
 هشتم فصل

 پارس قبايل رسيدن

 آنها گيريشكل و ايران غربي جنوب در آنها استقرار
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 عصري از عمومآ است شده منتشر پارسيان درباره كه مطالبي

 قبل اندكي از يا و قبل، از آنها امپراتوري كه شودمي شروع

 تمدن آنها، معماري آنها، هنر كه هائينوشته. بود شده تشكيل

 و شوش پاسارگاد، كاخهاي از كنندمي مطرح را آنها خط و آنها

 ايالمي تاريخ به آنها  وابستگي. شوندمي شروع آنها جمشيد تخت

 . است ناشناخته حدي تا

 زماني در پارس، قبايل درباره را هائيبرسي كنممي سعي

 رسيده ايالم موجود زمينهاي روي بر قبايل اين كه نمايم ارائه

 .اندبوده انسان انتظار در كه زمينهائي اند،نشده متحد هنوز و

 قرن دوم نيمه جريان در قبال ايالم مملكت رعاياي احتماال

 يافته تثبيت شوش شرق در بختياري كوههاي در ميالد از قبل هشتم

 .اندبوده

 يعني ايرانيان، رسيدن مسئله حل راه به مربوط تحقيقات در

 خواهند آن به را خود نام آنها كه فالتي روي مادها، و پارسها

 آنها ها،بعضي نظر به. دارند قرار هم مقابل در نظريه دو داد،

 نظر به.  1اندآمده اينجا به خراسان از گذشتن با شرق طرف از

 در هميشه من. اندرسيده اينجا به قفقاز از آنها ديگر ايعده

 مادها و هاپارس كه امر اين قبول با امبوده آخريها اين كنار

 خويشاوندان ديرتر، قرن سه يا دو كه اندگرفته پي را راهي همان

 و آمدند را راه همان هاسكائي و  2هاسيمري يعني آنها نزديك

 از جنوبي روسيه از آمدن با ،(Herodote, I, 103) هرودوت گفته طبق

 متأخر كارهاي مدد به اخيرآ نظريه اين. گذشتند قفقاز جبال

. است كرده پيدا جدي بسيار گاههايتكيه شوروي دانشمندان

 عمل به آشوري هايسالنامه روي كه ايفشرده بسيار هايپژوهش

 غرب در را ايراني زيادي تعداد حضور دادننشان امكان است آمده

 فراهم ـسيحم ميالد نهم قرن از ـ قفقاز ماوراء در و همدان

.  3است گرفته قرار شناسائي مورد قاطعيت با آنها نام و كرده

 نشان قديم پارسي زبان درباره تطبيقي تحقيق ديگر، طرف از

                                                           
 به: كنيد نگاه پژوهشها آخرين در- 1

T. Cuyler Young Jr., "The iranian into the Zagros", Iran, vol. V (1967), pp. 11-34. 
 به:كنيد نگاه مچنينهم

D. Stronach, "Achaemenien Village I at Suasa and the Persian Migration to Fars", Iraq, v. XXXVI (1974), 

p.239, 248. 
2 rienseCimm-اواخر در آنها .سياه درياي شمال در مستقر نشين،وچك اروپائي و هند مردمان 

 آسياي ساحل تا و كنندمي ويران را  آناتولي و اورارتو .گذرندمي قفقاز از ميالد از قبل هشتم قرن

 (.م (.كندمي مقاومت آنها مقابل در ِاِفس فقط نجاآ در كه يابندمي گسترش صغير
3- E. A. Grantovskiy, Ranniya istoria iranskikh plemen Perednei Azii, Moscou 1970, p. 334 et passsim. 



 ايراني زبانهاي غربي گروه به متعلق زبان اين كه است داده

 .  4نيست شرق ايراني خاص نشانه نوع هيچ داراي و بود

 در استقرارشان در پارسيان پيگيري براي ما كه راهي در

 843 سال در. كندمي هدايت را ما تاريخ دو داريم رو پيش ايران

 است آشوري شاه اولين( 859-824) سوم سلمانصر ميالد، از قبل

 آنجا در و كندمي نفوذ اورميه درياچه غربيجنوب ناحيه به كه

 بعد، دوقرن.  5رسدمي پارسيان سرزمين يا پارسووا سرزمين به

 و شوش غارت و فتح از بعد آشوربانيپال، لشكريان ،639 سال در

 كاوش را آن ما كه چغازنيبل، ايالمي مقدس شهر) دوراونتاش

 شهر به و گذردمي امروزه، دز آب ايديده، رودخانه از ،(كرديم

 شاه كوراش، آنجا، در. است جديد شوشتر همان كه رسدمي هيدالو

 آشور سپاه فرمانده مقابل در خود پارس، سرزمين يا پارسوماش،

 با و سپاردمي او  به را اروّكو خود ارشد پسر و كندمي معرفي

 همان كوراش اين. پذيردمي را آشوري شاه تيولداري حركت اين

 شاه عنوان به كه است بوده دوم كوروش بزرگ پدر اول كوروش

 .  6است شده ناميده انشان

 همان از يعني آمد، پائين زاگرس كوههايپيش از كوراش 

 به را پارسياني نام ضمنآ كه شوش جنوب در انشان، ناحيه

 هيئت اعضاي كه همانجائي بودند، مستقر آنجا در كه خودگرفت

 در ايران در شانفعاليت آخر سال ُنه طول در خودشان كارهاي من

 .كردندمي پيگري آنجا

 ايران غربي شمال ترك به مجبور را پارس قبايل كه عللي از

 طرف از حديبي فشار متحمل آنجا در آنها شايد.اطالعيمبي كردهمي

 نيز آنها حركت دقيق تاريخ از. اندهابودهاورارتوئي و هاآشوري

. اطالعيمبي زاگرس خوردگيهايچين طول در فالت، غربي جنوب سوي به

 دوم نيمه در بايد پارسي قبايل اين كه دارد وجود احتمال اين

 پارس غربي شمال كوهستاني ناحيه در  ميالد از قبل هشتم قرن

. است شده شناخته بختياري كوههاي نام به امروزه كه اندبوده

 .اندبوده آزاد ولي ايالم مملكت به متعلق زمينها اين

 سليمان مسجد از مسجدسليمان و برِدنشانده در ما تحقيقات

 هواپيما يا هليكوپتر خودرو، از تحقيقات اين براي. شدمي شروع

                                                           
4- Ibidem, p. 160-161.  

 به: كنيد نگاه همچنين و 

W. Brandenstein und M. Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden 1964, p. 2 et la cart p. 3. R. 

M. Boehmer, "Zur Lage von Parsua im 9. Jahrhundert vor Christus", Berliner Jahrbuch fur Vor-und Fruhgeschichte, 
5 )1965(, p. 197. 

5- W. von Soden, "Der nahe Osten im Altertum", Propylaen-Weltgeschte II (1962), p. 83.  

 اورميه درياچه غرب و غربي بجنو جنوب، شامل پارسووا سرزمين ميالد از قبل نهم قرن در

 است بوده

R. Boehmer, op. cit., p. 196-197. 
6- E. Weidner, "Die altest Nachricht uber das persische Konigshaus". Archiv fur Orientforschung, vol. 7 

(1931), p. 1ss. 



 اختيارمان در نفتي هايشركت را آنها و كرديممي استفاده

 با همراه مسجدسليمان محوطه در ما تحقيقات. بودند گذاشته

 كاوش مورد و است آن به نزديك كامال كه برِدنشانده محوطه

 به قبايل اين كه داد را هائيمحوطه شناخت امكان ـقرارداديم

 استقرارها اين همه.  7بودند شده مستقر آنجاها در و آمده آنجا

 كه هستند هائيدره در همه و دارند يكديگر با اندكي فاصله

 چندان آنها تركيب و شكل. اندكرده جدا هم از را آنها كوهها

 تشكيل عنصر سه را هامحوطه اين از يك هر: ندارد هم با تفاوتي

 مستحكم صفه  و قصبه رئيس، استحكاماتي اقامتگاه: است داده

 .است بوده آن روي بر نيايشگاهي كه  بشر سازدست

 

 پاسارگاد

( انزان) انشان سرزمين از روزافزون گسترش با قبايل اين

(im alten Anzan )يافتند كسترش نيز جنوب ناحيه در ، 8 جنوب سوي به 

 پارس يا پارسووا را آن نهاده ناحيه اين روي را خود نام و

 سرزمين از قسمت اين در  امروزه كه ايمحوطه تنها. ناميدند

 هايمحوطه به نزديك بسيار دارد كه تركيبي دليل به كه شناسيممي

 ارتفاع به وسيعي دشت در پاسارگاد. است پاسارگاد است، شده ذكر

ââ19 پايتخت اولين كبير كوروش زمان در و استشده برپا متر 

 .شودمي پارس

 محوطه اين روي را پژوهش اولين 1928 سال در كه هرتسفلد

. است نداشته حصار هرگز شهر اين كه كندمي تأكيد داده، انجام

 نام آنها از قبال كه بود پارسيهايقصبه تمام حالت امر اين

 مشخصه با پارس باستاني شهرسازي مشخصه اين تفاوت. برديم

 حالت قويآ و شدهمي احاطه ديوارهائي با كه مادي همعصر شهرهاي

 هرودوت گفته اساس بر. است محسوس اند،كامالداشته استحكاماتي

(Herodot, I, 92 )پارس قبايل. است بوده حصار هفت داراي اكباتان شهر 

 مملكت اين رعاياي به تبديل و شدند ثابت ايالم زمينهاي روي كه

. اندديدهمي قدرت اين حفاظت و حمايت تحت را خود بايد گرديدند،

 مستقر شده اشغال غير آزاد زمينهاي روي كه اينها اعظم بخش
                                                           

 :كارون راست ساحل مالمير؛-ايذه َكلِگه، برِدنشانده، سليمان، مسجد  :كارون چپ ساحل - 7

 ؟(ُبِنوار)0( سوم و سي و صد لوح دوم، سي و صد لوح ويكم، سي و صد لوح) ليت قلعه بردي، قلعه

 هايمحوطه فهرست و گذاراندمي را خود ابتدائي مراحل فقط ايران از قسمت اين كاوشهاي.

 افزود آن به را مذهبي ارزش با انهروي بايد ما نظر به .گردد تكميل كه دارد جا هنوز شده اشاره

 ت اس آتش نيايشگاه يك آن روي كه است صفه اي كه  كرده بازشنائي را آن A. Bivar آن كاشف كه

(Bulletin Sch. Orient. Afr. Studies, XXVII (1964), p. 280). 
 روستاي كنار در است آن دركنار كه ايويرانه با متر پنجاه تقريبآ طول به ديگريصفه 

 جرزان را آن طرف سه  .است كارون ساحل روي بختياري كوههاي در هم آن كه  شده گذارينشانه مهرنان

 دارد وجود سنگي ايبرجسته نقش آن به نزديك .بردي قلعه هصفه  مثل دقيقآ است، كرده احاطه آب

 است. قايل مذهبي يارزش نيز آن براي K.Schippmann دكتر .دهدمي نشان را پارتي جنگاور يك كه

 (Arch. Mitt. aus Iran, N. F. B. 3 (1970), pp. 231-237). 
8-E. Herzfeld, "Bericht uber die Ausgrabungen von Passargadae.1928", Archaeologische Mitteilungen aus 

Iran, B. I(1929), p. 6 



 و هاآشوري مثل ايكننده نگران همسايگان بودند، شده

 اند،كردهمي دفاع خود از آنها مقابل در مادها كه هااورارتوري

 اقامت محل پاسارگاد ،(Herodot, I, 125) هرودوت گفته طبق. نداشتند

 از و» قبيله، ترينزادهنجيب يعني بوده، پاسارگاد قبيله

 شاهان و( هاپاسارگادي)اندبوده اينها جزو هخامنشي خاندان

 كه كندمي پيشنهاد  9اولمستد«. اندبرخاسته آنها ميان از پارس

 .است شده گرفته« پارسيان قرارگاه» يا پارساگاد از نام اين

 گيريشكل در را آمده گردهم اصلي عنصر سه پاسارگاد در

 اقامتگاه( 1: از عبارتند كه بينيممي پارس قبايل هايمحوطه

 .مقدس صفه  يك( 3 قصبه؛( 2 رئيس؛ استحكاماتي

 قرار شهر نقطه بلندترين در بايد ،رئيس اقامتگاه( 1

 و مصالح سنگي، بنديقالب نوعي  كوروش زمان در كه گرفتهمي

. است پذيرفته خود به را خاصي اندازه و زيبا ساز و ساخت

 در استروناخ ، 10است ديده را يوناني كار نوعي آن در نيالندر

 هم سرپشت اليه چهار  سليمانتخت روي بر حفاري فصل سه جريان

.  11است كوروش زمان به مربوط آن ترينقديمي كه كرده پيدا

 هايحفاري از بعد كه ايران باستانشناسي بخش حفاريهاي

 استحكاماتي اقامتگاه اين روي گرفته، انجام استروناخ

 و  12ايالمي زمان به منتسب كه يافته را سياهي هايشكستهتيله

 . است ميالد از قبل اول هزاره اول قرن به مربوط ظاهرآ
 ميدانگاهي اين سطح از نيمي زحمت به انگليس هيئت كاوشهاي

 .است شده شامل بوده، شاهانه اقامتگاه كه را وسيع

 فراوان مردم مسكن به مربوط هايصفه پاسارگاه در ،قصبه( 2

 پرواز در را آنها اشميت ؛ 13دهدمي نشان را آنها هرتسفلد. است

 در را آنها وجود استروناج و  14است ديده هاويرانه فراز بر

 . 15كندمي تأييد پولوار رود سواحل روي و مقدس ي غرب

 نام اين به دليل اين به«. مقدس صحن» يا ،مقدس صفه ( 3

 در مقدس صفه  اين. است آن مشمول نيز صفه  كه شده ناميده

 85/74 صفه  اين طول. است شده واقع شهر غربيشكال منتهااليه

 زمين كف از آن ارتفاع و  متر â4/â5 و 15/46 آت عرض و متر

/5 â4 پلهپله سطح با همروي اليه پنج را اثر اين. است متر 

 مالت بدون و نتراشيده سنگ از را آن اليه چهار. دهدمي تشكيل

 .است خشت از باالئي اليه و اندكرده كار

                                                           
9- Olmsted, The History of Persian Empire, Chicago 1948, p. 60. 
10- C. Nylander, Ionians in Pasargadae, Uppsala 1970, p. 77 ss, 218. 
11- D. Stronach, Iran, vol. I (1963), pp. 30-41; Iran, vol. II (1964), pp. 30-38; Iran, vol. III (1965), pp. 17-

24. 

12- A. Sami, Pasargadae, Shiraz 1956, p. 26 et 41. 
13- E. Herzfeld, op. cit., p. 6. 
14- E. Schmidt, Flights over ancient cities of Iran, Chicago 1940, p. 19. 
15- D. Stronach, Iran, vol. I (1963), p. 27. 



 كه  نيست كوروش زمان به مربوط صفه  استروناخ نظر به

 صفه  اين خواهدمي كه او سخن اين با ولي. است درست او حرف اين

 موافق كند، منتسب خشايار يا و داريوش ساز و ساخت به را

 هايخشت ابعاد همان پنجم اليه سطح هايخشت ابعاد زيرا نيستم،

 نظر به آن تاريخ كه دارد را« قلعه» استقرارهاي دوم دروه خام

 ها،خشت.  16است ميالد از قبل 28â و 522 بين به مربوط وي خود

 باالئي اليه سطح در هستند، شدني نابود كامال ساختماني مصالح كه

 توانستهمي ارادي هايتخريب يا زمان گذر و عيان كامال صفه 

 تحتگاه، خود آمدن وجود به بعدي دوره در و كند منهدم را آنها

 قبل مدتها صفه  من تصور به. گردد آنها جايگزين ديگري حشتهاي

 حفظ پرهيزكارانه و محترمانه را آن و شده ساخته كوروش از

 همين نيز او جانشينان. اندقرارگرفته استفاده مورد و كرده

 .اندكرده را كار

 آن، كوچك قصبه و رئيس اقامتگاه با همراه پاسارگاد صفه

 قبايل به مربوط اوليه استقرار يك از  متعادل كامال ايمجموعه

 آينده پايتخت كه دهدمي تشكيل را وسيع دشت اين روي بر پارسي

 همان تبع به كه صفه  اين. كندمي اشغال را شمالي قسمت فقط

 ساخته ما شده حفاري محوطه دو ي كه شده ساخته روندهائي

 با تناسبي آن، ساز و ساخت و مصالح سادگي دليل به اند،شده

. است پاسارگاد روباز اثر تنها حال عين در و ندارد آثار ساير

 ساختن مسلمآ.  17است كرده ارزيابي اردمان را آن اهميت و نقش

  و نداشته مسايل ساير با منافاتي صفه  اين روي بر محرابي

 اين موجب ما مشاهدات. است پذيرفته را امر اين نيز هرتسفلد

 كوروش از قبل مدتها پاسارگاد شهر بنياد تاريخ كه شد تصور

. كندمي تأييد را ما تصور كامال18تسياس شواهد. است بوده

 نيست هانقادي ايپاره از خالي دوم اردشير پزشك اين هاينوشته

 نام وي، گفته طبق. هستند صحيح قطعآ پاسارگاد مورد در ولي

 خود كودكان و زنها پارسيان كه است كوهي به مربوط پاسارگاد

 پيروزي مكان اينجا. انددادهمي جاي آن پناه در جنگ طول در را

 يادبود براي كوروش. اوست جنگ آخرين در مادها بر كوروش قطعي

 . 19نهاد بنا مكان آن در را كاخي و شهر پيروزي اين

 نگهباني و آتش از نگهداري براي صفه  هاينزديكي در بايد

 زيبا برج آن جاي به كوروش. است داشتهمي وجود آتشگاهي آن از

 آن و است شده ويران زيادي حد تا امروزه كه ساخته باشكوهي و

 آثاري مجموعه درخور آتشگاه اينجا. نامندمي سليمان زندان را

 كاخهاي: يعني بود، كرده برپا شهر اين در پادشاه اين كه بوده

                                                           
16- D. Stronach, Iran, vol. III (1965), pp. 27ss et 18. 
17- K. Erdmann, Das iranische Feuerheitintum, Leipzig, 1941, p. 13 ss. 

18- Ctesias -اردشير پزشك سپس و  كوروش پزشك او ميالد، از قبل پنجم قرن يوناني، پزشك و مورخ 

 .)م.(است مانده باقي آن از هائيتكه فقط كه است  Persika et Indikaكتاب نويسنده و بوده دوم
19- Ctesia, dans F. W. Kخnig, Die Persika des Ktesias von Knidos, Graz, 1972. p. 49. 



 است، شده فرض ظاهرآ كه آنطور آيا. او آرامگاه او، قلعه او،

 پس قرن دو طول در پاسارگاد، ؟ 20كرد خراب گئومات را زندان

 پارس امپراطوري« خانداني» پايتخت يك كمبوجيه، و كوروش از

 مراسم ، 21اندكرده گذاريتاج آنجا در هخامنشي شاهان. است بوده

 توانستهنمي دليل، اين به. است شدهمي انجام آنجا در مذهبي

 طرف از. باشد آتش از نگهداري براي مكاني بدون يصفه  آنجا در

 و داريوش مثل بزرگي سازندگان كه بود خواهد شگفتي جاي ديگر،

 كرده رها خود حال به كاخهائي نزديك را هاويرانه اين خشايار

 .است شدهمي برگزار آنها در اعياد و جشنها كه باشند

 مسيري اين و است بوده متر ââ16صفه و زندان بين فاصله

 انجام كوروش حضور در آتش حمل تشريفات و مراسم احتماال كه است

 . 22است داده توضيح را آن گزنفون و شدهمي

 
 محراب دو

 مربوط باشكوه محراب دو  كوروش زمان از كه نيست ترديدي

. است داشته وجود پاسارگاد در مذهبي تشريفات و مراسم به

 اختصاص آنها به جزئيات ذكر با را دقيقي بسيار پژوهش استروناخ

 برپا نحوي به ايآگاهانه بطور محراب دو اين.  23است داده

 صفه  و كرده احاطه را آنها طويلي صحن. باشند منزوي كه اندشده

 اند،شده برپا محراب دو اين كه جائي از يعني طرف، يك از نيز

 مختص محصور محيط اين آيا.  24است كرده درازيدست صحن اين به

 باقيمانده از را آنها حصار و محوطه و  بوده او نزديكان و شاه

 احاطه را مقدس صفه  ديگر طرف سه كه كردهمي جدا مؤمناني

  اند؟كردهمي

 هم است، داشته وجود دوتائي محرابهاي كه شديم متذكر قبال

 اين به را توجه. ساسانيان زمان در هم و هخامنشيان زمان در

 مربوط هممشابه برجسته نقش دو روي بر كه نكرديم جلب موضوع

 تخت روي كه بينيممي را شاه جمشيد،تخت« گنجينه» از داريوش به

 اين. است قرارگرفته او مقابل در آتش محراب دو و نشسته خود

 در ولي ، است كردهمي ايجاب پرسپكتيو نياز را دادن نشان نوع

 به متكي و دارند قرارر او تخت طرف دو در محراب دو اين واقع

 شاه يك مقايل در روش همين با دقيقآ محراب دو.  25هستند آن

                                                           
20- W. Hinz, Geistige Arbeit, 1942, pp. 1-2 (cites d'apres D. Stronach). 
21- Plutarque, Artaxerce, 3-4. 
22- Xenophon, Cyropedie, VIII, 3. 12. 
23- D. Stronach, Iran, vol. III (1965), pp. 24ss. 
24- D. Stronach, op. cit., fig. 7. 
25- R. Ghirshman, Perse. Proto-iraniens. Medes. Perses. Paris, 1963, fig. 255.ن 

 آتشدان دو اين وجود از( ناپل موزه) كرده اجرا را مانوسا  داريوش دودسته جام كه قاشين

 تخت روي نشسته و گرفته قاب حالت به به جاي نشان دادن را داريوش اشتباهآ، كه ، داشته اطالع

 به: كنيد نگاه .است داده نشان شاهانه گنجينه طرف دو در زيرين، قسمت روي خود،

A. B. Cook, Zeus, vol. II, 1, Cambridge, 1925, p. 852 ss et pl. XXVIII.  A. T. Olmstead, The History of 



 سگوند در ostotheque باالي بر كه اندگرفته جاي ايبرجسته نقش روي

 نسبت مغ گئوماتاي به را آن هرتسفلد و است كرمانشاه جنوب در

 شخصي. است رسانده ميالد از قبل 521 سال به آن قدمت و داده

 ناله حالت يك در گرياني فرد است« سپاريخاك» مقابل در كه

 در كه اول، شاپور مجسمه طرف دو در دوقلو محرابهاي.  26است

  دو بين
 يعني ، 27بودند گرفته قرار بود، شده برپا بيشاپور ستون

 محراب دو. بود ساخته پادشاه اين كه ساساني شاهانه محوطه در

 باالخره.  28شد كشف بيشاپور در 1816 سال در نيز حمل قابل كوچك

 در زردشت، كعبه نزديكي در كه شناسيممي را منزوي محراب دو

  .29اندشده برپا رستم، نقش

 و دارد وجود محراب دو آنها طرف دو در كه شاهاني تصاوير

 در مقدس صفه به نزديك منزوي دوقلوي هايمحراب حضور نيز

 موجب رستم نقش در( آتشگاه) زردشت كعبه نزديك و پاسارگاد

 مذهب در شاه شخص مختص كه شودمي ويژه آئيني وجود پذيرش

 و شده حفظ ساسانيان زمان در  آئين اين. است بوده هخامنشي

 محراب دو مقابل در آن اجراي كه باشد  رسمي آئين يك بايد

 .است شدهمي انجام

 تشريفاتي نذورات اداي مراسم يك در را مراسمي چنين نبايد

 قبل 82) پونت پادشاه اوپاتور مهرداد كه بازشناخت باشكوهي و

 ,Appeien, Mithid, IX) آپن را آن كه است، كردهمي هديه( ميالد از
 اداي در كه مانطوره دقيقآ:» كندمي توصيف چنين اين  30(66

 شامل مراسم«. پاسارگاد در پارس شاه يك توسط [هدايا] نذورات

                                                           
Persian Empire, Chicago, 1948, pl. LXII.به  

 براي ،«شاه دارائي و قلعه نگهبان» Bagophanes بوگوفانس كه است پارسي سنت اين تبعبه 

 دو..Quinte Curce, V. I, 20 .كندمي برقرار نقره از محرابهائي بابل، به او رسيدن هنگامر اسكند

 روي اردشير، يا خشايار با همعصر   Lycie ليسي شاه يك ]تخت[كلينه مقابل در را حمل قابل محراب

 توسط: اخيرآ كهمعرفي كرده است   او  مقبره هايفرسك

prof. Machteld Mellink, "Excavations at Karats-Semayuk, Lycia 1972", American Journal of Archaeology, 

vol.  77,n. 3 (1973), p. 297 et pl. 44, fig. 6. 

 .است شده كشف 
26- Iran in the Ancient East, New York 1941, p. 205 et fig. 316. 
27- R. Ghirshman, Iran. Parthes et Sassanides, Paris, 1962, fig. 194. 
28-J. S. Buckingham, Travels in Assyria, Media and Persia, London 1829, pp. 341-342. 
29- R. Ghirshman, op. cit., fig. 276..  

 به: شود مراجعه آن تاريخ مورد در

K. Erdmann, "Die Altare von Naqsh i Rustem", Mittelungen der Deutschen Orient-Geseltischaft, n. 81 

(1949), pp.6-15.آ 

 اند؟نشده «بازتراشي» ساساني زمان در اينها اآي

 به: كنيد نگاه همچنين- 30

S. K. Eddy, The king is dead . Studies in the Near Eastern Resistance to Hellenism, 334-31. 

 B. C., Lincoln, 1961, p.48.C. 

 C. Clemen, Die griechischen und lateinischen Nachrichten uber die Persische Religion, Giessen, 1920, p. 
96.suivi par S. Wikander, Feuerpriester in Kleinasien und Iran, Lund, 1946, p. 91 et n. 1. 



 دنبال به كه بوده كندر دودكردن و روغن عسل، شير، افشانيجرعه

 عنايت و مرحمت عمل دو - است كردهمي روشن را آتش شاه شخص آن

 . است شدهمي آنهاعمل به اهدائي مواد توسط كه متفاوت كامال

 

 رستم نقش

 به شبيه كامال كه زردشت، كعبه يعني رستم، نقش در برجي

 براي داريوش كه بوده آتشگاه يك نيز است، پاسارگاد زندان

 و مرتبت تا داده را آن ساختن دستور كوروش نمونه پيگيري

 شود آتشگاهي جايگزين ترتيب اين به و بدهد خود مذهب به وقاري

 مقدس صفه  يك كه همانطور. است بوده محقر حد از بيش ظاهرآ كه

 اگر هم همانطور باشد، آتشگاه بدون توانستهنمي پاسارگاد در

 به نيازي هيچوجه به نداشته، وجود  رستم نقش در مقدسي صفه 

 .است نبوده آن در آتشگاهي

 به راهي گشودن امكان مالحظات اين كه ندارد وجود دليلي

 محوطه يك بنياد آن اساس بر كه نكند فراهم را ايفرضيه سوي

 ديگري خويشاوند قبيله و بپذيرد را« باستاني» پاسارگاد مشابه

 مجهز و هامحوطه ساير با مشابه محوطه، اين. كند سكونت آن در

 اعالي مكان بزودي آيا خود، مربوط آتشگاه با مقدس صفه  يك به

 پارس از كيلومتر چهار از كمتر فاصله به و شودمي جديد پايتخت

 ،(شهرپارس) پرسپوليس يا پارسه نام به سرزمين، خود همانند و

 شود؟مي هخامنشي خانواده جانبي شاخه به متعلق و شودمي ناميده

 كشف. است موجه و قبول قابل قطع بطور ياحتي و الاقل امر اين

 سفيد سنگ از ستون پايه زيادي تعداد با بناهايي هايبازمانده

 نزديكي در( م.جمشيدتخت) پرسپوليس شمال در 1973 سال در سياه و

 تقويت را مناسب و مطلوب فرضيه اين شايد رستم، تخت ويرانه

 . 31باشد آن براي گاهيتكيه و كند

 شده واقع شمالي ايران كوههاي در كه ايرانيان مقدس ي به

 صفه  بايد است، 32كرده جلب آنها به را توجه قبال اردمان و

 زندان در آلماني هيئت  جديدآ كه كرد اضافه را ديگري مقدس

 كه است ايمحوطه. است كرده كشف سليمان تخت كنار در سليمان

 قله يك همانند منفرد، كوه يك ارتفاع هاينيمه در هائيخانه

 از احتماال و كرده احاطه را آن بنديگردن شكل به آتشفشان،

 نزديك كه صفه . است بوده مناسك و آئين محل زمان ترينباستاني

 نظر به و است حياطي كنار در شده برپا قصبه شرقي دروازه

 پوديوم به را آن امر همين و است بوده اتاقي كنارش در رسدمي

 قرن به را محوطه آن، كاشف. كندمي نزديك برِدنشانده آتشگاه و

 به مربوط او اعتقاد به و كندمي منتسب ميالد از قبل هشتم

                                                           
31- A. B. Tilia, Iran, vol. XII (1974), pp. 200-204. 
32- K. Erdmann, Op. cit., p. 7 ss. 



 . 33است( ؟)مانويت

 كوه» يا قدما، بغستاناي بيستون، در ديگري منفرد كوه

 عنوان به زمان ترينباستاني از همچنين كوه اين اگر ،«خدايان

 از هائيبازمانده بايد شده، شناخته خدايان به مختص مكاني

 .باشد كرده حفظ خود در را مقدس استقرارهاي

 هايبازمانده بتواند« كهنه كاروانسراي» كه كنمنمي فكر

 ساز و ساخت و مصالح من، نظر به. باشد قرارگاه يك يا بنا يك

 صفه  خارجي بنديقالب شده، حفظ اليه سه در جاجابه كه قطعات شُل

 مركز در. است ساساني عصر به مربوط بيشتر و هخامنشي عصر مقدس

 هواي در تشريفات و مراسم مختص كه داشته وجود پوديومي آن

 يك به تبديل ساساني عصر در پوديوم اين. است بوده آزاد

 بوده سوار ستون چهار روي  طاقي چهار اين. است شده چهارطاقي

 در كه داشته وجود سرستوني ستونها از يك هر باالي در. است

 خسرو و آناهيتا تصاوير به مزين و منقش و شده كشف بيستون

 .است بوده

 بوده بيستون درصفه  تنها ،صفه اين كه رسدنمي نظر به

 كشف ديگري سازدست صفه  آنجا در( H. Luschey) لوِشي زيرا است،

 گفته طبق و شده بنا داريوش برجسته نقش پايه از كه كرده

 صفه  به نزديك ساز و ساخت نوع و مصالح طريق از استروناخ

 ريزها خرده با و شده متروكه صفه  اين ظاهرآ. است پاسارگاد

 بزرگ برجسته نقش كه پيكرتراشاني كار از ناشي سنگهاي الشه و

 در آن شدن متروكه آيا. است شده پوشانده اندكردهمي كار را

 آيا و نبوده گئوماتا مأموران تخريبهاي نتيجه داريوش زمان

« كهنه كاروانسراي» نام به كه نگرفته ديگري صفه  را آن جاي

 ؟ 34است شده شناخته

 ،00â3â1 و 00ââ9 سالهاي بين در زمين، مغرب در اگر

 ،(Hildesheim) هيلدشن در را كليساهائي سازندگان، از خانداني

 از تجليل  براي ،(Fleury) فلوري ،(Ripoll) ريپول ،(Dijon) ديژون

 هفتم و هشتم قرنهاي بين ايران، در - آورد وجود به پروردگار

 قلعه شامي، كلگه، برِدنشانده، سليمان، مسجد ي ميالد، از قبل

 و بيستون در شمال در و رستم، نقش احتماال پاسارگاد، بردي،

 تپه تورنگ در فالت، شرقي شمال طرف به حتي، و سليمان، زندان

 آورد بيرون را ايصفه( J. Deshayes) دشاي آن، هخامنشي اليه در كه

 ،«پاسارگاد» با مشابه صفه  يك آن در توانمي او اعتقاد به كه

                                                           
33- W. Kleiss, Zendan-i Suleiman, Wiesbaden, 1971, p. 24-26; 68-71 et fig. 14, 15, 17, 47. 

 همين  به متعلق( ؟)نصر ابو قصر استحكاماتي قلعه به نزديك «پوديوم»كه رسدمي نظر به

 به: كنيد نگاه .است پارس قبايل استقرار ابتداي عصر

J. Uoton, "The persian expeddition", Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, decembre 1934, fig. 4. 
 به: كنيد نگاه- 34

H. Luschey, "Bisutun, Geschichte und Forschungsgeschicht", Archeollogischer Anzeiger, Heft 1 (1974), 

pp.114-149. 



 از تجليل براي آنها همه كه ، 35ديد برِدنشانده و مسجدسليمان

 .است بوده اهورامزاد

 و بزرگ هنري تولد موجب آنها كارهاي اگر همه، اين با

 در را پارسي جامعه هخامنشي قبل اجراهاي شد، آن ترويج

 جائي آن در هنر ظاهرآ كه كرد محبوس سختگيري  از چهارچوبي

 افرادي به سختگيري رسدمي نظر به. است نداشته انتخاب براي

 جدي و سخت منظري در را دشواري زندگي كه شده تحميل

 هريك استقالل بايد روحانيت و رئيس بين روابط. اندگذراندهمي

 تغيير در وزيني عامل آنها مشترك زبان كه را واحدها» اين از

 .است كردهمي تأمين« بوده دول صورت به آينده

 هنر آمدن وجود به از بعد يعني شود،مي زاده بعدها هنر

 ولي«. امپراطوري عظمت و شكوه كمال حد از نشاني» مثابه به

 صورت به ايران تاريخ در ميالد، از قبل هفتم-هشتم قرنهاي دوره

 .ماندمي باقي مهم تاريخي گورستان يك

 ـصفه  ـ كاخ يعني وجهي سه پايدار و ثابت تصوير اين

 آن گستردگي طريق از كه صفه  يعني  آن مركزي قسمت كه قصبه،

 كوچك هايمجتمع اين زندگي در را نقش ترينبرجسته رسدمي نظر به

 است، بوده« سنگ از» آن بيان و ترجمان ظاهرآ كرده،مي ايفا

 سه در را آن اوستا كه چيزي همان يعني قبلي، تصوير يك مثل

 كه كشاورزان، - جنگاوران - روحانيون: است كرده بيان رده

 آنها  36«كاربري سه» و كهن ايراني اجتماعات اجتماعي طبقات

 .انددادهمي تشكيل را

 
 .روحانيون كاربري ، اول كاربري

 اين. است داشته يصفه  بوده، كه ايدوره هر در ايقصبه هر

 اين در روحانيت هيئت كه است اهميتي بر شاهدي  صفه 

 .است داشته انساني هايبنديگروه

 استفاده نفوذي و سلطه از بايد مذهبي راهنمايان اين

 اين با برانگيزد، را هاتوده حرارت و شور بتواند كه كردندمي

 آنها. است داشته ايمتواضعانه نسبتآ حالت نفوذ اين غالبآ همه

  عواطفي و شور آورند، هيجان به را مردم چگونه انددانستهمي

 وزن كه گردد قطعاتي كشيدن و برداشتن موجب كه برانگيزند را

 در گذاشتن كار براي است، رسيدهمي صدكيلوگرم حدود به آنها

 سنگ كيلوگرم هزاران و هزاران  اين بنديقالب تشكيل و بنا

 در اعمال اين تمام.  است شدهمي انباشته آنها در نتراشيده

. رضايت و توافق در آزادانه طور به كه شدمي انجام كوششي قالب

 براي مناسبي شايستگي مردم اين آيا. است بوده رغبت و ميل با
                                                           

35- Iran, vol. XI (1973), p. 151. 
36- G. Dumezil, L'ideologie tripartie des Indo-Europeens, Bruxelles 1958.  G. Dumezil.  La religion romaine 

arcaique, Paris, 1966, G. Dumezil, Mythe et Epopee, Paris, 1968.  E. Benveniste,  "Les classe sociales dans la tradition 

avestique", Journal Asiatique, vol. CCXXI (1932), pp.117-134. 



  بود كرده احاطه آنها كه كوههائي سازند اند؟داشته ساز و ساخت

 به كه) كردمي سنگها تخته گذاشتن هم روي به دعوت را آنها

 روي سنگهاتخته اين ،(شدمي جدا كوه از صاف كامال هايورقه صورت

 پوديومي يا آيد، دست به صفه  يك بنديقالب تا شدمي گذاشته هم

 آن از آتش معبد و آتشكده منظور به تا گردد برپا مالت بدون

 .شود استفاده

 ماهرتر  سفالگري يا بافندگي كاري،مفرغ هنر در بايد آنها

 .باشند بوده

 باز مؤمناني روي به عريضي و گسترده بطور مجلل پلكانهاي

 گام آنها، صعود نهائي هدف پوديوم، طرف به كه بود

 وادارمان  موجود و بازمانده پلكانهاي تعدد. اندداشتهبرمي

 كنندگان شركت مراسم، يافتن پايان محض به كه بپذيريم تا كندمي

 بوده متفاوت آمدنشان راه با كه اندگرفتهمي پيش در را راهي

 به مشابه مذهبي شوق و شور يك طريق از كه عظيمي كار. است

 سازندگان كار به مشابه تناسبات، تمام حفظ با آمده،مي در حركت

 .است بوده جامعكليساهاي

 و خاكبرداري شده ذكر هايمحوطه روي را  اين از عدد دو

 در اينها كه كرديم شناسائي را تغييراتي. كرديم آزادسازي

 گسترش و بودند شده متحمل خود طوالني بسيار موجوديت جريان

 شامل آنها كه نيايشگاهي. كرديم مشاهده را آنها سطوح پي درپي

 قواعد اساس بر و كرده حفظ را خود« كالسيك» حالت هميشه شدندمي

 سنگهايقطعه با هميشه كه بود پوديومي. بود شده ساخته مقرر

 يك شكل به و متر يك حدود در آن ارتفاع و شده ساخته بزرگ

 متر هفت تا متر پنج از آن ضلع هر كه بوده مستطيل يا مربع

: شدمي نگهداري آتشگاه يك در جاودانه مقدس آتش. است بوده

 بردِ ) بوده طاقنما يا طاقچه يك داراي كه كوچكي نيايشگاه يعني

 تعبيه صفه  خارجي بنديقالب ضخامت در كه فضائي يا ،(نشانده

 را آتش اين كراسم، اجراي هنگام در(. سليمان مسجد) بود شده

 آنجا در. گذاشتندمي پوديوم وسط در و كردندمي خارج آنجا از

 و آزاد هواي در را مذهبي مراسم نذورات، اداكننده نفر چندين

 برپا بودند، شده جمع گردادگرد در كه مؤمناني حضور مقابل در

 مراسم برگزاري از ما بازسازي اگر. خواندندمي دعا و كردندمي

 آن براي داليلي( I, 131) هرودوت شواهد باشد، درست مزدائي آئين

 مجاز معبد كردن برپا( پارسيان) آنها بين در». آوردمي

 كه كساني به آنها و ؛(است داده توضيح يوناني مورخ...)نيست

 مجنون بيمار يك چشم به كنندمي برپا را معابدي چنين

( اهورامزدا) زئوس براي كه است اين آنهابر قواعد...نگرندمي

 يوناني«... دهندمي نذورات كوهها هايقله بلندترين در فقط

 با بنائي كه معبدي جز را معبدي مورخ، اين يعني صغير، آسياي

 .  كندنمي تصور روبرو نماي و اضالع و و ستونها



 فردوسي زمان در هم هنوز  مرتفع مكانهاي آئين سنت خاطره

 وقف را خود كه داشتند وجود گروهي او براي. استبوده زنده

 شاه جمشيد و بودند جدا مردم ديگر از و كردندمي مذهبي مراسم

 :بود گمارده كار اين به و كرده جدا مردم بين از را آنها

 پرستندگان رسم به         خوانيش آموزيان كه گروهي

 دانيش

 جايگاه را پرستنده            گروه ميان از جداكردشان

  كوه كرد

 روشن پيش نوان         كارشان بود پرستش تا بدان

  37جهاندارشان

 ساله هزاران هايبازمانده است، برپا نيز هنوز آثار اين

 مكان و آهورامزدا، آئين آئين، يك بين كه وفاقي از واقعي

 است، بوده برقرار شده،مي انجام آن در آئين اين كه مرتفعي

 نيز حيوانات قرباني شامل مذهب. آن نيايشگاه با صفه  يعني

 مايل كه جا هر در را قرباني اين توانستهمي كس هر ولي بوده

 مطهر و پاك بايد مكان اين كه دليل اين به دهد، انجام بوده

 كتاب هردودت،) است كردهمي توزيع را گوشت مغ و ماندمي باقي

 (.  .132Herodote I, 132 صفحه اول،

 آئيني و مناسك كه گرددبرمي روحانيت دستگاه به چيز همه

 .است شدهنمي تجديد عمال و كردهمي حفظ را

 داشتيم، پارسيان مزدائي مذهب درباره كه پژوهشهايي در

 را آثاري و شواهد  تا آورد رو ما به اقبال بار اولين براي

 ئي روي مراسم و مناسك كه آوريم دست به امر اين مورد در

 آنها زمان در و بوده دائمي ساسانيان زمان تا كه شدهمي انجام

 از موجب و كرده تحميل را خود اصالحات زردشتي روحانيت هسته

 .است شده صفه  هميشگي رفتن بين

 

 دوم كاربري يا جنگاوران،

 دارد وجود رئيس استحكاماتي اقامتگاه  از اندكي فاصله در

 را پارسوا،او در سوم سلمانصر لشكركشي هنگام به قبال، كه

 از  كه بودند مرداني اينها ترديد بدون.  38ناميدندمي« شاه»

( ri) ري يا ودايي،( rÀjan) هايراجن مثل دقيقآ جنگاوران، طبقه

«  شاه» اين وجود در. كشيشي هيئت  داراي حال عين در ايسلندي،

 و حقوق بيانگر فرمانرواو او». است متجلي« كاربري نوع سه»

 دهندهخوراك هست، نيز جنگاور. است خدايان ستايشگر و قوانين

                                                           
37- Le livre des Rois, trad. Jules Mohl, Paris, 1878, t. I, p. 34.  

 و انتشارات 266-265ص اول، جلد مول، ژول تصحيح به فردوسي، نامه)ترجمه از : شاه

 .م ).â1370 پنجم، چاپ اسالمي، انقالب آموزش
38- D. D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, II, Chicago, 1926, 581 . 

 .R. M. Boehmer, op. cit., p. 195 .«پذيرفتم را يارسووا از پادشاه  27قبال »



 در صورت همين به را او.  39«است نيز مردمي توده حامي و

 . 40شناسيممي باز كبير داريوش موجز هايكتيبه

 ابتداي عصر  درباره عمال كه تاريخي، منابع بين در

 غربي جنوب كوههاي در ايالم زمينهاي روي پارس قبايل استقرار

 برجستگي داراي آشوري سالنامه از ايقطعه هستند، نادر ايران

 وجود از حكايت كه است ايقطعه تنها قطعه اين. است خاصي

 از عبارت موضوع. است« دوم كاربري» اين از پارسي جنگاوران

 شمال در هالوله، در ميالد، از قبل 691( نامشخص و مبهم) جنگ

 آشوري شاه سناخريب، و بابلي-ايالمي ائتالف بين بابل، شرقي

 دوم ايّمناي-هومبان شاه ايالمي سپاه هايتشكل بين در. است

 شده ذكر پارسيان يعني پارسوماش، جنگاوران نام ،(688-692)

 . 41است

 دو هر بينيممي كه اين از رسدنمي انگيزشگفت نظر به آيا

 جنگ يك در داشتند، قدرتمند سپاهي كه بابل، و ايالم بزرگ دولت

 روي پيش اندكي از كه قبايلي.اندبوده پارس قبايل مشاركت طالب

 بودند؟ شده مستقر ايالمي كوههاي از بيحاصلي و فقير زمينهاي

 هايسالنامه هايسفرنامه در ،مي بينيم كه است اين انيگزترشگفت

 و هاايالمي از پس را اول جاي پارس جنگاوران اين نام آشوري

 به آشوريها كه است اين مثل است، كرده اشغال بابليها

 .اندداشته خاصي توجه آنها هايقابليت

 سهم به  موضوع اين كه پذيرفت توانمي من اعتقاد به

 نبردهاي ميادين در هنوز كه سالحي شود،مي مربوط پارس سواران

 و هامهاجرت در را اسب نقش.  است كارآمد و تازه صغير آسياي

 .شناسيممي نيز ايرانيها-هندو نبردهاي

 هزاره ابتداي ماد از پيش گورستانهاي قبور تدفيني وسايل

 كردم، كاووش سيلك در پيش سال چهل حدود كه ميالد، از قبل اول

 را آن يونانيها و  پاراتوكا آن هاآشوري كه ايالتي در

 â25 در و اندناميده( 87 صفحه اول، كتاب هرودوت،)  پاِرتاسنا

 حالت دارد، قرار اصفهان راه نيمه و تهران جنوب كيلومتري

 در.  42داد نشانمان را سواركاران اين برگ و ساز و تسليحاتي

 از قبل هفتم-هشتم قرنهاي به مربوط لرستان، سيمري-ماد قبور

 آهن و مفرغ جنس از اسب برگ و زسا عناصر و هااسلحه ميالد،

                                                           
39- G. Dumةzil, La religion romaine archaique, Paris, 1966, p. 557. 
40- R. G. Kent, Old Persian, Grammar. Texts. Lexicon, New Haven 1950, DPe; DNb.  

 به: كنيد نگاه- 41

D. D. Luckenbill, op. cit., II, 252-254.  

 G. Cameron, Histoire de l'Iran antique, Paris, 1937, p. 183-196. 

G. Goossens, "Asie Occidentale ancienne", Histoire Univerelle, Encyclopedie de la Pleiyade, I, Paris (1956), 

p.408. 

W. Hinz, Das Reich Elam, Suttgart, 1964, p. 115, 124, 125. 
42- R. Ghirshman, Fouilles de Sialk pres de Kashan, vol. II, Paris, 1939, passim. 



 قبايل همان كه شوش، نزديك حوالي روستاهاي در.  43است فراوان

 رسيده آنجا به پيش اندكي از و اندداشته سكونت آن در پارسي

 را امر اين. است بوده اسب شكل داراي نيز ظرفها اند،بوده

 خود پشت بر حيوان.  44يافتم را آن من كه دهدمي نشان ريتوني

 است هائيزيرزيني به نزديك كه دارد رنگي چند نمدين زيرزيني

 كشف  شمالي سيبري ، آلتائي در پازيريك، يخزده مقابر در كه

 .شودمي مربوط  45هخامنشي عصر به آنها تاريخ و شد

 جنگ به مربوط اسب جديد نژادهاي گيريشكل دوره يك از سپ

 ابتداي همان از فالت، ايراني سواركاران اين آن، تربيت و

 با  جنگ به شروع آشوري سپاه كه وقتي ميالد، از قبل اول هزاره

 كه بود اين نتيجه. گرفتند قرار آنها مقابل در كردند، ايران

 خود سپاه در تا كردند مجبور نيز را هاآشوري ايرانيان

 ايحادثه خاطره باره اين در. دهند تشكيل نيز را نظامسواره

( Balavat) بلوات  دروازه به مفرغي پوشش دادن آن و است شده حفظ

 كه است هائيبرحستگي روي آشور نزديك( ميالد از قبل نهم قرن)

 بينيممي را سواركاري كماندار  آن در. كنندمي تزئين را هاپالك

 اولي سواركار اسب او و داده تكيه او به ديگري سواركار كه

 اين. نمايدمي حمايت خود سپر با او از و كندمي هدايت را

 دو كه موقعي است، سواركاري به ارابه از گذر ترجمان تصوير

 اسب يك بر سوار جداگانه بطور يك هر گردونه يك خدمه مرد

 حفظ را خود قديمي وظيفه و كاربري آنها از يك هر ولي شوندمي

 را هاآشوري بين در اسب بر سوارشدن  ضروري نياز.  46كنندمي

 حيوان اين از رأس هزار دهها داراي كه كندمي ارائه ايقبيله

 هايلشكركشي از بعد فاتحان كه  47«تندرو اسبهاي» - است بوده

 . 48بردند خود با غربي، ماد به خود

 نهم قرن از كه نامهائي فراواني ايراني، نامگذاري در 

 و  تركيب( اسب( )aspa)اسپَ  با غربي ايران در ميالد از قبل

 نورسيدگان كه است ارتباطي از ديگري بيان حاوي شده، تأييد

 كه نيست ترديدي. استدادهمي پيوند حيوان اين با را فالت روي

 اين در استقرار در آنها هايموفقيت در مهمي سهم ارتباط اين

 سواركاران اين زندگي در اسب كه نقشي.  49است داشته سرزمين

 يا(  aspasta) اسَپستا نام در را خود تأييديه است كردهمي ايفا

                                                           
43- R. Ghirshman, Pers. Proto-iraniens. Medes. Achemenides, Paris, 1963, pp. 43-83. 
44- R. Ghirshman, Villages perse-achemenides. Memoires de la Mission archeologoque en Iran. Tome 

XXXVI, 1954,pp. 38 ss. 
45- R. Ghirshman, Pers, Proto-iraniens..., fig. 471-472. 
46- Ct. Lefebvre des Noettes, L'attelage. Le cheval de selle a travers les ages, Paris, 1931, fig. 228. 
47- F. Thureau-Dangin, Une relation de la huitieme campagne de Saragon, 714 avant J. C., Paris, 1912, p. 

11. 

48- I. M. Diakonov, Istoria Midii, Moscou-Lenigrad, 1956, pp. 156 ss. 
49- E. A. Grantovskiy, op. cit.,  p. 206. 17; p. 310. 68. 



 قرنهاي در قبال كه ايعلوفه. كندمي پيدا يونجه يا« اسب خوراك»

 در بلكه غربي، شمال ايران در تنها نه ميالد از قبل هشتم-نهم

 هنگام در  و داشته گسترش ، 50سوريه منجمله مياني، آسياي تمام

 . 51است رسيده نيز اروپا به حتي مادها، جنگهاي

********** 

 

 سوم كاربري

 يعني« سوم كاربري» آثار شناخت براي پارس قبايل بين در

 قصبه يك هايويرانه. داشت نخواهيم مشكلي روستائيان كاربري

 يك هايويرانه و برِدنشانده، صفه  و كاخها از دارفاصله نسبتآ

 اين مساكن سليمان، مسجد صفه  به نزديك بسيار مهم نسبتآ قصبه

 كشاورز مثابه به را طبقه اين اوستا. اندبوده سوم طبقه

 پارسيان بين در قطعآ كه كشاورزي جهت، هر به. شناسدمي( دهقان)

 به است كافي. باشد آنها اصلي شغل توانستهنمي داشته، وجود

 محوطه منظر كه بيفكنيم نظري سنگي كوچك هايدره عريان، كوههاي

 زمينهاي سطح كه شويم متوجه تا  اند،دادهمي تشكيل را آنها

 را خود سعي تمام مردم. است بوده اندك بسيار شخم براي موجود

 شامل هم و بزرگ دامهاي شامل هم كه اندكردهمي دامداري صرف

 حماسه در را« سوم كاربري» اشتغال همين. است بوده اسب

 پانداوا آخر برادر دو كه يابيم،مي( MahÀbhÀrata) مهابهاَرته

(Pandva :)ناكوال يعني (Nakula )ساهادوا و (Sahadeva)، طبقه اين 

 بيمار اسبهاي متخصص و  مهتر آنها از يكي». كنندمي نمادين را

 به مربوط كه است چيزهائي همه از مطلع و گاوچران ديگري و

 داراي وداريگ در اينها«. است ماده گاوان بارآوري و سالمتي

 اسوا از مشتق ،Asvin اسوين يعني: هستند نيز كلي ثانوي نامهاي

asva - «52«اسب . 

* 

        *    * 

 از قبل دامداري اروپائيها و هند بين در  كه اندپذيرفته

 دامداري به مربوط واژگان كه دانيممي ولي نشده، شروع كشاورزي

 طرف از.  53است غني محصوالت تصريح و روشها با بخصوص آنها

 عميقي بطور نواحي اين كنوني روستائي فعاليت و زندگي ديگر،

 پيش سال هزارسه حدود از كه روستائي فعاليتهاي و زندگي با

 پارسي قبايل با تفاوتي شده، شناخته بختياري كوههاي اين در

 .ندارد
                                                           

50- Ibidem, pp. 207 et 278. 
 است: مانده باقي آن روي هنوز نام اين كه ناميدند،مي «مادي علف» را يونجه يونانيها- 51

Mediago saliva L.,  

 .: I. M. Diakonov, op. cit., . p. 152, n.1  به كنيد گاهن
52- G. Dumةzil, Mythe et Epopee, Paris, 1968, p. 78. 
53- E. A. Grantovskiy, op. cit., p. 347. 



* 

*                     * 

 - روحانيون: شناسدمي را رده سه فقط اوستا اصل، در

 ايراني جامعه شكل ترينقديمي تقسيم، اين. دهقانان - جنگاوران

 نامگذاري اوستا در بعدها همه، اين با. بخشدمي ويژگي را

 صنعتگران طبقه يعني شود،مي ظاهر نيز چهارمي طبقه تكميلي

 نيز شاه جمشيد فردوسي، گفته طبق(. Yasna XIX, 16-17  يسنا،)

 چهارم« كاست» كه كندمي تقسيم« كاست» چهار در را انسانها

 غرورشان، و مهارت ورزي، دست خاطر به فعال» انسانهاي شامل

 طبقه اين            .54«...بود مختلف مشاغل آنها اشتغال كه

 و هاپارس قبايل ورود از  قبال صنعتگران، طبقه يعني چهارم،

 آن براي. است داشته وجود ايران، غربي جنوب در  استقرارشان

 شوش در پيش قرن چهارمسه حدود در دمورگان ژاك كه داريم دليلي

 .است كرده كشف

 اتاقي» شوش، آكروپل روي بر حفاري هنگام ،1901سال در

 در شد، كشف« خام گل از نوشتهگل زيادي تعداد از مملو ايالمي

 هخامنشي زيرين اليه به مربوط را آن دمورگان ژاك كه جائي

 اين بدون ، ايالمي عصر هايمشخصه از دقيقآ» و كرده ارزيابي

 .است برخوردار  55«باشد آن در ترديدي كمترين كه

 به اتاق اين از كه را ايالمي خط به نوشتهگل 298 ِشل. پ

 كرده حفظ را خود پوشش هم هنوز آنها از تعدادي و آمد دست

 كاخهاي براي كه است اموري به مربوط آنها همه. كرد منتشر بود،

« باورنكردني» تنوع تأثير تحت ِشل. است پذيرفته صورت شوش

 كه گرفته قرار درودگري آهنگري، رنگرزي، نساجي، صنعت محصوالت

 . 56كنندمي صحبت آنها از هامتن

 ِشل. پ هايخوانده باكو از يوسيفوف پروفسور بعد، سال چند

 از آنها بين از كه كرد سياهه را محصوالت اين و كرد مرور را

 رنگ ها،شنل زيرپوشها، ها،سرداري مادي، پوشاك چون اقالمي

 نوع از كوتاه نيزه و تيردان تير، با كمان زين، فرش درها،

 نام فلزي جامهاي اسب، برگ و ساز به مربوط قطعات  پارسي،

 .  57اندبوده متخصص معيني محصوالت در روستاها. بردمي

 پارس قبايل به متعلق سياهه اين كنندگان فراهم اكثر

 ،(Hureens) هوِرنها ،(Tssampeneens) سامپِِننها يعني: اندبوده
                                                           

54- Le livre des Rois, v. 1, p. 36..  

 پيشه كارشان  همكنان كجا»  «سركشي با وزران دست همان - وخوشي آهن خوانند كه هارمچ»

 و انتشارات مول، ژول تصحيح به فردوسي، شاهنامه :از .«بود پرانديشه هميشه آنسان وز - بود

 (.م ).26.ص. اول جلد پنجم، چاپ اسالمي، آموزش
55- Recherches archeologique, Memoires de la delegation en Perse, tome VIII, Paris 1905, p. 36. 
56- P. Scheil, Textes elamites-anzanites, Memoires de la Delegation en Perse, t. IX, 1907, Intruduction, P. II. 
57- "Tsarskoye remeslennoe hozaistvo v Elame midiysko-persidskogo vrmeni", Tradui Instituta Istorii 

Azerebeidjana, Bacu, 1958, pp. 80-106. Idem, "Elamskiye hozaistvenniye documenti iz Suz". Vestnik Drevnei Istorii, 
1963, n. 2, pp. 191-222. 



 پارسي خالصآ نامهاي داراي آن مردهاي كه( Dadyaneens)دادياِننها

 (.Medris ِمدريش ،(Tyana)تيانا ،(Bagrabba) باقراّبا يعني: اندبوده

 نامهاي آنها از بعضي ولي بوده شوش از هانوشتهگل بيشتر

 زيادي فاصله رسدمي نظر به كه كنندمي ذكر را ايالمي شهرهاي

 ،(Halule) هالوله ،(Bupila) بوپيال منجمله اند،نداشته پايتخت با

 (. Hidalu) هيدالو

 را هيدالو برعكس ، ولي شناسيمنمي را اول محل دو جايگاه

 سال در كه خوزستان قديم پايتخت است، جديد شوشتر كه شناسيممي

 آنجا به اول كوروش ديديم، قبال كه همانطور ميالد، از قبل 639

 معرفي پيروز هايآشوري به دارتيول عنوان به را خود تا رودمي

 كاروان روز دو ما، حفاري محل سليمان، مسجد با شهر فاصله. كند

 كه دانشمنداني اكثر. است رو كاروان روز سه شوش تا و رو

 هفتم قرن قرن اواسط در را آنها هستند مدارك اين بررسي مشغول

 سال صد حدود را آنها يوسيفوف دهند؛مي قرار ميالد از قبل

 . 58كندمي جوانتر

 انجام شوروي دانشمندان كه مهمي بررسي باشد، هرچه موضوع

 كلمه تعدادي كه كندمي جلب عمل اين روي به را توجه اندداده

 تدوين هانوشتهگل اين آن با كه ايالمي زبان وارد قبال ايراني

 به آنجا در كلمات اين تعداد همه اين با. است شده اند،شده

 گنجينه هاينوشتهگل كه نيست ايالمي زبان از اياندازه آن

(. ميالد از قبل پنجم -ششم فرن) است شده نوشته آن با جمشيدتخت

 زبان كه است اهميتي همه نشانگر و است ارزش با بررسي اين

 عنوان به زبان اين. است داشته مردم اين سرنوشت در پارسي

 قدرتهاي به شدن تحميل امكان آنها به و آمده آنها بكار ابزار

 .است داده را ايالم به اول درجه در و بومي و محلي

 درباره توجهش،قابل دورانديشي و تيزبيني با ِشل قبال

 كه» نويسدمي است آمده هانوشتهگل در آنها نام كه پارسياني

 كه، مشتركي هايگروه يا ساده ويژگيهاي... از است عبارت موضوع

 نشينمستعمره ايالمي سرزمين در كارگاه، داراي و بازرگان مثل

 . 59«اندبوده شده

* 

*                 * 

 پارسيان كه موقعي در پارسي جامعه« سوم كاربري» بنابراين

 گروه دو به قبل از اند،شده مستقر آنجا در و شده ايالم وارد

 بازرگان و صنعتگر ديگر طرف از و طرف يك از زن شخم و دامدار

 و گرانريخته آهنگران، بافندگان، اين. بود شده تقسيم

 آيا توليدكننده طبقه اين خالصه درودگران، يا فلزات كندگانذوب

                                                           
58- "Hozaistvenniye documenty iz Suz i khronologiya rannikh akhemenidov". Vestnik Dreveni Istorii (1958), 

n. 3, pp. 18-32 
59- P. Scheil, op. cit., p. IV. 



 اورميه درياچه غربيجنوب در و غرب در پارسيان اقامت هنگام

 مثل همسايه بزرگ قدرتهاي كههنگامي اند،بوده گرفته شكل

 و مشاغل شكوفائي براي مطلوبي مشتري اوراتورها و هاآشوري

 بودند؟ تجارت

 در ولي دانيم،نمي دوره اين پارسيان درباره چيزي عمال ما

 سرزمين ساكنان كه نيستيم اطالعبي آشوري، هايسالنامه پرتو

 صنعتي فعاليتهاي خاطر به آنها، نزديك همسايگان ،(Manna) مانا

 ميالد، از قبل 883 سال در  قبال و بودند معروف هنري و

 آنها از مفرغي ظروف و ظرف از مهمي خراج و باج  آشوربانيپال

 سال در سوم پيلسرتيگالت توسط شده مقرر خراج.  60است گرفته

 ساير كنار در ها،مادي روي و پارس سرزمين بر ميالد از قبل 744

 15 و الجورد سنگ ُتن 9 شامل ،(اسب حيوان، نقره، طال،) محصوالت

 . 61است بوده مفرغي اشياء ُتن

بنابر اين بايد بپذيريم كه صنعت پارس، قبال از اين كه 

آنها شمال غربي ايران را ترك كنند   احتماال  به سطح كامال 

باالئي ترقي كرده بود. آيا آنها اين مشاغل را پس از رسيدنشان 

به ناحيه درياچه اورميه ياد گرفته بودند، ناحيه اي كه با 

ز دو دروازه طبيعي  نفوذ ناحيه اي در شرق  درياي خزر  يكي ا

يا از قبل، و در اين صورت  با  –به ايران را تشكيل ميداد 

عبور از دره هاي قفقاز كه در آن  فرهنگهاي كهن  فلزكاران 

زبر دست و استاد برخاسته بودند؟ حالت شناختهاي ما  هنوز 

 امكان حل اين مسئله را نمي دهد.

  

 

ه آمدند و در جنوب اين نگاه گذرا  درباره قبايل پارس ك

غربي ايران  سكونت اختيار كردند، ناحيه اي كه امپراتوري 

ما را وا مي دارد كه هم  بزرگ آنها از آنجا آغاز مي شود ،

كه در  به ويژگيهاي اين مردمان  در ابتداي شكل گيري اشان،

صحنه تاريخ ظاهر مي شوند، بينديشيم، هم به شرايطي كه  تثبيت 

آنها را در  اين قسمت از ايران  امكان پذير و تحكيم سياسي 

 خواهد ساخت.  

فكري كه اخير در حال پيشرفت است و در آنها كوچ نشيناني 

را مي بيبند كه با دامهايشان  براي جستجوي مرتع جابه جا مي 

شوند  بايد در آن تجديد نظر شود. اينها ابتدائي نبودند،  

ال و برجسته فرهنگ بودند، اين قبايل از قبل داراي سطح نسبتا با

جامعه آنها  از قبل  نوعي درجه بندي كامال برقرار شده اي را، 

كه به نحو بسيار خاصي در بين آنها ديده مي شود، مي شناخته 

است قدرتي مذهبي، كه بطور آگاهانه اي شخصيتي روحاني و با 

                                                           
60- I. M. Diakonov, op. cit.,. pp. 156-159. 
61- Ibidem. p. 196. 



نفوذ  آن را ادره مي كرده است، كه صفه هاي شكوهمند با 

يشان آن را ثابت مي كنند. صفه ها و نيايشگتههائي نيايشگاها

كه هر يك در محوطه مربوط به خودشان و از همان هنگام  ساكن 

شدنشان در زميني كه انتخاب كرده اند، برپا شده اند.  مسلم 

است كه اينها  مالك گاو نر و اسب بوده اند. اين حيوانات، 

ا وسيله موجوديت كه جا به جا شدن آنها را تسهيل مي كرده، تنه

آنها را تشكيل نمي داده است. بنابراين، به باور ما، دست كم  

آخرين  اين جا به جائي ها  كه آنها را به شمال غربي ايران 

 آورده است،  بيشتر دليل سياسي داشته  تا جستجوي مراتع جديد. 

پذيرفته شده است، و من خودم يك سوم قرن است كه به آن 

ش  جنگندگان اين جنگجويان سوار كار پارسي باور دارم كه ارز

است كه  به آنها امكان قدرت گرفتن در اين سرزمين را داده 

است . از نظر ما،  امروزه  واقعيت حالت كامال متفاوتي دارد. 

 فاتحيني وجود نداشته اند،  فتوحاتي وجود نداشته است!

 نورسيدگان روي فالت ايران، همه از اصل آريائي و ماد و 

پارس، مدتي  در تابعيت كامل  قدرتهاي بزرگ يا قدرتهاي محلي 

بوده اند.  اين امر هم شامل  پارس ها كه رعاي ايالمي ها 

بودند،  و هم مادها  در شمال مي شود كه در حوزه تاثير  

آشورها يا اوراتوها  ساكن شده اند و شاهان محلي  اليپ يا 

ه،  اين تابعيت سياسي مانا  آنها را پذيرفته اند. با اين هم

ايرانيان در تقابل با  گسترش  تدريجي  تاثير  اين مردم با 

 زبان  ايراني نبوده است.

در نواحي شمال، در جوار  آشورها يا اورارتوها،  جائي 

كه مادها در آن بودند، منابع نشان مي دهند كه نفوذ  زبان 

يست كه ايراني  در بين بوميان تا چه حد بوده است. ترديدي ن

همراه با آن،   نشان دهند نفوذ فرهنگ آنها و حتي شايد مذهب 

ماديها نيز هست. به اين ترتيب، با اطمينان پي مي بريم كه  

اعضاي  سلسله هاي كوچك محلي، از قطعا از منشا بومي، نامهاي 

      62ايراني داشته اند

 به ايالميان و پارسيان بين رابطه در نيز مشابهي مورد

 تحويل هاينوشتهگل ايالمي زبان كه ديديم. است آمده وجود

 در شوش كاخهاي به پارسيان، توسط شده ساخته گوناگون محصوالت

 پارسي لغات تعدادي شامل قبل همان از ميالد، از قبل هفتم قرن

 مادي كيفيت به يا روش به پوشاكي كه شده قيد اگر. است بوده

 بوده امتيازاتي داراي پوشاك اين كه است معني اين به بوده،

 ذكر پارسي عنوان كوتاه هاينيزه از يا تيردان يك از اگر. است

 بوده برتري داراي هااسلحه نوع اين كه است معني اين به شده،

 همان از قبايل، اين سكونتگاه به نزديك ناحيه مكاناسامي. است

                                                           
62 - E. A. Grantovskiy, op. cit. passim et  p. 219. 



 حضور از هائينشانه داراي ميالد، از قبل هفتم قرن اواسط

 به نزديك آِبدز، كنوني رودخانه ترتيب اين به. آنهاست

( Idide) ايديده آشوربانيپال هايسالنامه در ،(شوشتر)هيدالو

. است شده مشتق پارسي( dida) ديدا از كه نامي است،شده ناميده

 شهر» ،(دژ و قلعه» معني به daeza- داِازا نام اوستا در

 اين روي كه  دزفول شهر هم هنوز امروزه كه آمده،( استحكاماتي

 . 63دارد خود بر را نام اين است، گرفته قرار رود

 طوالني مدتي براي كه را بومي عنصر اهميت نبايد اينها همه

 دوم كوروش. دهد كاهش است، كرده حفظ را خود قدرتمند موقعيت

 ايگسترده بطور كه كردهمي سلطنت پارس از مردمي بر قبل از كه

 و نامدمي انشان شاه را خود هم هنوز اند،بوده زبانايراني

 نام ميالد، از قبل سوم هزاره از كه بردمي بكار را ايكلمه

  .64است بوده زاگرس در واقع ايالم از بزرگي قسمت

 داريوش، تاجگذاري از پس ايران، مختلف قسمتهاي در شورشهائي 

 مملكت گيريشكل همچنين. است طلبانهاستقالل احساسات دهندهنشان

 به تمايل دهنده نشان هخامنشي امپراتوري سقوط از پس اليمائي

 .است ايالمي دولت احياء نوعي

 حوالي در يا دوم نيمه در مهم بسيار و سياسي اقدام اولين

 اين. آمد عمل به قبايل اين توسط ميالد از قبل هشتم قرن آخر

 قبل كه را خود اختالط و آميختگي آنها كه بود هنگامي اقدام

. پذيرفتند بود آنها زبان اجتماع و وحدت بر مبتني چيزي هر از

 گذاشت، آن بر را خود نام و بود سلسله بنيانگذار كه هخامنش

 وحدت اين اوايل. شد سياسي اقدام اين تحقق موجب پستئيس يا

 توسط ايالمي قدرت انهدام. بينيممي همانجا در را پارس قبايل

 اين نيم، و قرن يك فاصله در. كرد مساعدت وحت اين به آشوريها

 اين به. شودمي جهاني امپراتوري اولين به تبديل قبايل اتحاد

 پشت را مرحله سه يالما به رسيدنشان از پس پارسي قبايل ترتيب

 :گذاشتند سر

 . شدند متحد ايقبيله صورت به خانوادگي طوايف: اول مرحله

 مشترك سازماندهي يك تحت قبيله تعدادي اتحاد: دوم مرحله

 (.ِپس تئيس يا هخامنش)

 طبق دوم، كوروش توسط پارس قبايل تمام پيوند. سوم مرحله

 (.Herodot, I, 125) هرودوت گفته

 منابع قبليدوره مثل نيز پارسيان سوم دوره اوايل براي

 مادها از پارسيان كه شودمي تصور كه هرچند نداريم، نوشتاري

                                                           
63- E. A. Grantovskiy, op. cit., p. 184. 

در  انشان .بوديافته نام تغيير پرسا و پارسوماش به او اجداد توسط قبال نام اين كه- 64

 زملن داريوش ذكر شده است.

V. O. Tiurine, Vestnik Drevnei Istorii 1962/4, pp. 111-130 - 
 و اكدي ايالمي، هاينسخه از 4 و â4 سوم، ستون بيستون، كتيبه در انشان جديد ائت)قر

 (.آرامي



 اقتباس با را خط اين نيز مادها. اندبرده ارث به را ميخي خط

 اين مدافع كه استرووه. و. آوردند وجود به اورارتورها از

 به را هخامنش نوه آريارام، كتيبه با طالئي پالك بوده، نظريه

 به مربوط پالك اين قدمت. است كرده تصور موثق و معتبر مثابه

 . 65است اول كوروش برادر و داريوش پدربزرگ

 دقيقآ  پارسيان آنها، زمان در كه داشت باور بايد ولي

 و هند يعني خود دور خويشاوندان و خود همعصران همانند

 .اندنوشتهمي كم بسيار ها،رومي ها،اروپائي

                                                           
65- Etudy po istorii severnogo Pritcernomoriya, Kavkaza i Sreddnei Asii, Leningrad 1968, p. 51. 


