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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۰۳/۰۹/۲۰۱۸      دری شده و ارسال از: داکترعزیز شمس

        مهرمهرداد ایراننوشته از: 

 3 : نام آریایی، نژاد آریایی، کوچ آریاییجعلیسه عنوان   
 پایانقسمت سوم پیوست بگذشته 

سانسکریت،  در« اهی/اژی«. »ای آفریداهریمن، بسیار اژِی رودخانه»همچنین در متن پهلوِی تفسیر وندیداد، چنین آمده است: 
 شود.کند و خشکسالی میها را زندانی میاژدهایی است که آب

  
 فرگرد دوم(فصل دوم یا ها بارآور گیاهان باشند... )پیش از ]آن[ زمستان، در پی تازش آب، این سرزمین ۲۴

« اژی»ها به گونۀ های شمالی )سرچشمۀ رودهای جنوبی(، برهان خشکی مذکور بوده و در استورهگویا، آغاز یخبندان در سرزمین
 آمده است.

مزدا و جم هورچهر به هر روی، گزارش بندهای چهارگانۀ َمطلع فرگرد یکم وندیداد، در اصل بازگفِت برخی رخدادها میان اهوره
 دوم است: فصلپسر ویَونگهان در 

 است.« فرگرد دوم»از بخش یکِم  5-20، گزارش بندهای «فرگرد یکم»از  2و  1بندهای 
 از بخش دوم آن است. 21-23نیز، گزارش بندهای  4و  3بندهای 

یکم و دوم وندیداد را به عنوان سند ادعای خود در فصول[ ]، در حالی فرگردهای «کوچ آریاها»نشده باورمندان به فرضیۀ اثبات
نشده « آریایی»کنند که، در این متون هیچگونه اشارۀ مستقیم و یا غیرمستقیمی به اشخاص یا جمعیتی به نام این باره ذکر می

 است.
مزدا یکم مقدم است. زیرا در آن )فرگرد دوم(، شاهد همپرسگی اهوره فصلبر « زمان رخدادها»ظر دوم وندیداد از ن صلهمچنین ف

مزدا در حال بازگویی (، اهوره1-4یکم )بندهای  صل( همچنین در آغاز ف2تر با جمشید هستیم.)بندبا زرتشت دربارۀ همپرسگی متقدم
 ها است.یز بازگفت فهرستی از نحوۀ آفرینش دیگر سرزمیندوم و سپس ن صلچکیدۀ کوتاهی از برخی رخدادهای ف

  

، 1( و بخش تعلیقات مینوی خرد... )پرسش30(، بندهش )فصل20(، داِدستان دینیگ )پرسش809کتاب نهم دینکرد )ص
 (:115بند

پُل »به بلندی یکصد مرد  های شمالی فالت، البرز(، بر قلۀ داییتی؟ )با آب یا رود داییتی یکی نیست(وج، در باال )بخشدر ایران
داور «)ایزد َرشن»قرار دارد و در زیر آن، در وسط، دوزخ است ... )در بندهش( پل چینَود به منزلۀ دو بازوی ترازوی « چینَود

کارهای مردم در آن جهان( تصور شده است که یک بازوی آن در بُن البرز در شمال و بازوی دیگر در سر البرز در جنوب قرار 
گرفته در شمال های سرِد موسوم به جایگاه اهریمن و جایدوزخ: دهانۀ آتشفشان دماوند؛ در اینجا، متفاوت با ماهیّت سرزمیندارد.)

 وج هم الزاما باید دربرگیرندۀ البرز باشد(وج و بر روی البرز است. پس مرزهای ایراندر ایران« چینَود»جغرافیایی فالت()یعنی، 
 

 تر پهلوی اتخاذ شده(، آمده است:ر روایات فارسِی داراب هرمزدیار )گویا از یک ماخذ قدیمیای ددر گزارش منظومه
رسانید و  ]یما [اهریمن، تهمورث را در نشیب البرز بر زمین زد و او را بلعید ... خبر مرگ او را "ایزد سروش" به جمشید»... 

بخوانی تا او نزد تو آید. زیرا اهریمن شیفتۀ سرود و  بدو گفت: چارۀ بیرون آوردن تهمورث از شکم اهریمن، اینست که سرود
غالمبارگی است ... جمشید، تهمورث را از شکم اهریمن بیرون کشید و خود از پیش او بتاخت. اهریمن هم نومیدانه به دوزخ 

قرار   ( در آنبه بالین تهمورث آمد و دستور داد برای وی استودانی بسازند و او را )بر فراز البرز ] یما [گریخت. سپس جمشید 
 «.دهند

 
بینیم، در البرز است. همچنین روشن است بر پایۀ این روایت، آخرین گزارشی که از تهمورث زیناوند )هوشیار( در اسناد کهن می

»... خوانیم گردد. در متن میکه، دورۀ مربوط به جمشید نیز از همین زمان و مکان، یعنی از مرگ تهمورث در البرز، آغاز می
؛ یعنی اهریمن به اپاختر )شمال( گریخته، «جمشید( از پیش او )اهریمن( بتاخت. اهریمن هم نومیدانه به دوزخ گریختیما یا )خود 

 جمشید از او دور شده )از پیش او بتاخت( و به آنجا نرفته است.یما یا و 
رسیم. بنابراین وندیداد میدوم فصل شویم؛ تا آنکه به گزارش جمشید روبرو نمییا یما در پس این روایت، ما با سند دیگری دربارۀ 

دوم وندیداد آغاز شده و طبعا مکان  فصلاز َمطلع گزارش « جمشیدما یا یدورۀ »ترین نتیجه اینست که، رخدادهای مربوط به منطقی
، که نشان دهد «تهمورث»ای مربوط به زمان پس از مرگ بوده باشد. زیرا هیچگونه گزارش و یا نشانه« البرز»بایست آن هم می

 های شمالی شده است، در دست نیست.البرز را ترک گفته و رهسپار سرزمین جمشید
 گردد:آغاز می« دوم وندیداد صلف»جمشید، از گزارش یما یا بدینگونه، روایت رخدادهای مربوط به روزگار 

 مزدا به جم:اهوره ۴
 آن باش. ... پس جهان مرا فراخی بخش، پس جهان مرا بباالن و به نگاهداری، ساالر و نگاهبان
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

چیست و کجاست.)آسیای غربی/فالت ایران= نخستین قدمگاه « جهان من )را(»شود که منظور از *در بندهای پسین، روشن می
 انسان پس از آفریقا(

 جم هورچهر: ۵
 من جهان تو را فراخی بخشم. من جهان تو را بباالنم و به نگاهداری، ساالر و نگاهبان آن باشم.

 اد سرد باشد، نه گرم، نه بیماری و نه مرگ.به شهریاری من، نه ب
... 
 جم، سیصد زمستان به سر آمد و...یا یما آنگاه به شهریارِی  ۸

، اعالم شد. بنابراین، در اینجا «َور»است. زیرا نوروز پس از پایان سرما و بیرون آمدن از « سال»*در اینجا، منظور از زمستان 
 است.« زمستان»واحد شمارِش سال 

 م هورچهر آگاهی دادم:جیما یا پس من به  ۹
ها و ستوران و ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان. و رمهاین زمین پر شد و بر هم آمد از رمه

 مردمان، بر این ]زمین[ جای نیابند.
 وهوا )پیش از یخبندان(، باعث رشد تجمعات جانوری و انسانی شده است.*شرایط مساعد زندگی و آب

بَرُسفت و به ی زرین «سوورا»جم به روشنی، به سوی نیمروز، به راه خورشید فراز رفت. او این زمین را به یما یا آنگاه  ۱۰
 بِشفت و چنین گفت:« اشترا»

 ها و ستوران و مردمان را برتابی.ای سپندارمذ )ایزدبانوی نگهبان زمین(؛ به مهربانی فراز رو و بیش فراخ شو که رمه
 رویم(در نیمکرۀ شمالی زمین، زمانی که در میانۀ روز به سوی آفتاب حرکت کنیم، به جنوب می*نیمروز: جنوب )

ها و ستوران و مردمان فراز رفتند، به تر بود، فراخی بخشید و بدانجا رمهسوم بیش از آنچه پیشپس جم این زمین را یک ۱۱
 خواست و کام خویش، چونان که کام هر کس بود.

 

 آفریده، با ایزدان مینوی نامَور، انجمن فراز برد.وجِ نیکمزدا در ایرانرهدادار اهو ۲۱
 آفریده، با برترین مردمان )مردم گرانمایه( نامَور، انجمن فراز برد.وجِ نیکرمه در ایرانجمشید خوبیما یا 

 ... )و( بدان انجمن)ها( در آمد)ند(.
رسند. یعنی وج( میهای پیشاهنگ به دائیتیا )در ایرانجام گروه*پس از سه بار فراخ شدن زمین و حرکت به سوی جنوب، سران

اولیه از « گسترش»از مبدأ یک سرزمین شمالی به قصد فالت ایران؛ بلکه به شکل « کوچ»ایشان حرکت خود را نه به صورت 
 د.نماینتِر همان سرزمین آغاز میهای جنوبیتر در محدودۀ جنوب البرز، به سوی بخشهای شمالیبخش

 

 مزدا به جم:اهوره ۲۲
 آور است.بدترین زمستان بر جهان اَستومند فرود آید که آن زمستانی سخت مرگ

 ها به بلندای اَِردوی.ها بارد بر بلندترین کوهآن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پربرف است. برف
، اتفاقا در شرایطی 5اند. بلکه مطابق با نیمۀ دوم بند هبه سوی جنوب حرکت نکرد« سرما»*ایشان، هیچگاه بر اثر فشار 

 شود.( است که گزارش آمدن سرما به ایشان داده می21-22و تازه در اینجا )بندهای  اند؛یافتهبخش گسترش میرامش
 کند(آغاز می 31ها را از بند انجام آن« جمیا  یم »شامل مجموعه دستورهایی است که ) ۳۰-۲۵
 «...(روَ »ساخت ) ۳۳-۳۱

 نبوده است.« زیرزمینی»*بر خالف باور عمومی، این سازه یا پناهگاه، 
را همان جیحون آسیای « دائیتیا»دوم است. مطابق فرض باورمندان به نظریۀ کوچ، که به غلط  صل، واپسین بند از ف«43»بند 

رسد و بری!( حرکت خود را آغاز کرده و در پایان به دائیتیا میای مجهول )جنوب سیسه بار از ناحیهیا جم  م یدانند، میانه می
(، دیگر گزارشی مبنی بر حرکت یا گسترش به سوی جنوب 43دوم ) صلپس از بند پایانی فدانیم، سازد. از سویی میمی« َور»

همان سند، در  5بق گزارش بند دوم وندیداد، مطا فصلنیاز به یادآوری نیست که، گسترش به سوی جنوب در  خورد.به چشم نمی
گزارش سرما به ایشان رسیده و  22شرایط دور از سرما و یا گرما رخ داده است و تازه پس از رسیدن به داییتی است که در بند 

 شود.دیگر گسترشی به سوی جنوب در کار نیست و برای در امان ماندن از سرما، پناهگاه )َور( ساخته می
  

هزار سال  5تا  3هواشناسی جهان، هچ سرمایی در بازۀ زمانی رخ داده نیز، مطابق نمودارهای دیرین دربارۀ سرمای معروف
بلکه  شود.کنند، دیده نمیهای شمالی عنوان میپیش که مدعیان کوچ آن را زمانی برای فرار به اصطالح آریاییان از سرزمین

 هم باعث ساخت َور، و نه کوچ به جنوب، شده است.تر رخ داده که باز هایی بسیار کهنسرمای اصلی در زمان
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دانشنامه کاشان: 3دکتر جهانشاه درخشانی، در باب انتشار جلد -
هایی از (، نسخه1998،1377پس از چاپ نخست کتاب به زبان آلمانی )

ایرانشناسان، آشورشناسان خصوص خاورشناسان، به و نمحققی آن برای
 فرستاده شد و یا از سوی آنان تهیه گردید. و مصرشناسان
آمیز بوده علمی جهانی دربارۀ این کتاب، مثبت و ستایش هایبازتاب انجمن

ای از پژوهشگران و نیز نشریات علمی خاورشناسی آن را تایید است. پاره
و برخی دیگر سکوت اختیار کردند، بدون آنکه تاکنون استدالل علمی 

 مخالفی ابراز شده باشد.
درآوردی دوران ، در رسالۀ کوچ آریاییان از مفاهیم مندکتر آزاده احسانی-

 :استعمار
ما ایرانیان که سخت به میراث به اصطالح علمِی  ،برعکسامروزه 

های کتاب پایبندیم و همچون آیه قبل قرناستعمارگران اروپایی در چند 
اکنون دیگر کسی در آنجا،  شمارند.می« نامستند»و « گذشتهتاریخ»نگریم؛ اما در آمریکای شمالی، آن میراث را مقدس به آن می

در حال پیرایش )اصالح( و بازنگری  تحقیقاتآورد، و همۀ آن اروپاییان را دانش ناب به شمار نمی قبل قرن ۳ تحقیقاتها و نوشته
 قرن ۳های علوم انسانِی پژوهش« از رده خارج کردنِ »توان بینم، می، زیرا آنچه را من می«اصالح»توان گفت است. حتا نمی

 گذشته )دوران استعمار اروپایی( نامید.
 دانند؟می« از رده خارج»را  تحقیقاتو اما چرا امروزه آن 

های سیاسی زمان خود نبوده است و آنان بیشتر بر پایۀ جریان تحقیقیدوراِن استعمار، علمی و  محققینزیرا برین باورند که هدف 
های آمریکای امروزه در دانشگاهانش. سازی و گسترش د اند، نه در راه آگاههای استعماری کشورهایشان دست به قلم بردهو هدف

های مردان سیاستمدار اروپایِی مسیحی و یا گاه یهودی که خود را در جایگاهی باالتر از شمالی، باور بر آن است که پژوهش
 توانسته است راستین و صد در صد علمی بوده باشد.پنداشتند، نمیشرقیان و آفریقاییان و بومیان آمریکا و استرالیا می

زیر فشار استعمار، این مفاهیم ناآشنا  ما رسد که پدران و مادرانهم نمی ما ، حتا به ذهنقرن ۳اکنون هم پس از گذشت نزدیک به 
ریشه  ، چنان در نهادماقرن ۳اند. مفاهیمی که امروزه پس از کرده کشورما تحقیقی -و نادرست را پذیرفته و وارد سامانۀ علمی

ها همان مفاهیم کنیم که شاید اینیک آن هم گمان نمی یبسیار دشوار گشته است؛ و حت ما ها براییدن از آناند که دست کشدوانیده
 دوران استعمار باشند.« [خود ساختۀ ]من در آوردیِ »

عمار دوران است تحقیقکرده و پیشرو باشیم و با بدگمانی به  تحقیقها در این زمینه امروزه به جای آنکه ما شرقیان بیاییم و خودما
ایم. اما اینک این خود غربیانند که در جایگاه دل بسته و پایبندشان شده« گذشتهتاریخ»های بنگریم، اما بدبختانه سخت بدان داستان

های سیاسی آنان در آن زمان، بر پایۀ سودجویی تحقیقاتدانند که ها میاند. امروزه غربیدوران استعمار برآمده تحقیقاتباطل کردِن 
 و اقتصادی انجام شده است. اما شگفتا که ما همچنان سخت به میراث نیاکان استعمارگر آنان وفاداریم!

  
 منابع:

 1370ها(، به کوشش دکتر جلیل دوستخواه، انتشارات مروارید، اوستا )یَشت -
 1390دادگی، فرنبغ، بندهش، ترجمۀ دکتر مهرداد بهار، تهران، انتشارات توس،  -
 1379خرد، ترجمۀ احمد تفضلی، تهران، انتشارات توس،  مینوی -
 1382، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات، 3درخشانی، جهانشاه، دانشنامه کاشان جلد  -
 1393شناسی، دانشگاه تهران، نامۀ کارشناسی ارشد باستانفیروزی، سورنا، پایان -
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 پدیا(، وندیداد/فرگرد اول، فرگرد دومدانشنامه آزاد )ویکی -
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