مقاله

اقوام ايران زمين بر مبناي سنگ نوشتهها و سنگ برجستهها
سهيال شهشهانی
واژه های کلیدی :کتیبه های هخامنشی ،اقوام منطقه ،زبان ،خصلت ها
مطالعه کتیبههای هخامنشی مطالب مهمی را در مورد اقوام به ما نشان میدهد .البته اين گونه
اطالعات برگرفته از نوشتههای معتبر میباشند امّا بصورت کامل نمیتوان انتظار تعريف برابر
امروز از قوم را انتظار داشت .در کتاب پیرلوکوك (Pierre Lecoq) 1کتیبههای هخامنشی،
برگرفته از مورخ يونانی هرودوت آمده است ،داريوش قلمرو حكومتی خود را تقسیم به بیست
قسمت (ساتراپی) کرده و در هر قسمت «يك قوم جايگاه حكمفرما دارد» (ص .)131اين به
وضوح نشان میدهد که الزاماً همة ساکنان آن منطقه از آن قوم نیستند بلكه حاکم که «از
باالترين طبقات» است از آن قوم میباشد .در ضمن هر يك از بخشها يك شهر اصلی داشتند
که مقر حكومتشان بود .بنابراين به وضوح پیداست که بیست شهر با حاکمانی از بیست قوم
حكومت بخش های مختلف ايران زمین را به عهده داشتند .اضافه بر اين در هر يك از اين
بخشها میبینیم نام اقوام مختلف ذکر میگردد .هر چند در اين فهرستی که قابل دسترس است
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نام قومها در بخشهای مختلف و حتی مجاور نیز نمیآيد که مشترك باشند  ،به غیر از 1
نمونه کاسپیها در بخش  11و  11و پاريكانها در  11و .11
امّا به راحتی میتوان فرض کرد که اشتراك وجود داشته و شايد قید آن در آن زمان الزم يا
شايد در يك کتبیه واجب نبوده است .در ضمن نبايد تصور کرد که اقوام کوچكتر و غیر حاکم
زير مجموعة قوم حاکم بودهاند.
اين  11بخش يا ساتراپی به ترتیب عبارتند از (ص : )131-33
 -1يونها ،مگنتهای آسیا ،ايولیها ) ،(Eoliensکاریها لیكیها ،میلیها ،پا مفیلیها .
 -1میسیها ،لیدیها ،السونیها ،قبالیها ،هیتیها .
 -3فريجیان ،تراکیايیهای آسیا ،پافالگونیها ،مارياندينها ،سريانیها.
 -4سیلیكیها.
 -1فنیقیان ،سريانیهای فلسطینی ،قبرس.
 -3مصر :لیبیايیها.
 -1ستغیديان ،قندهاریها ،داديسها ،آپاريتها.
 -3شوش [عیالمیان] ،کیسیها.
 -9بابلی ،آشور ،آشوريان.
 -11مادها («اکباتان و باقی سرزمین ماد») ،پاريكانها ،اورتوکوربیانتها.
 -11کاسپیها ،پوزها ،پانیماها ،داريتها.
 -11باختريان (بلخیان) ،تا ايگلها.
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 -13پاکتیها ،ارمنیان.
 -14سگرتیها [= اَسَگَرتیها] ،سرنگونیها [= درنگیان] ،تمنیها ،اوتیها ،میكیها ،جزاير
دريای اريتره.
 -11سكايیان ،کاسپیها.
 -13پارتها ،خوارزمیها ،سغديان ،آريايیها.
 -11پاريكانیها ،حبشیان آسیا.
 -13ماتینها ،ساسپیریها ،االرودیها.
 -19موسخیها ،تیبارنیها ،ماکرونها ،موسینكها ،مارها.
 -11هنديان.
حائز اهمیت است که هر چند هخامنشیان از قوم پارس و آريايی بودند ،در اين فهرست
آريايیها جزء پارتها و نامشان بعد از خوارزمیها و سغديان میآيد.
اين فهرست قوم پارسی را ذکر نمیکند ،زيرا قوم نامبرده جز مالیات دهندگان به پارسیان
نبودهاند (ص  .)131اين فهرست شامل تمام اقوام که با داريوش ارتباط داشتند نیست و
نويسنده نام اقوام زير را به عنوان واحدهايی که برای او هديه میفرستادند میآورد :حبشیان
افريقا ،کولیخیدهای قفقاز و عربها .اينها در درون ايران زمین محسوب نمیشدند (ص
.)133
فهرست باال بر مبنای هرودوت است ،و در فهرست هخامنشیان نام اقوام ديگری نیز میآيد
(ص  :)131آکوفیها ،ارخوزیها ،دهه ،مكیها (ماکايیها) ،کاپادوکیايیها ،نحوة ارائه و
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ردهبندی هخامنشیان نیز متفاوت است .در يك فهرست تقسیمبندی بصورت زير است و در
فهرست کتیبة بیستون تعداد و نظم ديگری به خود میگیرد:
 -1پارس  -1ماد  -3عیالمی --4پارت  -1آريان  -3باختری  -1سغديانه  -3خوارزمی -9
درنگی  -11ارخوزی  -11ستغیدی  -11قندهاری  -13هندی  -14سكايیان امیرگی -11
سكايیان تیگر خوذه  -13بابلی  -11آشور  -13عرب  -19مصری  -11ارمینه  -11کاپادوکیايی
 -11لیديايی  -13يونان  -14سكايیان ماوراء بحر  -11تراکیا (اسكودرا)  -13يونانیان (آسپید
وفور)  -11لیبیايیها  -13حبشیان  -19مكیان  -31کاریها .
فهرست ديگری که هرودوت ارائه میدهد مربوط به نیروی ارتش میشود که اينجا نیز
تقسیمبندی بر مبنای اقوام میباشد (ص :)141
 -1پارسیان

 -13پاريكانیان

 -1مادها

 -11اعراب ،حبشیهای افريقا

 -3کیسیها (=عیالمیان)

 -13لیبیايیها

 -4هیرکانیها (گرگان)

 -19پافالگونیها ،ماتینیها

 -1آشوريان ،کلدانیان

 -11لیگیها ،مارياندينیها ،سريانیها

 -3باختريان (بلخیان) ،سكايیان امیرگی

 -11فريكیان ،ارمنیان

 -1هنديان ،حبشیان آسیا

 -11لیديايیان ،میسینیها

 -3آريانها

 -13تراکیان

 -9پارتها ،خوارزمیها

 -14قبلهيان
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 -11سغديان

 -11موسكیان ،تیبارنیان

 -11قندهاريان ،داديكیها

 -13ماکرونیان ،موسینكها

 -11کاسپیها

 -11مارها ،کولخیديانها

 -13سرنگیان (= درنگیانه)

 -13اال رودیها ،ساسپیرها

 -14پاکتیها

 -19مردمان جزاير اريتره (ص )141

 -11اوتیها ،میكیان (= ماکا؟)
بدين ترتیب میبینیم در حكومت و در ارتش واحد قوم اساس تقسیمبندی و همكاری با دولت
مرکزی بوده است و لقب «شاه اقوام» به سران نظامی داده میشد (ص .)143-44
دهیو ) (dahyuدر متون فارسی باستان معنی مردم يا قوم را میداد (ص )141و با گذر زمان
نام اقوام يا مردمان به منطقهای که روی آن زندگی میکردند اطالق میشد و در نتیجه به آن
سرزمین نیز اين نام گفته میشد (ص .)143حكومت مرکزی از طريق ساتراپها يا بخشها از
سرزمینهای مختلف مالیات دريافت میکرد و از طريق قوم حاکم نیروی نظامی برای فعالیت
های ارتشی به مرکز فرستاده میشدند و يا در مكان الزم حضور میيافتند.
نقش برجستههای تخت جمشید همین اقوام مختلف را با لباسهای ويژه خود در حال ارائه
هديه که نشان ارتباط با حكومت مرکزی و با هم پیمانی يا «حمايت» است نشان میدهند.
پیيرلوکوك سپس به بررسی تك تك اقوام در يك فهرست که شامل  43قوم است میپردازد
و جستجوی زبان شناسانه ای برای تعريف اين نامها انجام میدهد (ص  144تا  .)113ما به
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ذکر نام با اندك توضیح بسنده میکنیم .در نقشه نام اقوام را همراه با شماره های زير مشخص
میکنیم:
 -1آريانها -اين قوم در نزديكی هرات مستقر بودهاند.
 -1آريايیها -قوم هند و اروپايی که به ايران و هند آمدند فقط در اوستا از عبارت «اقوام
آريايی» نام برده شده است.
 -3آسپید وفور -به برخی از يونانیان گفته میشد که کاله گِرد بر سر میگذاشتند.
 -4آشوريان .
 -1آکوفكیان -کوفه به معنی کوه نشین و با واژة کوفس «کوچ» که در سرزمین بشاگرد رايج
است  ،يكی میدانند.
 -3اتیوپیان (حبشیان) ،کمبوجیه آن ها را مغلوب و سرزمینشان را کوشا نامید.
 -1ارخوزيان (رخجیان) -در ناحیه قندهار امروزی ساکن بودهاند ،سرزمینی که رودخانههای
بسیار داشته است.
 -3ارمنیان نام سرزمین است قبل از ورود ارمنیان.
 -9اسگرتیان -نزديك به قوم پارس بودهاند ،چادرنشین و در سرزمین ماد نامشان ذکر شده
است.
 -11امیكرکیان -ازسكايیان هستند.
 -11اورتوکور ببانتها -محل سكونتشان سواحل دريای خزر به سوی شرق بوده و شايد
همان سكايیان تیگر خوزه (با کال خود نوك تیز) بودهاند.
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 -11بابلیان -اينها با آشوريان تشكیل يك ساتراپی را میدادند.
 -13باختريان (بلخیان) :در ناحیه بلخ کنونی ساکن بودند.
 -14پتیخوريان -اينها به احتمال قوی يك خاندان مهم در کنار هخامنشیان و مغ ها بودند و
تشكیل يك قوم را نمیدادند« .شخصیتی که در آرامگاه نقش رستم پشت سر داريوش ترسیم
شده است( .ص  )141از اين خاندان بوده است.
 -11پارتها -خراسان کنونی محل اقامتشان بوده است.
 -13پارسیان -قبل از اشغال سرزمین عیالم ،در مجاورت درياچه ارومیه بودند.
 -11پاريكانیان -اينها در منتهیالیه جنوب شرقی ايران در سواحل خلیجفارس ساکن بودند و
در شمال اکباتان.
 -13پاکتیان -به احتمال قوی محل اقامتشان نزديك ارمنستان بوده است.
 -19تراکیان -شايد از سكايیان ايرانی شده بودند ،در غرب دريای سیاه.
 -11خوارزمیان -قوم مهمی در ايران شرقی بودند مدتی در نزديكی دريای آرال و نام آن ها
«سرزمین بر آمدن خورشید» يا خراسان را میدهد.
 -11درنگیها -در ناحیة سیستان کنونی بودند هر چند نام سیستان از «ساکنان متاخرتر سَكَه
(سكستان) گرفته شده است (ص .)111
 -11دههها -به معنی مردان يا مردم  ،ولی محلی در مورد آن ها قید نشده است.
 -13ستغیديان -نزديك قندهاريان بودهاند.
 -14سغديان -در ناحیة سمرقند کنونی و در تجارت بین چین و غرب فعال بودهاند.
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 -11سكايیان -به معنی کوچندگان در سرزمین وسیعی بین صحرای اوکراين و آسیای میانه در
حرکت بودند اما تشكیل نظام حكومتی مستقری را ندادند .بخشی از آن ها در شرق در
ترکستان ختنیها هستند .آن ها نام خود سكستان را به سیستان دادند .بنابر يهوديان نام آن ها
در فهرست اقوام در سفر پیدايش "اشكناز" آمده است (ص .)111
 -13سكايیان تیگر خوذه يا سكايیان با کاله خود نوك تیز هستند که نقش برجسته آن ها
شهرت دارد.
 -11عربها -به احتمال قوی قبیلهای عرب در سوريه بود که جزء ساتراپی هانبوده ومبلغی
به عنوان هديه برای شاه میفرستاده است.
 -13عیالمیان -در اطراف شوش مستقر بودند.
 -19قندهاريان -مكانی بین کابل و تكسیال را در اختیار داشتند.
 -31کاپادوکیه -منطقهای کوهستانی بین دريای سیاه و دريای مديترانة شرقی بوده است.
 -31کاریها -اقوامی در غرب آسیای صغیر بودند که مشخص نیست بومی و يا هند و
اروپايی بودند.
 -31کاسپیها -در کرانههای دريای کاسپین (خزر) بودند.
 -33کیمريان -اقوام ساکن در سواحل شمالی دريای سیاه بودند.
 -34لیبیانی -مكان آن ها مشخص نشده است اما نام آن ها بابلی است (در نقشه در ساحل
جنوبی مديترانه است).
 -31لیديايیها -پايتختشان سارد بوده بنابراين در شرق يونان بودهاند.
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 -33ماتینی ها -در نزديكی درياچه ارومیه ساکن بودند و پس از دورة هخامنشی ايران شده و
در سرزمین «ماد آتروپاتن سكونت داشتند (ص .)111
 -31مادها -از مهمترين اقوام ايرانی که تشكیل دولت سازمان يافته با ارتشی منظم دادند .مادها
خود شامل شش قبیله بودند :بوسها ،پارتاکنیها ،استروخاتها ،آپزونتاها ،بوديان ومغها.
 -33مرويان -قلمرو آن ها ناحیه مرو کنونی در شرق ايران بوده است .شايد معنای آن
«مرغزار» باشد (ص .)113
 -39مصريان.
 -41مكیان -اينها در سواحل خلیجفارس در نزديكی تنگه هرمز مستقر بودند و نام آن ها در
نام مكران هست که تشكیل ساتراپی  14را می داده است.
 -41هنديان -شرقیترين ايالت بوده بین خوزه سفالی رود سند و بلوچستان.
 -41هیرکانیان -در سواحل جنوب شرقی دريای خزر در کنار پارتها ذکر آن ها آمده و نام
آن ها در «گرگان» باقی است (ص .)113
 -43يونانیان -به معنی «آن سوی دريا» ،تشكیل يك ساتراپی را میدادند.

حال بپردازيم به متون کتیبههای هخامنشی .اولین موضوع مهم آن است که کتیبهها به سه زبان
فارسی باستان ،عیالمی و بابلی نوشته شدهاند ،و همین نشان میدهد امپراطوری چند زبانه بوده
و به اين چند زبان (زبان مكتوب) نگارش صورت میگرفت و به صورت انحصاری فقط به
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زبان فارسی باستان نمینوشتند .کتیبهها به ترتیب مربوط به آريارمنه ،کوروش ،داريوش اوّل،
خشايارشا ،اردشیر اوّل ،داريوش دوّم ،و اردشیر دوّم میباشند.
ابتداء (ص )111کتیبهای مربوط است به آريامنه که در آن خود را معرفی میکند ،شاه پارسی،
پسر شاه چیش پیش و نوة هخامنشی .او مردم پارس را خوب و دارای اسبان خوب ،که نشان
جنگاوری است توصیف میکند .بالفاصله او شاه بودن خود را مديون اهوره مزدا میداند.
کوروش خود را شاه جهان معرفی میکند و از بابل ،سومر ،اکد نام میبرد (ص  .)119سپس او
از شاه بابل سخن میگويد که با مردمانش با شرارت رفتار میکرده و آنان بسان اجساد شده
بودند (ص  .)111مردوك ،خدای بزرگ دلش به رحم آمد و شاهزادهای دادگر را به پادشاهی
آنجا در بر گماشت (ص  .)111مردمان سرزمینهای گوتی ،منده و سیاه سر نیز پیش پای او
سر خم کردند پس از آن مردم سومر و بابل را که «در برابر او سر فرود آوردند ،پای او را
بوسیدند» و او کوروش بود که با راستی و عدالت آن ها را پذيرفت .در کتیبهای که از کوروش
می باشد او مجدداً خود را شاه جهان ،پسر کمبوجیه ،از تبار جاودانه پادشاهی معرفی کرده خود
را شاه بابل ،سومر و اکد شاه چهار منطقة جهان معرفی میکند (ص .)111
در کتیبههای داريوش آمده است که او میگويد ما را هخامنشیان مینامند ،بدين دلیل که از
زمان های دور ما متمايز هستیم ....خاندان ما شاهی بوده است .بنابراين مشخص است که
رياست در يك قوم موروثی بوده است (ص .)111
او مردمانی که پیروانش بودند را بر میشمارد:
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پارسی ،ايالمی ،بابلی ،آشور ،عرب ،مصری ،ساکنان دريا ،لیديايی ،يونان ،مادی ،ارمنی،
کاپادوکیدايی ،پارتی ،زرنگی ،آريانی (هروی) ،خوارزمی ،ياختری (بلخی) ،سغدی ،قندهاری،
سكايی ،ستغیدی ،ارخوزی (رخجی) ،مكی ،کالً  13قوم (ص .)113
او رابطه آن ها را با خودش اين چنین توصیف میکند« :آن ها از من پیروی میکنند ،....بندگان
من بودهاند آن ها به من خراج میدادند ،آنچه از طرف من به آن ها گفته میشد ،خواه شب بود
يا روز آن ها آن را میکردند» ،و همة اينها «به خواست اهوره مزدا» بوده است ( .)113او سپس
از مسائلی که گئوماته مغ برای هخامنشیان بوجود آورده بود سخن میگويد و اينكه باالخره
داريوش او را کشت و مجدداً زمام امور را در مناطق مختلف به عهده گرفت .در عیالم ،در
بابل ،او در همه جا میگويد «به خواست اهوره مزدا» (ص  )111 ،113 ،111يا «اهوره مزدا مرا
پايید» (ص  ،)113و کل اقوامی که علیه وی شورش کرده بودند شامل پارس ،عیالم ،ماد،
آشور ،مصر ،پارت ،مرو ،ستغديان ،سكايیان بودند (ص  .)111سپس يكی پس از ديگری نحوة
کشتن شورشیان را قید میکند .و اينكه نهايتاً میبینیم همه اين کار را در يك سال انجام داده
بود (ص  .)143در کتیبة نقش رستم مینويسد «من داريوش هستم شاه بزرگ ،شاه شاهان ،شاه
مردمان از تمام تبارها» (ص  )131و میگويد «قانون من آن ها را نگاه داشت» و فهرست آن ها
در زير آمده است:
مادی ،عیالمی ،پارتی ،آريانی (هروی) ،باختری (بلخی) ،سغدی ،خوارزمی ،درنگی (زرنگی)،
اخوزی (رخرجی) ستغیدی ،قندهاری ،هندی ،سكايی امیرگی ،سكاهای تیگر خوذی  ،بابلی،
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آشوری ،عرب ،مصری ،ارمنی ،کاپادوکیايی ،لیديايی ،يونانی ،سكاهای آن سوی دريای
"تراکیايی" يونانی آسپید و فوری ،لیبیايی ،حبشی ،مكی ،کاری (ص .)131
بر سنگ برجسته ،مردمانی که تخت داريوش را از زير نگه داشتهاند دقیقاً شامل همان فهرست
باال هستند (ص .)111-139
موضوع بسیار مهم ديگر در مورد اقوام متفاوت که در کتیبهها آمده است مربوط میشود به
آنچه از منطقة اقوام مختلف به پايتخت خود آوردهاند .اين ها شامل مواد زير است« :چوب
سدر از کوهی به نام لبنان» که به وسیلة مردم آشور از لبنان تا بابل آورده شد و توسط کاریها
و يونانیان از بابل تا شوش برده شد (ص " .)133چوب يكارا" از قندهار و کرمان آوردند .طال
از لیدی و از بلخ بوده است .الجورد و عقیق از سغد بود و فیروزه از خوارزم (همان جا) .نقره
و آبنوس از مصر ،تزئینات ديوارها از ايونی بوده عاج از حبشه و هند و ارخوزی (رخجی)
(همانجا) .ستون های سنگی را از روستايی از عیالم به نام ابیرادو آوردند ولی تراشكاران از
يونانیان و لیديايیها بودند .زرگران از مادها و مصری ها ،چوب کارها از لیديايیها و مصریها
و مردانی که خشت میزدند از بابل بودند .تزئین ديوارها بوسیلة مادها و مصريان صورت
میگرفت (.)134
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مواد خام

مبداء

سدر

لبنان

چوب يكا

قندهار /کرمان

طال

لیدی/بلغ

الجورد

سغد

عقیق

سغد

فیروزه

خوارزم

نقره

مصر

آبنوس

مصر

عاج

حبشه /هند /ارخوزی

سنگ برای رستون

عیالم

متخصصان

منشاء قومی

تراشكاری سنگ

يونان/لیدی

زرگری

ماد/مصر

چوب کار

لیدی/مصری

خشت زن

بابل

تزئینان ديوار

ماد/مصر
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بدين ترتیب میبنیم نه تنها اقوام منشاء تقسیمبندی کشوری و نظامی بودند بلكه برای ساختمان
های سلطنتی شهری که اهمیت و ابهت اقتدار و شاهنشاه زمان را نشان میداد منابع طبیعی از
نقاط مختلف و متخصصان صنعتگر از مراکز مختلف قومی اعزام میشدند.
داريوش در جايی ديگر به صورت دقیق کار مردمان بابل را در خصوص ساختن کاخ در
شوش توضیح میدهد (ص « :)193کاخی که من در شوش ساختم از دور دست موادش آورده
شدند .و در عمق زمین کنده شد تا جايی که به سنگ برسد .وقتی که کامالً کنده شد ،روی
شفته پايههايش ساخته شدند 11.ارش  ،روی اين شفته کاخ ساخته شد .اين کار که زمین تا
عمق برداشته شود و اينكه روی شفته پايهها ساخته شوند و اينكه آجرها قالبريزی شوند:
مردمان بابل اين کار را کردند” (ص . )193-94
و باز در لوحی ديگر از سرزمین هايی که مواد تزئینی از آنجاها میرسد نام میبرد« :پارس،
عیالم ،ماد ،بابل ،آشور ،عربستان ،مصر ،سرزمینهای دريا [يونان] ،لیديا ،يونان ،اورارتو،
کاپادوکیه ،پارت ،در نگلیانه (زرنگ) ،آريا (هرات) ،خوارزم ،باختر (بلغ) سغديانه ،قندهار،
کیمری ،ستغیدی ،ارخوزی (رخجی) قاديه» (ص .)111
خشايارشا نیز خود را با تبار خودش معرفی میکند (ص  )313پدرم داريوش است .پدر
داريوش و يشتاسپه نام داشت است ،پدر و يشتاسپه ارشامه نام داشته است» (ص  )313و
میگويد که او شاه مردمان با تبارهای بسیار» است که توجهاش را به اقوام مختلف کشور نشان
میدهد و نام از تمامی اقوامی میبرد که به او خراج میدهند (ص  .)319اردشیر ،فرزند
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خشايار خود را بسان پدر به وسیله تبارش معرفی میکند و قابل توجه است که میگويد او
«شاه سرزمینهايی با زبان های بسیار» میباشد (ص .)319
پسر اردشیر ،داريوش دوّم و پسر داريوش دوم اردشیر دوّم آن ها نیز خود را بصورت شاهان
قبلی معرفی میکنند و اردشیر دوم از ساختن کاخ آپادانا (بازسازی پس از آتشسوزی ص
 )311به خواست اهورا مزدا آناهیتا ومیتره مینويسد .در توضیحاتی به سه زبان شخصیت هايی
که آرامگاه شاه را در تخت جمشید مزين میکنند در يك فهرست با سی قوم مشخصی شدهاند.
(ص : )311-13
 -1پارسی -1 ،مادی  -3عیالمی  -4پارتی  -1آريانی (هروی)  -3باختری (بلخی)  -1سغدی
 -3خوارزمی  -9درنگی (زرنگی)  -11ارخوزی (رخجی)  -11ستغیدی  -11قندهاری -13
هندی  -14امیر گیانی  -11سكايی تیگر خوزی  -13بابلی  -11آشوری  -13عرب -19
مصری  -11ارمنی  -11کاپا دوکیايی  -11لیديايی  -13يونانی  -14سكايی (آن سوی دريا)
 -11تراکیايی  -13يونانی آسپید و فوری  -11لیبیايی  -13اتیو پیايی  -19مكی و  -31کاری.
اين سنگ نوشتهها و تصاوير سنگ برجسته ها به خوبی توجه دورة هخامنشی را به اقوام و
زبان های مختلف ،تخصصها و منابع طبیعی متفاوت آن ها نشان میدهد که برای ما جايگاه
مستحكمی برای شروع ارائه بحث اقوام میباشد.
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