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تاریخ دریافت92/10/22 :
تاریخ پذیرش92/12/19 :
چكيده :
نگاه و انديشه غربيان در تمام طول تاريخ همواره متوجه شــرق و شرقيان بوده و در همين راستا
دانش شرق شناسي به منظور پژوهش و شناخت آداب  ،رسوم و تمامي دانشهاي مربوط به مردم خاور
زمين در غرب شكل گرفت كه متاسفانه تا حال پايه و اساس آن اغلب بر اصل تفكيك و تبعيض شرق
از غرب و با هدف برتري و تسلط استعمارگونه غربيها پيش رفته است .با اين حال به نظر مي رسد اين
شيوه تحقيرآميز در نگرش غرب به شــرق دوامي نياورد و به ويژه با كشفيات جدي د باستان شناسي و
مطالعات منصفانه علمي جاي خود را به تكريم و تعظيم دهد.
ملل شــرق قرنها پيش از دنياي غرب قدم در راه تمدن گذاشتند ؛ كهن ترين شهرهاي جهان باستان
در بين ال ّنهرين عراق  ،جيرفت ايران و موهنجودارو در هندوســتان موجب شــگفتي بسياري شدند.
امپراطوريهاي بزرگ و قدرتمن د در ايران  ،هند و چين باستان همگي زماني شكل مي گيرند كه غالب
جهان باستان هنوز در آغاز راه شهرنشيني است .به اين ترتيب بر ما كه زادگان اين سرزمين هستيم از
نگاه غربيان به خو د نگريستن مايه شرمساري است .
در اين مختصر برآنيم تــا پراكندگي نژادي و جغرافيايي ملل شــرق را در تطابقــي تاريخي با ابيات
شاهنامه فردوسي قرار دهيم و در پي آن به مطالعه آداب ،رسوم و اســاطير اين ملل بپردازيم .بديهي
مفصل شــود ،بنابراين از آن دسته ملل
اســت مجال كوتاه اين مقاله فرصت آن را نمي دهد تا بحث ّ
يا ســرزمينهايي كه ذكر آنها كمتر در تاريخ كهن و شاهنامه فردوســي آورده شده است صرف نظر
خواهيم كرد.
واژگان کلیدی:
ملل شرق ،فردوسی ،شاهنامه

.1کارشناسی ارشد سازمان میراث فرهنگیomid_shiva@yahoo.com :
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مقدمه :
مفهوم عمومي شــرق در بين اغلب پژوهشگران همان
آسيا و دنياي غير اروپايي است كه در برابر غرب مسيحي
قرار مي گيرد.
آســيا كهن ترين و پهناورترين قاره جهان اســت كه با
مســاحت تقريبي  43/4ميلين كيلومتر مربع و جمعيتي
بالغ بــر  3/3ميليار د نفر در مجموع  54كشــور را در خود
جاي داده كه برخــي از بزرگ ترين وپــر جمعيت ترين
كشــورهاي جهان در ميان آنها ديده مي شــوند .آسيا از
شمال به اقيانوس منجمد شــمالي  ،از جنوب به اقيانوس
هند  ،از شرق به اقيانوس آرام و از غرب به درياي مديترانه
و بخش مياني روسيه مرزبندي شده است1.
در ابتداي شاهنامه حكيم فردوسي مي بينيم كه فريدون
سرزمينهاي تحت حكومت خود را ميان سلم  ،تور و ايرج
سه فرزند خود چنين تقسيم مي نمايد :
نهفته چو بيرون كشـــيد از نهان
بســه بخش كرد آفــريدون جهان
يكي روم و خاور2دگر ترك و چين
ســيم دشـت گردان و ايـران زمين
نخســتين به سلم اندرون بنگريد
همه روم و خــاور مر او را ســزيد
بــفرزند تا لشــــكري برگزيــد
گرازان ســوي خــاور اندر كشــيد
بــتخت كـــــيان انـدر آورد پـا
همـــي خواندنديش خاور خــداي
دگـــــر تـور را داد تـوران زمين
ورا كرد ســـاالر تــوران و چــين
يكي لشـــكري نامـز د كرد شـاه
كشـــيد آنگهي تــور لشــكر براه
بيامـــ د بتخت كـئي برنشســت
كمر بر ميان بست و بگشـا د دست
بزرگــــان بر او گـــوهر افشـاند
همـي پاك توران شهــش خواندند
از ايشــان چو نوبت به ايرج رسيد
مـــر او را پـــدر شاه ايران گــزيد
هم ايــران و هم دشت نيزه وران
هم آن تخت شاهـــي و تاج سـران
بــدو داد كــو را ســـــزا بود تاج همان كرسي و مهر و
آن تخت عاج
 .1دانشنامه ويكي پديا – اينترنت www.wikipedia.org .
 .2خاور در اينجا به معني مغرب زمين است .

نشســـتن د هـــر ســـه به آرام چــــنان مــرزبانان
فــرخ نـــژاد 3
ّ
ســه برادر چندي با هم به نيكي بودند تا آنكه سلم و تور
با حســادت خود كينه ايرج را به دل گرفتنــد كه چرا پدر
سرزمين بهتر را به ايرج داده اســت  ،در ابيات پايين مي
بينيم كه چگونه ســلم با گفتار خود بذر كينه را در دل تور
مي كارد :
ســـز د گر بمانيم هـر دو دژم
كزين سـان پدر كرد بر ما سـتم
چو ايران و دشـت يالن و يمن
به ايرج ده د روم و خاور به مـن
سپار د تو را مرز تركان و چـين
كه از تو سپهــــدار ايران زمين 4
همان گونه كه آم د يمن نيــز ضميمه خاك ايران به ايرج
سپرده شد .در اوستا كتاب مقدس ايرانيان نيز درباره ايران
چنين آمده است :اگر من هر ســرزميني را چنان نيافريده
بودم كه بسي رامش بخش نباشــدتا به چشم مردمانش
خوش آي د  ،همه مردمان به ايــران ويج روي مي آوردند.
نخستين سرزمين و كشــور نيكي كه من  -اهورامزدا –
آفريدم  ،ايران ويج بود بر كرانه رود دايتيا ي نيك5 .
امپراطوري ايران  ،دســت كم از نظر وسعت بزرگ ترين
كشــوري بود كه تا آن روزگار ديده شــده بو د  .ساميها،
هيتيها  ،يونانيها و مصريها اتباع ايــن امپراطوري بودند
و اشــراف ايراني بر همه آنها حكومت مي كردن د  .پادشاه
بزرگ ايران در عين حال فرعون مصر و پادشاه بابل بود.
6
تابعيت بابل از ايران در شــاهنامه نيز آمده به اين ترتيب
كه در داســتان يزدگرد و در پي حمله تازيــان عرب به
امپراطوري ايران بابل نيز مور د هجوم قرار مي گيرد:
گـــذر يافتندي به ارونـــــ د رو د نماندي بر اين بوم و
بر تار و پود
به ايران و بابل نه كشت و درود به چـرخ زحل بر شدي
تيره دود 7
 .3شاهنامه فردوسي – حكيم ابوالقاسم فردوسي – تحت نظر ي  .آ  .برتلس ( از
چاپ مسكو ) – نشر انديشه عالم –  1381ص 22
 .4همان منبع  -ص 22
 .5اوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان – دوســتخواه  ،جليل – نشر مرواريد –
جل د دوم –  1371ص 659
 .6تاريخ تمدن – لوكاس  ،هنري – ترجمه دكتر عبدالحسين آذرنگ – كتابخانه
ملي ايران – جلد اول –  1382ص 175
 .7شاهنامه فردوسي – نشر انديشه علم ( از چاپ مسكو )
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همانطور كه روشن اســت ايرانيان خود را از نژاد آريايي
ميدانن د ؛ دكتر رضايي در كتاب تاريخ ده هزار ساله ايران
گروه آريايي را يكي از شــعب مهم خانواده هند و اروپايي
مي داند كه به تدريــج از هزاره دوم تا اواخــر هزاره اول
پيش از ميالد وارد ايران شده و با اقوام بومي اين سرزمين
درآميختند 1.دكتر فريدون جنيدي آرياييان را انسانهايي
با روحيه آرام و طبيعت دوســت مي داند كه با پيروزي بر
مشكالت طبيعي و دشمنان و نيز با برخورداري از روحيه
آرام و طبيعت دوســت خو د توانســت دوره آسايشي در
زندگي خود بوجود آورد كه منجر به پيشــرفتهاي فراوان
در جوانب مختلــف زندگي آنها شــد 2 .در تاريخ تمدن
هنري لوكاس نيز آمده كه اقوام مــاد و پارس آريايي در
ايران براي نخستين بار توانستن د دولتي با اهميت جهاني
تشكيل دهند3.
با اين حــال ويرگوردون چايل د در كتــاب خود با نگاهي
غربي و مغرضانه و بدون اســتنا د به هيــچ مرجع معتبر
علمي،تاريخي و يا باستان شناسي عمده ويژگي آرياييان
را در غارتگري و وحشــي بودن آنها مي دانــد كه تنها با
كشــف چند جاده به تاج و تخت رســيدند 4.مطالعات
باستان شناسي نشــان مي دهد كه در اواسط هزاره دوم
قبل از ميالد مسيح كه حدودا ً برابر عصر آهن و ورود اقوام
آريايي است ،مردم ساكن در فالت ايران به جهان پس از
مرگ باور داشتند و همراه مردگان خود احتياجات روزانه
هر فرد را باي زندگي در جهان ديگــر دفن مي كردند5.
آيين باستاني زرتشت را بايد از مهمترين دينهاي باستاني
در جهان به شمار آورد  .اين آيين زندگي و خصلت ايراني
را در هم سرشته و به دفاع از درســتكاري و استواري در
هدف برخاسته است6.
منابع كهن ايراني سراســر داســتان ديــوان وپرياني
اســت كه در نبر د خير و شر با هم در ســتيزند .به عقيده
لوفر دالشــو  ،خيال پردازي جمعي يــا قومي هرگز نمي
تواند از موجودات فوق -طبيعــي و ارباب انواع  ،ديوان يا
پريان و ياري و ياوري آنها چشم بپوشد  ،چون اگر از آنها
 .1تاريخ ده هزار ساله ايران – رضايي ،عبدالعظيم – نشر اقبال – چاپ سيزدهم
 جلد اول –  1380ص  143و  144و  145به اختصار .2زندگي و مهاجرت آرياييان بر پايه گفتارهاي ايراني – جنيدي ،فريدون – نشر
بلخ – چاپ چهارم – – 1386ص 91به اختصار
 .3تاريخ تمدن – لوكاس  ،هنري – ص  174به اختصار
 .4آرياييها – چايلد  ،ويرگــوردون – ترجمه محمدنقي فرامرزي – نشــر نگاه
 1386ص  271به اختصار .5باســتان شناســي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميالد – طاليي  ،حسن –
انتشارات سمت –  1374ص  150به اختصار
 .6تاريخ تمدن – لوكاس  ،هنري  -ص 181
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بي -نصيب ماند ديگر توجه و عالقه كســي را برنخواهد
انگيخت7 .
هر چند اســطوره در لغت با واژه  historiaبه معني روايت
و تاريخ هم ريشه اســت اما در تعريف مفهوم اسطوره در
كتاب اســاطير ايران و هند نيز چنين آمده :روايت يا جلوه
اي نماديــن درباره ايزدان  ،فرشــتگان  ،موجودات فوق
طبيعي و به طور كلي جهان شــناختي كه يك قوم براي
تفسير خود از هســتي به كار مي بن دد ،تخيلي وهم انگيز
مي گويد چگونــه چيزي بوجود آمده  ،هســتي دارد يا از
ميان خواه د رفت8 .
ايرانيان باســتان جهان را گرد و هموار مانن د بشــقابي
تصور مي كردند كه زمين در حالت اصلي و دست نخورده
خود هموار بوده  ،نه دره اي داشــته و نه كوهي  ،خورشيد
و ماه و ســتارگان نيز در باالي زمين بي حركت وســط
آســمان قرار داشــتند و همه چيز آرام و هماهنگ بود تا
اينكـــه اين آرامش با ورود شر ( اهريمن ) به عالم در هم
شكسته شد .كوه البرز طي هشــتصد سال از زمين روييد
 ،از وســط قله اين كوه تا به عرش پل چينوت كشيده شد
تا روانها پس از مرگ به سوي بهشت يا دوزخ از روي آن
بگذرند .ايزد تيشتر قطرات باران را ساخت كه با وزش باد
به يك سو درياي بي انتها و كيهاني وروكشه در آن سوي
قله البرز تشكيل شد و با بارش نخســتين باران زمين به
هفت بخش تقســيم شــد و آدميان ديگر قادر نبودند از
سويي به سوي ديگرروند مگر بر پشت گاوي آسماني به
نام سريشوك كه نيمي انسان و نيمي ديگر از گاو است9 .
اينها تنها اشــارات مختصري بود به انبوه اساطير ايران
زمين كه اگرچه امروزه تنهــا در منابع كهن محفوذ مانده
اما مي توان بسياري از آنها را بازسازي نمود.
اما باي د به خاطر داشــت كه ايران امروزي تنها جزعي از
مرز و بوم ايران باستاني اســت و بنابراين از آن كوچكتر
است  .ما بايد هميشه ميان مفهوم ايران تاريخي و ايران
امروز فرق بگذاريم  .تــا امروز در تاريخ نــگاري اتّحاد
جماهير شوروي سابق و نيز افغانستان به داليل سياسي
از اين بابت حقيقت نوشته نمي شد و مورخان تحت فشار
رژيم وقت كوشــش مي كردند كه سرزمينهاي امروزي
آســياي مركزي و افغانســتان را همچون كشــورهاي
 .7زبان رمزي افســانه ها – م  .لوفر  ،دالشــو – ترجمه جالل ســتاري – نشر
توس –  1386ص 52
 .8درآمدي بر اســطوره ها و نمادهاي ايــران و هن د در عهد باســتان – دادور ،
ابوالقاسم و منصوري  ،الهام – نشر كلهر – چاپ اول –  1385ص 25
 .9درآمدي بر اســطوره ها و نمادهاي ايــران و هن د در عهد باســتان – دادور ،
ابوالقاسم و منصوري  ،الهام -ص  27و  27و  28به اختصار
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مســتقل و مرزهاي جداگانه نشــان دهندكه البته اين
تحريفات تاريخي بيشــتر با منافع امپراطوري روســيه
سازگار بود1.
در ادامه اشــاره اي به ســرزمين ماوراءالنهر  ،گوشه
اي از سرزمين ايران باســتان خواهيم داشت كه امروزه
تركمنستان و بخشي از خاك افغانســتان  ،ازبكستان و
تاجيكستان را شامل مي -شــود .منطقه اي كه بعدها
از ســوي اعراب ماوراءالنهر ناميده شــد  ،قسمت اصلي
شاهنشــاهي ايران را كه كــوروش و داريــوش بوجود
آورده بودند تشــكيل مي داد و بعد از اينكه اسكندر كبير
آن را اشــغال كرد  ،جزء حكومت يونان (باكتريا) شد كه
البته چندي به طول نكشــيد كه كه در اواخر ســده دوم
قبل از ميالد  ،دولت يوناني باكتريا با ســركوب پارتيان و
كوچندگان آسياي مركزي منهدم شد2.
نظريه بســيار غلوآميز  ،مرزهاي شرقي پادشاهي يوناني
– بلخي ( باكتريا ) را در اوج شكوفايي آن به چين محدود
مي سازد .اما اين نظر تنها به يك اشاره استثنايي در يكي
از منابع اســتوار اســت  .هرگز اين اطمينان وجو د ندارد
كه دولت باكتريا بر ســرزمينهايي چون فرغانه و خوارزم
تســلط پيدا كرده باشــد ،اما به هر حال برتري سياسي
يونانيها در آســياي ميانه تا ســالهاي  30قرن دوم پيش
از ميالد بيشتر طول نكشــيد در حالي كه پادشاهي پارت
از عمر طوالني تري برخوردار بو د و تا قرن سوم ميالدي
حاكميت آن بــر ناحيه جنوب غربي آســياي ميانه ادامه
داشت  .جالب است كه دو قرن سلطه يونانيان در آسياي
ميانه ( از ورو د اســكندر د 329ق.م تا ســقوط پادشاهي
يونانــي – بلخي در حــدود  130ق.م ) تاريخ نويســان
اروپاي غربي را بسيار بر خود مشغول داشته است3 .
نخســتين آگهي هــاي ما نســبت به آســياي ميانه و
مردم اين ســرزمين را هرودوت در اختيــار ما مي گذارد
 ،اطالعــات هرودوت بويــژه درباره قــرن پنجم پيش
از ميــاد ارزش فراواني دارد اما در اين باره منبع بســيار
كهن ديگــري نيز وجــود دارد كه همان اوســتا كتاب
مقدس زرتشتيان است ؛ منبع كهن ديگر عالوه بر كتيبه
بيســون ( 520ق.م ) خاطرات كتزياس پزشــك يوناني
دربار اردشير دوم پادشاه هخامنشــي است .در تمام اين
منابع درباره آســياي ميانه و نژادهاي كه در آنجا زندگي
 .1تاجيكان  ،آرياييها و فالت ايران – شــكورزاده  ،ميرزا – نشر سروش – چاپ
دوم –  1383ص 292
 .2همان منبع – ص 19
 .3خراســان و ماوراءالنهر (آسياي ميانه) – آ  .بلينتســكي – ترجمه دكتر پرويز
ورجاوند – نشر آسيا – چاپ دوم –  1371ص  102به اختصار

مي كردند و اســامي جغرافيايي و گروههاي نژادي آنها
همچون مرغيان  ،پارت ( تركمنســتان جنوبي به اضافه
قسمتي از خراسان در شمال شرقي ايران )  ،خوارزم واقع
در بستر پايين آمودريا و سغد و سغديان در طول سده هاي
متمادي آورده شده4.
بلنتيسكي همچنين جايگاه نخستين آرياييها را در فالت
پامير  ،سرزمين كهن خوارزم و ســواحل شرقي درياي
كاسپين دانسته و وجود مكانهاي تاريخي در اين منطقه
را شاهد شكوفايي آنها در دورانهاي كهن ذكر كرده5 .
تاجيكان از ايرانيان شــرقي اند كه وطن تاريخي آنها ،
خراسان بزرگ شامل آسياي ميانه  ،قسم زياد افغانستان
امروزي و شرق و شمال شــرقي ايران امروزي است 6.
مطابق تحقيق اغلب
مورخان  ،اقــوام ايراني در هزاره دوم پيــش از ميال د در
حدود افغانســتان امروزي ســاكن شــدند .اينكه قبل
از ســكونت آنها در اين ســرزمين  ،كدام قبايل و قومها
زندگي مي كردند مشخص نيست ع شــايد اينجا قومي
زندگي نمي كرده  .چنانچه معلوم اســت اقوام ايراني در
هزاره ســوم پيش از ميالد از وطن اصلي خود در اروپاي
مركزي و شرقي به طرف شرق حركت كردند و قسمتي
از طريق قفقاز وارد و قســمتي ديگر از راه شمال درياي
خزر و خارزم در بخشهاي وسيعي از آسياي ميانه امروز و
افغانستان و ايران ساكن شدن د  .پژوهشهاي علمي ثابت
كرده كه اقوام ايراني اولين ساكنان اين مناطق محسوب
مي شــوند و نيز بايد دانســت كه در زمانهاي قديم اين
سرزمينها با
اســامي گوناگون امروزي مثل افغانستان يا آسياي ميانه
ناميده نمي شدن د  .در عه د قديم تا اوايل قرون وسطي از
همگي اين ســرزمينها با نام ايران ياد مي شد كه مفهوم
آن از واژه آريايي پيدا شده اســت چراكه ساكنان اصلي
و بومي اين ســرزمين خود را آرياييان مي ناميدند 7 .در
شاهنامه نيز از ماوراءالنهر و شــهرهاي آن به دفعات ياد
شده :
يكي مهتــر از ماورائالنهـــــربر كه بگــذارد از چرخ
گردنده ســر 8
گذرگاههاي تجاري در طــول تاريخ خود همواره عامل
ارتباط ميان شــرق و غرب بودند كه در نتيجه ان نوعي
 .4همان منبع – ص  79و  80به اختصار
 .5همان منبع ـ ص 18
 .6تاجيكان  ،آرياييها و فالت ايران – شكورزاده  ،ميرزا – ص 217
 .7همان منبع – ص  291و 292
 .8شاهنامه فردوسي ـ از چاپ مسكو) ـ ص 161

ملل شرق در دیدگاه فردوسی و شاهنامه

از شــناخت و آميزش فرهنگي نيز حاصل شده است .به
غير از جاده ابريشم كه از ســوريه به بين النهرين و ايران
 ،و از ايران به هنــد و چين مي رســيد ؛ بخش مهمي از
مبادالت نيز از راه تواُم درياـ خشكي انجام مي شد يعني
از راه سوريه به بينالنهرين و از آنجا به هندوستان و از راه
خشكي در ادامه به شرق دور مي رسيد1.
پس از ايران در مسير سرزمينهاي شرق دور هندوستان
قرار دار د  .در تمدنهاي عالم درباره هن د آورده شده :حيات
شــهري مدتهاي مديد پيش از آنكه تصــور مي كرديم
در هن د وجود داشــته  .ساكنان دره ســند تا  2500ق .م
مزارعي با سيستم آبياري و شهرهاي نسبت ًا وسيعي پديد
آوردند كه با روستاهاي اطراف و همسايگان دوردست در
غرب به فراواني دادوست د مي كردند2 .
هندوســتان با بنگالدش در شــمال شــرق  ،با چين در
شمال و با پاكستان در غرب و شمال غرب هم مرز است
 3.شبه قاره هند كه در مرزهاي شمالي خود به قاره اسيا
متصل مي شود  ،سه منطقه مشــخص جغرافيايي دار د .
شمال شــرقي كه در آن كوههاي عظيم هيماليا م ٌاواي
سنتي خدايان همچون مانعي سربرافراشته اند ع منطقه
حاصلخيز واقع در شمال غربي و جنوب كوههاي هيماليا
كه در آن دره هاي رودهاي ســن د و گنگ دامن گسترده
اند و شــبه جزيره هن د مركب از فالتهاي گرمســيري
كه بوســيله كوهها و جنگلها از رودهــاي ش اؤگرماي
گرمســيري تا برف و يخچالهاي دايمي  ،از اقليم بياباني
تا سنگين ترين باران هاي ساالنه در جهان به چشم مي
خورد 4.
در شــاهنامه بارهــا از هنــ د و هنديــان ياد شــده و
داســتانهايي چون طلخند و گو يا نهادن شــطرنج و ...
اساس ُا مربوط به اين سرزمين است:
كه در هن د مردي سـرافراز بـود كه با لشكر و با خيل
و با ساز بود
خنيده به هر جاي جمهـــور نام بـمردي به هر جاي
گسـترده گام
چنان پادشاه گشـته بر هندوان خـردمند و هوشـيار و
 .1ايران باســتان از  550پيش از ميالد تا  650پس از ميالد ـ ويسهوفر  ،يوزف ـ
ترجمه مرتضي ثاقب فر ـ نشر ققنوس ـ  1378ص 187
 .2تمدنهاي عالم ـ جي  .آدلر  ،فيليپ ـ ترجمه محمدحسين آريا ط نشر اميركبير
ـ جلد اول ـ چاپ اول ـ  1384ص 91
 .3گيتاشناســي نويــن كشــورها ـ جعفري ع عبــاس ـ م ُِو سســه جغرافيايي
كارتوگرافي گيتاشناسي ـ چاپ دوم ـ  ( 1384نقشه سياسي هند) ص 501
 .4هنر در گذر زمان ـ گاردنر  ،هلن ـ با تجديد نظر دالكروا  ،هروست و ج  .تنسي ،
ريچار د ـ ترجمه محمد تقي فرامرزي ط نشر آگاه  .نگاه ـ چاپ هشتم  1386ص
689
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روشن روان
ورا بـو د كشـمير تا مـرز چـين بــرو خـواندندي بداد،
آفـــرين 5
اما از ميان تمام شــهرهاي هندوســتان كه در شاهنامه
آمده همانند شگني  ،مولتان  ،دنبر و  ...نام كشمير و قنوج
بيشتر به چشم مي خورد :
ز كشمير تا پيش درياي چـين بـه هر شـهر بر ما كـنند
آفرين 6
و يا:
به نزديك شنگل نگهبان هن د ز درياي قـــنوج تا مرز
ســـند 7
نام پهلوانان هنــد را نيز در شــاهنامه اغلب به نيكي مي
بينيم:
يكي با گهر بو د نامش ســورگ ز هندوســتان پهلواني
ســــترگ8
مختصات نژادي و ديني مردم هن د نيز همانن د جغرافياي
اين ســرزمين متنوع اســت .رايج -ترين زبان در شمال
هند  ،زبان هندي اســت كه از زبان سانسكريت مشتق
شده اســت ؛ زبان اردو نيز كه از زبان سانسكريت مشتق
شده در ميان بيشتر مســلمانان ســاكن هند رواج دارد
 .در جنوب نيز چندين زبان دراويــدي بي آنكه ارتباطي
با زبان سانســكريت داشته باشــند رواج دارند 9.رشته
كوههــاي گذرناپذير هيماليا در شــمال هند  ،خاك اين
كشــور را در برابر اقوام مغولي يورشگر حفظ كرده است
 .براي گروههاي مهاجر تنها امكان اين بود كه از شمال
باختري و از راه بلخ يا از راه نجد ايران به مناطق مركزي
آسيا و درون خاك هن د كوچ كنن د  10.زبان و انديشه هاي
ديني هنــد و اروپايي كه از اين راه تا دره رود ســند پيش
رفت با زبان و انديشــه هاي ديني ايرانيان پيون د داشت .
ميان مهاجران و قوم تيره پوســتي كه معمو ُ
ال با نام نژاد
دراويدي از آنها يا د مي شود جنگ و كشمكش درگرفت
و پس از كشمكشــهاي بسيار  ،يورشــگران بخشهاي
شــمالي هند را تصرف كردند  .اما اقوام دراويدي كه در
جنوبي ترين بخش شبه جزيره مي زيستند از خطر سلطه
آرياييان كام ُ
ال در امان ماندند  .منشــاء اين دراويديها يا
اقوام تاميل كه هنوز در آن ناحيه ســاكن بودند و زبان و
 .5شاهنامه فردوسي ـ ( از چاپ مسكو )  .ص 454
 .6همان منبع ـ ص 458
 .7همان منبع ـ ص 408
 .8همان منبع – ص 338
 .9هنر در گذر زمان – گاردنر  ،هلن – ص 689
 .10تاريخ تمدن – لوكاس  ،هنري – ص  178و 179
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ادبيات خاص خود را داشــتند در تاريكي عصر نوسنگي
فرو رفته اســت  1.ورونيكا ايونس درباره اين اقوام چنين
مي گويد :اقوام دراويدي پراكنده در هند و سيالن اعقاب
بوم زادان هن د و دراويدهاي نخستيني بودند كه در فاصله
سالهاي(  4000تا  2500ق  .م) به سرزمين هند راه يافتند
 .دراويديان خالق تمدن درخشــاني بودند كه در دره رود
ايندوس شــهرهاي بزرگ و مهم هاراپا و موهنجودارو از
آن شــكل گرفت  .از اين تمدن تا به حال آثار نوشته شده
اي يافت نشده است اما بقاياي باســتاني اين دو شهر از
كيش دراويدي  ،خاســتگاه خدايان و كيش هاي بعدي
هند ســخن مي گويد  .به عبارت ديگر ميراث فلسفي و
فرهنگ هند از دو خاســتگاه مت ٌاثر بود؛ نخست خاستگاه
ودايي و آريايي كه با فرهنگ هنــد و اروپايي پيون د دارد
و دوم فرهنگ بوم زاد پيــش از ورود آرياييان به هند كه
با تمدن موهنجودارو و هاراپا يعنــي تمدن دره ايندوس
پيوند مي ياب د و با تمدنهاي كهن بينالنهرين بستگي دارد
و آيين هندو از آن مت ٌاثر است2 .
غالب پژوهشگران  ،وجود شباهت و رابطه بسيار نزديك
ميان اساطير و سنبلهاي ايران هند را كه ريشه در انديشه
ها و باورهاي كهن دين آريايي دارد پذيرفته اند ،از جمله
اين شــباهات مي توان به ميترا ايزدبانوي روشــنايي در
ايران باستان و آيين مهرپرســتي اشاره كرد كه در ريگ
ودا نيز از جمله خدايان مهم محسوب مي شود.
ميترا از خدايان مهم ريگ ودا اســت كه از هم پيمانان
وارونا بوده و نــام او به جز در يك م ٌور د همــراه نام وارونا
آمده اســت .براي مثال در يگ ودا چنين مي خوانيم :اي
ميترا -وارونا اي فرمانرواي آسماني كه بر عرش مقدس
حكم مي رانيد و روشــنايي نور را نظاره مي كنيد 3 .در
كتاب مقدس ودا متعلق به هنديان باســتان نيز نام مهر
به صورت ميترا چندين بار تكرار مي شود و معناي پيمان
مي دهد .دركتاب مقدس اوستا نام ٌه ديني ايرانيان باستان
نيز نام ميترا آمده و ســرودي به نام مهريشت در اوستا در
ستايش اوست  4.اما نكته اينجاست كه اغلب نقش خير
و شر ايزدان مشــابه در هند و ايران معكوس است  .براي
مثال ايريمن كه يكي از ايزدان كهن هند و ايراني اســت
 .1همان منبع – ص 189
 .2اســاطير هند – ايونس  ،ورونيكا – ترجمه باجالن فروغي – نشــر اساطير –
چاپ دوم  1381ص 275
 .3درآمدي بر اســطوره ها و نمادهاي ايــران و هن د در عهد باســتان – دادور ،
ابوالقاسم و منصوري  ،الهام – ص 275
 .4آئين ميترا – ورمارزن  ،مارتن – ترجمه بزرگ نادر زاد – نشر چشمه – 1372
ص16

در اوستا و نزد ايرانيان همان اهريمني است كه 99999
بيماري مــي آفرينــ د  ،در حالي كه در ريــگ ودا او يك
آديتيه يا نيروي خير است كه اغلب همراه با ميترا و وارونا
ستايش مي شود 5.
نامهاي مشترك و مشهور ديگري نيز در اساطير ايراني
و هندي يعني آريايي به چشــم مي خورند  ،از اين قبيل
اســت  (:ييم)  6كه به هندي يم  7و به فارسي جدي د جم
يا جمشيد است ؛ (ثريتئونه) كه به هندي تري تنن 8و به
فارسي جدي د فريدون است و بســياري اسامي مشترك
ديگر كه از پيوندهاي تاريخي خبر ميدهد.
در اينجا الزم اســت پيش از پرداختن به ساير سرمينها
اشاره اي به نام مازندران داشته باشيم كه در شاهنامه نيز
در موارد متعدد آورده شده است .
به عقيده حســين كريمان  ،مراد از مازندران در شاهنامه
مازندران فعلي در شمال تهران نيست و اين اخير را بدان
عهد بيشــه نارون و يا بيشه تميشــه و نيز طبرستان مي
ناميدند 9.
چو آمد به نزديك تميشه باز نيـــــا را بديــــدار او بد
نيـــاز 10
در شــاهنامه مازندران بر دو محل ناظر اســت .يكي در
مغرب و در عربستان  ،حدود يمن و مصر و شام و ديگري
در مشــرق  ،يعني در الهور و مولتان و كشــمير و حدود
بدخشان و فالت پامير 11.
در شاهنامه فردوســي در دو داستان مختلف از مازندران
يا د شده است  ،يكي در عهد پادشــاهي منوچهر و نوذر از
پادشاهان پيشدادي كه مازندران شرق است :
همه گرگسـاران و مازنـدران به تو راست كرئم به گرز
گران12
و ديگــر در دوران گيــكاووس از پادشــاهان كياني كه
مازندران مغرب است :
چگونه كشيدي به مازندران كمنــ د كيــاني و گـرز
 .5اوســتا كهن ترين ســرودهاي ايرانيان – دوســتخواه  ،جليل – ص  885به
اختصار
6.yima
7.yama
8.traitanan
 .9پژوهشي در شاهنامه – كريمان  ،حسين – سازمان اسناد ملي ايران – 1375
ص 141
 .10شاهنامه فردوسي – (از چاپ مسكو ) – ص 30
 .11پژوهشي در شاهنامه – كريمان  ،حسين – ص 141
 .12شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو  – 9ص 41
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گران1
مازندراني كه كيــكاووس به آنجا لشكركشــي كرد به
هيچ وجه با مازندراني كه ســام با ديوان در آنجا جنگيد
تطبيق نمي كند .زيرا وقتي كيــكاووس تصميم خود را
براي تصــرف مازندران اعــام مي كنــد ،زال و ديگر
پهلوانان ضمــن مخالفت با او مي گوينــد تا كنون هيچ
يك از پادشاهان ايراني حتي جمشيد  ،فريدون و منوچهر
درصد د جنگ با ديوان مازندران برنيامده اند ؛ در حالي كه
الاقل زال بايد از لشكركشي ســام پدر خود به مازندران
در عه د منوچهر آگاه باشــد .عالوه بر اين در لشكركشي
كيكاووس هرگز از گرگسـاران و سگسار نام برده نشده،
ولي از صدها فرســنگ فاصله ميان ايــران و مازندران ،
بيابانهاي خشــك تفته  ،نبرد با شير و اژدها و زن جادوگر
و عبور از سرزمين تاريكي و مخاطراتي از اينگونه سخن
به ميان است 2.اما شايد اقوام ترك توراني كه سرزمين
آنها در جانب شمال و شمال شرق ايران بوده و همراره در
كشمكش با ايرانيان بودند به نســبت ساير اقوام شرقي
سهم بيشــتري را در شــاهنامه به خو د اختصاص داده
باشند.
بشد ويسـه ســـاالر تـــوران سپاه ابا لشــكر نامور
كــينه خــواه 3
تقسيم زمين ميان سه پسر فريدون كه منتهي به كشته
شــدن ايرج به دســت دو برادر ديگر مي شــود آغازگر
دشمني خونيني اســت ميان ايران و توران  ،كشته شدن
نوذر جانشين منوچهر كه در جنگ اســير شده به دست
افراسياب پادشــاه توران موجب جنگ با توران مي شود.
اين جنگ كه براي زمانهاي درازي قطع مي شــو د  ،در
دوره پادشــاهي پنج نفر از شــاهان بعدي يعني بيش از
سيصد ســال به طول مي انجامد ؛ كشته شدن سياوش
ديگر مجالي براي صلح باقي نمــي گذار د و اكنون انتقام
خون سياوش شعار همه كس اســت تا اينكه افراسياب
كه به گوشه اي فرار كرده بود كشته مي شود و كيخسرو
فرزند سياوش را با خود از توران به ايران مي آورد4.
در اســناد تاريخي براي نخســتين بار در قــرن پنجم
ميالدي با تركان آشــنا مي شــويم .تــركان كه چيني
ها آنان را توچـــويه 5مي نامن د  ،خود را از نســل آسنا 6
 .1همان منبع – ص 66
 .2پژوهشي در شاهنامه – كريمان  ،حسين – ص  335به اختصار
 .3شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – 56
 .4حماسه ملي ايرانيان – نولدكه  ،تئودور – ترجمه بزرگ علوي – نشر سپهر –
چاپ سوم –  1328ص  89و  90به اختصار
5.tuchueh
6.assena
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مي دانســتند كه يكي از قبايل هوينگ يو  7يعني هونها
بود .در ســال  433ميالدي در اثر فشــار ناشــي از ستم
امپراطور توباي ســوم  ،هفتصد خانوار ترك به مرزهاي
طايفه جون جون مهاجرت كردنــد  .بعدها اين گروه به
دو بخش شرقي و غربي تقسيم شــدند  .قسمت شرقي
،كشــورهاي مغولســتان و كوههاي اورال را به تصرف
درآوردند و بخش غربي ،زمينهاي ميان كوههاي آلتائي
و سيحون را تصاحب كردند 8.شاهنامه سراسر داستان
رزم و كشمكش ميان ايران و توران است:
زتركان و چـين هـزاران هـــزار كمــربســــتگان
از در كـــارزار
بياريم بر گـــرد ايـران ســـــپاه بسـازيم هــر سـو
يكي رزم گـاه9
گاه مي بينيم كه در شــاهنامه خاقان چين حاكم توران
خوانده مي شود:
بزرگـــان ز هـــر جاي برخاســــتند به خاقان چين
خواهش آراسـتند
كه بر لشــكر امروز فرمان تراســت همه كشور چين و
توران تراست10
در تاريخ هم آمده كه تركان در قر هفتم ميالدي اســم ُا
تفوق و حكومت امپراطوري چيــن را پذيرفتند .تركان از
قبايلي تشكيل شده بودند كه به طور نه چندان مستحكم
تحت رياســت مقامي به نام خان به هــم متصل بودند و
از مغولســتان تا آمودريا به صورت پراكنــده زندگي مي
كردند  .اين شــبكه را كه از چين تا پارس امتداد داشــت
امپراطوري ترك مي گفتند 11 .
در تاريخ ده هزار ســاله ايران مي بينيم كه ساســانيان از
جهت امور و مســائل خارجي در ســه جبهه بــا نهايت
قدرت با دشــمنان ايران در نبــرد بودنــ د  .در مغرب با
روميان  ،در مشرق با كوشــانيان [يوئه چيها] وهپتاليان
يا هيطاليان و در شــمال با وحشــي ها .و در ادامه آمده؛
هياطله(  )hayatelaيا هپتاليان در ســال  30ق .م
يكي از طوايف چيني به نام كويشــانگ دولتي تشكيل
دادن د  .ر ٌوساي طايفه مزبور در زمان فرمانروايي اوگوست
 ،با دولت روم مراوده داشــتند  .هپتاليان به تدريج از ميان
7.huinguu

 .8تاريخ ده هزار ساله ايران – رضايي  ،عبدالعظيم – ص 71
 .9شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – ص 202
 .10همان منبع – ص 168
 .11تاريخ جهان ( تاريخ تحليلي جهان از آغاز تا پايان قرن بيســتم) – موريس
رابرتس  ،جان – ترجمه منوچهر شادان – نشر بهجت – چاپ اول –  1386ص
325
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رفتند و جاي آنان نژا د ديگــري روي كار آمد كه چينيان
آنها را تيا و روميان آفتاليت يا هونهاي ســفيد ناميدن د و
نزد ايرانيان به هيتل ( هيطل يا هيطاله) موســوم بودند.
اين اقوام در طول تاريخ موجوديت خــود بارها و بارها به
ايران تاختند و هر بار مغلوب شدند1 .
نام اين قوم را در شاهنامه به ويژه در داستان نبرد خاقان
چين و هيتاليان بارها مي بينيم:
يكي هفته هيتال با ترك و چين ز اســـبان نبرداشـتند
ايـچ زيـن
به فرجـام هيتال برگشـــته شد دو بهره مگر خسته و
مرده شد2
شــايد از ميان تمدنهاي بزرگ غير عربي  ،تمدن چين
نخستين تمدني باشــد كه اروپائيان با آن آشنا شدند و به
ارزيابي آن پرداختند .چين كشوري است پهناور با اوضاع
جغرافيايي گوناگون و مســاحتي معادل اياالت متحده
آمريكا .مرزهاي سياســي و فرهنگي اين ســرزمين در
پارهاي دورانها دو برابر مرزهاي كنونــي بوده و نقاطي
چون تبت  ،تركســتان چين (ســينكيانگ)  ،مغولستان
 ،منچوري و بخشــهايي از كره را دربرمي گرفته اســت.
اين كشــور چندين ريگزار بياباني  ،رودهاي خروشــان،
كوههاي بلند و كشتزارهاي حاصلخيز دارد .چين شمالي
عمدت ُا در اطراف شــهر پكن متمركز شــده است و آب و
هوايي خشك و معتدل متمايل به ســرد دار د ولي چين
جنوبي مرطوب و گرمسيري است3.
توســعه چين در روزگار كهن از هر ســو باب بازرگاني و
دا د و ست با هند و نواحي جنوب شرقي آسيا و خاورميانه
را گشــو د و راههاي دريايي و كاروان رو احداث گرديد و
هيئتهاي مذهبي هندي  ،آئين بودا را براي هند به ارمغان
بردند .بسط و توســعه فرهنگي تا زمان فروپاشي خاندان
سلطنتي هان همچنان ادامه داشت4 .
جالب اســت كه در زمان حكومت مغولها در چين  ،زبان
فارسي همراه با زبانهاي مغولي و چيني زبان رسمي چين
شد .در دوره ساســاني گروهي از تاجيكان ايراني از سغد
به صورت دســته جمعي به چين مهاجــرت كردند  ،اين
جمعيت ايراني -چيني در جمهــوري خلق چين به طور
عمده با مليتهاي پاميري معرفي مي شــوند كه در حال
حاضر در جنوب غربي منطقه خودمختار ســين -كيانگ
(اويغور) و در جوار كوههاي پامير و تين شان زندگي مي
 .1تاريخ ده هزار ساله ايران – رضايي  ،عبدالعظيم – ص 15
 .2شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – ص 444
 .3هنر در گذر زمان – گاردنر  ،هلن – ص 704
 .4گيتاشناسي نوين كشورها – جعفري  ،عباس – ص 12

كنند.در ايالت سين كيانگ كه تحت نفوذ اسالم و منطقه
اي مسلمان نشين بود  ،زبان فارسي نه تنها زبان رسمي
كه زبان ديني آنها نيز محســوب مي شد و بر زبان عربي
برتري داشــت  5 .اكرم خطيبي در كتــاب خو د مينياتور
ايراني را نتيجه ت ٌاثير از هنر چين مــي داند  :چون تجار و
هنرمندان چين به ايران ســفر كردن د  ،چيني ها مينياتور
را به ايران آوردن د و هنر نقاشــي مينياتور با هنر نقاشــي
ايراني تلفيق شــد و ناگهان چهره هاي نقاشــي ظريف
ايراني بــه قيافه هاي چيني تبديل شــ د  6.با آنكه دامنه
تفاوتهاي زبانشناسي مردم چين بســيار زيا د است و در
بسياري از نقاط زبان مردم نقاط ديگر براي كسي مفهوم
نيست  ،زبان مكتوب اين ملت در سراسر چين يك شكل
داشته و براي همگان قابل فهم بوده است  ،اين عامل به
انسانهايي كه هزاران كيلومتر از هم دور بودند اين امكان
را مي دا د كه ســنتهاي ادبي  ،فلسفي و مذهبي مشترك
خود را زنده نكه دارن د و تقويت كنند7.
در لغــت نامه دهخدا آورده شــده كه ماچين نام شــهر
و سرزميني اســت در جنوب چين و شــرق هندوستان
وبه معناي بزرگ و عظيم كه در سنســكريت به مفهوم
مملكت چين است و در ادبيات فارسي نيز اغلب منظور از
ماچين ســرزمين اصلي چين و منظور از چين  ،تركستان
شرقي است.
نام ماچين بارها در شاهنامه در كنارديده مي شود:
سـپاه آيد اورا ز ماچين و چين
بمـا بر شــو د تنگ روي زمـين8
در شاهنامه اغلب از چين به شكوه و عظمت ياد مي شود
:
نخستين سپهـدار خاقان چـين
كه تختش همي بر نتابد بر زمين
تنش زور دارد چو صد نره شير
ســر ژنده پيل آر د انـدر به زيـر9
البته گاه ديده مي شود كه چين و توران با هم متحد شده
و به ايران مي تازند:
دگــر پنجـه از نامـداران چين
 .5مقاالت ايراني زبانان سين كيانگ – اينترنت
www.TOPiranian.com
 .6نقش و رنگ ده هزار ســاله تمــدن  ،فرهنگ و هنر ايراني قبل از اســام –
خطيبي  ،اكرم – نشر پرديس –  1381ص 181
 .7هنر در گذر زمان – گاردنر  ،هلن – ص 704
 .8شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – ص 552
 .9همان منبع – ص 161
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بفرمود تا پيران 1كــرد گـــزين2
و گاه نيز روابط بسيار نيكو اســت تا جايي كه خسرو شاه
ايران ســه ماه در چيــن اقامت ميكنــد و از خاقان چين
هداياي بسيار مي گيرد.
به چين اندرون بو د خسرو سه ماه
ابا نامـــداران ايــران ســـپاه3
ز دينـــار چيني ز بهـــر نثـــار
بياور د فغـفو4ر چــين صدهـزار5
رابطه مهم ميان انزواي نســبي سرزمين چين و نزديكي
آن با اقوام همسايه پرســش مربوط به منشاء مردم چين
را مطرح مي كنــد .با در نظر گرفتن پهنــاوري و اهميت
اين منطقه  ،در م ٌورد منشاء فيزيكي و نژادي آنها شواهد
قانع كننده اي در دست نيست .كشف مهم استخوانهاي
باقيمانده در غاري واقع در ژوكوتيان در نزديك پكن كه
بر اساس آزمايش راديوكربن مربوط به  16923سال ق
 .م است در آغاز تحت عنوان انســان پكني طبقه بندي
شــ د اما اكنون عقيده بر اين اســت كه بقاياي مزبور به
سرخپوستان دشتهاي آمريكا تعلق دارد و نه اقوام مغول
يا آسيايي .نخستين استخوانهاي مغولي در جنوب چين،
در استان گوانگ شي كشف شــد كه هويت و تاريخ آن
روشــن نيســت .هويت جمجمه ناقصي كه از سيچوان
بدســت آمده و مربوط به  5535ســال ق .م اســت نيز
مشخص نيســت .از جمله ديدگاههاي موثق اين است
كه منشاء چيني ها مغوالني هســتند كه تركيبي از اقوام
دوران باستان را تشــكيل مي دهند وبه اندازه پولينزي
ها و سرخ پوستان آمريكا متنوع اند .اما شواهد مربوط به
اجدا د مردمان ســاكن در قلمرو چين در فاصله سالهاي
 10000تا  5000ق  .م هنوز به پژوهشــهاي باســتان
شناختي بيشتري نياز دارد .به دوره نوسنگي كه مي رسيم
 ،استخوانهاي
باقيمانده از گورســتانهاي روســتايي در شمال چين كه
مربوط به حدود  5000سال ق  .م است نشانگر ويژگيهاي
مغولي و بدون هرگونه تنوع درخور توجه است6 .
در ونديداد اوستا از ســرزمين گرداگرد سرچشمه رود
رنگها و شانزدهمين سرزمين و كشــوري كه اهورامزدا
 .1پيران نام يكي از پهلوانان مشهور توراني است.
 .2همان منبع – ص 202
 .3همان منبع – ص 247
 .4فغفور به معني خاقان است .
 .5همان منبع – ص 247
 .6اسطوره هاي چيني – بيرل  ،آن – ترجمه عباس مخبر – نشر مركز – 1384
ص 5و6و 7به اختصار
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آفريده يا د مي شود :شانزدهمين سرزمين و كشور نيكي
كه من ـاهورامزداـ آفريدم ،سرزمين گرداگرد سرچشمه
رود رنگها بود  ،جايي كه مردمان بي ســر زندگي كنند.
و جليل دوســتخواه در توصيف مردمان بي ســر آورده؛
مردمي كه هيچ فرمانروايي را به ســاالري خويش نمي
پذيرنــ د و در منابع كهن جغرافيايي ايــران جاي آنان در
جزيره هاي خاوري نزديك چـين ذكر مي شود7 .
در اســطوره هاي چين بر خالف اســاطير هند و ايران
باستان هيچ مجمع خدايان تثبيت شــده اي وجو د ندارد
 .گروه متون رســمي كه بر چهره هاي مذكر ت ٌاكي د دارند
عموم ُا مجموعه محدودي متشكل از ده خدا و شخصيت
اسطوره اي را مطرح مي كنن د مانند خداي آتش يا خداي
كشاورز كه مجمعي سست پيوند را تشكيل مي دهند8.
ديگر اينكه خدايان در چين بر خالف خدايان آئين هندو
يا مهري با هم در حال كشــمكش نيستند چرا كه ديديم
براي مثال در آئين هندو با انتقال قدرت به تثليث برهما،
ويشنو و شيوا ساير خدايان همچون وارونا  ،آگني  ،سوريا
و ...به رقابت با خدايان جدي د مي پردازند9.
در ادامه به ســرزمينهايي اشــاره مي كنيــم كه اگرچه
تقســيمات جغرافيايي آنها را در محدوده ســرزمينهاي
شــرقي قرار مي دهد  ،اما از ديدگاه شاهنامه در اين گروه
جاي نمي گيرند چرا كه اغلب در غرب ايراني هستند كه
از ديدگاه فردوسي مركز هستي است و واسط ميان شرق
و غرب .از اين جمله اند :
بربرستان و هاماوران ؛ نشاني محل بربرستان بنابر اشعار
شــاهنامه چنان اســت كه دريا در ميان و مصر در دست
چپ و بربر در دست راست و شــهر هاماوران در پيش رو
قرار دارد  ،در اين باره و در رفتن كاووس از زابلســتان به
بربرســتان و مصر و شام جهت ســدكوبي ياغيان چنين
آمده است:
همي راند تا در ميان ســـه شهــــر
زگيتــي بر اين گــونه جوينده بهر
به دست چپش مصر و بربر به راست
ز ره بر ميانه بر آنســو كه خواست
به پيـش انـدرون شهــــر هاماوران
به هر كشــوري در سپاهي گــران10
در اينجا بر طبق تصور فردوســي و يا قول منابع وي ،
 .7اوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان – دوســتخواه  ،جليل – جل د دوم – ص
 663و  664به اختصار
 .8اسطوره هاي چيني – بيرل  ،آن – ص 30
 .9اساطير هند – ايونس  ،ورونيكا – ص 127
 .10پژوهشي در شاهنامه – كريمان  ،حسين – ص 130
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فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

بربر همان صحراي نفوذ ،و شمر در جنوب عراق و شمال
عربستان است1.
جالب اســت كه بدانيم ســرزمين مصر اگرچه به لحاظ
تقســيمات جغرافيايي در افريقا قرار مي گيــرد  ،اما در
شــاهنامه اغلب در كنار يمن  ،هاماوران و بربرستان و در
يك حوزه مشترك ديده مي شود.
از اعراب نيز به تدريج در اواخر شاهنامه ياد شده است :
بدو گفت مـن قــيس ابن حارثـم
ز آزادگـــــان عـــرب وارثـــم2
ســوريه  ،بغداد  ،حجاز  ،شــام و  ...اســامي جغرافيايي
ديگري هستند در حوزه كشورهاي عرب امروزي كه در
شاهنامه ديده مي شوند.
آسياي صغير نيز اگرچه امروزه در محدوده آسيا است اما
در شــاهنامه همواره در تصرف روم  ،همان سنبل غرب
است .
ارمنستان يا ارميان هم در شاهنامه به نظر جايي در مرز
شرق و غرب تصور شده اســت كه خود آن در غرب قرار
مي گيرد:
ز تازي و هـندي و ايـرانيـــان
ببســـتند پيـشش كمــر بر ميان
روارو چـــنين تا بمــرز خــزر
ز ارمـــــينيه تـا در باخـــــــتر 3
و باي د دانست كه باختر در شــاهنامه به معناي شرق آمده
است .
روســــيه نيز كه در شــمال غربي آسيا و شــرقي اروپا
قرار دارد و بخشي از خاك آن در آســيا و بخش ديگر در
اروپاست در شاهنامه فردوسي با غرب نزديكي بيشتري
دارد :
به روم اندرون شاه ب د فيلقـوس
يكـي بود با راي او شــــاه روس
و يا :
نخستين كه بنها د گنج عـروس
ز چين و ز برطاس و زروم و روس4
اسامي بسياري از شهرها و ســرزمينهاي ديگر نيز در
شاهنامه ديده مي شــوند كه هر يك براي خو د فرصتي
جهت بررسي مي طلبند كه مت ٌاسفانه در اين مقاله مجالي
براي طرح همه آنها نبود .از تمام آنچه تا حال گفته شد

چنين حاصل مي شود كه ملل شــرق از ديدگاه شاهنامه
با آنچه كه امروزه به عنوان ســرزمينهاي شرقي پذيرفته
شده متفاوت اســت و در حالي كه دانش جغرافيا عموم ُا
شرق را تمام سرزمينهاي آسيايي مي داند اما در شاهنامه
اي كه ايران مركز عالم شــناخته مي شود هر سرزميني
كه در شرق ايران زمين باشــد ،شرقي و هر سرزميني كه
در سوي غرب آن باشد  ،غربي خوانده مي شود.
ملل شرق از تاريخ و پيشينه اي غني برخوردارند و آنچه
تا كنون باستان شناسان در مطالعات خود بدست آوردند
حاكي از آن است كه نخســتين نشانه هاي تمدن در اين
سرزمينها شكل گرفته است.
از مجموع روايــات شــاهنامه درباره هر يــك از اين
ســرزمينها مي توان ويژگي خاصي را به روشني دريافت
؛ براي مثال تورانيان همواره دشــمن ايرانيان هســتند
و حتي صلح آنها چندان به رضايت نيســت  ،ســرزمين
هندوســتان به زيبايي و خرمــي و چيــن و ماچين را با
شكوه و عظمت آن در شــاهنامه در مي يابيم .اين ملل
همچون همســايگان جهان امروزي  ،گاه در صلح و گاه
در اختالف بودند اما هرگز ايــن اختالفات مانع ارتباط و
آشنايي آنها نبود  .پس از ســاليان درازي كه از آشنايي و
ارتباط اين ملل با هم مي گذشت اختالط و آميزش ميان
آنها كام ُ
ال بديهي به نظر مي رســد كه گاه در پي رفت و
آمدهاي تجاري و گاه در پي جنگي صورت گرفته باشد.
در شاهنامه نيز مي خوانيم:
از ايــران و زتــرك و ز تـازيــان
نژادي پديـــ د آيد اندر ميــان
نه دهقان و نه ترك و نه تازي بود
ســــخنها به كردار بازي بود5
در اين ميان برخي از ملل كه ذكر آنها پيش از اين آمد از
شهرت بيشتري در جهان باستان و تاريخ كهن برخوردار
بودند و اغلب در شاهنامه نيز نامشان به دفعات ديده مي
شود كه خود نشان آشــنايي و رابطه ميان اين سرزمينها
و ايران است .اين ارتباط را از شــباهتهاي موجود ميان
اســاطير و ســنبلهاي اين ملل نيز مي تــوان دريافت ،
حتي اســاطير چين باســتان هم كه تفاوت بيشتري با
اســاطير هندو ايراني دار د از اعتقا د چن د خدايي حاكم در
سرزمينهاي شرق باستان پيروي مي كند.

 .1همان منبع – ص  130به اختصار
 .2شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – ص 503
 .3همان منبع – ص 528
 .4همان منبع – ص 534

 .5همان منبع – ص 546

ملل شرق در دیدگاه فردوسی و شاهنامه
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