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نام شناسی و 
زبان کاسی ها

نویسنده: یزدان صفایی

در نوش��ته های آش��وری، از آن��ان ب��ا نام »کاس��ی ها«  
)Kassi(یاد ش��ده اس��ت و همین نام به ش��کل کوسایوئی 
Kossaioi توس��ط استرابون یاد ش��ده است. ]۱[ ایالمی ها 
آن ه��ا را کوس��ی Kussi نامیده ان��د. ]۲[ کلم��ه ی  یونانی 
کاس��یتیریس Kassitoros به معنی قلع فلزی است که از 
ناحیه ی کاسیان می آید. ]۳[ که در واقع کانه ای است که از 
آن قلع به دس��ت می آید. ]۴[ نام همدان پیش از عهد ماد ها 
 Kar بود که در آش��وری کار – کاسی Akessaia اکس��ایا
kassi – به معنی ش��هر کاسیان اس��ت. در هر حال ممکن 
اس��ت که اصطالح کاس – س��ی Kas – si یا کاس – پی 
Kas- pi مفهوم نژادی وسیعتری از تسمیه ی قوم واحد، در 
میان اقوام بس��یار زاگرس داشته باشد. ]۵[ از قوم کاسی، به 
نام های ِهس��ی، اوکسی، اوکسیان و هوزی یا خوزی یاد شده 
اس��ت. گونه های دیگر این واژه عبارتند از: کوسی، کوس – 
س��ی، کاش – شو، کوشین، کوسان، کاس��و، کاسیت، َکشو، 
کاس��یوس، کوسای، کیس – سی، کاسکان، کوسه، گواسان، 

کوش، کاسپی، آکسیان، آکس – سی و غیره ]۶[
 آنچنان که از روی ظاهر واژه ها بر می آید نام ش��هرهای 
قزوین و کاش��ان و همچنین نام دریای کاس��پین از نام این 
قوم باس��تانی گرفته ش��ده اس��ت. ]۷[ نام کاسپین صورت 
جمع واژه ی کاس��ی است ]۸[ چرا که حرف »پ« در واژه ی 
»کاسپی« نشانه ی جمع بوده و از زبان ایالمی به زبان کاسی 

رسیده است. ]۹[
خ��دای بومی، کاش��و Kashshu، بدون ش��ک موجب 
تس��میه ی نام قوم مذکور گردیده اس��ت. ]۱۰[ کاشو، خدا 
– پادش��اهی ب��وده اس��ت که کاس��ی ها خ��ود را از تبار آن 

می دانسته اند. ]۱۱[
بعد از اس��تقرار در لرستان، س��رزمین خویش را کاشن 
Kashshen نامیدن��د. ]۱۲[ ک��ه از دو بخ��ش »کاش« به 
عالوه »ش��ن« تش��کیل یافته و بخش نخست نام این قوم و 
بخش دوم در زبان های ایرانی به معنی خانه است و روی هم 
معنی »خانه کاس��ی ها« می دهد. ]۱۳[ در زبان آذربایجانی 
ک��ه پیش از رواج زبان کنون��ی در آن دیار رایج بوده، واژه ی 

کوش��ن به معنی صحرای همسایه یا صحرایی دیگر است که 
با مرزی مشخص شده باشد. ]۱۴[ ناحیه ای در شمال استان 

خوزستان امروزی به »کاشن« وجود دارد. ]۱۵[
در مرکز اس��تان لرس��تان ام��روزی، منطق��ه ای به نام 
گری��ت یا کریت وجود دارد که س��کونت گاه اتباکان لر بوده 
و همچنی��ن ن��ام طایفه ی َکر Kar و ش��هر کنونی کرند در 
استان کرمانش��اه، نام خدای کاسِی »کار« یا »َکر« را به یاد 
می آورد. ]۱۶[ نام دهستان »کاسیو« و قلعه ای به همین نام 
در زمین های ش��رقی دره »هرو«، و همچنین نام روس��تای 
کوسهKussa ]۱۷[و رود کشکان kashkan واقع در مرکز 
لرس��تان ]۱۸[ و نام های کوش��ک و کوش��کی ]۱۹[ یادآور 

کاسی ها است.
نام قوم کاس��پین در نواحی چیترال هند و کافرس��تان 
افغانس��تان دیده می ش��ود. دکت��ر ژورژکنتنو دانش��مند و 
باستان ش��ناس از محلی به نام »آریا کاشن« در نزدیک رود 

جیحون سخن می گوید. ]۲۰[

درب��اره ی زب��ان کاس��ی ها می ت��وان گفت که ب��ه زبان 
ایالمی ه��ا، نزدیکی داش��ته اس��ت، ]۲۱[ چن��ان که برخی 
پژوهش��گران از یک زبان واحد به نام »ایالمی – کاس��پی« 
ن��ام برده ان��د. ]۲۲[ از این زبان تنها چن��د واژه و عبارت در 
متون اکدی در نوزی به دس��ت آمده اس��ت. برای نمونه، نام 
چند خدا به این زبان باقی مانده است: بوریاس Burias که 
با ب��وره آس Boreas یونانی و ش��وریاش Shuriyash که 
با ش��وریاه Shuriayh هندی نزدیکی دارد. چند نام دیگر 
 ،Harbe هاربه ،Shpak شیپاک ،Kashshu مانند کششو
شومالیا Shumalia، ش��وقامونا Shuqamuna نیز دیده 

می شود. ]۲۳[
از کاسی ها حدود دویست کتیبه ی سلطنتی کوتاه باقی 
مانده اس��ت که با توجه به مدت زم��ان فرمانروایی آن ها در 

بابل، کوتاه به نظر می رسد. ]۲۴[
زبان کاس��ی ها غیر س��امی بوده، نام خدایان آن ها با نام 
خدایان هند و اروپایی و یا آریایی تش��ابه داشته است، زبان 
آنان با زب��ان اقوام آریایی )هند و اروپای��ی( همانندی دارد. 

]۲۵[
زبان کاس��ی زبانی مستقل بوده، البته در نفوذ زبان های 
ه��وری نیز قرار داش��ته و هم چنین واژگان هن��د و اروپایی 
و نام ه��ای هن��د و ایرانی زیادی میان کاس��ی ها و میتانی ها 
مش��ترک اس��ت. ]۲۶[ این زبان ترکیب��ی از واژه های اصلی 
ساده و شاید از دور منسوب به زبان ایالمی بوده باشد ]۲۷[ 
از این زبان حدود ۵۰ واژه و نام خاص که با ترجمه ی اّکدی 
در متون لغوی آش��وری و بابلی محفوظ اس��ت و هم چنین 
مقداری اسامی خاص که در اسناد تجاری و اقتصادی بابل و 
کتیبه های شاهان مربوط به هزاره ی دوم پیش از میالد باقی 
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مانده، در دست داریم. ]۲۸[

واژه »می��ری جاس« در زبان کاس��ی ها به معنی زمین 
بوده و ب��ا واژه »می زیر« MiZir و »مورو« Moro ایالمی 
که به معنای زمین است، سنجیده شده. از سویی میان زبان 
کاسی ها با گوتی ها نیز خویشاوندی هایی دیده می شود، برای 
 Ash »و »اَش Sh »نمونه گفته می ش��ود که پس��وند »ش
ویژه ی زبان کاس��ی با پسوند »اوش« Ush و »اِش« ویژه ی 

زبان گوتی ها قابل سنجش است. ]۲۹[
Miriyas می ری جاش = Muruzi کاس��ی، هم ریشه 
Muru ایالمی به معنی زمین. مقایس��ه ش��ود با مرز-مرج 

)زمین(
Gida کاسی= Kute ایالمی: فرانروا، فارسی کهن: خدا، 
آلمانی Gott، انگلیس��ی God، فارسی: خدا-خوتای )شاید 
هم ریشه ی کلمه ی Kidu در کلمه ای Enkid سومری: نام 

یکی از قهرمانان اساطیری(
Burna کاس��ی= خوزی: برنا، براهویی: ورنا، اوس��تایی: 

اپرنایو.
 ،Koلری و کردی: کو ،Kik :ایالمی =Digigi :کاس��ی

کبود –رنگ آسمان- کنایه از آسمان.
 ،Suryah :خورش��ید= سانس��کریت Surijas :کاس��ی

اوستایی: خور، فارسی: هور-خور.
کاسی: بوریاش: باد شمالی= یونانی: بورآ، فارسی: بوران، 

آذری: بوران.
شومالیا-شیمالیت: الهه ی کوه ها و جبال= هندی: هیمالیا 
نام کوهس��تان مرتفع و معروف، مقایسه شود با ریشه ی زیما 
روس��ی، هیما )فارس��ی(، سردس��یر از     همان ریشه، بوگاش 
نام یکی از خدایان مقایس��ه ش��ود با بغ فارسی باستان و بغ 

اوستایی و بغ پهلوی.
پسوندهای »آش« و »شین« که در ایالمی و کاسی دیده 
می ش��وند در متون کهن فارسی و اوس��تایی مانندگی دارد. 
اونتاش-کورش مقایسه شود با کورش-داریاوئوش، ماروتاش 
ایزد جنگ کاس��ی یادآور نام ماروتا ها، خدایان جنگ هندی 
هستند. دورخدای کاسی: تیر و خدای ایالمی قابل مقایسه با 

بغ تیر –تیرداد- تیر )نام ماه( ایرانی می باشند. ]۳۰[

پانویس
-۱ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۵.

-۲هنر ایران، رویه۹.
-۳ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۵.

-۴تاریخ اقوام کوه نش��ین شمال غربی فالت ایران، رویه 
.۱۱۲

-۵ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۵.

-۶لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۸۸.
-۷ایران بزرگ، رویه ۸۹.

-۸لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۹۳.

-۹لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۹۴.
-۱۰ایران از آغاز تا اسالم، رویه ۵۵.

-۱۱لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۹۰.
-۱۲لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۵.

-۱۳دیدگاه نگارنده.
-۱۴زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایه گفتارهای ایرانی، 

رویه ۶۵.
-۱۵لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۶.

-۱۶لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۳۳-۲۵.

-۱۷لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۳۳-۳۲.
-۱۸لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۴۹.
-۱۹لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۸۹.
-۲۰لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۹۱.
-۲۱لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۸۳.
-۲۲لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۹۴.

-۲۳قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه 
.۱۴۹

-۲۴قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه 
.۱۵۰

-۲۵تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، رویه ۲۰۹؛ لرس��تان و 
تاریخ قوم کاسیت، رویه ۹۷.

-۲۶جامعه بزرگ شرق، رویه ۲۰۵.
-۲۷تاریخ بین النهرین، رویه ۲۲۲.

-۲۸تاریخ ماد، رویه ۱۲۰.
-۲۹لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ۱۷۳.

-۳۰نیاکان سومری ما، رویه ۱۰۲-۱۰۱.

کتاب نامه
بهزادی، رقیه. ۱۳۸۶. قوم های کهن در آس��یای مرکزی 

و فالت ایران، تهران: طهوری.
جنیدی، فریدون. ۱۳۸۹. زندگی و مهاجرت آریاییان بر 

پایه گفتارهای ایرانی، تهران: نشر بلخ.
چارلز برنی، مارشال النگ، ۱۳۸۶. تاریخ اقوام کوه نشین 

شمال غربی ایران. ترجمه ی هوشنگ صدیقی. تهران: نگاه.
دیاکون��وف، ایگ��ور. ۱۳۵۷. تاریخ م��اد، ترجمه ی کریم 

کشاورز، تهران: پیام.
رضایی، عبدالعظیم. ۱۳۸۱. تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، 

تهران: انتشارات ُدر
رو، ژورژ. ۱۳۶۹. تاریخ بین النهرین، ترجمه ی عبدالرضا 

هوشنگ مهدوی، تهران: نشر آبی.
س��جادیه، محمدعلی. ۱۳۶۵. نیاکان سومری ما، تهران: 
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تهران بنیاد نیشابور.

س��هرابی، محمد. ۱۳۷۶. لرس��تان و تاریخ قوم کاسیت، 
محمد سهرابی، خرم آباد: انتشارات افالک

عطایی فرد، امید. ۱۳۸۴. ایران بزرگ، تهران: انتش��ارات 
اطالعات.

گ��دار، اندره. ۱۳۷۷هن��ر ایران، ترجم��ه ی دکتر بهروز 
حبیبی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

گیرشمن، رومن. ۱۳۵۵. ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه ی 
محمد معین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

امردادنامه باشیداز هواداران 
کلیک کنید
facebook.com/amordadnameh

facebook.com/amordadnameh
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بررسی کوچ 
آریایی ها به 
فالت ایران 

و زمان آن
نویسنده: سورنا فیروزی

یکی از بنیادی��ن ترین گفتمان های در ارتباط با هویت 
مردمان و تمدن ایرانی، مس��ئله خاس��تگاه آنان، یکپارچگی 
تباری و ریشه های قومیتی، و دیرینگی و آغاز زمانی مالکیت 

بر خاک کنونی خود می باشد.
از این رو در این نگاشته، به این موضوع پرداخته میشود 
که تبار مردمان ایران��ی چه نام دارد و از کدام گروه یا گروه 
هایی اس��ت، آیا اقوام ایرانی، از یک خاستگاه و تبار مشترک 
و یکس��ان برخوردارند و یا آنکه هر یک ریش��ه ای جداگانه 
داش��ته اند؟ و نیز آنک��ه در صورت پذی��رش برخورداری از 
تباری یکس��ان برای تمامی اقوام و تیره های ایرانی، آیا این 
مردمان از دیرباز در این سرزمین زندگی میکرده اند یا آنکه 

خاستگاهی، برون از فالت ایران داشته اند؟
انگاره های چهارگانه گانه

ب��ه طور کلی،  چه��ار نظریه درباره هوی��ت و دیرینگی 
حضور نیاکان مردمان ایران وجود دارد:

مردمان ایرانی، به طور کلی آریایی نیستند و عنوانی . ۱
با نام گروه و تبار »آریایی« وجود ندارد.

آریای��ی ها وجود دارند، اما بخش کمی از ایرانیان را . ۲
تشکیل می دهند.

مردم��ان ایران، همگ��ی آریایی یا هن��د و اروپایی . ۳
تبارن��د و در میانه ه��ای هزار دوم پی��ش از میالد 
)۱۴۰۰پ.م(، ب��ه فالت ایران مهاج��رت کرده و بر 

بومیان فالت چیره شدند.
مردم��ان ایران، همگی آریایی تبارن��د، از پیش از هزاره 
دوم در مختص��ات فالت ای��ران و پیرامون آن به صورت 

متمدنانه زندگی میکرده اند.

آریایی وجود ندارد. ۱
این نظر، بیش��تر در میان گروه ه��ای چپ گرا و جهان 
وطن رایج بوده اس��ت. کس��انی چون میخائیل نس��تورخ از 
تروی��ج گران این ایده ب��وده اند. )۱( از دی��د باورمندان در 
ای��ن گروه، هیچ گروه تباری ب��ه نام آریایی وجود ندارد، این 
عنوان، یک نام ساختگی است و هیچ پیوند مشترک تاریخی 
و خاس��تگاهی، میان مردمان هند و ایران��ی و اروپایی زبان 
از هس��تی برخوردار نیس��ت. در میان گروندگان این گروه، 
گاه از دس��ته های اندیش��ه های غیر کمونیستی )لیبرال و 
مذهبی( نیز به چش��م میخورند. کس��انی چون ماکس مولر، 
در سده نوزدهم، باورمند بودند که آریایی، تنها یک اصطالح 
زبانش��ناختی اس��ت نه تباری.)۲( مهمتری��ن دلیل و برهان 
مطرح ش��ده از س��وی این گروه، نبود چهره ها و ظاهر های 
مشابه میان گروه های سخنور به زبان های باصطالح هند و 

اروپایی میباشد.

تنه�ا، اندک�ی از جمعیت ایران�ی، آریایی تبار می . ۲
باشند.

این نظر بیش��تر در میان، گروهی از باس��تان شناس��ان 
و نیز دس��ته هایی از متخصصان علم ژنتیک رایج اس��ت. از 
دی��د آنها )که هریک تنه��ا مطالعه ای بر علم تخصصی خود 
داش��ته اند )و نه چیرگی بر دو دانش باستان شناسی-تاریخ 
و ژنتیک که برای این گونه زمنیه ها، مکمل یکدیگر بش��مار 
می آیند(، س��اکنان فالت ایران، پی��ش از میانه های هزاره 
دوم پی��ش از میالد، مردمانی بومی و غی��ر آریایی بوده اند. 
گاه نام این گروه، قفقازی و گاه آس��یایی خوانده میشود.)۳( 
ایالمیان )ساکنان خوزستان از هزاره چهارم پیش از میالد تا 
هزاره یکم پیش از میالد(، کاس��ی های شمال ایران و گوتی 
های ساکن در زاگرس مرکزی، از گروه های قفقازی و بومی 
بش��مار آمده ان��د.)۴( گاه حتی این س��اکنان  دیرین فالت 
از تبار به رس��میت شناخته ش��ده و اصطالح غیر حساسیت 
برانگیز »سامی« دانسته شدند؛ چون سامی دانستن ایالمیان 

نزد هینتس.)۵(
به باور این گروه، گروهی از مردمان، در هزاره دوم پیش 
از می��الد، بن��ا به دالیلی چون خش��ک ش��دن آب و هوا، از 
خاس��تگاه های گوناگون )از قفقاز در برخی باورها چون باور 
کامرون، تا آسیای میانه و فرارود( حرکت کردند و به تدریج 
در نواحی ش��مال میانرودان، فالت ایران و شمال هندوستان 
جای گرفتند. درمورد ایران، تغییر سفال از  نخودی منقوش 
رایج در عصر مفرغ ش��مال غرب ایران به س��فال خاکستری 
براق، تغییر تدفین از حالت دفن در زیر کف اتاق ها به دفن 
در قبرس��تان های ب��رون از س��کونت گاه و تبدیل یک باره 
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معم��اری از ح��االت رایج در طبقه VI حس��نلو به معماری 
طبقات V به بعد این منطقه و نیز آتش سوزی بزرگ طبقه 
بعدی منطقه یادش��ده، را دالیل ورود مردمانی با تبار جدید 
دانس��ته اند.)۶(این که حال این پارامترهای بیان ش��ده که 
تنها مع��رف رخداد مهاجرت و  ورود اف��رادی تازه وارد می 
باش��د و نه معرف تبار تازه وارد، چگونه باورمندان این نظریه 
را به تص��ور مهاجرت بیگانگانی از تبار جداگانه با س��اکنان 

پیشین، کشانده است، خود یک پرسش بنیادین است.
در ه��ر حال، در ادامه این نظریه، گفته می ش��ود که از 
میان تازه واردان با هویت تباری جدید، پارسیان و مادی ها، 
ابتدا در نواحی دریاچه ارومیه ساکن بوده، سپس پارسیان از 
آن ناحیه که پارس��وماش خوانده می شد، به نواحی جنوبی 
فالت که اکنون پارس خوانده میشود، مهاجرت کردند. زمان 
این رخداد، به استناد متون آشوری، پس از سده هشتم پیش 
از میالد بوده اس��ت.)۶( بنابرای��ن، تا پیش از درونش):ورود( 
آریایی ها، بومیانی چون کاس��ی ها و گوتیان با شمار باال در 
این فالت به زندگی میپرداخته اند و بنابراین، با آمدن گروه 
های آریایی، تنها بخشی از مردمان ایران، آریایی می توانند 
باش��ند. بیان مطالبی چون تفاوت ژنتیکی مردمان خاور دو 
کویر لوت و دش��ت کویر ب��ا مردمان غربی ای��ن کویرها در 

فالت، از جمله این برهان ها می باشند.

مردمان ایران، آریایی اند و در هزاره دوم پیش از . ۳
میالد، بر بومیان چیره شدند

تنها تفاوت می��ان باور این گروه با گروه دوم، در آریایی 
دانستن تبار بیشینه ایرانیان است و نظر غالب متون تاریخی 

و باستان شناسی مدرن است.

مردم�ان آریایی ایران، از پی�ش از هزاره دوم، در . ۴
فالت ایران به صورت متمدن میزیسته اند.

از چند نگرش می توان به بررس��ی درستی یا نادرستی 
این باور پرداخت.  نگرش یکم، بررسی گزارش های ژنتیکی 
در مقاالت علمی جهان و نگرس دوم، مطالعه اسناد تاریخی 
و یافته های باس��تان س��ناختی آن برپایه پش��توانه اس��ناد 
کالسیک می باش��د. پیرامون نگرش یکم و با بررسی مارکر 
ژنتیکی پدری R۱a )شاخص مردمان هند و ایرانی- اروپایی 
خاوری( بر پایه یکی از قویترین نظریات، خاس��تگاه پیدایش 
این مارکر، خاورمیانه است)۷( و با در نظر گرفتن این مسئله 
که از میان س��رزمین های این منطقه، تنها در فالت ایران و 
شمال عراق کنونی و نیمه شرق ترکیه امروزی، مردمان هند 
و ایرانی زبان از دیرباز تا کنون حضور پیوس��ته داشته اند، و 
این مارکر، همچنان در ایران نسبه به دیگر کشورها )به ویژه 
عرب زبان ها( به میزان باالیی دیده می ش��ود، محتملترین 
خاس��تگاه را ای��ران باید ش��مرد. ب��ا بهره گی��ری از یکی از 

دقیقتری��ن فرمول های به کار رفت��ه، زمان تقریبی پیدایش 
این مارکر، بیش از ۱۸۵۰۰ سال تخمین زده شده است.)۸( 
به عبارتی دیگر، مردم��ان هند و ایرانی- اروپایی خاوری، از 
جمله نیاکان ایرانیان، بایس��تی پیش از هجده هزار و پانصد 
س��ال پیش در فالت ای��ران بوده تا دارای این مارکر ش��ده 
باش��ند. این یعنی حضور آریایی��ان از دیرباز در فالت ایران. 
اما خاس��تگاه کهن تر در کجا بوده است؟ این را مارکر نیایی 
R۱a یعنی R نش��ان می دهد. خاستگاه این مارکر، آسیای 
میانه می باش��د.)۹( زمان پیدای��ش تقریبی آن نیز ۳۴۰۰۰ 
س��ال پیش برآورد شده است.)۸( این یعنی، نیاکان ایرانیان 
با مارک��ر ویژه هن��د و ایرانی-اروپایی، از دی��ر هنگام )پس 
از خروج دس��ته های انس��ان اندیش��مند از آفریقا در حدود 
۹۰ – ۱۰۰ هزار س��ال پیش( تا پیرامون بیس��ت هزار سال 
پیش در آس��یای میانه می زیس��ته اند و از نزدیک ۱۹ هزار 
س��ال پیش، در فالت ایران حضور داشته اند. اما یک نکته را 
نباید فراموش کرد. همه نیاکان ایرانیان آریایی ها( در حدود 
بیس��ت هزار سال پیش از آس��یای  میانه درون فالت نشده 
اند. بلکه گروهی از آنان، همچنان در آسیای میانه بازماندند 
و س��رانجام در پی پیشروی فرجامین یخبندان )پیرامون ده 
هزار س��ال پیش( آن ها نیز به فالت سرازیر شدند. رخدادی 
که در نوش��ته های ملی ایرانیان چون فرگرد یکم از وندیداد 

ثبت شده و در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
نکت��ه مه��م که از رخداد ک��وچ آریایی ه��ا در دو زمان 
متفاوت کهن به دس��ت می آید، این است که می توان علت 
متغیر بودن فراوانی مارکر R۱a در نقاط مختلف ایران و نیز 
تف��اوت فراوانی وجود این مارکر می��ان ایرانیان با دیگر هند 
و اروپایی��ان خاوری )به عنوان نمونه، جمعیت های ش��مالی 
هندوس��تان و اس��الوها( را دریافت: نیاکانی ک��ه در حدود 
۱۸۵۰۰ سال پیش در ایران میزیسته اند و نیاکانی از همان 
گ��روه که از ده هزار س��ال پیش )با پیش��روی آخرین دوره 
یخبندان یا  Wurm IV( وارد س��رزمین های ایران شدند. 
به این ص��ورت، گروه اول، دارای مارک��ر  R۱aبوده و گروه 
دوم، بدون آن می باش��ند. نزدیکی و مش��ابهت الین مادری 
گروه های مختلف ایران با یکدیگر، و نیز نزدیکی آنان از نظر 
اتوزومی)۱۰(، که به آن ها تا کنون اش��اره کردیم، به وجود 
خاستگاهی مش��ترک برای هر دو و در نتیجه برخورداری از 

تباری مشترک، ما را مطمئن می سازد.
اکن��ون از نگرش تاریخی و باس��تان شناس��ی، به ماجرا 
بپردازی��م. فرگ��رد یک��م وندیداد ب��ه عنوان یکی از اس��ناد 
کالسیک، بیان می کند که مردمان ایرانی، ابتدا در سرزمینی 
خ��وش آب و هوا  با نام "ایرانویج" و در کرانه یک رود بزرگ 
)دایتیای نیک( زندگی میکرده اند. سپس ناگهان آب و هوا، 
ناگهان دچار چرخش و دگرگونی می ش��ود و رو به س��ردی 

بیشینه می رود؛ به گونه ای که : )۱۱(
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»-۳ ... پ��س آن��گاه، اهریمن همه تن م��رگ بیامد و به 
پتیارگی، »اژدها« )مارهای سرخ( را در رود دایتیا بیافرید و 

زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید.
-۴ در آنج��ا )ایرانویج( ده ماه زمس��تان اس��ت و دو ماه 
تابستان و در آن دو ماه نیز، هوا برای آب و خاک و درختان 
س��رد است. زمس��تان، بدترین آسیب ها را در آنجا فرود می 

آورد.«
آنچه گزارش شده است، سازگار است با آخرین تغیرات 
آب و هوای��ی رخ داده در پی اثرات پایانی از فرجامین عصر 
یخبندان )wurm IV( که در پایان دوره پله ایس��توین ده 
هزار سال پیش روی داده است )۱۲( و گسترش نهایی خود 
را به س��وی مناطق جنوبی تر )چون آسیای میانه و فرارود( 
انج��ام داده. از این رو، س��اکنان این منطقه، می بایس��ت به 
س��وی مناطق جنوبی تر )فالت ایران( مهاجرت می نمودند 
تا از س��رما در امان باش��ند. آنچه در ادامه این فرگرد به آن 
اش��اره شده اس��ت. س��رزمین هایی که آنها پیاپی و در پس 
ترک ایرانویج ش��ناخته اند، نقطه آغازی��ن را فرارود و نقاط 
سکونت سپس��ین را، نواحی گوناگون فالت ایران نشانی می 
ده��د. آنچه گفتیم پیرامون ده هزار س��ال )حدود ۸۰۰۰ تا 
۹۰۰۰ پ.م و نزدیک به روزگار آغازین نوسنگی ایران( پیش 
رخ داده اس��ت. به سخن ساده تر، در پی گسترش سرما طی 
چند هزار س��ال، بازمانده نی��اکان ایرانیان نیز که در مناطق 
جنوبی تر خاستگاه نخس��تین )ایرانویج- آسیای میانه( می 
زیس��ته اند، همان راهی را در پی��ش گرفتند که هم تباران 
ش��مالی ترش��ان، پیش تر و نزدیک به -۸۰۰۰ ۹۰۰۰ سال 
پیش پیمودند. با این تفاوت که ش��مار دس��ته مهاجر دوم، 
بس��یار بیشتر از دسته نخس��ت بوده و از همین رو، فراوانی 
دارندگان مارکر R۱a در میان ایرانیان، کمتر از دیگر هند و 

اروپایی های خاوری است.
مس��ائل دیرینگی حضور نیاکان آریایی ایرانیان، از چند 
نظر دیگر نیز قابل بررسی است. آب و هوایی که این مردمان 
مهاجر با آن در فالت ایران روبرو شدند نیز، بسیار با شرایط 
کنون��ی متف��اوت بوده اس��ت. فالتی که آن ها در بیش��ینه 
نواحی دیده بودند، سرزمینی پر باران، سرسبز و خنک بوده، 
چنانچه در خود وندیداد نیز به آن اش��اره شده است. افزون 
بر آن، نتایج بررس��ی های دو دانش��گاه اوهایو و توبینگن، با 
داده های وندیداد همراس��تایی دارند و نش��ان می دهند که 
آب و هوای فالت، از بازه ۳۳۰۰ پ.م تا ۳۲۰۰پ.م به سوی 
خش��ک شدن پیش رفته اس��ت. )۱۳( شواهد دیگری نیز از 
متون دیگر ایرانی بدس��ت می آیند ک��ه این تغییرات آب و 
هوای��ی را گواهی می دهند. حال جالب اس��ت که بدانیم در 
شماری از یشت ها، دقیقا شرایط آب و وهوایی پیش از بازه 
یادش��ده، تغییرات بازه مذکور و نیز عصر پس از آن گزارش 
شده است و این تنها، می تواند به مفهوم حضور این مردمان 

هن��د و ایرانی- اروپایی زبان در فالت ب��ه آن روزگار )پیش 
از ۳۳۰۰ پ.م به بعد( باش��د. نگارنده این مورد را پیشتر در 
مقاله ای جدا با عنوان »زندگانی ایرانیان در روزگار سرایش 

یشت ها« بررسی کرده است.
از نگ��رش گزارش های تاریخی ملی و متون کالس��یک 
ایرانیان و میانرودانی ها نیز هویت و دیرینگی ساکنان فالت 
قابل پیگیری اس��ت. متون ملی ایرانی��ان بیان می کنند که 
ای��ن مردمان )ب��ا نام های هند و ایران��ی- اروپایی( از زمانی 
نخستین دولت خود را برپا داشتند )پیشدادیان و با محوریت 
کیومرث( و در فالت زندگی میکرده اند. یکی از این متون را 

در این جا می آوریم: )۱۴(
»کیومرث، بزرگ مردم عصر و پیش��وای ایشان بود و به 
پندار ایرانیان، نخستین شاهی بود که در زمین منصوب شد، 
چی��زی که مردم این روزگار را وادار کرد پادش��اهی بیاورند 
و رئیس��ی نص��ب کنند، این بود که بیش��تر م��ردم )نیاکان 
ایرانیان(، به دش��منی و حسد و ستم و تعدی خو کرده اند و 
مردم شرور را جز بیم بصالح نیارد. سپس در احوال مخلوق 
و تربیت تن و وضع انسان حساس مدرک نگرستند و دیدند 
که در س��اختمان و هس��تی تن، حواس��ی مرتب هست و به 
معن��ی دیگر منتهی می ش��ود که ...صالح ت��ن بتدبیر قلب 

است.... پس بنزد کیومرث ... شدند.«
در دیگر اسناد جایگاه این رخداد را دماوند )۱۵(، پارس 
)۱۶( یاد ش��ده اس��ت و نیز به دلیل رخداد نبرد کین خون 

سیامک، بلخ )۱۷( میتوان پنداشت .
آنچه در یک نگاه می بینیم، گروهی از مردمان، در حدود 
ده هزار سال پیش، از سرزمینی نخستین به علت دگرگونی 
ناگهانی آب و هوا ) س��رد ش��دن( به فالت ایران سرازیر می 
ش��وند و در مدتی بعد، به برپایی یک فرمانروایی دست می 
زنن��د. از آنجا که همچنان با وجود اثراتی از س��رما به دوره 
جمش��ید روبرو هس��تیم )۱۸(، که مربوط به زمستان های 
نزدیک به زمانه های پس از عصر یخبندان در سرزمین های 
جنوبی تر )دور از یخبندان( و از جمله، نواحی شمالی فالت 
ایران بوده است، زمان تشکیل چنین حاکمیتی، نمیتوانسته 

دورتر از حدود ۶۵۰۰-۷۰۰۰ پ.م بوده باشد.
جدای بررسی سندهای ایرانی، نشانه هایی نیز در اسناد 
دیگ��ر مردمان پیرام��ون حضور ایرانیان در ف��الت از دیرباز 
مشاهده می شود. از جمله، اشاره به وجود سرزمین و دولت 
پرهشه )پرشین به ایالمی( در سرزمینی که پارس می نامیم، 
به طور روش��ن می گوید که پارس و دولت پارسیان از زمان 
سومریان و اکدی ها در فالت ایران وجود داشته )۱۹( و این 
ناقض نظریاتی پیرامون ورود دیرهنگام پارسیان در سده ای 
هش��تم و نهم به شمال غربی فالت ایران است.)۲۰( گواهی 
اس��ناد یونانی چون دیودور )۲۱( و اوسبیوس )۲۲(، در این 
مورد که دولت ماد از هزاره س��وم در ف��الت ایران برپا بوده 
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و نیز وجود مردی با کاله مادی- پارس��ی در نقش برجسته 
"سرپل ذهاب" با دیرینگی۲۰۰۰ سال پیش از میالد و چند 
دلیل باستان ش��ناختی و تطبیقی دیگر، همگی نیرومندگر 
این باور هستند که آریایی ها یا ایرانیان، پیش از هزاره دوم، 
در ف��الت ایران، زندگی می کرده و دارای تمدن و دولت نیز 

بوده اند.
اگر بخواهیم نامی به این گروه تباری درون ایران بدهیم، 
دو حال��ت پیش روی ما خواهد بود. چنانچه در گزارش های 
کالس��یک، مطلبی در این ارتباط یافت نشود، آنگاه می توان 
ب��ا بهره گیری از پارامترهای موضوع مورد نظر، نامی درخور 
پی��دا نمود. ام��ا اگر، گفتمان ما دارای ن��ام و هویت تاریخی 
اس��ت، چرا نتوان از آن به��ره برد؟ این ن��ام را می توان در 
نوشته های  داریوش و خشایارشا پیرامون وجود تباری با نام 

"آریایی" برای ایرانیان جست.)۲۳(
به عن��وان ی��ک نتیجه گیری کل��ی، به نظ��ر می آید، 
م��ورد چهارم دس��ته بندی باورها، از پش��توانه اس��تنادی و 
برهانی نیرومندتری برخوردار باش��د و دالیل برای تائید آن، 
هماهنگی و اس��تواری باالتری دارند. افزون برآن، با توجه به 
چاپ برخی کتاب های س��یاه و نظریه پردازی های شگفت 
انگیز برپاش��ده حول گنگ نمودن هویت تباری ایرانیان،  به 
نظر می آید کس��انی که مس��ئله غیر آریای��ی بودن مردمان 
امروزی��ن ای��ران یا مردمان پیش از مادها و هخامنش��یان را 
مط��رح می کنند، در پی آن هس��تند که با سوءاس��تفاده از 
حساس��یت های جهانی وارده در پس جنایات نژادپرس��تانه 
یک رژیم دیکتاتور در گذشته اروپا و نیز جنایات عثمانی ها 
درباره ارمنی ها، گسس��ت تاریخی میان مردم ایران و تاریخ 
مادها و هخامنشیان )که اس��ناد آن ها را آریایی می دانند( 
بیاندازن��د و این دوران از تاریخ ایران را دوره غلبه متجاوزان 
بیگان��ه بر نی��اکان بومی فرض��ی ایرانیان قلم��داد کنند. در 
ی��ک عبارت، مخدوش کردن چهره مادها و هخامنش��یان و 
اش��کانیان و ساسانیان در ذهنیت ایرانی امروز که به دگر بار 

به آن ها گرایش نشان داده است.

پی نوشت ها:
-۱ نس��تورخ، میخائیل، مبداء نژادهای انس��انی، ترجمه 
هوش��نگ مشکین پور و فرامرز نعیم، نشر اندیشه، رویه های 

.۱۹۰ ۱۸۷-
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.۲۹۴
-۳کام��رون، جورج، ایران در س��پیده دم تاریخ، ترجمه 
حس��ن انوشه، نشر شرکت علمی و فرهنگی، رویه های ۷۳-
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.University Press
-۱۱اوس��تا، کهن ترین س��رودهای ایرانیان، به کوشش 
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 A( What Drives Societal Collapse?   ۱۳-
 Science, Jan. ۲۶, ۲۰۰۱ By Harvey Weiss and
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ب����������������ررس����������������ی 
ال���������گ���������وه���������ای 
اس���������ت���������ق���������راری 
در  س������اس������ان������ی 
و  ری  دشت های 

ورامین
نویسنده: سجاد امیری باوند پور

دشت های ری و ورامین واقع در جنوب ارتفاعات البرز از 
مهم ترین بخش های دشت تهران به حساب می آیند. نواحی 
جنوبی این دو دش��ت منتهی به اقلیم خش��ک کویری است 
اما در قس��مت های شمالی آن ها آب و هوای نیمه خشک در 
جریان است. وجود یخچال های زمستانی در ارتفاعات البرز و 
ذوب ان ها در فصول گرم باعث به وجود آمدن رودخانه هایی 
ش��ده است که آب دش��ت های پایین دس��ت خود را تامین 
می سازد. از این رو با وجود پایین بودن بارش سالیانه در این 
نواحی، این دش��ت ها از ذخایر آب نسبتا مطمئنی برخوردار 
هس��تند )فاضلی نش��لی ۱۳۸۰( و دارای خاکی حاصلخیز و 

مستعد کشاورزی می باشند.

مقاله ی حاضر به منظور ترس��یم الگوهای استقراری در 
دش��ت های ری و ورامین در عصر ساسانی تهیه شده است. 
ب��ا توجه به وجود مادر ش��هر ری در عصر ساس��انی در این 
منطقه، ش��ناخت الگو های پراکندگی محوطه های استقراری 
در اطراف این ش��هر می توان��د در درک ماهیت نظام زمین 
داری در این عصر به خصوص اواخر سلس��له ساس��انی مفید 

باشد.

محدوده ی مورد پژوهش برای این بررس��ی از جنوب به 
کویر های جنوبی شهرس��تان های شهرری و ورامین، از شرق 
شهرس��تان پاکدش��ت و شمال شهرس��تان ورامین واز غرب 
به شهرس��تان رباط کریم و اسالمش��هر مح��دود بود. با این 
وجود جبهه ی ش��مالی محدوده ی مورد پژوهش که ش��امل 
شهرستان تهران می شود عمال به دلیل گسترش شهر تهران 
و تخریب تقریبا تمام محوطه های باستانی که در این ناحیه 
قرار داش��ته است، غیر قابل بررس��ی به نظر آمد و داده های 
پراکنده ی بدست آمده نیز گمراه کننده بود. بنابر این ناچارا 
محدوده ی شمالی این بررسی به مرز های شمالی شهرستان 

شهرری محدود شد.
شناس��ایی محوطه ه��ای ساس��انی در دو مرحله بازدید 
می دانی و برداش��ت س��طحی س��فال به ش��کل تصادفی و 
همچنی��ن مطالع��ات کتابخان��ه ای صورت گرف��ت. به دلیل 
فعالیت های کش��اورزی و همچنی��ن حفاری های غیر مجاز، 
بیش��تر محوطه ها دچار تخریب های گسترده شده بودند که 

این از تخمین وسعت تپه های باستانی جلوگیری می کرد.

در پایان عملیات شناسایی، تعداد چهل و سه محوطه که 
دارای اس��تقرار های ساسانی بودند در محدوده مورد بررسی 
ثبت ش��د. که از این میان ۲۲ عدد شامل قلعه های تاریخی 
بود و ۱۸ عدد نیز مربوط به تپه های باس��تانی با استقرار های 
ضعیف خارج شهری بود. یک آتشکده، یک دخمه تدفینی و 
یک کوشک سلطنتی نیز در میان اثار ساسانی شهرری قرار 

داشت.
س��اختمان تمامی قلعه های موجود در منطقه از خشت 
و چینه بودند و نیز، همگی در دوران اس��المی دارای اسکان 
مجدد بودند. با وجود آنکه از نوع س��فال ها و معماری قلعه ها 
می توان حدث زد که اکثر این قلعه ها متعلق به دوران متاخر 
ساس��انی هس��تند اما از قلعه موس��وم به خالد آباد ورامین 
یک سکه از اردش��یر اول بدست آمد )فاضلی نشلی ۱۳۸۰( 
که نش��ان می دهد س��ابقه ی پاره ای از قلعه ه��ای منطقه به 

قدیمی ترین دوران عصر ساسانی باز می گردد.

توزیع این قلعه ها در سطح منطقه از الگوی جالبی پیروی 
می کند )نگاه کنید به نقش��ه ۱( همگی در فاصله ی بس��یار 
کمی از منابع آب قرار دارند و در اطراف آن ها اس��تقرار های 
کوچک روس��تایی ق��رار دارد. وجود چنی��ن تعدادی قلعه ی 
باس��تانی در منطقه پرس��ش هایی در باره ی ماهیت آن ها را 

به وجود می آورد.

پ��س از فروکش کردن قیام مزدکیان توس��ط خس��رو 
اول، نظام ه��ای زمین داری در ایران دچار دگرگونی ش��د و 
از پس آن طبقه ی جدی��دی از زمین داران کوچک تر ظهور 
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کردند که در ازای زمین های واگذار ش��ده به آن ها به شاه و 
درب��ار وفادار بودند. )تفضلی ۱۳۷۶( این طبقه ی نوظهور که 
دهقانان نام داش��تند نقش بس��زایی در نظام مالیات گیری 
جدید ایف��ا می کردند به طوریکه بنا ب��ه گفته طبری، اداره 
ام��ور محلّی از وظایف موروثی انان بود و کش��اورزان ناگزیر 
بودن��د که از آن فرمان برند. آن��ان احتماالً نماینده حکومت 
در میان کش��اورزان بودند و مهم  ترین وظیفه آنان گردآوری 
خراج بود. )همان( اراضی که دهقانان در اختیار داش��تند از 
آنچه که خاندان های اشرافی در اختیار داشتند کوچک تر بود 
ب��ا این وجود آن ها برای خ��ود دارای ثروت و زندگی مجللی 

بودند )همان.(
 پراکندگ��ی قلعه های موج��ود در منطقه ی ری کامال با 
ش��رایط یک چنی��ن جامعه ای مطابق��ت دارد: قلعه هایی در 
اراضی حاصلخیز پر آب که از هر جهت برای امور کشاورزی 
مناس��ب است و اس��تقرار هایی کوچک و روستایی در مابین 
آن ه��ا. در واقع می توان این قلعه ه��ا را بنا هایی اربابی تصور 
نمود که البته در مواقع اضطرار نیز پناهگاه کش��اورزان بوده 
اس��ت. س��بئوس تاریخ نگار ارمنی که کتاب او از منابع مهم 
جهت تاریخ ساس��انیان به حس��اب می آید نیز اشاره می کند 
که وسطام دایی خسرو پرویز پس از آنکه بر علیه این پادشاه 
شورش کرد با نیروهای خود تمام منطقه ری را غارت کرد. او 
در متن از کلمه ی »منطقه« استفاده کرده است و نه »شهر« 
و این نش��ان می دهد که دشت ری در اواخر سلسله ساسانی 
منطقه ای آب��اد و ثروتمند بوده اس��ت. همچنین به گفته ی 
سبئوس نبرد وس��طام با نیرو های خسرو در همین »منطقه 
ری« صورت گرفته  )Sebeos XXII,۹۵(و می توان فرض 
ک��رد که قلعه های موجود در منطق��ه حافظ جان و پناهگاه 

کشاورزان محلی در زمان جنگ بوده اند.

 در پایان باید گفت برررسی الگوهای استقراری ساسانی 
در دشت های ری و ورامین کامال باز تاب دهنده ی یک جامعه 
کشاورزی بر پایه زمین داری های خرد است )فاصله ی نسبتا 
کم تعدادی از قلعه ها نس��بت به یکدیگر این موضوع را ثابت 
می کند( که در منابع دوران اسالمی بسیار به آن اشاره شده 
است و اینک شواهد باستان شناسی مهر تایید بر ان می زند.

فهرست قلعه های موجود در منطقه به قرار زیر است:

قلعه گبری ری: این قلعه مربوط به دوره ساس��انی بوده 
و دارای پالن مربع نزدیک به ذوزنقه اس��ت که در هر یک از 
زوای��ای قلعه یک برج ب��رای امور دفاعی و دیده بانی به قطر 
۱۴ متری و ارتفاع حدود ۱۷ متر قرارداشته است. مصالح به 
کار رفته در این قلعه چینه و خش��ت و مالت گل می باش��د. 
)کوثری ۱۳۷۵(. این قلعه در دوران اسالمی بازسازی شده و 

احتماال تغییر کاربری پیدا کرده است.

قلع�ه طالب آباد: ویرانه ه��ای این قلعه در میانه جاده ی 
ش��هر ری به ورامی��ن و در نزدیکی روس��تایی به همین نام 
قرار دارد. کهن ترین سفال های موجود بر سطح این محوطه 

سفال های ساسانی می باشد )صفی نژاد ۱۳۴۵.(

قلع�ه کاس�نی: مصالح به کار رفته در این قلعه ش��امل 
خش��ت و چینه می باش��د. در هر چهار گوشه قلعه یک برج 
دای��ره ای و در وس��ط هر ضل��ع دیوار آن نی��م برجی جهت 
اس��تحکام و حفاظت و حراس��ت وجود داشته است. قطعات 
سفال بدست آمده از داخل و پیرامون قلعه متعلق به دوران 

ساسانی و اسالمی می باشد.

قلعه عش�ق آب�اد: این قلعه در کهریزک، دهستان قلعه 
نو، روس��تای عش��ق آباد قرار دارد. این مکان باستانی از دو 
بخش تشکیل شده اس��ت. بخش اول شامل قلعه عشق آباد 
و بخش دوم ش��امل تاسیساتی اس��ت که احتمااٌل متعلق به 
مکانی مذهبی می باشد قلعه دارای ۴ برج بر روی مصطبه ای 
عظیم از خش��ت قرار گرفته اس��ت. در یکصد متری ش��مال 
قلعه محوطه ای با س��ه س��کوی مدور با مصالح سنگ الشه 
مالت س��اروج و آجر قرار گرفته است )پور بخشنده ۱۳۸۱(. 
س��فال های سطحی این قلعه مربوط به اواخر دوران ساسانی 

و اوایل اسالم است.

قلعه ده خیر: این قلعه در دهس��تان قلعه نو و روستانی 
ده خیر واقع ش��ده اس��ت. دیوار های قلعه از خشت و چینه 
می باش��د. قلعه دارای ۴ برج می باش��د و محیط داخلی برج 
۳۰*۳۰ متر اس��ت. قطر برج ها ۵*۵ و ارتفاع آن از داخل ۴ 
متر اس��ت.. ورودی قلعه از میانه باروی غربی بوده است. این 
قلعه از معدود قلعه های ساسانی است که در بررسی سطحی 

آن سفال های اسالمی بدست نیامد.

قلعه س�لمان آباد: این قلعه در روس��تای س��لمان آباد 
فش��افویه ش��هر ری قرار دارد. بنای قلعه از خش��ت و چینه 
بر پا ش��ده که در قس��متهایی از آن نیز از آجر استفاده شده 
اس��ت. قلعه دارای تأسیساتی بوده اس��ت که با توجه به نوع 
مصالح بکار رفته در آن نسبت به قدمت اولیه قلعه که مربوط 
به دوره ساسانی می باش��د جدید تر بوده است )پور بخشنده 

)۱۳۸۱

قلع�ه خیر آباد: این قلعه در روس��تای خیر آباد ورامین 
قرار دارد. به احتمال قوی قلعه در دو طبقه شکل گرفته بود 
که بخش��های فوقانی آن تماماً فرو ریخت��ه و تنها پایه چند 
ستون بر سطح فوقانی تپه برپاست مصالح خشت و گل رس 
می باش��د و برجهای جنوبی و غربی آن تا حدی س��الم باقی 
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مانده است. )خلعتبری ۱۳۸۰(

قلعه عزیز آباد:  واقع در روستای عزیز آباد ورامین. قلعه 
عزیز آباد، قلعه و دژی بس��یار قدیمی و محکم بوده است که 
بصورت دایره دور محوطه ای خالی را احاطه کرده است. قطر 
این دیوار ۹ متر است که در سه طبقه اتاقهایی در آن تعبیه 
ش��ده بوده و در گوش��ه ها و دو ط��رف دروازه قلعه برجهای 
دیده بانی وجود داشته است. مصالح بنا از خشت و گل رس 

و آجرهای نیمه پخته است. )حاتمی ۱۳۸۴ الف(

قلعه حرمین: این قلعه در سه کیلومتری جنوب پیشوای 
ورامین قرار گرفته است. س��فالهای جمع آوری شده از این 
محوطه شباهت زیادی به س��فالهای مربوط به اواخر دوران 
ساسانی تا اواسط دوران اس��المی منطقه دارد. این محوطه 
امروزه از س��ه قسمت مجزا تش��کیل شده است که در زمان 
آبادانی بنای واحدی را تشکیل می دادند. محوطه شمالی که 
ارتفاع قابل توجه��ی دارد و بصورت برجی مدور خود نمایی 
می کن��د احتماال هس��ته مرکزی و حاکم نش��ین قلعه بوده 
اس��ت. دیواره های بلند و استوار برج با توجه به تخریب های 
چند صد س��اله هنوز غیر قابل عبور و نفوذ هستند )حاتمی 

۱۳۸۴ ب(

قلعه باجک ورامین: س��طح محوطه ش��امل سفال های 
بدون لعاب مربوط به دوران ساسانی و سفال های دارای لعاب 
اوایل اسالمی می باش��د معماری قلعه باجک بقایای دیواری 
بس��یار قطور چینه ای و خش��تی از یک قلعه عظیم است که 
احتمااٌل پالن چهارضلعی داش��ته اس��ت. در قسمت هایی از 
این دیوار مخروبه آثار اطاق هایی در سه طبقه قابل مشاهده 

است. مصالح از خشت و چینه می باشد.

قلعه گبری دمز آباد: روستای دمز اباد در دهستان بهنام 
ورامین واقع ش��ده است. امروزه از ساختمان اصلی این قلعه 
اثری نیس��ت ولی وجود دیوار عظیم و قطور باقیمانده داللت 

بر عظمت و استحکام قلعه دارد.

قلع�ه پوئین�ک: خش��تهای م��ورد اس��تفاده در ابع��اد 
۱۰*۴۰*۴۰ س��انتی متری و قابل مقایسه با سایر قلعه های 
تاریخی منطقه اس��ت و درالیه های چینهای و خشتی برای 
تراز ک��ردن دیوار ها و یا جلو گی��ری از ترکهای احتمالی به 
خاطر انقباض و انبس��اط مصالح، از حصیر های بافته شده از 
جنس نی و برگ خرما اس��تفاده شده است. )چوبک ۱۳۷۶( 
قطعات بسیار کم آجری پیدا شده در محوطه حاکی از آنست 
که احتماال »مربوط به بازسازی های دوران اسالمی می باشد

قلعه صالح آباد: این قلعه که در میانه ی جاده اسالمشهر 
- رب��اط کریم ق��رار دارد، دارای پالنی چهار گوش از مصالح 
چینه و خش��ت اس��ت و بر اساس ش��واهد موجود در داخل 
محوطه دارای فضاهای معم��اری مختلفی بوده که به دلیل 
تخریب و ویرانی آثار اندکی از آن ها باقی مانده است )باقری 

)۱۳۸۰

قلعه ده حس�ن: واقع در بخش مرکزی شهرستان رباط 
کریم. در ضلع شرقی تپه آثار وجود دیوارهای عظیم خشتی 
و چینه ای به ش��کل منظم و منس��جم از دامنه تپه به سوی 

نقاط مرتفع آن به چشم می خورد

قلعه چیچکلو: بقایای این تپه باستانی در دو کیلومتری 
جنوب روس��تای چیچکلو شهرستان اس��الم شهر قرار دارد. 
ان��واع س��فال ها به وفور در س��طح تپه پراکنده اس��ت که با 
مش��خصات مربوط به دوره های پارت و ساسانی و دوره های 
اسالمی مطابقت می نماید. سفال ساده با نقوش کنده شیاری 
- مارپیچی و موجدار متعلق به دوره پارت و ساس��انی و نوع 
سفال س��اده و لعابدار فیروزه ای ساده و صدفی - الجوردی 
- قهوه ای - زرد مش��خصه دوره اسالمی از جمله سفال های 

یافت شده هستند.

قلع�ه حصارک ب�اال رباط کریم: بقایای قلعه خش��تی و 
گلی می باش��د و قس��مت اعظم آن به احتمال قوی به مرور 

زمان توسط عوامل طبیعی و انسانی از بین رفته است.

قلعه وجه آباد: این تپه در دهس��تان اسماعیل اباد رباط 
کریم قرار دارد. بقایای این تپه بنا به ش��واهد موجود باید در 
برگیرنده بقایای یک ساختمان )قلعه( خشتی و گلی مربوط 

به دوران ساسانی باشد.

قلعه گب�ری ۲: قلعه تاریخی گبری دارای پالن دایره ای 
شکل و برج و باروی گلی می باشد. این قلعه دارای دو ورودی 
کوت��اه و کوچک ب��ا قوس تقریبٌا هاللی ش��کل در ضلع های 
شرقی و غربی قلعه بوده و مصالح بکاررفته شده در این قلعه 
آجر و خش��ت مربع ش��کل و خاک و گل است. این قلعه در 

دهستان شهرستان پاکدشت واقع شده است.

ترپاق قلعه: ترپاق در اصطالح زبان ترکی به معنی خاک 
است و بدینسان ترپاق قلعه به معنی قلعه خاکی یا گلی نزد 
اهالی منطقه معروف می باش��د. ای��ن قلعه در بخش مرکزی 
شهرستان پاکدشت و در روستای فیلدشت واقع شده است. 
این قلعه با برج ها و باروی خش��ت و گلی نیمه مخروبه خود 
بر روی یک پشته خاکی مصنوعی تقریباً مرتفع ساخته شده 
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اس��ت که به صورت نیمه مخروبه باقی مانده اس��ت به نظر 
می رس��د برجهای دیده بانی قلعه با آجر وخش��ت های مربع 
ش��کل و حص��ار و باروی آن با مصالح خش��ت و گل احداث 

گردیده است.
بر فهرست فوق باید دو محوطه ی تپه میل و چال ترخان 
را اضاف��ه نمود که بنا هایی به ترتیب مذهبی و س��لطنتی از 

عصر ساسانی می باشند.
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پایگاه اینترنتی امردادنامه
 درگاهی برای ارتباط شما با

 امردادنامه و نویسندگان و گفتگو با
دیگر خوانندگان

با پیوستن به خبرنامه  بروز باشید

کلیک کنید
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تهیه نقشه - سجاد امیری باوندپور
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سفال های ساسانی جمع آوری شده از سطح قلعه گبری ری
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پزشکان 
گندی شاپور

گی�ل مارل�و تیل�ور )دانش�گاه کالیفرنی�ا، اروای�ن(/ 
ساسانیکای الکترونیکی شماره 11 )۲010(

برگردان از: حسام الدین شافعیان

زمانی پزشک فقیری از بغداد با نام اسد بن غنی بود که 
در فقر می زیس��ت. او هیچگاه حتی در دوران فراگیر شدن 
بیماری ها آن قدر بیمار نداش��ت ک��ه ثروتی به هم زند زیرا 
س��ه شرط را نداشت: او نه سوری، نه مسیحی و نه از گندی 

شاپور بود:

»او به بیماران پاس�خ داد: ” درابتدا باید بگویم که 
من یک مسلمان هستم. قبل از اینکه دکتر شوم و حتی 
پیش از آنکه متولد ش�وم مشهور بود که مسلمانان در 
پزشکی موفقیتی کس�ب نمی کنند. به عالوه، نام من 
صلیب، گابریل، یوحنا یا بیرا نیس�ت بلکه اسد است. 
نام خانوادگی ام هم ابوالحریت است در حالی که باید 
چی�زی مثل ابو عیس�ا، ابو زکریا یا ابو ابراهیم باش�د. 
من به جای ابریش�م سیاه جامه نخی سفید می پوشم. 
من به جای آنکه مقصود خ�ود را به زبان مردم گندی 

شاپور بیان کنم به عربی سخن می گویم”]1[«

هر چند این داس��تان نشان می دهد که مردم قرن نهم 
بغداد، پایتخت جدید عباس��یان در دوران اسالمی، پزشکان 
شهر ایرانی گندی ش��اپور را ترجیح می دادند، با این وجود 
چون نویس��نده چنین حقیقتی را مس��لم می دانست در پی 
توضیح علت آن بر نیامد. به راستی چه چیز ویژه ای در مورد 

این شهر و پزشکانش وجود داشت؟

گندی ش��اپور یک شهر باس��تانی نبود بلکه شهر برنامه 
ریزی ش��ده ای بود که شاپور اول ساس��انی )قدرت: ۲۴۷-

۲۴۱ می��الدی( دس��تور اح��داث آن را داد. او ک��ه دو بار با 
موفقیت انطاکیه را درنوردیده بود، زندانیان یونانی-س��وری 
که در پیروزی اش در برابر امپراتور رومی والرین به اس��ارت 

گرفت��ه بود را به آنجا منتقل کرد و دس��تور داد پیروزی اش 
را ب��ه صورت س��نگ ن��گاره ای در تاق بس��تان حک کنند 
)تصوی��ر ۱(]۲[. طبری )۹۲۳-۸۳۸ می��الدی( مورخ ایرانی 
در مورد احداث گندی ش��اپور می نویسد: “پادشاه حصاری 
دایروی ایجاد کرد و ش��هر و حصار را ‘به از اندیو شاپور/بهتر 
از انطاکیه شاپور’ نامید”]۳[. شهر گندی شاپور که در میان 
سوری ها به “بث الپت” شهرت داشت، نزدیک به هزار سال 
درخش��ش داشت. با این حال در قرن سیزدهم جغرافی دان 
س��وری یاقوت الحموی گزارش می دهد: “من بارها از شهر 
گ��ذر کردم، اما در آنجا هیچ چیزی برای دیدن وجود ندارد، 

حتی یک نشانه کوچک”]۴[.

در ۱۹۶۳ باستان شناسان موسسه شرق شناسی دانشگاه 
ش��یکاکو بر پایه عکس های هوایی نقشه مستطیلی مشبکی 
از گندی شاپور س��اختند )تصویر ۲(]۵[. امروز حتی همان 
نیز باقی نمانده اس��ت. در س��ال ۲۰۰۳، نویسنده آزاد اندرو 
الول��ر گزارش داد که علیرغم مخالفت های س��ازمان میراث 

فرهنگی ایران، گندی شاپور به مزرعه تبدیل شد]۶[.

گندی ش��اپور از پایتخت س��لطنتی ش��وش در استان 
خوزس��تان چندان فاصله نداشت و در منطقه ای واقع شده 
ب��ود که به لطف رودهای کرخ��ه، جراحی و کاروان در تمام 
طول س��ال دشت حاصلخیز و پرآبی بود. جغرافی دانان قرن 
نه��م و دهم از زیبایی ش��کوهمند منطقه می نویس��ند. ابن 
خردادبه جغرافی دان ایرانی از گندی شاپور به عنوان دوست 
داش��تنی ترین منطقه روی زمین ی��اد می کند و به ویژه از 
رودهای زیبای آن تعریف می کند]۷[. ال ایش��تاری نوشت 
که شهر “در میان یک منطقه حاصلخیز احاطه شده است و 
محصول برداش��تی آن قابل توجه است]۸[. در آنجا درختان 
نخل و مزارع حبوبات به وفور یافت می ش��وند”. المقدس��ی 

تصوی�ر -1 س�نگ ن�گاره ای ک�ه از پی�روزی ش�اپور اول 
 Harry ساسانی بر والرین امپراتور روم حکایت دارد )تصویر از

.)Marlow, 1958
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یادداش��ت کرد “گندی شاپور ش��هری مرفه و مشهور بود”. 
از زمان اش��کانیان یک سیس��تم پیچیده آبیاری زمین های 
کش��اورزی را سیراب می کردند. بررس��ی باستان شناسی و 
عکس های هوایی نش��ان می دهد که این سیستم به وسیله 
ساس��انیان که از ۲۲۴ تا ۶۵۱ میالدی ب��ر امپراتوری ایران 
حکومت می کردند گس��ترش یافت. باس��تان شناس رابرت 
مک آدامز در ۱۹۶۳ گزارش کرد که باقیمانده س��دهای این 
ناحی��ه هنوز “روم��ی” خوانده می ش��وند و مدارک جغرافی 
دان��ان عرب قرون وس��طی حاکی از این اس��ت که ۷۰۰۰۰ 
لژیونر رومی از ادس��ا آورده ش��دند تا این س��دها را بسازند 

)تصویر ۳(]۹[.

بهره مندی خوزس��تان از امتیازات بزرگی چون پیوند با 
شبکه های تجارت بین المللی امپراتوری ایران جریان دائمی 
دان��ش و تولید را برایش ب��ه ارمغان آورد. بعد از تاخت و تاز 
اسکندر کشت انگور نیز در آنجا آغاز گشت. استرابو فیلسوف 
یونانی می نویسد ” پیش از آنکه مقدونی ها اقدام به کاشت 
آن کنن��د، در خوزس��تان انگور پرورش نم��ی دادند.”]۱۰[ 
موسی خورننسیس گزارش می کند که دیده است نیشکر را 
به عنوان دارو از هند آورده و در منطقه ای که رود کارون به 
خلیج فارس می رسد پرورش می دهند.]۱۱[ صنایع نساجی 
نظیر ابریشم، اطلسی، زربفت و پشم با اسکان مجدد زندانیان 
شروع شد]۱۲[. از دیگر تولیدات محلی که به لطف سیستم 
های آبیاری خوزس��تان رونق گرفت می توان به آلو، گالبی، 
خربزه، انار، زیتون، مرکبات، خرما، برنج و گندم اش��اره کرد.

]۱۳[ شراب، شکر، عس��ل، آلو، انار و مرکبات پرورش یافته 
در گندی شاپور عالوه بر مصارف معمولی در کنار ِهل ماالبر 
هند، ریواس چینی، فندق هندی و سیب سوری از مهمترین 
مولفه های ترکیبات دارویی مورد اس��تفاده در بیمارس��تان 

های آنجا بودند.

با این حال، گندی ش��اپور را امروزه به خاطر محصوالت 
فراوانش، صنایع نساجی اش و یا سیستم هیدرولیک ماهرانه 
آن ک��ه هم��ه این ها را ممکن س��اخت نمی شناس��ند. این 
شهر قصرهای باش��کوه یا آثار معماری قابل توجهی نداشت 
و بناه��ای آن ه��م در گذر زمان از بین رفت��ه اند. نام آوری 
گندی ش��اپور به این بود که روزگاری کانون اصلی یادگیری 
و آموزش پزش��کی بود و سده ها به خاطر شکل گیری نهاد 
بیمارستان صاحب ش��هرت بود. دانشمند خاورمیانه شناس 
ریچارد نلس��ون فرای اظهار می کند “به نظر می رس��د که 
س��ازماندهی بیمارس��تان های اس��المی بر اس��اس الگوی 
گندی ش��اپور ساس��انیان بنا شده باش��د که این الگو بعدها 
در بغداد، ش��یراز و جاهای دیگر نیز تقلید ش��د”]۱۴[. این 
نتیجه در سالهای اخیر به دست آمده است]۱۵[ ولی برخی 
دانشمندان در وجود یک آکادمی یادگیری و مدرسه پزشکی 
در گندی ش��اپور ش��ک دارند]۱۶[، با این وجود آنها نیز در 
احداث یک بیمارس��تان در آنجا تردی��د ندرند. مباحثات در 
مورد نقش آن بیمارستان به عنوان الگویی برای بیمارستان 
بغداد همچن��ان ادامه دارد و مورخان به علت کمبود بقایای 
باستانی باید بر اس��ناد تاریخی تکیه کنند در حالیکه متون 

تصویر -۲ ش�هر برنامه ریزی شده گندی شاپور. )برگرفته 
) Robert McC. Adams, 1968 از

تصوی�ر -3 کن�ال ه�ای ف�راوان آبی�اری ساس�انیان در 
خوزستان. گندی شاپور در مرکز باال؛ شوش در سمت چپ.این 
تصویر بر اس�اس تصاویر هوایی کشیده شده است. )برگرفته از 

)Robert McC. Adams
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معاصر چندانی در رابطه با بیمارس��تان بغداد و بیمارس��تان 
گندی شاپور نگاشته نش��ده است و بخش اعظم منابعی که 
در دس��ت داریم به وس��یله مورخان و جغراف��ی دانان قرون 
دوازده و سیزده میالدی به رشته تحریر در آمدند]۱۷[. این 
مقاله آنچه در مورد گندی ش��اپور گفته ش��ده است را مرور 
کرده و علت اینکه این شهر به چنین جایگاه واالیی در تاریخ 

پزشکی دست یافته است را بررسی می کند.

تاریخچه پزش��کی در گندی ش��اپور با بنی��ان گذار آن، 
ش��اپور اول امپراتور ایران آغاز می ش��ود. شاپور اول همانند 
دیگر پادشاهان ساسانی پزشکانی را از ُسنن مختلف پزشکی 
فرا خواند. اسقف س��وری ابن عربی می نویسد همسر رومی 
ش��اپور اول که دختر اورلیان امپرات��ور روم بود تحت تعالیم 
پزشکان یونانی قرار گرفت تا پزشکی بقراط را فرا گیرد]۱۸[. 
سال ها بعد، وقتی که شاپور از جنگ های فراوانش خسته و 
بیمار گشته بود به اهواز شهری در خوزستان که در نزدیکی 
گندی شاپور قرار داشت بازگشته و در پی یک پزشک هندی 
فرس��تاد. او چنان از بهبودی اش خرس��ند ش��ده بود که از 
پزش��ک جدیدش خواس��ت در ایران مانده و از او پرسید که 
مایل است در کجا زندگی کند و وی شوش را برگزید. مورخ 
قرن یازدهم الثعالبی می نویس��د ” مردمی از ش��وش که با 
دانش این هندی آشنا شدند و قبال نیز پزشکی را از زندانیان 
یونان��ی که در آن حوالی می زیس��تند   فراگرفته بودند، در 
نتیجه ترکیب این دانش ها به زبردس��ت ترین پزشکان اهوز 
و فارس بدل گشتند.”]۱۹[ مطابق این متن، مهارت پزشکی 
“زندانی��ان یونانی” پیش از آن م��ورد تصدیق بود و در قرن 
س��وم میالدی و در دوران شاپور اول بود که امتزاج پزشکی 

یونانی، هندی و ایرانی در ناحیه گندی شاپور آغاز گشت.

تاریخ��دان داگالس مورت��ون دونالپ بر اس��اس روایت 
فردوس��ی در ش��اهنامه از مان��ی، بنیان گذار دی��ن مانوی، 
براین باور اس��ت که تاس��یس بیمارس��تان در گندی شاپور 
در ح��دود همین زمان بوده اس��ت. “بنا به گفته فردوس��ی 
 )Šāh-nāma, Moscow,  VII,  pp.  ۲۵۲ v.  ۶۰۰(
جسد مانی که او را به دستور بهرام دوم )قدرت: ۲۷۴-۲۹۳ 
میالدی( کشتند را در برابر دیوار بیمارستان آویختند.”]۲۰[ 
اما بیشتر تاریخدانان تاریخ احداث بیمارستان را پس از این 

واقعه می دانند.

بافت جمعیت��ی بین المللی و موقعی��ت مرکزی گندی 
شاپور ش��هر را همواره متاثر از کشمکش های سلطنتی می 
ساخت. پس از شورای نیقیه که مفهوم تثلیث را تعریف کرد، 
امپراتور بیزانس ِزنو )۴۹۱-۴۲۵ میالدی( نستوریوس اسقف 
اعظم قس��طنطنیه که عقایدی مقایر با این اصل داش��ت را 

خلع کرد و پیروانش را از اِدس��ا بیرون راند و دانشگاهشان را 
نیز در ۴۸۹ میالدی بست. اِلگود پراکندگی نستوری ها را در 
زمانی که از ایران تقاضای پناهندگی می کردند چنین شرح 
م��ی دهد: ” متکلمان مذهبی ب��ه نصیبین ]که در آن زمان 
تحت حاکمیت ایران بود[ بازگشتند و بیشتر پزشکان به یک 
تبعید خودخواس��ته به گندی شاپور رفتند که شهری داخل 
قلمرو ایرانیان و سال ها مقر اسقف نستوری ها و دارای یک 
دانش��کاه بود. ]۲۱[” تازه واردان به زبان سریانی که یکی از 
لهجه های آرامی بود س��خن می گفتند و از یونانی و عبری 
به مناسبت اینکه زبان متون مقدسشان بود آگاهی داشتند. 
آن ها ترجمه س��ریانی متون فلس��فی یونان و آثار پزش��کی 
جالینوس و بقراط را نیز با خود به گندی شاپور آوردند]۲۲[.

بس��یاری از مورخان تاریخ تاسیس بیمارستان را مربوط 
ب��ه ای��ن دوره می دانن��د. خاورمیانه ش��ناس، ریچارد فرای 
ورود مس��یحیان نس��توری از ادسا را س��رآغاز بیمارستان و 
آموزش های پزش��کی گندی ش��اپور می داند]۲۳[. سیریل 
الگ��ود )۱۹۷۰-۱۸۹۲ م( ب��ه “تاری��خ دودمان ه��ا” اثر ابن 
عرب��ی )۱۲۸۶-۱۲۲۶ میالدی( اش��اره می کند که آموزش 
پزشکی در گندی شاپور را در قرن پنجم میالدی می داند و 
ادعا می کند که ش��هر پیش از آن دانشگاه داشت. الگود در 
ادامه اظهار می کند که پادش��اه ایران خسرو اول انوشیروان 
)۵۷۹-۵۳۱ م( بیمارس��تان را در قرن ششم یا تاسیس کرد 
یا گس��ترش داد]۲۴[. تاریخدان قرن هجدهم ادگار گیبونز 
اعتبار تاسیس آکادمی را به خسرو اول می دهد: ” در گندی 
شاپور در همسایگی شهر سلطنتی شوش، یک آکادمی طب 
تاسیس شد که به مرور به شکل نامحسوسی به مدرسه آزاد 
ش��عر، فلسفه و کالم تبدیل ش��د”]۲۵[. هر سه مورخ توافق 
دارند که گندی ش��اپور تا قرن ششم به یک مرکز یادگیری 
و پزشکی بدل شده بود. مورخ عرب قفطی )۱۱۷۲-۱۲۴۸( 
گندی شاپور را مرکز اختالط پزشکی و نوآوری توصیف می 

کند:

»آن ها به سرعت در علم پیشرفت کردند و راه حل های 
درمانی و دارویی را توسعه دادند که درمان آن ها از یونانیان 
و هن��دی ها برتری یافت. به عالوه این پزش��کان روش های 
علمی مردمان دیگر را اخذ کرده و با کشفیات خود آن ها را 
اصالح کردند. آن ها قوانین پزش��کی را با دقت شرح داده و 

آثار خود را ثبت کردند.]۲۶[«

گندی شاپور به کانون همگرایی دانش پزشکی و ترجمه 
بدل گش��ت و طب یونانی و هندی را با س��نت های ایرانی و 
آرامی تلفیق کرد]۲۷[. مورخ ایتالیایی آلدو میلی می نویسد 
“این ش��هر نقطه اجتماع دانش��مندان و دکتره��ای یونانی، 
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س��وری، ایرانی، هندی و یهودی بود که از س��وی حکومت 
ایران دع��وت ش��ده و از حمایتش برخ��وردار بودند.”]۲۸[ 
شاهان ساس��انی به خصوص خسرو اول و خسرو دوم مروج 
تبادل اندیش��ه ها در حوزه فلس��فه و علم بودند. تاریخ نگار 
قرن ششم یونانی آگاثیاس روایت می کند که چگونه خسرو 
اول )قدرت: ۵۷۹-۵۳۱( فیلس��وف سوری دربار ژوستینین  
امپراتور بیزانس اورانیوس را دعوت کرد تا با موبدان زردشتی 
اش مناظره ای داشته باشد. هرچند آگاثیس از خسرو چهره 
کس��ی را ترس��یم می کند که فریب یک شارالتان را خورده 
بود ) آگاثیس اظهار می کند”این یک رجز خوانی از س��وی 
پادش��اه بود. او یک شاگرد فلسفه بود ولی دانشش در رابطه 
با این موضوع بسیار سطحی بود”]۲۹[(. نویسندگان دیگری 
نیز عالقه مندی امپراتور به گفتمان های فلس��فی را تصدیق 
می کنند]۳۰[. گیبون اش��اره می کن��د که حتی اگر دانش 
فلس��فی خود خس��رو چندان باال نبود، اما او کس��ی بود که 
یادگیری را تش��ویق م��ی کرد و ” نمونه کس��ی بود که قوه 

ابتکار مردم را بیدار می کرد”]۳۱[.

بحث و جدل بر سر فلسفه، طالع بینی و پزشکی بخشی 
از زندگی درباری در قرن شش��م بود. ج��ی والکر اظهار می 
کند:”منابع بعدی عربی و فارسی تایید می کنند که پادشاهان 
ساس��انی از بحث و جدل های مش��ابه در زمینه های طالع 
بینی و پزش��کی یونانی و هندی پشتیبانی می کردند.”]۳۲[ 
حتی آگاثیس نیز تصدیق می کند که خس��رو تاکید داشت 
ک��ه با گ��روه هفت نفره ای از فیلس��وفان میهمان که در راه 
بازگشتش��ان به بیزانس بودند علیرغم تفاوت مذهبش��ان با 
مالیم��ت رفتار ش��ود. آگاتیس می نویس��د: “در حقیقت در 
پیمانی که بین رومی ها ]در آن زمان امپراتوری بیزانس/روم 
ش��رقی[ و ایرانی ها برقرار شد. خسرو اصرار داشت بندی در 
این قرارداد گنجانده ش��ود که به موجب آن فیلسوفان مجاز 
باش��ند که به خانه های خود بازگش��ته و در آرامش زندگی 
کنند، بدون این که برای تغییر عقاید سنتی خود تحت فشار 

قرار گیرند.”]۳۳[

قفط��ی از مناظرات طبی و فلس��فی بع��دی در گندی 
ش��اپور دوران خسرو دوم به سال ۶۱۰  خبر می دهد. ریچر 
برنبورگ گ��زارش می ده��د: ” در راس مجل��س مناظرات 
جبرئیل درس��تباد پزش��ک شخصی ش��اه قرار داشت. سایر 
ش��رکت کنندگان سر ش��ناس عبارت بودند از الصوفستانی 
و یوحنا“]۳۴[. جبرئیل/گابریل عنوان درستباد را در اختیار 
داش��ت که به صورت دروس��تبد هم نوش��ته می شد و یک 
عبارت ساسانی برای سرپزش��ک بود]۳۵[. چنین مناظرات 
طبی و فلسفی ای جایگاه گندی شاپور را به عنوان یک مرکز 
یادگیری نش��ان می دهند. اما این مناظرات در اواخر دوران 

ساس��انیان برگزار می ش��د و تنها بیس��ت و شش سال بعد 
نیروهای مسلمان گندی شاپور را محاصره کردند. بیمارستان 
شهر در امپراتوری اسالمی جدید نیز به کار خود ادامه داد.

در س��ال ۷۶۲ منصور خلیفه عباسی پایتخت امپراتوری 
را به بغداد -جایی که از گندی شاپور دور نبود- منتقل کرد 
)تصویر۴(. تقریبا بالفاصله پس از نزدیک ش��دن پایتخت به 
گندی ش��اپور پیوند این شهر با بغداد از طریق یک خانواده 
برجسته از پزش��کان مسیحی نستوری آغاز شد. نام سریانی 
ایران��ی میان��ه آنها “بوختیش��وع” بود که معنایش “مس��یح 
بازخرید کرده اس��ت” بود. دین ای��ن خانواده خود یک گواه 
دیگر بود بر محیط فرهنگی رنگارنگ این ناحیه از ساسانیان 
ایران]۳۶[. نخستین پزشک برجسته این خانواده که رئیس 
بیمارس��تان گندی ش��اپور بود جرجیس ابن بختیش��وع نام 
داش��ت و به دعوت خلیفه منصور عباس��ی ب��ه دربار وی راه 
یافت. او که در س��ال ۷۶۵ ش��هر گندی ش��اپور را به مقصد 
بغداد ترک می کرد س��مت ریاس��ت بیمارس��تان را به پسر 
خود واگذار کرد]۳۷[. جرجیس پیش از وفاتش به خانه اش 
بازگشت ولی هم پس��رش و هم نوه اش )جبرئیل( در دربار 
خلفای عباسی پس از منصور به طبابت اشتغال داشتند. ابن 
ندیم در مورد جبرئیل می نویسد که او از هر پزشک دیگری 
حاذق تر بود و خلیفه چنان به او اعتماد داش��ت که وظیفه 
درمان مادران فرزندانش را نیز به او واگذار می کرد.” این نه 
تنها مهارت وی را نشان می دهد بلکه معلوم می کند که او 
هم مردان و هم زنان را معالجه می کرد]۳۸[. تحت سلطنت 
هارون الرش��ید )قدرت: ۸۰۹-۷۸۶( نف��وذ و قدرت خاندان 
بختیش��وع هم در شهر و هم در دربار فزونی گرفت]۳۹[. در 
زمان او یا وزیر ایرانی اش یحیی بن خالد بود که بیمارستانی 
در بغداد احداث ش��د]۴۰[. نوادگان جرجیس بن بختیشوع 
هفت نس��ل به مدت سه قرن به پزشکی پرداختند.تاریخدان 

آبراهام یوحنان روایت می کند:

تصویر 4 – بغداد که در 76۲ میالدی بنا شد فاصله چندانی 
از گندی شاپور نداشت.
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»از بازمان�دگان ای�ن خاندان می توان ب�ه این ها 
اش�اره کرد: فرزند جبرئیل )وفات:870( یحیی/یوحنا 
)وف�ات: 900(، عبیداهلل فرزند جبرئی�ل )وفات: 940(، 
جبرئیل فرزند عبیداهلل که پزشک خلیفه عبدوالدوله 
که اس�تاد کالج پزشکی و رئیس بیمارستان بغداد بود 

)وفات: 1006(.«]41[

آخرین بازمانده ش��ناخته ش��ده از این خاندان ابوسعید 
عبی��داهلل بن جبرئیل بن عبیداهلل بن بختیش��وع  بود که در 
حدود سال ۱۰۵۸ درگذشت. او پزشک دربار المتقی خلیفه 
عباس��ی ب��ود و کتب گوناگونی تالیف ک��رد از جمله یکی از 
آن ها به خواص داروی��ی حیوانات می پردازد]۴۲[. خانواده 
بختیشوع را نه تنها به عنوان پزشکانی مجرب بلکه عالوه بر 
آن به موجب تجربه ش��ان در زمینه مدیریت بیمارس��تان از 
گندی شاپور فراخواندند. البته آنها تنها مدیران بیمارستانی 
نبودند که به دربار بغداد خوانده شده بودند. پس از جبرئیل 
نوه جرجیس بن بختیش��وع، داروس��ازی موس��وم به زکریا 
یوحنا بن ماس��ویه عهده دار مدیریت بیمارستان شد )وفات: 
۸۵۷(. او داروس��ازی را نزد پدرش فراگرفت و شاگرد رئیس 
کلیس��ای نستوری عیسی ب. نون بود]۴۳[. به نظر می رسد 
ک��ه مقاومت ک��ردن در برابر فرصت های موج��ود در بغداد 
کار آس��انی نبود چرا که ماس��ویه هم به زودی به بغداد نقل 
مکان کرد و در آنجا علیرغم اختالف با جبرئیل ش��هرتی به 
ه��م زد]۴۴[. گوی��ا این اختالفات بر ش��هرت وی لطمه ای 
نزد چرا که مطابق فهرس��ت ابن ندیم در قرن دهم، ماسویه 
در دوران چه��ار خلیفه خدمت می ک��رد. او کتب متعددی 
در زمینه های مختلف نگاش��ت از جمله: ” تنظیم داروهای 
ُمس��هل )ملین(/ اصالح االدویه المس��هل”، “درمان سردرد/ 
ع��الج الصداع”، “خالل دندان و خمیردندان/ فی الس��واک و 
السنونات” و” درمان زنان نازا /عالج النساء اللواتی الیحبلن”. 
عناوین این تالیفات خود گویاس��ت که دغدغه های آدمی از 

آن زمان تا کنون هنوز تغییر نکرده است.

در ح��دود همان زمان که جاح��ظ حکایت حزن انگیز- 
ابتدای مقاله- یک پزش��ک بغدادی را نوشت که از رقابت با 
پزش��کان گندی شاپور سخت تحت فش��ار بود، یک پزشک 
ایرانی علی بن س��هل ربن طبری در رس��اله پزش��کی خود 
نوش��ت:”رئیس بیمارستان گندی شاپور به ما از یک خانواده 
اهوازی گفت که سنگی در اختیار دارند که اگر بانوی بارداری 
به آویخته ش��ود از جنین وی حفاظ��ت می کند.”]۴۵[ این 
گفته ممکن است به شاپور/سابورین بن سهل )وفات: ۸۶۹(

پزش��کی  دیگر از گندی ش��اپور اشاره داش��ته باشد که به 
بغداد نقل مکان کرده بود. او که اهل اهواز بود کتابی هم در 
مورد داروهای گندی ش��اپور نوشت که در بیمارستان بغداد 

مدتها از آن اس��تفاده می ش��د. ش��اپور زمانی پیش از سال 
۸۵۱ به بغ��داد و در خدمت دربار خلیفه عباس��ی المتوکل 
)حکومت: ۸۶۱-۸۴۷( در آمد]۴۶[. کاهل درمورد شاپور به 
این نکته اش��اره می کند که: “او عربی را بسیار بد و با لهجه 
غلیظ خارجی ادا می کرد.”]۴۷[ چنان که قبال دیدیم، یک 
لهجه گندی ش��اپوری یک پزشک لزوما نقطه ظعفی برای او 

محسوب نمی شد.

همانند سلف خود، شاپور هم پیشینه داروسازی داشت. 
خوشبخنامه شاپور کتاب دستور داروسازی خود را به رشته 
تحریر درآورد و این مدرکی از داروهای مورد استفاده در آن 
محل به دست ما می دهد. او سه نسخه از کتاب داروشناسی 
خود ” دارونامه بزرگ /اقراباذین الکبیر”  نگاشت که مشتمل 
ب��ر ۲۲ باب کتاب و دو دارونامه متوس��ط و کوچک برگرفته 
از همین “دارونامه بزرگ” بود]۴۸[. نس��خه کوچکتر شامل 
دس��تور ساخت ۴۰۸ ترکیب دارویی است. با خواندن نسخه 
ها در می یابیم که داروها به چه ش��کل هایی )مانند قرص، 
مرهم یا شیاف( و جهت درمان چه نوع بیماری هایی )سرفه، 
ِکرم، تومور( تجویز می شدند. دارونامه شاپور بسیار متداول 
بود و در متون پزش��کی فراوانی از نقاط مختلف جهان چون 
اندلوس به کرات به آن ارجاع شده بو]۴۹[د. دارونامه بزرگ 
در اوایل قرن یازدهم مورد استفاده بیمارستان عضدی بغداد 
بود و پس از آن با کمی اصالح و بازنگری در نسخه های آن 

کماکان تا قرن هفدهم در ایران مصرف داشت]۵۰[.

ش�اپور  پنج کتاب پزش�کی دیگر نیز نگاش�ت: ” 
معادل و جانش�ین داروها /ابدال االدویه”، ” نوشیدنی 
ه�ا و فوای�د و مض�رات آن ه�ا /الش�ربه و منافعها و 
مضارها” ،” گفتاری در باب خواب و بیداری /فی القول 
فی الن�وم و الیقض”، ” خوراکی ه�ا و فواید و مضرات 
آن ه�ا /قوی االطمعه و مضارها و منفعها” و ” کتابی در 
رد نظر حنین بن اس�حاق /الرد عل�ی حنین فی کتابه 
فی الفرق بین الغذاء و الدواء الس�هل”]51[. از دارونامه 
شاپور بر می آید که سنت تلفیق پزشکی ایران، یونان 
و هند که از زمان ساسانیان آغاز شده بود همچنان در 
جریان بود) دس��تور تهیه دارویی از “دارونامه کوچک” که 

منشا ترکیبات آن را نیز نشان می دهد.(

تاریخدان آلمانی الیور کاهل که “دارونامه کوچک” را به 
انگلیسی برگرداند تفکیکی از ریشه لغات مواد و محصوالت را 
ارائه می دهد که ریشه منابع را اینگونه نشان می دهد: عربی: 
%۳۸.۹، فارس��ی: %۲۲.۶، یونانی: %۱۲.۵، سانسکریت:۸.۱%، 

سریانی: %۴.۸ و غیره:%۱۳.۱ )تصویر ۵(]۵۲[.
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در حقیقت گندی ش��اپور س��رآغاز تلفیق علوم پزشکی 
یونانی، هندی و ایرانی نبود و ساس��انیان از متون پزش��کی 
زردش��تی ک��ه دانش های یونان��ی و هندی را نی��ز در خود 
داش��تند بهره برده بودن��د. هارولد والتر بیل��ی می گوید: ” 
مش��هور اس��ت که هم یونانی ها و هم هندیان در آن ]متون 
زردش��تی[ مشارکت داشتند. الوفر نیز به سهم منابع هندی 
در داروشناس��ی ایرانی اشاره می کند”]۵۳[. جنبش ترجمه 
ای که در در میانه قرن هشتم در بغداد پا گرفت تا اواخر قرن 
دهم نیز ادامه یافت و طی آن متون پزشکی فارسی، یونانی و 
هندی به عربی ترجمه شدند که “ترجمه های منابع یونانی 
و سانس��کریت یا مس��تقیم و یا از طریق زبان های واسطی 
چون س��ریانی و پهلوی صورت می گرفت.]۵۴[” به عبارت 
دیگر شریانی، زبان نستوریان گندی شاپور و پهلوی )فارسی 
میان( زبان امپراتوری ساس��انی به عن��وان تونل های دانش 
پزش��کی به زبان عربی دنیای اس��المی عمل می کردند. به 
عنوان مثال متن پزشکی چاکرا سامهیتا در قرن نهم از عربی 
به متن واسط پهلوی ترجمه ش��د ولی “سوسروتا سامهیتا“ 
اثر سوس��تا و همچنین” آستانگاهردایا سامیتها“ اثر واگبهاتا 

مستقیما از سانسکریت به عربی برگردانده شدند]۵۵[.

متون پزش��کی پزشکان گندی ش��اپور حتی زمانی که 
بیمارس��تان آن از رونق افتاد کماکان ش��ناخته شده بودند. 
فهرس��ت ابن ندیم در قرن دهم خیلی از این متون را بر می 
شمارد. جرجانی نویسنده دانشنامه پزشکی از ۱۱۲۵ نسخه 
ای نام می برد که زمانی در بیمارس��تان گندی شاپور به کار 
می رفت]۵۶[. رازی پزشک نامدار ایرانی که با نام رازس بین 
اروپائیان ش��ناخته می ش��ود در کتاب “الحاوی” خود که از 
۱۳۹۵ به عنوان “با ارزش ترین کتاب نه جلدی” در کتابخانه 
پزش��کی دانشگاه پاریس نگهداری می شود به کتب پزشکی 
گندی ش��اپور و تالیفات یونانی و هندی اشاره می کند. این 
کت��اب با ارزش تا قرن هفدهم می��الدی هم در کتابخانه ها 
و منابع درس��ی مدارس پزشکی قرون وسطی اروپا گنجانده 
شده بود]۵۷[. الحاوی از هر دو نسخه دارونامه شاپور یادکرده 
و همچنین چکیده هایی از نوشتجات جرجیس بختیشوع و 
نوه اش جبرئیل را ذکر می کند]۵۸[. این ارجاعات و اشارات 
نه تنها نش��ان می دهد دانش پزش��کی گندی شاپور تا چه 
گس��تره زمانی ادامه داشت بلکه بخشی از متون پزشکی که 
به وسیله پزشکان گندی ش��اپور نگاشته شده ولی در جای 

دیگر یافت نمی شوند را نیز حفظ کرده است.

ممک��ن اس��ت مهاجرت ه��ای قرن های هش��تم و نهم 
پزشکان برجسته بیمارستان گندی شاپور به بغداد پایتخت 
خلیفه عباسیان به روزهای خوب شکوه بیمارستان پایان داده 
باشد. الگود در این باره با تاسف می نویسد “سنت ساسانیان 

در حین زندگی بخش��ی به بچه نورسیده اسالم مرد.”]۵۹[ 
با این ح��ال تا پیش از اضمحالل کامل بیمارس��تان گندی 
ش��اپور در قرن های دوازده و سیزده، اش��ارات نویسندگان 
ایرانی و عرب همچنان از برجس��تگی آن بیمارستان حکایت 
می کردند.به راس��تی که گندی شاپور می تواند به تاریخچه 
درخشان خود ببالد. اسالم شناس آلمانی لوتز ریچر برنبورگ 
)متولد ۱۹۴۵( خاطرنش��ان می کند:”علیرغم کمیاب بودن 
اطالعات دقیق و موثق در مورد وضعیت منطقه ای و محلی 
دوره های پیش از عباسیان، خوزستان و به ویژه شهر گندی 
ش��اپور را باید محلی دانست که نس��توریان ایرانی-سریانی 
آنچ��ه که بعدها نویس��ندگان به عنوان مرک��ز عالی آموزش 
پزش��کی گرامی می داش��تند را آغاز نمودند.”]۶۰[ پزشکان 
گندی ش��اپور چنان مقبولیتی را از راه پیروی از یک سنت 
آم��وزش و پرورش، ن��گارش کتاب هایی که بس��یار فراتر از 
شهرشان معتبر بود و شایس��تگی های فردی کسب کردند. 
گندی ش��اپور ش��هری بین المللی در چه��ارراه امپراتوری 
ساسانیان و یک مرکز پزشکی بود که پزشکانی نظیر خاندان 
بختیشوع، ماسویه و شاپور را تربیت کرد. موفقیت حرفه ای 
و آثاری که از آن ها منتشر شد گواهی است بر اعتبار علمی 

بیمارستان گندی شاپور.

پی نوشت ها

نمایه پینوش��ت ه��ا و کتابنامه را در ص��ورت تمایل از 
امردادنامه بخواهید
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فارس؛ 
انگاره ای فراتر 

از جغرافیا
نویسنده: آرش نورآقایی

با این که اقلیم »فارس« همیشه تنها بخشی از امپراطوری 
ایران بوده و اکنون نیز تنها یکی از س��ی اس��تان کشورمان 
محس��وب می ش��ود، اما معنا و مفهومی فراتر از یک منطقه 
مح��دود جغرافیایی را در ذهن ایرانیان و غیر ایرانیان تداعی 

می کرده و می کند.
زمانی بس��یار طوالنی، »فارس« نامش را به کل کش��ور 
ای��ران داده بود، از دیرباز تاکن��ون، دریای جنوب ایران را به 
ن��ام »خلیج فارس« می شناس��ند، زب��ان و خطمان در تمام 
دنی��ا زبان و خط »فارس��ی« نام دارد. دانش��مندان نام های 
علمی جانوران و گیاهان کشورمان را همان قدر که با پسوند 

»ایرانیکا« می سازند، با پسوند پرسیکا پیوند می دهند.
هدف نوش��تار زیر، بررس��ی چرایی اهمیت نام »پارس« 

)فارس( است.

می دانیم که از س��ال ۱۹۳۵ میالدی اس��ت که بر طبق 
تقاضای دولت وقت، سرزمینی که ما در آن زندگی می کنیم 
به »ایران« تغییر نام داده است. در واقع واژه »ایران« به جای 
واژه پرس )به لهجه فرانس��وی(، پرشیا )به لهجه انگلیسی( و 
… ک��ه همگی از »پرس��یس« یونانی گرفته  ش��ده اند، آمده 

است.
و اکنون س��وال اساسی این است که چرا »پارس« )و یا 
واژه های مش��ابهی که همین معن��ا را در زبان ها و لهجه های 
مختلف داش��تند( این همه شناخته  شده بود. جواب ها شاید 
این گونه باش��ند: اولین امپراطوری پهن��اور و قدرتمند ایران 
در سرزمین پارس ش��کل گرفت. روزگاری طوالنی پایتخت 
ایران بود. در کتیبه های بس��یاری از این س��رزمین سخن به 
می��ان آمده اس��ت. خارجیان، ایرانیان را با ای��ن واژه به دنیا 

شناساندند و …
ش��اید مجموع همه ی پنداشت های باال، جواب سوال ما 

باش��د و دیگر نیازی نباش��د که بقیه مطل��ب را بخوانیم. اما 
بگذارید ببینیم دلیل همان پنداشت های باال چیست.

 
پارس )فارس(:

دکت��ر »بهرام فره وش��ی« در کت��اب »ایرانویج« آورده 
اس��ت: “از میان قبیله های��ی که در ح��دود ۱۷۰۰ پیش از 
میالد در شمال دریای مازندران و بین دریای سیاه و دریای 
مازندران چادرنش��ینی می کردند، دو قبیل��ه ایرانی مادی و 
پارس��ی که با یکدیگر تفاوت اندکی در گویش داش��تند، به 
سوی س��رزمین های جنوبی تر کوچ کردند و به نواحی غرب 
دریای مازندران آمدند و در آن جا س��اکن شدند و نام نژادی 

خود را به آن نواحی دادند.”

»ف��ارس« در دوره هخامنش��یان، ساس��انیان و زندیه، 
بیش��ترین اهمیت را داش��ته، گاهی وس��عتش به حدی بود 
که ش��امل ابرقو، یزد، برخی از جزای��ر خلیج فارس، ارجان، 
بهبهان، ش��هر بابک و … می ش��ده اس��ت. در واقع بخشی 
از اس��تان های همجوار اس��تان فارس امروزی )یزد، کرمان، 
خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد( در زمره ی »ایالت فارس« 

قرار می گرفتند.
در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی، 

در بخش فارس آمده است:
“ایال��ت ف��ارس موطن پادش��اهان هخامنش��ی و مرکز 
دولت آن هاس��ت. یونانیان این ایالت را به نام  »پرس��یس« 
می ش��ناختند و این کلمه را که فقط اس��م آن ایالت بود، بر 
تم��ام ایران اط��الق می کردند. این اش��تباه یونانیان تاکنون 
)زمان تالیف کتاب( در تمام اروپا ش��ایع است و ما اروپائیان 
تم��ام مملکت ایران را به نام »پرش��یا« که مش��تق از همان 
»پرس��یس« اس��ت، می خوانیم. در صورتی که خود ایرانیان 
مملکت خود را ایران می نامند و فارس که همان »پرسیس« 

قدیم باشد فقط یکی از ایالت های جنوبی ایران است.”
در همی��ن کتاب آمده اس��ت که “اعراب تقس��یم ایالت 
ف��ارس را به پنج والی��ت بزرگ، که هر ک��دام یک »کوره« 
نامیده می ش��د، از پادش��اهان ساس��انی به ارث بردند.” این 

والیات عبارت بودند از:
»اردش��یر خوره« که ش��یراز کرس��ی و مرکز ایالت بود، 
»ش��اپور خره« که کرسی آن شهر ش��اپور بود. »ارجان« که 
ش��هری به همین نام کرس��ی آن بود، »اصطخر« که ش��هر 
قدیمی پرس��پولیس کرسی آن بود و »دارابجرد« که شهری 

به همین نام کرسی آن بود.

نظری به کتیبه های زبان پارسی باستان:
»پارسی باستان« زبانی است که با خط میخی مخصوصی 
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به نام »میخی پارس��ی« نوشته ش��ده و نمونه آن در کتیبه 
شهریاران هخامنشی در عرض سیصد سال از زمان سلطنت 
»آریارم��ن«، نوه »هخامنش« تا زمان داریوش س��وم به کار 

برده می شد.
زبان »پارس��ی باستان«، قدیمی ترین ماخذ و ریشه زبان 
فارس��ی کنونی اس��ت و خود از زبان »ایرانی باستان« ریشه 
گرفته اس��ت. زبان ایرانی باس��تان نیز خ��ود از زبان »هند و 

ایرانی« )آریایی کهن( نشات گرفته است.
کتیبه ه��ای خط میخی پارس��ی بر لوحه ه��ای زرین و 
س��یمین و س��نگی و گلی و در کمر کوه ه��ا و روی ظروف 
س��نگی به نام آریارمن – آرشام – کوروش کبیر – داریوش 
کبیر – خشایارش��ا – اردشیر اول – داریوش دوم – اردشیر 
دوم و اردش��یر سوم، در ایران و ترکیه و مصر پیدا شده و در 
موزه های ایران و لندن و پاریس و برلین و لنین گراد موجود 

است.

تاکنون قدیمی ترین کتیبه از خط میخی پارسی باستان 
که کشف شده، لوحه زرین »آریارمن« )حدود ۵۹۰ تا ۶۴۰ 
ق.م.( اس��ت که اکن��ون در موزه برلین اس��ت. لوحه بعدی، 

لوحه زرین »آرشام«، پسر و جانشین »آریارمن« است.
آریارم��ن در لوحه زرین مربوط به خود چنین نگاش��ته 
اس��ت: “آریارمن شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، پسر 
چیش پیش ش��اه، ن��وه هخامنش. آریارمن ش��اه گوید: این 
کشور پارس که من دارم، دارای اسبان خوب و مردان خوب 

است…”
آرش��ام در لوحه زرین خود آورده اس��ت: “آرش��ام شاه 
بزرگ، ش��اه ش��اهان، ش��اه در پارس، پس��ر آریارمن ش��اه، 
هخامنش��ی. آرشام ش��اه گوید: اهورامزدا، خدای بزرگ، که 
بزرگترین خدایان اس��ت، مرا ش��اه کرد. او کش��ور پارس را 
دارای مردم خوب و اسبان خوب است به من عطا فرمود…”

نکت��ه ای که از مفاد این لوحه ه��ای زرین بر می آید این 
اس��ت که این هر دو خود را ش��اه پ��ارس )و نه جای دیگر( 
دانس��ته اند و از خوبی سرزمین پارس و مردمان و اسبان آن 

تعریف می کنند.

از کتیبه داریوش کبیر که در بیس��تون حک شده است، 
داریم: “من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، 

شاه کشورها، پسر ویشتاسپ، نوه آرشام، هخامنشی.”
در این جا با این که داریوش ش��اه کش��ورهای بس��یاری 
اس��ت، اما با تاکید خود را به عنوان »ش��اه پارس« یادآوری 
می کند که نش��ان از اهمیت پارس دارد. موضوعی که باز به 

آن بر می خوریم.
در بخشی از کتیبه بیس��تون آمده است: “داریوش شاه 
گوی��د: این }مقام{ ش��اهی ک��ه گئومات م��غ از کمبوجیه 

ستانده بود این ش��اهی از دیرگاهان در تخمه ما بود پس از 
آن گئومات مغ آن را از کمبوجیه س��تاند، هم پارس هم ماد 
هم س��ایر کشورها را او تصرف نمود. از آن خود کرد. او شاه 
ش��د. داریوش شاه گوید: نبود مردی، نه پارسی، نه مادی نه 
هی��چ ک��س از تخمه ما، که ش��اهی را از آن گئومات مغ باز 

ستاند….”
در ای��ن جا داریوش ب��از هم اهمیت پارس را بر ماد و بر 

بقیه کشورها به گونه ای خاطر نشان ساخته است.

در یک��ی از کتیبه های داریوش کبیر در تخت جمش��ید 
آمده اس��ت: “…داریوش ش��اه گوید: این کشور پارس، که 
اهورام��زدا آن را ب��ه م��ن ارزانی فرمود، زیبا، دارای اس��بان 

خوب، دارای مردمان خوب است…”
در کتیب��ه دیگ��ری چنین آمده اس��ت: “داریوش ش��اه 
گوید: به خواس��ت اهورامزدا این است کشورهایی که من با 
این مردم پارس��ی از آن خود کردم، که از من ترس��یدند، به 
من باج دادند. خوزس��تان، ماد، بابل، عربستان، آشور، مصر، 

ارمنستان، …
داریوش ش��اه گوید: اگر چنین فک��ر کنی که از دیگری 
نترسم، این مردم پارس��ی را محفوظ بدار، اگر مردم پارسی 
محف��وظ باش��ند، از ای��ن پ��س ت��ا دیرترین زمان ش��ادی 
ناگسستنی، این از اهورا بر این خاندان سلطنتی فرو خواهد 

رسید.”
از مفاد نوش��ته های باال کامال مشخص است که داریوش 
به س��رزمین پارس و مردم��ان آن ارادت و عالقه منحصر به 
ف��ردی دارد و به زعم او، اهورامزدا نیز بر مردم و س��رزمین 

پارس عنایت خاصی ارزانی می دارد.

در کتیب��ه داریوش کبی��ر در نقش رس��تم داریم: “من 
داریوش ش��اه بزرگ، ش��اه ش��اهان، شاه کش��ورهای شامل 
همه گونه مردم، ش��اه در این زمین بزرگ دور و دراز، پس��ر 
ویشتاسپ، هخامنشی. پارس��ی، پسر پارسی، آریایی، دارای 

نژاد آریایی.
داری��وش ش��اه گوید: به خواس��ت اهورامزدا این اس��ت 
کش��ورهایی که من جدا از پارس گرفتم. بر آن ها حکمرانی 

کردم، به من باج دادند…”
در این جا داریوش نس��ب پارس��ی و آریای��ی خود را بر 
می ش��مارد و پارس را از بقیه کش��ورها جدا می سازد. پارس 
در این جا هم مورد لطف داریوش قرار گرفته اس��ت. به نظر 
می رس��د که داریوش می خواهد ب��ه همگان بفهماند که این 

داریوش و پارس هستند که بر دنیا حکومت می کنند.
چنان ک��ه در جای دیگری از همین کتیبه خاطر نش��ان 
می س��ازد: “… اگر فکر کنی که چند بود آن کشورهایی که 
داریوش ش��اه داش��ت، پیکرها را ببین که تخت را می برند. 
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آن گاه خواهی دانس��ت، آن گاه به تو معلوم می شود که نیزه 
مردی پارس��ی دور رفته. آن گاه به تو معلوم می شود که مرد 

مردی پارسی خیلی دور از پارس جنگ کرده است.”

داریوش در کتیبه ای در شوش، باز هم عبارت »پارسی، 
پسر پارسی، آریایی، آریایی از نژاد آریایی« را ذکر می کند.

در کتیبه داریوش در مصر چنین آمده اس��ت: “داریوش 
شاه گوید: من پارسی هستم، از پارس مصر را گرفتم. فرمان 
کن��دن ای��ن ترعه را من دادم. از رودخان��ه نیل، که در مصر 
جاری اس��ت، تا دریایی ک��ه از پارس می رود. پس از آن این 
ترعه کنده ش��د، چنان که فرمان دادم، و کش��تی ها از مصر 
از وس��ط این ترعه به سوی پارس روانه شدند، چنان که مرا 

میل بود.”
در این کتیبه، داریوش به این که پارس��ی اس��ت افتخار 
می کند و می خواهد به همه دنیا این موضوع را اعالم کند. او 

اهمیت پارس را  گوشزد می کند.

ب��ر فراز خارجی آرامگاه داریوش کبیر در نقش رس��تم، 
۲۸ نف��ر از نمایندگان کش��ورهای تابع��ه در دو ردیف اریکه 
شاهنشاهی را روی دست خود نگاه داشته اند. ملیت آن ها به 
سه خط میخی پارسی، عیالمی و بابلی معرفی شده است. در 
این جا هم اول از همه نام مردم پارس��ی آمده است…”این 
پارسی است، این مادی اس��ت، این خوزی است، این پارتی 

است، این هراتی است…”

در کتیبه به جا مانده از خشایارش��ا در تخت جمش��ید 
آمده اس��ت: “من خشایارشا هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، 
ش��اه کشورهای دارای ملل بسیار، ش��اه در این زمین بزرگ 
و دور و دراز، پس��ر داریوش ش��اه، هخامنشی، پارسی، پسر 

پارسی، آریایی، از نژاد آریایی.
خشایارش��ا گوی��د: ب��ه خواس��ت اهورامزدا این اس��ت 

کشورهایی جدا از پارس که من شاه آن ها بودم…”

الزم به ذکر است که از سه نوشته ای که از کوروش کبیر 
باقی مانده است )دو کتیبه در پاسارگاد و استوانه بابل(، هیچ 
اش��اره ای به سرزمین پارس نشده. در بخشی از استوانه بابل 
آمده است: “من کوروش هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه 
توانا، ش��اه بابل، شاه سومر و اکد، ش��اه چهار منطقه جهان، 
پس��ر کمبوجیه، ش��اه بزرگ، شاه انش��ان، نوه کوروش، شاه 

بزرگ، شاه انشان…”

اکنون متوجه ش��دیم که چگونه پادش��اهان هخامنشی، 
مفاهیم س��رزمین پارس، دریای پارس، مردم پارس��ی، مرد 

پارسی، اس��ب پارس��ی و نیزه پارس��ی را در کتیبه هایشان 
که معموال هم به س��ه زبان وجود داش��ت ب��ه مردمان تمام 
امپراطوری القا می کردند. و این موضوعی اس��ت که ما را به 

جواب سوالمان نزدیک می کند.

ساسانیان:
در زمان ساس��انیان است که ما برای نخستین مرتبه نام 
»ایران« را در کتیبه ها می بینیم و از آن جا که خاس��تگاه این 
خاندان هم از اقلیم پارس بوده، نس��بت به آن توجه ویژه ای 
دارند. چنان که نام پارس قبل از نام دیگر ش��هر )کش��ورها( 
می آید. ش��اپور، پادشاه ساسانی در کتیبه ی خود در کعبه ی 

زرتشت، این گونه می آورد:
من مزدیس��ن، بغ ش��اپور، شاهنش��اه ایران و انیران که 
چهر از ایزدان، پور مزد یس��ن، بغ اردشیر شاهنشاه ایران که 
چهر از ایزدان، پور پور بغ بابک ش��اه. خداوندگار ایرانشهرم 
و این ش��هرها )کش��ورها( دارم: پارس، خوزس��تان، میشان، 

آسورستان،…
سرزمین پارس بزرگترین ناحیه ی جنوب غربی ایران بود 
و در جای جای نبش��ته های برجای مانده از روزگار ساسانی، 

به اهمیت این سرزمین اشاره شده است.

نقش دیگران:
خارجی ها از زمان های گذش��ته همواره ایرانیان را به نام 
پارس��یان می شناخته اند و شناسانده اند. س��رزمین ما به نام 
س��رزمین پارس و امپراطوری ایران به نام پرش��یا، به آن ها 
معرفی ش��ده است و آن ها هم همین روال را پیش گرفتند و 

ما را به دیگران معرفی کردند.
ام��روزه با این که نام کش��ور ما »ایران« اس��ت ولی نام 
زبانمان، زبان فارسی است و نام هایی همچون »خلیج فارس« 
و صورت فلکی »پرس��یوس« و نام های علمی همچون »لئو 
پرسیکا« )شیر ایرانی( در گفتار عامیانه و علمی ما و دیگران 
باقی است که در زیر به سه مورد از آن ها اشاره می کنیم:       

زبان فارسی:
زبان رس��می کش��ورمان به نام »زبان فارسی« شناخته 
می ش��ود و نه »زبان ایرانی«. ش��اید نام »زبان فارس��ی« به 
خاطر همان اهمیت اقلیم پارس باش��د که خاستگاه شاهان 
هخامنشی است. اما از طرفی می بینیم که شیرین سخن ترین 

شاعران نیز از اقلیم پارس برخاسته اند.

می توانیم روند ش��کل گیری »زبان فارسی« که امروزه با 
آن صحب��ت می کنیم را به طریق زی��ر در نظر بگیریم: زبان 
هند و اروپایی � ایرانی باس��تان � فارس��ی باستان � فارسی 

میانه و فارسی دری.
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ام��روزه، با آن که واژه هایی از زبان ه��ای مختلف یونانی، 
عربی، س��ریانی، ترکی، فرانس��وی، روس��ی و… ب��ه آن راه 
یافته اند زبان فارس��ی همچنان زن��ده و عامل وحدت مردم 

کشورمان، ایران است.

دریای پارس و خلیج فارس:
یک��ی از قدیمی ترین نام های خلیج فارس، »س��ینوس 
پرس��یکوس« است که در نقش��ه های باستانی دیده می شود 
و به معنای »دریای پارس« اس��ت. اما این نام همواره تکرار 

می شود:
در متن »گیهان شناخت«، فصل دوم )بیان عالم سفلی 
و نه��اد زمین(، بخش »مقدار زمین« آمده اس��ت: “بدان که 
بزرگ ترین دریا، »دریای پارس« اس��ت که او را دریای هند 

نیز گویند.”
در کت��اب »ابو اس��حق ابراهیم اصطخری«، »مس��الک 
الممال��ک« آن ج��ا که ب��ه ذکر دریاه��ا می پ��ردازد داریم: 
“بزرگ ترین دریاها »دریای پارس« است و »دریای روم«… 

در آخر »دریای پارس«، زمین چین است…”
در کتاب »حدود العالم« این گونه اش��اره ش��ده اس��ت: 
“چه��ارم »خلی��ج پارس« خوانن��د. حد از پ��ارس برگیرد با 

پهنای اندک تا به حدود سند…”

از مواردی که ذکر ش��د متوجه می ش��ویم که نام خلیج 
ف��ارس از دیرباز با س��رزمین پارس و به ط��ور اخص با واژه 

پارس درآمیخته است.
 

واژه »پارسا«:
»پارس��ا« به معنی پرهیزکار، پاکدامن، زاهد و همچنین 
»پارس��ی« اس��ت. این که این واژه معنای پارس و پارس��ی 
می دهد، خود جای تام��ل دارد. جالب این که یکی از مراتب 
دین مهری، پارسی شدن یا پارسایی است. لغت »پارسا« در 
فارس��ی باستان به همین صورت پارسا و در فارسی میانه به 

صورت پارسیگ آمده است.
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