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 پيدايش ايران: بخش نخست 

 ايراني قومِ

 را دردر يك سرزمينِ مشخص  دراز  و  سخن ميگوييم يك زندگي دور  قومما وقتي از 
 ة تاريخي داستاني شگفت از   در يك سفرِ طوالنيِ چندين هزارسال   ميكنيم كه مجسمذهنمان 

و افت و خيزها وكاميابي ها و ناكامي هاي گونه گوني را براي ما   تحوالت و فرازها و نشيب ها  
 م   سرزميني كه ازقرن ششم پ   .بازميگويد؛ و عالقه مي يابيم كه اين داستان شگفت را مطالعه كنيم       

دوره هاي دور مسكن اقوامي بود كه ما اطالع   نام ايران به خود گرفت از جهان به بعد درتاريخ 
چنداني در بارة تمدن آنها دردست نداريم، و همينقدر ميدانيم كه اقوامي كه در اين سرزمين                 

از اين  نداشتند؛ برخي   همسانيميزيستند از نظر نژادي با اقوام ميانرودان كه همساية آنها بودند       
و برخي ، ريشه نبودند   با آريائيان فالت ايران هم- مثال خوزي ها در جنوب غرب فالت ايران-اقوام 

 با آريائيان از يك     )كاسيت (چون هوري ها و لولوبي ها وگوتي ها ومانناها وكاشي ها   ديگر از آنها  
نام خويش را ازآنها   اقوام ايراني كه بعدها تمدن ايراني را تشكيل دادند و ايران   . ريشه بودند

 اول پ م از مناطقي در شرق و شمالشرق       تا اوائل هزارة دوم  ة از زماني از هزار  - گويا-گرفت
روزگاران    كه ازاسكان يافتند دركنار ديگر هم نژاداني فالت ايران به درون ايران مهاجرت كرده 

يش ازآنكه رهسپار مناطق        پبخش از قوم ايراني   اين  . بسيار دوري دردرون فالت ايران جاگير بودند   
جاهائي كه اكنون ( مرو و گرگان و هرات خوارزم و   غد وس  وبلخداخلي ايران شوند درنواحي 

مجتمعات روستايي        در )كشورهاي تاجيكستان و ازبكستان و تركمنستان و افغانستان قرار دارد      
 و در مقايسه   ،يدادند   و بخشي از قوم بزرگ آريايي را تشكيل م       ،كشاورز و دامدار زندگي ميكردند     

مقايسه با اقوام   همچنين در    و، ميزيستند )هرَپه و موهِن جودارو  (ند سِ درة پنجاب و   با اقوامي كه در
 . داشتند نسبتا بدايي   تمدني و آشوري   )عيالمي(خوزي كلداني و 

است ازتمامِ اقوام جهانِ باستان متمايز ميسازد آن     در هزارة دوم پ م رااقوام آريائي   آنچه  
كه اينها برخالف ديگر اقوام جهان هيچگونه عقايد بت پرستانه نداشتند بلكه خدايانشان عموما      
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مهمترين خدايان آريائي خورشيد و ماه و .  مي ناميم »مظاهر طبيعت«ذاتهائي بودند كه ما آنها را 

.   يگرفتند  مورد ستايش قرار م    اسورا    و ديوا   سيارات و آذرخش و طوفان بودند و عموما با القاب       
،  ) مريخ/ بهرام  (نورهرا ، )زهره/ ناهيد (اناهيتا ،)فروغ خورشيد  (ميترا) فلك= اورانوس  (وارونا 

نور و   / آذر (  آتور  ،)نيروي طوفان  (  وايو ،  )نيروي آذرخش   (ايندِرا   ،)عطارد /  تير  (خشاتريا
ن خدايان هركدام از اي. معروفترين خدايان اقوام آريائي بودند )  آتش سوزنده   ( آگني  ،)حرارت

همة خدايان اقوام    .بنا بر تأثيري كه برزندگي انسانها داشتند به شكلي مورد پرستش واقع ميشدند           
آريائي ذاتهائي آسماني تلقي ميشدند كه در پديده هاي طبيعي تجلي يافته بودند تا دنيا را به نيروي                

 .ند اخويش اداره كنند، و عقيده برآن بود كه همه ازلي    

ميترا يا مهر درزبان ايراني يك صفت مجرد بود   .  بودميترايرانيانِ باستان  مهمترين خداي ا
ازهمين صفت  .  »رحم«، »محبت«،  »دوستي «: و به همان مفهومي به كار ميرفت كه امروز به كار ميرود   

 و تا به امروز درزبانِ محاوره     است » مهر« به معناي كسيكه نگهدارندة    »مهربان«ة  مجرد است واژ 
 مهرآفرين بود كه تجليات حيات و بيداري و  حياتبخش و   ميترا خداي روشنگر و . داستعمال دار 

 همة خوشيها و لذتها از او ناشي ميشد،    ة آريائيان  بنا برعقيد    حركت و فعاليت را ازاو ميدانستند و    
 فصول وآمدن    تغييرِ ؛شان ادامه دهند  جانور وگياه به زندگي   د تا انسان وي همه روزه برجهان ميتاب  

ر و تابستان و پائيز و زمستان و فعاليتهاي ناهيد براي ريزش باران و جاري شدن رودها و رويش       بها
او برجهان ميتابيد،     . ميترا تجسم رحم و محبتِ عام و مطلق بود   . دانسته ميشد  ميوه ها ودرختان ازاو   

 و تبديل  همه جا را روشن ميكرد، پرتوش به همه  جا ميرسيد، و با گردش روزانه اش تغيير فصول      
ة مخلوقات و براي همة   طبيعت را باعث ميشد؛ و تغييراتي را كه فراز مي آورد براي هم  ةچهر

 او به هيچ موجودي كينه نداشت و رحمتي بود كه  .بدان ميشد  تمامي نيكان ولانسانها بود و شام
ر همچون  آمده كه انسانهائي كه ميترا را ميستايند اگ» مهريشت«در .  ميشدة آفريدگانشامل هم

ميترا عمل كنند ستايندگان راستين مهر هستند، ولي اگر اعمالشان همچون ميترا نباشد ستايندگان     
دروغين ميترايند، و بجاي آنكه نيك كردار باشند بدي ميكنند و بجاي آنكه مهرورز باشند        

 مخلوقات   خشم آورند و بجاي آنكه به پيمانها وفاداري كنند پيمان شكن اند و بجاي آنكه نسبت به                
اينها درظاهر اعمالشان ستايشگرانِ راستين به نظر ميرسند ولي  . خدا محبت بورزند كينه ورزند  

) منبعِ فضيلتها     (»اُم الفَضايِل  « در اينجا ميترا با صفتِ    1.قلبشان از راستي و نيكي و عدالت دور است      
 و از تمامي   باشد  ايل ة فض توصيف شده است؛ وكسيكه ميترا را ميستايد بايد مثل ميترا مجموع          
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؛ و همانگونه كه ميترا به تمامِ آفريدگانِ اهورامزدا نظر لطف دارد بر همه          رذايل دوري جويد 

مي تابد و فصول سال را براي تمامي موجودات فرامي آورد؛ انسان نيز بايد به تمامي آفريدگانِ    
 و امكانات خويش را از  اهورامزدا مهر بورزد و مهرورزيش شامل همه كس و همه چيز باشد، 

 . هيچ كس وهيچ چيز دريغ ندارد  

ما كدام ديني را سراغ داريم كه اصول اخالقي تا اين حد در نماز و نيايشِ آن جا داشته         
اما    . باشد، و نيايش درآن در حقيقتِ خويش تمرينِ نيك بودن انسان و تمرينِ كسبِ فضايل باشد؟   

؛ و درنخستين     ة اهورامزدا استريدگار بلكه آفريد   نه آف- و درمهريشت-ميترا دردين ايراني
 :عبارات مهريشت از زبان اهورامزدا اينگونه از مهر ياد ميشود  

آنگاه كه من ميترا را آفريدم؛ ميترا كه برچراگاههاي گسترده حاكم است و ستودني و         
 .نيايش شدني است همانگونه كه من خود ستودني و نيايش شدني ام      

  باران فرومي باريد و تدبيرش  زايندگي بود كه به اراده و رويش و ندگي و  بارايزدِاناهيتا 
حيات     ماده آبستن ميشدند و جانورانِ   گياهان ميروئيدند و زنان و    افتادند و رودها به جريان مي 

 رحمتِ اناهيتا نيز شامل تمامي موجوداتِ زنده ميشد و به همين       .حيوان وگياه ادامه مييافت   انسان و
يعني اناهيتا نيز براي ايرانيان يك ذاتِ مقدس بود كه انسان وظيفه داشت   . ي بود سبب ستودن

خودش را چون او كند، و مثل او همه كس و همه چيز را دوست داشته باشد و بركاتش به همه كس              
 . و همه چيز برسد 

آموخت   مي به مردمخشاتريا خداي جنگاور و نيروبخش بود كه فنون نبرد را ياد ميداد، و  
 ازآن استفاده    براي دفاع ازخود و افراد جامعه دربرابر تجاوزهاي دشمنان     افزار بسازند و   ه جنگك

 .  همچنين به رهبران ياد ميداد كه چگونه امور جامعه را تنظيم و جامعه را اداره كنند     .كنند

آفرين بود كه درسرماي زمستان خانه را گرم ميداشت تا انسان          آذر خداي حرارت وگرمي  
خانه را ازآسيب جانواران موذي كه ساختة اهريمن بودند در امان ميداشت؛         و زدگي نميرد،   از يخ

زيرا هرجا آتش روشن بود اين جانوران موذي جرأت نميكردند به انسان نزديك شوند، و اين همه              
ازقدرت آتش بود كه نيروهاي اهريمني ازآن ميترسيدند و به او نزديك نميشدند؛ بعالوه آتش            

پخت تا انسان بخورد و لذت      مي با حرارتشان را دوست ميداشت گوشت جانوران را  چون انس
 . ببرد

درجة  محيطي چون تغيير  تغييرشرائط زيست  جغرافيائي و  بنابرپاره ئي مسببات تاريخي و   
كاسته شدن درجة ريزش باران وكم شدن موارد گياهي، در دوراني از هزارة دوم پ م   حرارت و
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زمينهائي كه به     با افزوده شدن جمعيت در    . شدي مواجه ئآريائي با دشواريها  شرائط زيستي اقوام  

دامها نداشتند، ميان جماعات آريائي برسر حفظ يا حصول          كافي موارد غذائي براي انسانها و حدِّ
.   جنگهاي خونيني به راه افتاد   دار و خصومتهاي دامنه زمينهاي بارورتر درگيريهائي بروز كرد و    

 كه ازنظر سلسله مراتب با  مي پرستيدند  ازخدايان را دسته ئيدسته از قبائل آريائي    ازآنجا كه هر 
خدايان دسته جات ديگر تفاوتهائي داشتند، و ازآنجا كه در دنياي كهن پيروزي در جنگها بدون     

وابستگان به خدايان  ميان  ستيزياري خدايان قابل تصور نبود، جنگهاي اقوام آريائي به شكل    
آمد و درنتيجه نوعي خصومتِ خدايان وارد پندار آريان شد كه به تبع آن هركدام از     گوناگون در

 خدايان حامي قبائل رقيب را خدايان   خدايان حامي خويش را تنها خدايان برحق، وقبائل متخاصم
به دنبال اين امر، ديوا و    . باطل پنداشتند و در مراسم عبادي خويش آنها را مورد نفرين قرار دادند         

دو صفت متخاصم براي خدايان حامي اقوام    سورا كه زماني صفت اعالي همة خدايان بودند، به   ا
متخاصم تبديل شدند؛ يك بخش از جماعات آريائي كه تا آن زمان ديوا را خداي برتر خويش        
ميخواندند و همواره در موارد خطر از او استمداد ميكردند و به درگاه او نماز ميبردند، در جنگهاي           

انسانهاي   د ومي نيز ازاين خدا ياري جستند تا امكانات زيستي بهتري را برايشان فراهم آورقو
.  پيرامون آنها را نابود سازد يا از زمينها اخراج كند و زمينهاي آنها را در اختيار اينها قرار دهد  

ه دربرابر    ازاو ياري طلبيدند كهاسورا متوسل شد  بخشي ديگر از اين جماعات براي همين هدف به
درنتيجه جنگهاي جماعات   . دشمنان را ازآنها دور سازد يا نابود كند  دشمنان پيروزشان گرداند و  

خداي بزرگ آريائي بود كه اين طرفدار يك      صفتِ   آريائي به گونه ئي جنگ ميان پرستندگان دو     
اني در نبرد    آنها كه ازديوا ياري ميخواستند با كس    . گروه و آن طرفدار گروه ديگر پنداشته ميشد   

اسورا بعنوان     ناخواه به   پرستندگان ديوا خواه و  .  بودند كه درمقابل آنها از اسورا ياري ميطلبيدند        
ديوا طلب كردند كه اسورا را شكست دهد تا نتواند به دشمنان         منشأ بدي و شرارت نگريستند و از    

ودند، پرستندگان ديوا     آنها ياري برساند؛ و چون پرستندگان اسورا همچنان نيرومند و استوار ب         
خشم خويش را متوجه اسورا كردند و اورا مورد لعن و نفرين قرار دادند؛ و ازاين زمان اسورا عمال          

 كه بازماندة    داوِ ريگ در بخشهائي از   .  تبديل گرديد  ) به زبان امروزين، به شيطان      (ضدخدا  به
به  (را بعنوان دشمن خدادوران جنگهاي جماعات آريائي ماقبل مهاجرتها است به كرات از اسو 

خداي  نام برده شده است كه درخور نابود شدن است، و نيز از ايندرا كه    )زبان اسالمي، عدواهللا 
خشم و قهر و ويرانگري است تقاضا شده است كه لشكر اسورا را در هم شكند و اسوراپرستان را             

 كتاب    در. است ندوان باقي مانده   هديني نيز درمتون  اسورا و ديواخاطرة زمان وحدت   . نابود سازد 
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 ميزيستند، و بعدها     هم بودند ودركنار   دوبرادر  تصريح شده كه روزگاري ديوا و اسورا     مهابهارات

دشمن خدا و ) ديو= (آئين ايراني ديوا   كه در اين . اختالف يافتند و به جنگ يكديگر برخاستند   
ي از او به كلي براي بشريت ممنوع  شدن است و طرفدار  نابودبشريت و خالق شر و بدي و درخورِ

 اذهان ايرانيانْ  گرديده است خاطره ئي است كه اززمان جنگهاي آريائيان ماقبل مهاجرت در    
 . ديني به درون ايران كشانده شده است  همراه ديگر عقايدِ و بازمانده  

  در دوره هائي از هزارة دوم پ م پرستندگان ديوا راه مهاجرت به جنوب را درپيش گرفته          
شدند و از آنجا به درون نواحي شمالغرب و   ) شرق افغانستان  (نواحي شرق و وسط تخارستان  وارد 

 متمدنِ   اين جماعات پس از درهم شكستن مقاومت اقوام شهرنشين و      . غرب شبه قارة هند خزيدند   
م كردن شهرهايشان كه با قتل عا   كوفتن آثار تمدني آنها و ويران     سند و برهم    بومي مناطق پنجاب و  

گروههاي بشري همراه بود، در مناطق مختلف شمال و غرب هند اسكان يافتند و خود بعدها            
 .شناسيم   ميهند تمدن  تشكيل يك تمدني دادند كه ما آن را با نام  

 روانة آسياي       و قفقاز بخشي ديگر از جماعات آريائي از راه زمينهاي شمالي درياي خزر    
و   ميتانيو ) هيتيت  (خيتا اسكان يافتند و تمدنهاي     درآن سرزمينها    صغير و سواحل شام شدند و   

مدتي پس   يك بخش از اين جماعات نيز     .  را به وجود آوردند فينيقيهو ) آرارات  ( اورارتو  
 .  را تشكيل دادند يونانراهي شبه جزيرة بالكان شدند و بعدها تمدن     ازاينها 

و   سغدزخراسان و  درمناطقي ا آريائيان كه اسورا خداي برترشان بوددسته جات ديگر 
تا باز بسبب كمبود موارد گياهي و دامي به ستيز افتند؛ درنتيجه بخشهائي       ماندگار شدند   خوارزم 

را درپيش گرفته درنواحي گرگان و ري و اصفهان        به درون فالت ايران    ازآنها راه مهاجرت   
 را حفظ كردند و   اينها تنها بخشي از دودمانهاي آريايي بودند كه نام قومي خود     . پراكنده شدند 

)  و باايمانكردار درست  (ئيرِيهاَنام نژادي آنها .  اطالق نمودندشان آنرا به سرزمينهاي محل سكونت   
نام    ) آريان سرزمين     (اَئيريا وئي جاسرزمين محل سكونتشان نيز        شد؛آريا و اَريه بود كه بعدها  

 .  شدزمينايران داشت كه بعدها 

 فالت ايران درتجمعات    و شمالِ حه ها وكنار رودهاي شرق   وا ايرانيان درهزارة دوم پ م در 
هركدام ازاين   .روستايي مختلفي زندگي ميكردند و به دامپروري وكشاورزي اشتغال داشتند     

 دسياوشان را   روستايي   ة و اتحادي جگت بن يا جگت   بومشان را  سرزمين بومي تجمعات روستايي     
تيره هاي  ساكنانش  كه وجود داشت) دهكده (  ويسدادي تع دهياو در هر 1. ميناميدند  اويدهيا 

                                                           
نه تا قرنهاي چندي بعد از سقوط دولت    شهر بخارا و همچنين پايتخت اسروش    :گـَت ج  بن/گـَت  ج بوم -1
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 تشكيل شده بود و هر مانو مانوهر ويس ازشماري  . بودند) تبار/ تخمه  (توهمايه مختلف از يك 

 حكم يك خانوادة بزرگ را داشت كه جمعيتش از يك       ويس هر 1.يك واحد خانوادگي بود 
رئيس روستا       . ه دوران دور تاريخ ميرسيد      و سررشته شان ب  بودند دودمان و نوادگان يك پدر و مادر    

به .  يعني پدر جمعيت ناميده ميشد     )ويس بد : بعدها  ( ئيتيپويس    كه درحكم پدر خاندان بود 
 روستايي    ةرئيس اتحادي  . نام داده بودند ) واسپور :  بعدها  ( ويس پوهر هركدام از اعضاي روستا نيز   

 . ميگفتند  ) دِهبد : بعدها ( ئيتيدهياوپ نيز را نيز )   تبار متشكل از چند روستاي هم  (

 روستائي كه نتيجة گسترش طلبي يك روستاي قدرتمند يا ضرورت         ةبا پديدآمدن اتحادي   
دفاعي بود، در هرناحيه يكي ازروستاها اهميت خاصي كسب ميكرد و درموضع برتر قرار      

   به  ند،ي نيز بود  مثل همة رهبران سياسي دنياي كهن رهبر دين      ها»دهياوپئيتي  «آنجا كه     از. ميگرفت
چون  . شدمرور زمان نوعي تقدس كسب كردند و رهبري سياسي و ديني در خانواده شان موروثي         

دين نقش اساسي در زندگي اجتماعي بازي ميكرد غيبداني و غيبگوئي و تالش براي روياروئي       
ماعات پنداشته     نيروهاي طبيعي از ضرورتهاي اولية زندگي در اين اجت  مي با آسيبهاي احتماليِ  هوتَ

، و   در هرروستا بايد افرادي رابطان ميان مردم روستا و نيروهاي تأثيرگذارندة طبيعي ميشدند      . ميشد
 بود ضرورتا    عموم روستاها چونكه دهياوپئيتي بزرگ   . پئيتي بود دهياو ة اين امر در روستاها برعهد  

هتر ازديگران ميتوانست با  ب - به توهم مردم-ديگران برخوردار بود و ازتجربيات بيشتري نسبت به   
 بود و هم اتحاديهنيروهاي تأثيرگذارندة طبيعي رابطه برقرار كند؛ در نتيجه دهياوپئيتي هم رئيس          

 . دينرئيس  

دهياوپئيتي با گذشت زمانها و نسلها از تقدس بيشتري برخوردار ميشد و هاله ئي از تقدس               
بعدها با پديد آمدنِ اتحاديه هاي بزرگتر      . ويرا احاطه ميكرد و درباره اش افسانه هائي گفته ميشد    

                                                                                                                                             
اميركبير،    (سفرنامة ابن حوقل، ترجمة جعفر شعار [ساساني هنوز صفت بنجگت و بومجگت را داشت 

از شهرهاي ماوراءالنهر مانده برخي  هنوز بر »كت« و »جگت«پسوند ]. 230 و 210 ،)1366تهران، 
لفظ  .  وامثال آن ازآنجمله است  »عليگر  « و كوت تبديل شده و » گر« اين پسوند در هندي به . است

، واژة  » بنجگت«شكل نوين لفظ .  درآمده است»جاگه « و »جايگاه« به مرور زمان به شكل »جگت «
 دوشكل از تلفظ يك كلمه است     ده يا او/يا او دس . است كه هم اكنون در زبان فارسي رواج دارد »بنگاه «

سنگنبشتة داريوش بزرگ    يائو درده . اندگر شده جانشين يكدي» س«و درديگري  »  ه«كه در يكي 
 .است» ده« شكل كنوني اين لفظ  . اطالق شده استمنطقهبه 

 را »خانمان«ة  تركيب شده و واژ»خان«مان در فارسي نوين با .  تلفظ شد»مان« مانو بعدها به شكل -1
 . ساخته است
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 تشكيل    همراه با.  است» امير « كه معادل واژة   به خود گرفت  ) كاوِه(  كاوي لقب روستائي دهياوپئيتي     

زندگي اجتماعي، منصبهاي ديگري نيز      شكل  پيچيده تر شدن    اتحاديه هاي بزرگترِ روستائي و    
ت خاصي برخوردار بودند؛ اينها به تناسب مناصب      امتيازا   درجامعه پديد آمد كه دارندگان آنها از   

ناميده شدند كه دركنار كاوي عناصر برتر و ممتاز         كرپن،  اوسيج  ، گِرِهما  شان اجتماعي ديني و
مرجع ديگري دربارة    ي زرتشت جز گاتا كه فعال   هرچند .و تصميم گيرِ جامعه را تشكيل ميدادند   

 شعائري ميتوان حدس زد كه گرهماها متوليان ، ولنيستقضاوت راجع به اين مناصب در دست     
 گفتند كه تلفظ  »بِرِهما«ديني بودند، زيرا جماعات آريائي هند نيز به رهبران ديني خودشان 

، كه يكي   ها دركنار گرهماها مسئوالن انجام مراسم قرباني بودند      اوسيج .  است»گرهما «ديگري از 
. تصريح شده است ) 21 سرود 2مانداال (دا وِ به اين منصب در ريگ. از شعائر مهم ديني بود

وران نظارت     حل اختالف كشاورزان و پيشه  امر  داورهاي جامعه بودند كه بر - ظاهرا-ها  كرپن
  ها افزوده ميشد وآنها     وكرپن ها و اوسيج  ها وگرهما ها كاوي به همراهِ گذشتِ زمان براهميت  .داشتند

 . طبقة صاحب امتياز را تشكيل دادند  در اتحاديه هاي روستائي ايراني  در مجموع خود  

 بلندپروازي و تالش   وپذير نيست،   ازآنجا كه خوي قدرت طلبي وافزونخواهي انسان سيري   
براي پيشرفت و رشد الزمة تعالي تمدن بشري است، هركدام ازكاويان در تالش توسعة قلمرو   

ونيني به راه   اندازي به آباديهاي اطراف برميĤمدند و درنتيجه جنگهاي خ     دست خويش و
افزودند و تشكيل     مي انداختند و با تصرف روستاهاي اطراف بر دامنة قلمروهاي خودشان مي        

 به علل  ديگري ازآريائيان در اثر همين جنگها گروههاي انساني   . اميرنشينان گسترده ميدادند 
را در   اين وضع كه دوره ئي از اواخر هزارة دوم پ م  . گوناگوني راهي درون فالت ايران شدند 

تاريخ    دوران اساطيري      نامبرگرفت، به دوراني از تاريخ اقوام ايراني مربوط ميشود كه مورخان        
 . داده اندآنايران به 

 ياساطير ايران
همانگونه كه ما امروز ازخودمان ميپرسيم كه ازكجا آمده ايم و به كجا ميرويم، انسان دنياي   

خود   او همواره از. افتن پاسخ به آن برميĤمد  ميكرد و درپي ي ود باستان نيز اين پرسش را ازخ  
 جنگلها وكوهها و   ماه و ستارگان، اين درختان و   ميپرسيد كه اين جهان پهناور، اين خورشيد و  

 است؟ انسان درچه زماني آفريده شده و نخستين انسان كه   ساختهرودها و درياها را چه كسي 
رد چگونه پديد آمده اند، چگونه افزايش     آفريده شده بوده چه كسي و دركجا بوده است؟ زن و م    

 و نخستين نقطة روي زمين كه انسان درآن به وجود آمده كجا بوده است؟ براي يافتن          ،يافته اند 
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هركدام ازاقوام روي زمين براي خودشان   پاسخ به اين پرسشها بود كه اساطير به وجود آمد، و 

زرگ خودشان دانستند، محل زيست   اسطوره ئي ساختند، نخستين انسان روي زمين را نياي ب     
، خداي خودشان را تنها خداي روي زمين خواندند، و مجموعة        پنداشتند  خودشان را محور كائنات   

 . آداب و رسوم ديني خودشان را تنها دين خدائي شمردند  

از اقوام سامي است كه  عبري  امروز تنها اسطورة زنده كه درميان ما وجود دارد اسطورة قوم          
 نخستين انسان را آدم ناميده و اورا نياي   اين اسطوره.  است پ م پرداخته شده رن ششممشخصا در ق
 سال  3500بنا بر اين اسطوره نخستين انسان روي زمين درحوالي        .   دانسته استعبري  بزرگ قوم  

اين انسان   .  ميزيستنددرقرن ششم پ م مسيح در همان سرزميني آفريده شد كه اقوام سامي      پيش از 
همين شكل و هيئت كنوني بود و سخن ميگفت و برخي از علوم و                لحظة آفرينش به   از نخستين  

.    ابزارساز بود   خردمندِيعني نخستين انسان در لحظة آفرينش يك بشر كاملِ    . صنايع را نيز ميدانست   
 نخستين يا آدم نياي بزرگ قبائل عبري بود و همة رهبران ديني اين قوم در              در اين اسطوره، انسانِ   

روي اين كرة خاكي وجود داشتند از برنسب به اين انسان ميرسيدند، و هرچه بشر    سلهيك سل
فرزندان اين انسان نخستين به وجود آمده بودند؛ ليكن يك سلسله از اين فرزندان، پشت       

 و خداي آسمان به آنها        آفريده شده بودند و تقدسي خاص داشتند      بشراندرپشت، براي رهبري   
رده بود و خودش نيز آنها را در اين راه همواره ياري ميكرد وهمواره با    وظائف ويژه ئي محول ك 

 و  ديگران هرچه بودند.ة جامعه به آنها تحويل ميداد آنها سخن ميگفت و احكامي را براي ادار   
 - كه نمايندگان خداي قومي خودشان بودند  -، توابع و مطيعان بالفعل اين سلسله    درهرجا بودند 

 .محسوب ميشدند 

چنين آمده است كه خدا آدم را در زميني به نام عدن     ) سِفرِ پيدايش   (طوره درتورات   اين اس
ه درجهان   سپس براي آنكه زمينهاي جهان را آبياري كند چهار رودخان          .  در باغي سرسبز اسكان داد   

 كوش  دراستجيحون ، ديگري  )شام(رود فيشون است در زمين حويله  كه يكي انداخت، به راه
 ة جانوران آنگاه خدا هم   . ، سومي دجله است در شرق آشور، و چهارمي فرات است      )آسياي صغير   (

 را  و پرندگانجانوراندرهمان هنگام آدم به امر خدا نامهاي   روي زمين را آفريد و   و پرندگان
سپس آدم با زنش درآميخت و زن حامله شد و دوپسر زائيد كه             ).  حتما به زبانِ سامي    (معين كرد 

چون اين دو برادر بزرگ شدند، قائن هابيل را       . او دودختر نيز زائيد  . گري قائن بود يكي هابيل و دي 
سپس قائن با زنش درآميخت و        . كشت و خودش در شرق باغستانِ عدن به زندگي ادامه داد   

و   , زنِ آدم پسر ديگري زائيد كه نامش را شيث نهادند      . فرزندي به نام خنوخ ازاين زن به دنيا آمد      
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دختران اينها بسيار زيبا     . ازنسل شيث انسانهاي بسياري پديد آمدند     .  ؤمن بود اشناس و م اين پسر خد

و  ,  پسران خدا اين دختران را ديدند و عاشقشان شدند و بر زمين آمده با آنها درآميختند          .  بودند
.   ازاين آميزش فرزنداني به دنيا آمدند كه شاهان روي زمين شدند و همه شان شاهاني نام ور گشتند          

و چون مردم روي زمين فساد     .  يكي از نوادگانِ آدم، نوح نام داشت كه خدا به او توجه ميكرد   
ة خودت را بردار و كردند خدا تصميم گرفت كه نسل بشر را براندازد و به نوح گفت افراد خانواد

ا    را سوارش كن و از هرجانور و پرنده درآن سوار كن كه من به زودي دني         آنانيك كشتي بساز و 
 و مردم ة دنيا را خراب كرد پس ازآن باران عظيمي باريدن گرفت و هم .را به زير آب خواهم برد

نوح با سه پسرش سام و حام و يافث و زنانشان كه در كشتي بودند . روي زمين را نابود ساخت  
ج  جومر و ماجو1. اينها در آينده توالد و تناسل كردند و نوادگانشان بسيار شدند      . زنده ماندند  

حام   . پسران يافث بودند ) قوم ماد (و ماداي ) گوم مِريها و سكاها كه پائينتر آنها را خواهيم شناخت       (
؛  )در جنوب عراق   (شان كوش بود كه پسرش نمرودِ جبار بود     پسر نوح داراي چند پسر شد و يكي   

قوم   (عيالم از پسرانِ سام نيز يكي  . بود) قوم فينيقي  (و ديگري كنعان ) قوم مصري(ديگر مصرايم 
سپس  . وچند پسر ديگر  ) اقوام آرامي  (و همچنين آرام    ) قوم آشوري  ( بود، وديگري آشور  ) خوزي

خدا برزمين آمد و با   .  درشهر بابل گرد آمدند و برآن شدند كه كاخي عظيم بنا كنند  ة مردمهم
 است كه   بهتر. خود گفت كه اگر كار براين منوال پيش برود هيچ چيزي جلوگير اينها نخواهد بود       

و چنين شد كه . اينها را پراكنده سازم و زبانهايشان را گونه گون كنم تا نتوانند با هم مفاهمت كنند     
و همه درجهان پراكنده گشتند و هر قومي . در بابل زبانهاي مردم پديد آمد و هرقومي را زباني بود  

بود كه در زمين كلده    يكي از نوادگان سام، ابراهيم  . در زميني جاگير شد وكشورها پديد آمد 
خدا به او گفت از اين زمين بيرون شو و به زميني برو كه من به تو نشان خواهم داد، و            . ميزيست

ة تقدسها ازآنِ    چنان خواهم كرد كه فرزندان و نوادگان تو بهترين مردم روي زمين باشند وهم     
دشمني كند من با آنها دشمني  هركه با آنها   ايشان گردد و درهمه جا مردم به آنها درود بفرستند، و   

 ابراهيم به راهنمائي خداي قبيله اش به زمين كنعانيان وارد شد و خدا آن زمين را به ابراهيم   .ورزم 

                                                           
الواحي كه اين داستان برآنها نگاشته     تند، وة سوم پ م ساخ  اين داستان را نخستين بار سومري ها در هزار -1

ظاهرا قوم يهود وقتي در ايران هخامنشي     . شده است نيز درقرن ما در جنوب عراق كشف گرديده است  
ميزيستند اين داستان را شنيدند و وارد متون ديني شان كردند؛ وگرنه در سرزمينِ قومي يهود كه   

منظور آنكه . ز چنين سيالب بنيان كني وجود نداشته استة بروبيابانهاي اطراف رود اردن بوده زمين
هرچند اين داستان را انبياي يهود بازنويسي كرده اند ولي ارتباط مستقيمي با آنها نداشته است وآنها آنرا          

 .از روايتهاي مردم جنوب عراق اخذ كرده بوده اند
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ولي چندي بعد درآن زمين خشكسالي افتاد و ابراهيم   . بخشيد تا براي هميشه ازآنِ نوادگانِ او شود 

 به سببي او را از مصر بيرون كرده به كنعان  اما.  رفت) بيابان فلسطين كه جزو مصر بود (به مصر 
اين همان سرزميني بود كه در  .  فرستادند و او دركنعان جاگير شد و براي خدايش عبادتگاه ساخت    

آينده سرزمين نوادگان ابراهيم و سرزمين قبائل يهود شد و نخستين دولت يهود را درآن سرزمين           
مقدس نام دارد درآن سرزمين و درشهري كه اكنون    تشكيل دادند و معبد سليمان كه اكنون بيت ال  

 .ناميده ميشود بنا گرديد  ) قدس (شهر اورشليم 

مسعودي اسطورة آفرينش     :  اما در اسالمو .   در توراتتشكيل جوامع بشري ة  اين بود اسطور 
 اهللانخستين چيزي كه  :  و ديگران چنين ذكر ميكند )پسرعموي پيامبر (را به نقل از عبداهللا ابن عباس

سپس از آب دودي برانگيخت و اين دود به هوا  .  بود نهاده بر روي آباهللاآفريد آب بود و عرش  
آسمان زيرين از زمرد سبز بود،  . رفت و آسمان شد، وآسمان را شكافت و هفت آسمان ساخت

آسمان دوم از سيم سپيد، آسمان سوم از ياقوت سرخ، آسمان چهارم از مرواريد سپيد، آسمان           
سپس آبي كه پائين بود    . زر سرخ، آسمان ششم از ياقوت زرد، و آسمان هفتم از نور بود    پنجم از 

خشك شد و زمين از آن به وجود آمد كه يك زمين بود و آنگاه آنرا شكافت و هفت زمين      
نهاد، و نهنگ درآب بود وآب بر روي پشته ئي بود  ) حوت(ساخت، و اين زمين را برپشت نهنگ 

سپس ماهي لرزيد و     .  ئي نهاده شده بود و فرشته برروي سنگي ايستاده بود        و پشته بردوش فرشته   
تخت (زير عرش خدا  .  بگيردآرامدرزمين زلزله افتاد، و خدا كوهها را برزمين فروكرد تا زمين   

 موجودات زنده ازآن برآيد، و هرگاه باريتعالي اراده كند به اين دريا          رزقِدريائي است كه  ) خدا
 ناميده ميشود، و درآنجا      »ابرم«سمان به آسمان باران ميبارد تا به جائي برسد كه          وحي ميفرستد و آ   

باد به امر خدا اين آبها را به درون ابر منتقل ميكند و ابر اين آبها را غربال ميكند و بر زمين                
و  دنبالة داستان همان است كه در تورات    .  بعد ازآن خدا اراده كرد كه انسان را بيافريند   1.ميريزد

 »عدن«تورات آدم در يك باغي در سرزميني به نام       با اين تفاوت كه در ؛آمده است  سپس درقرآن  
 و به فرمانِ اهللا    شدساخته   آدم درآسمان    آفريده شد و همانجا داراي فرزندان گرديد؛ ولي درقرآنْ      

آدم   .افتاد ين زمسبب نافرماني از اهللا ازآسمان بيرون رانده شد و بر         سپس ب   وروح دراو دميده شد،   
آنجا بود     در  و،  در مكه به هم رسيدند   و همسرش بنا بر اساطيرِ اسالمي پس ازآنكه بر زمين افتادند       

 و     و ازآنجا فرزندانشان درنقاط مختلف گيتي پراكنده شدند؛       توالد و تناسل كردند،  كه آميزش و
 آنكه عربهاي مكه      منظور .شدبنا   توسط آدم   اهللا  مركز عبادتِ بود كه نخستين      مكههمان در
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براي خودشان چنان ساختند كه شهر خودشان  در اوائل قرن هفتم ميالدي ة آفرينش را   اسطور 

 . محور آفرينش و مركز تمدن بشري و آغازگر حيات و دين و نبوت بود     

 منشأ آفرينش     ةمثل ديگر اقوام عهد كهن براي پاسخ به پرسشهائي كه دربار    هم اقوام ايراني 
.  دين برايشان مطرح ميشد به ساختن اسطوره پرداختند        جامعه و   انسان وو چگونگي پيدايش   

       و بدون ارتباط با     ااسطوره بيانگر واقعيتهاي تاريخي نيست اما كليت اسطوره را نيز ذهن بشر ابتداء 
اساطير جاي پائي ازوقايع تاريخي را ميتوان        واقعيتهاي تاريخي نساخته است؛ ازاينرو درهريك از      

نامها و جايهائي كه دراساطير ذكرشده اند    . ا به گونه ئي مبهم و غيرقابل درك و بررسي    يافت، منته
صورتي مبهم در وجدان جمعي انسانها برجا مانده به مرور زمان با       ند كه به ا يادهاي تاريخي

اين تعبير ميتوان گفت كه    با.  تخيالت و آرمانهاي بشري درهم آميخته به شكل اسطوره درآمده اند        
را نهفته ميدارد، و اين     قومِ ايراني  ير ايراني درالبالي بخشي ازخود حكايت دوراني ازتاريخِ   اساط

اوائل هزارة اول پ م است، و      اواخر هزارة دوم و ايرانِ گيري جامعة سياسي در  همان دوران شكل 
ر   سيستان و دتاتاجيكستان امروزي در مرور از افغانستان     عرصه اش سرزمينهاي وسيعي ازحدود     

 محل    اين همان. را دربر ميگيرد مرور از ازبكستان و تركمنستانِ امروزي تا شمال و مركزِ ايران    
شان درصدد   نخستين مهاجرتهاي اقوام ايراني است كه همراه خزش تاريخي  سيرِ خطِاسكان يا
تشكيل جامعة سياسي خودشان     غرب فالت ايران و  مركز و  در سرزمينهاي شمال و   جاگيري

اقوامي كه  (و جماعات غرب فالت      )خوزي ها(چون عيالمي ها ، و در اين راه با اقوام بومي     بوده اند 
 . مواجه ميگشته اند ) در اساطير ايراني، با نام ديو ازآنها ياد شده   

متمادي ساخته و پرداخته شده سينه به سينه در نواحي    كه طي قرون -برطبق اساطير ايراني
ه   گرديد منظم زماني هم   به هم پيوند خورد و در   طول زمان   گوناگون پراكنده گرديد و سپس در   

)  نيتِ خير/ نيك انديشي  (وهومنَه نخستين موجودي كه آفريدگار به هست آورد   -وارد اوستا شد  
 1. را آفريد ) كيومرث   (نرتَگائومآنگاه بعد ازآنكه آسمان وآب و زمين وگياهان را ساخت،         . بود

سپس چون زندگي     .؛ درست همانگونه كه گياه برويد     روئيد   زمين   حكم آفريدگار از  ن به  رتَگائوم
 و شيامنامهاي  دو فرزند نرينه و مادينه به درون زمين  و از اوجسم  ازگائومرتن به پايان رسيد،  

اين زوجِ نر و ماده درآغاز بصورت گياه بودند و به مرور زمان تغييرشكل يافته                   . روئيدند   يشيانم
پس ازآن اهورامزدا آنها را خطاب كرده    . ، و آنگاه روان درآنها دميده شد    به شكل انسان درآمدند 

 : چنين گفت
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من شما را كامل آفريده ام تا احكام مرا درجهان به    . شما نياكان مردم جهانيد . شما انسانيد

كردار نيك داشته ؛ داشته باشيد  نيك  گفتار ة نيك داشته باشيد؛  اجرا درآوريد؛ انديش 
 1. باشيد

 و تمام مردم روي زمين فرزندان       نخستين پدر ومادر بشر بودند،    -نا بر اساطير ايراني   ب-اينها
  هوشنگ ة فرزندان اينها نياكانِ اقوام مختلف جهان شدند؛ و يكي از اين اقوام كه از تخم            . ندياينها
 2.  قوم ايراني را تشكيل دادند بودند

فته است، انسان را خدا در    آفرينش اقوام سامي كه در تورات و قرآن تجلي يا   ة  دراسطور 
يعني انسان از  . ة گِلين ساخت و آنگاه روح دراو دميد و حيات بخشيد         ابتدا بصورت يك مجسم   

ما در اوستا موجودي كه ما انسان مي ناميم در   ا. ة صفر به همين صورتي بود كه اكنون هست  لحظ
و رشد و نمو كرد؛ اين   ) يدروئ (ابتدا مثل هر موجود زنده ئي و مثل گياه از درون زمين پديد آمد   

بود سپس مرد و ازمردنِ او موجوداتي روئيدند كه هنوز هم       ) طبيعتِ ميرا   (»گائومرتَن«موجود كه 
 . انسان نبودند و بعدها به مرور زمان با تغييرشكل يافتن، انسانهاي حقيقي شدند        

د آيات قرآن     اگر كسي عالقه داشته باشد كه مثل مالهائي فكر كند كه شرمگينانه ميكوشن  
ة ايراني دربارة    را درپرتوِ دستاوردهاي علمي نوين تفسير كنند، مي تواند بگويد كه آنچه را اسطور      

ولي البته چنين گفته ئي جز بيان   .  با نظريات علمي نوين ندارد   ي دان تفاوت   نآفرينش انسان گفته چ  
 و  -روزين فكر ميكردند     بيان اين آرزو كه ايرانيان قديم هم مثل دانشمندان ام     -يك آرزو نيست  

چنين ادعائي ميتواند شبيه به هذيان باشد؛ زيرا كه نميتوان دستاوردهاي علمي قرن حاضر را به    
 .افكار اساطيري پيوند زد وگمان كرد كه شايد بتوان در اسطوره نيز افكار علمي يافت      

، به طبيعت و  منظور آنكه ايرانيان وقتي ميخواستند بدانند كه انسان چگونه پديد آمده است         
محيط نگريستند و متوجه شدند كه موجودات زنده ازدرون زمين ميرويند؛ و براين اساس نتيجه      

 و تغييرشكل   رشد كرده ة ديگر ازدرون زمين روئيده و   گرفتند كه انسان نيز مثل هرموجودِ زند
 . استيافته و انسان شده و سپس زاد و ولد كرده و بر شمارش افزوده گشته    

.  بود پادشاه جهان شدمشياكه پاكترين نوادة  ) هوشنگ  (وي ونگهان  ميگويند كه  اساطير ما
 مازندران را شكست داده به ) ديوانِ(مازندران شد و ديواهاي    گذشته وارد ) البرز (برز هرااو ازكوه 

در اينجا به خوبي نشان داده ميشود كه يك بخش از قبائل مهاجر آريائي از راه             .اطاعت كشاند
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 و ديني شبيه دين  نژادانشان كه پيشترها جاگير شده بودند با هم ،و ري وارد مازندران شده گرگان 

 .جاگير شدنددرآن سرزمين    درافتاده   ،)يعني ديواپرست بودند  (آرائيان مهاجر به هند داشتند  
ميگويند كه   اساطير .  به سلطنت رسيدازاوهوشنگ پس يا برادر  فرزند  ) تهمورث ( تَخمه اَروپه 

 بودند، دين يزداني و تقدس آذر را در جهان رواج     پاكاننگ و تهمورث هردو از نخستين    هوش
 .  راه و روش خداپرستي را به مردم آموختند    روزانه  و با مقرركردن نمازهاي   ،دادند

 بعد از تهمورث پادشاه سراسر گيتي و پادشاه انس و              بنا براساطيرِما   )جمشيد (ييماخَشائيتَه
 جهان خرم و درزمان او نعمتها فراوان و . دات روي زمين ازاو فرمان ميبردندجن بود، و همة موجو

مردم همه خوشبخت شدند، رنج و بيماري و قحطي از جهان رخت بربست و همگان در آسايش و            
 . ها صنايع و حرفه هاي مختلف را به ايرانيان آموختااو با به كار گرفتن ديو. رفاه به سر بردند 

چون جمشيد بر جهان دست يافت و همة موجودات روي زمين از انس و جن          اساطير ميگويند كه   
         او را فريفت و مغرور شده ادعاي خدائي      و پرنده و چرنده تحت فرمان او درآمدند، شكوه قدرت 

كرد و مردم روي زمين را به پرستش خودش فراخواند؛ از اينرو فرة خدائي و لطف ايزدي از او  
 كه از )اژدهاي هزاراسب (پاژدهاك بيوراَس  بازگرفته شد، و  برگشت و حمايت آسماني ازاو 

 . برخاسته اورا شكست داد و ايران را تسخير كرد اواقوام بيگانه و دشمن ايراني بود به جنگ    

ة  داستان جمشيد ظاهرا داستانِ دوراني است كه يك بخش ازجوامع ايراني درنخستين مرحل 
زيرا كه اساطير . تشكيل داد يك نظام نسبتا برده داري بود ؛ و نظامي كه او داري قرار گرفتند   برده

 ازآنجا كه ما به يقين      .ميگويند كه او مردم را بندگانِ خويش ساخت و خودش را خدا ناميد    
 بدانگونه كه درميان اقوام     -ميدانيم كه در هيچ زماني درتاريخ، عقيده به خدائي يا خدازادگي شاه          

 رواج نيافته است، ميتوان داستانِ خدائي جمشيد را به تشكيل      درميان اقوام ايراني-سامي بوده 
نكتة درخور توجه در اينجا صفت  .  او تعبير كرد و نه چيز ديگري ة برده داري توسط جامع

 نيز آمده است    روه اين صفت همراه با نام   چونكه .  است كه به نام ييما افزوده شده است   خَشائيته
)هجم «جمشيد را   است؛ و»درخشنده«آن ي  گمان كرده اند كه معنا ، بعضيها )خورشيد = رخشائيته و

؛   است»شاه«حال آنكه برطبق اسناد موجود، اين صفت شكل كهن كلمة  .  معني كرده اند »درخشنده
 ناميده و متذكر شده كه پيش از او هشت      »خشائيتيه« داريوش بزرگ در سنگنبشته هايش خودش را     

اگر اين صفت بر نام هور نيز اضافه شده است، ميتواند       1. ند بوده ا  »خشائيتيه« ش تن از خاندان  
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و صفت   شمرده ميشده  باشد و خورشيد درعقيدة كهن آريائي پادشاه آسمان       » پادشاه «معنايش  

اين حقيقت را به ) ميترائيسم/ مهرپرستي  ( در بررسي عقيدة ميترايسنا    .استخشائيته به خود گرفته 
 ميترا را ميشود درعقائد مسيحيت رومي يافت كه تا امروز به         روشني ميتوان ديد؛ و تفسير سلطنت     

 را گرفته و داراي   »ميترا«، عيسا مسيح جاي   همان صورت كهن در جوامع مسيحي باقي مانده      
ة ايرانيانِ باستان روز تولدِ دوبارة     ؛ روزِ تولد او نيز همان روزي است كه درعقيد   است سلطنت ابدي 

 معلوم نيست به  -ناميده ميشده است، و اكنون    » سدا «ن بوده كه تاخورشيد درنخستين روزِ فصل زمس       
 1. يلدا ناميده ميشود -چه علتي

دينكَرت دربارة زمان سلطنت جمشيد چنين ياد شده كه او نخستين پادشاه روي زمين بود و         
 درزمان او ديوان در ذلت و خواري و تهيدستي و ناتواني بودند، ولي مردم       . هزار سال سلطنت كرد   

درزمان او پيري و ناتواني براي مردم نبود، آبها          . ة نعمتهاي مادي برخوردار ميشدند    روي زمين ازهم   
همواره جاري بودند، باران بطور منظم مي باريد، زمينها حاصلخيز و باغستانها بارور و پرثمر بودند؛                  

ردم جائي هركس هرآرزوئي دردل مي پرورد برآورده ميشد و بيمِ رنج و بيماري دردلهاي م       
 نيازهاي مردمان را برآورده كرد زيرا كه      ةاو براي مردم آسايش و آرامش آورد، هم       . نداشت

را براي مردمان آورد كه سبب ) حكمت (چيستاازاينها فراتر او . بهترين چيزها را به مردم ميداد
 را كه   و حرص و ترس و نفاق و آز»خشمِ خونين نيزه «او همچنين هوس و . رستگاري مردمان بود  

در زمان او مردم روي زمين آنقدر زياد شدند كه        . مسبب درد و رنج مردم اند از جهان برافكند   
جاي زيستن نداشتند و او زمين را سه بار وسعت داد تا مردم درتنگنا نباشند و بتوانند به آسايش           

راسر سعادت و   ولي درپايانِ اين دورانِ س). قلمرو خودش را به سه برابر گسترش داد (زندگي كنند 
خوشي كه جهان همچون بهشت بود خدا به جمشيد ابالغ كرد كه زمستان بسيار سختي درپيش     

او به جمشيد  .  موجوداتِ روي زمين ازسرما و برفِ سنگين تلف خواهند شد    ةخواهد بود وهم
 و يران زيبااندامترين مردان و زنانِ ا   تخمِة وسيعي در زير زمين فراهم آورد و   رهنمود داد كه حفر

ا خود برداشته به زيرزمين      را بو بهترين خوراكيها      بهترين گياهان و درختان و مفيدترين جانوران       

                                                                                                                                             
خشائيته و خشتره بعدها درزبان پهلوي بصورت      . اسالم باقي مانددرآمد و تا پس از ظهور  »افشين «
 . درآمد »شاه «و » خسرو«

است و هنوز هم در زبان هندي و      » هميشه رويا «و  » هميشه سرسبز  « در زبان آريائي به معناي   » سدا «-1
ده   جشن سدا در نخستين روزهاي فصل زمستان برگزار ميش      . در جاهائي نزد بلوچها استعمال ميشود   

ي   » صدا«تبديل شد كه  » سده«بعدها به اين دليل به  » سدا«دراينجا شايسته است اشاره شود كه   . است
 .عربي در زبان فارسي جا باز كرده بود
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خدا همچنين     . كوچ دهد تا از نابودشدن برهند و در اين دورانِ سخت بتوانند زندگي را ادامه دهند        

ه درآنجا چراگاه     به وي گفت كه آتش مقدس را نيز با خود به آنجا حمل كند، و به او وعده داد ك    
و مزارع سرسبز و خرم دراختيار خواهد داشت و خودش با تمامي موجوداتي كه همراه دارد در  

درآنجا دروغ، حسد، كينه، نفرت، ستيزه، بيماري، و پيري وجود     . آسايش ابدي خواهد زيست 
 1. نخواهد داشت، و همگان با هم برابر و همسان خواهند بود  

استانِ زندگي اجتماعي اقوام آريائي دريك دوره ازتاريخ در     اين داستان كه درحقيقتش د  
سرزمينهاي پرنعمتِ آريائي ها، و همچنين داستان گريزناپذيري مرگ و عقيده به حيات اخروي             

، در ريگ وِدا نيز كم و بيش به همين صورت آمده       )ة حيات درآنجا  انتقال به زيرزمين و ادام   (است 
ستين كس بود كه راه و رسم زندگي را به مردم آموخت و         در آنجا گفته شده كه جم نخ   . است
راه درست قرار داد؛ اين راه و رسم براي مردم همچون چراگاه وسيعي بود كه   ة مردم را درهم

سرانجامِ راهي كه جم براي مردم ايجاد كرد مرگ بود، و او    . همه از نعمتهايش برخوردار بودند    
 ة كساني كه دردي خدا براي خودش برگزيد، و همخود نخستين كس بود كه آنرا بخاطر خشنو  

زمان او بودند و پس ازاو آمدند و خواهند آمد بايد اين راه را طي كنند و به مرگ برسند؛ زيرا اين               
 ولي مرگ به معناي عدم .پيمودنش برهمگان حتمي وگريزناپذير است   راه را جم كشيده است و

 به منزلگاهي ميرسند كه همه اش نور و شادي و نشاط   نيست زيرا كساني كه ازاين راه عبور ميكنند  
اين سراي جاودانگي و  . و جم درآن مي زيند) خدايان(و باغستانهاي سرسبز و پربار است و ديواها     

 توصيف شده داراي هوائي معتدل است و        مهابهارات   اين جايگاه چنانكه در   2. بي مرگي است
 و مرگ درآن نيست، انسان درآنجا گرسنه و تشنه     سرما وگرما درآن وجود ندارد، رنج و پيري  

نميشود و به هيچ دردي مبتال نميگردد؛ كساني كه آنجايند كامال خشنودند و دلشان ازآرامش         
 اين همان تعريفي است كه بعدها حيات اخروي در اديانِ مختلف براساس     3.كامل برخوردار است 

 .آن ترسيم گرديد و به بهشت تبديل شد  

  نُمادين   به صورت چنانكه ديديم ة انتقال جمشيد به جهانِ اخروي، كه   اسطور اما دركنار 
 پس ازمدتها سلطنت باشكوه و       بينيم كه  اساطيرمان جمشيد را مي   بيان شده است، درجاي ديگر از  

                                                           
. 2/ 811، 13/ 810، 22 -21/ 595: دينكرد. 21/ 57، 33 -32/ 19، 7/30، 142/ 10، 9/10:  يشتها-1

 93 -2/41: ونديداد
  .5 / 38: 1ريگ وِدا . 4 / 165. 7 و1 / 133. 2 -1 / 14: 10 ريگ وِدا -2
 .314 -313 / 2:  مهابهارات-3
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جالل، و پس از آنكه جهان را خرم گرداند و پيشه ها و حرفه ها را به مردم آموخت، گرفتار كبر و                

دم خواست كه پرستندگان وي شوند؛ ودرنتيجه به خشم خدا گرفتار آمده            غرور شده از مر   
 .سلطنتش برافتاد و كشورش را دشمنش تسخير كرد    

 ،  از او ياد شده جمشيد است  »شاه«منظور آنكه نخستين كس كه در اساطير ايراني با صفت       
در ناحيه ئي يائي   قبائل آر بخشي از كه ظاهرا در دوراني از هزارة دوم پ م يك اتحادية بزرگ از  

 خوانده و امنيت و آرامش را    )شاه (= خشائيته  داده بوده و خودش را از شرقِ فالتِ ايران تشكيل 
 دركجاي فالت ايران تشكيل شده   دقيقا ولي اين اتحاديه. درميان اين قبائل برقرار داشته است 

 يا هرات يا مرو بوده   رت پا نبوده، و ميتواند در ناحية     فالتِ ايران بوده، محققا در وسط و غربِ    
ئياني كه همان اوقات به   يامركز اصلي آريائيان وصل بوده وآر    باشد؛ زيرا در ناحيه ئي بوده كه به 

؛ و به همين سبب نام و نشاني هاي جمشيد در ريگ ودا          هند مهاجرت كردند با آن برخورد داشته اند    
. ل اين اتحاديه به ما كمك كند شايد يك گزارش هرودوت بتواند براي يافتن مح  .نيز آمده است 

هرودوت در يك روايتي ميگويد كه تامانيان و هيركانيان و پارتيان و هرائيويان و خوارزميان پيش               
 معلوم نيست كه چنين    1. ة آك استفاده كنند    از پارسها وارد پيماني شدند كه مشتركا ازآب رودخان          

 پيش ازعهد ماد بوده است؛ و متعلق به       اتحاديه ئي درچه زماني به وقوع پيوسته بوده ولي مسلما     
ة بزرگ قبائل آريائي شرق فالت ايران به    هردوره كه بوده باشد حكايت تشكيل يك اتحادي   

اي همين قبائل است، كه به فحواي همين گزارش براي حمايت از زمين وآب       ؤسرهبري يكي از ر 
.   صورت گرفته بوده است- يعني بخشي ديگر ازقبائل آريائي  -منطقه دربرابر هجوم قبائل خصم  

تشكيل اين اتحاديه را ميتوان با دوران خصومتهاي قبائل آريائي و دورانِ آغازينِ مهاجرتها در           
ارتباط دانست كه داستانش به نحوي به هرودوت رسيده بوده است؛ و جز تشكيل يك سلطنت    

 . نسبتا پهناور هيچ مفهوم ديگري را نميرساند    

و بنا بر اسنادِ دينيِ هنديانِ باستان متعلق به دورانِ ماقبل         ازآنجا كه جمشيد به تحقيقْ     
سپس شكست او از اژدهاك ميتواند         سلطنت او و   اسطورة جمشيد و   مهاجرت اقوام آريائي است،   

 زيرا در . يادآور دوران تهاجم نيروهاي عيالم به شمالشرق ايران در زماني از هزارة دوم پ م باشد 
  از نژاد غير ايراني بوده، و به تعبير فردوسي از دشت سوارانِ        سبراَ بيواين اساطير گفته شده كه   

اژدهاك    در اساطير آمده كه  . اين سرزمين ميتواند خوزستان بوده باشد     . گذار آمده بوده است    نيزه
 مردم را گردآورده برضد او        كاوِه   كرد تا آنكه   سلطنتايران  ستم بر   قريب هزار سال با زور و    
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را ) فريدون ( تَرائي تائونَه  زندان افكند و     كوه دماوند به  ير كرده درغاري در  شوريد و اورا دستگ  

 . كه ازخاندان باتقدس سلطنتي و از نوادگان تهمورث بود به شاهي رساند    

جالب است كه در انديشة جمعي ايرانيان، كشتن و خونريزي، حتي توجه به اين حقيقت 
 ديده   داستاناز اينرو در اين . ود، جائي نداشتكشتن اژدهاك كه ستمكارترين انسان روي زمين ب     

اژدهاك  «كه بگويند     خشمگينانه ازدشمن باشند و    انتقامِ ميشود كه به جاي آنكه ايرانيان در انديشة   
واين يكنوع طرز تفكر       (»را گرفته بردار كردند و جسدش را سوزاندند و خاكسترش را برباد دادند      

، فقط گفته اند كه اورا  ) و ديگر اقوام غير ايراني استانتقامجويانه است كه خاص اقوام سامي   
 موضوع ديگري كه بعدها اساس نظرية سياسي     .گرفته به بند كشيدند و در غاري زنداني كردند 

ايرانيان را تشكيل داد، داستان جمشيد است كه شاهي بسيار باشكوه و نيرومند بود و جهان را آباد     
  ادعاي خدائي كرد، فر و    را برتر ازانسانها پنداشت و     خود ة قدرت شد و  كرد؛ ولي چون شيفت 

چنين تفكري درميان هيچ قوم ديگر جز قوم       . سلطنتش را ازدست داد     شكوه ازاو گرفته شد و  
در اين تفكر، شاه وظيفه دارد كه به دادگري و مهرورزي رفتار كند، و           . ايراني ديده نشده است 

همگان همچون پدر باشد، وگرنه فر سلطنت ازاو گرفته       خود را بهتراز انسانها نشمارد، بلكه براي   
اينكه در آينده خواهيم ديد كه شاهنشاهان     . خواهد شد و پادشاهي از دودمانش بيرون خواهد رفت      

ايران عموما نيك سيرت و انسان دوست و دادگر و مهرورز بودند، منش و شخصيتشان ازهمين             
 خاص ة اقوام جهانْ و اين خصيصه درميان هم؛ة ويژة قوم ايراني نشأت گرفته بوده است  خصيص
 .است بوده ايرانيان 

اساطير ميگويند كه پس ازآنكه اژدهاك هزار سال با بيداد بر ايرانيان حكومت كرد كاوه      
همانجا گفته شده كه كاوِه اهل اسپهان    . برضد بيداد وي به پا خاست و فريدون را به سلطنت رساند  

 و اما چگونه يكباره وقايع داستان به مركز ايران و   .سلطنت رسيد ة ري به بود، و فريدون درناحي
 ما اطالع داريم كه قبائل  . اين نيز قابل توجيه است ؟ة ري منتقل ميشودجنوب كوههاي البرز و ناحي

تا  ) رگا ( در دورانِ ماقبل ماد درمنطقه ئي از حد ري    1) زندآريا، يعني آرياي بزرگ    : يا (آريازنتا
در اسناد  .  اسكان داشتند)هدان اسپ (ة اسپهان و ازطرف جنوب تا ناحي) يركانيا ه(نواحي گرگان 

ة دوم پ م دامنة     در بخش بعدي خواهيم ديد كه در اواخر هزار    . آشوري نام اين قبائل آمده است     

                                                           
 تشكيل شده  »زنتو « و  »آريا«نام آريازنتا از تركيب   .  آمده است  »قبيله « در اوستا به معناي    »زنتو« واژة -1

بوده و نام ) به معناي بزرگ  (»زند« شكل قديمي واژة »نتز«اين احتمال نيز وجود دارد كه واژة . است
 .بوده باشد» آرياي بزرگ«اين قبايل 
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 داستان فريدون وكاوي و اژدهاك يادآور قيام         .نفوذ عيالميها تا آن نواحي گسترده بوده است     

ة عيالميها   برضد سلط ) يك كاوي( اين ناحيه به رهبري يكي از پيشوايان خودشان    همگاني ايرانيان
، و اژدهاك ميتواند فرمانرواي عيالمي در منطقه بوده باشد كه دربرابر قيام ايرانيان شكست    است

ة بزرگ قبائل ايراني درمنطقه درزير فرمان   يافته و دستگير و زنداني شده و به دنبال آن يك اتحادي  
ايرانيان درراه تشكيل سلطنت ايراني بوده       تالش تشكيل شده كه نخستين      ) فريدون (تائونه   يترائ

زيرا  .   ناميده ميشد  »رگا«  مركز اين فرمانروايي نيز ميتواند ري باستان بوده باشد كه درآنزمان         .است
 ايران ما اطالع داريم كه ري در اوائل تشكيل سلطنت ماد در قرن هشتم پ م يكي از آباديهاي مهم   

ازآنجا كه   . شمالي بوده و با تشكيل سلطنت ماد به بخش مهمي از كشور ماد تبديل شده است           
نيز ميتوان تلفظ كرد، اگر گمان كنيم كه نامِ مازندران از لفظِ        »  زنت آريان «آريازنتا را به شكل     

 بيجا نخواهد     درآمده بوده گرفته شده باشد، گمانمان       »زندآريان  «  كه بعدها به شكل    »زنت آريان «
زندآريائيانِ تابع     (  »مادزندآريان «ة  كلم ةميتوانيم تصور كنيم كه لفظ مازندران شكل تغييريافت    . رفت
و چونكه بخشي از تاريخِ داستاني   . باشد، كه درعهد ماد به اين شكل درآمده بوده است  بوده ) ماد

اسپهان نيز    ة درناحي  .  به حقيقتي ببرد   ما با مازندران نيز درارتباط است، اين گمان ميتواند به نحوي راه       
اينها نيز   .  ميزيستند كه اصوال بايد شاخه ئي از قبائل بزرگ آريازنتا بوده باشند    پارتاكانيان قبائل 

 . بعدها دركشور ماد ادغام شدند 

 پادشاهي دادگر و باايمان بود و  سراسرگيتي را زير نگين داشت و ن فريدو مابنا بر اساطيرِ
 تقسيم   تور  و سلم  و  ايرجاو در پيرساليش جهان را ميان سه پسرش      . حكم راند  مدتها برجهان 
 را به سلم    غرب را به تور، و    توران   ،را به ايرَج ايران  او  . آرامش و عبادت بگذراند      كرد تا خود به

 . داد و خود از سلطنت كناره گرفته به پرستش يزدان مشغول شد    

چون  و. يان براي تفسير پيدايش اقوام جهان استاين بخش از اساطير نمايانگر تالش ايران  
 كند، و ميديده اند كه در جاهاي ديگري  سلطنتعقيده داشته اند كه غير ايراني نميتوانسته بر مردم  

 حكومتگران   ميكنند، نتيجه گرفته اند كه آنان بايد حتما از فرزندان همين خاندانِ         سلطنتديگران 
 ايران و  .بوده است يراني ة حكومتگران جهان بنا براساطير ما ا   ر كلي ، و درنتيجه تبا   ايراني بوده باشند  

مقصود از ايران در اين داستان همان سرزمينهائي است كه     . توران هردو سرزمينهاي آريائي بودند    
 سرزمينهائي در نواحي    - بدون جدال  -توران نيز  . قبائل بزرگ آريازنتا درآن اسكان داشتند        

تورهيا همان بخش     .   درآن جاگير بودند  تورهيابود كه قبائلِ آريائي    )  اناينك در ازبكست  (سيردريا  
از قوم ايراني بود كه بعدها قبائل سكائي ازآن منشعب شدند و بخشي ازآنها به هرات وكابلستان و   
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سيستان وكابلستان در زماني  . زرنگان مهاجرت كردند و سرزمينشان به نام خودشان ناميده شد     

ظاهرا يك . سكاها بوده و به نام آنها شناخته شده سكستان ناميده شده است        سرزمينِ بخشي از   
بخش از قبايل تورهيا نيز با حفظ نام اصلي به ماوراي جنوب سكستان رسيدند و در جاهائي كه        

در بلوچستان پاكستان است جاگير شدند؛ زيرا كه اين سرزمين براي   » خضدار«و » كويته«اكنون 
 بخشهاي   1.را برخود داشته است  »  توران« نام  -كم تا قرن چهارم هجري     دستِ -قرنهاي درازي  

ديگري ازآنها نيز ازراه شمال درياي خزر به شمال آذربايجان و ازآنجا به درون آسياي صغير              
 .اينرا پائينتر خواهيم ديد  . رفتند 

چونكه سهم ايرج  برادران ايرج ازاين تقسيم راضي نبودند واساطير ميگويند كه   
ت ترين زمينهاي جهان شده بود، آنها چشم طمع به خيرات ايران داشتند، و دست به هم داده   پربرك

در اساطير ايراني، ايرانزمين    . از آنزمان جنگهاي توران با ايران آغاز شد  . ايرج را از ميان برداشتند
هان چشم نه تنها مقدسترين بلكه پربركت ترين سرزمين جهان نيز دانسته شده است كه همة اقوام ج    

ايرانيان باستان علت     . انداخته اند خيرات ايران جنگها به راه مي   طمع به آن داشته و براي دستيابي به    
صورت براي خودشان تفسير و توجيه مينمودند كه مردم ايران هيچگاه    اين ملل را به جنگ اقوام و

ت يابند، به خاك ايران    جنگ طلب نبوده اند ولي اقوام همسايه به خاطر اينكه بر خيرات ايران دس   
افتادن جنگهاي خونين شدند و ايرانيان را        اندازي كردند و باعث ايجاد كينه و دشمني و به راه        دست

در اين بخش از اسطوره روحية عدم   . مجبور كردند كه براي حفظ موجوديتشان با آنان بجنگند  
اقوام ديگر را اقدامات دفاعي     جنگهاي ايران با طلبي ايراني به خوبي نمودار است و تجاوز و صلح 

 قلمداد كرده اند كه هيچگونه جهتگيري تجاوزكارانه        )  به تعبير امروزي، جنگ عادالنه    (محض 
 .  در آن وجود نداشته است ازطرف ايرانيان 

 جنگهاي دشمنان ايران با ايرانيان درزمان ايرج آغاز و به  اساطير به اينگونه دنبال ميشود كه   
پسر ايرج كه بعد ازپدرش به سلطنت      )  منوچهر (منيوش چيترار زمان  د. كشتن ايرج منتهي شد 

  و شكست خورد)سكاها  (منوچهر درجنگ با توران. رسيد، ايران همچنان مورد حملة توران بود 
 به سلطنت ادامه داد، و  تپورستان  منوچهر برطبق اين اساطير در  .گريخت ) طبرستان (تپورستان   به

و   )  نوذَر  (نَئوتَرا .  نش رسيد كه همچنان درگير نبرد با توران بودند        پس ازوفاتش سلطنت به فرزندا      
زاب   (زاو( ه   وكرِش اَسپ)   رسيدند، همگي از      به شاهي   كه به ترتيب پس از منوچهر     )گرشاسپ

 در اساطير ايراني نخستين دادگران جهان بودند كه    شاهاناين  .توران شكست خورده از ميان رفتند   
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آنان همه از طرف يزدان پاك به سلطنت   . ا در جامعة بشري برقرار كردندنظم و قانون و امنيت ر

بود   )  گرشاسپ (اَسپه  كرِش كه  ساللهآخرين فرمانرواي اين   . رسيده بودند و تقدسي ويژه داشتند     
 در غاري كه هيچگاه دست ديوان بدان هپس از آنكه دربرابر توران شكست خورد متواري شد  

 .فرو رفتنخواهد رسيد به خوابي طويل    

و به تبع آن    در ايران مركزي و شمالي، ها   فريدون اشاره به تشكيل اتحادية كاوي  داستان
ولي معلوم ميشود كه چندي پس ازتشكيل اين اتحاديه بازهم به    .  ها دارد رهائي از سلطة عيالمي 
ضرورت حفظ يا حصول زمينهاي حاصلخيز، ميان قبائل اتحاديه نزاع           سبب تنگي معيشت و   

 فت و در اين اتحاديه انشعاب افتاد و مجموعة قبائلي كه اتحاديه را تشكيل داده بودند به   درگر
 همچنين خبر ازتالش    .بخش تقسيم شدندكه هركدام تحت رهبري يكي از كاويها قرار گرفت     سه

به خزيدن به درون زمينهائي ميدهد كه پيش ازآن به تصرف قبائل آريازنتا       ) توران  (تورهيا قبائل 
 اين يك نبرد تمدني است و حالت درد زايمان يك قومي را بيان ميكند كه در   .مده بوده است   درآ

 .تر قرار گرفته اند  صدد انتقال به مرحلة تمدني متعالي  

 ايرج و فرزندانش برميĤيد آنكه او در نقطه ئي از فالت ايران يك اتحاديه     داستانآنچه از  
ومندتري مواجه بوده و همواره در برابر آن با شكست   تشكيل داده بوده كه با رقابت اتحادية نير   

 به حكومتولي اميد تشكيل دوبارة  . مواجه ميشده تا سرانجام در آن اتحاديه ادغام گرديده است 
 متحد و   همانگونه كه در زمان ايرج بوده هيچگاه ازخاطره ها محو نگشته و اين قبايلِ           

 آنها بوده   قوميِ كه رهبر   )كِرِش اَسپه   ( اندخورده در انتظار ظهور يك منجي نشسته بوده     شكست
 .است

آمده است كه بيان  ) كاويها   (كاويان فرمانروائي   داستان ايرج و فرزندانش    داستاندرپي 
پيروزي بخشي از قبائل آريائي در نبردهاي تمدني و تشكيل يك اتحادية بزرگ و نخستين تالش               

 در زمين پهناوري از حد گرگان تا     داستان  اين بخشِ  . ايرانيان براي تشكيل سلطنت سراسري است   
  كاوي  انتقال اتحادية قبائلي است كه زير فرمان      سيستان دور ميزند و بازگوكنندة نقل و        ري و

واتا بود كه در   گازآنجا كه اولين حكمرواي كاويان كاوي   . و جانشينانش بودند   ) كيقباد ( واتا گ
يافته پس از      معلوم كرد كه اتحادية شكست اساطير از نوادگان منوچهر پسر ايرج است؛ ميتوان  

ا تشكيل ميشود؛ منتها اين بار رياستش در     دمدتها دوباره جان ميگيرد و در درون فالت ايران مجد   
. دست فردي است كه از خانوادة گرشاسپ نيست، بلكه خانوادة گرشاسپ زير فرمان او است       

 به شاهي رسيد؛ و رستم نوادة     رستم كيقباد به همت نامدارترين سپهدار اساطير ايراني يعني      
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.  رستم در زمان او توران را شكست داد و نيروي دفاعي ايرانيان را فزوني بخشيد  . گرشاسپ بود

  اسير شد ) پرست ا ديوآريائيانِ (پسر وجانشين كيقباد درجنگ با ديوان   ) كيكاووس  ( اوسن   كاوي
كيكاووس كه شيفتة    . ت او درآورد ولي رستم با تالش فراوان اورا رها ساخت و ديوان را به اطاع

جنگلهاي مازندران   اينراه مدتها در در قدرت بود فريب ديوان خورد و عزم تسخير آسمان كرد و   
كيكاوس كه پادشاهي بسيار   پسر ) كيخسرو  (كاوي هئوسرُوه .  سرگردان ماند و به مقصد نرسيد 

كوهستانها ناپديد شد و هيچ        در چون پدرش اراده كرد به آسمانها سفركند، ولي      نيز ثروتمند بود،
 . اثري از او به دست نيامد

 است كه بسياري ازفرمانروايان كهن    »كاوي خشتره « تلفظي از عبارتِ    لفظ كيخسرو 
 )با تلفظ خشتريته  (برخودشان اطالق ميكرده اند، و نيرومندترين پادشاه ماد نيز بعدها همين صفت       

از   داستانهاي تاريخي مان    اين دومين باري است كه در    )جمشيد (پس از ييماخَشائيته   . را داشته است
كيخسرو در اساطير ايراني مقدسترين و      .  را با خود دارد»شاه«يك كاوي نام برده ميشود كه صفت  

نيرومندترين و ثروتمندترين شاه تاريخ شمرده شده كه هيچ شاهي نتوانسته است به پاية او برسد و          
روان و     يابد، به گونه ئي كه شاهاني چون شاپور اول و انوشه    به گنجهائي معادل گنجهاي او دست   

خسرو پرويز آرزوي رسيدن به خزائن و تخت و تاج اورا درسر ميداشتند، و نگين خسروي و         
شايد تصوير انسان بالداري كه در   . المثل همة افسانه هاي ايرانيان بود تخت و تاج خسروي ضرب

 و برخي از شرقشناسان به غلط آنرا       امنشي برجا مانده، جاهاي ديگر ازدوران هخ    تخت جمشيد و
 كه در اين نقشها نگين سلطنت را به   همين كيخسرو اساطير باشد فروهرِتصوير اهورامزدا مينامند،

 .نواده اش ميسپارد 

روان دودستة پيشين و از همان خاندان      دنباله داستانها دستة ديگري از فرمانروايان كه در اين   
 كه نامشان با نام زرتشت  بودند) اكنون شرق افغانستان و تاجيكستان  (ند، پادشاهان بلخ شناخته شده ا

از پادشاهان  ) لُهراسپ (اسپه اورانت   آمده است كهداستانهاي تاريخي ما در . گره خورده است 
او باعدل و داد رفتار كرد، و براي ترويج و تحكيم دين   . پرست بود  اين سلسله مردي مؤمن و يزدان

اثر دادگري او   اني آتشكده ها را آباد و تابناك نگاه داشت و بلخ درزمان او بسيار آباد شد و در            يزد
) گشتاسپ (سپهاَ  ويشت دراواخر عمرش پادشاهي را به پسرش   او. همة مردم به سعادت رسيدند  

كرد و خود ازسلطنت كناره گرفته در آتشكده معتكف شد تا بقية عمرش را به خداپرستي          واگذار
 . گذراند ب

.  به بلخ مهاجرت كرد)شمال ازبكستانِ كنوني    (در اين زمان بود كه زرتشت ازخوارزم 
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 ه وشترَ  ا شفرَو    )جاماسپ (سپه اَ جامگشتاسپ دوبرادر مؤمن و پارسا و باتدبير به نامهاي      

در خدمت داشت كه وسايل نشر دين خدائي را فراهم آوردند و زرتشت را كه  ) فرشوشتر (
 به سرزمين      )قبائل تورهيا  (در زمان گشتاسپ، توران . هان بود زير حمايت گرفتندفرستادة خداي ج 

بلخ حمله كردند؛ گشتاسپ شكست خورده متواري شد و پدرش لهراسپ به دست توران به قتل        
 . رسيد 

پسر گشتاسپ بعد از پدرش شاه بلخ شد اما او، هم از طرف توران         )  اسفنديار    (سپندداتا
)   اتحادية همساية غربي او كه زير فرمان كيخسرو بود      (هم از طرف ايران    و  درشمال،  )تورهيا (

پس ازآن يكي از    . در اين جنگها زرتشت نيز كشته شد   . به كشتن رفت مورد تهاجم واقع شد و   
.  نام داشت به پادشاهي رسيد     )  انديش نيك : به معناي . بعدها بهمن   (وهومنه فرزندان اسفنديار كه   
ه، و محل فرمانروائي او    نام برده شد»شاه ايران«خسرو مشخصا با صفت  از كي،در ذكر اين جنگها

بخش شمالي ايران در جنوب كوههاي   ( سكونت داشتند   »آريازنتا  «نيز همان جائي است كه قبائل 
 مورد حمايت او با وجودي كه با  آنست كه رستم و كاويانِ داستانها نكتة جالب در اين  . )البرز

ايران تشكيل شد به مقدسين قوم ايراني    شاهنشاهي ودند، بعدها كه  زرتشت و دين او مخالف ب
 زيرا كه اتحاديه ئي كه رستم ازآن       ؛اين نيز يك امر كامال طبيعي و قابل قبول است       . تبديل شدند 

 براي تشكيل كشوري است كه به زودي بر    ايرانيان  حمايت ميكرد در واقع تالش موفقيت آميز     
 قرن ديگر   شش گرديد و مقدرش چنان بود كه تا پنجروي صحنة جغرافياي جهان ظاهر 

توسط همين قوم تشكيل شود و تحولي اساسي را در      ) دولت هخامنشي(نيرومندترين دولت جهان   
 . دبه وجود آورجهاني تمدن 

ما وارد دوران هخامنشي ميشود، و با درآميختن     داستانهاي تاريخي    )بهمن (وهومنه همراه با 
سخن ميگويد كه دختر بهمن بود و    مانيخَتالط بين نامها، از زني به نام زمانها و مكانها و اخ 

شايد نخستين هخامنش و    ( هخامنشنام خماني ميتواند شكل ديگري از كلمة   . جانشين او گرديد
باشد كه به شكلي مبهم در يادهاي تاريخي ايرانيان مانده بوده و سپس به     ) مربوط به هزارة اول پ م  

زن دانسته اند؟ علتش   پردازندگان اساطيرِ ما   را »خماني«ولي چرا  . ته استشكل زني تجلي ياف  
 را به آخر اسم  »ين« يا »ي«آنست كه در زبان آريائي يكي از طرق مؤنث كردن نام آن بوده كه       

 وجود دارد و   )بلوچهاي پاكستان(و بلوچي هندي  هاي هنوز هم اين قاعده در زبان   . افزوده اند  مي
»  نازاني  « كه شكل تحريف شدة  » نازنين  «ة واژ . ميگويند ) »نوكر« مؤنثِ  (»ينوكران«  را»كلفَت«مثال 

  » ي خدايگان«كلمة . است هنوز هم در زبان فارسي استعمال ميشود     ) » متكبر « بمعناي » نازان  «مؤنثِ(
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كم   تا يك قرن پس از ظهور اسالم در خراسان رواج داشته است، و ما دستِ        ) »خدايگان «ؤنث م(

اين  . با اين نام ميشناسيم كه مرد است ولي ويرا به زن تشبيه كرده خدايگاني ناميده اند     يك نفر را 
 صفتي كه ايرانيان به او داده بودند را      مرد يك حاكم عرب مسلمان به نام سعيد است كه عربها       

 وقتي وارد خراسان شد، و دهقانان به زيارتش        -گويا - اين حاكم عرب.تلفظ كردند  »خُدائينه«
 از يك دهقان پرسيدند كه حاكم جديد را چگونه يافتي؟ او پاسخ داد كه مثل       كساني،رفتند 

در تفسير اين كلمه نوشته اند كه اين مرد مثل زنان دهقانان آرايش كرده بود و          .  است »يخدايگان«
  1. دهقانان خراسان ويرا به زنان دهقانان تشبيه كردند   

  از بهمن وارد دوره ئي ميشود كه خماني به  پسداستانهاي تاريخي   به هرحال، اين بخش از  
 از شرق ايران به    كه در زماني از تاريخ  چونكه ما ميدانيم كه يكي از قبائل آريائي     . سلطنت رسيد 

درون فالت ايران كوچ كرد و اتحادية نسبتا نيرومندي را به نام اتحادية قبائل پارس تحت رياست        
، به صرفنظر از فاصلة زماني بين مهاجرت    استاندهخامنش تشكيل داد؛ خط سير تاريخ در اين   

 در - چنانكه پائينتر خواهيم ديد    - هخامنش   يك.قبائل پارس تا استقرار دائم، تا حدي روشن است        
 حتما خَمانيِ داستانهاي   . قرن نهم پ م رياست اتحادية قبائل پارس را در دست داشت     اوائل

 بوده كه پيش ازآن در شرق فالت ايران       رسيتاريخي ما هخامنش اول نياي بزرگ اين هخامنشِ پا       
 تكرار نام    .پسر اين بهمن بوده است    بعدي  هخامنش     داشته و ) بهمن ( ميزيسته و پسري به نام وهومنه     

 در قبيلة هخامنش در آينده، و پيروي قبيلة هخامنش             )ويشت اسپه و اسپندداتا    ( گشتاسپ و اسفنديار   
 -بيله با همان قبيلة اساطيري است كه در برابر رستم    ازآئين زرتشت، هردو نمايانگر پيوند اين ق    

تكرار اين اسطوره بعدها       .  شكست يافت و مجبور به ترك موطن و هجرت شد     -فرمانده آريازنتاها    
اساس و بنياد نبوده است؛       در عهد ساساني براي اثبات انتساب خاندان ساساني به بهمن اساطير بي          

اده شده كه اين خاندان از همان قبيله ئي نشأت گرفته بوده كه  بلكه درواقع با بياني اساطيري نشان د  
قرار داشته است؛ و از همينجا       ) وهومنه (اساسا درزماني در شرق فالت ايران تحت رياست بهمن          

 در داستانهاي ساساني     ساسان بزرگ - چنانكه در بخش ساسانيان خواهيم ديد   -است كه
 .پسرعموي داريوش بزرگ ميشود 

 تشكيل به درون ايران تا ايرانياني يك زمان نسبتا طوالني از ماقبل مهاجرت  اساطير ايران
 ماد در ناحية آذربايجان و همدان، و       قبائل ة آريازنتا در ايران مركزي و سپس اتجادي     قبائل ةياتحاد

اتحاد قبائل پارس در دامنه هاي كوههاي بختياري، و دوران برخورد ايرانيها با آشوريها و عيالميها           
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مثال    .  فرمانروائي كاويها برجماعات ايراني درون فالت ايران تعلق دارد     زمانرا دربر ميگيرد و به   

عيالمي  فرمانرواي  يك هم يكي از شاهان عيالم و هم     اساطير ايراني ميتواند   ) ضحاك   ( اژدهاك
 از  بوده باشد كه در دوراني از هزارة دوم پ م سلطه اش را درفالت ايران گسترش داده جماعاتي   

زيرا نام يك كاوي پرقدرت ايراني كه    .  را باجگزار خويش كرده باشد   نواحي شرقي فالتايرانياِن
داي هندوان  وِ  و در ريگ ييما است كه در گاتا جمشيد با نام اژدهاك گره خورده است نام    

ودا وگاتاي زرتشت برميĤيد اين نام به دوران دوري         ناميده شده است؛ و چنانكه از ريگ     مييما
 مهاجرتهاي گسترده شان را آغاز نكرده بوده اند تعلق        آريائيان ازتاريخ ايران و به زماني كه هنوز    

 كه از راه راستي       سخن رفته  پرست   از ييما به عنوان يك كاوي قدرت    ي زرتشت درگاتا. دارد
 1.منحرف شده و به خشم خدا گرفتار آمده و زرتشت از او به بدي ياد كرده و نكوهيده است          

ان قبول كرد كه جمشيد در زماني از دوران يادشده درصدد بسط نفوذ خويش برسرزمينهاي        ميتو
سلطنت ايراني را     كاويان همسايه برآمده بوده، تشكيل نوعي اتحاديه داده نخستين نوع از      

گذاري كرده بوده، ولي درهمين زمان گرفتار حمالت نيروهاي اعزامي عيالميها گرديده و      پايه
ه شده است، تا آن بخش از ايران كه تحت سلطة او بوده دوباره به همان حالت          ازميان برداشت 

در اساطير آمده است كه اژدهاك مدت هزار سال بر ايرانزمين   . پراكندگي سياسي پيشين برگردد   
مسلط بود، و همين امر نشان ميدهد كه ميان ازبين رفتن جمشيد تا تشكيل دوبارة يك اتحادية   

 چنين دورانِ درازي براي فرمانروائي اژدهاك بر ايرانيان    .درازي بوده استديگري فاصلة زماني 
، و بعدها   فرمانروايانِ عيالمي داده بوده اند اژدهاك لقبي بوده كه ايرانيان به . نيز قابل توجيه است

چنانكه در اساطير تورات نيز تمام فرعونان          (ة اين فرمانروايان با هم يكي شده اند    دراسطوره هم 
ازميان رفتن جمشيد    . )است» فرعون «بيش از يك نام ندارند و بيش از يكتن نيستند، و آن      مصر 

ربط   نيز نميتواند بية اصفهان و ري توسط اژدهاك و سپس شكست اژدهاك به دست ايرانيانِ ناحي  
ة ايراني شرق فالت ايران را درهم ميشكنند و     يكبار نيروهاي عيالمي اتحادي    . با يكديگر بوده باشد   

 بوده  الجوردرمنطقه مسلط ميشوند؛ زيرا به اين نياز دارند كه به منطقة بدخشان كه كانِ سنگهاي    ب
 و بتوانند اين سنگ قيمتي را بدون واسطه ئي از توليدكنندگانش خريداري             است نزديك باشند  

 كاوه و    :بعدها  (كاوي ترائي تاونه    به رهبري  » آريازنتا  « پس ازمدتي اين نيروها توسط قبائل    . كنند
 .  ازمنطقه رانده ميشوند    )فريدون

اشخاص و اماكن در اساطير ايراني به طرزي مبهم و افسانه ئي در هم آميخته          نامهاي  زمانها و  
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اين اساطير بازگوكنندة تالشهاي كاويها و رهبران سياسي جوامع روستائي براي گسترش          . است

ا واقعيتهاي تاريخي مربوط به آن دوره          مناطق نفوذ است و نامهائي كه درآنها ذكر شده اند، تنه      
 .است كه براي ما برجا مانده است، و در حقيقي بودن اين نامها كمتر ميتوان ترديد به خود راه داد

 نيز مكانها و زمانها و اقوام به گونه ئي      درتورات بازتاب يافته است    كهة اقوام سامي  در اسطور 
. عموما واقعيتهاي تاريخي اند كه وجود حقيقي داشته اند      افسانه ئي درهم آميخته شده اند، ولي نامها      

برخي از نامها همچون گشتاسپ و اسفنديار و بهمن و اردشير، به گونه ئي در         در اساطير ايراني  
تسلسل قرار دارند كه ما به هنگام بازخواني اساطير، دچار چنان شبهه ئي ميشويم كه خيال كنيم  

  .اردشير درازدست نبوده اند     ش، داريوش بزرگ، خشيارشا و   اينها كساني جز گشتاسپ پدر داريو   
 ازجريان حوادث دوران - به بركت نوشته هاي يونانيان و سنگنبشته هاي داريوش بزرگ  -ولي ما

ويشتاسپ هخامنشي و داريوش بزرگ اطالع نسبتا دقيق داريم و ميدانيم كه گشتاسپِ بلخ هيچ       
ي گشتاسپ اساطير درزمان زرتشت به كشتن رفت؛ و   وآنگه . ارتباطي با ويشتاسپ هخامنشي ندارد  

نيز درجنگ با شاه ايران كشته شد، و پس ازاو فرزندش     ) اسپندداتا   (پس ازاو پسرش اسفنديار   
 بنا بر  -ولي ويشتاسپ هخامنشي .   رسيد شاهيدربلخ به» شاه ايران «ة بهمن به عنوان دست نشاند  

 كساني از   .نت داريوش بزرگ زنده بود  به هنگام سلط  -ة داريوش بزرگ در بغستان   سنگنبشت 
 اشتباه شده وگمان برده اند كه آن  دچارِ  تعمدابزرگان محققين چون آلتهايم و هرتسفيلد نيز   

گشتاسپي كه درگاتا از او نام برده شده همين گشتاسپ پدر داريوش بزرگ بوده است، و بر           
 شايد . قرن ششم پ م دانسته اند - با يك اشتباهِ عمدي  -اساس همين توهم، تاريخ ظهور زرتشت را    

أخر بر موساي   تا وجود اورا مت أخر بدانند  هم آنها عالقه داشته اند كه زرتشت را متعلق به دورانِ مت     
توسط قبائل    كه  ئي بشمارند أخرتر از دين توحيدي متدين توحيدي ايراني را  اسرائيلي بشمارند و  

 و به همين . آن بيرون آمد و دين اروپائيان شد اسرائيلي بنياد نهاده شد، و بعدها مسيحيت از درون  
 حتي پاره ئي از محققين        .گشتاسپ اساطير را با گشتاسپ هخامنشي يكي دانسته اند      تعمدا  سبب 

غربي درقرن اخير براي آنكه بتوانند زمان زرتشت را به دوران هخامنشي نسبت بدهند و ازاين       
 بدون تكيه برهيچ سندِ    -، نام داريوش بزرگ راؤخر بردين يهود قلمداد كنندحيث دين ايراني را م

 در صورتي كه درهيچ جا چنين نامي براي داريوش بزرگ آورده    ؛د ان اسپندداتا پنداشته  -تاريخي 
نشده است و داريوش بزرگ درهمه جا خودش را داريوش پور ويشتاسپ پور اَرشام پور آريارمن         

 پائينتر سخن     دربارة زرتشت  .نها نام او داريوش است  هاي يونانيان نيز ت ناميده است؛ و درتمام نوشته  
در تا چه حد خواهيم داشت؛ و اين اشاره را بدان علت آوردم كه بنگريم نامها و جايها در اساطير  
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 .هم آميخته شده است  

درهم آميختن زمانها ومكانها دراسطوره يك امر معمولي است كه درهمة اقوام جهان به        
 هدف آفريده اند كه      به اين  اسطوره را    هاقوم  اين امر آنست كه اساسا   علت.  يكسان صورت ميگيرد  

گذشته هاي خويش را به ياد آورند و از راه اين يادآوري دريابند كه ريشه هايشان به كجا منتهي                
وچونكه ثبت   . ميشود و ازكجا آغاز كرده اند و چگونه راهي را طي كرده اند تا به اكنون رسيده اند       

رخدادها را به هر     خاطره هاي قومي خويش مراجعه ميكنند و    ست ندارند، به   وضبط كتبي درد  
. ة قوم عبري را آورديم    براي نمونه باالتر اسطور    .نحوي كه در وجدان جمعي يافتند ثبت ميكنند   

درآن اسطوره نياي بزرگ قوم عبري مردي به نام آدم بود كه نخستين انسان روي زمين به شمار             
سرزميني به نام عدن در خاك        پ م در چهارمة  اسطوره درحوالي هزار  آدم برطبق آن  . ميرفت

 فرزندانش نيز درهمان سرزمين    .ي زندگي ميكردند  سامميانرودان و درجائي ميزيست كه اقوام 
چنانكه ديديم بنا برآن اسطوره تمدن نيز از همان سرزمين يعني از سرزمين بابل آغاز                . ميزيستند
همگاني كه در آن اسطوره طوفان نوح نام داشت نيز درهمان سرزمين           طوفان ويرانگر  . شده بود

اينها همه  ). واين همان فيضاني است كه در اسنادِ سومري و سپس بابلي ازآن ياد شده است   (بود 
  ة واقع . ة تخيالت بشر اوليه نبوده بلكه ريشه در حقايق مبهم تاريخي داشته است ساخته و پرداخت 

شي از زندگي تاريخي اقوام سومري بوده است و داستان آن را        طوفان ويرانگر همگاني بخ  
حتما درزماني از هزاره هاي دور دراثر طغيان رودهاي دجله و فرات  . سومريان نوشته بوده اند

اين  . آباديهاي سومري درجنوب عراق كنوني را فيضان به زير آب برده و نابود ساخته بوده است         
اين منظومه در   ة دوم پ م است بيان شده و      علق به هزار  كه مت ة گيلگاميش داستان در منظوم  

 داستان مهاجرت   .ترجمه شده است  از زير خاك بيرون آمده و  كاوشهاي باستانشناسي عراق  
ابراهيم از سرزمين كلده به بيابانهاي فلسطين نيز يك امر معمولي است كه براي بخش اعظم اقوام     

 عبري  قوم ة خويش كه از طرف س جلوه دادن قبيلتالش براي مقد  . خاورميانه ئي پيش آمده است   
 پ م تنظيم شده نيز يك امر عادي است وهرقومي چنين      تا اولقرنهاي ششم انجام گرفته و در 

 اينست كه اساطير ايراني هرچند كه براي ما ازدورانِ   .ازآنجمله قوم ايراني است    كرده است، و
خ در زمانهاي دوري دارد، و نامها و جايها   مبهم و ناشناخته سخن ميگويند، ريشه درحوادث تاري    

 .ميتوانند حقايق تاريخي بوده باشند   
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