع گویاا مرکاز
تابستانی پادشاهان یفتلی بوده است.
ادعای اشتاین را برخی منابع دیگری هم تصدیق می دارند .غفورف از قول بی چورین می آورد که در شاغنان مقار
شاه نخست شهر کوهان بود و سپس وی در وادی های گوناگون میاان کاوه هاا زناده گاانی داشات .ترجماۀ بای چاورین چناین
اسات شاوون مااتن ماذکور را طاور دیگااری فهمیاده اساات" .نخسات پایتخات در شااهر کوهاان باود ،سااپس ماردم در دره هااای
کوهستانی مسکون شدند ".در پنج وادی بزرش پنج والی خود مختار قرار داشت و همه آن ها را به طور دسته جمعی "پانج
شاه نشین" می نامیدند .مطابق اطالع م خاذ کشااورزی در آن جاا وجاود نداشاته اسات )۶۶ .معلوماات بای چاورین تاا جاایی
نوشته ساللۀ تانگ را تصدیق می دارد که نام پایتخت با پنج شاه نشین به اصطالح خږنۈنے ښه نښین) یکی است .ولی در
خصوص این که در این جا کشاورزی وجود نداشته ،تا جاایی مغاایر معلوماات کساان دیگاری کاه در آن ایاام از ایان منطقاه
دیدن کرده و یا هم از زبان دیگران آورده اند ،این منطقه دارای کشت و زراعت بوده و میاوه جاات گونااگونی داشاته اسات.
اورل اشتاین باه نوشاتۀ سااللۀ تاناگ شاو بااور دارد باا تکیاه بار معلوماات هاایی کاه سایاحان و زوار چیناایی از خاود باه جاا
گذاشاته اناد .اشاتاین در نوشاته اش آورده اساات کاه شارحی کاه هیااوان تساانگ چینای راجاع باه شااغنان داده نیاز باا بیاان فااو
مطابقت می کند .سیاح مزبور از اراضی شغنان در ضمن عبور از واخان حرف می زناد .ولای شخصاا ً آن را ندیاده اسات؛
نامبرده می گوید بعد از مرور از کوه های بلناد آن سالطنت سالطنت "تاا -ماو -هسای -تای -هاـ  -تای") باه طارف شامال باه
سلطنت "شای -هاـ  -چای -هاـ  -نای" مای رسایم و آن قریاب  ۲۰۰۰لای و پایتخات آن  ۵الای  ۶لای محایط دارد و مشاتمل بار
سالسل کوه ها و وادی ها و میادین پوشیده از ریاگ و سانگ اسات ،مااش و امثاال آن و گنادم باه وفارت دارد  -مگار دیگار
حاصالت آن کم است .درخت به ندرت یافت می شود و گل و میاوه انادک دارد .اقلایم آن بسایار سارد اسات .اهاالی آن شادید
المزاج است .لباس شان از پوست و پشم می باشاد .حاروف تحریار شاان مثال مملکات "تاو -هاو -لاو" طخااره) اسات ،مگار
زبان گفتار آن ها اختالف دارد)۶۷ .
در این نوشتۀ جهانگرد چینایی چناد نکتاه در ماورد خږناۈن باه یادگاار ماناده اسات .ایان یادداشات هاا مای رساانند کاه
مردمان خږنۈنے دارای زبان جداگانه بوده و نیز این زبان دارای الفبا بوده است .این مردمان از آن دوران قدیم دارای خط
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و کتابت بوده مگر چه شد کاه در عصارهای بعادی خاط و کتابات خاویش را گام کردناد؟ اگار چاه توانساتند زباان شاان را از
خطر نابودی برهانند و نیاز فرهناگ شاان را بارای بازماناده گاان شاان باه میارا گذشاتاند .ایان مرحلاۀ زناده گای ایان اقاوام
مصادف است با در استیال درآوردن ساحۀ وسیعی از آسیا توسط دین اسالم که این منطقه نیز باه اساالم ایماان آورد .باا ایان
تفاوت که پذیرفتن توسط خږنۈنی هاا ناه باه زور شمشایر و زور باازو بلکاه بااالثر کاار و فعالیات داعیاان بازرش اساماعیلی
اسالم آوردند که آمدن اسالم سبب گردیاد تاا خاط عربای جاایگزین خطاوط دیگار گاردد .باا آن کاه فرهناگ قادیم باا باورهاای
اسالمی متن گفتاری را تغییر داد ،مگر این متن جز با خط عربی نمی توانست جاایگیر گاردد ،از ایان جاسات کاه زباان ایان
اقوام با الفبای عربی به کلی بیگانه بود که ناه فقاط الفباای خاود زباان شاان ناابود شاد حتای نتوانساتند داشاته هاای شاان را باه
الفباای عرباای بنویسااند .نباود الفبااا باارای آن هاا ساابب گردیااد تاا تاااریز و داشااته هاای معنااوی شااان در طاوالنی ضااربه ببیننااد.
برخورد فرهنگ های با نووارد شدگان مشاهود اسات ،ناه فقاط مردماان خږناۈنے باا چناین حالات ساردچار گشاتند بلکاه هماۀ
فرهنگ های متفاوت با عربی قهرا ً نابود گشت .اورا تاریخی از آن گواهی می دهند .در دانشنامۀ آزاد آمده است که نبارد
َ
طراز در سال  ۷۵۱میالدی نباردی میاان ساپاهیان خالفات عباسایان و دودماان چینای تاناگ  -باه فرمانادهی امپراتاور ژوان
تسونتسوش  -بود .هدف از این جنگ نه تنها دستیابی به منطقه سیردریا بلکه کلیه ناحیه راهبردی آسایای مرکازی باه شامار
میآمد .نبرد طراز به توسعه طلبی دودمان تانگ در مرزهای غربی آنان پایان بخشید.
سراورل اشتاین وقتی خږنۈن را از نزدیک مشاهده می کند آن چه را در نوشته سیاحان و زوار چینایی خوانده باود
حقیقات آن را تصادیق مای دارد و مای آورد کاه "بیاان فاو  ،کیفیااات طبیعای مملکات شاغنان را باه صاحت اظهاار ماای دارد.
چنانچه بیانی که در خصوص تهور و تندخوئی اهالی آن گفته شده ،تا امروز صد می کند .شغنان باا وجاود طبیعات نااآرام
اهالی آن ممکن است محل عبور و مرور مسافرینی کاه در دورۀ نفاوذ سیاسای چینای هاا بار پاامیرات باین بدخشاان و حاوزۀ
طاریم تردد داشته اند ،بوده باشد .این مسئله از سفرنامه های دو سیاح بودائی که بعد از هیوان تسانگ در اثنای عزیمات باه
هند و عودت از هند از شغنان گذشته اند ،هویدا مای شاود .از آن جملاه یاک راهاب هنادی موساوم باه دهاماکانادرا در اثناای
عودت به وطن در سال  ۷۴۱م .از کاشغر به سلطنت "شی -هـ نی" سفر نموده ولی وقتی که به شاهر متحصان "چای -لاین"
واقع بر کوه "فالو  "Fa - loرسیده ،مملکت را دچار شورش دیده پس به کاشغر برگشته و حیات خویش را در ختن به پایان
رسانیده است .مگر در باب موقعیت این شهر و کوه امروز نمی توان اظهار قطعی نمود .سفر بزرش کاوهسین -چی هـ در
سال  ۷۴۷م .از کوه های پامیر تا وادی "تی -لی -مان  "Te- Lei- Manکه همان سلطنت پنج "شای -هاـ -نای" اسات) قابالً
در کتاب "سرهند" در جلد اول صفحۀ  ۵۳و مابعد آن تذکر یافته است")۶۸ .
عصار هشاتم مایالدی نیاز شااهد قادوم جهاانگردان و کارمناادان حکاومتی چاین از ایان مارزو باوم باوده اسات .دربااارۀ
اوضاع این دوره سند دیگر چینى نیز در دست است بدین معنى كه در ساال  ۱۳٤هاـ  ۷٥۱ /م یكاى از كاارداران چاین بناام
ووكنگ  Kong-Wouمامور شد سفیر كبیر شاهى را بكشور خود هدایت نماید ،وى از راه بسیار سختى كه ختن را مستقیما ً
بگندهارا وصل مینماید ،طى طریق نمود و در آنجا مالحظه كرد ،كه تمام اعضااى درباار شااه و ملكاه و ولیعهاد و وزیاران
مشغول مرمت عبادتگاههایى هستند كه هفتلیان هیاطله) آن را ویران نموده بودند و وضع ویرانى آن  ۱۲۰سال قبال باعا
تاثر هیوان تسانگ شده بود )۶۹ .در پهلوی اجرای وظایفی که این کارمند داشته ،یادداشت هایی را نیز باقی گذاشته است.
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می گویند ووکونگ دو مرتبه از شغنان گذشته است .یکی  -در سنۀ  ۷۵۲م وقتی که از کاشغر به هند می رفته و دوم  -در
 ۷۸۶م موقعی که عودت می کارده اسات .مگار از آن جاا کاه سایاح موصاوف همیشاه اختصاار را خاوش داشاته ،در ضامن
بیانات خود همین قدر می گوید که سلطنت پنج "شی -هـ  -نی" یاا "شای هاـ  -نای" در وادی "پاومی  "Po- Miپاامیر) واقاع
است .مشار الیه موقع عزیمت از کشمیر از کوه های پیاز و دره های "یانگ -یو  "Yang- Yuیعنی از سارکول و یکای از
دره های آن که به پامیر راه دارد) گذشته و بعد به "هو -می  "Hu- Miیا واخان آمده و از آن جاا باه شاغنان رسایده اسات و
به وقت مراجعت از تخارستان از میان سلطنت های "چو -می -چی -هـ  "Chū- Mi- Chihو "نی -سی -چی هـ Ni- Sê-
 " Chihکاه اول الاذکر قاره تگاین و آخرالاذکر ناامعلوم اسات ).باا بساا تکاالیف و خطارات عباور نماوده باه "شای -هاـ  -ناای"
توصل کرده و از "شی -هـ  -نی" غالبا ً به درواز و دریای آمو هم رفته بعد به کاشغر وارد شده است)۷۰ .
اورل اشتاین از این جا دیدن کرده و تحقیقاتش را نوشته است .از طرز گزارش او معلوم مای شاود کاه در تحقیقااتش
از دو منبع استفاده نماوده اسات .از مشااهدۀ آثاار باساتانی کاه وجاود داشاته و نیاز از گفتاار و معلوماات بزرگسااالن و آدماان
چیزفهم که به این ارتباط با شخصی به نام توران بیک مصاحبه داشته و به گفتار او استناد جسته است .در بخشی از نوشته
هایش می آورد که از تحقیقاتی که بنده اشتاین) در باب هفت قطعه شغنان به عمل آوردم و متعاقبا ً توران بیک شاخص داناا
و تقریباا ً نااودو پاانج ساااله ساااکن شاااخدره آن را تاییااد و تزئیااد نمااود ،معلااوم گردیااد کااه تساامیه روایتاای شااغنان بااه "هفاات صاادۀ
شغنان" تا هنوز در بین اهالی متروک نگردیده و اگر چه افکار اهالی راجع به قطعاتی که شامل "هفت صده" باشد ،پوره با
هم متفق نیست .مگر باالعموم "درمارک" ،قلعۀ بر پنج ،پارشنیو قریۀ بزرش و معتبر قطعۀ به شمار می رود که بر ساحل
راست دریای آمو ،پائنیتر از خارک واقع اسات) ،خاارک ناام فارسای وادی اسات کاه در پاائین ملتقاای نهار غناد و شااخدره
وقوع دارد .شغنی ها آن را خرغ و رسما ً خوروش تلفظ می کنند) ،شاخدره ،غند و باااالخره روشاان را محساوب مای کنناد.
وانگهی در این مسئله متفق الردی اند که تا اواخر قرن گذشاته غناد و شااخدره و روشاان از طارف میرهاای جداگاناه کاه باه
میرهای شغنان محض به نام اظهار تابعیت می کنند ،اداره می شده و مرکز میرهای شغنان در این وقت "قلعۀ بارپنج" باوده
است .توران بیک حسب روایات پنج میر شغنان را به یاد دارد که مسلسالً جانشین یکدیگر شده اند؛ بادین قارار شااونجی،
شاه امیربیگ ،قبادخان ،عبدالرحیم خان ،یوسف علی خان .یوسف علی خان روشان را فتد کرده و بارادر کهتار خاود را باه
حکومت آن مقرر نمود .عبدالرحیم خان ،میرحاتم بیگ شاخدره ای را با شش برادرش مقتول کرده ،قطعاه اش را متصارف
شد و چند سال بعد غند را نیز به قبض آورد .یوسف خان به کابل آورده شده و در همانجا بمرد ).ممکان اسات هام چاو یاک
واقعه که در تواریز تانگ مضبوط است ،در قرن هفدۀ عیسوی هم روی داده باشد)۷۱ .
نام خږنۈن در جملۀ خان نشین های دورۀ تسلط ترک ها کاه مرکاز آن هاا قنادز باود ،نیاز یکای از آن هاا باوده اسات.
احمدعلی کهزاد از قول هیوان تسانگ آورده است که ترک ها در دورۀ سلطۀ موقتی خود تخارساتان را باه صاورت ملاوک
الطوایفی و خان نشین هایی اداره می کردند که تعداد آن هاا باه قارار نوشاتۀ هیاوان تساانگ باه  ۲۷خاان نشاین مای رساید و
مرکز هماه قنادوز باود - ۳ .شای کای نای عباارت از اراضای کهساتانی و دشاوارگذر شاغنان اسات .احاطاۀ وساعت خااک آن
 ۲۰۰۰لی و احاطۀ مرکز آن  ۵الی  ۶لی است)۷۲ .
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بعد از عصر هفتم میالدی بیشترین معلومات به وسیلۀ سیاحان و زوار چینائی که از این منطقه گذشته و یا هم شانیده
های شان را در مورد خږنۈن قید کرده اند.
ج  -ظاهر شدن نام خږنۈن بعد از عصر نهم میالدی:
نام خږنۈن که در عصرهای ششم و هفتم میالدی در آثار و یادداشت های چینائی بازتااب یافتاه باه شاکل شای  -هاـ -
نی قید شده که به احتمال همین نام از این شکل در میان سایر مردمان به گونۀ دیگری راه یافته باشاد .بعاد از ایان دوره ناام
خږنۈن در نوشته های به خط عربی ظاهر می گردد .هر چند که اورل اشتین از این مسئله ابراز بی خبری مای کناد و مای
گوید که در باب این که جغرافیادانان اسالمی قرون وسطی در خصوص شغنان چیزی نوشته اند یا ناه ،عجالتاا ً چیازی گفتاه
نمی توانم .بعضی اشارات در این باب در "ایران شهر صاص  ۲۰۲و  ،۲۲۳باه قلام ماارکوارت مساطور اسات) مگار ایان
مسئله محقق اسات کاه در نیماۀ دوم قارن هاژدهم نفاوذ سیاسای چاین در شاغنان و نیاز باه آن طارف وادی آماو در بدخشاان و
چترال قایم گردیده بود .و به قراری کاه تاوران بیاک شااخدره ای اظهاار مای دارد ،روایات قادیمی در بااب نفاود و اساتیالی
چینی ها تا امروز وجود داشته و مفاد آن ایان اسات کاه سابقت چینای پاس از اشاغال کاشاغر در ساال  ۱۷۵۹در پاامیرات باه
عمل آمد )۷۳ .به گفتۀ اشتین نفوذ چینی ها تا عصر  ۱۸میالدی بر این منطقه وجود داشته است .مگر از قاراین و شاواهد
جغرافیانویسان دورۀ عرب معلوم می شود که این منطقه با نفوذ اسالم در این ساحه زیر تسالط اعاراب باوده اسات .باه قاول
تعدادی از این جغرافیانویسان در عصر  ۹ام و  ۱۰ام شغنان برای خلفای بغداد مالیات می پرداخت.
از یادداشت های بعدی روشن می شود که نام خږنۈن با مسلط شدن قوای اعاراب بار سارزمین هاای تخارساتان علیاا
بار دیگر به شکل دیگری نمایان می گردد که "شقنان"" ،شقنیه"" ،شگنان" و مثل آنها و بااالخره به ناام "شاغنان" در اورا
تاریخی و جغرافی در می آید .شغنان با حدود جغرافیایی اماروزه در حقیقات پناهگااهی بارای ایان قبیلاه باوده اسات .پاس از
سده ها نام این سرزمین به شکل «شی -کی -نای » -یاا « شای -هاـ -نای» و امثاال آن در اساناد تااریخی مناابع چینای ظااهر
میگاردد و چنااد ساده بعاادتر در آثاار دانشاامندان و جغرافیااا نویساان دور عاارب باه شااکل «شاقنان» مای آیااد و ساپس بااه شااکل
«شگنان» و «شکنان» در آثار شاعران و مورخین و تذکره نویسان به نظر می آید.
من سع ا آث  .که بی ن م خږنۈن ر .بی را.ه ی رآا .مد کنند ،آث  .سن ح ن ا یاب .سوربید ا چنن ید هت یند ک ه بی س  .بی
ن م نه سه س حۀ اسنع سل ه ر .م دارۀ ا موقعنت بمرای مد س شد که آن ه بی بی مری ا سوم عبو .ا مرا .نموره ا ن م بی
منطقه .ب ر .آث  .ش ن بنع س مد رهند س  .ری ر ن م خږنۈن سه ش ل ه
ا س الخره شغن ن ر .م د آی د ک ه س ی ه م هم ن خط

شقن ن ،ش ن ن ،ش ن ن ،شد کد ن د ،ش د ه ه،ند

قبل د ر .ن م بی بق وبم ت رب .م د گ ررر بلبی ه بی تغنن ر ن م س ه ش ل

تد.یجد نش ن مندهد که ن م شغن ن ر .طد چه  .سده پس بی سرهم خ و.رن ق د.د قب ی ل یفیل د ه ک ه قبنل ه خږناۈنے نن ز ی ک
جزئ د بی آن ه س وره بی «خږناۈن» یس ن ش غن ند س ه «ش غن ن» س یر یس نه ر.آم ده بس ت پ س بی ی ک را .ط والند ک ه ن م
خږنۈن بی آث  .ا من سع ت .یخد گم سور ،س  .ری ر ر .عصر رهم ر .نوشیۀ بس ابضح یعق وسد ر .کی ب "بلبل دبن" ال هر م د
شد بلبلدبن قدیمنیری کی ب جغربفن ید عرسد بست که شهره

مرسوط جه ن بسالم .ب ر .قرن سوم هجر مط سق س ه عص ر

نهم منالر معرفد ربشیه ا بی خږنۈن به نام "شقنان" یاد کرده که نوشته است و از ختل به تخارستان علیاا روناد و مملکات
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"خماربک" پادشاه شقنان و بدخشان و رودخانۀ بزرش که تا شقنان می رسد از آن اسات و ایان هاا هماه اش تخارساتان علیاا
است .همین جغرافیانویس در ادامه می آورد که در دورۀ خالفت هارون الرشید ،فضال بان یحیای بان خالاد بان برماک والای
خراسان تعیین می شود که رهسپار بلز گردیده و چندین ناحیه از تخارستان و کابال شااه و شاقنان را فاتد کارد )۷۴ .ساپس
یکی دیگر از این جغرافی دانان به نام ابن حوقل در "صورة االرض" از این منطقه به نام "شقنیه" چنین معلومات می دهد
چه سراسر حدود ماورالنهر به جنگ گاه ها نزدیک است .از جملۀ آن ها خوارزم تا ناحیۀ اسپیجاب است کاه باا ترکاان غاز
هم مرز می باشد .اما اسپیجاب تا اقصای فرغانه مرز خرلخیه است .آن گاه شقنیه و سرزمین هند از پشت ختل تا حد تارک
واقع در پشت فرغانه ماورالنهر را احاطه کرده است)۷۵ .

نقشۀ حدود ماورالنهر از کتاب صورت االرض ابن حوقل کاپی شد)
مولف صورت االرض دو ناحیه ماورالنهر را مشخصتر می سازد و می نویسد که در مرز وخش و ختل دو ناحیۀ وخاان و
شقنیه واقع اند که کافرستان می باشند .و از آن ها مشک و برده صادر می گردد)۷۵ .
به تعقیب آن در اوایل عصر دهم مایالدی ابان رساته و ابان خردادباه آن را "شاقنان" مای گویناد .در کتااب تااریخی "الباداء و
التاریز" که در  ۳۵۵هـ . .یا به نیمۀ اول عصر دهم نوشته شده که فصل سایزدهم آن باه جغرافیاای زماین اختصااص داده
شده که از این منطقه نام می برد و می نویساد کاه شاهرهای بازرش خراساان چاار اسات؛ نیشااپور و مارو و هارات و بلاز و
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باالی بلز پیش از نهر شهرهای تخارستان و ختل و شگنان و بدخشان است )۷۶ .همین نام در شااهنامه نیاز آماده اسات کاه
مردمان این دیار را در پهلوی کوشانی ها در تورانزمین قرار می دهد و می آورد
همه پاک شان پیش خسرو بریم

ز شگنان و چین هدیه نو بریم )۷۷

در دهه هفتاد عصر دهم میالدی اصطخری یکی از جغرافیانویسان در کتابش زیر عنوان "مساالک و الممالاک" از خږناۈن
به نام "سفینه" نام می برد که بی گمان منبع ای که او یادآور شده همان منبع خواهد بود که ابن حوقل از آن یاد کارده اسات.
او نیز این سرزمین را همراه با واخان از دیار کفر مای گویاد کاه آورده اسات و باه نزدیاک وخاش چناد ناحیات اسات چاون
وخان و سقنیه ،و این هر دو کافرستان است .غالم و کنیزک آرند از این جا .در وخاان زر و نقاره بسایار اسات و زراب از
این دیار خیزد و بر کنار رودها و بر اثر سیالبها پدید باشد و مردماان گارد کنناد .و حاد وخاان باه حادود تبات پیوساته اسات.
 )۷۸سپس خږنۈن نام در کتاب "ماللهند" ابوریحان البیرونی تاذکر یافتاه اسات .اماا حادود العاالم ناام کتابیسات کاه مولاف آن
ناشناخته بوده و نام خږنۈن را در ارتباط به رود جیحون و کوه ها باه شاکل "شاکنان" قیاد مای کناد .درایان کتااب خږناۈن و
وخان محالتی اند که در خط سرحد قرار داده می شوند .وقتی نویسنده کوه ها را توضید می دهد از سلسله کوه ای یااد مای
کند که از هندوستان به سوی شمال به طرف نیپال امتداد مای یاباد و در ایان جاا باه دو شااخه تقسایم مای گاردد .یکای از ایان
شاخه ها در این کتاب چنین مشخص می شود که میان هند و تبت قرار دارد .در بخشی از ایان نوشاته مای خاوانیم کاه یاک
شای از سوی شمال به حدود طیثال و نیتاال فارود آیاد و میاناه آخار هناد و تبات بگاذرد بار شامال حادود بلاور و سامرقندا و
شکنان و وخان و بر جنوب بیابان همی رود تاا باه حادود ژاشات مصاحد آن را در پااورقی راشات نوشاته اسات) فارود آیاد
میان مغرب و شمال و به حدود بتمان از ماورالنهر بگذرد تا به حدود سروشنه برآید .و اما این کوه را از شکنان و وخان و
ژاشت شاخه هاست بسیار و بی عدد)۷۹ .
مشخصه ای که به خ ږنۈن و واخاان داده شاده هماناا تسلسال کاوه هاسات کاه اماروز باا هماان نشاانه هاا پابرجاا اناد .در جاای
دیگری نیز در رابطه به کوه ها واخان و خږنۈن یاد می شوند که شاخه دیگر آن سلسله کوه تا به این محالت مای رساد .در
گفته از مولف ناشناخت و آن شای دیگر از حد هیتال اندر میان هندوستان برود بر حدود قناوج بگاذرد میاان مملکات جاا باه
خشک و مملکت لحرز بگذرد و آن جا او را کوه قسک خوانند ،هم چنین برود اندر شمال حادود قشامیر و ویهناد و دنپاور و
لمغان بر جنوب بلور و شکنان و وخان و بدخشان همی گذرد)۷۹ .
هم چنان در حدودالعالم نام خږنۈن در رابطه به رود جیحون می آید که این رود از این حدود مای گاذرد در قسامتی از ایان
کتاب آمده است و دیگر رود جیحون است از حدود وخان برود و بر حد میان ناحیت بلور و میان حدود شکنان وخان برود
تا به حدود ختالن و تخارساتان و بلاز و چغانیاان و خراساان و مااورالنهر همای رود تاا باه حادود خاوارزم آن گاه انادر دریاا
خوارزم افتد)۷۹ .
ر .بی ی رربش ت ح داربلع لم جری ن .ار آم و .ب بی ن حن ت سل و .ا ح دار ش ن ن م د گوی د هرچن د ر .اض عنت جغربفن ید
بمرای ن حنید سه ن م سلو .سه چشم نمد خو.ر ،الد نظر سه اض عنت س سق من طق چی ربل ا نو.س ی ن بم رای .ب سلو.س ی ن
مد گفیند که کوه ه

سرحد چیربل س ابخ ن سه ن م سلو .کوه شهرد ربشیه که ر .فرهنگ رهخدب ننز بی آن ی رشده بست هم

چن ن ر .مریسند هنداسی ن س  .ری ر مولف حداربلع لم بی ن م خږناۈن و واخاان یاادآوری مای کناد و مای آورد ساخن انادر
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ناحیت هندوستان و شهرهای وی  -مشر وی ناحیت چین است و تبت و جناوب وی دریاای اعظام اسات و مغارب وی رود
است و شمال وی ناحیت شکنان وخان است و بعضی از تبت و این ناحیتی است بسیار نعمت)۷۹ .
آن چه نوشته های حدود العالم بیشتر جلب توجه می کند مسئله غالم و کنیز است که چطاور ظالماناه ماردم بیچااره و بیادفاع
این مناطق را به اسارت گرفته و با آن ها بازار برده فروشی شان را پررونق می ساختند .جالب ایان اسات کاه چهارۀ خشان
استثمار و برده داری زیر پردۀ نام دین در برابار آن هاا قارار مای گیارد و بارای پوشااندن عمال غیرانساانی خاویش ناام ایان
مردمان را گبر می گذارند .مردم مظلوم این نواحی در طول تاریز زیر شاال اساتبداد و اساتکبار زماان قارار داشاته و چاه
قربااانی هااای نبااوده کااه در براباار باورهااای مااذهبی و داشااته هااای فرهنگاای شااان نپرداختااه باشااند .باارای چپاااول بیشااتر مااردم
دزدانی به نام مسلمان بر سرنوشت آن ها در طی تاریز طوالنی تعیین شده که حادودالعالم از آن چناین گاواهی مای دهاد در
تبت دهیست و آن جا دریست بر کوه نهااده و آن جاا مسالمانانند کاه بااژ ساتانند و راه نگااه دارناد ،و چاون از ایان در بیارون
شوی به حدود وخان اندر افتد .حدودالعالم من المشر و المغرب ۳۷۲ .هـ ). .نویسنده حادود واخاان را معاین مای کناد و
برخی از محالت آن را نیز نام می گیرد .هم چنان از دهاه هاای آن نیاز مای نویساد و نیاز از برخای منااطق دیگار سارزمین
اطراف پامیر یادداشت هایی را به جا می گذارد؛ به این صورت "رختجب دهیست از وخان و اندر وی گبرکاان وخای اناد.
سکاشم ،شهریسات و قصارۀ ناحیات از وخاان اسات ،و انادر وی گبرکاان اناد و مسالمانان و ملاک وخاان آن جاا نشایند ،و از
حدود وی روی نمد زین و تیر وخای خیازد .خماداذ ایان ناام باه شاکل اماروزی آن خنادود اسات کاه مرکاز ولساوالی واخاان
افغانستان می باشد) جاییست که اندرو بت خانه های وخیانست .و اندر وی اند که تبتیان اند و بر دسات چاه او حصاریسات
که اندر وی تبتیان اند.
سنگلنج بر دامن کوه است و معدن بیجاده بدخشی و لعل اندرین کوه است و باه نزدیکای معادن آبیسات گارم و ایساتاده .چناان
که دست از گرمی در وی نتوان کرد ،و از معدن تا به تبت یک روز و نیم راه است)۷۹ .
تا جایی که معلوم می شود مولف حدود العالم معلوماتش را از حکایه و قصه های دیگران دریافات شاده اسات .در یادداشات
معلوم است که وی از سنگنج نام می بارد .ایان کاه در آن زماان ایان محال باه ناام سانگلنج باوده باشاد ساند دیگاری در دسات
نیست ،اما نام امروزی این محل سنگلنج نبوده بلکه سنگلیچ است که زبانی نیز به این نام در میان این مردم وجاود دارد .از
نظر موقعیت امروزی این محل در جایی است که در آن نه معدن بیجاده اسات و ناه هام لعال و باه احتماال در آن زماان نیاز
چنین بوده باشد و این نادرست بودن قصه ها بوده که مولف بر روی آن تکیه کارده اسات .در صاورتی کاه معادن بیجااده یاا
الجورد در سمت جنوب شر سنگلیچ در کران و منجان و معدن لعل در شامال سانگلیچ در ناحیاه غااران موقعیات دارد کاه
گرم چشمه در نزدیکای ایان معادن اسات .فاصاله راهای کاه مولاف از ایان معادن تاا تبات را یاک و نایم معاین کارده ،دور از
واقعیت می باشد .در صورتی که از این منطقه تا به آخر سرحد واخان که نزدیکتر به تبت است ،باه صاورت تخمینای بایش
از ده روز پیاده رفتن است.
در عصر یازدهم میالدی نیز به همین شکل از خږنۈن در آثار برخی از نویسنده گان و حکمای خراسان مطالبی آمده است.
یکی از شاعران زبان فارسی این عصار منجیاک ترماذی باوده کاه از قاراین ساخنش هویادا مای گاردد کاه باه منطقاۀ یادشاده
سفری داشته که راه پرپیچ و خم آن جا حتی در شعرش ترسیم شده است؛ منجییک نوشته است
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رویت به راه شکنان ماند همی درست

باشد هزار کژی و باشد هزار خم فرهنگ رهخدب ،ییر کلمۀ شغن ن)

جهانگرد وینسی عصر سیزدهم میالدی  ۱۲۷۴میالدی) حینی که خږنۈن .ب مد سنند به سنگ های قیمتی آن میوجه شده که
ر .ی رربشت ه یش چنن بنع س ربره بست :بی ر .همن االیت بست که آن سنگ ه

مرغ وب ا س ب.یش لع ل ه

پن ی

ی سرخ میم یل سه ن .نجد ی فت شده بند آن ه ر .سنگ ه سد چون ا چرب من ن کوه ه سه رست آمده بند ا سرب پندبکررن آن
ه م ررم غ .ه

سز.گ د ر .یی ر یم ن م د کنن د ،قت مد ک ه مع دنچن ن س رب نق ره بنج م م د رهن د آن ج فق ط ی ک ک وه

مخصوص بست که بی آن سه رست مد آا.ند ا آن .ب سغنن ن  Syghinanمد گویند ((۸۰
سه بی صو.د ن م خږنۈن یک بار دیگر در چشمدید تاریخی به شکل های شقنان ،شکنان ،شاگنان و ساغینان و شای  -کای -
نی ،متبارز می گردد .با این تفاوت که پیش از عصر ششم میالدی این نام بیشتر در برابر پادشاهان و سالطین در حاکمیات
یااک ساارزمین وساایع ساار زبااان هااا اساات .مگاار پااس از آن صاارف در آثااار جهااانگردان و جغرافیانویسااان در یااک محاادودۀ
کوچک به چشم می خورد .اما در عصرهای اخیر این نام بیشتر در کتاب های زبانشناسی زبانزد پژوهشگران می باشد کاه
زبان خږنۈنے که همانا دیگران آن را "شغنانی" نامیده اند ،شهرت یافته است .نام خږنۈن در شکل شغنان برای بار اول در
دیوان اشعار و قصاید حکیم ناصرخسرو بلخی آمده است .وی در بیتی از بزرگی کوه شغنان یاد میدارد و می نویسد
ور به مال اندر بودی هنر و فضل و خطر

کااوه شااغنان ملکاای بااودی بینااا و بصاایر  )۸۱اگرچااه در ایاان چاااه ایاان نااام

"شفنان" آمده است که به نظرم یک اشاتباه چااپی خواهاد باود .زیارا ،در هماه چااه هاای دیگار ایان کلماه باه شاکل "شاغنان"
است.
نام شغنان امروز در آثار محققین به صورت وسیع انعکاس یافته که از میان این همه آثاار طاور نموناه چناد اثاری در ماورد
نام شغنان به بررسی گرفته می شود .در فرهنگ های زبان فارسی نام شغنان جاای یافتاه اسات .چنانچاه در فرهناگ دهخادا
یکاای از فرهنااگ هااای مشااهور زبااان فارساای ماای باشااد .علاای اکباار دهخاادا در ایاان فرهنااگ از شااغنان نااام گرفتااه و آن را
سرزمینی گفته و این سرزمین را با آوردن شواهدی از آثار گذشتگان توضید نماوده اسات .در فرهناگ دهخادا شاغنان قریاه
ای در حوالی بلز دانسته شده و مستند به فرهنگ های ولاف و نااظم االطبااء شاکنی را منساوب و متعلاق باه والیات "شاکن"
ماای گویااد .مگاار موقعیاات ایاان والیاات را توضااید ننمااوده کااه چنااین والیتاای در کجااا موقعیاات دارد و نیااز شااکنی را یکاای از
پهلوانان تورانزمین دانسته و براین گفتۀ فردوسی در شاهنامه استناد ورزیده است
سپاه دید رستم چندان که دریای روم

از ایشان نمودی چو یک مهـره موم

کشـــانی و شکـــنی و وهـــری سپاه

دگرگـــونه جوشـــن دگـــرگون کاله

استدالل فرهنگ دهخدا از شکنی در هر دو صورت دقیق نیست .زیرا ،در هیچ اثری از والیت "شکن" معلومات داده نشاده
و صرفا ً در این فرهنگ به ارتباط همریشه بودن دو کلمه این احتمال داده شده است .در صاورتی کاه شاکنان ناام سارزمینی
است که در آثار قدما از آن تذکر رفته و شکنی را منسوب به این سرزمین می دانند .و در ماورد معنای دوم کلماه کاه آن از
نام یک تن از پهلوانان تورانزمین گفته شده ،باید عالوه کرد که در گفتۀ فردوسی در شاهنامه معنی شکنی نام یک قوم است
نه نام یک پهلوان .زیرا شکنی در بیت یادشدۀ شاهنامه مترادف با "کشانی یاا کوشاانی" آورده شاده اسات و کوشاانی عباارت
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از دودمان کوشانی ها می باشد .دودمانی که سلطنت بزرگی در سارزمین هاای وسایع خراساانزمین و منااطق ساند و پنجااب
تشکیل داده بودند .از گفتار فردوسی معلوم است که شکنی یا شگنی عبارت از قومی است که باشندۀ شاگنان اناد کاه اماروز
آنها به شغنی شهرت یافته اند.
بااادرنظر گ ارفتن توضاایحات باااال ماای تااوان اسااتدالل کاارد کااه ایاان نااام بااار نخساات در دیااوان حکاایم ناصاار خساارو بااه شااکل
«شغنان» دیده میشود و آن هم صارف در جاایی مطارح شاده کاه حکایم از صافت بزرگای کاوه شاغنان یااد میکناد .گرچاه در
دیوان چاه دیگری این نام به شکل «شاکنان» در هماان بیات آماده اسات و معلاوم نمیشاود کاه در اصال باه کادام شاکل باوده
است .به هر صورت تشکل این نام به شکل «شغنان» از «خږنۈن» زبان شاغنانی اسات .ایان کاه ابادال برخای از آواهاا از
یک شکل به شکل دیگر در تحت چاه قواعادی صاورت گرفتاه ،کاار زبانشناساان خواهاد باود کاه روشان خواهناد کارد .ولای
برای ما فقط تغییر نام «خږنۈن» به «شغنان» مطارح اسات کاه معلاوم میشاود در کلماه «خږناۈن» جاز ترکیبای «خاږ» باه
«شغ» ابدال شده است.
سرزمین خږنۈن تا عصر  ۱۹ام میالدی در دو طرف کنارهای رود پنج واقع شده بود کاه سارزمین واحادی باود کاه
به وسیلۀ شاهان شغنان کنترول می گردید .در عصر  ۱۹میالدی بود که این سرزمین به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می
گردد و هار یاک طاور جداگاناه در قلمارو دو کشاور قارار مای گیارد .در ویکای پادیا دانشانامۀ آزاد آورده شاده اسات کاه در
عصرهای حاضره شغنان و منطقۀ مربوطه اش روشان توسط حاکمان محلی شان میرهای شغنان اداره می شاوند کاه ادعاا
دارند از نسال اساکندر کبیار اناد .باساتان شاناس ماارک اورل اشاتین نوشاته اسات در شامال شاغنان روشاان موقعیات دارد.
عموما ً به وسیلۀ وابستگان روسا ی سابقه شغنان حکمرانی می شود  . . .هرچند کاه در تباار شناسای آن هاا ثباوتی وجاود
ندارد .هر دو حاکمیت به وسیلۀ عبدالرحمن خاان در  ۱۸۸۲تساخیر شادند .اماا باا روسایه توساط دیورناد در  ۱۸۹۳موافقات
نامه امضاء شده بود .در یاک قارارداد  ۱۸۹۵میاان بریتانیاا و روسایه مساکو باه موافقاه رساید کاه تماام ولساوالی هاای قبلای
تصرف شده در کنار چه دریای پنج یا اکسوس علیا به افغانستان در بدل اراضی بر کنار راست دریا در درواز داده شاود.
روسیه نصف شغنان که در والیت بدخشان کوهستانی در  ۱۹۲۵شامل شده بود ،کنترول کرد که در تاجیکستان جدیداً شکل
یافته در  ۱۹۲۹مدغم گردیده بود .مردمان ساکن شده در ناحیۀ شغنان هار دو طارف سارحد تاجیاک و افغاان باه زباان خاود
شان صحبت می کنند که زبان شغنی خږنۈنے) نام دارد)۸۲ .
از آن پس به بعد نام خږنۈن در اسناد رسمی به شکل شغنان در می آید که توظیف کارمنادان دولات افغانساتان در
خږنۈن که نه تنها خود این نام را تبدیل کرده اند بلکه بسیاری از محالت و قریه جاتی که در ناام آن هاا صاداهای
خاص زبان خږنۈنے موجود بوده نیز تغییار داده شاده اناد .چاون وروذج را باه ده مرغاان ،ښادوود را باه شادوج،
پدروذ را به پدرود ،ذیښار را به ده شهر ،بهښار را به بهشار و امثال آن تغییر داده اند.
ْ
همین قرارداد تقسیم خږنۈن را مورخین افغان نیز آورده اند که با پرداخت مالی به عبدالرحمن امضاء شاده اسات.
آن ها می نویسند که عبدالرحمنخان در تاریز  ۱۲اکتبر  ۱۸۹۳طی یک توافق که به معاهاده دیورناد شاناخته شاد
را با نماینده انگلیس هنری مورتیمر در ازای افزایش اعانت مالی از  ۱۲۰۰۰۰۰باه  ۱۸۰۰۰۰۰کلادار و دخالات
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نکردن روسیه و متحدانش به مناطق جنوبی رود آمو از مناطق روشان و شغنان ماورای آمو در شمال و صوات،
باجور ،چترال ،وزیرساتان و چمان از جناوب چشام پوشای کناد و آنهاا را واگاذار کارد .طای ایان توافاق مرزهاای
کنونی افغانستان شکل گرفت)۸۳ .
از بررسی مطالب باال در مورد گذشتۀ تاریخی خږنۈن نتیچه به دست مای آیاد کاه در برابار کساانی کاه کتااب اوساتا را در
دوره های ساسانی نوشته اند .قبیله یی به نام «خږنۈن» مطارح باوده اسات ایان ناام هماان اسات کاه اماروز نیاز مشخصاات
قبیله یاد شده در اوستا به نام «خیااآنه» را دارد) در این جا بار دیگر تکرار میشود که دو احتماال را در ایان ماورد بایاد در
نظر گرفت .یکی این که احتمال دارد صدای «ږ ̌ »γدر زبان اوستایی وجود داشته و تا کناون ناا شاناخته بااقی ماناده اسات.
دو دیگر این که آوای «ږ ̌ »γدر زمانی که نام «خیااآنه» در اوساتا آماده وجاود نداشاته و نویسانده اوساتا ناام «خږناۈن» را
«خیااآنه» آورده است .روی این دلیل است که نام «خږنۈن» به شکل خیااآنه در آمده و در دوره پهلوی این نام تغییار یافتاه
به شکل «خیون یا خیان» آورده شده است .در این دوره نام «خیانیان» در دو اثار آماده ،در نوشاته ماوری یوناانی کاه خاود
شاهد جنگهای این قبیله بوده و در کتاب «ایاتکار زریران» که متن این کتاب به زبان پهلوی است ،تکرار گردیده است .در
این متون نیز سخن باال مطرح است .مگر شاخص هایی کاه در شناسااندن قبیلاه خیانیاان تعیاین شاده ،تاییاد میادارد کاه هماان
قبیله «خږنۈن یین» یعنی «شغنانیها» میباشد .به این صورت دیده میشود که «خږنۈن» نام شاغنان در طاول زماان خیااآناه
به خیانیان و بعداً این تغییر نام به شکل «شی -کی -نی» در آمده و سپس به « شقنان» و بعدا به «شگنان» و در آخر به «
شغنان» ابدال شده است .و این نام در عصر حاضر در تمام آثار و کتب و جاهاای مختلاف در زباان هاای دیگاری باه شاکل
«شغنان» تکرار شده ولی در زبان شغنانی هنوز همان نام قدیم «خږنۈن» پا بر جا است.

این که این اقوام کی ها بوده و از کدام اتنیک اند؟ به کدام زبان گفت و گو کرده اند؟ آیا در عصر حاضر از این اقوام نشانه
ای در دست است یا نه؟ سواالت زیادی اند که پژوهشگران و محققین به این پرسش ها پاسز های متفاوتی ارائه داشاته اناد.
برای دریافت پاسز دقیق به این پرسش ها هویت قومی و زبانی آن ها را به بررسی می گیریم.

هویت اتنیکی خږنۈنے ها یا خیونیان:
یکی از بح

هایی که امروز در جهان میان مردمان داغ است همانا ارتباط اتنیکی یا هویت قومی می باشد که هر کسی باه

دنبال گذشتۀ تاریخی در تقال شده و تالش می ورزد تا ریشه یابی قومی بنماید .اقاوامی کاه دارای گذشاتۀ تااریخی قادیمی تار
اند هویت آن ها به شاکلی در ابهاام آماده و گااهی هام بارخالف آن چاه حقیقات اسات در انظاار باه نماایش گذاشاته مای شاوند.
خږنۈنی ها یا خیونان یکی از این اقوام می باشند که با چنین سرنوشاتی مقابال شاده اناد .بربنیااد یادداشات هاایی از ماورخین
قدیم پژوهشگران امروز در تعیین هویت آن ها گاهی بدون داشتن اسناد متکی بر خوشبینی ذهنی قضاوت نموده اند .قبال از
آن که به هویت اتنیکی خږنۈنی ها بپردازیم ضرور است که در مورد خیونان که نام آن ها در صفحات کتاب اوساتا آماده و
نیز آثار باقیماندۀ پهلوی از آن شاهد اند ،بررسی کنیم .این قبیله از مقتدرترین قبایل در عصرهای قبل از میالد مساید و بعاد
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از آن در سرزمین وسیعی در آسیا حکمرانی داشته است .تعدادی از مورخین و پژوهندگان در هویت قومی آن ها مشاکوک
مانده و می گویند که سوال اتنیکی یا هویت قومی خیونی ها بسیار بغرنج است ،به خصوص نام های آن ها چاون؛ اوساتائی
 خیااآنه ،پهلوی  -خیون و هون که خیلی با هم وابسته بوده و مردمان ساکنه گزیاده تقریباا ً عاین منطقاه جغرافیاایی اناد .مایگویند که خیون ها در حقیقت یکی از زیادترین امواج مهاجرت شرقی در ایاران را در اخیار عهاد قادیم تشاکیل دادناد .باا آن
که دقیقا ً یک موضوع جنجالی بوده است )۸۴).هرچند که این تعداد پژوهندگان نام های آن هاا کاه باه صاورت هاای مختلاف
در دوره های مختلف یاد گردیده که در عین منطقه زیست داشته اند ،وابسته به هم می دانند و تاکید برآن دارند که بیشاترین
رقام مهااجرت باه ایاران از همااین ماردم در عهاد قادیم بااوده باا آن هام در تثبیات هویاات قاومی آن هاا مشاکوک مانااده و آن را
جنجالی می دانند .در دانشنامۀ آزاد ویکی پدیا نیز همین ادعا تاکید گردیده که شناخت هویات قاومی آن هاا مشاکل مای باشاد.
موقف گروه دیگری از محققین در مورد تعیین هویت قومی خیونان روشن نیست .آنها به طاور واضاد در تارک باودن و یاا
آریایی بودن آن ها ابراز نظر نکرده اند .پروفیسر بویارف آن ها را در پهلوی آریایی قرار می دهد و مای نویساد کاه آن ه
یم ند همت یه ا خویش اند آ.ی ید ه سورند ،بم پت ن ه ر .بمیدبر بسی ه  ،پهنه ه ا ربمنه ه

کوه ه

پ منر ا تن ن ش ن

سه سو خ ا. .هتپ  .شدند ش ید رلنل چنن چنز نه چندبن بفزبیش نفوس ا نن ی س ه چربگ ه ه  ،س ل مالحظ د نظ من ر
سوره س شد  )۸۵این که نظر این پروفیسر در مورد زادگاه آریایی ها که در کجا قرار دارد ،چیست ،معلوم نیست .ولی ایان
نکته که اقوام اولیۀ هندو ایرانی از آریاناوئجه که در موقعیت پامیر امروزی و مناطق اطراف آن قرار داشت؛ به هر طرف
مهاجرت کردند ،تثبیت است .خیونی ها که بخشی از تاورانی بودناد نیاز از آن جاا باه هار طارف مهااجر شادند و منجملاه باه
طرف خاور هم رو آوردند .اما این که تورانی ها را در پهلوی آریائی ها قرار داده ،فهمیده نمی شود که نظرش به ترکتباار
بودن آن ها بوده و یا این که به جای آریائی ایرانی منظورش بوده باشد .به هر صاورت هساتند تعاداد دیگاری از دانشامندان
که در مورد هویت اتنیکی خیونان ابراز نظر کرده که این گروه دانشمندان به دو دسته تقسیم شده اناد؛ گروهای آن هاا را از
اقوام ترک تبار حساب می دارند و گروه دیگری آن ها را به اقوام آریایی منسوب می دانند.
الف  -نظریۀ ترکتبار بودن خیونیان
آن گروه از دانشمندان که خیونیان را به حساب اقوام ترک می آورند به دالیل مختلف تکیه دارند .دالیلی که ارائه می دارند
به این ترتیب اند
 خیانیان از حساب هون بودن برخی از دانشمندان تاکید بر آن دارند که خیونان یا خیانیان از هون ها به حسااب مای آیناد.می گویند که چون هون ها مردمان ترکتبار می باشند ،بنابران خیونان نیز که هون هستند از اقوام ترک محسوب می شاوند.
پروفیسر داکتر عنایت هللا شهرانی یکی از محققین پرتالش افغانستان اسات کاه بااور باه ایان ادعاا دارد .او کاه رسااله ای را
زیر عنوان "تاریخچۀ اقوام افغانستان" به چاه رسانیده در مورد ساللۀ یفتلی ها که همانا تعادادی از پژوهشاگران آن هاا را
هون های سفید می نامند بر ترک بودن یفتلی ها تاکید کارده اسات .او کاه در برابار پوهاناد حبیبای یکای از دانشامندان دیگار
افغانستان در رابطه به جعل موضوعات تاریخی موضع می گیرد؛ چنین استدالل می نمایاد "البتاه پوهاناد حبیبای در داناش،
لیاقت و تحقیق در جمله دانشمندان طراز اول افغانستان به شمار میاید و بار بار از ایشان به نیكی یاد كرده ام ،اما موضاوع
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مهمی كه درباره ایشان باید ذكر گردد اینست كه ایشان دانسته و عمدا ً مسایل و موضوعات تاریخی را كه حق یك قوم بوده،
آنرا به نفع قوم دیگر مبدل ساخته اند .مثالً طایفه یفتلیان ،کوشانیان با هزار اسناد و شواهد ثابت شده اناد كاه از طایفاه سایتی
"ستی " و یوچی ،هون و ختائی میباشند و به نژاد آرین ارتباطی ندارند" )۸۶ .پروفیسار شاهرانی باا هازار اساناد و شاواهد
ادعای ترک بودن یفتلی ها را دارد .من که برخی از این اسناد را مرور کردم همانا تکیه بر گفتار پیشینیان است کاه برخای
از مورخین ابراز نظر کرده و گفته اند که یفتلی ها هون هستند با تفاوت سفید بودن آن ها که این عالمۀ فارقه برای خیونان
یا یفتلی است که از سایر هون ها تفریق می شوند .پوهاند عبدالحی حبیبی نیز به ایان مشخصاۀ آن هاا اشااره مای کناد و مای
گوید "در حدود  ۴۲۵قبایل سپیدرنگ آریایی نژادي که چینیان "یی تی لی دو" و یونانیان و رومیان افتهالیات یاا خیونیات
و پارسیان »خیاون یاا هاون « و در زباان پهلاوي و عربای و دري "هیپتاال " یاا هیطال یاا هیفتاال یاا هیاطلاه و مناابع هنادی
سنسکریت "شوته هونه" یا هونان سپید) یاد کرده اند ،از اراضی آسیای مرکزی و دریاای آماو باه طارف وادی هاای شامال
هندوکش ،تخار و باختر گذشتند که چینائیان ایشان را از "هونان هونگ  -نو" به کلای جادا دانناد .و نیاز پروکوپیاوس ماوری
بیزانسی که معاصر هیپتالیان است و در  ۵۶۲م ایشان را بدین سبب از وحشیان زرد پوست جادا مای داناد کاه رناگ ایشاان
سپید و هم مهذب تر بوده اند و حتی به قول مورخان چینی زبان ایشان هم مغولی یاا ترکای نباوده و شااید مخلاوطی از لهجاه
های ترکی و آریانه باشد که نام خان = هون را در این اختالط گرفته باشند و اصال همان یوچی اند )۸۷ .دیده می شود که
حبیبی به سافید باودن جلاد خیونیاان متوجاه شاده و هام چناان باه گفتاار پروکوپیاوس کاه آن را از هاون هاای زرد پوسات جادا
دانسته و نیز بر قول مورخان چینی که زبان یفتلی ها مغولی یا ترکی نبوده تکیه نموده و آن هاا را آریاائی خواناده اسات کاه
سبب موضعگیری دکتر شهرانی شده است .در گفتار حبیبی یک نکته قابل دقت است کاه وی خیاون را معاادل خاان = هاون
گرفته و به آن استناد جسته که گویا این کلمه مخلوطی از لهجه های ترکی و آریائی باشد .او متوجه اصل کلمه که خیاون یاا
خیان در منابع تاریخی آورده شده و کلمۀ تحریف شدۀ "خږنۈن" است؛ نشده است.
عالاه سر ربنشمندبند که بی آن ه ن م گرفیه شد تعدبر ری ر ننز ر .بنیت ب ه ون ه س ه ت رک ت الش ربش یه بن د ا هم ن ن ی ه
سبب سوء تعبنرکررن خنون ه ا یفیلد ه سه تو.ک شده هم ن کلمۀ هون مد س ش د ک ه سعض د بی م قق ن ا پژاهش ربن بی
صفت .ب بی نظر هویید سه یفیلد ه ربره بن د داکتار رابارت گاوردون الثاام  Robert Gordon Lathamماردم شاناس و
زبان شناس مشهور انگلیسای در ایان ماورد در صافحه  ۲۳۷کتااب خاویش بناام «روس هاا وترکاان» چناین بیاان مای نمایاد
آوارها و هاون هاا و اساکیت هاای زماان هارودوت ناه تنهاا عضاو خانادان بازرش تاورک مای باشاند ،بلکاه تااریز آن هاا در
سرزمین اسکیت های اروپایی دنبالهء اسکیت های زمان پدر تاریز تا سدهء چهاارم دلیال مساتحکم بارای اقنااع نویسانده گاان
عصرحاضرمی باشد )۸۸( .آی حقنقی ً بی برع

گو.ران مد توبند سبب بقن ش م ققن هویت بی بق وبم گ ررر؟ آی بی آن هم ه

نش نه ه ید که هرارد ر .مو.ر آربب ،ع ربد. ،سوم آ.ی ید ه ا بی جمله ر .من ن پ .س ه ی ر آا.ره ش ده هن وی نش نه ب
ر .من ن بقوبم تو.ک اجور خوبهد ربشت؟ ت ج ید که ریده مد شور ربنشمند مۀکو .هون .ب سه طو .ع م آا.ره بس ت ک ه بگ ر
هدفش بی هون ه

ی.ر پوست سوره س شد ،ب.تب ط آن ه .ب س بس نت ه نن ی سه شوبهد رب.ر که سر .ایت آن بقن ش م ققن .ب

فربهم س ت یر ،ر .غنر آن سخ پ ر .هوب بست ییرب سرخد بی ربنشمندبن که هویت بی قب یل .ب ت قنق ا تدقنق کرره بند ت کند
سر آن رب.ند که هون ه

سفند مرسوط بقوبم تو.ک نمد س شد گوسل ی د بی آن ه بست با س ه بی س ا .بس ت بق وبمد ک ه ر.
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قلمرا ش ه پو .رام قرب .ربشیند سه شمول خنوننت ه ا ش ه پو .سد س ل سع دتر آن ه .ب مالق د ک رر ،ش رک

ش رقد با بی

 ۵۸ -۳۵۶ال هرب ً قبل بی قبل تعنن ش ده س رب س بقت بی ه م پ ش نده گ د بمپربت و .سخ ش ش م لد کوش ند سورن د بی بی .ا،
معل وم م د ش ور مث ل آن ک ه خنونن ت ه ر .ننم ۀ عص ر  ۴بم ی د بی ش ل رهن ده گ ن آن سورن د ،بگرچ ه ش ید بال ن  ،م وو
مه جرد بی آسن

من نه سه ربخل بیربن ر .بخنر عهد ق دیم نبورن د آن ه پن پد س ه اس نلۀ کن دب .ه ( Kidaritesر .ح دار

 ،)۳۷۱بلخوننده ( Alchonidsر .حدار  ،)۴۰۰یفیلد ه ( Hephthalitesر .حدار  )۴۲۰تعقنب شده سورند که بی بینرا
پ رش ه ن نپ د  Napkiن منده شده بند گوسل رلنل آا.ر که "هون ه

سفند" بص طالح عم ومد پراکوپن وس تنه س ه بی س ه

گراه بخنر بش .ه شده بست بی بی سبب سه اض حت معلوم مد شور که خنون ه نم د توبنن د س ه نخ ش خه ب بی ه ون ه
بخنر مشخص شوند ()۸۹
هم چنان ونسنت سمیت انگلیس دانشمند دیگری است از این گروه که چنین نظاری را ارائاه مای دارد .وی کاه مولاف تااریز
هند و فتوحات اسکندر و کتاب "اکسفورد هستری آف اندیا" است یفتلی ها را از نقطۀ نظر ناژادی از هاون هاای زردپوسات
متمایز و علیحده می شمارد و در تاریز قدیم هناد در ایا ن ماورد چناین اظهاار نظار مای کناد "سالطۀ هاون هاا در آسایا مادت
مدیدی دوام کرد .آن قسمت دسته هایی که در درۀ اکسوس مستقر شادندغالبا ً از نقطاۀ نظار ناژاد علیحاده بودناد .زیارا باه ناام
افتالیت یا "هون سفید" یاد شده اند )۹۰ .و اگر هدف گوردون از باصطالح هون های سفید باشد که به یفتلی ها مربوط می
شود ،پس ادعایش قناعت محققین را بار آورده نمی تواند .برای این که ،نام گذاشتن هون بر یفتلی ها که آن ها را خیاون هاا
نیز می نامند یک غلط فهمی است در بارۀ حروف کلماۀ "خیاون" در زباان پهلاوی کاه حرفای کاه بارای صادای "ی" در ایان
زبان قبول شده عین حرف برا ی صدای "هـ" نیز معین شده که تعداد زیاد دانشامندان کلماۀ "خیاون" زباان پهلاوی را "هاون"
خوانده که باع

ایجاد این غلط فهمی گردیده است .از نوشتۀ علی مظاهری این ادعا به وضااحت فهمیاده مای شاود .وی در

رابطه به هیونگ نوها می نویسد "هیونگ نوها ،نیاکاان «هاون» هاای بعادی هساتند کاه در کتااب پهلاوی ،کاه تفسایر اوساتا
باشد ،آنها را خیونان مینویسد .اما در خاود کتااب مقادس زردشاتیان صافت هیائوناا  )Hyaonaیعنای خیاونی نگاشاته آماده
اسات .مظااهری ،علاای .جااد ٔه ابریشاام ،ترجماهٔ ملااک ناصار نوبااان .تهاران -پژوهشااگاه علاوم انسااانی و مطالعاات فرهنگاای،
 ۱۳۷۳ج ،۲ص  )۹۱ )۵۸۳در این نوشته تلفظ حرف "هـ" از کلمۀ هیائونا و حرف "ی" از کلمۀ خیونی یکی پنداشته شده
که برخی از محققین آن را به خطا هیونا و برخی دیگر اصل تلفظ خیونی که همانا خږنۈنے می باشد قید کرده اند.
 ترکان اخالف اسکیت ها :دانشمندانی که ترکتبار بودن خیونان را در آثار خویش مانعکس سااخته و بیشاتر بار هاون باودناین اقوام تکیه کرده و آن ها را در زمرۀ اقوام ترکتبار آورده اند که تعدادی هم بر برخی اسناد و شواهد استدالل می ورزند
که اندرو لوزلوف  Andrew Lyzlovموری روسای و نخساتین متارجم ” تاواریز ” هارودوت باه لساان روسای و پیشاگام تااریز نویسای قارون
شانزدهم و هفدهم یکی از آن ها می باشد که او مترجم زبان روسی قرن  ۱۶تاریز هرودت بوده که ترکاان را اخاالف اساکیت
ها دانسته است .همچنان است نظریات آرچیبالد هنری سئیس  Archibald Henry Sayceموری ،زبان شاناس مشاهور بریتانیاایی کاه
مترجم انگلیسی تاریز هرودت است ،می گوید که ماساگت ها مانند سکا ها قرابت به قیرغیز های عصر حاضر داشاتند .باه هار صاورت
آن ها مانند سکا ها که در بین سال های  ۱۶۵و  ۱۵۰قبل از میالد در بکتریا به تاسیس امپراطوری پرداختند ،تاتار بودند .مادارک زبانشاناختی
ناکافی هستند که چند نام یاد شده اند و از لحاظ باستانشناسی آداب آن ها با ایرانی ها و هندی ها متفاوت است.
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 کافی ندانستن مدارک زبان شناختی تعدادی از این پژوهشگران چنین باور دارند که برای ثبوت آریائی بودن این اقوام اسناد کافی موجاود نیسات.از آن جملاه بار نظریاات گاوردون چایلااد  ) ۱۹۵۷ -۱۸۹۲ Vere Gordon Childeآرکیالوجیسات و فیاللوجیسات مشاهور آسااترلیایی
متخصص تاریز قدیم یا ماقبل تاریز اروپا اشاره می شود که در صفحات  ۶۲ -۶۱کتاب ” آریایی ها ” ترجمۀ محمد تقی فرامرزی چنین نوشاته
است « بسیاری از محققان بر این باورند که این اسکوت ها سکا ها ) ایرانی بودند .مدارک زبان شناختی ،که از چند نام خاص انگشات شامار و
غالبا ً متعلق به دوره های بعدی فراتر نمی رود ،ناکافی هستند .اما از لحاظ باستان شناسای ،ایان ماردم باه خاوبی شاناخته شاده اناد … لایکن در آداب
تدفینی اسکوت ها چون و چرایی نیست این آداب تماما ً با آداب تدفینی ایرانی ها یا هندی ها یا هر ملت آریایی دیگری تفاوت دارد  . . .این آئین ها
توصیف های هرودوت و بقایای بسیاری از گور پشته ها گواهی بر وجود شان هستند ،تماما ً غیر آریایی اند .از طرف دیگر ،نویسندۀ مقاله تاکید دارد
و می گوید همچنان که مینس به درستی نشان داده است ،این آئین ها در سراسر سده های بعد ،مشابهت های بی کم وکاسات در میاان عشاایر مغاول
غیر آریایی پیدا می کنند .این نویسنده اسکوت ها سکا ها ) را پیش هنگان مغولی هون ها ،تاتارها و پچنک ها به شمار آورده است کاه بادون تردیاد
صحید است)۹۲ .
آن چه نویسندۀ مقالۀ "حقیقت ستیز " در سایت نشریۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان مطرح می کند این است که می گوید آداب و آئین های که
در نوشتۀ هرودت آمده در میان اقوام ایرانی وجود ندارد و آن ها را غیرآریائی می داند .او که ادعای مینس را درست می شمارد مشابهت های بای
کم و کاست را در میان عشایر مغول می بیند .سوال این جا است که آیا از آن همه آداب و آئین تورانیان منجمله ساکاها کدام یکی از ایان آداب هناوز
در میان این اقوام وجود دارد؟ در صورتی که این آداب و رسوم ،آئین و عنعنات سکاها و در جملۀ آن ها "خیونان" در میان اقوام "خږنۈنے" چه در
مراسم خوشی و سرور و چه در مراسم غم و سایر رسوم کالً پابرجا مانده است و تا امروز این آداب و عنعنات ،رسوم و رواج هایی که در قدیمی
ترین سند تاریز هرودت یاد گردیده ،در دست اجرا است .این آداب و رسوم ،آئین ها و رواج ها در مبح میثرائسیم به بح گرفته شده است.
 حرف نزدن اسکیت ها به فارسی :ی د ری ر بی رالیل تو.ک سورن بقوبم تو.بند .ب متئلۀ یس ن آا.ره که سر طب ق گفی ه بک لن پ نف  K. Laipannov, I. Miziev, Origin of the Turkic Peoples.ر .کی سش ییر عنوبن "بص لت مررم ن ترک د"
که سه بن لنتد ترجمه شده ،ر .سخشد بی آن آمده بست که "نویتنده گ ن یون ند ،التن (.امد) ،سنزبنس ،عرب ی پ .س ه نخ
کدبم مدعد نشدند که بس نت ه پ .سد حرف مد ینند ر .ح لد که ستن  .بی آن ه ر .س .ۀ ینده گد یومنه ،کلی و ،.عق ی د،
عرف ا .سم ا .ابو آن ن سه تفصنل ا جزئن د پرربخیه بن د ر .هم ن منب ع آم ده بس ت ک ه ه رارد س ه ک رب.ب ً س ه پرش ن س فر
کرره ا س مررم ا لت ن آن ه آشن ئد ربشت ،هرگز ر .هنخ ج ن فیه که لت ن بس نت ه پ .سد ا ی شبنه پ .سد سوره بست"
رلنل ج لبد بست که نویتنده گ ن سه آن ر .تو.ک سورن بسیدالل مد نم ید سه بی معن که هر آن که سه پ .س د س خ نم د ین د
تو.ک س شد ر .ربخل بفغ نتی ن بقوبم نو.سی ند ،سل وچ ،پش یون ،پ منر ه  ،پش ه ب ه ا س یر بق وبم ر .ربخ ل بفغ نت ی ن ا
کرره ر .بیربن ،عربق ،سو.یه ا ترکنه که یس ن م ر .آن ه پ .سد ننتت ،آی همه تو.ک بند؟
بفزان سر رالیل فوق که تو.ک ن .ب که تری س ش ندگ ن آس ن

من ن ه س ه ش مول بفغ نت ی ن مندبنن د ،تع دبر بی پژاهش ربن ا

عالقمندبن تو.کیب  .سه سرخد بی رالیل ری ر سرب بثب د بی قول میوصل شده بند چن ن چ ه ر .مق ل ۀ "ت ری ف ابقعن ت ه
ت .یخد .ب نب ید م یوم گۀبشت" ربنشمند تو.کیب  .بفغ نتی ن غالم سخد سخ ر .نقد بی کی ب "سدخش ن ر .ت .یخ" بثر راکی و.
ص حب نظر مربر مد گوید که ر .طول بی مدد ربنشمندبن ابستیه ا مغرض بی هر نوش اس ئل ا بم ن د بس یف ره نمورن د
ت منش ء قومد بقوبم میۀکره (کوش ند ه ا یفیلد ه ) .ب سه نفع بیربند ه تغنن ر رهن د م وبی س بی جری ن رس یه ب بی بی
دکتور خوش نظر پامیر زاد

178

اداره نشرات سیمای شغنان

ت .یخ س یبن ،تم م تالش خویش .ب سه مقص د ت ری ف ت .یخ تو.ک ن ا حقن ر نش ن ربرن آن ه  ،میمرک ز س خیند ر .نینج هء
همن کوشش ه

مغرض نه ،بف  .ا تصو.بد ن ر.ست ر .س .هء هویت ا بصلنت بقوبم مو.ر س و ر .بذه ن ش ل گرف ت

ر .بی ج م گزب.ش د ا بخب  .فربابن موجور رب.یم که سر .اش س خی حق یق ا مم

بس ت ر .یرارن بف  .ن ر.س ت ا

گمربه کننده بی بذه ن کمک کند )۹۳( .بی که ر .بیربند نش ندبرن هویت بقوبم تو.بند ا بی جمل ه یفیل د ه ا خنون ن تع دبر
بی ربنشمندبن تالش ا.ییده ،را .بی حقنقت ننت ت ک ه بی ت الش ه حی د هوی ت بی بق وبم .ب ر .ه ل ه ب بی ش به د ا بسه م
قرب .ربره بست بم بی ن ی ه ک ه س رب آن ه ر .هوی ت س ی ت و.ک س ورن آن ه ه م ت الش م د ش ور .ب نب ی د بی نظ ر را.
بندبخت که کمیر بی تالش بالد ننتت برع

خوسد بست که حق یق هویید بی بقوبم .اش گ ررر ت بف  .ن ر.س ت ا گم ربه

کننده بی بذه ن یراره شور
 ابهام در ایرانی بودن خیونیان :ت ج ید که ریده مد شور ،سرخد بی ربنشمندبن ا پژاهش ربن سن س ر بسه مد ک ه ر .بیربن دسورن بقوبم یفیلد ا خنون ن س ه اج ور آم ده ،آن ه .ب ت و.ک حت ب م د کنن د بی بسه م سنش یر ر .غل ط فهم د ک ه ر .بس یف رۀ
ضمند ن م بیربند سه ج

آ.ی ئد صو.د گرفیه؛ ش ل مد گن رر؛ یی رب :اقی د آن ه .ب بیربن د س وینم خ ور س ه خ ور ابض ح

بست که آن ه بیربند نبوره بند سل ه آن ه تو.بند سورند ریده مد شور که سرخ د بی ربنش مندبن اقی د ر .نظری د خ ور آن ه
.ب تو.بند نوشیه بند تعدبر سه بی ف ر بفی ره بند که پس تو.بند یعند تو.ک که بی خور یک س وء تعبن ر س ه اج ور م د آی د
آن قتمد که بی نظریۀ ایل را.بنت مو.خ مشهو .بمری ید چنن بسیب ط گرریده بست ا ر .سخش ش نزرهم (بی بس ند .ت
با.ن زیب) جلد بال ت .یخ تمدن ر .س .ۀ هویت ا بصلنت کوش ند ه چنن نوشیه بست که ر .قرن بال عصر ک ه م آن .ب
عص ر مت ن د م د ن منم ،کوش ن ه  ،ط یف ه ب بی آس ن

من ن ه سورن د ک ه س تو.ک ن خویش د ربش یند ،ک س ل .ب گرفی ه آن .ب

پ ییخت خور کررند ا بی آن ج قد.د ش ن .ب سرسربسر شم ل س خیر هند ا سنشیر آسن

من ن ه گت رش ربرن د " هم ن م و.خ

طو.ی ه ر .فوق خوبندید س وتن «بس نت ه » .ب می ربرف س تو.بنن ن قلم دبر نم وره بس ت" )۹۴( .ر .نظری ۀ ای ل را.بن ت
خویشد تو.ک ن س کوش ند ه سه تو.ک سورن کوش ند ه تعبن ر ش ده ا س پس بس نت ه .ب س تو.بنن ن می ربرف ربنت یه بن د
هم ن س ن س وء تعبن ر نظری د ری ر ربنش مندبن نن ز چن ن بس ت ه ر ربنش مند ک ه بق وبم یفیل د ا ی خنون ن .ب غنربیربن د
ربنتیه ،نظریه بش سه ترک سورن بی بقوبم تعبنر شده بست چن ن چه ر .س .ۀ م .کوب.د بی برع صو.د مد گنرر ر .مق لۀ
م ۀکو .آم ده بس ت" :در کتاااب « ایااران شااهر در جغرافیااای بطلیمااوس» تااالیف پروفیسااورمارکوارت ،توضاایحاتی هساات کااه
درروشن ساختن پارهء ازواقعیت های تاریخی کشور وساکنین خراسان و سیستان در زمان حماالت اعاراب کماک مای کناد.
وی درصفحهء  )۵۸کتاب متذکره چنین می نویسد :ر.سده ه

سوم ا چه .م منالر که م مد توبننم اضع قومد ا سن س د

خربس ن .ب مو.ر توجه قرب .رهنم ،مالحظه مد شور که م تنه س بقوبم غنربیربند ( کوش ند ه اخنون ه ) سراک  .پن دب م د
کننم بنت ن ه ع رد کرره بند ربسی ن ه

قهرم ند قدیمد .ب سدان شک بی قرن ه پنش ینده ن ه رب.ن د ن م ه

سن س ن رر

غنربیربند ننزم نند س ک .اک ه  ،طخ .ه  ،یوئه -چد ه  ،کوش ن ه  ،خنون ه  ،هپی ل ه ا ی ت و.ک ه اغن ره بینت لد س ه
نتل ری ربنیق ل ی فیه بست" ( )۹۵ر .نظریۀ م .کوب.د بصطالح غنربیربن د ت و.ک س ورن م س به ش ده بس ت ر .ص و.تد
که خور نویتنده کوش ند ا خنون ه .ب ر .قوسن مشخص س خیه الد ر .نوشیه ریده مد شور که م .کوب.د تعدبر بی بقوبم
غنربیربند .ب سه قلم آا.ره که هپی ل ی یفیلد ه ا خنون ه .ب ر .پهلو تو.که آا.ره بست ک ه ر .حقنق ت نوش یۀ م .کوب.د
دکتور خوش نظر پامیر زاد

179

اداره نشرات سیمای شغنان

ترک سورن بی بقوبم .ب مررار مد س یر بی بی که بی بقوبم تو.ک ننز ر. .ریف س یر بقوبم غنربیربند ن م گرفیه ش ده بس ت
همن طو .سه نظری د جورج راولینسن  George Rawlinsonخاور شناس انگلیسی متوصل شده اند کاه ماوری ماذکور
در باره یوچی ها نوشته است "در سال  ۲۰۰قبل از میالد ،دستهء از مردم تورانی که بنام "یو -چی" خوانده می شوند ،در
اثر جنگ با هون ها از سرزمین خویش رانده شدند .بعد از این حادثه ایشان به دو شعبه تقسیم می گردند .گروه کوچکتر آن
ها به طرف جنوب یعنی تبت و گروه بزرگتر آن به طرف غرب رفتند .در جریاان راه باه قبیلاه ای بناام "ساو" [ ساکا ] باه
نزاع پرداخته ،آن ها را ناچار به ترک وطن شان نمودند .بنابرین منطقاهء "ایلای" یعنای محال ساکونت قبیلاهء " ساو" ) باه
اشغال یو چی ها درآمده و سکا ها به طرف فرغانه و سیحون مهاجرت نمودند" )۹۶( .سه رابم نوش یه بی مااکس ماولر زباان
شناس و خاور شناس مشهور آلمانی در این باره استدالل می شود که وی ضمن تشرید و توضید پیرامون اسامی و شاعبات
مختلف ملت تورک ،خاطر نشان ساخته که یو -چی ها هندو سیت هاا) معماوالً هاون هاای سافید نیاز نامیاده میشاود ،در اثار
فشار هیونگ – نو ها ،باختر را در سال  ۱۲۸قبل از میالد تسخیر نمودند .سپس یکجا باا تخااری هاا ،شامال هناد را اشاغال
کردند .همین موری در کتاب دیگرش تخاری ها ی تورانی نژاد را عامل سقوط پادشاهی یونانی ها در باختر وانماود کارده،
می نویسد که اشغال هند از جانب تورانی ها را نویسندگان چینایی گواهی داده اسات و گاواهی موصاوف باا منادرجات ساکه
ها و کتیبه ها مطابقت دارد .ماکس مولر  Max Mullerمی افزاید که کنیشاکا یکای از فرماانروای تاورانی هاا ،در سادهء
نخست میالدی در هند حکومت می کرد )۹۷( .ر .بی بسیدالل مش هده مد شور که مولر یوچد ه .ب ت و.ک ن فی ه سل ه آن
ه .ب هون ه

سفند مد ن مد ا تخ  .ه .ب تو.بند نژبر مد گوید ا ننز کننش ی د بی مقی د.تری ش ه ن کوش ند .ب نن ز

تو.بند سه حت ب مد آا.ر بی چن ن نش نه ه ید .ب ک ه م ولر بی بق وبم می ۀکره س ر م د ش م .ر ،تع دبر آن ه .ب س ه حت ب
تو.ک شمرره بند که هنخ گ هد سه مشخصه سفند پوست سورن یفیلد ه توجه نشده ا تنه سر بس س شبنه ربنتی کلمۀ تو.بن س
تو.ک چنن بسینی و مد رب.ند
 ترک هاا برخاساته از ساکاها :سرخ د ری ر بی مو.خ ن ا ربنش مندبن بق وبم تو.کیب . .ب سرخ س یه بی س ه  ،یفیل د ه اخنون ن مد گویند فلن سمنت  Philip Smithی د بی بی قط  .مو.خن بس ت ک ه ت و.کم ه ا بیس ک ه
سق ی

آن شمرره ا مد گوید که آن ه ر .من طق من ن بسیرآس ر ا سلخ س ک سورند تو.کم ه ا بیس ک ه

بم رای .ب

بم رای سق ی

آن ه مد س شند ( )۹۸ربنشمند ری ر س ه بس م چ .لز س الک  Charles Ingham Blackهم ن نظری ه .ب ت رب .ک رره ا
گفیه بس نت ه

که هراراد مو.خ یون ن س سی ن ر .توب.یخ خویش بی آن ه س و نموره بست ا س ه

که ر .هم جوب.

پ .س ه مد ییتیند ،بجدبر ا نن ک ن بایسک ه ا ترکم ه مد س شند بس نت ه ا تو.ک ه سه یک نژبر تعلق ربش یند ()۹۹
هم چن ن س مویل گریس ابلد گور.یخ (یک ت .یخ تم م ملت ه  ،بی قدیمد تری را.ه ه ت ح ض ر ،و  ،۱ص  )۳۵۷م د آا.ر
که من ن بس نت ه

م و.ر نظ ر یون ند ا تو.ک ن بم رای ه نخ گون ه فرق د اج ور ن دب.ر بس نت ه ر .منطق هء ک ه سن م

م ا.بءبلنهر ی ر م د ش ور ،بق م ت ربش یند هن طل ه ( ه ون ه

س فند) قبنل ه ب بی ت و.ک سورن د ک ه ر .س دهء پ نجم م نالر

م ا.بءبلنهر .ب بشغ ل نمورند )۱۰۰( .همن طو .انتنت آ.تو .سمنت (ت .یخ ق دیم هن د ،بی  ۶۰۰ق م ت پن رای مت لم ن
ه  ،ص  )۲۱۷نوشیه بست :قبنله ب بی تو.ک ن سه قول چننن ن " هنونگ نو " همت یهء هم نژبر خویش یعند یو چد ه .ب ر.
س ل  ۱۶۵قبل بی منالر ،ش تت سخید ربرند ر .نینجه ،یوچد ه سه ن چ  .االیت ک نتو ابقع ر .شم ل غ رب چ ن .ب ت رک
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ا سه ط رف غ رب حرک ت نمورن د ش ت ت ی وچد ه س ع و سنج ش دن س
( )۱۰۱همن گونه آق
م س گت ه
تت.ه

ه ا.ر م س گت ه .ب ت ت .ه

ه ا مه جرد آن س ه سنت ی ن ا هنداس ی ن ش د.

تو.بند مد گوی د ا معیق د بس ت ک ه م س گت ا س

تبید بسالف هندا -سنت مد س شند که سه نفوذ یون ند ه خ تمه ربرند با مد گوید که س

می ربرف ه م بن د

ه آ.ی ید نب وره سل ه

تو.بند مد س شند )۱۰۲( .ت ت  .سورن س ه  ،کوش ند ه ا یفیلد ه .ب پ ژاهش سرخ د بی پژاهش ربن تأین د نم د

نم ید  ,ت .یخ ن  .هنر ج ن م س .اینفنلد ر .کی ب "هنر را.ۀ کوش ند" س ه سر.س د پ رش هد کوش ند ا هنره

س لطنید

آنه مدپرربیر ا مد گوی د ک ه "سرخ د بی م و.خن بم رای نوش یه بن د ک ه کوش نن ن بی نظ ر ن ژبر مغ ول س وره بن د بی
ر.ست بست که کنفد.بسنون ه
س ه ا ر .پو.تریت ه
معند که کله ه

ص ربید آسن

مرکز بکثر بی ن ژبر مخ یلط ترکن ب ش ده سورن د ال ن

ر .تص ایر .ا

.ا سنگ چهرۀ پ رش ه ن ا بعن ن هنداسنید ر .ن ه بال قفق ی ا سفند سه نظ ر م د .س د س دی

ش ن س .یک بست ،سنند ه

ش ن کشنده ا سلند بست ،موه

سر ا .یش ش ن غلو بست ،چشم ن ش ن آس د،

آن سرگشی د پوست که ر .کن چشم مغول ریده مد شور .ب ندب.ر ا بسیخوبن .خت  .ش ن سرآمده ننت ت من سع چنن د گ وبهد
مندهند که ر .سن طوبیف یوچد کت ند ی فت م د ش وند ک ه م و س ر ش ن س رخ ا چش م ش ن آس م ند" ( )۱۰۳ج وبهر لع ل
نهرا (ن هد سه ت .یخ جه ن ،و  ،۱ص  )۱۷۳س ه .ب تو.ک مد نویتد ا مد گوید که "س ه ی د بی قب یل ترک سورند
سه اسنلهء یک قبنله ا بیل سز.گ ری ر که کوش ن ه ن م ربشیند بیسریمن خورش ن .بنده شدند")۱۰۴( .
بعضی مورخین و پژوهنده گان افغانستان هم اقوام یفتلی و خیونان را از جملۀ تورکتباران به حساب می آورناد .از میاان آن
ها صدیق فرهنگ ،حاج کاظم یزدانی ،دکتور عنایت هللا شهرانی بر این نظریه پافشاری دارند که این اقاوام مرباوط طوایاف
مغول و ترک هستند .آقای فرهنگ ضمن یادآوری از حمله و هجوم تعدادی از قبایل از سمت شمال به افغانساتان نتیجاه مای
گیرد و می گوید که اکثر این مردم از نژاد زرد و از اقوام ترک و یا اقوام شبیه به آن بودند .از آن جمله بودناد ساکایی هاا،
پارت ها ،یوچاه هاا و هاون هاای سافید در دورۀ پایش از اساالم و غزهاا ،مغال هاا و تاتارهاا و ازباک هاا در دورۀ اساالمی.
 )۱۰۵این که این دانشمندان این اقوام را تورک حساب نموده اند چه دستاویز و نشانه هایی را در دست دارند که بر اساس
آن ادعا کنند کامالً روشن نیست .جز یک مورد که بر گفتار و نوشاته هاای پژوهشاگران پیشاین تکیاه کارده اناد .طاوری کاه
معلوم است فرهنگ فقط بر ذهنیت این که اقوام متذکره از سمت شمال افغانستان هجوم آورده ،تکیه بر تورک بودن نژاد آن
ها دارد .دیده می شود که موصوف حتی متوجۀ تناقض گفتارش در یک جمله هم نشده چه رسد به این کاه خاویش را انادکی
زحمت می داد تا تاریز این کشور را دقیقتر تحقیق می کرد .در جملۀ باال وی به ادعای خویش نیز باور نداشاته و یاک قاوم
را شبیه سازی می داند .او هون سفید و هون زرد را با هم یکی حساب می دارد .بر عکس حاج کاظم یفتلی هاا را بار بنیااد
نوشته های مورخین عربی به حساب تورک می آورد و می نویساد "بعیاد نیسات کاه هماین "زاولای هاای هازاره" از بقایاای
اقوام زاولی یفتلی ها باشند که با این حساب هزاره ها کالً با یفتلی هاا پیوناد خواهناد خاورد .خصوصاا ً کاه ماورخین اساالمی
یفتلی ها هیاطله) را ترک نژاد دانسته اند .مورخین غربی نیز ترک بودن یفتلی ها را تایید کرده اناد .خاوارزمی مای گویاد
هیطل ب ه زبان بخارایی مرد قوی را گویند و هیاطله قومی بودند که بالد تخارستان را داشتند و اتراک خلاج و گنجیناه از آن
مردمند .مفتاح العلوم خوارزمی)  . . .بعید نیست که اقوام یفتلی در واقع از دو نژاد مختلف زرد و سفید تشاکیل شاده و
با هم در یک زمان وارد افغانستان شده باشند" )۱۰۶ .ادعای حاج کاظم که اقوام هزاره مرباوط باه یفتلای هاا بودناد بخشای
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از یک حقیقت است .مگر این که وی به گفتار خوارزمی توسل جسته تا تارک باودن آن هاا را باه اثباات برسااند ،قابال دقات
می باشد .از یک سو ،در نوشتۀ باال به وضاحت دیده می شود که خاوارزمی تورکاان خلاج و گنجیناه را مرباوط یفتلای هاای
تخارستان دانسته ،نه یفتلی ها را مربوط تورکان گفته است .از سوی دیگار؛ در دورانای کاه کاار نوشاتاری ماورخین عربای
شاروع شاده همااۀ اقاوام غیرعارب در ساایطرۀ اساالم عجاام قباول شاده بودنااد و در شار کااه ایرانای هاا پیشااتر از ساایر اقااوام
مسلمان ساخته شده بودند اقوام غیرایرانی را تورک گفته اند که خوارزمی و دیگران زیر تأثیر همین باورهاا غیرایرانای را
تورک نوشته اند .این روحیه به ویژه زمانی شکل می گیرد که رسیدن پای قوای عرب به سرزمین های شرقی تقریبا ً بعدتر
از سقوط امپراتوری یفتلی ها و همزمان باا آغااز جناگ هاای تورکاان و ساساانیان اسات کاه ساساانیان هماه آناانی را کاه در
مقابل شان قرار داشته تورک حساب می کند و آن ها را دوامدهندۀ کشمکش های تورانی ها محسوب میدارد کاه یفتلای هاای
تورانی قویترین حریقان میدان مبارزۀ شان بود که شدت ایان مقابلاه هاا و جناگ هاا میاان ساساانیان و یفتلای در کتااب اوساتا
کتاب عقیده تی زردشتی ها به وضاحت مشاهده می شود که بعدها همین روحیه میان مردم از سینه به سینه نقل شاده تاا ایان
که بار دیگر فردوسی آن را در قالب شاهنامه گنجانیده است .حاج کاظم مثلی که متوجه این نکته شده باشاد کاه تشاکل یفتلای
ها را از دو نژاد زرد و سفید می گوید و باورمناد کلای باه تاورک باودن یفتلای هاا نیسات .او موجودیات ایان دو ناژاد را در
جغرافیای افغانستان مشخص می سازد و مای گویاد کاه "طبیعای خواهاد باود کاه سااکنین ایان کشاور از ایان دو ناژاد زرد و
آریا) تشکیل یافته باشند .زیرا ،که در شر و شمال افغانستان تماما ً نژاد زرد و در غرب و جنوب آن عموما ً نژاد آریا زنده
گی می کنند  . . .آریایی های افغانستان شامل قبایل مختلف پشتون ،بلاوچ ،تاجاک فارسای زباناان هارات و فاراه و اقاوام
بدخشانی و نورستانی و هندوها می باشند" )۱۰۷ .به نظرم تعیین حدود جغرافیایی برای اقاوام افغانساتان کاار سااده نیسات.
در اکثر مناطق این کشور اقوام مختلف به صورت باهمی زیست دارند .تفکیک جغرافیای اقوام حتی در ساطد یاک شاهر و
یا ناحیه کار مشکل است چه رسد به جهات شمال و جنوب .این اشتباه در نوشتۀ حاج کااظم باه صاراحت مشاهود اسات .وی
شر و شمال افغانستان را تماما ً مربوط باه ناژاد زرد مای گویاد و بعاد اقاوام آریاایی را ناام مای گیارد و تنهاا تاجاک فارسای
زبانان هرات و فراه را در لست اقوام آریایی مای آورد و از تاجکاان تخاار ،قنادوز ،بغاالن ،سامنگان ،بلاز ،فاریااب و ساایر
مناطق شمال که زیادترین اقوام تاجک را دارند ،یا فراموش می کند و یا هم در نظار نمای آورد و هام چناان بار باودن اقاوام
بدخشانی در قطار آریایی خود معترف است ،مگر فکری نکرده که بدخشان در شامال شار افغانساتان موقعیات دارد کاه باا
این تاکید خودش ادعایش را خط بطالن می کشد که در شمال و شار تماماا ً ناژاد زرد زناده گای نادارد بلکاه در شامال هماۀ
اقوام چه زرد و چه سفید زنده گی با همی دارند .همین ادعای یزدانی را استاد شهرانی نیز دارد که می گوید هازاره هاا کاه
نفوس بزرش را درمملکت ما دارا می باشند بصورت قطع آریایی نبوده از اهل تورکان توکیو ویا هون هاای سافید هساتند و
مالکان مناطق مرکزی که غرب و جنوب غرب وطن نیز نفوس کثیری از آنها تشریف دارند و رستم وساهراب افساانوی باه
همین طایفه ارتباط دارد .تورک نژادان افغانستان یک اکثریت قابل مالحظه بوده که به نژاد آریایی هیچ ارتباط ندارناد و از
هرات تا بدخشان حیات بسر می برند)۱۰۸ .
پروفیساار داکتاار عنایاات هللا شااهرانی یکاای از پژوهناادگان پاارتالش و پرکااار اساات کااه از نظاار وی یفتلاای هااا مربااوط اقااوام
تورکتبار هستند .وی که رساله ای را زیر عنوان "تاریخچۀ اقوام در افغانستان" تالیف کرده به نقال از "تااریز افغانساتان"
تاکید می کند که دودمان هاای حكمراناان داخلای از بقایاای كوشاانیان و یفتلیاان و دیگار ماردم ایان سارزمین بودناد .بعاد در
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مورد هویت یفتلی ها چنین ابراز نظر می کند "چاون حكمراناان و دودمانهاای حكاام بعاد از یفتلای هاا و كوشاانیها عباارت
بودند از تگین شاهان  ،رتبیل شاهان  ،كابلشاهان وغیره و هماه از نسال هاون هاای سافید و تاورك بودناد .او ساپس نظریاه
حبیبی را بررسی می کند و می گوید که بن بروایت استاد حبیبای باه اساتناد مناابع عربای و دائارت المعاارف اساالمی هماه
تورك بودند ،پس یفتلیها و كوشانیها كه ابوآلبای آنها میباشند ،نیز تورك هستند .استاد عبدالحی حبیبی باز عالوه میدارد كه
كوشانی ها و یفتلی ها اصآل تورك میباشند ،كابلشاهان را مورخین بنامهای مختلف یاد كرده اناد ،برخای آنهاا را باه اعتباار
كیش و آئینی كه داشته اند برهمن یا هندو شاهان ویا بودائی شمردند و جمعای مورخاان ایشاان را از بقایاای كوشاانو یفتلای
یا تورك خوانده اند» افغانستان ،ص )۱۰۹ )۷۴
پروفیسر شهرانی برای اثبات ادعایش به نقل قول از پوهاند حبیبی پرداخته که حبیبی گفته که کوشانی ها و یفتلی ها اصالً
ترک می باشند .این تکیه نمودن استاد شهرانی در این جا بر سخن حبیبی جالب است .جالبیت مسئله در آن است که پیشتر
از این پروفیسر شهرانی به گفتۀ خودش با هازار اساناد و شاواهد ساخن پوهاناد حبیبای را رد نماوده باود کاه او یفتلای هاا و
خیونیان را "قبایل سپید رنگ آریائی" گفته و زبان شان را مخلوطی از زبان ترکی و آریانه دانساته اسات .حاال آن کاه در
این جا بر گفتۀ پوهاند حبیبی تکیه می دارد که حبیبی گفتاه کوشاانی هاا و یفتلای هاا تاورک مای باشاند .ساوالی کاه پیادا مای
شود این است که آیا پوهاند حبیبی اصال توجه نکرده که این اقوام ترک اند یا آریائی و یا این که سخن استاد در کتابش در
دو دور نشااراتی تغییاار داده شااده اساات .مااردود دانسااتن سااخن حبیباای در اثاار "تاریخچااۀ اقااوام در افغانسااتان" از پروفیساار
شهرانی به اهتمام ذبید اله نذیر شهرانی سال چاه  ۱۳۹۰و تکیه بر ساخن حبیبای در اثار "تاریخچاۀ اقاوام در افغانساتان"
از پروفیسر شهرانی به ویراستاری دکتور اکبر همت فاریابی سال چاه  ۲۰۰۷می باشد .دیده می شود که دکتور شهرانی
سخن حبیبی را در مورد هویت اقوام یفتلی و خیونیان مرجع دانسته است .در صاورتی کاه حبیبای بار دو منباع یکای مناابع
عربی و دیگری به اعتبار کیش و آئینی که یفتلی ها داشته اند ،استناد جسته است .دالیلی که پوهاند حبیبی ارائه نموده ناه
تنها ضعیف اند بلکه مردود می باشند .زیرا ،قسمی که باالتر اشاره نمودم مورخین و جغرافیانویسان عرب همۀ کسانی را
که زبان مادری شان فارسی نبود ترک دانسته اند و این اشتباه تاریخی است که هویت تعداد زیادی از اقوام در هالاۀ ابهاام
قرار گرفته و از آن جمله یفتلی ها یا به اصطالح سوء تعبیر "هون های سفید" یا خیونان خږنۈنے یېن) اند که تاا اماروز
این سوء تفاهم جریان دارد .منبع دیگری که جناب حبیبی به آن استدالل نموده یفتلی ها را پیرو کیش و آئاین باودائی قارار
می دهد که این کار خود ثبوت مفروض آریائی بودن قضیه هویت یفتلی ها می باشد .جالب این است که دانشامندان کشاور
ما بدون این که اندکی خود را زحمت میدادند و حقیقت تاریز ما را از منابع داخلی تحقیق مای کردناد باه مناابع خاارجی یاا
بیرونی بیشتر سرو کار داشته اند .گروهی از محققین که منابع پهلوی را تدقیق کرده اند و کلمۀ "خیون" پهلوی را "هون"
نوشته اند تالش نموده اند تا باه ایان غلطای آنهاا دالیلای را جساتجو نمایناد .باودائی حسااب کاردن کایش و آئاین یفتلای چناین
حکایه ای را بیان می دارد .ببینیم که جهانگردان بودایی در مورد عقاید یفتلی ها چه مای گویناد .در مقالاه ای زیار عناوان
"زایران چینی در افغانستان" آمده است که "سونگ ین یکی از زایران بودائی همراه با یاک راهاب دیگار کاه هاوی سانگ
نامداشت ،از طرف ملكۀ تاى هو ،از ساالله واى شامالى ماامور شاد تاا باراى بدسات آوردن كتاب مقادس باودایى باه ممالاك
غربى مسافرت كند .این سفر در سال  ٥۱۸ - ٥۱۷م صورت گرفت و در نتیجاۀ آن ساونگ یان ۱۷۰جلاد كتاب متعلاق باه
"مذهب كبیر" یك مذهب بودایى) به چین برد .سونگ ین در این سفر از ختن باه قسامت هااى شارقى افغانساتان بار هماان
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خط سیر فاهیان یکی از زایرانی پیش از وی) آمد که در این وقت شاهان هفتلى هیاطله) برین سارزمین اساتیال داشاته و
گوالس پادشاه هفتلى غالبا ً مهراكوال) با قوۀ هزار فیل جنگاى و لشاكریان ساوار باشادت و اساتبداد حكام میراناد .لبااس ایان
مردم نمدى بود و خط و كتابتى نداشتند و اجرام سماوى را نمى شناختند و وسعت قلمرو حكمرانى ایشان از تیرهت هند تاا
كشور للیه و از ختن تا ایران بود ،كه چهل والیت داشت و براى انتظام كشور عساكر دایمى و سیار مقرر بودند .سونگ
ین از وضع و لباس مردم و زنان و ملكه ها و تشریفات دربارى و دیگر رسوم ایان ماردم معلوماات خاوبى میدهاد و گویاد
كه هفتلیان بودا را نمى پرستند و خادایان بااطلى دارناد ،حیواناات را ماى كشاند و گوشات میخورناد" )۱۱۰ .در ایان ساند
عقیدۀ یفتلی ها مشخص می گردد که در عصر و زمان آن ها یادداشت شده که بودا را نمی پرستند ،خدایان باطلی داشاتند.
وایاان اماار امااروز ثاباات اساات کااه یفتلاای هااا بااه دیاان بااودائی نااه بلکااه بااه مهرپرسااتی یااا میثرائیساام باورمنااد بودنااد کااه همااین
باورمندی آن ها تا اروپا هم رسوی کرد .اگر چه با شکست یفتلی ها این آئین و رسوم آن ها که در هر جا باقی مانده بود،
به نام زردشتی شناخته شد .اما از یفتلی ها کاه خیوناان یاا خیانیاان یاا هاون هاای سافید یااد شاده از باورهاای میثرائای شاان
نشانه های زیادی در سرزمین خږنۈنے ها یا به نام امروزی آن ها شغنانی ها محفوظ مانده است .تا حدی که معلوم اسات
از داشته های فرهنگی و عقیدتی خږنۈنے ها یا شغنانیان دانشمندان و پژوهشگران کشور آگاهی ندارند .به طور مختصار
و آن هم گذرا بدون تحقیق تعدادی از مورخین در بارۀ شغنانی ها چیزی نوشته اند .اماا باه صاورت کال هناوز تحقیقای در
بارۀ اقوام پامیری و از جمله شغنانی ها صورت نگرفته است .هرچند پروفیسر شهرانی در مورد اقوام پامیری تحقیقات و
تجسسات انجام داده که متاسفانه هنوز نوشته های شان را در دسترس ندارم کاه بار اسااس آن در مای یاافتم کاه موقاف ایان
پژهشگر توانا در مورد رسوم قدیمی این مردمان چه است .آیا اسنادی از این رسوم و عنعناه هاا را در دساترس داشاته یاا
نه؟ زیرا ،به نظرم یکی از دالیل ترک نبودن یفتلی ها می تواند رسوم میترائی این اقوام باشد که هناوز نشاانه هاایی از آن
در میان اقوام پامیری و از جمله خږنۈنے ها یا شغنانی ها محفوظ مانده اسات .هار چناد دانشامند متاذکره در آریاائی باودن
شغنانی ها و دیگر اقوام پامیری مشکوک بوده و آن ها را در جمع آریائی ها به حسااب نمای آورد .در مقالاه ای کاه اقاوام
پشااتون و تاجیااک و دیگااران را در افغانسااتان بررساای نمااوده در بااارۀ ایاان اقااوام ماای نویسااد "وهاام متوجااه بااه اقااوام دیگاار
افغانستان باید بود که شاید آریائی نباشند و در بارهء آنهاا مطالعاات کمتار شاده اسات .مثال نورساتانیها یاک عاده خارجیاان
نوشته های در این باره نموده اند) ،بلوچ ها ،پشه یی  ،پراچی ،اشکاشمی ،شغنانی ،واخای ،زیبااکی ،سانگلیچی ،مغاولی و
غیره اقوام اقلیت)۱۱۱ .
 هویت ساختن در تصرف نظریات دیگران یکی از دالیلی که می تواند مطرح شود ساختن هویت قومی بارای ایان اقاوامتصرف در نظریات دانشمندان می باشد .چنانچه برای هویت قومی یفتلی ها و کوشانی ها نظریات دانشمندان تصرف شده
و هویت قومی تورکان را برای آنها ساخته اند .هماین کاار در یادداشات هاای فاهیاان یکای از زایاران چینای پشااور را در
 ۴۰۰م .صورت گرفته است که از قول او آورده اند که "زایر چینایی موسوم به فاا  -هیاان در ساال  ۴۰۰مایالدی از هناد
دیدن می کرد و گزارش میدهد کاه مادت هاا قبال از ایان سانه پشااور تحات کنتارول تورکاان قارار داشات" )۱۱۲ .اماا در
گزارش این زایر در مورد هویت قومی پادشاه این منطقه چیزی تذکر نیافته است .مسیری که فاهیان طی کرده اسات .وی
از كاشغر به مجارى دریاى سند علیاا رسایده و والیات گنادهارا و پشااور و بناون را باا معاباد هادۀ جاالل آبااد كناونى دیادن
نموده است .وى سوهوتو ) Suhutoسوات) و گندهارا و چچاشى لو  Chchashiloتكسیال) و فولوشاا  Folushaو پوناه
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 na-Poبنو) را دیدن نموده و معابد پشاور و هیلو  Hiloهده) و ناكى ننگرهار) و لاویى  Lo - iروه) و آثاار باودا را در
هر جا شرح میدهد و از بنو به ماوراى دریااى سانتو ساند) میگاذرد .شارحي كاه فاهیاان از معاباد و متبركاات و شااهان و
مردم و السنه و البسه و رسوم و آیین این سرزمین میدهد نهایت دلچسه است و مخصوصا ً گزارش معابد معماورۀ كنیشاكا
در پشاور و كشكول بودا در انجا و معبد هیلو و پادشاه آنجا هشت نفر را از خانواده هااى بازرش زرنگاار هادۀ جاالل آبااد
كه براى جمجمۀ بودا اعمار شده بود ،به نگهبانى آن گماشته بود ،و نیز برج حفاظت گاه دندان باودا در مركاز ننگرهاار و
وهاره عصاى بودا در همین والیت كاه فاهیاان شارحى از انهاا داده اسات در تااریز دورۀ قبال از اساالم افغانساتان اهمیتاى
بسزا دارند .از اقوال فاهیان روشن است كه درین والیات شاهانى وجود داشاته و ماردم آن تماماا ً بودائیاان مخلاص و پیارو
آیین خویش بوده اناد .در هار جاا معاباد و راهباان باودایى و آثاار مقادس در نهایات احتارام و پرساتش و نیاایش ماردم قارار
داشته و در كمال معمورى و جالل و جمال بوده اند )۱۱۳ .در گزارشی که از فاهیان نقل شد دیده می شود که در ماورد
هویت قومی یفتلی ها چیزی به دست نمی دهد .دیده می شود که در نظریۀ فاهیان تصرف شده و به یفتلای هاا از قاول وی
هویت ترکی داده می شود.
 ادعای مالک بودن بر رسوم قدیم :دلیل دیگری کاه برخای از دانشامندان مطارح کارده اناد موضاوعات فرهنگای قادیم مایباشد که در سرزمین های آسیای میانه از هزارها سال به این سو معمول بوده و مردم آن را به عنوان یاک ارزش فرهنگای
پذیرفته و از آن تجلیل می نمایند .یکی از این رسوم برگزاری جشن نوروز اسات ایان گاروه دانشامندان ادعاای مالاک باودن
آن را می کنند .ن دا کامران کشتیبان محقق آذربایجانی است که ادعای مالک بودن ناوروز را دارد .در مقالاه ای کاه در ورد
پرس ترکستان جنوبی منتشر شده حتی بر کلمه نوروز باورمند نیست .او می نویسد در فارساي لغتاي باراي "باایرام" وجاود
ندارد و "عید" یك لغت عربي است كه فارسها بكار میبرند یا بهتر است بگوییم كه اصال فارسها داراي چنین مراسمي نباوده
اند كه لغتي نیز براي آن داشته باشند .حتي لغت "جشن" نیاز تاوركي اسات كاه در فرهناگ سانگالی بادان اشااره شاده اسات.
 )۱۱۴این که عید را بایرام گویند و در فارسی لغتی برایش وجود نداشاته باشاد ،باه نظارم چنادان معقولیات نخواهاد داشات.
زیرا ،این کلمه یعنی نوروز خودش کلمۀ فارسی است .ولی اگر به قدامت تاریخی این مراسم نظر اندازی کنیم ،واضاد مای
شود که این مراسم در کدام دوره ای از زنده گی مردمان آسیایی آغاز شده و کدام یکی از اقوام آن را مرساوم داشاته اسات.
ادعای قدیمی بودن مراسم سوالی است که باید به آن پرداخت .قدیمی ترین سندی که از مراسمی به ناام ناوروز یااد مای کناد
همان کتاب اوستا است .باید گفت که نوروز در کتاب اوستا به این نام نبوده و به زبان اوستائی همساپتمدم تاذکر یافتاه اسات.
لذا ،دلیل مالک بودن نوروز در نام آن دلیل معتبر نیست .در ارتباط به نشانه هایی که از قادیمی باودن ناوروز شااهد باشاند،
نویسندۀ مقاله می آورد که با پایان یافتن فصل سرما و زمستان و با آغاز شكوفایي گل و سبزه و زناده شادن طبیعات ،نیاكاان
ماا بااه جشان و شااادماني میپرداختناد  )۱۱۵بااه نظارم چنااین ادعاا در مااورد ناوروز بساایار ساطحی و طبااق ذهنیات زنااده گاای
امروزی مطرح می شود که گویا جشن یا عید نوروز برای خوش آمد از فصل نوشدن ها باشاد .باه ایان دلیال کاه ناوروز را
جشن جمشیدی گویند و جمشید نام اسطوره ای است میان اقوام آریائی .پس مراسمی که برای عید و خوشی در اسطوره می
تواند مطرح باشد منطق و دلیل روزگار اسطوره ای را نمایان بسازد .براساس یافته هایی از اسناد قدیمی کاه در دسات اناد،
ظاهر می شود مراسمی که اسطوره جمشیدی بر آن بنا یافته جنبۀ عقیده تی داشته و به ناام عیاد برگازار مای شاده اسات .در
بارۀ مراسم جمشیدی زیر عنوان "نوروز" در این اثر به طور مفصل بح گردیده و این جا صرف بارای اساتدالل تاورکی
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بودن و ایرانی نبودن مراسم جمشیدی صحبت می شود .مراسم جمشیدی نه تورکی بودناد و ناه هام ایرانای .باه ایان دلیال کاه
این مراسم رسوم آریائی های دورۀ جمشید بودند که مربوط به اقوام تورانی های آریائی می باشد .این اقوام پاسدار و مادافع
این مراسام باورمنادان میترائای بودناد کاه در برابار هجاوم زردشاتیت از آن دفااع کارده اناد .زردشاتیت کاه در اوایال ظهاور
خویش برضد این باورها و مراسم بود ،در مناطق تحت سلطۀ خویش آن را ملغی قرار داد .ولی عصرهای بعد از زردشت
که این باورها و ارزش های فرهنگی اقوام تورانی آریائی بر جامعۀ ایران نیز مسلط بود ،مغاان زردشاتی نااگزیر شادند کاه
اجرای این مراسام را دوبااره شاامل باورهاای خاود سااختند .چناان چاه در بخشای از کتااب اوساتای متاأخر ایان موضاوع باه
وضاحت دیده می شود که این مراسم در کتاب یاد شده به نام همسپتمدم یاد شده است .در دورۀ های بعدتر کاه زباان فارسای
بر ایران تسلط یافت نام این مراسم را نوروز گذاشتند ،مگر نه با ماهیت اصلی آن بلکه با منقلاب سااختن مااهیتش .مراسامی
که در جشن جمشیدی اجرا شده ماهیت باورمندی به آن را به روشنی نمایان می سازد .تا جایی که دیده مای شاود بار اسااس
اسناد تاریخی اقوام پامیری و از جمله خږنۈنے یېن یا شغنانی ها تا کناون اصاالت هماان مراسام جشان جمشایدی را برگازار
می نمایند .شغنانی ها این مراسم را زیر نام "خدیر ایۈ م" به معناای "عیاد بازرش" اجارا مای دارناد .آن را باه ایان دلیال عیاد
بزرش می گویند که پیش از آن در طی سال چند عید و یا خوشی دیگری نیز انجام می یابد که از یک طارف ایان جشان در
آخر سالی که می گذرد و از طرف دیگر در آغاز سالی که قدومش نو است؛ اجرا می گردد .هم چنان در مقالۀ متاذکره باه
یکی دیگر از عناصر نوروزی اشاره می شود که به نام هفت سین شهرت یافته است .اجرای هفت ساین در منااطق مختلاف
متفاوت می باشد .رسم هفت سین شامل رسوم "خدیر ایۈم" نیست اما جزء متشکلۀ رسم نوروزی می باشد .لذا دیده می شود
که هفت سین بعد از تغییر نام همسپتمدم و یا "خدیر ایۈم" عصرهای بعدی به آن ضمیمه گردیده است .ادعای نویسندۀ مقالاه
در مورد آن چنین است " اما از دیگر مراسمها و آیین هاي عید ناوروز سافره یئاددي ساین) میباشاد كاه یكاي از آیاین هااي
ویژه در عید نوروز است كه متاسفانه به مرور زمان با سلطه سیاست و فرهنگ فارسي این آیین زیباا در شاكلي دیگار و باا
لباسي تحریف شده كه هیچ سنخیتي با اصالت اولیه آن ندارد در آذربایجان رایج شده است )۱۱۶ .بر عاالوه نویساندۀ مقالاۀ
"عید نوروز میرا ملی تورک هاا" باه خاساتگاه ایان جشان اشااره مای کناد و مای آورد "هماانطور كاه اشااره شاد خاساتگاه
اصلي این جشن ملي ،آذربایجان بوده است و حتي پیش از زرتشت در میان نیاكان اصلي ما در این سرزمین رایج و جاري
بوده است .در منابع فارسي و دیگر منابع تاریخي آمده است كه جمشید پادشاه فارس ها باا آیاین ناوروز ،در آذربایجاان آشانا
میشود و بعد از آن دستور مي دهد كه در میان فارس ها نیز این جشن آییني گرفته شود)۱۱۷ .
آذربایجان مکان اصلی نوروز ادعا شاده اسات کاه گویاا جمشاید باا آن در آذربایجاان آشانا شاده و بعاد باه فاارس تطبیاق کارده
است .به نظرم ادعای بی اساس اسات .زیارا ،جمشاید یاک ناام اساطوره ای مای باشاد و عصارها پایش از ناام فاارس مراسام
جمشیدی مطرح بوده پیش از آن که نام فارس در میان اقوام آریاائی جاای پاای پیادا کناد .داساتان هاای جمشاید قبال از آن کاه
تاریز حواد

را ثبت نماید در میان مردمان از سینه به سینه تکرار می شده که در این داستان ها مراسمی به جمشید نسابت

داد ه می شد که این مراسم در جایی اجرا می گردیدند که جمشید در آن جا زیست داشته است .و وقتی از جمشید صحبت باه
میان می آید ،بدون شک نخستین زادگاه آریائی ها آریاناوئجاه مطارح مای شاود کاه موقعیات آریاناوئجاه قسامی کاه در فصال
های قبل روی آن بح شد در پامیر قرار داشته که مراسم جمشیدی یا "خادیر ایاۈم" از خااطرات آن دور مای باشاد و از آن
جا مردمانی که به سایر نقاط مهاجرت کرده اند این مراسم را با خود برده اند .در دوره های بعادی در مراسام جمشایدی در
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ساحات دیگر تصرفات و اصالحاتی صورت گرفته که امروزه به نام نوروز شهرت یافته است .مراسم نوروزی که اماروز
در جهان مشهور شده ،نمی تواند نمایانگر مراسم جمشیدی باشد .لذا ،تا جایی که مشاهده شد باورهاای دانشامندانی کاه معتقاد
به مالک بودن مراسم نوروز بوده اند ،اسناد قابل حساب ارائه نشده صرف ادعایی صرف خوشبینانه می باشد.
ب  -آریائی بودن خیونیان:
گروهی از دانشمندان و پژوهشگران به این نظر اند که خیونیان از نگاه هویت اتنیکی مربوط به اقاوام آریاائی اساتند .بایاد
گفت که نشانه هایی که از این اقوام در اسناد قدیم وجود دارد و مشخصاتی که از آن ها به دست آمده ،این را به اثبات می
رساند که نه تنها آن ها آریائی اند بلکه اصالت بیشتر آریائی ها در این اقوام به مشاهده رسیده است .برای اثبات ایان ادعاا
شواهدی را از نوشته های محققین و نژادشناسان نقال مای کنایم .چاارلز اوجفاالوی  Charles de Ujfalvyنژادشاناس و
زبان شناس هنگری  -اتریشی کاه تحقیقااتی در باارۀ هویات قاومی مردماان آسایای میاناه دارد در بخشای از نوشاته هاایش
آورده است "که ت اجیک هایی که در کوهستان ها زنده گی مای نمودناد رفتااری آزاداناه تار و نجیباناه تار از تاجیاک هاای
دشت نشین داشته اند .توجه ای دقیق به خصایل ،رسوم و عادات آنان آشکار می سازد که بدون شک پیرو آئین مزدیسنای
باستانی بوده اند .مثل کلیه ی نقاط دنیا ساکنین کوهستان های آسیای مرکزی نیز اخال و رسوم نیاکان باساتانی خاویش را
حفظ نموده اند و با توجه به طرز زنده گای و آداب و سانن آناان اسات کاه بسایاری از مساایل الینحال و مشاکل ناژادی ایان
منطقااه روشاان و آشااکار ماای گااردد )۱۱۸ .هرچنااد اوجفااالوی اقااوام پااامیری هااا را تاجیااک ماای نویسااد و رسااوم آن هااا را
میراثی از نیاکان باستانی شان می داند .اما متوجه نیست که تاجیکان رسوم نیاکان قبل از زردشتی را از دسات داده اناد و
این پامیری ها اند که این رسوم را پاس داشته و مدافع آن در برابر زردشتیت ،بودیسم و حتای در آوانای کاه خاود باه دیان
اسالم گرویدند ولی این رسوم را با قبول هزاران هزار قربانی تا این دم نگاهداشتند .لذا نمی توان آن ها را تاجیاک نامیاد.
هرچند وی متوجه این تفاوت شده اما ،نامی را که به این اقوام داده ،از آن هایی که به تحقیر و سبک ساختن اقوام پامیری
پرداخته بودند ،اقتباس نموده است .او ادامه می دهد و می گوید کاه "شخصاا ً عقیاده دارم کاه تفااوت چنادانی باین غلچاه ای
های کوه نشین و تاجیک های شهر نشین وجود ندارد .کلیه اختالفات و امتیازاتی که بین آنان وجود دارد ،تنها معلول یاک
علت کلی است که از عزلت یکی و اجتماعی بودن دیگری سرچشمه می گیرد .این مطلب بدان معناسات کاه تاجیاک هاای
کوه نشین یا غلچه ای هاا باه علات نداشاتن ارتبااط باا طوایاف و قبایال دیگار خاون پااک و خاالص آریاائی را در رش هاای
خویش حفظ نموده اند .در حالی که تاجیک های شهرنشین به علت ارتباط با قبایل مختلف و داشتن مراودات اجتمااعی کاه
نتیجۀ زنده گی آنان با بومیان بوده اسات خلاوص ناژادی و پااکی خاون آریاائی خاود را از دسات داده اناد و باه هماین علات
مشابهاتی چند با تاتارهاا و طوایاف دیگاری پیادا نماوده اناد" )۱۱۹ .در گفتاار اوجفلاوی یاک تنااقض کلای باه مشااهده مای
رسد .از یک سو بر ن بود تفاوت اصارار دارد ولای از ساوی دیگار مای آورد کاه خاون پااک آریاائی تاجیکاان شهرنشاین باا
دیگر اقوام در آمیخته است .اگر چه وی تفاوت را در مخلوط شدن خون می داند .مگر باه نظارم تفااوت اساسای میاان ایان
اقوام یعنی تاجیک ها و پامیری ها در تفاوت زبان است و تفاوت فرهنگی که زبان تاجیک ها فارسی یا تاجیکی می باشد.
در صورتی که پامیری ها به زبان خاص خود شان صحبت دارند .اما تفااوت فرهنگای بیشاتر در آن اسات کاه پاامیری هاا
فرهنگ قدیم تورانی های میترائی را با تمام اصالت آن نگهداشاته ولای در میاان تاجیاک هاا ایان اصاالت فرهنگای تاورانی
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های میترائی از میان رفته است .این دانشمند تفاوت دیگری را در میان این دو قوم در چهرۀ فزیکی ظاهری نیاز مشااهده
می کند و می نویسد "غلچه ای ها یا تاجیک های کوه نشین را عموما ً زیبا و خوبروی با موهای سیاه و گاه گااه باه رناگ
های مثل سری و بور توصیف نموده اند .از نشانه های ویژۀ ظاهری آنان ترکیب و شکل سر و جمجمۀ بزرش آنان اسات
که به ندرت در تاجیکی های خالص و شهرنشاین دیاده مای شاود )۱۲۰ .ایان تحقیاق ارتبااط اقاوام پاامیری چاون واخاانی،
اشکاشمی ،سنگلیچی ،منجانی ،شغنانی ،یزغالمی را به آریائی ها تایید می دارد.
اوجفالوی نه فقط تفاوت میان تاجیک ها و باشنده های دره های اطراف پامیر یاا اقاوام پاامیری را نشاان مای دهاد بلکاه یاک
تفاوت کلی را در رفتار و اخال پامیری ها با اقوام تورکتبار قرغیز نیز مشاهده مای نمایاد .او اداماه مای دهاد و مای گویاد
بدخشانیان که از جملۀ خویشاوندان نزدیک تاجیکی ها هستند نیز از نظر جسمی شباهت تامی به هندیان شمالی داشته اناد .
 . .واخانی ها  Wakhaniesنیز دارای چنین خصوصایاتی باوده مضاافا ً بارآن کاه دارای چشامان میشای رناگ باه ساان
سریکولی هایی  Sirikuliesکه در کاشغر دیده ام ،می باشند .ولی رفتار و اخال اینان با قرقیزها که در همساایه گای آناان
زیست می نموده اناد ،باه علات خشاونت ذاتای تفااوت فاحشای داشاته اسات )۱۲۱ .در ایان جاا مقصاد نویسانده از بدخشاانیان
همان اقوام پامیری مربوط والیت خودمختار بدخشان کوهستانی تاجیکستان می باشد کاه شاباهت آن هاا را باا هنادیان شامالی
یعنی آریائی ها می بیند و تفاوت آن ها را با قرغیز ها مشخص می سازد.
قسمی که در بح ها به اثبات رسید که خیونیان یا خیونی ها همان خږنۈنے ها اناد کاه در مادت درازی ایان ناام را محفاوظ
داشته اند ،پس ثبوت هویت قومی خږنۈنے ها همانا اثباات اصاالت اتنیکای خیونیاان مای باشاد .قسامی کاه اوجفاالوی اصاالت
آریائی بودن را در مردمان امروزی خږنۈنے ها و سایر اقوام پامیری بیشتر می بیند .تحقیقات پژوهشاگران دیگار نیاز ایان
ادعای او را حقیقت می بخشند .احمد علی کهزاد موری افغان از قول مورگان و اورل اشاتین آورده اسات کاه هوموالپیناوس
را اگر به صورت تحت اللفظی ترجمه کنیم "انسان کوهی" به دست می آید و فورا ً فهمیده می شود کاه ایان تیاه مخصوصاا ً
به کسانی اطال می شود که در دامان کهسار و نقااط مرتفعاه زناده گاانی مای کنناد .ناگفتاه نماناد کاه ایان اصاطالح متارادف
کلمۀ آریایی هم شده ولی در حقیقت یک شاخۀ آن را در بر می گیرد .در صورتی که عار "هوموالپیناوس" از منااطق باین
الطاایی و اورال برآماده باشاد .دامنااه هاای پاامیر و دره هااای جناوب و شامال مناصافۀ شاارقی هنادوکوه از هرحیا مهمتاارین
کانون این نژاد بوده می تواند .قرار تحقیقات علمای کاه از مورگاان ،ساراورل ساتین انگلیسای و مساتر جاایس باه عمال آماده
گفته مای تاوانیم کاه آریاائی هاا در ایاران ،و افغانساتان و هناد و آسایای مرکازی باه صاورت تاودۀ متاراکم افتااده و صاافترین
عوامل آن در کهستانات شمال شرقی آریانا در شغنان و روشان انبساط دارد)۱۲۲ .
قابل ذکر است که همۀ کسانی که در بارۀ هویت مردمان پامیری تحقیق کرده اند ،به این امر معترف باوده اناد کاه ایان اقاوام
از جملۀ اقوام آریائی می باشند .موری افغان به ادامه می نویسد کاه الیناهاا چاون در دره هاای خیلای دشاوارگذار زناده گاانی
داشته و دارند و قطعۀ مسکونی آن ها از راه های بزرش رفت و آمد کنار افتاده ،در مرور زمانه تماس شان باا ساایر قبایال
بیش از پیش کم شده و از همین جهت است که ممیزات عار و زباان و کلتاور و عارف وعاادات قادیم آریاایی در میاان آنهاا
خوبتر محفوظ مانده و از این جهت بعضی از مدققین ایشان و باشنده گان شغنان و روشان و بعضی حصص دیگار بدخشاان
و پامیر را از روی عر به صفت "هوموالپینوس" یعنی "آریایی های کوهی" یاد می کنند )۱۲۳ .وی برای اثبات ادعایش
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از مستر جایس یک نژاد شناس انگلیسی نقل قول می کند که در مورد چهرۀ مردمان روشان گفته است از نقطۀ نظار بادنی
همان مردمی که در تۀ دره دیده بودم بعد از تدقیق در "قلعۀ ویماار" وامار واقاع در روشاان تاجیکساتان) هام مشااهده کاردم
اعضای بدن اهالی روشان متناسب و پرلطافات ،خطاوط و بارش چهارۀ آن هاا واضاد ،چشامان شاان کمای رنگاه و صاورت
ایشان به رویۀ کالسیک منظم می باشد .این مالحظات به من این نتیجاه دسات داد کاه در میاان تماام ایرانای زباناان مساکونۀ
عال قه کهستانی که از آن عبور نموده ام از هماه بیشاتر سااکنین روشاان خاواص آریاایی را باه کماال صاافی و صافائی حفاظ
نموده اند ) ۱۲۴ .از این نوشته و یادداشت ها معلوم می گردد که اقوام پامیری و از جمله شاغنانی هاا مرباوط اقاوام آریاائی
اند .پروفیسور سرگی کیالشتورنی که بزرگترین تورک شناس و مغاول شاناس اسات ،نیاز خیاون هاا را یکای از گاروه هاای
قدیمی کوچیان ایرانی زبان می شمارد که در دشت ها و دامنه های نوار جنوبی آسیای مرکزی بسر می بردند)۱۲۵ .
تعداد دانشمندانی که معتقد به آریائی بودن خیونیان یا خږنۈنے ها می باشند نیز زیاد است که در این جاا نظریاات برخای از
آن ها را بازتاب می دهم .اما پیش از آن که نقل قول هایی از این دانشمندان را داشته باشم ،بهتر اسات کاه نظریاۀ آن هاا را
بر بنیاد تعریفی که از قومیت صورت گرفته باه بررسای و تحلیال بگیاریم .پروفیسار گارنیاک آسااطوریان بارای مشخصاات
قومیات چنااین چوکااتی را ارائااه مای دارد "قومیاات بار چنااد اصاال بنیاادین اسااتوار اسات نخساات ،خاساتگاه نااژادی و حافظااه
تاریخی مشترک؛ دوم ،گسترۀ جغرافیایی ویژه ،یعنی اینکه یک قوم از کجا به وجاود آماده و از نظار تااریخی متعلاق باه چاه
سرزمینی اسات؛ ساوم ،زباان مشاترک؛ چهاارم ،فرهناگ مشاترک و پنجماین فااکتور کاه از هماه مهمتار اسات ،خودآگااهی و
هویت قومی است که با وجود اهمیتی که دارد ،پدیده ای بسیار نوسان پذیر است و بسته به یکی از عوامل گفتاه شاده ممکان
است شدت و ضعف پیدا کند و حتی اشکال مختلف ،از جمله کاذب باه خاود بگیارد .باا ایان هماه ،اعاالن وجاود یاک قومیات
وابسته به مؤلفه خودآگاهی قومی است و به طور مستقیم تحات تاأثیر آن قارار دارد .البتاه ایان فااکتور در برهاه هاای زماانی
مختلف میتواند حتی حالت مجازی نیز داشته باشد")۱۲۶ .
بر طبق این مشخصه ها که پروفیسر آسااطوریان معاین کارده خیوناان یاا خږناۈنے هاا دارای خاساتگاه معاین ناژادی اناد کاه
حافظۀ تاریخی نیز گواه از مشترک بودن آن میان اقوام معین است و در یک جغرافیای ویژه به نام آریاناوئجه سربلند کارده
و در وسعت وادی های پهناور آسیا در امتداد زمان زیست داشته اند .هم چنان این اقوام زبان خاص و ویژۀ خود را نه تنهاا
که حفظ کرده بلکه داشته هایی از آن گذشته های دور کلمات و آوازهایی را از آن زبان مشترک اقاوام آریاائی را نیاز چاون
یادگاری با خود آورده اند که این کلمات و صداها در بخش زبان تحلیل و ارزیابی خواهند شد.
در ارتباااط بااه آریااائی بااودن خیونااان خږناۈنے هااا مااورخین افغااان ابااراز نظاار نمااوده انااد کااه علاای احمااد کهاازاد یکاای از ایاان
مورخین است که این هویت را به حواله نوشته های دیگران مخلوطی از کوشان و ترک و یفتلی می گوید .وی در مقاله ای
می نویسد "تروکشهء منابع سانسکریت صفتی است که نه باه ترکهاا بلکاه در ماورد عنصار مخلاوطی از کوشاان و تارک و
یفتلی وغیره استعمال می شد .چون چینی ها و عربها هیچکدام از ممیازات ناژادی کاه در ایان وقات هاا در جناوب هنادوکش
فایق بود اطالع دقیاق و صاحید در دسات نداشاتند ،از ساالله هاای جناوب هنادوکش باه تعبیارات نسابتأ مابهم یااد نماوده اناد و
نوشته های ایشان به ظاهر امر حتی مؤرخین خود خراسان را باه اشاتباه افگناده باود .در ایان شابهه یای نیسات کاه عارب هاا
اصااطالح کوشااانی را بلااد نبودنااد چااه رسااد بااه احفاااد کوشااانی هااای کیااداری .چااون در ایاان وقاات مخصوصااأ در زمااانی کااه
مؤرخین عرب و مؤرخین خراسان آثار خود را می نوشتند مفهوم کوشانی از میان رفته بود .در تعبیرات هر کادام اختالفای
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پیش شده و محض از روی بعضی عناوین برخی ایشان را ترک گفتاه حاال آن کاه اگار خاوب دیاده شاود کساانی را کاه ماث
ابوریحان بیرونی در جمله سالله "ترکی شاهی" حساب می کنند .همه کوشانی و مخلوطی از "کوشاان و یفتلای" بودناد حتای
"کنیک" کنیشکا) بزرگترین امپراطور کوشان هم در قطار آنها شامل است )۱۲۷ .بارای بهتار واضاد شادن مسائلۀ هویات
قومی خږنۈنے ها یا خیانیان بر غالوۀ شواهد و اسناد باالیی دالیل دیگری نیز مطرح اند.
دالیل آریایی بودن خیونیان
تا جایی که دیده شد شواهد و اسناد تاریخی بر اساس تحقیقات پژوهشگران به این امر صحه می گذارد که این اقوام یاد شاده
در آثار تاریخی از جملۀ اقوام آریائی می باشند .دالیلی وجود دارد که این ادعا را وضاحت بهتار و روشانتر مای بخشاد؛ باه
این ترتیب
 -۱غلط خواندن نام خیون:
یکی از دالیلی که سبب غلط فهمی هویت قومی خیونان یا یفتلای هاا شاده و آناان را باه اقاوام تاورک نسابت مای دهناد ،هماین
غلط خواندن نام "خیون" از زبان پهلوی بوده که آن را برخی از محققین "هون" خوانده که صفت "سفید پوست بودن" را باا
نام شان عالوه می کنند.
ادعای تورک بودن یفتلی ها توسط برخی از دانشمندان مردود دانسته شده است .چنان چاه ریچاارد فارای در باارۀ یفتلای هاا
چنین دیدگاهی دارد؛ وی می نویسد «در منابع غربی و خاورنزدیک لفظ های گونااگون "ساکا ،هاون و تارک" هماه داللات
دارند بر مردمان استه .اما چینیان برای آنان نام های دیگری داشتند" )۱۲۸ .او دلیل بر "تورک نبودن" هون ها می آورد
و ادامه می دهد "پس همۀ مردمی که در دشت های آسایای میاناه مای زیساته اناد یاا از آن جاا باه خااور نزدیاک یاا اروپاای
شرقی در نیمۀ اول هزاره اول پس از میالد آمدند ،هون نبودناد و ایان کاه در مناابع غربای یاا خااور نزدیاک قاومی را هاون
خوانده اند ،کنایه از آن است که از دشت های آسیای میانه سرازیر شاده اناد ناه ایان کاه باه راساتی هاون باشاند» )۱۲۹ .او
نتیجه می گیرد که پس اطاال ناام هاون هاای سافید باه هفتالیاان آناان را هاون نمای کناد ،چناان کاه خاود پروکوپیاوس ایان باه
اصطالح هون ها را «سفید» یعنی غیر منگلوید) خوانده و آنان را دارای فرهنگ ،زبان و ریشاۀ جادا از هاون هاای دیگار
دانسته است .البته همان طور که توضید داده شد ،منابع چینی و منابع ایرانی و بیشینه منابع هفتال ها را هون نخواناده اناد.
ولی بیشتر از این هم پیوند هون ها و ترکها نیز به طور قطعی ثابت نگشته است )۱۳۰ .بر اسااس ایان نشاانۀ سافید پوسات
بودن یفتلی ها ثابت می کند که آن ها مربوط "هون" ها که با پوست زرد از دیگران متمایز اند ،نیستند .با آن هم برخی ایان
ادعا را تکرار می کنند .ریچارد فرای با وجودی که باور دارد یفتلی ها هون حقیقی نیستند ،باز هم دو دل شده و می نویساد
که خود پروکوپیوس این هون ها را "سفید" خوانده و بعد در قوسین آورده است "غیرمنگلوید" .حتی شخصایتی چاون فارای
با آن که به تورک نبودن یفتلی ها معتقد است اما توجه نمی کند که نوشتۀ پروکوپیوس "هون" نیست بلکه "خیون" است .لاذا
معلوم است که پژوهشگران دنبالۀ غلط خواندن "خیاون" باه "هاون" را اداماه داده و هویات یفتلای هاا را در ابهاام آورده اناد.
شاید هم دانشمندانی که در این موارد تحقیق کرده منابعی که شواهد بیشتر را ارائه بدارند در دسترس نداشته که بتوانناد ایان
ابهام را رفع بدارند .بر بنیاد همین ابهام یا غلط خواندن مورخین این ادعا را نموده اند .چنانچاه باباجاان غفاورف در کتااب
"تاجیکان ،قدیمترین ،قدیم و قرون وسطی" می آورد "نویسندۀ ساریانی اوایال قارن ششام باه ناام یشوسایتالت مای نویساد کاه
خیانیان " گون" هستند .ولی این ادعا را نباید بدون چون و چرا پذیرفت .در نظر مولفان آن زمان غرب تمام کوچیان آسیای
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میانه صرف نظر از نام اصلی آن ها "گون" یا "گون های سفید" بودناد )۱۳۱ .تاا کناون یاک غلطای مطارح باود کاه گفتایم
"خیون" را "هون" خوانده اند .اما در این نوشتۀ غفورف یک غلط خوانی دیگری پیش آمد که "هون" را "گون" می گویناد.
به نظرم همین غلط خوانی یک نکته را به خوبی به اثبات می رساند که حتی در عصر بیسات هام یاک ناام تااریخی باا نباود
یک صدا در یک زبان عوض شده است .چنان چه نباود صادای "هاـ  "hدر زباان روسای سابب گردیاده کاه صادای "هاـ" باه
صدای "ش" عوض گردد و نام هون را گون بنویسند .جالبترش هم ادامۀ نوشتن صدای "هـ" باه صادای "ش" توساط کساانی
صورت گرفته که آن ها خود صدای "هـ " را در زبان مادری دارند .این اشتباه نه تنها در ایان ماورد تکارار اسات بلکاه باه
طور کلی در نام هایی که صداهای "ح و هـ " داشته بودند نیز تکرار شده است .چنان چه به وضاحت دیده می شود کاه ناام
"ابراهیم" به "ابراگیم" و "حیدر" به "گیدر" و یا در اکثر نام هایی که با محمد ترکیب یافته نیز مشاهود اسات .یادداشات هاای
نویسندۀ مشهور شوروی چنگیز آیتماتف شاهد مدعا است که وی از وضع آن زمان گله مند بود و نوشت که نام اصلی ام را
والدینم "چنگیز عید محمداف" گذاشتند مگر حتی نامم را تغییر دادند کاه آن را "چنگیاز آتیمااتف" سااختند .پاس مای بینایم کاه
این غلط خوانی در عصر بیست دلیلی است بر بوجودن آمدن ابهام در نام "خیون".
 -۲ادعای تورانی بودن
خیونیان یا یفتلی ها و یا هم کیداری ها همه اقوام مختلف از شمال به استه های آسیای میانه آمده و از آن جا به جنوب و یاا
به ایران وارد شده اند که این کار آن ها نیز در مخشوش ساختن هویت آن هاا تااثیر داشاته اسات کاه سابب هویات ساازی هاا
برای آنها گردیده است .خیونیان اقوام تورانی آریایی بودند که این تورانی بودن آن ها نیز در انتساب آن ها به اقاوام تاورک
تبار بی تأثیر نبوده است .هرچند برخی از دانشمندان این ادعا را نمی پذیرند .چنان چه فون گاباین به این باور است که می
گوید «واژه توران ارتباطی با واژه ترک ندارد ،اما چون از سده ششم میالدی بدین سو ،ترکانی که از آسیای میانه کوچیده
بودند تاثیر عمیقی در تاریز اقوام ایرانی گذاشته بودند ،از این روی این دو اصطالح یکی تلقی گردیاده و اصاطالح تاورانی
به خطا بر این نورسیدگان نیز اطال گردیده است»  .)۱۳۲نه تنها این که این مغالطه بر اساس نام توران صاورت گرفتاه
بلکه تالش برخی از ایرانیان و حتی تعدادی از شرقشناسان هم تا حد زیادی به این هویت سازی زمینۀ خاوبی برابار سااخته
است .به خصوص زمانی که هماۀ دار و نادار آریاائی هاا باه ناام ایاران قلماداد شاده و بار تاورانی هاا گااهی برباری و گااهی
مهاجم بی فرهنگ و تهمت هایی از این قبیال زده شاد و تاا مادت زیاادی هویات آریاایی تاورانی هاا از نظرهاا پنهاان باود کاه
زمینۀ هویت سازی برای اقوام دیگری به صورت بهتر مهیا شد .باباجان غفورف دانشمند تاجیاک باه ایان نظار اسات و مای
گوید "علمای اروپای غربی اساسا ً عقاید مختلف مأخاذ چیناایی را در نظار داشاته در باارۀ نسابت اتنیکای هیطالیاان نظریاات
بسیار پیشنهاد کرده اند .بعضی از آن ها هیطالیان را به قوم یوچی نسبت می دهناد .باه عقیادۀ بعضای هاا هیطالیاان از اصال
گون ها برخاسته بودند .دانشمندان سومین می گویند که هیطالیان از قبایل قادیمی تارک و یاا مغاول مای باشاند .موافاق عقیاده
ای هیطالیان از طوایف مردم ایرانی زبان برخاسته اند)۱۳۳ .
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 -۳قراردادن خیونان در اقوام هون:
دلیل دیگری که سبب شده تا این مغالطه در مورد هویت خیونان یا خږناۈنے هاا صاورت گیارد .قارار دادن آن هاا در جملاۀ
اقوام هون بوده است .دانشمندان به این نکته توجه کرده و برای رد تورک بودن آن ها دلیلی یافته اند کاه آن هاا را از هاون
های حقیقی مجزا می سازد و آن سفیدی رنگ پوست آن ها است .کریستن سن مادقق دانماارکی در کتااب "ایاران در عصار
ساسانیان" می نویسد از این قرار است که ایشان هون حقیقی نبودند .معذالک فیروز کیداری ها را کامالً مضمحل ساخته و
با کنگاس به گندهارا مهاجرت کردند و در این بین قوم دیگری موسوم به هفتالیت که از ایالات کانساوی چاین آماده بودناد باه
نواحی تخارستان که کیداری ها آن را ترک گفته بودند ،هجوم آوردند .هفتالیات هاا کاه آن هاا را هاون سافید هام گویناد غالباا ً
هون حقیقی نبودند .زیرا ،به قرار عقیدۀ پروکه به واسطۀ سفیدی پوست و حیات مدنی از ساایر اقاوام هاونی متماایز بودناد.
 )۱۳۴همین تمایز را ونسنت سمیت انگلیسی مولاف "تااریز قادیم هناد و فتوحاات اساکندر" و کتااب "اکسافورد هساتری آف
هندیا" تایید می دارد و می گوید که سلطۀ هون های سفید در آسیا مدت مدیادی دوام کارد .آن قسامت دساته هاایی کاه در درۀ
اکسوس مستقر شدند غالبا ً از نقطۀ نظر نژاد علیحده بودند .زیرا ،به نام افتالیت یا هاون سافید یااد شاده اناد .ایشاان باه تادریج
مقاومت فارسی ها را در هم شکسته بر فیروز غالب شدند و او در سال  ۴۸۴م .کشته شد .بعضی از این هون های سفید به
سلطنت کوشانی های کابل و از آن جا باه هناد حملاه کردناد )۱۳۵ .علای احماد کهازاد ماوری افغاان نیاز باا تکیاه بار نوشاتۀ
پروکوپیوس این نکته را تاکید میدارد و می نویسد "پروکوه موری یوناانی بیازانس کاه در اواخار قارن  ۵م .مای زیسات و
در  ۵۶۲م .وفات نموده در باب جنگ های جوستن و محاربات ساسانی ها و یفتلی هاا آثااری نوشاته ،اولاین کسای اسات کاه
سفیدی پوست و حیات مدنی یفتلی ها توجه او را جلب کرده و ایشان را از هون ها یا بربری های زرد پوستی که بار اروپاا
تهاجم نموده اند ،مجزا و متمایز می شامارد .نظریاه او را کریساتن سان ایاران در عصار ساساانیان) چناین تفسایر مای کناد
هجوم اوران هفتالیت که ایشان را هون سفید هم گویند غالبا ً هون حقیقای نبودناد .زیارا ،باه قارار عقیاده پروکاوب باه واساطۀ
سفیدی پوست و حیات مدنی از سایر اقوام هونی متمایز بودند" )۱۳۶ .اساسی تارین نشاانه آریاائی باودن یفتلای هاا سافیدی
پوست آن ها است که آن ها را از اقوام تورکتبار مجزا می سازد و این ادعا مساتند بار منبعای اسات کاه از دوران زناده گای
یفتلی ها می باشد که به خاطر مانده است.
 -۴عقیده و باورهای مذهبی
عقیده و باور مذهبی خیونیان نیز گواه بر آریائی بودن آن ها می تواند باشد .گروهی از پروفیسران در کتاب "عصر اوستا"
در مورد باورهای یفتلی ها نوشته اند "عالیم و نشانه هایی در دست است که ثابت می نماید این غلچه های اهوراپرست باا
وجود فشار و سختی های بسیار به آئین باستانی خویش وفادار مانده و دست از پیروی آئین نیاکان خویش بر نداشاتند .از آن
جمله همانند زمان های دور آتش را مقادس و محتارم داشاته و در نگهاداری و فاروزش ایان عنصار و دور نگهداشاتن آن از
ناپاکی ها و پلیدی ها کوشش و غیرتی بی پایان داشته اند .در مثل تنفس و لعاب دهن را موجب آلوده شدن آتاش مای دانساته
و هرگز آتش را به هوای باز دم خویش و لعاب دهان آلوده نمی ساخته اند و از همین جاست که علات پوشایده نماودن دهاان
در مقابل آتش جلو دهان خویش را با پارچه ای مخصوص به نام پنام می پوشاانند .وود خااطر نشاان مای ساازد )۱۳۷ .در
رابطه به دفاع از رسوم نیاکان فشاری که بر اقوام پامیری و از آن جمع بر خږنۈنے ها وارد بوده تاریز از آن شاهد است.
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با وجود این فشار هنوز هم این اقوام آن آئاین نیاکاان را از دسات ناداده اناد .ناه فقاط در ماورد نگهاداری آتاش و فاروزش آن
رسومی پا برجا است بلکه در مراسم خوشی و غم هنوز هم عناصر قوی فرهنگی در رابطه به آتاش انجاام مای یاباد کاه در
عناوان "رسااومات قبال از زردشااتی" بحا شاده اساات .آن چااه در گفتاه ایاان گروهای از پروفیسااران قاباال دقات اساات ،مساائله
اهوراپرست بودن "غلچه" ها می باشد .اشاره آن ها به غلچه ها همان مردمان کوهستانات پامیر می باشد .هرچند نام غلچاه
برای مردمان پامیر توهین آمیز است که از سوی رقیبان و دشمنان آن ها گذاشته شاده اسات .باا آن هام پژوهشاگران متوجاه
نامفهوم بودن این کلمه نشده و آن را برای مردمان کوهستان زمین کار مای گیرناد کاه چاه بسای از ماورخین آن را باه زعام
خویش "تاجیکان کوهستان" معنی می کنند .به هر حال ،مردمان کوهستانات پامیر و از آن جمله خږنۈنے هاا یاا شاغنانی هاا
به اهورا مازدا معتقاد نباوده بلکاه آن هاا باه "میثارا" یاا مهار باورمناد بودناد کاه تاا کناون میثارا مفهاوم و معناایی را در زباان
شغنانی می رساند که نسبت به این کلمه در عنوان باورهای میترائی بررسای گردیاده اسات .هماین خطاا را پژوهشاگران در
بارۀ آن ها بارها تکرار می کنند که گویا پامیرها معتقد به دین زردشتی بوده باشند .چنان چه سیاح اروپاایی کپیتاان وود نیاز
رسااوم مااردم پااامیر را مطااابق بااه عقایااد زردشااتیان حساااب ماای کنااد و ماای گویااد "سااکنۀ بدخشااان و واخااان دارای تعصااب
مخصوصی در مورد روشان نگهداشاتن آتاش مای باشاند .ایان فاروزان نگهداشاتن آتاش مطابقات کااملی باا عقایاد و ایاده هاای
زردشااتیان داشااته و هنااوز کااه هنااوز اساات نیااز یکاای از مهمتاارین و اصاالی تاارین ارکااان زردشااتیت و عماال هاار پرهیزگااار
اهوراپرستی محسوب می شود .زیرا ،آنان را عقیده این اسات کاه آتاش کاه از جملاه اهوراآفریاده هاای ویاژه اسات ،همچاون
ودیعۀ مقدس نازد جهانیاان باوده و در حقیقات پرتاوی از وجاود اهاورائی پیغاامبر نیاایش هاا و خواساته هاای پرهیزگااران باه
درگاااه کبریااائی اساات" )۱۳۸ .کپیتااان دیگااری از ساارزمین اروپااا نیااز دچااار چنااین اشااتباهی اساات .کپیتااان توماااس ادوارد
گوردون اسکاتلندی یک افسر قوای بریتانیائی ،سیاستمدار ،و سیاح که در سال  ۱۸۷۳از پامیر دیدن کرده خاطراتش را در
کتاب "پامیر" نوشته که در کتاب "عصر اوستا" گروه پروفیسران بخشی از آن را چنین نقل می کنند "تئوری ما را افسانه
های ملی تایید و تقویت می نماید .در شیگنان کتاب پامیر گاوردون) روایااتی وجاود دارد کاه طباق آن روشان مای شاود کاه
مردم بومی ا ین منطقه در پانصد الی هفت صد سال پیش زردشتی بوده و اهوراپرست بوده اناد .ولای بعادها بار اثار حماالت
ماداوم مسالمین و اعاراب ناچااار کام کام مااذهب خاود را تغییار داده و باه آئااین اساالم گرویاده انااد .در درۀ آماو سااختمان هااای
مخصااوص باارای آتااش پرسااتان وجااود دارد .ساافرنامۀ وود) حتاای اگاار مااوارد فااو صااد در صااد دلیاال باارای اثبااات رواج
زردشتیت در این مناطق نباشد ،توجهی عمیاق باه آداب و رساوم ماردم ایان منطقاه و وفااداری و احتارام آناان باه یادگارهاای
گذشته کوچکترین تردیدی باقی نمی گاذارد کاه نیاکاان غلچاه ای هاای ایان منطقاه همگای اهوراپرسات باوده و عناصاری هام
چون آب و آتش را مقدس و محترم می داشته اند”)۱۳۹ .
مولفان "عصر اوستا" به این نکته توجه فرموده اند که رسوم و آداب مردمان شغنان نمایاانگر تااریخی باودن آن اسات .ولای
در اثبات زردشتی این رسوم که به زعم خودشان صد در صد زردشتی است ،صد در صد به خطا رفته اند .به این دلیل که
در تفکرات پامیریان هیچ نشانه ای از دین زردشتی نیست .آن چه در رسوم ایان ماردم باقیماناده ،قبال از دیان زردشاتی مای
باشد .زیرا ،این مردم که همان تاورانی هاای آریاائی اناد در مقابلاه باا زردشات قارار داشاتند و دیان زردشاتی را نپذیرفتناد و
عناصر فرهنگی که از قدیم االیام در میان شان باقی است ،نشان می دهد کاه ایان عناصار از ابتادائی تارین باورهاای انساان
در طبیعت است .در حالی که زردشت ایان بااور هاا را منساوی سااخت کاه عامال جناگ میاان تورانیاان و ایرانیاان مای شاد.
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پروفیسران در بودن ساختمان های مخصوص در درۀ آمو تعجب کرده اند که گویا پنج صد الی هفات صاد ساال پایش وجاود
داشته است .چه بی خبری از ارزش های تاریخی ،فرهنگی ،عقیاده تای و زباانی یاک ملات و آن هام ناه باه ساطد یاک قااره
حتی در آن سوی اقیانوس ها که امپراتوری خیونان و یفتلی ها شناخته شده بود .اما همۀ دار و ندار این امپراتوری در میان
یک عصر از انظار پنهان می گردد .آن ساختمان مخصوص که کپیتان متذکره یادآور شده ،همان خانه های پاامیری اناد کاه
امروز هم در شغنان و سایر مناطق پامیر پا برجا اسات .ایان خاناه هاا باه ناام "چیاد" یااد شاده و مانادگار دورۀ جمشایدی مای
باشد .بدون کوچکترین تردید می توانم بگویم که این ساختمان ها همان عبادتگاه های میترائی اند که تا کنون بیتشرینه رواج
های این منطقه به ارتباط خورشید در آن ها صورت می گیرد .در عنوان "چید" این ساختمان خاص به طور مفصال تحلیال
و ارزیابی شده است.
یاادآوری از آن در ایاان جااا باارای ایان مقصااد بااود کااه رواج هااا و سااختمان خاااص خااود گااواه باار خیوناان یااا یفتلاای هااا همااان
خږنۈنے ها می باشد .طوری که دیده می شود یفتلی ها نیز به دین میترائی باورمند بودند کاه هماین باورمنادی آن در مقابال
باورهااای زردشااتی قاارار گرفتااه کااه ساابب جنااگ هااای طااوالنی میااان یفتلاای هااا و ساسااانیان گردیااد .مااوری شااهیر افغانسااتان
میرغالم محمد غبار در بارۀ عقاید یفتلی نوشته است "یفتلی ها که هم خرگاه نشین و کوچی و هم شهر نشین بودناد تابساتان
بدخشان و زمستان باختریان را دوست داشتند .این ها برخالف کوشانی ها ،دیانت بودائی را باا حسان نظار نمای دیدناد و در
عوض از طریقه های برهمنی و میتراپرستی بیشتر حمایت می کردند )۱۴۰ .باباجان غفورف موری شاناخته شادۀ تاجیاک
نیز از قول اینوکی دانشمند جاپانی همین ادعا را می نماید و می گوید "مطاابق اطاالع م خاذ ،هیطالیاان دیان باودائی را ناه،
بلکه خدایان خود را مثالً خدای آتش را پرستش می کردند .هر سحر آن ها از خیمۀ خود برآمده نمااز مای خواندناد .احتمااالً
آن ها آفتاب را نیز پرستش می کردند .اینوکی ،گیرشمن) ولی در جامعۀ هیطالیان دین و آیین خلق های که آن ها را مطیاع
می نمودند ،مثالً دین بودائی تدریجا ً ریشه گرفت .از بعضی مدارک چین بر می آید که در باین هیطالیاان دیان نصارانی نیاز
معمول بوده است)۱۴۱ .
تا جایی که مشاهده می شود برخی از رسوم کنونی ماردم خږناۈن مویاد آن اسات کاه آن باورهاای اقاوام یفتلای یاا خیوناان را
زنده نگهداشته شده که این امر نشاندهندۀ این حقیقت است که مردمان پامیر همانا بقایای اقوام یفتلی اند کاه در میاان دل کاوه
ها از نظر مهاجمان محفوظ مانده اند بدون شک تایید می شود که خیونیان از جملۀ آریائی ها بوده اند.
 -۵احترام و حرمت گذاشتن به کشت و دهقانی
یکی از دالیل دیگر به ارتباط آریائی بودن خیونان یا یفتلی ها را که می توان مطرح کرد؛ مسائلۀ احتارام و حرمات گذاشاتن
آن ها به کشت و زراعت است که این ادعا در رسومی که تا کنون در میان اقوام "خږنۈنے  " Xuγ̌nůniشغنانی) ماروج
است ،به اثبات می رسد .طرز اجرای رسومی که در کشت و زراعت در میان این مردم اجرا می گردد ،نشان می دهاد کاه
زمانی جز رسوم مذهبی میترائی بوده اند .غذاهایی که در مراسم خاص آماده می گردد ،نمایانگر قدیمی باودن آن هاا و نیاز
حرمتی که برای این غذاها می شود ،ثابت می سازد که از آن گذشته های دور به میرا رسایده اسات .طارز تهیاه و پخات
غذا می نمایاند که این شیوۀ کار در مراحل اولیه اساتفاده از حبوباات و باه خصاوص گنادم باوده اسات .چناان چاه در مراسام
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"خدیر ایۈم" پختن "باج" نوعی غذا آمااده شاده از گنادم کوفتاه شاده باا گوشات کاه دورنماای تااریخی قادیم را مای رسااند در
مورد آن معلومات در بخاش غاذاهای ناوروزی ارائاه گردیاده اسات) باه ایان گفتاه صاحه مای گاذارد .مردماان باه بااج ناوعی
حرمت قایل اند .همین طور تهیه باج در چراغ روشن ،خدائی هاا خیارات) ،عیاد خیرچازۈن و نیاز در خادیرایۈم  -قمااچ و
برښ و نئږیجک سه نوع نان گواهی از آن می دهنا د .هام چناین مراسام نخساتین روز قلباه کاردن یاا جشان دهقاان نیاز از آن
شاهد است کاه در ایان روز ښایجزڤک ناوعی ناان) را آمااده مای کنناد و ساپس مښاک برسام) را باا آن ناان مخصاوص کاه
نمادی از برکت دهقانی می باشد به خانه آورده و به شه ستون خانه می آویزند .همۀ این غذاها در روزهای خاص پخته می
شوند که این خود نمایانگر آن است که در گذشته های دور در آوانی که آریائی ها تازه از حبوبات و از آن جماع اساتفاده از
گندم را آغاز کرده اند ،به این محصوالت به دیدۀ تقدس می نگریستند که از آن ها در مراسم ویژه کار می گرفتند.
با اجرای مراسم یاد شده در میان خیونیان و یفتلی ها شکی باقی نمی ماناد کاه آن هاا از جملاۀ اقاوام آریاائی محساوب
می شوند .ولی آن چه قابل تأمل است این است که چون اقوام مختلاف در طاول زماان در همساایگی زیسات بااهمی داشاته و
بدون شک یکی از دیگری متأثر می گردند .برخی از علما و دانشامندان را عقیاده بار ایان اسات کاه در میاان یفتلای و اقاوام
هون های اصلی نیز چنین روابطی وجود داشته است .ریچارد نلسون فرای یکی از آن علما است که مای گویاد "مای تاوان
پنداشت که عناصر آلتایی ،یعنی هونی ،در میان هفتال ها بوده باشاد ،ولای باار دیگار شاواهد باه ساوی ایرانیاان مای گرایناد.
ممکن است که برخی از فرمان روایان نخستین آنان هون ها باشاند .ولای بااز هام در آسایای میاناه ایرانیاان فاراوان بودناد و
مردم مشر ایران که هفتال ها در میان ایشان جای داشتند نیز ایرانی بودند .پس می توان دانست کاه امپراتاوری هفتاال هاا
در مشر ایران و شمال غربی هند اص ایرانی بوده است .هیات هاای تبلیغای دیان زرتشات و ماانی در آسایای میاناه شااید
موجب فزونی عناصر فرهنگی مغرب ایران در میان مردم آن جا شده باشد» )۱۴۲ .فرای نیز مانند دیگار همادیارانش باه
زردشتی بودن یفتلی ها تاکید می دارد و نفوذ فرهنگی مغرب ایران را در میان یفتلی ها مفروض مای گازارد .در صاورتی
که اسناد به صراحت می نمایاند که عناصر فرهنگی یفتلی ها به دوره های ماقبل زردشتیت می رسد .چه بسا که در اواخر
بعد از درگذشت زردشت عناصر قدیمی در زردشتیت دوباره رسوی نمودند .همین نتیجه گیری فارای در باارۀ یفتلای هاا در
عصر حاضر در مورد خږناۈنے هاا شاغنانی هاا) نیاز چشامدید داشاته اسات .سار اورل ساتین Sir Marc Aurel Stein
 )۱۹۴۳-۱۸۶۲باستانشااناس مجارسااتانی االصاال تبعااۀ انگلسااتان کااه تحقیقااات وساایعی در آساایا انجااام داده و در یااک ساافر
تحقیقاتی به طرف تبت از شغنان گذشته و نتیجۀ تحقیقات سفر در کتابی زیر عناوان "انرموسات ایشایا" باه چااه رساانده در
بارۀ هویت مردمان شغنان چنین می نگارد "با اطمینان می توان اظهار کرد که این نفوذ سیاسی چین در شغنان بادین سابب
صورت گرفته که وادی هاای شاغنان هام از طارف پاامیرات و هام از فاالت هاای بدخشاان راه هاای ورود داشاته اسات .ایان
کیفیت جغرافیایی با این مسئله که شغنانی ها به باع قلت اراضی زراعتی اجبارا ً به خارج دیار خویش باه طلاب رز مای
شتافته اند ،روی همرفته سابب آمیازش ناژاد خاارجی یاا ناژاد باومی شاغنانی هاایی کاه عباارت از "هوموالپیناوس Homo-
 " Alpinusباشاد ،گردیااده اسات .چنااان کاه ایاان حقیقات از مااواد انتراپومتریاک کااه از شاغنان بااه دسات آورده بااودم و مسااتر
جوایس تحلیل کرده است ،به خوبی آشکار می شود )۱۴۳ .سفر این جستجوگر پرتالش را موری افغان که رویاروی با او
صحبت داشته تایید داشته و در نوشته ای که بازگو کننده آخرین روز فعالیت علمی این دانشامند مای باشاد ،مای نویساد "در
تحقیقات خط سیر اسکندر بطرف اندوس و در کتاب دیگری موسوم به "انرموست ایشایا  " Asia Innermostحینیکاه باه
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پامیر و سیستان ،مخصوصا حوزۀ هیرمند تماس مي گیرد ،راجاع باه روشاان و شاغنان و واخاان و مادنیت وادی هیرمناد در
زمینه قبل التاریز روشنی می اندازد" )۱۴۴ .جالب اسات کاه کهازاد آخارین روز فعالیات اورل اشاتاین را در ماوزیم کابال
می گوید که روز بعدش در سفارت امریکا در کابل می میرد و در همان جا دفن می شود.

تصویر سفری از اورل اشتاین که به شغنان نیز گذری داشته است.
سر اورل اشتاین در کنار تیم باستانشناسی اش در حوزۀ تاریم .از ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزاد کاپی شد)

 -۶موجودیت نام های خیونان در میان خږنۈنے ها
برای تثبیت هویت اتنیکی موجودیت نام های اقوام قدیمی در میان اقوام حاضره دلیلی بارای ثباوت هویات آن هاا مای
باشد .تا جایی که دیده می شود ،در میان خږنۈنے ها نام هایی شنیده می شاود کاه در منااطق و اقاوام دیگار غیرمعماول مای
باشند .شواهد گواه بر آن اند که نام گذاری آن ها بر چیزهای طبیعی بیشتر متکی اند که نام هایی از میان میوه جات ،داشاته
های طبیعت و یا هم از روزهای هفته می گذارند که بدون شک این رسمی بوده در گذشته های بسیار دور که آریایی ها از
آن کار گرفته اند .چنان چه از میان اجرام سماوی نام های خورشید شاه ،خورشید ماه ،ستاره مااه ،مااه گال ،پاری مااه ،و یاا
از میان میوه جات چون آلوچه ماه ،ناش گل ،شفتالو ،آلباالو ،گاالس و از میاان سابزی هاا چاون گشانیز ،سابزه گال ،گال در
ترکیب اکثریت نام های ماذکر و مونا

وجاود دارد) ،صادبرش و امثاال آن و از میاان روزهاای هفتاه چاون شانبه ،دوشانبه،

چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه تا کنون نامگذاری فرزندان شان را می کنند.
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یکی از دالیلی که اثبات هویت آریائی بودن خیونان را مطرح می کند ،بودن نام های آن ها در میان مردماان شاغنان
امروزی است .این دلیل بر بنیاد رسوم میراثی که به اقوام شغنانی باقی مانده ،ثابت می سازد که آن ها رسم نیاکان را ادامه
داده اند .در میان این مردمان رسم است که هرگاه یکی از اعضای خانواده از میاان بارود ،ناامش را بار ناوزادی کاه متولاد
شود می گذارند .اگر نوزاد پسر باشد ،نام پدر یا برادر را که اگر وفات یافته باشاد باه او مای دهناد .چناان چاه ایان رسام بار
نویسندۀ این سطور عملی شده است .وقتی چشم به جهان گشوده ام مادر کالنام "خاوش نظار" ناام پسار جاوانش را کاه در آن
روزها از دنیا رفته بود ،به من داده است .این عمل بر پسرم نیز تطبیق گردید .چند سال پیش از تولد پسرم وقتی میرزانظر
نام برادرم در حین شباب جوانی چشم از جهان بست ،پدرم چندین سال منتظر ماند تا نام پسرش را تازه کناد .دو طفلام پایش
از آن دختر به دنیا آمدند ،با آن که پدرم نواسه هایش دوست می داشت ،مگر خاطرش هرگز شاد نبود تا آن کاه طفال ساومم
پسر به دنیا آمد ،و پدرم میرزانظر نام پسر متوفایش را تازه کرد و پس از آن او را پسر خاویش خواناد .جالاب و قابال ذکار
است که در تطبیق رسوم نیاکان روزگار بی مروت با حفظ رسوم قدیمی گااهی چقادر ظالماناه بار همچاو مان پاسادار رساوم
قدیم می گذرد .یاد همچو روزگار بد برای دیگران قابل درک نیست .زیرا ،تعادادی آگاهاناه و تعادادی هام غیرآگاهاناه سابب
اذیت من می شدند .با مثال هایی از این دست در زنده گای روبارو باوده ام .آن عاده از مردماانی کاه در بااور اساالمی شاان
افراط داشتند هزاران بار من مسلمانی که به گفتۀ آن ها نام غیر مسلمانی داشتم توصیه شده ام تا ناامم را تغییار بادهم و یاک
نام مسلمانی را بر خود بگذارم .یادم می آید آن روزگااری کاه معلام مضامون تفسایرم در هنگاامی کاه در صانف دهام باودم،
چنین توصیه ای به من کرد .وقتی نخواستم تا مادرکالنم در رنج بیافتد ،معلمم شدیدا ً بر خالف من شاد کاه تاا سارحد ناکاامی
تهدید شادم .معلام حتای ناامی باه ناام مسالمانی باه گفتاۀ خاودش بارای مان معاین کارد .دلچساب اسات کاه باا آن کاه او باه کلای
برخالف باور شیعی اسالم بود ،مگر برای نجات من به زعم خودش نام "علی نظر" را پیشنهاد کرد .وقتی گفتم که ایان ناام
پدر کالن من اسات ،بااز تاکیاد کارد کاه "نظار محماد" را بگاذارم .بااز توضاید دادم کاه "نظرمحماد" کاکاایم" ،خادانظر" نیاز
کاکاهایم هستند .معلمم به غضب آمد و گفت قحط نام است که چنین نام را برایت اختیار کرده اند .البته ایان تنهاا صاحنه ای
نبود که با داشتن نام به گفتۀ برخی ها غیراسالمی تهدیاد شاده ام .هزارهاا باار چناین صاحنه هاایی واقاع شادند .گااهی هام باه
طور غیرآگاهانه تحقیر می گردیدم .برخی ها داشتن همچاو ناام را مساخره مای کردناد .یاادم مای آیاد آن روز نخسات کاه در
صنف اول دارالمعلمین عالی کابل زمانی استاد حاضری محصلین را می خواند ،تعدادی زیادی از همصنفان ما ناه تنهاا بار
نام من خندیدند بلکه نام سه چهار کس دیگر نیز چنین بود که باع خنده و مسخره گی صنف شد .در آن روزگار که شامار
دختران شامل دارالمعلمین عالی نسبت به پسران بیشتر بود و بیشترینۀ آن ها از شهر کابل و مربوط باه خاانواده هاای مرفاه
تر بودند ،نوعی برخورد آن ها با کسانی که از دهات و قصبه های دوردست کشور بودند متفاوت بود .در آن روز نام یکی
از هم صنفان ما را معلم "باتک" خواند که توفان خنده تمسخرآمیز برخاست .هرچند باتک که شخص با روحیه بود از خاود
دفاع کرد و از همصانفان پرساید کاه چارا مای خندناد ،معنای باتاک چیسات؟ هماه در حیارت رفتناد و کسای جاواب ناداد .بعاد
خودش به آن ها خندید و با تمسخر گفت که باتک در منطقۀ شان "قند" معنی می دهد .از آن روز باه بعاد ناام باتاک ،قنادآغا
شد .با آن هم بعد از دو سال باتک مجبور گردید که نامش را در رسمیات نیز قندآغا اصالح کند .اما من که نخواستم خااطر
مادر کالنم مالل شود تا آخر تحمل همه این اذیت ها را نماودم .و دایماا ایان ساوال در ذهانم خطاور مای کارد کاه چارا ماادر
کالنم به چنین نام دلش را خوش می کند .این سوال نه فقط در ذهن من بود بلکه بارها فرزندانم نیز چنین پرسش هاا را مای
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کن ند .پاسز این سوال را از ریش سفیدان محیط تجساس کاردم کاه فقاط یاک پاساز را همیشاه مای شانیدم کاه مای گفتناد رسام
پدران و پدرکالن های ما است.
سال های سال در این فکر بودم و در جستجو که دریابم گذاشتن هم چو نام ها چه ارزشی دارد که باا پاذیرش صادها
جنجال و مشکل رسم نیاکان را حرمت گذاشت .در طی دوران پژوهشی که در مورد ساابقۀ تااریخی خږناۈنے هاا داشاتم باه
این حقیقت پی بردم که نام من برگرفته شده از نام خوش نواز پادشاه یفتلای هاا یاا خیوناان باوده اسات کاه اجاداد ماا باا تحمال
هزاران مشقت آن را پاسداری کرده اند .رسم نام گذاری به نام های بزرگان و اعضای خانواده یکای از رساوم قادیمی میاان
آریائی ها بوده است .شواهد تاریخی نیز از آن گواهی می دهد .در شاهنامه فردوسی از این رسم نیاکان در داستانی یاد می
کند که شیدسب پس از کورنگ به تاج و تخت زابلستان می رسد و از او پسری به دنیا می آیاد کاه ناامش را تاورش گذاشاته
اند؛ در داستان آمده است یکی پورش آمد ز تخم بزرش

به رسم نیا نام کردش تورش )۱۴۵

و شاید مراعات این رسوم بوده که تعداد زیادی از نام هاای قادیم آریاائی در منطقاۀ اماروزی شاغنان باقیماناده اناد .تاا
کنااون در ایاان ساارزمین نااام هااایی چااون کاااوس شاااه ،باارزو ،تااوران شاااه ،تااوران بیااک ،ښااه میاار ،ښاایوه چ اے ،گناادم عل اے،
ښتئرځک ،فریدون شاه ،سلم شااه ،داراب شااه ،ساپن یاار ،رساتم بیاک ،مهاراب شااه ،ساهراب شااه ،مهرباان شااه ،مهرعلای،
مهرآور ،مهاردین ،مهار انگیاز ،خاوش محماد ،خاوش پایقادم ،چارشانبه ،پنجشانبه ،دوشانبه ،جمعاه ،بخات بایگم ،بخات بیاگ،
سلطان بخت ،گل بڅ ،تهت بڅ و امثال آن صدها نام دیگر در میان مردم رواج دارد که بر فرزندان شان می گذارند.
یک تحلیل و بررسی سطحی میرساند که نام های ذکریافته در باال به مراحل مختلفۀ تااریز زناده گای آریاائی رابطاه
پیدا می کنند و از همان نخسیتن دوره های زنده گی آریائی به یادگار مانده اند .تا جائی که دیده مای شاود برخای از ایان ناام
ها به دوره های پیش از زردشتی می رسند .چنان چه نام های همچون مهراب شاه ،مهربان شاه ،مهرعلی ،مهارآور و مثال
این ها به یقین که از دورۀ مهرپرستی شاهد خواهند بود .زیرا ،پرستش مهر یاا میثارا در میاان آریاائی هاا پایش از زردشات
معمول بوده است که معنی مهربان در زبان فارسی "نگهدارنادۀ مهار یاا میثارا" مای آیاد و معنای هار یاک از ایان ناام هاا باه
ارتباط مهر می آید که نخستین آریائی ها آن را رب النوع مهر و محبت ،عشق و دوستی می پنداشتند که برای خانمان هاای
آن ها محبت و دوستی و آرامش می آورد .هم چنان برخی از این نام ها به دورۀ زردشتی مای رساند و حتای قبال از آن ناام
هائی چون فریدان شاه ،ایران شاه ،توران شاه ،سپن یار ،و امثال آن ها که برخی از آن هاا در کتااب اوساتا نیاز یااد گردیاده
اند .دانشمند ایران ابراهیم پور داود در این مورد می آورد "اسم خاص اسفندیار که در اوستا "سپنتوداتا" می باشد به معنی
"بخشندۀ سپنت" خدای مقدس) است .و در جای دیگر  -دسته ای از ایرانیان با کلمۀ "بوخت" که از فعال باوختن و بخاتن و
در پهلوی به معنای "نجات دادن و رهانیدن" است ،ترکیب شده است .مثل سه بوخت یعنی "هومت"" ،هوخت"" ،هورشات"
پندار نیک ،کردار نیک ،گفتار نیک) .هم چنین ماه بوخت ،یزدان بوخت ،هفتان بوخت همان اسات کاه در شااهنامه هفتاواد
شده است )۱۴۶ .این نام ها از دوران باستان اند که در کتاب اوستا یاد گردیاده ،در صاورتی کاه هماین اکناون ایان ناام باه
شکلی در نام های معمولی مردم خږنۈن مروج است .نام های بخت بایگم ،بخات بیاگ ،سالطان بهخات ،نیاک بهخات و مثال
این ها نام های شناخته شده در شغنان هستند .هم چنین ناام پهلاوان مشاهور شااهنامه کاه اسافندیار آورده شاده و در اوساتا باه
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صورت "سپنتو داتا" گفته شده تا حال به شکل "سپن یار" در شغنان شنیده می شود .سپن یار معنی ای را افااده مای کناد کاه
با نام او مطابقت می یابد .در صورتی که پورداود آن را "بخشندۀ سپنت" خدای مقدس) معنی کرده است .معنی اصلی ایان
نام در زبان خږنۈنے می آید که توضید بیشتر در عنوان "نام ها" داده خواهد شد .برخی دیگر از نام های یااد شاده در بااال
به سده های  Vو  VIمیالدی می رسند .چون نام های گلستۈن ،زرستۈن ،بهستۈن ،گل بڅ ،تهات باڅ و امثاال آن کاه یاادآور
نام هایی اند که به عصر پنج و حتی قبل از آن می رسد .نام برخی از خیونان در "ایاتکار زریاران" کتاابی از دورۀ پهلاوی
به زبان پهلوی در دسترس می باشد که این نکته را روشن می سازد .چنان چه نام گرومباتس پادشااه خیوناان و زرساتۈن و
بهستۈن نام های دختران این شاه در جنگ شاه پور دوم با روم این مسئله را وضاحت بهتر می بخشد .اگر چه مورخین ناام
پادشاه خیونان را به اشکال مختلف قید می کنند .چنانچه بابا جان غفورف چنین یاد آور می شود "نام شاه خیانیان گرومیات
شاید از زبان ایرانی مشتق شده باشد و معنی آن "پشتیبانی بهرام" می باشد .این اشاتقا کلماه از طارف انادریس ،گیرشامن
ر ،۱۹۴۸ .مااین شااین هاایفن  ،۱۹۵۹اشااتقا ترکاای آن پااذیرفتنی نیساات .التهااایم ف ،.سااتیل ر )۱۹۵۴ .امااین مارساایلین ماای
نویسد که پسر گرومیت "جوانی بود خیلی بلندتر و زیباتر از همساالن خود" چون خود این مولف قیافۀ گون هاا را "زشات"
و شکل آن ها را "بد هیبت و غیرجذاب" گفته است .ما می توانیم پیرو آن محققانی باشیم که چنین مای گویناد .ایان جاوان از
خیانیان است و چون نویسندۀ غربی حسن او را تعریف کرده است ،پس او به گون ها قرابتای نداشاته اسات .پیگولاو ساکایا
ن .و )۱۴۷ )۱۹۴۱ .در متن باال دیده شد که آن را گرومیت نوشته اناد ،تعاداد دیگاری آن را گرومباات آورده و هام چناان
در زبان انگلیسی به شکل گرومباتس آمده اسات .باا آن کاه ایان ناام باه اشاکال مختلفاه در نوشاتۀ ماورخین آماده ولای در کال
دارای یک ریشاه اسات و آن گاروم اسات کاه جازء پساوندی آن باه صاورت هاای متفااوت نوشاته شاده اسات .باه نظارم دلیال
متفاوت نوشته شدن آن موجودیت صدایی است که به احتمال این صدا در زبان پهلوی موجود بوده کاه در زباان هاای دیگار
از مکالمه خارج گردیده و این صدای صادای "څ  " cاسات کاه در زباان روسای حارف ایان صادا باه شاکل " "цمعاین شاده
اساات .بااا درنظرگاارفتن ایاان صاادا شااکل درسااتتر ایاان نااام گرومباااتس ماای باشااد کااه در ایاان صااورت معناای ایاان نااام در زبااان
خږنۈنے مفهومی را افاده می نماید .طوری که دیده می شود "گرومباتس یا گرومبتس" از دو جزء تشکیل شده اسات .جازء
اول آن "گروم" و جزء دوم آن "باتس یا بتس" است .جزء دوم این نام "بتس" نشان می دهد که یک کلمۀ پساوند صافتی مای
باشد که با برخی کلمه های دیگر یکجا شده و یک نام را تکمیل می کند .در این کلمه حروف "تس" صدایی را به گوش می
رساند که یکی از صداهایی زبان خږنۈنے یعنی"څ  "cاست که در کلمه های چون تهت بڅ ،دادبڅ ،شیربڅ ،گل بڅ و امثال
آن شنیده می شود .این صدا در زبان دیگار باه غیار از زباان خږناۈنے نیاز وجاود دارد .شاکل نوشاتاری آن در زباان پشاتو
همااین حاارف "څ  "cاساات و در زبااان روساای بااه شااکل " "цوجااود دارد .در زبااان شااغنانی ب اڅ بااه معناای "چوچااه ،خااورد،
کوچک ،نارسیده" می آید .گاهی هم آوردن این پسوند در پهلوی نام ها عالمت محبت و دوست داشتن را افاده می کند .و تاا
جایی که معنی "گروم" را جساتجو نماوده ام ،در زباان اصاطالحی مردماان کاپیساا "چوچاۀ شایر" را گویناد .از احتماال دور
نیست که این نام در آن زمان در میان مردمان زیر سلطۀ خیونان معمول بوده است که در این صورت گارومبتس باه معنای
"شیربچه" می آید.
نام گرومبتس از زبان هر مورخی که با خیونان سروکار داشته شنیده می شاود کاه اکثار ماورخین از او یااد نماوده و
نقل قول کرده اند .چنان چه عالوالدین آذری نیز در مقاله ای از او چنین یادآوری می کند "گرومباات یاا گرومبیاات پادشااه
دکتور خوش نظر پامیر زاد

199

اداره نشرات سیمای شغنان

خیااونی هااا هااون هااا) و پساارش در خاادمت شاااه پااور ذواالکتاااف بودنااد .در محاصاارۀ قلعااۀ امیاادا پساار گرومبااات بااه هالکاات
رسید")۱۴۸ .
تعدادی از نام های یاد شده در بااال در ساده هاای  IXو  Xمایالدی در اساناد آماده اسات .از ایان قطاار ناام هاا اساامی
چون کاوس ،برزو ،شاه میر ،داراب ،رستم ،سهراب و مثل این ها که از این نام ها بیشاتر در شااهنامه دیاده مای شاوند .ناام
شاه میر در این کتاب نام سردار شغنانی ها است که این نام در شغنان زمین "ښه میر" بوده که تا کناون هام ناام معماول مای
باشد .این نام در شاهنامه در داستانی که افراسیاب سران توران را به یاری پیران سپهساالر لشکر توران در جناگ همااون
می فرستد؛ چنین آمده است شمیران شگنی سرافراز دهر

پراکنده بر نیزه و تیغ زهر )۱۴۹

نتیجه بررسی های باال این که عالوه بر نظریات دانشمندان و پژوهشگران در مورد آریائی بودن خیونان یا یفتلی ها
اسااناد تاااریخی و شااواهد زناادۀ فرهنگاای خږناۈنے هااا و نشااانه هااای مااذهبی مهرپرسااتی کااه خږناۈنے هااا و یفتلاای هااا بااه آن
باورمند بودند نیز این ادعا به ثبوت می رسد که اقوام خیونان یا یفتلی دارای هویات قاومی آریاائی مای باشاند .بارای روشان
شدن بیشتر این مسئله ارتباط خیونان را با سایر قبایل ارزیابی می دارم
ارتباط خیونان با دیگر اقوام
دانشمندان در بارۀ ارتباط خیونان با سایر اقوام بح

های زیادی داشته اند .قبل از آن که به این ارتباط نظری بیاندازیم بایاد

گفت که از این اقوام به نام های مختلفه نیز پژوهشگران یاد مینمایند .گاهی آن ها را به دسته های مختلف تقسیم مای نمایناد.
بیلی یکی از این دسته دانشمندان است که جاماسه نامه را تفسیر و تحلیل نموده و در مورد خیونان می آورد "در جاماسه
نامه در بارۀ محاربۀ ایران و خیانیان سغد روایتای اسات .بعاد از آن در آخار ماژده ای مای آیاد کاه شاامالن کثافاات دیاوان و
خیانیان مثل آن که سرما بارش را از بان مای کناد ،از بایز و بان کناده شادند ".بیلای هاـ .و )۱۵۰ )۱۹۳۱ .در ایان ماتن از
خیانیان سری یادآوری شده که با ایران در جنگ بوده اند .معلاوم اسات کاه بیلای بیشاتر از دیگار ماورخین در ماورد خیوناان
تحقیق نموده که بهمن یشت را شرح داده و بر اساس آن معلومات ارزشمندی را ارائه داشته اسات .باباجاان غفاورف از وی
نقل قول کرده و می نویسد "اینک اگر در متن اول سفید خیانیان به نظر مای رساد .در ماتن دوم نیاز خیاانی پایش از تارک
ها) سری خیانیان قرمز خیانیان) و هم سفید خیانیان هستند .به عقیدۀ شاارح بهمان یشات بیلای) ناام ساری خیانیاان از ساری
بودن کاله ،زره ،جوشن و بیر آن ها برخاسته است .در مأخذ هندی نیز به سری یاا خاود تیاره) خونایاان و سافید خونایاان
اشارت است .نهایت در داستانی که در قرن هفت به زبان ختنی و سکائی تالیف شده اسات ،از خلقای ناام بارده مای شاود کاه
ترجمۀ نام آن ها سری کالهان است .به عقیدۀ بیلی این طایفه سری خیانیان می باشند .به این مناسبت مأخاذ و مادرک غربای
نیز الزم است مورد استفاده قرار داده شود .زیرا ،آن ها نیاز گاون هاای سافید را بسایار آورده اناد .بنگریاد ماثال پروکاوپی
سرسکی) در عین حال مولفان بیزانسی در بارۀ دسته ای از گرمی خی آن ها سخن رانده اند .به فکار بیلای ایان هام عباارت
از همان قرمز خیانیان می باشند که در متون پهلوی از آن ها نام برده می شود)۱۵۱ .
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طااوری کااه دیااده ماای شااود در منااابع غرباای ،یفتلیااان را «هااون هااای ساافید» ،در منااابع ارمناای -خااون هااا و در منااابع هناادی
»خونا» نامیده اند .آن ها به گفته نویسندگان بیزانسی ،نام یفتلی را از نام یکی از پادشاهان خود دریافت کرده بودند .اما این
که خود شان ،خویشتن را به چه نامی می خواندند ،سوالی است؟ برای دریافت پاسز به این سوال از روی نوشته های سکه
های بازمانده از پادشاهان یفتلی با یقین کامل می توان گفت که یفتلیان خود را خیون می نامیده اناد .باه ساخن دیگار ،یفتلیاان
یکی از گروه های تباری و سیاسی خیونی بودند .مقایسه منابع مختلف نشان می دهد که چنین گاروه هاا حاداقل دو تاا بودناد
«سپیت خیون ها» خیون های سفید) وکرمیر خیون ها  karmirخیونی های سری))۱۵۲ .
در رابطه به رنګ سری و سفید خیون ها یک نکته قابل دقت است که به احتمال مسئله ای رنګ لباس این اقوام مطمع نظر
بوده باشد که به این تا کنون در میان اقوام پامیری رنگ هاای معماول مردماان شاان سافید و ساری اسات .و ایان بادون شاک
همان نشانه ای از خیونان سفید و خیونان سری نماینده گی می کند یا هم به احتمال رنگ کاله یا به زبان خږناۈنے پکاال آن
چنین رنگ ها را داشته است.
در نوشته بیلی و متن باالیی تقسیم خیانیان به سری و سفید اشاره شده و این تقسیم را بر اسااس رناگ کااله و زره و جوشان
و بیر آن ها می گوید .از متن باالیی تاریز یک حقیقات ظااهر مای گاردد کاه خیانیاان دیاروز باه رناگ هاای ساری و سافید
عالقه مند بوده اند که این عالقۀ آن ها در میان خږنۈنے یېن امروز نیز مشاهده می شود .لبااس هاای ایان مردماان در زناده
گی امروز استفاده می کنند هم بیشاتر رناگ ساری و سافید را دارد .ایان مشخصاه رناگ هاای لبااس آن هاا ناه تنهاا کاه میاان
خږنۈنے ها یا شغنانی ها بلکه میان سایر پامیری ها نیز همین مشخصه هاا باه چشام مای خاورد .اقاوام خږناۈنے کاه اماروز
میان کشورهای افغانستان ،تاجیکستان و چین از نظر جغرافیای سیاسی تقسیم شاده اناد ،مگار در کال فرهناگ آن هاا طای ده
ها سال جدایی باز هم مشترک مانده است .حفظ رسوم قدیم در میان آن ها تا کنون به عین شیوه دیاده مای شاود .از آن جملاه
است بکاربرد رنگ ها که آن ها اگر در قدیم بر اساس کاله شان به خیانیان سری و سفید تقسایم شاده بودناد اماروز نیاز دیاده
می شود که رنگ کاله شان در هر دو کشور هنوز همان رنگ سری و سفید را دارد .در تصویرهای پائین گروه هنرمنادان
شغنان افغانستان با کاله ها و لباس ها سفید دیده می شوند و گروه دختران شغنان تاجیکستان با کاله های سری و مهره هاای
سفید عکسبرداری کرده اند.
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ما در بارۀ این دو طایفه هیطالیان سری خیانیان و سفید خیانیان) تقریبا ً چیزی را نمی دانیم .یعنای نمای دانایم کاه آن هاا دو
طایفه بوده اند و در یک اتحادیه قبیله داخل می شده اند و یا این که در داخل یک قبیلۀ کامل یک نوع قشری بوده اند کاه از
جهت اتنوانتراپالوجی فر داشته اند .جالب توجه است که در تصاویر روی دیوار افراسیاب در سامرقند) کاه اخیاراً کشاف
شده است ورود هیئت سفارت رسم شده است و دو تن از سفیران از جهت رنگ صورت خود باهم تفاوت دارند .یکی سری
روی و دیگری سفید روی می باشاد .باه عقیادۀ لیوشاس ممکان اسات ایان صاورت را دلیال موجودیات ساری خیانیاان و سافید
خیانیان به شمار بیاوریم )۱۵۳ .در مدارک تاریخی از اقوام مختلف یاد می شود که باا خیونیاان پیوناد داشاته و تعادادی هام
آن ها را در جملۀ خیونیان به حساب آورده اند .از آن جمله است اقوام کوشانی ،کیداری ،یفتلی که در متون مختلف تاریخی
آن ها را به شکلی از اشکال در ارتباط با خیونیان قرار داده اند .ایان کاه میاان ایان اقاوام در گذشاته هاا چاه ارتبااطی وجاود
داشته ،روشن نیست .مگر یک نکته واضد است که آن ها از نظر اتنیکی و هویت قومی به یک تبار مرباوط باوده اناد .ایان
ادعا در نظریۀ دانشمندان وضاحت می یابد .ن .پیگولیفسکایا یکی از این جمع بود که نظریه اش در "خاستگاه و ریشه های
زبااان پارساای دری بخااش نهاام دورۀ کیااداری و خیااونی" چنااین بازتاااب یافتااه اساات "هنگااام بررساای مساااله خاسااتگاه تباااری
کیداریان بایسته اسات اطالعاات مناابع چینای را در بااره خویشااوندی آن هاا باا یفتلیاان در نظار داشات .وی مای پنداشات کاه
خیونیان ،کیداریان و یفتلیان باه یاک تیاه تبااری تعلاق داشاتند .اماا اردوهاای جداگاناه داشاتند باا ناام هاای قبیلاه یای مختلاف.
اکوبوفسکی هم هماین دیادگاه را داشات کاه مای گفات "هاون هاای سافید ،خیونیات هاا و کیاداری هاا و یفتلای هاا قبایال باا هام
خویشاوندی اند .در هند کیداریان را خون های سفید می نامیدند و این گونه آنان را از هون های اصلی تفکیاک مای کردناد.
منتفی نیست که کیداریان از گستره ترکستان خاوری آمده بودند و شااید از بازمانادگان یوئاه شای هاا مااه بانویاان) بودناد کاه
بخش بزرش شان به جنوب رفتند و در سده دوم پیش از میالد با حمله دولت یونان و باختری را برانداختند")۱۵۴ .
 -۱ارتباط خیونیان و سکاها:
پیش از آن که به ارتباط میان خږنۈنی ها و سکاها پرداخت ،جای دارد تا در مورد ساکاها ساخن کوتااهی را پیشاکش کارد.
سکاها اقوامی از تورانی های آریائی بودند که در آغاز هزارۀ نخستین پیش از میالد در دشات هاای گساتردۀ شامال خااوری
ایران به سر می بردند .و از بخش های خاوری سیبری تا یونان همواره در رفت و آمد بودند)۱۵۵ .
هرچند پیرامون معنی نام سکاها ابراز نظرهای مختلفی شده است .در حاالی کاه آن هاا را ماورخین باه ناام هاای مختلفای در
زبان های مختلف یاد نموده اند .این اقوام را یونانیان اسکوت می نامند .و این ناام را از ایان جهات بااین مردماان داده بودناد
که "اسکوت" در زبان یونانی به معنی پیاله است و افراد این مردم همیشه پیاله باا خاود داشاته اناد .لغات ناماه دهخادا ،زیار
واژه سکا) آشوریان آن ها را به نام اشاکوازی  Sshkuazaiگفتاه و پاارس هاا ناام ساکا  Sakaرا باه آن هاا داده و هماین
طاور هنادیان ناام شاان را چاکاا  Chakaمیگفتناد .امپراطاوری صاحرانوردان ،رناه گروساه ،۱۳۸۷،ترجماۀ عبدالحساین
میکده ،انتشارات علمی و فرهنگی ،ص )۱۵۶ )۳۳از قراین معلوم است که مسئله پیاله نکته ای قابل تأمل در میان ساکاها
می باشد .زیرا ،جالب است که در میان خږنۈنی ها تا کنون ماروج اسات کاه وقتای جناازه ای را دفان مای کنناد هماه مراسام
تدفین خالص شود و آیاتی را از قرآن تالوت می کنند و در پایان بر باالی سنگ کلوله ای که در وسط قبر گذاشته می شود
پیاله ای می شکنند که توته های شکسته پیاله بر باالی قبر می مانند .در گذشته ها به یاد دارم که چون همه ظاروف سااخت
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خود منطقه بود ،ظرف کوچک سفالی را به ناام "بیگاک " مای شکساتاندند کاه باا رایاج شادن ظاروف چینای خاانواده هاا حااال
ظرف چینی را بر باالی سنگ قبر می شکنند .مردمان شاغنان در عصار حاضاره در هار نقطاۀ دنیاا کاه باشاند تاا کناون ایان
رسم را به جا می آوردند .چنین رسم در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان قابل دید است .چنانچاه عکاس زیارین قبار یکای از
پامیری ها را در شهر دوشنبه نشان می دهد که چینی بر قبر شکستانده شده است

پیاله شکستانده شده بر باالی قبر یکی از پامیریها در
شهر دوشنبه  -عکاسی خواجه رحمانی

مروج بودن این رسم تا کنون نشانگر دوام رسوم سکائی ها خواهد بود.
رویهم رفته تااریز ناام ساکاها را از  . ۱۷۰۰م .باه بعاد در یااد دارد کاه ماورخین ایان ناام را بعاد از آن تااریز آورده اناد.
گیرشمن در کتاب "ایران از آغاز تا اسالم" ترجمۀ محمد معین ،۱۳۵۵ ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،ص  )۹۷مای آورد کاه
تا آنجا که به سکاها مرباوط اسات ،آغااز تااریز آناان را در حادود  ۱۷۰۰پایش از مایالد مای داناد .ساپس او حاوادثی کاه در
شمال غربی ایران به وقوع پیوسته مربوط این اقوام می گوید و می نویسد از پایان قارن هشاتم پایش از مایالد ،ساکایی هاا،
موجب اغتشاشاتی در شمال غربی ایران گردیدند ،آنها همچنین باع اغتشاشاتی در آسیای صغیر ،سوریه و فلسطین شدند.
)۱۵۷
قرن های هشتم و هفتم پیش از میالد ظاهرشدن این اقاوام در برابار مردماان دیگار در سارزمین هاای شامال ایاران را نشاان
میدهند .تحرک آن هاا سابب گردیاده تاا دولات مااد را دچاار مشاکالتی بساازند .در هماین زماان اسات کاه آن هاا از سارزمین
اصلی خویش به حرکت می افتند .بلینتسکی یکی از مورخینی که در بارۀ آن ها پژوهش نموده می نویسد کاه گاروه دیگاری
از آریاییان که از همان نژاد آریایی هند و ایرانی بودند در پایان قرن هشتم پیش از میالد ،پس از تشکیل دولت ماد از همان
سرزمین اصلی بیرون آمده و در شمال آسیای مرکزی و جنوب سیبری امروز و شمال دریای کاسپی مازنادران) و مغارب
آن تا پشت کوههای قفقاز در دشت های پهناور ایان ناحیاه بسایار وسایع پراکناده شادند و تاا آغااز ساده دوم پایش از مایالد در
مغرب بودند .نژاد و زبان و افکارشان کامالً آریایی بوده است .ایان گاروه بازرش آریاییاان ساکا  Sakaخواناده مای شاوند.
 )۱۵۸سااکاها اقااوام جنگجااو و پرقاادرتی بودنااد کااه باار دولاات ماااد هااا هجااوم نمااوده و آن را زیاار تساالط خااویش در آوردنااد.
گیرشمن از قول هرودوت می گوید که ماد مدت بیسات و هشات ساال  ۶۲۵-۶۵۳پایش از مایالد) زیار سالطه ی آنهاا ماناد.
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 )۱۵۹مگر بعادها میاان ساکاها و مادهاا رابطاه دشامنی باه دوساتی مبادل شاد کاه مادهاا از آن هاا شایوۀ جنگای را آموختناد.
چنانچه هووخشتره بزرشترین پادشاه ماد در ده سال اول حکومتش موفق شد که رابطاه خاوبی باا پروتاوثیس پادشااه ساکاها
برقاارار کنااد .هووخشااتره ارتشااش را بااه دو بخااش پیاااده نظااام مجهااز بااه نیاازه و سااواره نظااام تیرانااداز شااکلی کااه از سااکاها
آموخته بود) تقسیم کرد و دولت نیرومندی در ماد تشکیل داد .هووخشتره پس از انقیاد سکاها در ماد ،گروهی از ساکاها را
به غرب ماد کوچ داد و این سرزمین را به نام آنان سکزی خواندند کاه ماورخین بعادا ایان کلماه را باه شاکل سااکز در نظار
سا ِقز ،ناحیااهای از کردسااتان را
گرفتااه و از آن سااقز ساااخته و از قااول گیرشاامن مینویساند سااکاها در زمااان اشااغال ایاارانَ ،
پایتخت خود قرار دادند .چنان که اثاری از ایشان در ان حوالی پیدا شده و گویند که کلمه سقز) ،مشتق اسم سکا است .؟
سکاها نه تنها باا مادهاا رو باه رو شادند و در مقابلاه شاجاعت خاویش را نشاان دادناد بلکاه در برابار جهانگشاایان دیگار نیاز
شجاعت و دلیری آن ها در اورا تاریز قید اسات .زماانی کاوروش کبیار باه ادعاای تساخیر جهاان شامال و غارب و جناوب
قلمروش را زیر سلطه آورد به سوی شر سلطنتش متوجه شد .او لشکر عظیمی را آراست و به سرزمین سکاها حملاه ور
شد.
هراراد مدگوید که کو.اش س حنله سه ی د بی ب.راگ هه
بی بی جری ن ،قتمت بعظم ننراه

م س گت حمله ا .شد ا تم مد س کن ن آنج .ب کش ت ال د پ س

م س گت ت ت فرم ن دهد مل ه ت ومنریس ،ش ت ت س ن نند س ر بیربنن ن اب.ر آا.رن د ا

کو.اش کشیه شد سر سریدهٔ کو.اش ر .یک پوست خنک که پر بی خون بنت ند س ور بندبخی ه ش ده ت ا عط ش خونآش مد
خور .ب تت ن ره د ه راراد مدنویت د بی نب رر ،خ ونن تری جن د س ور ک ه توس ط «سرسره » ص و.د گرفی ه س ور سن سر
گزب.ش مو.خن یون ند ،کو.اش ر .جنگ س م س گته  ۲۰۰هزب .مرر جن د .ب بی رست ربر ()۱۶۰

این نگاره ،اثر الکساندر زیک ،بردن سر کوروش نزد تهم رییش را به تصویر کشیده است.
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سکاها نه این که جنگجو بودند و به نیروی خویش باور داشتند بلکه ذهن و افکار بلندی در هر اقدام شان داشتند و به شکلی
دشمنان خویش را نیز از نظر ذهنی آزمایش می کردند .وقتی داریوش به سرزمین آن ها لشکرکشی می کند و آن هاا حالات
جنگ و گریز می گیرند که لشکر مقابل خسته و مانده شده تا قوتش تضعیف گردد .داریاوش از ایان وضاع باه تناگ مای آیاد
که ارسال و مرسول بین آن ها واقع می شود که هرودت با بیان شایرین خاود در خصاوص ایان جناگ تفصایل زیااد نوشاته،
نقل می کند که داریوش رسولی نزد پادشاه سیت فرستاده پیغام داد که ای مرد عجیب چرا دائما از مقابل من فرار می کنای؟
و حال این که یکی از دو کار برای تو آسان است  -اگر خود را قاادر بار مقاومات مان مای دانای ،بایاد از بیاباانگردی دسات
برداشته بیایی و کارزار کنی و اگر می دانی که قدرت من بیش از تو است باز بایاد از سایر و حرکات منصارف شاده بارای
خداوندگار خود آب و خاک بیاور ی و به خدمت ماا بیاایی .پادشااه سایت در جاواب ایان پیغاام گفات ای "پارسای"! شایوۀ مان
همین است .هیچ وقت از مردم نمی ترسم و از آن هاا فارار نمای کانم  . . .آب و خااک هام نمای فرساتم .ولای باه زودی
هدایای مناسبتری ارسال خواهم داشات .پاس از آن رساولی نازد داریاوش رواناه نماوده هادایای مزباور را تقادیم داشات و آن
عبارت از یک مرغ و یک موش و یک وزغ و پنج تیر بود .چون معنی هادایای ناامبرده را از رساول ساوال کردناد؛ گفات
اگر پارسی ها عاقل بودند خود این معنا را درک می کردند .پس مجلسی فاراهم آوردناد و ماذاکره کردناد و داریاوش اظهاار
عقیده کرد بر این که سیت ها می خواهند تسلیم شوند که موش عالمت خاک و وزغ نشانۀ آب است .اما گبریاس که پدر زن
شاه بود معنی واقعی را درک کرده گفت سیت ها می گویند  -مگار ایان کاه پارسای هاا مارغ شاوندو باه هاوا پارواز کنناد یاا
موش شوند و زیر زمین روند یا وزغ گردند به دریاچه ها پناه جویند و اال از این سرزمین جاان بادر نبارده گرفتاار تیرهاای
ما خواهند شد  -در هر حال ایرانی ها نتوانستند سیت ها را به میادان رزم بکشاند و ایان لشکرکشای داریاوش فقاط باه منزلاۀ
گردش واقع شده و بعد از طی دو ماه طی طریق که شاید به واسطۀ حمالت متفرقۀ دشمن و دست تنگی از لوازم زنده گانی
و بیماری تلفات بسیار هم بر ایرانی ها وارد شده باشد ،لشکریان به جانب رود دانوب مراجعات نمودناد .در ایان محال سایت
ها سعی کردند که یونانی ها را به تخریب پل وادارند )۱۶۱ .همین طور آن ها با اشکانیان نیز جنگ هایی داشاته اناد و تاا
حدی بر اشکانیان نیز ساحه را تناگ سااخته بودناد .چنانچاه در زماان اشاکانیان و در حادود اواخار قارن دوم پایش از مایالد
ساکاهای کوچ نشاین در مرزهاای شارقی اشاکانیان پیشاروی کردناد و ناواحی قنادهار و سیساتان اماروزی را تساخیر نمودنااد.
سکاها از آن جا به کابل و پنجاب نیز نفوذ کردند .تسخیر سیستان دائمی بود ،چنانچه ناام سیساتان در واقاع باه ناام ایان اقاوام
برمی گاردد .آن هاا در ایان دوره مشاکالت بزرگای بارای اشاکانیان بوجاود آوردناد و اشاکانیان را تاا سراشایبی ساقوط پایش
بردند .چنانچه فرهااد دوم ح ۱۳۸یاا  -۱۳۷ح . ۱۲۸م) در نبارد باا ساکاها کشاته شاد و جانشاین او اردوان دوم ح-۱۲۸
ح ۱۲۳ه .م) نیز در نبرد با آنان به طرز مرگباری زخمی گردید .تنهاا در زماان مهارداد دوم باود ح ۸۷ -۱۲۳ه .م) کاه
اشکانیان توانستند بر سکاها غلبه یابند و مهرداد دوم سکاهای سیستان تحت فرمان اشکانیان درآورد)۱۶۲ ».
جنگجویی این مردم سبب می شد تا جهانگشایان بر آن ها نتوانند غلبه کنند .زیرا ،این اقوام جنگجو ناه فقاط در مقابلاه هاا باا
سااایر اقااوام توانااایی زیااادی داشااتند بلکااه در مصااالحه و متارکااه جنااگ هااا نیااز از چنااین توانااایی برخااوردار بودنااد .چنانچااه
مصالحه آن ها با اسکندر مقادونی نشاان مای دهاد .در هجاومی کاه اساکندر مای خواسات باه سارزمین آن هاا انجاام دهاد ،در
نخست وقتی به رود سیحون رسید با فرستادۀ از سکاییان مقابل شد .باه سابب نطاق فرساتاده ٔ آن هاا کاه باا اساکندر داشات باا
وجود منع سردارانش از رود مزبور گذشت و بر آن ها هجوم آورد .سکاها پس از جنگ کوتااهی عقاب نشساتند کاه لشاکر
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اسااکندر آنااان را دنبااال کاارد .وقتاای کااه ایاان عملیااات در جریااان بااود سااپیتامن از مخالفااان شاادید اسااکندر حملااه ور شااده و تااا
زاریاسه پیش آمد .ولی کراتروس وی را تعقیب نموده و فرارش داد .لیکن در حملۀ دوم شکست خاورده و ساکاها در آخار
ساار او را بااه عنااوان هدیااه صاالد باارای اسااکندر فرسااتادند .پااس از تعقیااب طااوالنی چااون لشااکر او خسااته شاادند ،باای نتیجااه
بازگشتند .بر اثر این جنگ اسکندر فهمید که جنگ در این بیاباان آسایای وساطی ثماری نادارد .ولای مخااطراتش هویداسات.
بنابراین زود با سکاییان مصالحه گونه ای کرده به این سوی سیحون باز گشت و راه هند را پیش گرفت )۱۶۳ .
در رابطه به مسکن سکاها دانشمندان می گویند که آن ها در آغاز همراه دیگر مردم هند و اروپایی در یک جا میزیستند و
بعدها به نقاط دیگر مهاجرت کردند .مهاجرت اقوام سکایی در دوران مهاجرتهای بزرش هند و اروپایی انجام شد .بعضی
از قبایل آریایی جلگههای جنوب سایبری را تارک گفتاه ،گروهای باه طارف کوههاای اورال و گروهای باه سامت سایردریا و
آمودریا رفتند ،آن ها پاس از گذشاتن از کوههاای تیانشاان وارد سارزمین کاشاغر شاده ،از آن جاا سراسار ترکساتان شارقی و
درههای کوتچه و قره چار و توئن هوانگ را تا کانسو را به تصرف درآوردند و با خاک چین همسایه شدند.

نقشۀ ساحۀ سکاها؛ برگرفته شده از ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزاد
یکی از پژوهشگران برجستۀ افغانستان شاه عبدهللا بدخشی است که بر آریائی بودن سکاها قائم مای باشاد .او در پهلاوی ایان
کااه سااکاها را از اقااوام آریااایی بااه حساااب ماای آورد؛ در مااورد محاال سااکونت آن هااا میافزایااد شااواهدی کااه اخیااراً از آثااار
تاریخی و حفریات ترکستان شرقی بدست آمده مورخین را به این عقیده متمایل نموده است که در تشکیالت اجتماعی سکاها
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موقعیت ترکستان چین و حوالی سیردریا مؤثر است و این نقاط را پژوهشگران گهواره اولیه و یاا وطان اصالی قاوم ساکائی
میشناسند)۱۶۴ ».
تا جایی که دیده می شود ساکاها از محال اولیاۀ زناده گای شاان باه هار طارف نقال و انتقاال نماوده اناد .در ماورد محال اولیاۀ
زیست آن ها برخی از دانشمندان به این باور اند که آن هاا از سااحات بااالیی آماو دریاا مهااجر شاده اناد؛ جاواهر لعال نهارو
[کشف هند ج  ،۱ص  ]۲۳۰یکی از این دانشمندان است که می گوید سکائیها سابقه بس قادیم در تااریز باساتان سارزمین
ما دارد ،در ایام مهاجرتهای دسته جمعی طبیعی و بعدها از مسیر شمال شر به اجاداد ساابقهای آناان کاه در ناواحی میاان
سیحون و جیحون از قدیمترین ادوار تاریز تا قرن  ۷میزیستند .و همچنان آنان که در نواحی باختر بلز) آپارتیا خراسان)
غور ،اراکوزیا بخشی از هزارهجات) ،تخارستان و غیره سکنا داشتند افزوده گردید)۱۶۵ .
تا کنون هر آن چاه در ماورد ساکایی هاا بررسای گردیاد نحاوۀ زناده گای آن هاا در ادوار مختلاف تااریخی باود کاه در برابار
جهانگشایان مقابله کرده و یا هم خود به جهانگشایی پرداخته اند .نکتۀ جالب در این بررسی توجه ام را به خود جلاب نماوده
است که هرگاه امپراطوری به سرزمین آنها هجوم برده و برای نابودی آن ها گام گذاشته ،تعدادی از پژوهشگران آن را باه
افتخار جهانگشایی و عدل گستری یاد نموده و با آن که این امپراطوران در برابار آن هاا شکسات خاورده اناد باه شاکلی ایان
شکست را ماستمالی کرده اند .سکاها در هجوم مستقیم امپراطوران شکست نخورده فقط آن ها را باا خدعاه و دسیساه گااهی
شکست داده اند .در هجوم امپراطورانی چون کوروش ،اسکندر مقدونی ،داریوش و دیگران این حقیقت را به وضاحت مای
بینیم که با هجوم شان به سرزمین سکاها به شکست رو برو بوده اند.
یکی از مسایل مورد بح پژوهشگران و دانشمندان مسئلۀ هویت قومی سکاها است .برخی از دانشمندان آن ها را از اقاوام
ترک دانسته اند و بر آن تاکید دارند که سکاها تشکیل دهندگان اصالی امپراطاوری عظایم ترکاان هاون مای باشاند .هام چناان
تاکید دارند که از سکاها کتیبه های ترکی فراوانی با الفبای رونی ترکی  -الفباای اورخاون بااقی ماناده اسات .مگار بارخالف
تعداد دیگری از دانشمندان و پژوهشگران هستند که آن ها را از اقاوام آریاایی باه حسااب مای آورناد .دیااکونف یکای از ایان
دانشمندان است که سکاها را باا توجاه باه برخای شاواهد و اساناد ،برابار باا تورانیاان در شااهنامه دانساته و مای گویاد کاه باه
نادرست ترک خوانده می شوند .او اقوام تور را سکایی و سرزمین آناان را «ایاران شارقی» دانساته اسات .کریساتن سان باا
استناد به نوشتۀ اوستا ،فریانه را متعلق به قوم تور و درستتر گفته شود ،سکاییان دانسته ،و یادآور شده است که وجود ایان
نام و دیگر نامهایی از اینگونه در میان ساکاییان مفهاوم و روشان اسات )۱۶۶ .امیاد عطاائی فارد ایاران بازرش،۱۳۸۴ ،
انتشارات اطالعات ،ص  )۹۳اقوام سکایی را ایرانی میداند و تورانیان را از تیره های سکایی دانسته اند )۱۶۷ .گروهای
از پژوهشگران در کتاب "عصر اوستا" آورده اند و می گویند اگر چه از اسامی خاصی که به وسایلۀ نویسانده گاان یوناانی
به ما رسیده ،تصور می رود که اسکی تین ها از نژاد آریان هاا باشاند .ولای باه هار حاال چناین باه نظار مای رساد کاه قبایال
جنوبی از نژاد ایرانی و قبایل شمالی منسوب به نژاد اسالوها و هندو  -ژرمنی باشند)۱۶۸ .
نکااتی کاه آورده شادند باه ایان امار رهنماون مای شاوند کاه ساکاها اجاداد خیانیاان یاا خږناۈنی هاا مای باشاند کاه ایان ادعااا را
شواهدی نیز تصدیق می دارند؛ به این صورت
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 یکی از دالیل ربط دادن نام سکائیان "تیغۀ خود" با خیااآنه یا خږنۈنی ها :در کتااب "تاجیکاان ،تااریز قادیمترین ،قادیم وقرون وسی" آمده که می گوید بعضی محققان امروزه خیانیان را با "خیااآنه" مارکوارت ،هرتسفیلد ای ).نام طایفاه ای کاه
در اویستا ذکر شده است ،ربط می دهند .آن ها دشمن زردشاتیان دشامن شااه عاادل ویشتاساه بودناد کاه حاامی زردشات مای
باشد .بر طبق متن اوستا آن ها "بدرنگ" و "بدکیش" می باشند و احتماال از جملۀ کوچیان اند .التهایم حتی تعبیر اوستا یعنی
"تیغۀ خود" و "تیغۀ سپر" را که در یک متن موهومی آمده است .یشت  )۳۰ ،۱۹با نام سکائیان "تیغۀ خود" ربط مای دهاد
و به همین اساس به نتیجه ا ی می رسد که "پاس خیااآناه براباری یکای از قبایال ساکائی باین اکساوس و یاک سارت پدیاد مای
آیند" .التهایم ف)۱۶۹ )۱۹۵۹ .
 محل سکونت اولیه :یکی از دلیل های دیگر که به این ادعا صحه می گزارد ،محل سکونت اولیه این اقاوام مای باشاد کاهسکاها در مراحل اولیه زنده گی شان در کرانه هاای علیاای رود آماو زناده گای داشاته و خږناۈنی هاا تاا کناون هام در هماان
منطقه زیست دارند و این باه آن معناا اسات کاه ایان اقاوام هایچ گااهی منطقاه ماذکور را رهاا نسااخته اناد .تامساچک یکای از
پژوهشگران کوشیده است تا ثابت نماید که ساک ها که فرقه ای از اسکی تین ها بوده و در کرانه های نهرهاای علیاای رود
آمو زنده گی می نمایند از تیرۀ ایرانیان هستند .وی معتقد است که اینان حتی اکثر صفات و خصایل ناژاد آریاائی را بهتار و
خالص تر از پارسیان و مادها نگه داشته اند)۱۷۰ .
 موجودیت عناصر عقیده تی :سکاها بنا به باور دانشمندان به عناصر طبیعت بیشتر معتقاد باوده اناد کاه برخای از عناصارعقیده تی آن ها تا کنون در عناصر فرهنگی و رسوم قدیمی خږنۈنی ها مشاهده می گردد .گویند که ساکاها در هازاره هاای
دوم و اول پیش از میالد ،دارای دینی برخاسته از آیین کهن پرستش عناصر طبیعت همچون آسمان ،خورشید و ماه بودند و
سرداران و شیوی هر طایفه امور دینی و دنیایی آنان را در دسات داشاتند[ )۱۷۱ .ایاران ناماک ،اماان الاه قریشای،۱۳۸۰ ،
ص  ]۱۳۷امروزه مراسمی در سرزمین خږنۈ ن اجرا می گردد که کامال همان دوره را به یااد مای آورد .مراسامی از قبیال
خیرپچار ،خیر چزۈن ،خدیر ایۈم و امثال آن رسومی اند که از سکاها به میراثدارانش شان خږنۈنی ها باقی مانده است.
 نپذیرفتن دین زردشتی یکی از دلیل هایی که می تواند این نکته را ثابت بسازد ،نپذیرفتن دین زردشتی است .تاورانی هاااقوامی اند که برای حفاظات از رساوم نیاگاان در برابار دیان زردشاتی قارار گرفتناد کاه خږناۈنی هاا هماناا بقایاای ایان اقاوام
هستند که در برابر دین زردشتی بودند .آبایف محققی که به اختالف دینی تورانیان و ایرانیان توجه کرده ،و ضمن اشاره به
عدم نفوذ آیین زردشت در باورهای دینای ماردم اوستیا آساها) یاادآور شاده اسات کاه اقاوام ساکایی و سارمتی تنهاا اقاوامی از
تیرههای ایرانی بودند که آیین زردشت به سرزمین شان راه نیافت و نسبت به کیش مزدیسنا بیگانه ماندند)۱۷۲ .
 نبود معبد یا هیکل الهه ها یکی از دالیل دیگر را می شود در آن جست که سکاها عبادتگاه خاص و یا هم هیکل از الهههای شان نداشتند .از نبود معبد و یا هم هیکل الهه ها و نیز ساده بودن مراسم دینی سکاها اساناد تااریخی گاواهی مای دهناد.
تعدادی از محققین از هردودت نقل قول می کنند و می آورند که هرودوت از فقدان تندیس و قربانگاه و پرستشاگاه در میاان
سکاها اظهار شگفتی مای کناد و در واقاع غیار از دؤهاای متاأخر در شاهرهای ساکایی ،هایچ پرستشاگاه یاا چیازی کاه آن را
بتوان مربوط به مراسم دینی دانست تاکنون کشف نشده اسات )۱۷۳ .و نیاز در زیار کلماۀ ساکاها در فرهناگ هاای فارسای
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آمده است سکاها عادت ندارند معبد یا هیکل آلهه را بسازند به استثنای معبد و هیکل ارس رب النوع جنگ ) هراکلس هام
در نزد آنها موردپرستش بود .سکاها برای ایان آلهاه قرباانی میکنناد و حیواناات قرباانی را از میاان حیواناات اهلای و اسابان
انتخاب می نمایند .ولی برای «ارس» قربانی انسان نیز جایز است )۱۷۴ .در خږنۈن نیز معبد خاص وجود نداشت .اگار
چه این مردمان خانه هایی که به نام "چید" مسما اند ،در اصل یک عبادتگاه تمام عیاار میترائای اسات .پاس معلاوم مای شاود
همان حالتی که سکاها داشاته اناد ایان خږناۈنی هاا نیاز اجاداد شاان را تعقیاب نماوده اناد .در ارتبااط باه قرباانی هناوز هام در
خږنۈ ن این رسم معمول می باشد که بر عالوۀ عید قربان گاهی اگر به مصیبتی سردچار می شوند قربانی به اصطالح خود
مردم آن جا "خدایی" را انجام می دهند .جالب است که تا سال های اخیر هم تعدادی فرزندان شان را ناذر مای کردناد و باه
پیر یا رهبر مذهبی می سپردند که فرد نذرشده هیچ گونه نافرمانی در برابار پیار نمای تواناد داشاته باشاد و تاا آخار عمار در
خدمت پیر است .این نشانه ها دلیلی است بر آن که خږنۈنی ها این میرا

را از اجداد شان که هماناا ساکاها باشاند باه ار

برده اند.
 کشیدن تصویر حیوانات رسم مشترک :برخی از محققین دریافته اند که در ظروف یافات شاده از ساکاها تجسام جاانوراننمایاان اسات .یکای از پژوهنادگان آورده اسات کاه در پیراماون ساکاهای سالطنتی ) (Royal Scythsکاه در جناوب روسایه
استقرار یافتند؛ و اگرچه اصل و منشأ آنها مجهول مانده است ،بااوجود ایان ،آثاار ملماوس فراوانای از زنادگی خاود برجاای
نهادند .همۀ اموال آنها ،به جز ظروف سافالین ،کاه باه دسات ماا رسایده شاامل اشایای ضاروری) نظار ماا را باه خاود جلاب
میکنند .این امر تا حدی به دلیل مهارتی است که در ساختن آنها بهکاررفته و تااندازهای به سبب سابک بسایار ویاژه تجسام
جااانورانی اساات کااه باادان وساایله قساامت اعظاام آن اشاایا تاازیین شااده اساات .ایاان تصاااویر ،نااوعی شااگفتی را نساابت بااه جهااان
جااانوران نشااان میدهااد کااه ،همااراه بااسااتعداد هنرمناادان در نشااان دادن جنبااههای اساساای ایاان جهااان ،وضااوح و قاطعیاات و
عظمتی دارد که تاکنون نظیری در هیچ مکتب دیگر هنر بدوی نداشته است .درواقع ،شکلهای حیوانی کاه ساکاها آنهاا را
برای لذت خود میکشیدند بهاندازهای سرزنده و فریبنده است که سرانجام در هنر قسمت اعظم اروپا تأثیر کرد و اثر خااص
خود را برای همیشه در آن بهجای نهاد )۱۷۵ .اگر چه پژوهنده شکل های ترسیم شدۀ حیوانی را بارای لاذت باردن ساکاها
اصرار دارد .مگر در خږنۈن که در مراسم خدیر ایۈم رسم نخچیر یا بزکوهی را می کشند نه برای لذت بردن بلکاه ناوعی
از رسومی است که به آن مردم حرمت قایل اند و کدبانوها با کشیدن تصویر نخچیار در میاان اغیال گوسافندان باه ایان بااور
اند که نخچیر در کوه ها از رمۀ بی بی فاطمۀ زهرا است که ایان بااور مای رسااند کاه زماانی ترسایم نخچیار در خادیر ایاۈم
جنبۀ مذهبی و عقیده تی داشته که بدون شک از همان دوره های قدیم به ار مانده که این میرا از آن سکاها خواهد بود.
 تشابه نام های سکاها و خږنۈن :نام پادشاه سکا "ایش پاکای  " Ishpakaiبوده که حدود  ۷۶۸پیش از میالد ،این شااه باهآشور حمله ور شد اما پیروزی نیافت[ )۱۷۶ .امپراطوری صحرانوردان ،رناه گروساه  ]۳۸٫ایان ناام شاباهت کامال باا ناام
"خوش پایقدم" که یکی از نام های معمول در خږنۈن است ،دارد .حفاظ و نگهداشات ناام هاای نیاگاان خصوصایتی اسات کاه
این مردمان طی سده های زیادی داشته اند و قدیمی ترین نام های آریایی در میان این مردم محفوظ مانده که خود نشااندهندۀ
خصوصیتی است که از سکاها به ار برده اند.
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 طرز لباس :یکی از دالیلی که می تواند مطرح گردد ،طرز لباس و موادی که در تهیه لباس استفاده می گاردد ،مای باشاد.تعدادی از پژوهشگران در این مورد آورده اناد کاه ساکاها ،لبااس هاای خاود را باا تزییناات شااد مای آراساتند و باه ایان کاار
عالقه ی بسیار داشتند و مای توانساتند کارهاای تکاه دوزی را باا چناان ظرافات و مهاارتی انجاام دهناد کاه شابیه کامال تارین
قالبدوزی ها باشد .آن ها اغلب پوست و چرم به کار می بردند )۱۷۷ .مردمان خږنۈن نیز به طرز یاد شده لبااس شاان را
آماده می سازند .خاصتا استفاده از پوسات در تهیاۀ لبااس تاا اکناون هام اداماه داشاته کاه از پوسات کااله ،واساکت ،دساتکش،
پوستین و چموس می سازند .در تصویر زیر لباس معمولی زمستانی دیده مای شاود کاه یکای از باشانده گاان خږناۈن بار تان
دارند.

تاش بیک باشندۀ دیهه بادام ناحیۀ سرچشمه شغنان افغانستان که پوستین و چموس را خود تهیه می کند.تصویر از سال ،۲۰۰۸
آرشیف شخصی پامیرزاد

البته که نه تنها لباس خود را این مردم از پوست می سازند بلکاه از پشام گوسافند هام اساتفاده مای کنناد و لبااس هاای پشامی
فرای و گشاد می سازند و می پوشند .در گذشته هاا کاه شارایط رفات و آماد باه ایان منطقاه دشاوار باود ،ماردم هماه مایحتااج
خویش را خود تولید می کردند که لباس های تابستانی شان عموما ً از پشم آماده می شد .طوری که در تصویر زیر دیده می
شود ،کاله ،دستمال گردن ،دستکش ،جاکت ،کرتی ،چکمن ،جراب ،واسکت و شوالک شلوار) را خاود یاا باا کارگااه بافناده
گی و یا هم بعضی از این اشیا را زنان با دست می بافتند.
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تاش بیک باشندۀ دیهه بادام ناحیۀ سرچشمه شغنان افغانستان که تان تکۀ پشمی) را برای دوخت لباس خودش تهیه می کند.
تصویر از سال  ،۲۰۰۸آرشیف شخصی پامیرزاد

شواهد تاریخی از سکاها گواه بر آن اند که این طرز تهیه لباس از آن ها باقی مانده که خږنۈنی ها آن را در میان کوه هاای
سربفلک کشیده تا کنون ادامه داده اند .رنه گروسه مولف "امپراطوری صاحرانوردان" از طارز لبااس ساکاها یااد میادارد و
می گوید که آنها سکاها) لباس گشاد بر تن دارند و نیم تناه و شالوار گشااد آنهاا مانناد نایم تناه و شالوار عموزادگاان ماادی و
پارسی آنهاست )۱۷۸ .پس دیده می شود که طرز لباس نیز تایید کننده این ادعا است که خږنۈنی ها همانا ادامۀ دهنده گاان
رسوم سکاها می باشند.
 خصوصیت اجتماعی :یکی دیگر از دالیلی که تاییدکنندۀ ادعا می باشد ،برخی از خصوصیات اجتماعی ساکاها مای باشادکه در میان مردمان امروزی خږنۈنی ها مشاهده می شاود .ایان خصوصایت را در یادداشات هاای بقازاط مای تاوان مشااهده
کرد که می نویسد آنها فرباه و تنبال و بذلاه گاو بودناد .شاراب مای نوشایدند و باا نوشایدن از یاک ظارف ،پیماان بارادری باا
محبت می بستند و با خواندن و رقصیدن همراه طب و سازهای زهیی شبیه عوب به تفرید می پرداختند)۱۷۹ .
یکی از این خصوصیات که بذله گویی است یک جزء اساسی سایکالوجی اجتماعی خږنۈنی ها می باشد .در هار خاانواده و
هر اجتماع این مردمان اوقات شاان را باا طنزهاا ،بذلاه هاا و باه اصاطالح آن هاا "نزیار" کاه در میاان مردماان دیگار باه آن
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"قافیه" گویند ،می گذرانند .همینطور ،رقص و موسیقی با سازهای زهی یادگاری از دوران باستان در میان خږنۈنی ها می
باشد .بدون شک چنین روان و سایکالوجی از آن دوره از دوران سکاها شکل گرفته باشد.
 زبان :زبان نیز می تواند نشان دهد که در درازنای زمان از سکاها به خږنۈنی ها به ار گذاشته شده که این خاود دلیلایاست بر مسئله هویت خږنۈ نی ها و سکاها که از اتنیک سر بارآورده اناد .ساکاها دارای زباان خاود باوده اناد کاه تعادادی از
زبانشناسااان آن را در میااان زبااان هااای آریااایی قاارار میدهنااد .از ایاان زبااان در اسااناد تاااریخی تااذکر بااه عماال آمااده اساات .از
هووخشات َر “پادشااه مااد” ،باا گروهای از ساکاییان جنگجاو کاه باه او پنااه آورده بودناد؛ باه
هرودوت نقل است ،می نویسد کاه َ
احترام رفتار کرد و دسته ای از کودکان ماد را به ایشان سپرد تا زباان خاود را باه آناان بیاموزانناد .هماین ماوری برخای از
افسااانه هااای ملاای و داسااتانهای سااکایی را درباااره اصاال و نااژاد و تاااریز کهاان ایاان قااوم آورده اساات .همچنااان اسااترابون
جغرافیایی نویس یونانی ساده نخسات مایالدی) باه نزدیکای فاراوان زبانهاای ساکایی و ماادی و پارسای باساتان اشااره کارده
است )۱۸۰ .هرچند از زبان سکائی در دوره باستان اثری جز چند واژه و نام خاص باقی نمانده است اما از ایان زباان در
دوره ی میانه ،آثار زیادی در ختن و تمشاق و مرتاق یافات شاده کاه بیشاترآنها ،مرباوط باه ساده ی هفاتم تاا دهام مایالدی مای
باشند ،برای نوشتن این زبان از الفبای براهمی استفاده شده که برای نگارش سکایی متناسب شده بود؛ این الفبا را سکاها از
هندیها و آنها نیز از آرامی ها گرفته بودند)۱۸۱ .
ادامۀ زبان سکائی را دانشمندان در زبان های دستۀ پامیری می بینند؛ تومسچک دانشمندی است که به این بااور مای باشاد.
او که در بارۀ زبان های پامیری تحقیقات زیادی نموده است .طبق این پی جوئی ها وی چنین نتیجه گرفته که پامیری هاا از
نژاد ساک ها  Saksمی باشند .طبق عقیدۀ وی ساک ها تیره ای از نژاد خالص ایرانی هستند که روش زناده گای ایرانیاان
باستانی را به مراتب بهتر از پارسیان مادی که تحت تأثیر همه جانبۀ سامی ها قارار گرفتاه اناد ،حفاظ نماوده بودناد)۱۸۲ .
اگر چه کلمات سکائی به تعداد زیاد در دسترس نیستند و صرف چند کلمۀ محدود در حادود  ۲۲کلماه) در اختیاار اسات کاه
از این میان تعدادی از آن ها تا کنون هم در زبان خږنۈنی وجود دارند؛ نمونۀ آن ها در جدول زیر )۱۸۳
فارسی
گوش
سگ
روباه
گرش
خوردن
شش
آتش

سکائی
Gausa
Kuti
raupasa
Varka
Xvar
Xsas
Sauka

خږنۈنے
غۈږ ̌γůγ
کد Kud
رۈپڅک raupcak
وورج wuarj
خیداو xeedaw
خاږ ̌xoγ
سۈلک بخشی پائینی کڅار)  ،یاڅ saulak

بودن کلمه های سکائی در زبان خږنۈنی شاهد مدعا است که خږنۈنی ها همان سکاهای تاریخی اند که تا کنون ادامۀ حیات
دارند .همچنان عالو بر این در حفاری ترکستان چینی متونی از بوداییان به دست آمد که به دو لغت که تا آن روز از وجود
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آن اطالعی نداشتند ،نوشته شده بود .امروز آن دو لغت را سکایی و تخاری می نامند .سکایی زبان قاوم هنادو ساکایی اسات
و از شعب زبان های شار ایاران اسات کاه اماروز لغات افغاانی پشاتو) و چناد لهجاۀ پاامیری مثال سااریکولی و شاوغنی و
واخی و غیره از آن جمله اند)۱۸۴ .
 دلیلی که از نظر تاریخی ثابت می سازد خیااآنه همان سکائی ها اند در اوستا نیز مشاهود اسات .التهاایم دانشامندی کاه ایانامر را به ثبوت رسانیده متکی بر حواد تاریخی دلیلش را موثق می سازد .می گوید که در روایت متداول اوساتائی یشات
 ) ۸۷.۱۹ ،۳.۲.۹خیااآنه چاون دشامنان وشتاساه حاامی زردشات مشاخص شاده بودناد ،اماا ایان یقاین نیسات کاه آن هاا تنهاا
کسانی بوده باشند که کاله های نوکدار و کاله خود یا زره سر را مثل سکایی می پوشیدند ،آن شکلی که فرانز التهایم فرض
کرده است .التهایم هم چنان آن ها را با سکایی معین کرد ،اگرچه امیانوس آن ها را در راپور خود در باارۀ محاصارۀ امیادا
بااه طااور واضااد مشااخص ساااخت .صاارفا ً عماال ماارده سااوزانی آن هااا البتااه بساانده خواهااد بااود کااه آنهااا را در خصااومت بااا
زردشتیت ببرد)۱۸۵ .

 -۲رابطه خیونان و کوشانی ها
یکی از سلطنت هایی که در حوزۀ وسیعی حاکمیت داشته این کوشانی هاا بودناد .تعاداد دانشامندان را عقیاده بار آن اسات کاه
کوشانها یکی از پنج تیره یوئهچی بودند که در جریان مهاجرت از آسایای میاناه باه سام ت سارزمینهای ایرانای شارقی در
افغانستان امروزی و به ویژه بلز ساکن شدند .یوئهچی شکل چینی نام این اقاوام و در مناابع دیگار ناام اصالی آنهاا کوشاانی
ثبت است .امروزه تاریز نگاران معتقدند که یوئهچی باه شاکل اتحادیاه ای از اقاوام ایرانای و تخااری بودناد )۱۸۶ .هرچناد
گروه دیگری از دانشمند آن را نمی پذیرند و ادعا آن را دارند که این اقوام از تبار ترک باشند.
دولت کوشانی در میان سال های  ۴۰تا  ۲۲۰م.بر بخش بزرگی از آسیا حاکمیت داشتند که از جملۀ قبایال ساکائی باوده و
اصال در کاشغرستان ساکن و با چین همسایه بودند .ایان هاا همچناان در حاوزۀ سایحون ،شامال بحیارۀ خازر و شامال بحیارۀ
سیاه زیست می کردند و از قرن هفتم تا قرن سوم قبل از میالد از تیانشان تا ارال گساترش یافتناد .کوشاانی هاا یاا یاوچی هاا
شرقیترین قبایل ستی استند که بین توئن هوانگ و کی لین سکونت داشتند و با هوانگ نوهاا در زد و خاورد بودناد .کوشاانی
هااا باااالخزه در اثاار فشااار هیوانااگ نوهااا از مسااکن خااود جاادا و از حااوزۀ ایلاای و طااارم گذشااته وارد اراضاای بااین النهاارین
سیحون و جیحون) شدن د .از فشار همین ها بود که قبایل سکائی به شمول تخاری ها از آن جا به افغانستان ریختند و از آن
جمله تخارستان به نام تخارها موسوم گردید .اماا یاوچی هاا خاود در قارن اول قبال از مایالد جیحاون را در شامال افغانساتان
عبور و باختر را اشغال کردند)۱۸۷ .
بر اساس منابع چینی کوشانی ها یکی از پنج تیره قومی که نامش به شکل یوئهچی در زبان چینی ضبط شدهاست ،بودند .باا
این حال تاریخدانان معاصر باور دارند آنها به شکل اتحادیه کوچ رویی از اقوام آریایی و تخاری بودند)۱۸۸ .
در برخی حاالت مورخین میاان خیونیاان تااریخی یاا خږناۈنی هاای اماروزی باا کوشاانیان تفااوتی را نمای گذارناد .باباا جاان
غفورف موری تاجیک بر گفته های مارکوارت تکیه نموده و آورده است بر اساس ادعای فردوسی راجع به آن کاه پاس از
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شکست ترک ها اشراف چغانیان و ختالن و بلز و بخارا مجبور بودند که به ایران خراج بدهند به همین واقعه رابطه داشاته
باشد .در بارۀ کدام تارک هاا ساخن رفتاه باشاد ،شاکی نیسات کاه ایان ناام اناز رانیازم اسات .ماارکوارت باه دو جهات باه ایان
موضوع توجه دارد .اوالً  -در یک داستان پهلوی "یادگاار زریاران" از رزم شااه ایاران ویشتاساه و شااه خیانیاان ارجاساه
سخن می رود و ضمنا ً کارزار در دشت های ناحیۀ مرو بوده است .بعد از پیروزی ویشتاسه به بلز بر می گاردد .هماه ای
این تفصیالت محاربات بهارام گاور را باه یااد مای آورد .دوم  -ولیعهاد خراساان عناوان "مرزباان کوشاان" یعنای سارحددار
کوشان) را صاحب می شود .مارکوارت بار اسااس ایان توضاید باه چناین نتیجاه ای مای رساد کاه بهارام گاور در حقیقات باا
خیانیان جنگیده بود و این نتیجۀ وی قابل باور می باشد )۱۸۹ .در این متن مسئله بر سر جنگ هاای تاورانی هاا باا ایرانای
ها است که در کتاب "یادگار زریران" توضاید گردیاده و در ایان کتااب شااه خیانیاان ارجاساه آماده اسات .ایان کاه در دورۀ
بهرام به ولیعهد خراسان عنوان "مرزبان کوشان" داده شده شاید هم به نظر موری تاجیک یکی بودن کوشانی هاا و خیانیاان
را نشان بدهد .اگرچه ،در بسا منابع دیگار کوشاانی هاا و خیانیاان یاا خږناۈنی هاا را جادا از هام و در دوره هاای متفااوت باا
هویت مشخص در اسناد تااریخی نشاان میدهناد .چناان چاه در مقالاه ای در مجلاۀ آریاناا مای خاوانیم در قارن  ۵و  ۶بقایاای
کوشانیان کیداری و هیپتالیان خیونی یعنی آریائیان سپید نژاد از نیشاپور تا مجاری سند حکمرانای داشاتند الجارم بقایاای ایان
خاندان های شاهی به طور ملوک الطوایف در هرگوشه این سرزمین حکم می راندناد کاه مورخاان و جغرافیانویساان عارب
از آن ها به نام های سابق الذکر یاد کرده اند)۱۹۰ .
این که این دو پادشاهی یکی بودند یا از هم جدا بودند هنوز با اسناد معتبر به ثبوت نرسیده مگر آن چه ثابات شاده ایان اسات
که میان آن ها روابطی وجاود داشاته کاه شااید هام ایان رواباط بار اسااس هویات اتنیکای آن هاا باوده باشاد .ایان رواباط بارای
مورخین روشن بوده که در آثار شان آن را بازتاب داده اند .در کتاب "تاجیکان قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی" نوشته اند
در ایران گمان داشتند یا می دانستند) که بین خیانیان جدیدالورود و کوشانیان معلوم از قدیم نوعی روابطی وجاود دارد .در
عهد یزدگرد دوم  ۴۵۷ - ۴۳۸م ).جنگ علیه کوچیان شمالی ادامه داشت .موری ارمن به نام ایگای شای وارده پات کاه در
این جنگ شرکت داشت ،خبر می دهد که شاه ساسانیان ناگهان به کشور خیانیان تاخت که آن ها را کوشانیان نیز مای گویناد
و دو سال جنگید .ولی نتوانست آن ها را مطیع خود سازد .تریور ک .و )۱۹۵۴ .غفورف نتیجه می گیارد و مای گویاد کاه
خالصه این که دو مأخذی که با هم مطلقا ً وابسته نیست خیانیان را با کوشانیان مرتبط کرده است .این اثباات عقیاده ای اسات
که خیانیان را از کوشانیان نشاید جدا کرد )۱۹۱ .این روابط در مقابله ها بیشتر واضد مای شاود؛ چنانچاه مقابلاۀ شااه پاور
دوم با خیانیان این نکته را به وضاحت می یابیم .باباجان غفورف آورده است در سال  ۳۴۶م .یا  ۳۴۷شاه ساساانیان ،شااه
پور دوم در سرحد شرقی دولت خود اقامت داشت .زیرا ،در آن جا به قول امی آن مارسلین خیانیان و اوسن ها که خاود را
ایوسن می گفتند ،می خواستند هجوم ببرند .مارکوارت پیشنهاد کرد که در کلمۀ ایوسان یاک حارف غلاط شاده اسات و آن را
کوسن یعنی کوشان باید خواند .اگر این گونه اصالح را بپذیریم پس خیانیان با کوشاانیان باا کیاداریان نیاز) همگاون و حتای
یکجا می شوند .بعد از این امین مارسیلین نقل می کند که به شاه پور میسر شده است با خلق هاای دور دسات یعنای خیانیاان
و گیالن ها معائده عقد کند)۱۹۲ .
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اگر چه منابع تاریخی نشان می دهد که این دو سلطنت های جادا از هام و در یاک زماانی بااهم باوده اناد .چنانچاه ایان مناابع
نشان می دهد که در نیمه دوم سده چهارم ،تنها خیونی ها و قبایل وابسته باه آناان کاه از شامال آماده بودناد ،مای توانساتند بار
دولت باختری کوشان فشار بیاورند .از جاایی کاه شااپور دوم در ساال هاای دهاه پنجااه ساده چهاارم هام باا خیونیاان و هام باا
کوشانیان درگیر نبردهای سخت و سهمگین بود ،می توان چنین پنداشات کاه نیروهاای متحاده کوشاانیان و خیونیاان یکجاا در
برابر نیروهای ایرانی می رزمیدند .از این جا بر می آید که برخوردی که منجار باه انتقاال پایتخات کیادارا گردیاد ،باا بساتن
کدامین سازشنامه با واگذار کردن بخشی از متصرفات کیدارا که آخرین آن می توانست تنها منااطقی واقاع در کراناه راسات
آمودریا باشد ،ب ه [خیونیان] پایان یافته بود .حمله باه بااختر کاه در کراناه چاه آماو قارار داشات) ،از ساوی شار باه دالیال
صرفا جغرافیایی ناممکن پنداشته می شود )۱۹۳ .همین حادثه یادشده نمایانگر آن است که ساه قاوم بااهم بار علیاه ایرانیاان
همزمان عمل بوده باشند .این ادعا در داستان های شاهنامه نیز تکرار شده است؛ در بیتی آمده است شاهنامه ،ص )۲۷
کشانی و شگنی و وهری سپاه

دگرگونه جوشن دگرگون کاله

از این سند یک امر هو یدا می گردد که این وهری ساپاه بادون شاک هماان کیاداری هاای تااریخی اناد کاه در برابار ایرانیاان
قرار گرفته بودند .در شاهنامه نیز همین ارتباط میان این دو پادشاهی کوشانی ها و خیونان تایید می گردد .با این تفاوت کاه
تا این جا خږنۈ نی ها زیر نام خیانیان یا خیااآنه و یا هم خیون و امثال آن در آثاار ماورخین قیاد شاده باود ،مگار در شااهنامه
نام خږنۈ ن باه صاورت شاگنان و گااهی هام باه ناام شانگان و شاکنان در آماده اسات .چنانچاه در زماره منااطق شااهنامه کاه
صحنه های لشکرکشی ها ،رزم و پیکار در آن برپا بوده و یکی از چهره های نمایان طرف های جنگ شااهنامه مای باشاد؛
از شگنان نام برده شده است .در بیتی آمده است شاهنامه ،صفحه)۴۵۰
ز بلز و ز شگنان و آمـــــوی و زم

سلید و سپاه خواست و گنج و درم

باشنده گان شغنان یا به زبان شاهنامه شگنان باه ناام شاغنی یاا باه گفتاه شااهنامه شاگنی در ماواردی یااد شاده اناد .بیشاتر ایان
باشنده گان یا شاید هم مراد از قومیت باشد ) در پهلوی کوشانی ها یا کشانی ها قرار داده می شاوند .آن هاا از جملاه ساپاه
قابل حساب برای تورانی ها می باشاند کاه در برابار ایرانیاان آورده مای شاوند .داساتان « آمادن پیاران باه نازد رساتم » ایان
مسئله را بیان می کند .وقتی رستم پیران سردار لشکر توران را به نزد خویش فرا می خواند و باا او شارایط متارکاه جناگ
را مطرح می کند ،پیران نیز جنگ را بی معنی می گوید و به رستم هشدار می دهاد کاه اگار جناگ صاورت بگیارد؛ در آن
صورت شاهنامه ،صفحه)۱۹۹ ،
گر ایدون که جنگی بود همگـــــروه

تلی کشــــته بینی به باالی کــــــــوه

کشانی و شگــــــنی و سقالب و هند

از این مــــــــرز تا پیش دریــــا سند

شغنی ها در شاهنامه در جمله سران توران به حساب می آیند .سرانی که در این سپاه تصمیم گیرنده اند .داستان « رستم باا
خاقان چین » به این مطلب صحه می گذارد .در این داستان زمانی خاقان از کشته شدن کاموس در صحنه پیکار آگاهی می
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یابد؛ دیگر سران سپاه نیز آگاه شده و غمگین می شوند .همه به خاقان مراجعه مای نمایناد و تصامیم مشاترک مای گیرناد؛ از
سخن شاهنامه

شاهنامه ،صفحه)۱۹۶،

کشانی و شگـــــنی و گـــــردان بلز

ز کاموس شان تیره شد روز و تلز

شغنی ها در لشکر توران برای ایرانیان نیز اقوام قابل محاسبه بوده اند .در داستان «نامه نوشتن رساتم باه کیخسارو» وقتای
رستم از چگونگی وضعیت نبرد به کیخسرو نامه می نویسد؛ در نامه از موجودیت اقوام که در نبرد شامل هستند ،معلومات
می دهد .رستم برای کمک خواستن از کیخسرو از سپاه زیاد توران خبر می دهد و می نویسد شاهنامه ،صفحه)۲۰۲،
همانا که شمشــــــیرزن صد هـــزار

ز دشمـــن فــــزون بود در کارزار

کشـــانی و شگـــــنی و چینی و هند

سپــــاهی ز چین تا به دریـــای سند

با درنظر داشت منابع باال دیده می شود کاه کوشاانی هاا و خږناۈنی هاا کاه ناام آن هاا باه اشاکال خیانیاان یاا شاگنانی هاا نیاز
مطرح بوده با هم قرابت داشته و در ارتباط هم بوده اند.
 -۳خیونان و کیداری ها
کیداری ها مردمانی از بازمانده گان کوشانی های سکایی اند که در عصرهای اولیه در سرزمین های آسیای میانه و آسایای
جنوبی حکمروایی داشته اند .به باور دانشمندان نام آن ها از نام نخستین فرمانروای شاان کیادارا گرفتاه شاده اسات .سائچیف
محقق روسی در کتابش زیر عنوان "دودمان ها" چااه ،مساکو ،۲۰۰۸ ،ص )۵۶۳ .ایان نتیجاه را اعاالم داشاته اسات کاه
"در سال های دهه بیست سده پنجم قبیله دیگر دامدار کوچ نشین تخارها که از بازماندگان کوشانیان به شمار می آمدند) ،به
رهبری کیدارا از شر از راه رود سیر و کرانه های خااوری دریاچاه ارال باه ساوی خاوارزم و حوضاه آماو کوچیدناد .از
همین رو در منابع تاریخی به نام کیداری ها یاد می شوند .کیداری ها به زودی حوضه آمو را تصرف کردند و همین گوناه
سرزمین های غربی و جنوبی سغد را و دولت خود را در گستره جنوبی دولت خیونی ها تثبیت نمودند و شهر بلاز واقاع در
کرانه چه آمو را به عنوان پایتخت خود برگزیدناد )۱۹۴ .هماین محقاق مای گویاد کاه در ایان هنگاام خیاونی هاا در گساتره
پهناوری از دامنه های جنوبی کوه های اورال در همسایگی اورها یا اورالی گرفته تا کراناه هاای دریاچاه ارال باود و بااش
داشتند .در اثر فشار اقوام یفتلای دولات کیاداری کاه در بلاز حاکمیات داشات ،بعادتر باه طارف هناد عزیمات کردناد .از جملاۀ
دانشمندان ماک گاوورن  )The early empires in Central Asia. 1939, стр. 408 и сл) МсGоwernمای پنداشات
کااه برآماادن کیاادارا از پایتخاات قاادیمی یوئااه شاای هااا در لبااه غرباای متصاارفاتش ،و سااپس هاام لشکرکشاای بااه هنااد؛ ناشاای از
فشارهای هپتالیان بود کاه در حاوالی ۴۲۵بااختر را تصارف نماوده بودناد .وی تشاکیل دولات یوئاه شای هاای کوچاک را باا
تسلط پسر کیدارا بر پیشاور مارتبط مای داناد )۱۹۵ .در مناابع غربای کیاداریان یاا قاوم کیادار باه گروهای از اقاوام ایرانای
تبااار گفتااه میشااود و طبااق منااابع چیناای کیااداریان قااوم کوشااانیان یااا جزئاای از کوشااانیان بودهانااد )۱۹۶ .اگاار چااه برخاای از
دانشمندان باور دیگاری دارناد و مای گویناد کاه کوشانشااهان نیاز در میاناه ساده چهاارم مایالدی و پاس از شکسات در برابار
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کیداریان از بین رفتند .هر چند که سکههای کیداری به تقلید از سکههای کوشانی ضارب شاده و ایان نشاان میدهاد کاه آناان
مدعی جانشینی کوشانیان بودند)۱۹۷ .
در مورد هویت قومی کیداری ها پژوهشگران دارای باورهای متفاوت اند .هرچند دانشمندان آن ها را نیز مثال کوشاانی هاا
و یفتلی از جملۀ هون های سفید به حساب می آورند .از جمله ن .و .پیگولیفسکایا ) Pigulevskaya N.V.
[Сирийские источники по истории народов СССР. М., 1941, стр. 50 и сл ].
بر آن بود که کیداریان یکی از تیره های هون های سفید بودند که نام خود را از پیشوای شان – کیادارا گرفتاه بودناد .وی
لشکرکشی کیداریان به هند را مانند مارکوارت ،با شکست در مبارزه با پیروز پیوند می زند در باارۀ هویات قاومی کیاداری
ها محققین همان اشتباه را مرتکب می شوند آن گونه که در مورد خږنۈنی ها شاده اناد کاه حارف "ی" ایان ناام را باه حارف
"هـ" اشتباه گرفته و از نام خیون کلمه هون را برآورده و آن ها را چنین خطاب نمایند که بعادش هام آناان را باه اقاوام تارک
منسوب می سازند .چنانچه همین ادعا در گفته هاای برخای از دانشامندان باه وضااحت دیاده مای شاود .گروهای از ماورخین
چون دنی ،احمد حسن و لیتونساکی چاارراه هاای تمادن هاا از  ۲۵۰تاا  ۷۵۰مایالدی ،یونساکو ،ص.ص )۱۲۰ -۱۱۹ .بار
یادداشت های پریسکس تکیاه کارده و مای گویناد کاه پریساکس  Priscusماوری عصار پانجم بیازانتین آن هاا را هاون هاای
کیداری یا " هون هایی که کیداری ها اند" نامیده است .اقوام هونا یا خیونیت ها به هون ها آن هایی که اروپای شرقی را در
عین زمان تصرف کردند با هم مرتبط بودند ،با آنکه این مسائله بحا برانگیاز اسات .آن هاا از هیفتالیات هاا یفتلای هاا) کاه
جانشین آن در عصر بعدی شدند ،کامال متفاوت اند)۱۹۸ .
تفکیک کیداری ها از سایر اقوام تورانی آریایی که در آثار مورخین آمده تا حدی اشکاالتی دارد .در منابع مختلف ادعاهای
متفاوتی شده که گاهی کیداری ها با کوشانی ها و گاهی هم با یفتلی ها و برخی اوقات با خیونیاان در نوشاته هاا مخاتلط شاده
اند .در تاریز افغانستان ب ه قلم احمد علی کهزاد همین تفکیک دیده نمی شود .وی در بخشی از جنگ های یزدگرد چنین مای
آورد " یزدگرد شکستی به پادشاه هون های عالقۀ چول که در شمال گرگان قرار داشتند ،وارد نمود .خاک آن ها را گرفات
و آن جا "شهرستان گرگان" را بنا نمود و چناد ساالی در مجااورت سارحد کاه ماورد تهااجم بربرهاا واقاع شاده باود ،نشسات.
سپس همین که تهاجم قبایل "هونی" یا "خیاونی" موساوم باه کیاداری کاه در شار در عالقاۀ طالقاان محساوس شاد ،او را باه
گرفتن سالح مجبور نمود" )۱۹۹ .همین طور موری تاجیک باباجان غفورف نیز به آن تاکید می ورزد و می گوید که باید
گفت که در مأخذ خیانیان و کیداریان با هم مخلوط می شوند ولی در بین اطالعات در بارۀ خیانیاان و هیطالیاان حاد و حادود
قایل شدن نیز خیلی مشکل است .این حرف ها به وقایع نیمۀ اول و اواسط قرن پنجم بهرام گاور  ۴۳۷ - ۴۲۰م ).باه تخات
ساسانیان نشست و دیری نگذشت که با خاقان ترکان در خراسان در افتاد و مملکت را غارت کرد .بهرام گاور وانماود کارد
که به آذربایجان می رود)۲۰۰ .
رویهمرفته یک مسئله واضد است که اقوام متذکره از جملۀ بازماناده گاان ساکاها اناد کاه در دوره هاای مختلاف حکمروایای
داشته اند .مگر از قراین معلوم می شود که حکمروایی خیونیان و کیداری ها در عین دورۀ تاریخی بوده اسات .کیاداری هاا
که عصرهای  ۴ام و  ۵ام بر سر قدرت بوده اند از خیونیان نیز صحبت می شود که در هماین دوره آن هاا نیاز زیساته اناد.
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نویسنده ارمنی یگای شای واردپات  Vardapet Yeghisheکسای کاه خاود در جناگ پارسایان باا قبایال شامال اشاتراک
ورزیده بود ،می نویسد که شاه یزدگرد دوم ساساانی  » )۴۳۸-۴۵۷ناگهاانی بار سارزمین خیاون هاا کاه همچناین کوشاانیان
نامیده می شوند ،تاخت و با آن ها دو سال آزگار جنگید ،اما نتوانسات ایشاان را باه انقیااد درآورد )۲۰۱ «.باا آن کاه مناابع
تاریخی شاهد اند که خیونیان و کوشانی ها نه یک سلطنت بلکه جدا از هم و در پهلوی هم بوده اند ،باز هم از یک ماورخی
که همزمان با این سلطنت ها زیسته و شاهد زنده آن حواد بوده نقل کرده می شود که گویا خیونیان کوشاانی هاا گفتاه شاده
اند .فقط می توان یک مسئله را پاذیرفت کاه ایان جناگ زماانی صاورت گرفتاه باشاد کاه کوشاانی هاا و خیونیاان باه صاورت
متحدانااه باار ضااد شاااه ساسااانی در جنااگ بااوده کااه مااوری آن را روایاات کاارده اساات .هرچنااد تعاادادی از مااورخین از مقابلااۀ
کیداریها و خیونیان در برابر ساسانیان مای گویناد کاه باااالثر اتحااد ایان دو سارانجام کیاداری هاا از سالطۀ ایاران نجاات مای
یابند .در برخی منابع تاکید شده است که کیدارا به یاری خیونیان باه وابساتگی از ایاران پایاان داد و ساپس برخای از منااطق
شمال هند را گرفت و شاید چنین قصد داشت امپراتوری کوشانی را احیاء کند .اما هنگام تقسیم مناطق متصرفه با بخشی از
خیونیان که در لشکرکشی [در برابر ساسانیان] اشتراک داشتند ،درگیری ری مای دهاد .ایان درگیاری کیادارا را نااگزیر مای
سازد تا افغانستان مرکزی را به خیونیان بدهد .آن بخش از خونیان کاه در نزدیکای دریاای کساپین مساتقر گردیاده بودناد ،از
کیدارا جدا نبودند و کماکان به حفظ روابط نزدیک با بازماندگان او ادامه می دادند که چنین چیزی تاا دوره معینای اساتقالل
آن ها از ایران را تامین می کرد)۲۰۲ .
در این متن جدایی کیداری هاا از خیونیاان آماده اسات ،باا آن کاه در اکثار نوشاته هاا کیاداری هاا یکای از جملاۀ چهاار دولات
خیونیان محسوب می شود .چنانچه در ویکی پدیا آماده اسات کاه کیاداری هاا بعاد از کیادارا باه چیناایی جیادئولو ،Jiduolo
تلفظ قدیمی کجیی تا ال  ) Kjie-ta-laیکی از فرمانروایان شان به این نام مسمی شاده بودناد .کیاداری هاا کاه یاک بخاش از
یک گروه هونا ظااهر شاده اناد در مناابع التینای چاون کیرمای خیونیات هاا از ایرانای هاای خیاون کرمیار) یاا "هوناا ساری"
شناخته شده اند .کیداری ها نخستین دولت از چهار دولت عمدۀ خیونیت یا هونا در آسیای مرکزی تاسیس کردند که متعاقاب
آن هیفتالیت ها یفتلی ها) ،الکون و نیراک بودناد .کیاداری هاا متارادف باا "کرمیار خیاون" خیونیات هاای ساری و یاا بحا
برانگیزتر هون های سری) یک بخش فرعی عمده خیونیت ها دوشادوش باا ساپت خیاون خیونیات هاای سافید) ظااهر شاده
اند .در یک مهر کشف شده به تازه گی با یک مجسمه مشابه به سکه های کیداری ها آن فرمانروا خودش را "شااه هاون هاا
و کوشان شاه بزرش" در باختر نامیده است )۲۰۳ .در صورتی که کیداری ها یکی از چهار دولت خیونیان به حساب آمده
چطااور باااز جااداییش مطاارح شااود ،بااه نظاارم در ایاان جااا اساساا ً اقااوام یفتلاای ماادنظر بااوده کااه در اوایاال بااا کیااداری هااا از در
همکاری پیش آمدند و بعدا ً به اثر فشار یفتلی ها بود که کیداری ها به طرف هند رهسپار شدند .مورخین گویند کاه کیاداری
هااا درساات ماننااد خیونیاات هااا ناااگزیر گردیدنااد نبردهااای پیوسااته یاای را بااا ایااران پاایش ببرنااد .بااه سااال  ۴۶۸پیااروز پایتخاات
کیداریان را گرفت و پادشاهی شان را برانداخت .پس از این ،بازماندگان کیداریان به هناد رفتناد .کیاداری هاا نااگزیر بودناد
در دو جبهه بجنگنند زیرا در این هنگام یک قوم دیگر کوچی آسیای مرکزی– یفتلی ها بار زماین هاای شاان تاختناد و آناان
را وادار گردانیدند تا با گذشتن از کوه های هندوکش به گندهارا پورشاپور یا پیشااور) بروناد« )۲۰۴ .در تعادادی زیاادی
از منابع همین تفاوت نام اقوام به چشم می خاورد .تعادادی یاک حادثاه مشاخص تااریخی را باه یاک قاوم مخاتص سااخته در
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صورتی که عین حادثه تاریخی به نام قوم دیگری درج شده است .چنانچه در این ماتن مای خاوانیم "در هنگاام فرماانروایی
پیروز لغایت تا  )، ۴۶۸تئاتر اصلی جنگ دوباره منطقه دریای کسپین گردید .باا ایان هام برخوردهاا در منااطق شارقی تار
نیز رد نمی گرد د .اگر به فهرست حریفان ایران در دوره مورد بررسی نگاه کنیم ،در گام نخسات واقعیات زیار جلاب توجاه
می کند  Yeghisheدر باره جنگ با کوشانیان در سال های  ۴۴۹-۴۴۲سخن می گوید .بر اساس گاهنامه شهر Seloh
bet des Krakاین جنگ در منطقه چول یا  Slohری داده بود .بسیار جالب اسات کاه پریساک دشامنان پیاروز را هاون
های کیداری می نامد .در حالی که  Stylite Yeshuآن ها را هون های خیونی می خواند )۲۰۵ .همین عدم تفکیک نام
اقوام درگیر در جنگ ها سبب گردیده تا واقعیت تاریخی در ابهام قرار گیرد .بعدها که تاسیس دولت کیاداری در شامال هناد
به نام یوچی شهرت یافت که در گزارشی آمده است که تسیدولو کیادارا) کاه از دسات هاون هاا راناده شاده باود ،باا گذاشاتن
پسرش به پیشاور به غرب رفت .چنین بر می آید که میان او و خیونیان که ،بی تردید نادرست هاون هاا خواناده شاده اناد)،
کدام برخوردی شاید بر سر تقسیم زمین های فتد شده ری داده بود .شاید کیدارا ناگزیر شاده باود بخشای از متصارفات خاود
در گستره کنونی افغانستان را به خیونیان بدهد که منجر به تقسیم سرزمین او به دو بخاش شامالی و جناوبی و ظهاور دولات
مستقل یوئه شی های کوچک در پورشاپور گردید)۲۰۶ .
با نظر اندازی به حاواد

و ارتباطاات اقاوام کیاداری و خیونیاان نتیجاه باه دسات مای آیاد کاه چاون خیونیاان یادشاده در آثاار

مورخین همانا خږنۈ نی های امروزی هستند که در باآلب آمو دریا هنوز سکونت دارند ،بدون تردید کیداری هاا هام نااگزیر
از اقوامی باشند که امروز هم با خږناۈنی هاا در ارتبااط باشاند کاه باه بااورم ایان اقاوام عباارت از مردماان روشاانی اناد کاه
خویش را "رښېن  "Rex̌īenروشانی) می خوانند .طوری که در گذشته این اقوام با هم یکی پنداشته شده و گاه هام از هام
جدا در آثار مورخین آمده است ،امروز نیز چنین مناسبت بین این اقوام مشاهده می گردد.
نکته ای که در این جا قابل دقت و تأمل است همانا نام این اقوام در آثار مورخین می باشد که ایان ناام هاا باه صاورت هاای
متفاوت در آثار شان ظاهر می گردد .از این رو گاهی واقع می شود که یک قوم با دو نام متفاوت در منابع آورده شاود .آن
چه در این پژوهش باه آن رو بارو شادم و مشاکلی را در بررسای از خصوصایات ایان اقاوام ایجااد کارده هماین نکتاه اسات.
چنان چاه تاا کناون مشخصاات اقاوامی را باه ناام کیاداری در صافحات تااریخی جساتجو دارم کاه باا خږناۈنی هاا گااهی یکای
پنداشته شده و گاهی هم از هم جدا مطرح می گردیدند .مشخصاتی که از این اقوام برجساته شاده و تاذکر دادم کاه هماناا ایان
بدون شک مردمان "رښېن" روشانی) ها اند .همین مردمان با چنین مشخصات در منبع دیگاری باه "کومیادو" هاا ناام بارده
شده است.در این اثر یادآوری شده که در بین قبایل عماده سااس هاا پلینای "کومیادو" هاا و "بیلتاو" هاا را تشاخیص مای دهاد.
بیلتو ها که در وسط کوه های ایمایوس قرار داشتند ،اهالی کوهساتانی اکساوس علیاا بودناد و کومیادوها در دره هاای عمیقای
مسااکن داشااتند کااه از کنااار ماااورای اکسااوس راهاای باادانجا منتهاای ماای گردیااد و ایاان معاااونین دره هااای قریااب وادی باازرش
رودخانۀ اکسوس را شاداب می ساختند .موقعیت کومیدوهای پیشین با مقایساۀ رواباط چینای و باا تحقیقاات میجار کیناگ هاام
روشن گردیده است .شرحی را که کرنیل یول در اثر جغرافیایی خود راجع به مجرای علیای اکسوس نوشته و می گوید کاه
در شباهت سرزمین کومیدوها یا سرزمین "کیاو -مای -تاو" کاه زایار چینای آن را باه عناوان یاک ایالات کوهساتانی واقاع در
شر تخارستان توضید می کند ،واضد و آشکار است ذریعۀ مسیو کینگ هام ثابت گردیده و نیز تشاریحات جغرافیاایی کاه
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چینی ها در بارۀ این منطقه می دهند هرگونه اشتباه را رفع می سازد .چینی ها می گویند که این منطقه در شر ختل واقاع
بوده و توساط کاوه هاای تساونگ لیناگ یاا پاامیر احاطاه شاده اسات .جاناب جناوب غارب آن اکساوس و جناوب آن را شاغنان
فراگرفته است .و این عبارت از منطقه موجوده روشان است)۲۰۷ .
 -۴ارتباط خیونان و یفتلی ها:
یفتلی ها گروهی از مردمانی اند که در عصرهای  ۵ام و  ۶ام در آسیای میاناه و نیاز بخشای از آسایای جناوبی و تاا آن سار
دریاچه خزر حکمروایی داشته اند .نام این اقوام در زبان های مختلف به صورت های مختلف آمده است .گروهی آن هاا را
به هیاطله ،گروهی هم به نام هیتال و تعدادی هم به نام افتالیت گفته اند .احمد علی کهزاد موری افغان در مقاله ای در مورد
یفتلی ها می نویسد سرپرسی سایکس مولف تاریز فارس و تاریز افغانستان یفتلای هاا را از جملاۀ اقاوام یاوچی مای شامارد.
وی در جلد اول تاریز افغانستان تحت عنوان "ورود هون های سفید" نظریات خود را چنین آورده که سالنامه هاای چاین باه
ما آگاهی می دهند که شاخه ای از یوچی های بزرش معروف باه هاوا  Hoaیاا هواتاون  Hoa-tunاصاال در شامال دیاوار
بزرش چین سکنا داشت و تابع ژوان ژوان ها یا کساانی بودناد کاه بعادتر در اروپاا باه ناام "آوارهاا" معاروف شادند .هاوا باه
تدریج قبیلۀ نیرومند شده و در اثر نام خانوادۀ شاهی شان خویش را یه تها  Ye-thaنامیدند .و از ایان جاا اصاطالح افتالیات
به میان آمد و این اصطالح از طرف یونانی ها در ماورد آن هاا اطاال مای شاد .فارسای هاا ایشاان را هیطال و بیزانتای هاا
هون سفید می گفتند .مربوط به این مسئله پروکوپس اظهاار نماوده کاه در میاان هاون هاا ایشاان تنهاا قاومی بودناد کاه پوسات
سفید داشتند .زبان آن ها هم زبان هندو اروپایی بود .افتالیت ها از ختن به طرف غرب در حوالی  ۴۲۵م .حرکات کردناد و
امپراتوری تشکیل دادند که از ترکستان چین امروز تا سرحدات فارس شامل بیش از  ۳۰ایالت بود )۲۰۸ .پرسای ساایکس
بر نوشتۀ مورخی تکیه نموده که کهزاد او را به نام پروکوپس قید کرده کاه ماورخین و پژوهشاگرانی کاه در باارۀ یفتلای هاا
تحقیق نموده اند به طور کل بر نوشتۀ او رجوع می نمایند که این مورخین در کاربرد از نوشاته هاای وی باه دو گاروه اناد؛
گروهی می گویند که یفتلی ها از جملۀ اقوام خیون می باشند و گروه دیگری آن ها را در جملۀ هون هاا قارار مای دهناد کاه
برای تشخیص بهتر هویت قومی آن ها صفت "سفید" را در نام شان عالوه می دارد .این گاروه از دانشامندان باا آن کاه مای
دانند یفتلی ها با هون های اصلی تفاوت دارند مگر بنا به اشتباه خواندن حرف "ی" به "هـ" نتیجه مای گیرناد کاه گویاا یفتلای
ها از اقوام ترک هستند .این خطا در نوشتۀ پرسی سایکس نیز مشهود می باشد.
در مورد معنای نام یفتلی ها در فرهنگ های زبان فارسی معناهای مختلفه داده شده است .در فرهنگ دهخدا می خوانیم کاه
هیاطله جمع هیطال است و هیطال به زبان بخارا مرد قوی باشد و نیرو را به زبان بخارا هیتال خوانناد .بعادها هیتاال را باه
شکل عربی آن به هیطال گردانیده اند .ترجمه ٔ تاریز طبری بلعمی ) .در این فرهنگ آمده که هیتال اهال طخرساتان باشاد.
منتهی االرب ) .هم چنان گفته شده که گروهی اند از هندویان .مهذب االسماء).
در شااعر شاااعران فارساای نیااز از ایاان اقااوام نااام گرفتااه شااده اساات؛ عنصااری گویااد
ور از هیاطله گویم عجب فرومانی
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گروهی از محققان به این باور اند که نام آن ها از نام پادشاه آن ها گرفته شده ،چنان چه نام این اقوام نزد رومی ها افتالیات
است که فرهنگ دهخدا در این باره می آورد افتالیت نام هیاطله است که مورخان رومی هیاطله را بدین اسم نامیده اناد کاه
ظاهرا ً ما ٔخوذ از «افتاالنوس » پیشوای هیاطله است که بدست پیروز پادشاه ساسانی بقتل رسید)۲۰۹ .
اگر چه برخی دیگر این نام را در رابطه به خیونی ها مطالعه می کنند و نام شان را مأخوذ از این کلمه می دانند و بر قاول
کیالشتورنی تکیه نموده و می نویسند که در باره منشای نام یفتل به قول کیالشتورنی "خیتل" به معنای شاه خیاونی هاا اسات
که شاید در آغاز "خیون تل" بوده باشد) .همچنین توپونیم نام جغرافیایی منطقه خیتل) که پسان ها هیتل و یفتال شاده اسات.
 )۲۱۰هرچند چنین منبع معتبر به نظار نمای رساد .بناا باه قاول برخای از محققاین یفتلای هاا خاود را "خای آن" خواناده اناد.
موری تاجیک غفورف این مسئله را وضاحت داده از قول گیرشمن آورده است که از خط روی ساکه هاای هیطالیاان راجاع
بااه مسااایل مربااوط معلومااات زیاارین را ممکاان اساات ،اخااذ داشاات .هیطالیااان خااود را "خاای آن" ماای گفتااه انااد .در سااکه
 )OIONAپس آن ها یکی از شاخه های خیانیان بوده اند)۲۱۱ .
دانشمندان در رابطه خیونیان و یفتلی ها دارای نظریات متفاوت اناد .باه قاول بعضای محققاان هیطالیاان خیانیاان نیساتند بلکاه
تماما ً به یک طایفۀ دیگری تعلق دارند .غفورف به این باور است و برای اثبات ادعایش به اوستا رجوع می کند و می آورد
که در بهمن یشت برعکس از شکست ساسانیان سخن می رود" .دولت و حاکمیت نصیب عوام گردید و آن هاا خیاانی بودناد
و ترک ،هیطالی بودند و طبابتی ،کوهستانی بودناد و چیناائی ،ساغدی بودناد و بیزانسای ،خیاانی ساری بودناد و خیاانی سافید،
ولی ایرانی نبودند .عوام پادشاه ایاران شادند ،پادشااه مایهن مان شادند " .بیلای )۲۱۲ )۱۹۳۲ ،تکیاه بار ایان ماتن اوساتا باه
ادعای باال ثبوت دقیق نمی تواند باشد ،زیرا که این بند اوستا زمانی مطارح شاده کاه ساساانیان شکسات فااحش و مدهشای از
یفتلی ها در جنگ دیده بودند .این جنگ وقتی به وقوع پیوست که پیروز پادشااه ساساانی بار یفتلای هاا حملاه ور شاد .ماوری
تاجیک از این جنگ چنین یادآور می شود که در جنگ سوم یفتلی ها و پیاروز ،پیاروز باا وضاع فجیعای باه قتال رساید .ایان
شکست مدهش اهالی ایران را به واهمه انداخت .به قول منبعی در ایاران "حتای در ایاام صالد و آراماش هام کسای نباود کاه
جسورانه و با جرئت به هیطالی نگرد و اگر نام هیطالی را مای شانود حتای باه لارزه مای افتااد" .او قاول تریاور ک .را نقال
کرده و آورده که زیاده از این یک فارسی نجیب که در ایران بعد از تارو مار کردن پیروز به دست هیطالیان به وجود آمده
چنین بها داده است" .پیروز میهن این قدر بزرش و مستقل ما را چنان بندۀ هیطالیان ساخته که تا ملک آریان ایران) وجاود
دارد از این بنده گی پرغصه رهائی نمی یابد)۲۱۳ ".
تأثیرات جنگ ها میان خیونیان یا یفتلی ها با ساسانیان بر مردمان ایران بسیار زیاد بوده کاه بازتااب آن در اوساتا ایان نکتاه
را صحه می گذارد .در اوستا تحقیر و توهین زیادی نسبت به یفتلای هاا صاورت گرفتاه کاه ایرانیاان باا ایان تحقیار و تاوهین
خود را قانع ساخته اند .باباجان غفورف از قول بیلی می آورد و می گوید که در بهمن یشت که به زبان فارسای دورۀ میاناه
تالیف شده است پارچه ای به نظر می رسد که ذاتا ً با واقعات سال های هشتادم قرن چهارم ارتباط دارد .بیلی این فقره را به
طریق زیر آورده است" .بدین منوال این طایفه که خود زادۀ عقب هستند ،صدها ،هزاران و هازاران هازار ماردم را طعماۀ
تیغ ساختند .این دیوهای فتیله موی یه لو و علم بیشمار خود را برداشته حمله آوردند .آن ها ایران مارا پایماال کردناد کاه آن
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محصول دسترنج هورمز است .آن هاا سراسار هجاوم کردناد کاه ترکاان و خیانیاان ساری عادو هساتند و علام آن هاا سارازیر
است)۲۱۴ .
یفتلی ها را برخی دانشمندان خیونی ها می گویناد و اصارار دارناد کاه آن هاا طایفاه ای از جملاۀ خیانیاان هساتند .ایناوکی از
جملۀ همین دانشمندان است که می گوید هیطالیان و خیانیان یاک طایفاه اناد و یاا خاود هیطالیاان طبقاۀ حکماران خیانیاان مای
باشند .تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،باباجان غفورف ،برگرداننده به الفبای عربی  -پوهاند داکتار جاالل الادین
صدیقی و روشن رحمن ،چاه دانشکدۀ علوم اجتماعی ،کابل ،۱۳۶۳ ،ص  )۲۹۳سیدمحمد ترابی پژوهشگر ایرانای نیاز باه
این باور است که می نویسد بنابرین ایاتکاار زریارن باه معناای یادگاار زریار اسات .خیوناان کاه در ایان منظوماه در مقابال
ایرانیان ایستاده اند ،در اصل مردمی ساکن آن روی م رالنهر بودند و از اقوام ایرانی به شمار می آمدند .هیاطله یاا هفتااالن
همین قوم اند)۲۱۵ .
برخی دیگر نیز آن ها را یکی می دانند و معتقد به آن اند که این دو نام برای یک قوم است .چنانچه ریچارد فرای در باره
هفتالیان چنین دیدگاهی دارد؛ او می نویسد «تعیین ترکیب نژادی خیون ها یا هفتال ها کاری است دشوار .اماا هایچ گاواهی
در دست نیست که خیون ها از هفتال ها جدا باشند ،بلکه اندک شاهدی که در دست داریم حاکی از آن است که پیوندی میان
هفتال ها با خیون ها هست ،همچنان که پیوندی میان کوشانیان و یوئه چیه بود .به عبارت دیگر هفتال هاا شااید طایفاه ای یاا
تیره ای عالی و برتر در میان خیون ها بودند )۲۱۶ .همین نظر که یفتلی ها تیره ای عالی و برتر در میان خیون هاا باوده
اند از طرف برخی دیگر دانشمندان نیز تصدیق می گاردد .گوبال و ورنار بار ایان بااور بودناد و روماان گیرشامن کاه بارای
شناخت سکه های به دست آمده از سالطین یفتلی عمالً کار کارده کلماه ای را کاه بار یاک گاروه ساکه هاای ایرانای شارقی
توضید می داد ،را "هیونا [ "HIONOاین جا هم حرف زبان یفتلی باه شاکل "هاـ" خواناده شاده کاه باه جاای "خیاون" هوناا
نوشته شده] خواند .او این سکه ها را به خیون ها منسوب دانست .عالوه بر آن او فرض کرد کلمه هایی که او "هپتالیاهوناا
 "PTLA ĒIONOخواند گواه بودناد کاه "یفتلای هاا  "Hephthalitesفرمانروایاان نخباۀ خیاون هاا هساتند و آن هاا را باا
هون های سفید مرتبط دانست ،در عین ایان کاه اصارار مای ورزد کاه آنهاا در اصال ناه تارک بودناد و ناه مغال .التهاایم ایان
تعریف یفتلی ها را پذیرفت ،مگر تصور کرد که آن ها همراه با همۀ دیگر مردمان هونی از اصل ترکی هستند .زبان ساکه
ها نشان می دهد که ایرانی می باشند .هرچناد ،باا وجاودی کاه ناام هاا و القااب تعبیرشاده زبانشناسای باه صاورت متاواتر در
شک و گمان باقی می ماند)۲۱۷ .
بیشترین پژوهشگران بر آن اند که خیونیان و یفتلی ها در ارتباط تنگاتنگ با هم بوده اند .از شواهد تاریخی نیز ایان حقیقات
برمال است .التهایم  Altheimهمین عقیده را داشت .او می نویسد که یفتلی ها را نه فقط باا خیاون هاا معاین کارد ،بلکاه هام
چنان با خیونگ نو  Hsiung-nuکه در رابطه به روایات چیناایی در حادود  ۴۵۰فرمانروایاان ساغدیا بارای ساه نسال باوده
اند .از این لحاظ او جمعبندی می کناد کاه غلباه آن هاا بعاد از  ۳۵۰واقاع نشاده و شااپور دوم در  ۵۷-۳۵۶باا آن هاا جنگیاده
است .همچنین کارولی ژیگلیدی  )۱۹۵۴در اول تصور کرد که خیون  = Xyōnخیونیت هاا  = Chionitesخیوناگ هاو
 Xiong-nuبا یوهر  Uarیاک ناام تجدیدشاده از هاووا  Huaاز مناابع چیناایی) = یفتلای هاا  Hephthalitesمیاان ساال
های  ۳۵۰و  ۴۵۰یک اتحادیه داشته اند ،مگر بعدها با جزئیات بیشتر مباحثه کرد .او این حادثه را پیشاتر از  ۳۵۰و محال
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وقااوع آن را در سلساالۀ التااای قاارار داد .بیشااتر از آن ،او جااوهن  -جااوهن  Juan-Juanژوهاان  -ژوهاان) منااابع چینااایی
مثیوز Mathewsفرهنگ چینایی -انگلیسی  ،شمارۀ  )۳۱۶۴را با یوهر  Uarیاا خیاون و اوارز اروپاایی European
 Avarsرا مشخص ساخت کاه در اواخار عصار ششام مناابع بیازانتین اوهرخیونتاای  Ouarchōnîtaiیاا اوهار ، Ouár
هویونوی  Hoûnnoiو خویونی  Khounníنامیده شدند)۲۱۸ .
یفتلی ها را شاخه از یوچی ها یا تخارهاا دانساته اناد .بارتولاد محقاق روسای کاه در شناساایی اقاوام و امااکن و تااریز آسایای
مرکزی نظریات صائب دارد ،در جغرافیای تاریخی ایران می نویسد که از قرن  ۵م سلطنت و سایادت قاومی باه اسام هاون
های سفید و یا یفاطله شروع می شود و این طایفه به عقیدۀ اکثر علماء شاخه ای از یواچژی ها و یا تخارها بودند)۲۱۹ .
در مورد خاستگاه یفالی ها نیز نظریات علماا یاک ساان نیسات .غفاورف مای آورد کاه در م خاذ شاوروی راجاع باه پیادایش
هیطالیان عقیده ای دیگری وجود دارد .به عقیدۀ تولستوف آن ها ساکن سواحل ارال می باشد .در بیان آخارین واریانات ایان
نظریه خویش وی نوشاته باود "گما ان مای رود کاه در قارون چهاارم ،پانجم پایاان آب دریاای آماو و سایر دریاا مرکاز دولات
بربری خیانیان و هیطالیان بود که در زمینۀ قبایال ساکائی و ماسااژت هاا تشاکل یافتاه بودناد و طاوری کاه در بااال گفتایم در
ترکیب این قبیله بسیار عناصر گون ها و ترک های شرقی به نظر می رسید ".مدرکی که در باال آوردیم نشان مای دهاد کاه
سواحل ارال برخالف ادعای تولستوف هیچ وقت مرکز دولت خیانیان و هیطالیان نبوده است )۲۲۰ .می بینیم که در مناابع
شوروی سابق هم این اقوام را از یک اتنیک می دانند .اگر چه بدون دلیلی عناصر هون و ترک را در آن هاا مای بینناد .در
این بخش ن کتۀ جالب در نظر علمای شاوروی وقات اسات کاه بارای هاون هاا کلماۀ "گاون" را آورده اناد کاه در حقیقات نباود
صدای "هـ" هون را گون می خوانند.
احمد علی کهزاد موری افغان نیز یفتلی ها و خیونیاان را یکای مای داناد .او در مقالاه ای مای نویساد کاه هماین قسام از روی
دوام نفوذ بعضی امرای یفتلی در کاپیسا و عالقه بامیان و بادغیس و غرجستان وغیره ثابت میگردد که عنصر عرقی یفتلای
در دو طرفاه هنادوکش پراگناده و منتشار و مساتقر باود و از اخاتالط و امتازاج اینهاا باا احفااد کوشاانی هاای کیاداری عنصار
محلی بود که میتوان آن را « کوشانو یفتلی» یا «خیونی» خواند)۲۲۱ .
باباجااان غفااورف ماای گویااد کااه هرچنااد در بااارۀ پیاادایش و شاارایط اتنیکاای هیطالیااان معلومااات خیلاای زیاااد اساات .ولاای بااه آن
افسااوس ماای خااورد کااه از ایاان معلومااات سااودی متصااور نیساات .زیاارا ،اکثاار معلومااات بااا هاام اخااتالف دارنااد .او باار نوشااتۀ
پروکوپی کیراسکی شااید مارادش هماان پروکوپیاوس ماوری بیازانس کاه برخای او را پروکاوه هام مای نویساند ،باشاد) کاه
هیطالیان را گون های سفید نامیده اسات؛ مای نویساد "آن هاا مثال طوایاف دیگار گاون هاا زناده گای کاوچیگری ندارناد و از
ادوار قدیم در اراضی حاصلخیز به طرز اسکان یافته اقامت دارند .در بین تمام گون ها آن ها یگانه طایفه ای می باشند کاه
پوست بدن شان سفید است و سیمای زیبای دلکاش دارناد و مثال دیگار گاون هاا باه طاور وحشایانه زناده گای نمای کنناد و در
اطاعت یک پادشاه می باشند .دولت قانونی دارند و در مناسبات بین خویش و همسایگان شان از رومیان و پارسایان عادالت
بهتر رعایت می کنند )۲۲۲ .هر مورخی که از پروکوپیوس در مورد یفتلی ها نقل قول مای کناد ،باه طاور حاتم در پهلاوی
نام شان صفت "سفید" می آورند که این خود دلیلی است بر نبودن هون یفتلی ها.
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هستند دانشمندانی که یفتلای هاا را برخاساته از "دی" هاا مای دانناد .از پروفیساور گومیلیاف نقال شاده و آورده شاده اسات کاه
دیدگاه دوم بر آن است که یفتلیان برخاسته از دی ها بوده اند .در این حال دی ها هم همان دهه ها یا داهه های اوساتایی اناد
و آن ها هم بر دو گروه بوده اند دی های سپید یا "بای دی ها" که گروهی از دانشامندان یفتلیاان را برخاساته از هماین باای
دی ها می دانند .چنان چه پروفیسور گومیلیف نوشته است ،در بدخشان همین اکنون مردمانی هستند که بای دی خواناده مای
شوند )۲۲۳ .این که یفتلی ها در بدخشان تا هنوز نام یفتلی ها باقیمانده؛ هیچ شکی وجود ندارد و ساحۀ زیست شاان هام باه
این نام مسما است ،مگر این که مردمان در بدخشان بای دی خواند می شوند ،سخن تازه اسات کاه تاا حاال از آن در هار دو
بدخشان چه در بدخشان تاجیکستان و چه افغانستان چنین نام قومی آشنا به نظر نمی رسد.
تعدادی از علما که به منابع چینی در شناخت یفتلی ها استناد ورزیده اند از نظر غفورف بی اعتبار دانسته مای شاود .او بار
اساس تحقیقات اینوکی می گوید که در منابع چینایی راجع به پیدایش هیطالیان چندین عقیده وجود داشته که در بین آن عقایاد
توافقی وجود ندارد .معلوماات مأخاذ چیناایی را در مثاال هاای زیار مای تاوان تقسایم کارد؛ الاف  -هیطالیاان یکای از طوایاف
یااوچی هااا بودنااد .ب  -هیطالیااان شاااخه ای از قبایاال گاگیوهااای تاارک انااد .ج  -هیطالیااان از میااان قبایاال چااه شاای تورفااان)
برخاسته اند .د  -هیطالیان از اقوام کن غوی هستند .یکی از قدیمیترین مولفاان چاین در باارۀ پیادایش هیطالیاان نوشاته اسات
"مدارک کشورهای بعید و خلق هایی که به زبان خارجی تکلم می کردند که راجع به ادوار خیلی کهن است؛ نادرست درک
شااده اساات و تحریااف گردیااده اساات .پااس مااا نمیاادانیم کااه اصاال واقعااه چگونااه بااوده اساات .بااا ایاان راه حاال پیاادایش هیطالیااان
امکانپذیر نمی باشد" )۲۲۴ .غفورف تحقیقات دانشمند معاصر جاپانی اینوکی را ساتوده و مای آورد کاه هماه ایان عقایاد را
مفصل و با کمال کاردانی تحقیق نموده مجبور شد به همان نتیجۀ فو برسد .یعنی نویسنده گان چین پیدایش حقیقی هیطالیان
را نمی دانستند و عقیده آن ها معموالً از "کتابی" و از روی هوا و هوس گرفته شده است .اینوکی) )۲۲۵
بر بنیاد شواهد تاریخی دیده می شود یفتلی ها همان خیونیان اند که در طی عصرهای اولیه میالدی ساربلند کارده و سااحات
وسیعی را در پهنۀ آسیا زبر دست آوردند که در عصر های چهارم و پنجم تعدادی نام یفتلی یاا هیاطلاه را بار آن هاا گذاشاته
اند .برخی از این شواهد گواه بر این اند که یفتلی ها همان طبقۀ حکمران خیونیان بوده اناد .تعادادی از علماا کاه یکای باودن
آن ها را قبولدار نیستند ولی رابطه میان آن ها را تنگاتنگ می گویند .امروز تا جایی این نظریاه بیشاتر صاد مای کناد .باه
این دلیل که یفتلی ها و خږنۈنی ها در عصر حاضر هر دو در همسایگی هم در بدخشان زیست دارند .با آن که هر دو قاوم
از یک اتنیک اند ولی تفاوت هایی در فرهنگ و عقیدۀ آن ها وجود دارد .از نظر عقیده تی یفتلی هاا مردماان مسالمان سانی
مذهب اند که داشته های زبانی و فرهنگ قادیم خاویش از دسات داده اناد .بااالعکس خږناۈنی هاا مسالمانان اساماعیلی باوده و
قادیمی تاارین فرهنااگ نیاکااان را تاا ایاان عصاار محفااوظ داشااته اناد .هرگاااه بپااذیریم کااه خږناۈنی هاا و یفتلاای هااا همااان خیااآنااه
اوستایی و هیاطله دورۀ های بعدی از نظر اتنیکی یکی بوده و بعدها که اسالم بار ایان منااطق غلباه کارد ،یفتلای هاا زباان و
رسوم قدیم شان را تعویض نموده باشند هم دور از حقیقت نخواهد بود.
تحقیقاتی که به تازه گی ها در مورد این اقوام صورت گرفته ،موجودیت آن ها را به نام خیونیاان تاکیاد دارد .رابارت گوبال
 Robert Göblدانشمند سکه شناس بر این باور است .او هرچند به تازه گی باازخوانی نوشاته هاای خطای ساکه گیرشامن
 R. Ghirshmanرا که بر همۀ دالیل مقدماتی بنیاد یافته ،نشان داده است که نادرست اند .او کلماۀ مشاکل سااز الخوناوی
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 ALXONOباختری را تعبیر کرده است و آن را با الخونی ها  Alchonidsمشخص ساخت ،آنانی که در اخیر عصار ۴
ام به ایران مهاجرت کردند و هند را در نیمۀ عصر  ۵ام گرفتند .او هم چنان بازخوانی اپتله ایونو  ĒPTLA ĒIONOباه
خیگیلو هوخونو  XIGGILO OXONOرا بر استناد الخونید  Alchonidحاکم خینگیال اصالح کارده اسات .هماین طاور
او همچنان زمینه برای ارتباط یفتلی ها باا خیاون هاا را منتفای دانساته و نشاان داده اسات کاه هایچ شااهد ساکه شناسای بارای
آخری موجود نیست)۲۲۶ .
از قول مارکوارت آورده شده است که تاریز مابعد خیاون هاا آشاکار نیسات .اشاتراک آن هاا در لشاکر شااپور در امیادا بایاد
مرتبط با یک محاصره به وسیلۀ به اصطالح "هون ها" در ادیسه  Edessaدر  ۳۶۰یا  ۳۶۱بوده باشد .التهایم  -اشاتباها ً
این مردمان را یفتلی ها معرفی می کند) وقایع نویس عصر  ۱۳ام بار هبرایوس  Bar Hebraeusذکر می کند که قاادش
 Qadishکسی که در موصل ساکن بوده و سرزمین سرحدی ساسانیان را در میسوپوتانیا باالیی در برابار رومای و بعادتر
بیزانتیوم حفاظت کرد ،متعلق به خیون باود .ماارکوارت ایرانشاهر ،صاص )۷۸-۷۷ .آن هاا را باا قاادش یکای تصاور کارد
کسی که در منطقۀ هرات مسکون بود .تئاودور نولدکاه  T. Nöldekeباه ایان فکار باود کاه ناام هاای آن هاا یکای باود .ایان
قادش یک نقش برجسته در پادشاهی دوم قباد بازی کردناد .التهاایم) ماارکوارت ایرانهشار ،صاص  )۵۱ -۵۰ارمای خیاون
ها  Ermēchíōnesرا وابسته دانسته است که به واسطۀ تئوفئنس کانفیسور موری عصر  ۹ام ناام بارده شاد کاه متعلاق باه
اوارز می باشد)۲۲۷ .
…………………………………………………………………….
پاورقی های فصل ششم:
 -۱مزدیسنا ،یشت ها ،گوش= درواسه یشت ،ص ۳۶۹
 -۲تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۹۰
 -۳دانشنامهٔ مزدیسنا ،واژهنامهٔ توضیحی آیین زردشت ،زیر کلمۀ خیونان )https://fa.wikipedia.org/wiki
۴- Wolfgang Felix, 1991, 'CHIONITES', Encyclopaedia Iranica
 -۵گسترۀ فرهنگ اندرونفی توران ،پروفیسور داکتر الکساندر بویارف ،گزارنده به پارسی دری عزیز آریانفر ،از سایت
 ۲۶ ،B.B.Cعقرب ۱۳۹۲
 -۶منه نختین ا .یشه ه هنداب.اپ ید ه  ،فنند ه ا بگو.ه ا تو.ک ه  ،ربکیر بل ت ند .سوی .ف گزب.نده سه پ .سد
ر : .عزیز آ.ی نفرhttp://tajikam.com/fa ،
 -۷هویت قوم هیون ها بر مبنای اسناد تاریخی ،مرتضی حماسی https://www.facebook.com/
 -۸الفبای پهلویhttps://iranatlas.info/sassanid/alphabet.htm ،
 -۹الفبای+زبان+پهلوی https://iranatlas.info/sassanid/alphabet.htm
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 -۱۰خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی آمیزه یی) پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها وخیونی ها
نویسنده عزیز آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین  ۲۶www.khorasanzameen.netمیزان ،۱۳۹۴ ،ص
۲۵
 -۱۱تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۴۵
 -۱۳ -۱۲ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص  ۳۶۹و ص ۳۶۳
 -۱۴خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی آمیزه یی) پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها وخیونی ها
نویسنده عزیز آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین  ۲۶www.khorasanzameen.netمیزان  ، ۱۳۹۴ص ۲۵
 -۱۵مقاله مقدمه ای در تاریز آسیای وسطی ،محمد قدیرخان تره کی ،مجلۀ کابل ،شمارۀ ششم سال ششم ،میزان ۱۳۱۵
 -۱۶تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۴۵
 -۱۷تحریف واقعیت های تاریخی را نباید مکتوم گذاشت ،سخی سخا ۵ ،مارچ  ،۲۱۰۳کابل پرس،
https://www.kabulpress.org/article
 -۱۸گسترۀ فرهنگ اندرونفی توران ،پروفیسور داکتر الکساندر بویارف ،گزارنده به پارسی دری عزیز آریانفر ،از
سایت  ۲۶ ،B.B.Cعقرب ۱۳۹۲
 -۱۹عصر اوستا ،ص ۲۳۴
 -۲۰توران ،پروفیسر داکتر الکساندر بویارف ،گزارنده به دری ،عزیز آریانفرhttp://arianfar.com/books ،
 -۲۱خیونیت ها ،ایرانیکا آنالینhttp://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat ،
 -۲۲تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۹۱
 -۲۳نجیب هللا توروایانا ،آریانا افغانستان ،قسمت اول ،صص ۱۷۴ - ۱۷۳
 -۲۴عصر اوستا ،ص ۲۳۷
 -۲۵تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۹۷
 -۲۶افغانستان در مسیر تاریز ،میرغالم محمد غبار ،کابل ،۱۳۴۶ ،ص ۵۴
 -۲۸ -۲۷تاجیکان ،قدیمیترین ،ص  ۲۹۸و ص ۲۸۹
 -۲۹پروفیسور داکتر الکساندر بویارف ،۱گزارنده عزیز آریانفر۷۳۵http://tajikam.com/fa ،
 -۳۲ -۳۱ -۳۰گسترۀ فرهنگ اندرونفی توران ،پروفیسور داکتر الکساندر بویارف ،گزارنده به پارسی دری عزیز
آریانفر ،از سایت  ۲۶ ،B.B.Cعقرب ۱۳۹۲
 -۳۳تاجیکان ،قدیمیترین ،ص ۲۷۹
 -۳۴اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۱ص ۵۰۱
 -۳۵ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص ۳۶۹
 -۳۶خیونانhttp://www.ariapedia.com ،
 -۳۷مزدیسنا و تاثیر آن بر ادبیات فارسی ،دکتر محمد معین ،تهران ،۱۳۲۶ ،ص ۳۶۴
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 -۳۹ -۳۸سوگنامه ای در دل حماسه فروردین ،آیدین فرنگی ،پایگاه اطالع رسانی ،شهر کتاب.
http://www.bookcity.org/detail/4305/root/papers
۴۰- http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat
۴۱- Wolfgang Felix 1991'CHIONITES', Encyclopaedia Iranica
 -۴۲کریستن سن ،ص  ،۳۰۳ویکیپدیا ،دانشنامهٔ آزاد ،زیر کلمۀ خیونان https://fa.wikipedia.org/wiki
 -۴۳اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی ،ج  ،۲ص ۹۷۶
 -۴۴خیونان ،مظاهری ،ج ،۲ص  ،)۵۸۳ویکیپدیا ،دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/
 -۴۵خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها وخیونی ها نویسنده عزیز
آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین ،۲۶میزان مهر)  ، ۱۳۹۴ص www.khorasanzameen.net ۲۴
 -۴۶یادگار جاماسه ،بیلی Idem, “To the Žamasp Namak II,” BSOS 6, 1930-32b, pp. 581-600.
http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat
الگو پایان چهچین۴۷- "Afghanistan Statistical Yearbook 2006/09", Central Statistics Office
http://www.wikiferaq.org/index
 -۴۸هویت قوم هیون ها بر مبنای اسناد تاریخی ،مرتضی حماسیhttps://www.facebook.com/
 -۴۹محاصره ِآمد ،از ویکیپدیا ،دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۵۰تاریز ایران ،ژنرال سرپرسی سایکس ،ترجمۀ سید محمد تقی فخر داعی گیالنی ،تهران ،۱۳۲۳ ،ج  ،۱ص ۵۹۸
 -۵۱پیروز یکم ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۵۲تاریز ایران ،ج  ،۱ص ۵۹۹
 -۵۳پیروز یکم ،ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki/ ،
 -۵۴هویت قوم هیون ها بر مبنای اسناد تاریخی ،مرتضی حماسی https://www.facebook.com/
 -۵۵هویت قوم هیون ها بر مبنای اسناد تاریخی
 -۵۶ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،ص ۳۹۱
 -۵۷یشت ها ،قسمتی از کتاب مقدس اوستا ،تفسیر وتالیف پور داود ،از سلسلۀ انتشارات انجمن زرتشتیان ،بمبئی ،ج ،۱
ص ۳۹۱
 -۵۸اورل اشتاین ،ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزاد)https://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۶۲ -۶۱ -۶۰ -۵۹سر اورل ستین ،از کتاب انرموست ایشیا ،ترجمۀ عبدالغفورخان ،به نقل از مقالۀ در منطقۀ آموی
علیا ،مجلۀ کابل ،شمارۀ سوم سال ششم ،اسد ۱۳۱۵
 -۶۴ -۶۳مقالۀ در منطقۀ آموی علیا ،مجلۀ کابل ،میزان ۱۳۱۵
 -۶۵مقالۀ در منطقۀ آموی علیا ،مجلۀ کابل ،شمارۀ سوم سال ششم ،اسد ۱۳۱۵
 -۶۶تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۳۲۷
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 -۶۸ -۶۷مقالۀ در منطقۀ آموی علیا ،مجلۀ کابل ،شمارۀ سوم سال ششم ،اسد ۱۳۱۵
 -۶۹زایران چینی در افغانستان ،عبدالحی حبیبی http://alamahabibi.net/pdfs
 -۷۰مقالۀ در منطقۀ آموی علیا ،مجلۀ کابل ،شمارۀ سوم سال ششم ،اسد ۱۳۱۵
 -۷۱مقالۀ در منطقۀ آموی علیا ،مجلۀ کابل ،شمارۀ سوم سال ششم ،اسد ۱۳۱۵
 -۷۲تاریز افغانستان ،ج  ،۲ص ۴۹۷
 -۷۳مقالۀ در منطقۀ آموی علیا ،مجلۀ کابل ،شمارۀ سوم سال ششم ،اسد ۱۳۱۵
 -۷۴البلدان ،ابن واضد یعقوبی ،تهران ۱۳۴۳ ،هـ .ش .ص ۶۸
 -۷۵صورة االرض ،ابن حوقل ،تهران ۱۳۴۵ ،هـ .ش .ص ۱۹۶
 -۷۶البداء و التاریز ،مطهر یا طاهر مقدسی ،ص ۷۵
 -۷۷شاهنامه ،ابوالقاسم فردوسی ،کابل ،ص ۲۰۳
 -۷۸مسالک والممالک ،ابواسحا ابراهیم اصطخری ،تهران ۱۳۴۷ ،هـ .ش .ص ۲۳۳
 -۷۹حدودالعالم من المشر و المغرب ۳۷۲ .هـ .). .مولف ناشناخته .تصحید منوچهر ستوده ،تهران کتابخانه طهوری.
 http://asmaneketab.ir/productص  ،۲۷ص  ،۴۰ص  ،۶۵ص )۱۲۲
۸۰- Shighnan, From Wikipedia, the free encyclopedia,
)https://en.wikipedia.org/wiki/Shighnan
 -۸۱ناصرخسرو قبادیانی ،دیوان ناصرخسرو ،دنیای کتاب ،چاه سوم ۱۳۷۲ ،هـ .ش .ص ۱۹۴
۸۲- Shighnan, From Wikipedia, the free encyclopedia,
)https://en.wikipedia.org/wiki/Shighnan
 -۸۳افغانستان در پنج قرن اخیر ،محمدصدیق فرهنگ ،ج  ،۱ ۱ص  ۴۱۴ ،۴۱۳و افغانستان در مسیر تاریز،
میرغالممحمد غبار س  ،۱۳۶۸مرکز نشر انقالب با همکاری جمهوری ،ص .ص ۶۹۲–۶۸۷
۸۴- http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat
 -۸۵گسترۀ فرهنگ اندرونفی توران ،پروفیسور داکتر الکساندر بویارف ،گزارنده به پارسی دری عزیز آریانفر ،از
سایت  ۲۶ ،B.B.Cعقرب ۱۳۹۲
 -۸۶تاریخچۀ اقوام در افغانستان ،پوهاند پروفیسر داکتر عنایت هللا شهرانی ،به اهتمام ذبید هللا نذیر شهرانی،۱۳۹۰ ،
مقدمه
 -۸۷عبدالحی حبیبی ،تاریز مختصر افغانستان ،کابل ،سال ،ص ۷۵
 -۸۸تحریف واقعیت های تاریخی را نباید مکتوم گذاشت ،سخی سخا ۵ ،مارچ  ،۲۱۰۳کابل پرس،
https://www.kabulpress.org/article
۸۹- http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat
 -۹۰تاریز افغانستان ،ج  ،۲ص ۴۴۸
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 -۹۱ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزاد ،زیر کلمۀ خیونان https://fa.wikipedia.org/wiki
 -۹۲مقالۀ حقیقت ستیز آریانفر ،غالم سخی سخا ،ففتا نشریۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان،
https://www.turklar.com
 -۱۰۲ -۱۰۱ -۱۰۰ -۹۹ -۹۸ -۹۷ -۹۶ -۹۵ -۹۴ -۹۳تحریف واقعیت های تاریخی را نباید مکتوم گذاشت،
https://www.kabulpress.org/article
 -۱۰۳هنر دورۀ کوشانی ،جان م .روزنفیلد ،ترجمۀ پوهنوال سرور همایون ،کابل ،۱۳۵۸ ،ص ۱۴
 -۱۰۴تحریف واقعیت های تاریخی را نباید مکتوم گذاشتhttps://www.kabulpress.org/article ،
 -۱۰۵افغانستان در پنج قرن اخیر ،ص ۳۳
 -۱۰۶پژوهشی در تاریز هزاره ها ،حسین علی یزدانی حاج کاظم) ،بهار  ،۱۳۶۸ص ۱۸
 -۱۰۷پژوهشی در تاریز هزاره هاص ۸۴
 -۱۰۸مقالۀ احمدشاه بابا را "ابدالی" میگوئیم ،دکتور عنایت هللا شهرانی ،اوزبیک وبالک،
http://aqwaam.blogspot.com/
 -۱۰۹تاریخچه اقوام در افغانستان ،پروفیسور داکتر عنایت هللا شهرانی ،سپتامبر سال  ۲۰۰۷میالدی ،ویراستار -
دکتوراکبرهمت فاریابی ،ص ۱۴
 -۱۱۰زایران چینی در افغانستانhttp://alamahabibi.net/pdfs ،
 -۱۱۱احمدشاه بابا را "ابدالی" میگوئیمhttp://aqwaam.blogspot.com/ ،
 -۱۱۲تحریف واقعیت های تاریخی را نباید مکتوم گذاشتhttps://www.kabulpress.org/article ،
 -۱۱۳زایران چینی در افغانستانhttp://alamahabibi.net/pdfs ،
 -۱۱۷ -۱۱۶ -۱۱۵ -۱۱۴عید نوروز میرا ملی تورک ها ،ندا کامران کشتیبان،
https://turkistanjenubi.wordpress.com
 -۱۲۱ -۱۲۰ -۱۱۹ -۱۱۸عصر اوستا ،ص ۲۳۴
 -۱۲۲آریانا یا افغانستان قبل از اسالم ،احمدعلی کهزاد ،مجلۀ کابل ،حوت  ۱۳۱۸هـ  .ش
 -۱۲۳تاریز افغانستان ،ج  ،۱ص ۱۰۴
 -۱۲۴آریانا یا افغانستان قبل از اسالم،
 -۱۲۵خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی آمیزه یی) پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها وخیونی ها
نویسنده عزیز آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین  ۲۶www.khorasanzameen.netمیزان مهر)  ، ۱۳۹۴ص
۳۰
 -۱۲۶نتیجه تحقیق یک استاد برجسته دربارۀ اقوام ایرانی ،گفتوگو با پروفیسر گارنیک آساطوریان،
http://www.ion.ir/news/
 -۱۲۷رایان کابلی ،احمدعلی کهزادhttp://www.kabulnath.de/Salae_Soum ،
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 -۱۳۰ -۱۲۹ -۱۲۸میرا باستانی ایران ،ریچارد فرای ،ترجمه مسعود رجب نیا ،انتشارات علمی و فرهنگی،۱۳۷۷ ،
ص ۳۶۴
 -۱۳۱تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۸۴
 -۱۳۲ا .فون گاباین .)۱۳۸۰ .تاریز ایران کمبریج مناسبات ایرانیان و ترکان در اواخر دوره ساسانی ،تیمور قادری،
تهران انتشارات امیرکبیر ،ص ۷۲۷
 -۱۳۳تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۹۳
 -۱۳۵ -۱۳۴مقالۀ در اطراف نام و نژاد یفتلی ها ،احمد علی کهزاد ،مجلۀ آریانا ،شمارۀ سوم ،حمل  ،۱۳۲۴ص ۳۳۴
 -۱۳۵مقالۀ  -در اطراف نام و نژاد یفتلی ها ،احمد علی کهزاد ،مجلۀ آریانا ،شمارۀ سوم ،حمل ۱۳۲۴
 -۱۳۹ -۱۳۸ -۱۳۷عصر اوستا ،ص ۲۳۷
 -۱۴۰افغانستان در مسیر تاریز ،میرغالم محمد غبار ،کابل ،۱۳۴۶ ،ص ۵۵
 -۱۴۱تاجیکان ،قدیمیترین ،ص ۳۰۲
 -۱۴۲میرا باستانی ایران ،ترجمه مسعود رجب نیا ،انتشارات علمی و فرهنگی ،۱۳۷۷ ،ص ۳۶۴
 -۱۴۳مقالۀ در منطقۀ آموی علیا ،سر اورل ستین ،از کتاب انرموست ایشیا ،ترجمۀ عبدالغفورخان ،مجلۀ کابل ،شمارۀ سوم
سال ششم ،اسد ۱۳۱۵
 -۱۴۴آخرین روز فعالیت علمی سر اورل استین ،علی احمد کهزادhttps://www.ariaye.com/ketab ،
 -۱۴۵شاهنامه ،ابوالقاسم فردوسی
 -۱۴۶ادبیات مزدیسنا ،یشت ها ،صفحۀ ۷
 -۱۴۷تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۹۰
 -۱۴۸مقالۀ نقش فیل در جنگ های ایران باستان ،عالوالدین آذری ،پاورقی ص ،۶
http://ensani.ir/file/download/article
 -۱۴۹شاهنامه ،ص ۲۵
 -۱۵۳ -۱۵۲ -۱۵۱ -۱۵۰تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص  ۲۹۳و ص ۲۹۵
 -۱۵۴خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی آمیزه یی) پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها وخیونی ها
نویسنده عزیز آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین  ۲۶www.khorasanzameen.netمیزان مهر)  ، ۱۳۹۴ص
۹
 -۱۵۵ادبیات باستانی ایران ،محمد قائمی ،اصفهان ،۱۳۴۸ ،ص ۲۸
 -۱۵۹ -۱۵۸ -۱۵۷ -۱۵۶سکاها ،یزدان صفائی ۱۳ ،تیر https://tarikhema.org/ancient/other/ ،۱۳۹۰
 -۱۶۰ویکی پدیا ،دانشامۀ آزاد ،مرش کوروشhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۱۶۱تاریز ایران ،ژنرال سرپرسی سایکس ،ترجمۀ سیدمحمد تقی فخر داعی گیالنی ،تهران ،۱۳۲۳ ،ج ا ،ص ۲۱۹
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 -۱۶۲سکاها ،اشکانیان ،ویکی -پدیا -دانشنامه آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki/ ،
 -۱۶۳تاریز ایران ،ژنرال سرپرسی سایکس ،ترجمۀ سیدمحمد تقی فخر داعی گیالنی ،تهران ،۱۳۲۳ ،ج ا ،ص  ۳۶۱و
vajehyab.com/dehkhoda
 -۱۶۴سکاها ،مجلۀ آریانا شماره پنجم سال اول جوزا ۱۳۲۲
 -۱۶۵هزارهها و هزارهجات باستان در آیین تاریز ص  ۴۳چاه اول ۱۳۷۱
 -۱۶۶ایران و ترکان در روزگار ساسانیان ،کریستن سن آرتور ،ترجمۀ رشید یاسمی ،انتشارات ابن سینا ،ص ۶۲
 -۱۶۷سکاها ،یزدان صفائی ۱۳ ،تیر https://tarikhema.org/ancient/other/ ،۱۳۹۰
 -۱۶۸عصر اوستا ،ص ۴۶
 -۱۶۹تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۸۸
 -۱۷۰عصر اوستا ،ص ۴۶
 -۱۷۲ -۱۷۱سکاها ،یزدان صفائی ۱۳ ،تیر https://tarikhema.org/ancient/other/ ،۱۳۹۰
 -۱۷۳سکاها ،یزدان صفائی ۱۳ ،تیر  ،https://tarikhema.org/ancient/other/ ،۱۳۹۰و قوم های کهن در
آسیای مرکزی و فالت ایران ،رقیه بهزادی ،۱۳۸۶ ،انتشارات طهوری ،ص  ۱۱۱و نیز "ایران و ترکان در روزگار
ساسانیان" ،کریستن سن آرتور ،ترجمۀ رشید یاسمی ،انتشارات ابن سینا ،ص ص ۶۴-۶۳
 -۱۷۴سکاها ،فرهنگ دهخدا vajehyab.com/dehkhoda
 -۱۷۵سکاها چه کسانی بودند؟ ،عارفه احمد صادقی ۱۵ ،دی https://tarikhema.org/ancient/other ۱۳۹۷
 -۱۷۶سکاها ،تاریز ما ،یزدان صفائیhttps://tarikhema.org/ancient/other/saka/ ،
 -۱۷۷سکاها ،یزدان صفائی ۱۳ ،تیر  ،۱۳۹۰و "قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران" ،رقیه بهزادی،۱۳۸۶ ،
انتشارات طهوری ،ص https://tarikhema.org/ancient/other/۱۰۸
 -۱۷۸امپراطوری صحرانوردان ،رنه گروسه ،۱۳۸۷،ترجمۀ عبدالحسین میکده ،انتشارات علمی و فرهنگی ،ص  ،۳۴و
"سکاها" ،یزدان صفائی ۱۳ ،تیر https://tarikhema.org/ancient/other/ ،۱۳۹۰
 -۱۷۹سکاها ،یزدان صفائی ۱۳ ،تیر  ،۱۳۹۰و "قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران" ،رقیه بهزادی،۱۳۸۶ ،
انتشارات طهوری ،ص https://tarikhema.org/ancient/other/۱۰۸
 -۱۸۱ -۱۸۰سکاها ،یزدان صفائی ۱۳ ،تیر https://tarikhema.org/ancient/other/ ،۱۳۹۰
 -۱۸۲عصر اوستا ،ص ۲۳۴
 -۱۸۳تاریز زبانهای ایرانی ،رضایی باغ بیدی ،ص https://fa.wikipedia.org/wiki/ ،۳۷-۳۵
 -۱۸۴ایران در زمان ساسانیان ،پروفیسر آرتور کریستن سن ،ترجمۀ رشید یاسمی ،تهران ،۱۳۱۷ ،ص ۶۵
http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat -۱۸۵
 -۱۸۶شاهنشاهی کوشانی ،از ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
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 -۱۸۷افغانستان در مسیر تاریز ،میرغالم محمد غبار ،کابل ،۱۳۴۶ ،ص ۳۳
 -۱۸۸شاهنشاهی کوشانی ،از ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۱۸۹تاجیکان ،قدیمیترین ،ص ۲۸۰
 -۱۹۰مقالۀ  -بقایای حکمرانان کوشانی در افغانستان ،عبدالحی حبیبی ،مجلۀ آریانا ،شماره  ،۲حمل و ثور ۱۳۴۹
 -۱۹۲ -۱۹۱تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص  ۲۸۰و ص ۲۷۷
 -۱۹۵ -۱۹۴ -۱۹۳خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی آمیزه یی) پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها
وخیونی ها نویسنده عزیز آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین  ۲۶www.khorasanzameen.netمیزان مهر)
 ، ۱۳۹۴ص  ۱۷و ص ۶
 -۱۹۶کیداریان ،ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
 -۱۹۷شاهنشاهی کوشانی ،ویکی پدیا ،دانشنامۀ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki ،
Kidarites، https://en.wikipedia.org/wiki/Kidarites -۱۹۸
 -۱۹۹تاریز افغانستان ،ج  ،۲ص ۴۵۶
 -۲۰۰تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۷۹
 -۲۰۲ -۲۰۱خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها وخیونی ها،
نویسنده عزیز آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین  ۲۶www.khorasanzameen.netمیزان ،۱۳۹۴ ،ص  ۵و
ص ۲۲
Kidarites، https://en.wikipedia.org/wiki/Kidarites -۲۰۳
 -۲۰۶ -۲۰۵ -۲۰۴خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها وخیونی ها
نویسنده عزیز آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین  ۲۶www.khorasanzameen.netمیزان مهر)  ، ۱۳۹۴ص
 ۷و ص  ۲۱و ص ۱۹
 -۲۰۷مقالۀ پامیر در نظر قدما ،ترجمۀ م .نبی کهزاد ،مجلۀ آریانا ،شماره های  ۱۲ - ۱۰ماه های قوس ،جدی ،دلو ۱۳۲۳
 -۲۰۸مقالۀ در اطراف نام و نژاد یفتلی ها ،احمد علی کهزاد ،مجلۀ آریانا ،شمارۀ سوم ،حمل  ،۱۳۲۴ص ۱۳۴
 -۲۰۹از احوال و اشعار رودکی ج  ۱صص https://www.vajehyab.com/dehkhoda .۱۸۴ - ۱۸۳
 -۲۱۰خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه یی پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها وخیونی ها
نویسنده عزیز آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین  ۲۶www.khorasanzameen.netمیزان )مهر  ، ۱۳۹۴ص
۳۳
 -۲۱۴ -۲۱۳ -۲۱۲ -۲۱۱تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص  ۲۹۳و ص ۲۸۴
 -۲۱۵نگاهی به تاریز و ادبیات ایران پیش از اسالم ،سیدمحمد ترابی ،تهران ،۱۳۶۶ ،ص ۶۴
www.ensani.ir/article
 -۲۱۶میرا باستانی ایران ،ترجمه مسعود رجب نیا ،انتشارات علمی و فرهنگی ،۱۳۷۷ ،ص ۳۶۴
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 ،http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat -۲۱۷و ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزاد ،زیر کلمۀ خیونان
https://fa.wikipedia.org/wiki
http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat -۲۱۸
 -۲۱۹مقالۀ در اطراف نام و نژاد یفتلی ها ،احمد علی کهزاد ،مجلۀ آریانا ،شمارۀ سوم ،حمل  ،۱۳۲۴ص ۶۵
 -۲۲۰تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۹۹
 -۲۲۱رایان کابلی ،احمدعلی کهزادhttp://www.kabulnath.de/Salae_Soum ،
 -۲۲۲تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۹۲
 -۲۲۳خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه یی پارسی دری بخش نهم دورۀ کیداری ها وخیونی ها
نویسنده عزیز آریانفر ناشر تارنمای خراسان زمین  ۲۶www.khorasanzameen.netمیزان ،۱۳۹۴ ،ص ۳۱
 -۲۲۵ -۲۲۴تاجیکان ،قدیمیترین ،قدیم و قرون وسطی ،ص ۲۹۳
http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat -۲۲۶
http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat -۲۲۷
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مآخذ و منابع
الف -کتاب ها:
آرتور ،کریستن سن .)۱۳۶۷ .ایران در زمان ساسانیان .رشید یاسمی ،تهران انتشارات امیر کبیر.
ا .فون گاباین .)۱۳۸۰ .تاریز ایران کمبریج مناسبات ایرانیاان و ترکاان در اواخار دوره ساساانی ،تیماور قاادری ،تهاران
انتشارات امیرکبیر.
ابن واضد یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب .)۱۳۴۳ .البلدان .محمد ابراهیم آیتی ،تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ابوالقاسم محمد بن حوقل ۱۳۴۵ .هـ .ش ).صورة االرض ،جعفر شعار ،تهران
اشااپیگل ،فریاادریش فااون و گ اایگر ،ویلهلاام لودوی اگ و ویندیشاامن ،فریاادریش هااانریش هوگ او و ساان جانااا .)۱۳۴۳ .عصاار
اوستا .مجید رضی ،تهران موسسه انتشارات آسیا ،چاپخانه فردوسی.
اصطخری ،ابو اسحا  .)۱۳۴۷ .مسالک و ممالک .به کوشش ایرج افشار .تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
اوستا ،سیاوش حسن عباسی) .پائیز  ۷۰۲۷میترائی) .از میترا تا محمد ،پاریس انتشارات هماا همبساتگی ملای ایرانیاان)
چاه پنجم.
باسی  ،سن اش (حت عب سد) ( ۷۰۲۱آ.ی ید منیربئد) آئن باسی  ،بیربن هفت هزب .س ل پنش ننۀ تم دن پ .یس :بنیش .بد
بنتینیود "بل پد ب " ،چ پ رام
اوشیدری ،جهانگیر .)۱۳۷۱ .دانشنامه مزدیسنا ،واژه نامه توضیحی آیین زرتشت .تهران نشر مرکز.
بارتولد ،واسیلی والدیمیرویچ ۱۳۰۸ .هـ .ش .).جغرافیای تاریخی ایران .حمزه سردادور ،تهران ؟
بدخشی ،شاه عبداله .)۱۳۳۹ .قاموس برخی زبان ها و لهجه های افغانستان .کابل اکادمی علوم افغانستان
براون ،ادوارد۱۳۳۵ .هـ) .تاریز ادبی ایران .علی پاشا صالد ،چاه دوم .تهران
بهار ،مهرداد .)۱۳۷۵ .ادیان آسیایی .تهران
پور داود ،ابراهیم۱۳۱۲ .هـ) .اوستا ،یسنا جزوی از آئین مینوی .بمبئی انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی.
پااورداود ،ابااراهیم ۱۳۰۷ .شمساای) .ادبیااات مزدیساانا ،یشاات هااا ،قساامتی از کتاااب مقاادس اوسااتا .بمبئاای انتشااارات انجماان
زرتشتیان ایرانی بمبئی.
پورداود ،ابراهیم .خرده اوستا ،جزوی از نامۀ مینوی اوستا .بمبئی انجمن زرتشتیان بمبئی و انجمن ایران لیگ
پاااور داود ،اباااراهیم .بااای تاااا) .وندیاااداد .تهیاااه و نشااار الکترونیاااک علیرضاااا کیهاااانی و احساااان م .نشرشاااده در تارنماااای
WWW.TARIKHFA.COM
ترابی ،سیدمحمد .)۱۳۶۶ .نگاهی به تاریز و ادبیات ایران پیش از اسالم .تهران
جیمس دارمستتر .)۱۳۶۴ .مجموعۀ قوانین زردشت وندیداد اوستا) .ترجمۀ موسی جوان ،تهران دنیای کتاب.
حبیبی ،عبدالحی .)۱۳۴۶ .تاریز مختصر افغانستان .کابل د کتاب چاپولو موسسه.
دوستخواه ،جلیل .)۱۳۷۱ .اوستا کهنترین سروده ها و متن های ایرانی .تهران مروارید.
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رضااااااا ،عنایاااااات هللا .)۱۳۷۴ .ایااااااران و ترکااااااان در روزگااااااار ساسااااااانیان .تهااااااران انتشااااااارات علماااااای و فرهنگاااااای.
https://ketabnak.com/book
رضی ،هاشم .)۱۳۸۲ .آئین مهر پژوهشهایی در تاریز آیین رازآمیز میترایی در شر و غرب .تهران
سایکس ،ژنرال سرپرسی .)۱۳۲۳ .تاریز ایران .سیدمحمد تقی فخر داعی گیالنی ،تهران ، ،ج ا ،ص ۲۱۹
شیزابوعلی الفضل بن الحسن طبرسی .)۱۳۸۰ .تفسیر جامعالبیان .علی کرمی ،تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اساالمی،
سازمان چاه و انتشاراتhttp://jmmlq.azad.ac.ir .
شهرانی ،پوهاند پروفیسر داکتر عنایت هللا .)۱۳۹۰ .تاریخچۀ اقوام در افغانستان ،به اهتمام ذبید هللا نذیر شهرانی.
عباس پور ،م .ع .شوستری .)۱۹۲۵ .ایراننامه یا کارنامۀ ایرانیان در عصر اشکانیان .میسوری ،هند
عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها .)۱۳۹۴ ،مرکز تحقیقات استراتیژیک حزب دموکرات کردستان ایران .ایران
غبار ،میرغالممحمد .)۱۳۶۸ .افغانستان در مسیر تاریز .کابل مرکز نشر انقالب با همکاری جمهوری.
غفااوروف ،باباجااان .)۱۳۷۷ .تاجیکااان -تاااریز قاادیم ،قاارون وسااطی ،و دوره نااوین .دوشاانبه مؤسسااه انتشاااراتی عرفااان،
لیتوگرافی چاه و صحافی ،سازمان چاه و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
غیا آبادی ،رضا .)۱۳۸۴ .ایران سرزمین همبستگی آریاییان .ویرایش دوم ،چاه سوم ،شیراز انتشارات نوید.
غیااااا آبااااادی ،رضااااا ماااارادی .آذر  .)۱۳۸۵پااااژوهش هااااای ایراناااای ،اوسااااتاhttp://ghiasabadi.com/avesta- .
mehr.html
فرهنگ ،محمدصدیق .)۱۳۸۱ .افغانستان در پنج قرن اخیر .کابل .تهران
فرای ،ریچارد نلسون .)۱۳۷۷ .میرا باستانی ایران .ترجمه مسعود رجب نیا ،انتشارات علمی و فرهنگی، ،
قادری ،دکتر ذکریا هیرش) .)۲۰۱۶ .عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها .کانادا انتشارات ئابوری.
قائمی ،محمد .)۱۳۴۸ .ادبیات باستانی ایران .اصفهان
قبادیانی ،ناصرخسرو .)۱۳۷۲ .دیوان ناصر بن خسرو .به اهتمام و تصحید آقای مجتبی مینوی .چاه سوم ،تهران دنیای
کتاب
قدیانی ،عباس .)۱۳۶۱ .تاریز ادیان و مذاهب در ایران .تهران
کهزاد ،احمد علی .)۱۳۸۷ .تاریز افغانستان .کابل بنگاه انتشارات میوند
محمد ،جوادی پور .)۱۳۶۳ .مجموعۀ اطالعات در بارۀ ایران و ایرانیان ،تهران.
مظاهری ،علی )۱۳۷۳ .جادۀ ابریشم .ملک ناصر نوبان .تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
معین ،محمد .)۱۳۲۶۹ .مزدیسنا و تا ٔثیر آن در ادبیات پارسی .تهران
مقدسی ،مطهر یا طاهر .)۱۳۷۴ .البداء و التاریز ،محمد رضا شفیعی کدکنی،
مولف ناشناخته ۳۷۲ .هـ .). .حدودالعالم من المشر و المغرب .تصحید منوچهر ستوده ،تهران کتابخانه طهوری.
مولف نامعلوم .)۱۳۶۱ .دبستان المذاهب .با پژوهشی از علی اصغر مصطفوی ،تهران
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میرخواجه ،عطا .)۲۰۱۸ .سرای سنگ رومان تاریخی قسم یکم .دوشنبه نشرات سخن.
میرنیا ،سیدعلی .)۱۳۶۹ .فرهنگ مردم فولکلور ایران .تهران پارسا۱۹۶۳ .
ورستاندیک ،آندره .)۱۳۸۶ .تاریز امپراطوری اشکانیان .محمود بهفروزی ،بی جا) .نشر جامی.
یزدانی حاج کاظم) ،حسین علی .)۱۳۶۸ .پژوهشی در تاریز هزاره ها.

ب -پایان نامه ها:
پامیرزاد ،خوش نظر .)۱۹۹۸ .تاریز باستان شغنان .کابل انتشارات سعید.
ج -دایره المعارف ها
دایرة المعارف آریانا ،کابل۱۳۲۶ ،هـ .ش .ج  ،۱شمارۀ ۱۰
دائرة المعارف بزرش اسالمی ،زیر نظر موسوی بجنوردی ،تهران ،چاه دوم ۱۳۹۶ ،ش.
Encyclopaedia Iranica, 1991, 'CHIONITES', Wolfgang Felix

د -مقاالت
 -۱مجله ها و جریده ها
اشتین ،سر مارک اورل .)۱۳۱۵ .در منطقۀ آموی علیا ،عبدالغفورخان ،مجلۀ کابل ،شمارۀ سوم سال ششم.
اعالم تاریخی ،پردیس ،مجلۀ آریانا ،کابل۱۳۲۶ ،هـ ،شمارۀ ۱۰
اورزمانی ،فریدون .تیرماه .)۱۳۸۹ ،آئین قربانی ،نذر داودی بازماندۀ رسم کهان "مهاری" .ماهناماۀ منظار ،شامارۀ هشاتم،
www.manzar-s.com
برقبانی ،زهرا .بهار  .)۱۳۶۳بررسی ادیان ایران باستان ،با تاکید ویژه بر آئین میترائیسم .تاریز پژوهی ،شمارۀ  ۱۶سال
ششم۱۵۰ - ۱۳۶ ،
بناب ،اشرفیان .بی بی سی ،نژاد آریائی و ایران ستیزی ،تارنگار فرداhttps://farda.us .
تره کی ،محمد قدیرخان .میزان  .)۱۳۱۵مقدمه ای در تاریز آسیای وسطی .مجلۀ کابل ،شمارۀ ششم سال ششم.
پامیرزاد ،خوش نظر .)۲۰۰۸ .بدخشان در جغرافیای اوستا .مجله فرهنگ آریانا ،شماره  ،۲دوشنبه ،تاجیکستان.
پامیرزاد ،خوش نظر .زادگاه فریدون .جریدۀ قلم ،کابل ،شماره ،تاریز
ده عباسانی ،نجیمه آزادی .)۱۳۹۴ .رمزگشایی آیین قربانی دراسطوره ،عرفاان و فرهناگ .فصاـلنام ادبیاات عــرفاناـی و
اسطـوره شنـاختی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سال  ،۱۱شماره  ،۳۸تهران ،از صفحه  ۱۱تا ۴۰
عبدالغفور ،مهد آرین ،مجلۀ کابل.۱۳۱۶ ،
کهزاد ،احمدعلی ۱۳۱۸ .هـ .ش .).آریانا .مجلۀ کابل.
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کهزاد ،علی احمد .)۱۳۳۰ .خاک آریانا در یکی از م خذ قدیم چین .مجلۀ آریانا ،شمارۀ ۲
گلشنی ،فرناز و رادمنش ،عطامحمد و نجف آبادی ،مهدی تدین .پاییز  .)۱۳۹۵تاثیر باورهاای میترائای بار تااریز بلعمای.
فصااااااااـلنام ادبیااااااااات عــرفانااااااااـي و اسطااااااااـوره شنااااااااـاختي شااااااااماره  ،)۴۴سااااااااال  ،۱۲از صاااااااافحه  ۱۶۷تااااااااا .۱۹۰
http://jmmlq.azad.ac.ir/article
فرنگی ،آیدین .سوگنامه ای در دل حماسه فروردین،شهر کتابhttp://www.bookcity.org .
محمااااااااادی سااااااااایف ،معصاااااااااومه .)۱۳۹۴ .آداب و رساااااااااوم ناااااااااوروز در کرمانشااااااااااه .پیاااااااااام زن ،شاااااااااماره ،۲۷۷
https://hawzah.net/fa/Magazine/View

 -۲شبکه انترنیت:
آریایی دات کام www.ariaye.com/ketab
اقوام بالش سپات دام کام /aqwaam.blogspot.com
انسانی دات ایر http://ensani.ir/file/download/article
اوزبیک وبالکhttp://aqwaam.blogspot.com/ ،
ایران و توران ،عباس جوادی ،چشم انداز https://cheshmandaz.org/
بیتوته https://www.beytoote.com/art
پور مسلمی ،دکتر آیدین .خط ما دبیرۀ پارسی یا خط عربی؟ http://parsianjoman.org
تارنمای خراسان زمین www.khorasanzameen.net
تاریز ما ۹ https://tarikhema.org/ancient ،جدی .۱۳۹۷
تاجکم دات کام http://tajikam.com/fa
تبیان دات نت https://article.tebyan.net/
ترکستان جنوبی ورلدپرس https://turkistanjenubi.wordpress.com
تقویم تاریز دات کام http://taghvimetarikh.com
عالمه حبیبی دات نت http://alamahabibi.net/pdfs
حماسی ،مرتضیhttps://www.facebook.com/ .
آریاپیدیا دات کام http://www.ariapedia.com
ایران اتلس دات انفو https://iranatlas.info/sassanid/alphabet.htm
ان ویکی پدیا دات آرش https://en.wikipedia.org/wiki/Turan
غیا آبادی ،رضا مرادیhttp//ghiasabadi.com/avesta-mehr.html .
لمتا کام دات کام https://lamtakam.com/dictionaries/dehkhoda
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https://www.turklar.com ،ففتا نشریۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
https://www.kabulpress.org/article ،کابل پرس
http://www.kabulnath.de/Salae_Soum کابل نت
https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/ ،گنجور
do.mihanblog.com/post میهن بالش دات کام
۲۰۱۹  اکتوبر۸ ،http://aryan-generation.blogfa.com/post/ ،نسل آریایی
http://namnak.com نمناک دات کام
https://www.vajehyab.com واژه یاب دات کام
https://fa.wikipedia.org/wiki/  دانشنامۀ آزاد،ویکی پدیا

www.ion.ir/news/
"Afghanistan
Statistical
Yearbook
http://www.wikiferaq.org/index

2006/09",

Central

Statistics

http://etext.library.adelaide.edu.au/f/firdausi/f52ek/part8.html Firdawsi,
Kings", translated by Helen Zimmern, eBooks@Adelaide 2004

"The

Office
Epic

https://farda.us/electricpulp.com, «ARYANS – Encyclopaedia Iranica»,
www.iranicaonline.org
electricpulp.com, «ARYANS – Encyclopaedia Iranica», www.iranicaonline.org
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