تاریخ حضور ایرانیان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب بخش دوم
خالصه :شواهد و دالیل بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد بعضی از قبایل سرخپوستان
آمریکا از ایران باستان به آن سرزمین مهاجرت نموده اند.
اروپاییان استعمارگر در بدو ورود به سرزمین آمریکا به خوبی این مطلب را متوجه شدند و
پس از فتح آن سرزمین سعی کردند که تمام آثار و شواهدی که نشان می دهد سرخپوستان آمریکا
از سرزمین ایران باستان به آن سرزمین آمده بودند را نابود کنند .برای همین صدها شهر و قلعه و
آثار باستانی به دلیل وجود طرح ها و شکلهای که نشان دهنده منشا بومیان آمریکا میباشد به عمد
تخریب شد شهرهای زیبایی که از نظر عظمت و زیبایی و تمیزی صدها سال از اروپا جلوتر بود.
برای اینکه دروغگویی غربی ها را در زمینه کشف سرزمین های جدید از جمله قاره آمریکا و
استرالیا را ثابت کنم چند نقشه از صدها نقشه که در نزد این جانب می باشد را به شما نشان می
دهم.
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همان گونه که می دانید غربی ها مدعی هستند که قاره استرالیا را برای اولین بار آقای جیمز
کوک در سال  1772کشف نموده است ،ولی صدها نقشه قدیمی وجود دارد که نشان می دهد صدها
سال قبل جیمز کوک استرالیا کشف شده بوده است .همچنین اولین بار نقشه آمریکا در کتبی که
جغرافیادان شهیر مسلمان المسعودی در کتاب صوره االرض خود ترسیم نموده ،در سال 934
میالدی دیده می شود .یعنی  600سال قبل از کشف آن به وسیله اروپاییان.

در واقع باید بگوییم که غربی ها تا سال  1800میالدی قادر به نقشه کشیدن نبوده اند و هرچه
نقشه دارند از کپی نقشه مسلمانان می باشد نصف النهار مبدأ تا سال  1836از نصف النهار ایران
که از کوه دنا می گذشته و با اصفهان و تهران در یک خط بوده است می گذشته که با عدد 90در
نقشه ها مشخس است .همچنین نقشه آمریکا در نقشه ی چینی که متعلق به زانک هی دریانورد

مسلمان چینی می باشد  50سال قبل از کشف قاره آمریکا به وسیله غربی ها وجود دارد و قاره
استرالیا  320سال قبل از کشف آن به وسیله غربیها.

همچنین در نقشه ای که مربوط به قزوینی جغرافیدان شهیر ایرانی می باشد قاره آمریکا و
استرالیا دیده می شود .این نقشه از تمام جهان می باشد که متعلق به سال  1399میالدی می باشد و
در آن قاره آمریکا  100سال قبل از اروپائیان و قاره استرالیا  370سال قبل از اروپائیان به خوبی
مشهود می باشد.

این شامل صدها منطقه دیگر از جمله قطب شمال و جنوب شبه جزیره کالیفرنیا و سرچشمه نیل
و… .هم می شود پس به خوبی متوجه می شوید که غربیها در مورد کشف سرزمینهای ناشناخته
دروغ بسیار می گویند.
اما شباهت های فرهنگ ایران و سرخپوستان آمریکا
در ابتدا باید بگوییم که سرخپوستان آمریکا از نظر علم و فرهنگ در سطح باالیی بوده اند .از
نظر ریاضیات – معماری پزشکی و نجوم و سیستم های آموزشی در هنگام اشغال یعنی در قرن 16
با اروپای قرن  19برابری می کرده اند .در سرزمین بولیوی در ناحیه تیاهواناکو محوطه باستانی
می باشد که آنقدر شبیه پرسپولیس می باشد که گویی دارای یک معمار بوده اند.

همه ما سرخپوستان را با کاله پردار آن می شناسند .در تصویری که ضمیمه می باشد تصویری از
کاخ آشور نیپال در شهر نینوا به نمایش گذشته شد که به خوبی می بینید کاله پردار در ایران باستان
وجود داشته است.

همچنین در سکه های دوران هخامنشی شما کاله پردار را به خوبی می بینید.

همچنین در قبایل پوئبلو که در کشور آمریکا مکزیک و جنوب کانادا زندگی می کرده اند زندگی شبه
ایرانی به همان شکل با همان آداب و سنن دیده می شود .جالبتر اینکه بسیاری از قبایل پوئبلو
(روستای) بخصوص در کشور امریکا مسلمان بوده و از نظر علم و فرهنگ در سطح باالی بوده اند
و چون مالها و روحانیون لباسی که شامل عمامه و عبا بوده می پوشیده اند.

مادر ابراهم (ابراهیم) لینکلن از قبایل سرخپوست مسلمان امریکا می باشد.

آثاری از نام حضرت محمد(ص) که در کشور آمریکا پیدا شده و عکس مادر مسلمان ابراهم لینکلن
زنان سرخپوست قبایل پوئبلو شدیدا ً به حجاب مقید بوده اند.

به جز چند قبیله مسلمان بقیه قبایل سرخپوست به جز یک قبیله که ماه پرست می باشند از
آئین میترائیسم یا همان مهرپرستی که دین ایرانیان باستان می باشد پیروی می کنند.
قبایل اینکا از نظر قیافه و رنگ پوست و آداب و سنن و اساطیر و دین و روشهای زندگی شبیه
ایرانیان می باشند .اینکاها خود را فرزند خورشید می دانستند و می گفتند که از شرق آمده اند.
در تمام کشور ها و مناطق قاره امریکا و بخصوص کشور های پرو کلمبیا امریکا مکزیک
پاناما برزیل ،گواتماال ،هندوراسی ،السالوادور ،نیاکاراگوئه ،بولیوی ،شیلی ،آرژانتین ،صدها مکان
جغرافیایی می باشد که برگرفته از نامهای ایرانی و یا پسوندهای زبان فارسی قدیم می باشد .برای
نمونه رودخانه تیگره که نام قدیم رودخانه دجله می باشد نمونه آورده می شود .و منطقه جالل آباد
در آرژانتین.

نامهایی چون بابک ،دارا ،جمیل تپه ،تپه تیتان و یا با پیشوند گودال مثل شهر گودال خار در
کلمبیا بر می خوریم .صد کلمه فارسی مانند کلمه آری – مار و … در میان سرخپوستان آمریکا
دیده می شود .سمبل فروه یا فروهر در تمدن آزتک بسیار دیده می شود .در سرتاسر آمریکا قنات
های آب که پیش از کلمبو ساخته شده وجود دارد که به وسیله ایرانیان مهاجر ساخته شده است.

در کلمبیا مردمی زندگی می کنند که شکل زندگی آنها بسیار شبیه عشایر بختباری با همان
لباس همان نوع زندگی میباشد جالب اینکه نام این قوم آرواکو به معنی آواره کوه می باشد (کسانی
که در کوه زندگی میکنند).

در پاناما در کنار کانال استراژیک پاناما و در کلمبیا در دو سوی اقیانوس آرام و اطلس قومی
زندگی می کنند که زندگی آنها بسیار شبیه به زندگی (لباس ،حجاب ،هنرهای دستی ،اداب و رسوم)
سواحل نشینان بندر کناوه در خلیج فارس می باشند جالب اینکه نام این قوم “کنا” می باشد که
بسیار شبیه به نام بندر کناوه (کنا +وه) می باشد.

محل زندگی اقوام ایرانی” کنا” در کشور پاناما و کلمبیا (رنگ سبز).

زنان قوم کنا
در جنوب شیلی در منطقه پاتاکونیا چهار قبیله ایرانی از ایران باستان به نام های ثریا،
کاوشکار ،یمنی و سلکنام زندگی می کنند که تصاویر آن ضمیمه می شود متاسفانه بسیاری از این
اقوام مورد استعمار شدید غربیان قرار گرفته و باقی مانده این اقوام در اوایل این قرن قتل عام
شدند فقط تعداد اندکی از آنها در جزیره ولینگتون شیلی زندگی میکنند.

کشتار اقوام ایرانی کاوشکار و… در جنوب شیلی.
در سرتاسر قاره امریکا به جز کانادا و چند ناحیه دیگر پراست از صدها زیگورات (هرم) از
جمله در پرو زیگوراتی وجود دارد که بسیار شبیه زیگورات چغار زنبیل در هفت تپه می
باشد ،جالب اینکه بومیان به این محل “برج”می گویند.

عکس زیگوراتی در پرو که شبیه چغارزنبیل می باشد و بومیان به آن “برج”می گویند.
همچنین کشیشی ایتالیایی به نام پدر کرسپی که  50سال در میان بومیان آمریکا زندگی می
کرده پس از اینکه توانست اعتماد بومیان سرخپوست را جلب کند با صدها قطعه اهدایی سرخپوستان
روبرو شد که نشان می داد آنها از سرزمین ایران باستان به آنجا آمده اند.

عکس دو عدد از صدها اشیائی که سرخپوستان فقیر اکوادر به پدر کرسپی اهدا نموده اند که از
نشان های ایران باستان می باشد .خود پدر کرسپی شدیدا ً اعتقاد داشت که بومیان امریکا از
سرزمین بابل به این ناحیه آمده اند .از نظر علم ژنتیک ،ژن بومیان آمریکای شمالی و جنوبی با
ایرانیان بسیار شبیه است.

تشابه ژن ایرانیان و بومیان امریکا
همچنین در تاریخ  89/5/8هیئتی علمی از آلمان به دیدن این حقیر آمد که آنها هم پی به همین
موضوع برده بودند و برای بدست آوردن اطالعات این حقیر دو روز در اصفهان با اینجانب بحث و
مباحثه نمودند .نام و مشخصات ارشد آنها بدین قرار می باشد  MARCO ALHELMهمچنین سفیر
بولیوی در ایران هم همین عقیده را دارد.
به احتمال زیاد مهاجرت ایرانیان باستان به آمریکا از  4000سال پیش شروع شد و این
ارتباط تا  300سال پیش هم وجود داشته است .البته افراد خاصی از وجود چنین سرزمینی آگاه بوده
اند .پس از حمله اسکندر ملعون به ایران و حمله اعراب به ایران بسیاری از ثروتمندان و بزرگ
ایران با کشتی های خود از خلیج فارس و از طریق شرق به وسیله جزایر پلونزی و میکرونوزی و
از طریق جزیره ایستر به آمریکا مهاجرت نموده اند.
در خاتمه یادآور می شوم که اقوامی از ایران باستان در کشور های ژاپن استرالیا جزایر
میکرونزی وپلی نزی زندگی می کنند.
اقوام ایرانی آینو در ژاپن

قومی به همین نام ( مردم آینو یا عبدال (عبدهللا) ) در شرق چین زندگی می کنند این اقوام بدون
شک ایرانی می باشند کافی است به تلفظ شمارش اعداد آنها توجه کنید
:Äynu numerals are borrowed from Persian
yäk, 2 du, 3 si, 4 čar, 5 pänǰ, 6 šäš, 7 häp(t), 8 häš(t), 9 noh, 10 dah, 20 bist, 1
100 säd, 1000 hazar
مردم آینو (به ژاپنی )アイヌ :قوم بومی جزیر ٔه بزرگ هوکایدو در شمال ژاپن ،جزایر
کوریل ،ساخالین و شبه جزیره کامچاتکا هستند .به احتمال زیاد امروزه بیش از  ۱۵۰هزار آینو
باقی مانده است .البته آمار واقعی در دست نیست زیرا بسیاری از والدین برای جلوگیری از تبعیض
نژادی نسبت به فرزندانشان در ژاپن ،هویت آینوی ایشان را (حتی از خودشان) پنهان میکنند.
واژ ٔه آینو به معنای «انسان» است .امروزه آینوها نسبت به نام آینو دید ناخوشایندی دارند و
برای نامیدن قوم خود واژ ٔه «اوتاری» (به معنی رفیق در زبان آینو) را ترجیح میدهند.
آینو زبانی است که توسط قوم آینو در ژاپن و روسیه تکلم میشود .تعداد متکلمین این زبان در
سال  ۱۹۹۱تنها  ۱۵تن برآورد شد ،بقیه مردمان آینو ،روسی یا ژاپنی تکلم میکردند.

متاسفانه بخاطر تبعیض نژادی شدید این زبان که بدونه شک از ریشه ایرانی است در استانه
نابودی است لذا از تمام ایران دوستان خواهشمندم جهت نجات این زبان و نجات این قوم از تبعیض
دولت ژاپن هر اقدامی که میدانند انجام دهند.
دکتر حمید شفیع زاده DR_SHAFIZADEH3@YAHOO.COM
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بر گرفته از سایت آقای انوش راوید
درباره کتاب تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب از جناب
دکتر حمید شفیع زاده ،یک کتاب خوب و ارزشمند از اولین کاشفان قاره آمریکا است .از این کتاب
در فیسبوک و چند جای اینترنت نوشته ام ،امیدوارم جناب دکتر حمید شفیع زاده PDF ،کتاب
خودشان را درست کنند ،و رایگان در اینترنت منتشر نمایند ،تا بیشتر به بخشی از علم در ایران و
برای ایرانی خدمت شود.

متن دکتر حمید شفیع زاده

از کلیه عالقه مندان به تاریخ و تمدن اقوام ایرانی باستان در قاره ی امریکا ی جنوبی و شمالی که
مایل به همکاری در ساخت فیلم سینمایی در ژان درام و مستند و ساخت سلایر می باشند را دعوت
به همکاری می نمایم .دکتر حمید شفیع زاده
 09372079606و 03117815759
Dr_shafizadeh3@yahoo.com
باتشکر…
بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین وصلی هللا علی محمد خاتم النبیین وعلی االئمه المعصومین وعلی جمیع
االنبیاء والمرسلین

غرض از نوشتن این کتاب اثبات این موضوع می باشد که بعضی از اقوام وتمدنهای قاره های
امریکا از ایران نشات گرفته است ودر این قاره اقوامی از مسلمانان وجود داشته اند ودر این راه
بیش از  1000دلیل وسند وعکس ارائه می شود.مردم واقوام مختلفی از جهان پیش از غربی ها پا
در سرزمین امریکا گذاشتند،وغربی ها آخرین قومی بودند که به این سرزمین رسیدند،غربی ها
تاریخ سرزمین امریکا را آنگونه که خود خواستند ،نوشتند ،نه آنگونه که حقیقت داشته ودارد.

حداقل سود خواندن این کتاب دانستن گوشه های از تاریخ امریکا می باشد که به عمد از دید همگان
دور نگه داشته می شود .عموم مردم جهان حتی بومیان امریکا از تاریخ خود بی خبرند،وآنچه
ازتاریخ می دانند عموما ً از فیلم ها وکارتون هایی می باشد که دستگاه رسانه ای غرب به خورد
مردم داده است.در این فیلم ها بومیان امریکا را انسان های وحشی وخونریز و ظالم وبی فرهنگ
وفهم نشان میدهند،که فقط کارشان حمله به روستا ها وقطارها ودلیجان های غربی ها می
باشد،وغربی های مظلوم فقط از خودشان دفاع می کنند!

نوشتن در مورد ارتباط ایران باستان با قاره امریکا بسیار مشکل می باشد ،زیرا حتی یک کتاب هم
در این مورد وجود ندارد،از طرفی تعداد اندک کتابی هم که در مورد حضور دیگر اقوام در امریکا
نوشته شده است،حتی یک عدد از آن هم در ایران موجود نمی باشد.

درکل،نوشتن وصحبت کردن در مورد تاریخ جهان بخصوص تاریخ علم وکشف امریکا بسیار سخت
می باشد،این نه بخاطر پیچیدگی این موضوع وتناقضات بی حد آن  ،بلکه عمده مشکل به خاطر
موضوعی است که من به آن بت غرب می گویم،حقیقت این است که غربی ها چندین قرن است که با
انواع شگردها وپیچیده ترین روش ها ،خود را به جای معبود وخدای انسان ها جازده وجا انداخته
اند.کم نیستند از ملل واقوام با ادیان به ظاهر مختلف ومناسک متفاوت ،که در واقع خدای آنها غرب
است .جالب این است که بسیاری از آنها خود از این موضوع بی خبرند.کم نیستند در میان مسلمانان

وایرانیان که هر روز 5بار نماز می خوانند وبه حج می روند وحتی جهاد می کنند،اما خدای آنها
غرب است نه خدای واحد حقیقی،حقیقتا ً که درک این موضوع بصیرتی مثال زدنی می خواهد.

هیچ شهر ومکانی نیست که این فرهنگ درآن حضور نداشته باشد زیرا جایگاه واقعی آن قلوب
انسان ها است .این خدا به نژاد وجنس وسن وابسته نیست زیرا ابزار نفوذ آن توال وتبری
است،همان موضوعی که ما از آن غافل شدیم وآنها به معجزه این سنت پی برده وبه نحو احسن
ازآن استفاده کردند.این سخن معصوم کالمی حق وپر معنی است که دین چیزی جز توال وتبری نیست
دین چیزی جز آنچه ما دوست داریم نیست .اما ممکن است کسی سوال کند این بحث چه ربطی به
موضوع این کتاب دارد .

کافی است مطلبی هر چند بی اساس وبی منطق از این پیامبران غرب اعالم شود تا اکثر قریب به
اتفاق ما آن مطلب را چون وحی الهی در نظر گرفته وحتی فکر کردن در مورد صحت وسقم آن را
گناه نابخشودنی بدانیم.در رگ وپوست ما جا زده اند که هر چه زیبا است وهر چه منطقی است یا از
غرب است یا ریشه در آن دارد .وهر آنچه غیر از آن مصدر صادر شود ،پوچ وبی ارزش وجای
شبهه واما واگر دارد.

لذا با این تصور ما ،هرآنچه آنها به انواع زبان ها به ما بگویند ،حتی اگر صد ها دلیل بر ابتذال
وپستی آن باشد ،بسیاری از ما سریعا می پذیریم و وقتی از آنها می پرسیم چرا این کار واین منطق
را پذیرفته اید با حالتی که نگاه عاقل اندر سفیه را تداعی می کند با بادی در گلو میگویند :امل،عقب
افتاده این مد جدید است که در غرب همه از آن پیروی می کنند.صدها عادت زشت وقبیح چون بد
حجابی وبی بند باری تامصرف الکل وهم جنس بازی وصد ها مد لباس احمقانه از این جمله
هستند .شاید بعضی بگویند این عارضه خاص عوام وافراد بی سواد است ،اما حقیقت این است که
دانشگاه ها به گونه ای دیگر در مقابل این معبود رکوع وسجده می کنند ،این مرض یا در واقع این
خدا به دانشمند وسیاست مدار وجوان وپیر رحم نمی کند زیرا در ذات خود بسیار مستبد می باشد،کم
نیستند سیاست مدارانی که اوج حکومت اسالمی را رسیدن به مرحله ای می دانند که ژاپن به آن
مرحله رسیده است .

از طرفی این فرهنگ جوی درست کرده است که مردم موضوعات ومفاهیم جدید را بجزاز غربیان
،از کس دیگری نپذیرند ولو صدها دلیل وجود داشته باشد  ،ولی اگر همان مطلب را یک دانشمند
غربی اظهار کند ،حتی بدون دلیل سریعا پذیرفته می شود .از این جمله است بسیاری از مباحث در
حوزه تاریخ وتمدن.

غربی ها تاریخ را به گونه ای نوشته اند ،که هر چه خوبی وشکوه وعظمت می باشد متعلق به
آنهاست ودیگران هر چه دارند از این 300سال تاریخ غرب و صدسالی است که یونانیان به ادعای
دروغین آنهاپرچمدار علم بوده اند و صدها تمدن دیگردر طول صد ها قرن غیر از توحش وعقب
افتادگی چیزی نداشته اند .حال کسی نیست بپرسد این یونان محل جغرافیایی آن کجا بوده ،این علوم

را از کجا آورده است وصدها سوال دیگر .آن ها خوب می دانند که اگر بخواهند ملتی را به زیر
بکشند ابتدا بایدفرهنگ آن قوم را بزیر بکشند وبرای اینکه فرهنگ قومی را زیر بکشند تاریخ آن
قوم را تحریف می کنند آیا تحریف دین چیزی جز تحریف تاریخ می باشد؟

آنها در این راه اقدام به اسطوره سازی می کنند .هر قوم وتاریخی بر دوش اسطورهایش بنا می
شود وبا مرگ آن اسطوره ها ،مرگ آن تاریخ فرا می رسد .آنها برای تغییروتحریف تاریخ اقدام به
اسطوره سازی می کنند .وکسانی که حتی سواد خواندن ونوشتن نداشته وتنها هنر آنها ددخویی
وجنایت می باشد را بعنوان یک قهرمان وکاشف بزرگ جا می زنند.

از طرفی گروهی مغرض یا نادان در ایران وجود دارند که هر آنچه در مورد ایران وتاریخ
باشکوهش گفته شود را با ادبیاتی ظاهرا ً علمی وچند کلمه قلمبه وسلمبه رد می کنند ونویسنده را
به تهمت ناسیونالیسم کهنه ایرانی می آزارند و تا آنجا پیش می روند که اشخاصی چون جابربن
حیان یا کورش را زائیده ذهن توهم زده ایرانی عقده ای می دانند که چون در قبال تمدن غرب کم
آورده است ،دست به دامن اینها شده اند.اما همین افراد در برابر غربیان تا کمر خم میشوند ودر
تعریف وتمجید از غرب کار را به حد افراط می کشانند.

حدود  2500سال تاریخ مدون داریم که ایرانیان به تمام مناطق جنوب شرق آسیا و دریای چین
وژاپن ،هم از راه خشکی وهم از راه دریا رفت و آمد داشته اند .ده ها کتاب از دریا نوردان
وسیاحان ایرانی در این مورد وجود دارد .صد ها جزیره وبندر در این نواحی نامی ایرانی دارند ،ده
ها قوم ایرانی هنوز در ژاپن ،چین ،مالزی واندونزی و ….زندگی می کنند ،اقوامی چون شبانکاره،
سیاک ،جاوئی ،لر وآینو وآیغور.کلمات فارسی در جنوب شرق آسیا بخصوص در کشتی رانی بالغ بر
چند صد عدد می باشد .حروف ربط ودستور زبان آنها در بسیاری از موارد شبیه فارسی می باشد
وصدها تشابه دیگر در آداب ورسوم ولباس وباورهای آنها وجود دارد.از طرفی روح سلحشوری
وشجاعت وکشف سرزمین های جدید در روح ایرانی بیداد می کند .ضمنا ً آنها قادرند کشتی های فوق
سبکی بسازند که بسیار سریع وچابک فاصله بندر سوماترا تا بندر کانتون چین را  20روزه
بپیمایند ،که در آن زمان یک معجزه بوده است .حال شما بگویید شما  2هزار سال در اطراف قاره
استرالیا رفت وآمد داشته باشید با این همه علم وامکانات ،ولی آن را کشف نکرده باشید،اما یک
اروپائی به نام آقای تاسمانی یا آقای جیمز کوک یا ماتیو فلیندز از آن سر دنیا با کشتی هایی که در
مقابل کشتی های ایرانی لگن هم حساب نمی شده آنهم با راهنمای محلی از آنجا رد می شوند
وآنگاه آنها کاشف استرالیا می شوند.

حال اگر ده ها دلیل و نقشه ومدرک مستند وعلمی ارائه کنید که ایرانی ها در آن سرزمین قرنها
حضور داشته اند ،هیچ فایده ندارد  .ولی کافی است یک غربی یک ادعای بزرگتر از آن بکند فوری
پذیرفته می شود  ،پارادوکسی از این باالتر سراغ دارید.

ایرانی ها دوهزار سال زودتر از اروپائیان قاره افریقا را دور زده بودند وقرنها در کنار دماغه امید
نیک ،امپراطوری شیرازی ها را در زنگ بار ( زنگ به معنی سیاه پوست و بار به معنی ساحل
وبندر)وموزامبیک(موسی بیک از سران سلسله امپراطوری شیرازی ها در جنوب شرق افریقا)
تشکیل داده بودند که به گفته تاریخ نگاران غربی ،از نظر علم وتمدن ،قرن ها از اروپائیان وحشی
که به این منطقه هجوم آورده ودست به وحشتناکترین کشتارها زدند ،پیشرفته وجلوتر بودند وچنان
تمدن صلح جوئی تشکیل داده بودند که تمام اقوام در صلح وآرامش زندگی می کردند وعمالًچیزی
بنام ارتش نداشتند وهیچ گاه دست به تجارت برده نزدند.اما اروپائیان هنوز پایشان به آنجا
نرسیده،میلیو نها برده به اسارت گرفته که بیش از نیمی از آنها در راه تلف شدند .

ایرانیان پی به اهمیت حفر کانال سوئز برده وآن را حفر کردند وپا در سرزمین امریکا هم از طریق
شرق وهم از طریق غرب گذاشتند،و در آنجا امپراطوری های عظیمی چون مایاها،آزتک ها واینکا
ها را بوجود آوردند اما در تاریخ در مورداین مطالب چیزی نمی نویسند .در ایران کسی نیست که
مارکوپلو وکریستف کلمب را نشناسد اما آیا کسی حاج سید محمودشمس را که 100سال زودتر از
کلمب پا در امریکا گذاشت ،می شناسد؟ آیا کسی ابن بطوطه و کیقباد جهانگرد را می شناسد؟ ایرانی
ها حداقل دو هزار سال زودتر از غربی ها به کشف مناطق دنیا اقدام کرده اند ولی متاسفانه
غربیها همه را به نام خود مصادره کردند وپس از آن تقریبا ً تمام اسناد ومدارک را از بین بردند
وحتی برای این کار دست به انهدام وقتل عام های گسترده زدند تا حدی که سرزمین های بزرگتراز
وسعت ایران واقعا ً خالی از انسان شد ،ازجمله نسل کشی اقوام کارائیب که در بخش های بعدی تا
حدودی در این مورد نوشته ام.

اما بعد،سال های متمادی می باشد ،شاید از اوایل سال هایی که دانشجوی رشته پزشکی شدم با
خواندن کتاب "فرهنگ اسالم در اروپا "نوشته خانم دکتر زیگرید هونکه،عالقمند موضوع تاریخ
وفرهنگ وتمدن شدم ،بارها آرزو کردم که ای کاش در رشته باستانشناسی یا تاریخ تحصیل می
کردم اما دیگر دیر شده بود (اگر چه کتابهای بسیاری در مورد باستانشناسی خواندم) این عالقه
موجب شد تا حدامکان از رشته پزشکی دور شوم تا اینکه در این اواخر به کلی این رشته را کنار
گذاشته ووقت خودم را صرف مطالعه وتحقیق در زمینه تاریخ وتمدن اقوام وملل بخصوص آثار
وشواهد حضور اقوام ایرانی در سرتاسر جهان کرده ام.

در این گیر ودار،گاها به مطلبی بر می خوردم که نشان از حضور ایرانیان باستان در قاره امریکا
داشت لذا سالهای اخیر را صرف مطالعه اقوام بومی امریکا کردم وهر چه پیش رفتم به شواهد
وآثاربیشتری بر خوردم و به این یقین رسیدم که بسیاری از اقوام بومی قاره امریکا اصالً ایرانی می
باشند.شاید حدود یک میلیون عکس از آثار تمدن قاره امریکا را بررسی کردم وهزاران مطلب در
مورد آنها به زبانهای مختلف را مطالعه کردم ،بارها خواستم که دانسته ها وکشفیات خود را که از
بررسی عکسها و مطالب وتطبیق آنها با ایران باستان بود به چاپ برسانم ولی هر بار موضوع
ومطلب جدید پیدا می شد که باید در آن غور میکردم لذا چاپ این کتاب سالها به تاخیر افتاد.

از آن جائیکه صحبت در مورد آثار وشواهد حضور ایرانیان در قاره امریکا چندین جلد قطورکتاب
نیاز دارد واز طرفی ترجمه ونوشتن وتدوین هزاران عکس ومطلب شاید سالیان دراز طول بکشد ،
لذا صالح ومصلحت دیدم که کلیات مطالب را به شکل مختصر در این کتاب به چاپ برسانم .کتاب
حاضر در واقع بیشتر مقدمه ای کوتاه بردیگر کتابهایی می باشد که اگر عمری بود وتوفیقی،
خواهم نوشت .لذا کوتاهی ونواقص کتاب را بر من ببخشایید زیرا متاسفانه در این راه تنها می باشم
،واگر چه درد دل بسیار از رنجها وکمبود وبی تفاوتی وعدم درک وحتی تمسخر در این راه کشیده
ام ،اما از کسی دل گیر نیستم زیرا به آنها حق می دهم ،جمیع مردم پیرو آنچه می دانند می باشند نه
آنچه واقعیت دارد ،لذا از کلیه کسانی که عالقه مندند در این راه قدمی بر دارند امید یاری دارم .

در این کتاب ابتدا با استناد به مدارک وحقایق مختلف،این حقیقت ثابت می شود که غربی ها تا
اواخر قرن  18م قادر به ترسیم نقشه نبوده ونقشه های آنها کپی از نقشه های ایرانیان ومسلمانان
بوده است .سپس نمونه هایی از نقشه های قاره امریکا پیش از کلمب مورد بحث ونمایش قرار داده
می شود که عموما ً متعلق به ایرانیان می باشد پس از آن مشترکات فرهنگی،مذهبی وهنری وقومی
مورد بحث قرار می گیرد وپس از آن از اقوام بومی امریکا صحبت می شود ،که بسیار شبیه اقوام
ایرانی می باشند .مطالب این کتاب بصورت روان وساده نوشته شده است زیرا گروه هدف این کتاب
تمام مردم ایران با هر سطح سواد ودانش می باشد .همچنین سعی کردم در حد امکان مطالب
مختصر و مفید نوشته شود .در این کتاب از تصاویر بسیار استفاده کرده ام ،که شنیدن کی بود مانند
دیدن .در مقابل هر عکسی از تمدن امریکایی عکسی تقریبا ً مشابه آن از ایران گذاشته ام واین کار
بسیار سخت وهزینه بر و وقت گیر بود برای نمونه شما از اینترنت یک عکس از هر تمدنی
خواستید بگیرید ومشابه آن را در ایران پیدا کنید،حال تصور کنید بیش از  700عکس در این کتاب
به کار رفته است.

نکته ای که در همین مقدمه باید به آن اشاره کنم،سوالی می باشد که هم از طرف بومیان امریکا
وهم از طرف بعضی از هم وطنان ،بسیارمطرح می شود .این سوال این است که اگر سرخپوستان
امریکا ،ایرانی هستند پس چرا چهره وقیافه آنها با ما متفاوت می باشد ومثالً می گویند آنها شبیه
مغول ها یا افغانی ها هستند.جواب این است که:اول اینکه من نمی گویم تمام قبایل واقوام بومی
امریکا ایرانی هستند .بلکه این اقوام از چین وهند و جزایر پلونزی و دیگر ملل هم هستند وفقط
بعضی از آنها ایرانی می باشند.

دوم اینکه باید توجه کنید منظور من از ایران ،ایران باستان می باشد که از هند و شمال شرقی
کشور چین تا ترکیه امروز را شامل می شده .و اگر توجه کرده باشید اقوام شمالی ایران از جمله
تاجیک ها و ترکمن ها کم وبیش شبیه نژاد زرد می باشند اگرچه دیگر به سختی می توان نژاد
خالص پیدا کرد.

سوم اینکه ایرانیان هرگز نژاد پرست نبوده و کسی را به بردگی نگرفته اند.وهمیشه به تمام اقوام
میهن خود فرصت رشد وشکوفایی می داده اند ،مجسمه هایی از پادشاهان ساسانی وجود دارد که

چهره آنها شبیه نژاد زرد می باشد.ایران از معدود کشور های جهان می باشد که از تنوع نژادی
باالیی برخوردار است.

چهارم اینکه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ،سران بعضی از اقوام امریکا ازجمله سران
اینکا ومایا ها وآزتک ها همه قیافه ای ایرانی داشته اند وآنها با یاری واتحاد دیگر اقوام حاضر در
امریکا ،توانستند امپراطوریهای بزرگی چون اینکا ها وآزتک ها ومایا ها را پایه گذاری کنند .اگر
به ده ها عکس از سران وپادشاهان اینکا که در صفحات بعدی قرار داده ام توجه کنید ،خود به این
نتیجه خواهید رسید.
از طرفی در امریکای شمالی ودر مکزیک ودر کلمبیا وگواتماال شما اقوامی را می بینید که کامالً
شبیه ایرانی ها می باشند واصالً شبیه نژاد زرد نمی باشند .برای نمونه به عکس های اقوام
مکزیک وپوئبلو وماندان وکاوشکار توجه کنید.

هخامنشیان کاشفان حقیقی قاره آمریکا

گفت وگو با دکتر جهانگیر مظهری....
دکتر جهانگیر مظهری پس از سال ها تحقیق و مطالعه مدعی است که به کشفی نائل شده که هنوز از
تمامی آن پرده بر نداشته است.او که پس از  ۲۵سال دوری از ایران ،برای چند روزی بازگشته می
گوید:
« تا کتابم که در آن شرح کشف خود را شواهد کافی آورده ام ،چاپ نشود ،نمی توانم چیزی اعالم
کنم ».او مدعی است که در جست وجو هایش نشانه ها و شواهدی یافته که ثابت می کند درست بعد
از شکست داریوش سوم از اسکندر و فروپاشی امپراتوری هخامنشی در سال  ۳۳۰پیش از میالد،
بسیاری از ایرانیان پراکنده شدند و آنها که به آمریکای مرکزی راه یافتند امپراتوری های دیگری
بنیان نهادند و در واقع ،آنان قبل از کریستف کلمب این قاره را کشف کرده اند! او واکنش دنیای غرب
را نسبت به این ادعا می داند .هرچند که می گوید برایش اصالً اهمیتی ندارد .سپس با عصبانیت به
اهدای یک اطلس جغرافیایی در همین اواخر به ملکه انگلستان اشاره می کند که در آن کلمه فارس را
از خلیج فارس پاک کرده و فقط به کلمه خلیج اکتفا کرده اند و می گوید« :انتظار تشویق و تکریم

ندارم چون چیزی در کشف من به نفع آنها نیست شاید دوست داشته باشند دزدان دریایی تاجرنمای
اسپانیولی ایتالیایی کاشف قاره شان باشند تا دریانوردان غیور ایرانی».
دامنه صحبت های او بسیار گسترده است .از تاریخ آغاز می کند ،به جغرافیا که می رسد ما را در
احاطه نقشه هایش که به دیوار نصب کرده قرار می دهد و در زبان شناسی و مردم شناسی حل می
شود .جمع وجور کردن گفته های او کاری دشوار است.
جهانگیر مظهری متولد سال  ۱۳۱۱در تهران ،تحصیالت دانشگاهی را در ایران و پاریس در رشته
های جامعه شناسی و ادبیات چند فرهنگی در محضر اساتیدی چون ژرژگوریچ ،ریمون آرون ،هانری
ماسه و ...به پایان رساند و از آن پس ضمن تدریس و تحقیق در مورد ایران به سخنرانی های بسیار
در کشور های مختلف پرداخته است.
«نقش انسان در آفرینش اهورایی»« ،گناه آفتاب»« ،جلوگیری های نامرئی»« ،بی دود و بدون
خاکستر» و مقاالت و ترجمه هایی به زبان های فرانسه ،اسپانیولی ،انگلیسی و فارسی و سرانجام
کتاب «آمریکایی پارسیان هخامنشی» از آثار اوست .متن زیر مصاحبه ای است که با ایشان صورت
گرفته است.
و اما درباره کشف شنیدنی شما آقای دکتر...
ـ از کلمب شروع کنم که ماجرای جالبی دارد .پوزادینوس یونانی محیط کره زمین را ۲۸۹۰۰
کیلومتر محاسبه کرده بود .دانشمند دیگری به نام اراتوس تِنِس ۱۵۰ ،سال پیش از او ،با بررسی
زاویه تابش خورشید به عدد دقیق تری رسیده بود .اندازه گیری او دور کره زمین را  ۳۹۵۰۰کیلومتر
نشان می داد که به رقم  ۴۰۰۰۰کیلومتر بسیار نزدیک است .ولی نقشه ای که کریستف کلمب در
دست داشت ،براساس اندازه گیری پوزادینوس تنظیم شده بود ،یعنی همان  ۲۸۹۰۰کیلومتر .در نتیجه
وقتی کلمب به دریا زد و به جزایر دریای کارائیب رسید با محاسبه مقدار میل دریایی پیموده شده،
اطمینان داشت که به هند و سواحل آسیا رسیده یعنی به جزیره سندومین که رسید خیال می کرد به
سیپانگو رسیده چون سفرنامه مارکوپولو را راهنمای خود قرار داده بود .تاریخ این زمان را  ۱۲اکتبر
 ۱۴۹۲میالدی عنوان می کند .در کتاب «مدارکی برای تاریخ کوبا» از اورتن سیا پیشاردو (Orten
)sia Pichardoآمده است که بومیان آنجا به کلمب یادآوری کردند که نام جزیره ای در آن نزدیکی،
کوباست و کلمب ابتدا اشتباها ً کولبا و سپس کوبا را در سفرنامه اش ثبت کرد .از همین جا متوجه می
شویم که اسپانیایی ها کلمه کوبا را به آنجا نبردند ،بلکه کوبا قبل از آنها این نام را داشته است .کوبا
اسمی بومی نیست .کوبا در غرب دریای خزر قرار دارد و در شمال باکو مثل کیوتو و توکیو و
داریان و انادیر در کنار باب برینگ که نام هریک وارونه نام اولی است .در همین کتاب به جزیره ای
به نام بابک ) (Babequeاشاره شده که روی نقشه های امروز نیست و شهرت داشت که طالی
زیادی در آن جمع آمده و کلمب قصد داشت هر طور شده خود را به آنجا برساند و طبق نوشته خودش
بدان «چنگ بیندازد» .ما می دانیم که بابک شهری است که اردشیر بابکان ،سرسلسله ساسانیان ،از
آن برخاسته است .آنچه کلمب را به رفتن به هند ترغیب کرد ،برخالف ادعایش ،تجارت ادویه و
ابریشم نبود ،بلکه رسیدن به جواهرات و طالهای جمع آمده در چین و هند بود .مارکوپولو ثروت
کالنی از همین راه به دست آورده بود و شرح آن را در کتاب خاطراتش نوشته بود و همین شرح
طمع کلمب را برانگیخته بود .در زندگی نامه ای که اخیرا ً از کریستف کلمب منتشر شده ،وابستگی او
را به خانواده ای از راهزنان دریایی روشن کرده اند.
شاهد دیگر بالبوآی تازه از زندان بیرون آمده است.

بالبوآ) ، (Balboaیکی از سرکردگان مهاجمان اسپانیولی ،با رسیدن به سرزمینی که امروز آن را
پاناما می خوانند نیز گزارش کرد که به خشکی ای پای گذارده که به آن دارین یا داریان می گفتند.
طولی نکشید که او زهر داریان را هم تجربه کرد .زهری که بومیان کماندار تیر خود را به آن آغشته
می کردند تا دشمن را در کمتر از  ۲۴ساعت از پای درآورد .بنابراین دارین هم نامی نیست که
مهاجمان با خود آورده باشند .تردیدی هم ندارم که این نام نمی تواند برگرفته از یکی از زبان های
بومی آنجا باشد .دارین نامی ایرانی و منسوب به داریوش سوم است.
هرمان آرسینیگا) ، (Herman Arciniegaبزرگمرد تاریخ معاصر کلمبیا که در پایان قرن گذشته در
 ۹۹سالگی ما را ترک کرد ،در کتاب آن سوی تاریخ با بیان شواهد بسیار خواننده را آگاه می کند که
نباید به غلط بپندارد که هرچه ستودنی است از اروپا به آمریکا برده شده است .او برای مثال به کتابی
اشاره می کند که پیش از «کشف» کلمب در فرانسه به چاپ رسیده و در آن از وجود ذرت در اروپا
یاد شده و گفته شده بود از پارس ) (Persiaوارد می شده است .درحالی که همیشه فکر می کردند
ذرت از گیاهان بومی آمریکا بوده و از آنجا به سایر نقاط جهان رفته است.
به مطالعه تطبیقی زبان ها اشاره کردید .با توجه به اشاره تان به واژه های کوبا ،دارین و مواردی
از این دست ،مایلیم مثال های بیشتری بیان بفرمایید.
ـ یک مثال واضح و مهم از این دست نام رود تیگره ) (Tigreاست .تیگره همان دجله خودمان است با
ریشه ای در زبان بابلی که در زمان هخامنشیان به آن تیگره می گفتند .داریوش برای سرکوبی
شورشی ها از آن عبور کرده بود و در سنگ نوشته های خود بارها از آن یاد کرده است .پی یر
لوکوک ) (Pierre Lecoqدر کتاب سنگ نبشته های پارسیان هخامنشی توضیح می دهد که ریشه این
کلمه همان تیر فارسی است که سرعت حرکت آب رود را می رساند .هرودت نیز شرح جالبی از
جریان بسیار تند آب این رود (که به تیر از کمان رها شده می ماند) آورده و نوشته که چون قایقرانی
بر روی این رود از هر دو طرف غیرممکن بوده است ،قایقرانانی که در جهت حرکت آب می رفتند
و چیزی برای فروش با خود می بردند ،االغی هم در قایق سوار می کردند تا با رسیدن به آن سوی
رود ،کاالهای خود و قایق را بفروشند و با االغ به محل اول برگردند .نخستین بار کوروش از تیگره
گذشت تا خود را به بابل برساند .نام این رود امروز تقریبا ً در تمام کشورهای آمریکای مرکزی و
جنوبی به چشم می خورد .در شبه جزیره بزرگ یوکاتان ،رودی ،دریاچه ای و برج و بارویی به این
نام ،یعنی تیگره وجود دارد .در ونزوئال ،رودی و شهر بزرگی به نام تیگره و رود کوچک تری به
نام تیگریتو تیگره کوچک یا تیگره کوچولو وجود دارد .در پرو نیز رودی به نام تیگره و باز هم رود
دیگری به نام تیگریتو جاری است.
مثال دیگر مربوط به کلمه مانی است .یک کشیش در یوکاتان نوشته های زیادی پیدا کرد و چون
معتقد بود که مربوط به پیروان دین دیگری است که او آنها را ایدوالتر ) (Idolatreیعنی بت پرست و
خرافاتی می شمرد ،همه را با افتخار در برابر چشمان بومیان سوزاند .این واقعه در شهری به نام
مانی ) (Maniاتفاق افتاد .مانی در زمان شاپور اول ساسانی ادعای پیامبری کرد ولی این نام پارسی
پیش از او هم در زبان هخامنشیان وجود داشت .مهاجمان اروپایی ،که بیشتر جویندگان یا پرستندگان
طال بودند ،برای رسیدن به طال و چپاول سرزمین بازیافته ،از هیچ جنایت و دد منشی ،از کشتار
بومیان و غارت آنان گرفته تا هر کار ناپسند دیگر ،فروگذار نکردند .آنان ستایشگران ماه ،آفتاب،
چشمه سارها و کوهستان را ایدوالتر یا بت پرست نامیدند.
پس نظر شما این است که ایرانی ها از ناحیه تنگه پاناما به آمریکا رسیدند.

ـ خیر ،آنها ابتدا به السالوادر رسیدند ولی بعدها ،با کندن آبراه داریان ،کوهستان بلند سییرانوادا را دور
زدند و به طرف پرو و برزیل رفتند .نظر دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه ورود به آمریکا با
گذشتن از سیبری از ناحیه باب برینگ در نزدیکی آالسکا انجام گرفت .در این ناحیه است که
کوهستان انادیر ،رود انادیر ،شهر انادیر و خلیج انادیر داریم .این اسامی همگی ردپای آنها را از قاره
ای به قاره دیگر به اعتقاد من ،انادیر مثل کوبا و باکو برگرفته از دارین و منسوب به حکومت ایرانی
است .در پاناما کوه دارین ،خلیج دارین ،رود دارین و شهر دارین وجود دارد که االن هم به همین نام
هستند.
زمان مشخصی برای آغاز این دریانوردی ها وجود دارد؟
ـ رفت وآمد میان جزایر اقیانوس آرام و آمریکای مرکزی از دیرباز عادی بوده ،ولی نخستین بار
ایرانیانی که نتوانستند بعد از فروپاشی امپراتوری هخامنشی خود را به ناوگان بزرگ و دست نخورده
خود در دریای سرخ و خلیج فارس برسانند ( ۳۳۰پیش از میالد) از شمال اقیانوس هند گذشتند و از
البه الی جزایر اقیانوس آرام خود را به سواحل السالوادر در جنوب آمریکای مرکزی رساندند
هرودوت سرنشینان کشتی ها را در لشکرکشی خشایار شاه  ۲۴۱هزار نفر می شمارد .بسیاری از این
کشتی ها فقط آذوقه و نیازهای روزمره نیروی دریایی را حمل می کردند .برخی از آنها نیز غرق
شدند .باستان شناسان در کشفیات اخیرشان ،در ته دریای مدیترانه و شمال اقیانوس هند کشتی هایی
پیدا کرده اند که بشکه های شراب و کالهخود در آنها یافت شده است و از روی کالهخودها حدس زده
اند که دست کم یکی از کشتی های یافت شده در اقیانوس باید ایرانی باشد .به یاد داشته باشیم که وقتی
صحبت از نیروی دریایی می کنیم ،منظور  ۴یا  ۵کشتی معمولی نیست .برای حمله به آتن ناوگان
مجهزی الزم بود .به نوشته هرودت ،در زمان خشایار شاه  ۱۲۰۷کشتی مجهز جنگی از راه کانال
سوئز وارد دریای مدیترانه شده بودند .هدایت کشتی ها عموما ً به عهده فنیقی ها بود .آنها در جنگ با
آتن  ۳۰۰کشتی به نفع ایران وارد جنگ کرده بودند.
اصالً خود حفر کانال سوئز کار بسیار سختی بوده است .البته بسیاری منکر آن هستند که داریوش آن
را حفر کرده است ولی مطلب مهمی است .آنتوان دوسنت اگزوپری ،نویسنده شازده کوچولو ،می
گوید« :اگر می خواهید انسان ها را با هم متحد کنید ،بدهید چیزی را با هم بسازند ».گویا سرمشق
داریوش نیز چنین اندرزی بود .ملت های زیادی زیر پرچم او زندگی می کردند و وی از اقتدار ویژه
ای برخوردار بود .ابتکار حفرکانال سوئز برای خود داریوش بزرگ چندان اهمیت داشت که یکی از
سنگ نبشته های سه زبانی خود به خط میخی را به آن اختصاص داد و آن را در همان آبراه نصب
کرد[ .این سنگ نبشته ها اکنون در موزه قاهره نگهداری می شود] داریوش شاه در این سنگ نبشته
ها می گوید« :من پارسی ام .از پارس مصر را گرفتم .سپس فرمان دادم این آبراه را بکنند .از رودی
که به نام نیل در مصر جاری است به سمت دریایی که از پارس می آید .سپس این آبراه کنده شد .آن
چنان که فرمان داده بودم و کشتی ها از مصر و از راه این آبراه به سوی پارس روان شدند .آنچنان
که من مایل بودم( ».برگرفته از ترجمه فرانسوی متن در کتاب سنگ نبشته های پارسیان هخامنشی
از پی یر لوکوک).اگر سنگ نبشته سوئز کوچک بود و مثالً در جیب جا می گرفت ،بدون شک کسی
از پیدا شدن آن آگاه نمی شد .البته غربی ها تمام ابتکار و افتخار مربوط به حفر این کانال را به
فردیناند دوله سپس ) (F.de Lessepsارزانی داشتند ،اما در این میان نمی توان ابتکار داریوش را
نادیده گرفت .هرودت دست کم چهار بار به آن اشاره می کند.
قضیه از چه قرار بود؟

ـ دوله سپس که به مناسبت ماموریتش در مصر به سر می برد ،به تشویق سعید پاشا و با کمک تعداد
زیادی کارگر مصری ،کانال سوئز را خاکبرداری و بازگشایی کردند.
متاسفانه فرهنگ انگلیسی کالینز ) (Collinsدرباره کانال سوئز می نویسد« :کانالی در سطح دریا،
واقع در شمال شرقی مصر که باریکه خشکی سوئز را قطع می کند و مدیترانه را به دریای سرخ می
پیوندد .این کانال در فاصله سال های  ۱۸۵۴تا  ۱۸۶۹به همت دوله سپس و با سرمایه فرانسوی ها و
مصری ها ساخته شد .طول این کانال  ۱۶۳کیلومتر است ».ویکونت فردیناند ماری دوله سپس
( )۱۸۰۵ ۱۸۹۴دیپلماتی فرانسوی بود که در واقع از کانال سوئز ،که قرن ها بدون استفاده مانده بود،
خاکبرداری کرد و آن را دوباره در قرن نوزدهم باز کرد .ولی غربی ها از بناکننده واقعی این کانال
نامی نبرده اند.
این در حالی است که هرودوت سه بار در تاریخش یادآوری می کند که «آبراه سوئز را داریوش
بزرگ پارسی ساخت ».امروزه در اطراف این کانال بعضی نام ها مانند دندارا ) (Dendaraو وادی
دارا هنوز به چشم می خورد.
نکته مهم دیگری که گاه باعث اشتباه نویسندگان دایره المعارف ها شده است اشاره هرودوت به
کوشش نکوس برای حفر این کانال است که ناتمام ماند .نکوس ) (Necosپسر پزامتیک
)(Psammetiqueپادشاه مصر بود که پس از پدر به سلطنت رسید .نکوس دست به کندن آبراهی زد
که دریای مدیترانه را به اریتره بپیوندد .و با آنکه  ۱۲۰هزار مصری در کار کندن آبراه از بین رفته
بودند ،کار همچنان ادامه داشت تا اینکه پیشگوی معبدی به نکوس هشدار داد که آنچه می کند به نفع
یک «بربر» ،یک غیر مصری (داریوش) تمام می شود .نکوس کار را رها کرد و به جهان گشایی
پرداخت...
به این ترتیب ،کار حفر کانال تمام نشده رها شد .سپس داریوش اول دستور داد کانال را به تمامی حفر
کردند و به نام پارسیان در تاریخ به ثبت رساند ،چنان که به نوشته هرودوت« :آبراهی است که پس
از نکوس به دست مرد پارسی (داریوش بزرگ) به اتمام رسید ».طول کانال به اندازه چهار روز
کشتیرانی است .دو قایق بزرگ با سه ردیف پاروزن می توانند از کنار هم از عرض کانال عبور کنند
و آب کانال از رود نیل می آید.
هرودوت جزئیات گشایش و حفر یک کانال دیگر کانال آتوس ) (Athosرا نیز به دست خشایارشاه
پسر داریوش بزرگ شرح می دهد که بسیاری از ما تاکنون درباره آن اطالعی نداشته ایم .خشایارشاه
در لشکرکشی به طرف آتن به کوه آتوس که رسید به یاد آورد کشتی های پدرش ناچار شده بودند کوه
آتوس را دور بز نند و بر اثر آن دچار توفان شدند و نیمی از آنها از بین رفتند .پس برای نشان دادن
نیروهای برتر خود دستور داد به کوه شالق بزنند« :ای کوه خود را نرم کن تا سپاهیان من از درون
تو بگذرند ورنه »...سپس به نشانه اطاعت کوه از فرمان او ،با کمک گرفتن از ساکنان اطراف کوه
آتوس و سپاهیانش ،در مدت بیشتر از یک سال موفق به حفر آبراهی از زیر کوه شد که دو کشتی در
کنار هم در حال رفت و برگشت از آن می گذشتند .آتوس کوهستانی بلند و پرآوازه است .دو سال پیش
مجله نیویورک تایمز از کشف کانال آتوس با جست وجوی یک گروه کاوشگر انگلیسی یونانی خبر
داد .هرودوت تمام جزئیات حتی تعداد حفاران ،نژاد آنها و کیفیت کارشان را نوشته است .جونز،
کاشف این کانال ،خوشبختانه بروز داده است که کانال را خشایارشاه پسر داریوش بزرگ که کانال
سوئز را حفر کرده بود کنده است و اذعان دارد که فنون ساخت آن با کار پیشرفته ترین وسائل
امروزی قابل مقایسه است.

و آبراه های سوئز و پاناما ،هر دو نقش بسیار مهمی در منطقه داشته و دارند.
ـ بله ،اینها بسیار شبیه هم اند .بیشتر تمدن های بزرگ قدیم در اطراف آن و به ویژه در شرق آن دیده
می شود .به نظر من مدیترانه دیگری هم وجود دارد که می توان آن را «مدیترانه غربی» نامید و
شامل دریای کارائیب و خلیج مکزیک است .قدیم ترین تمدن های آمریکای التین در این ناحیه وجود
داشته اند .کانال سوئز و کانال پاناما هم دو نقطه بن بست را به هم باز می کنند و در تسهیل رفت و
آمد و تجارت و بازرگانی و جهان گشایی نقش بسیار مهمی داشته اند .سوئز آسیا و اروپا را از آفریقا
جدا کرد .پاناما دو اقیانوس را به هم پیوست و آمریکای شمالی و مرکزی را از آمریکای جنوبی جدا
کرد .جای هیچ گونه تردیدی نیست که کانال پاناما را نیز ایرانیان حفر کردند و آن را به یاد داریوش
آبراه داریان نامیدند.
چه مسیری را برای رسیدن به آمریکا پیشنهاد می کنید؟
ـ قبالً بگویم که ایران در زمانی که از آن صحبت می کنیم بسیار گسترده بوده است .داریوش در کتیبه
اش ،در زیر دو ردیف مردانی که تخت او را روی دست می برند ،اشاره می کند که اگر می خواهید
بدانید چند ملت این امپراتوری را تشکیل می دهد به لباس های مردان نگاه کنید ۲۸ .نفر ،نماینده ۲۸
ملیت یا قومیت تخت داریوش را حمل می کنند .داریوش در جای دیگری اسامی یکایک این ملت ها
را آورده است .در آن زمان ،اقوام و ملل مختلف در کار ساخت و پرداخت ،صنعت ،عملیات جنگی،
دریانوردی ،ساختمان سازی ،بافندگی و ...همکاری داشتند و همان طور که اشاره کردم ،فنیقی ها
یکی از این اقوام تابع امپراتوری بودند که نه تنها هدایت کشتی ها را بر عهده داشتند ،بلکه در
لشکرکشی خشایارشاه به او کمک کردند .آنها توانستند برای رسیدن به آمریکای مرکزی همان مداری
را طی کنند که در آغاز در جنوب ایران اختیار کرده بودند و بدان عادت داشتند .آنها از شمال
اقیانوس هند و اقیانوس آرام وارد شدند و با پشت سر گذاشتن جزایر پلی نزی و میکرونزی به غرب
آمریکای مرکزی والسالوادر رسیدند .جالب اینکه السالوادر یعنی «پناهگاه و پناه دهنده» .تمام منطقه
آمر یکای مرکزی دارین نام داشته است .البته به آن پانام هم می گفتند که امروزه شده پاناما .جالب تر
اینکه پانام همان روبنده ای است که موبدان زرتشتی جلو دهان خود می بندند تا تنفس و بازدمشان
آتش مقدس را آلوده نکند.
آقای دکتر ،دو سه سال پیش تلویزیون ایران مصاحبه ای را با یک جوان اروپایی مسیحی که تازه
مسلمان شده بود و الیاس اسالم نام داشت پخش کرد .پایان نامه دکتری او در مورد کشف قاره
آمریکا قبل از کلمب به دست مسلمانان بود .دانشگاه با این عنوان مخالفت و او را مجبور به انتخاب
عنوان دیگری کرد .آیا شما در این زمینه هم که مربوط به دوره اسالمی می شود نه قبل از اسالم
اطالعاتی دارید؟
ـ خیر ،اطالعی ندارم .اما بسیار امکان دارد چنین باشد .مثالً یکی از محققان در مورد ساسانیان و
اعراب مطالبی نوشته اند و برایشان جالب بود که من این نسبت را به هخامنشیان داده ام .ایشان ایراد
گرفتند که پیش از اسالم فنیقی ها به آمریکا رسیدند و من پاسخ دادم که فنیقی ها جزء امپراتوری
ایران بودند .هرودوت می گوید« :فنیقی ها  ۳۰۰کشتی داشتند که در اختیار ایران گذاشتند و زیر
پرچم ایران زندگی می کردند».
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رد نظریه مهاجرت آریایی ها به ایران !!!!! قسمت 4
*تصور من بر این است که نکتهای که برای خوانندگان کتاب شما بسیار جالب خواهد بود .منابع و

روش های پژوهشی شماست و اینکه در محافل علمی چه برخوردی با آن شد .کتاب شما ابتدا به زبان
آلمانی منتشر شد و خواننده فارسیزبان ترجمه آن را خواهد خواند .کدام جرقه ذهنی  15سال پیش
شما را به فکر تالیف این کتاب انداخت؟
سئوال بسیار خوبی است .در سرزمینهای کهن دیگر مثل مصر ،اکد و غیره مورخین امروز
تاریخهای سنتی این کشورها را بررسی کرده و شناسانه تاریخی برای آنها ساختهاند .مثالً گیل گمش
که یکی از پیکرهای اسطورهای سومر است در  50یا  60سال پیش فقط یک اسطوره بود ولی اکنون
هسته تاریخی پیدا کرده است .این کار درباره تاریخ سنتی ایران صورت نگرفته است .در ایران دو
نوع تاریخ داریم؛ تاریخ سنتی که در تاریخ طبری ،تاریخ حمزه اصفهانی ،تاریخ یعقوبی ،مجمع
التواریخ و شاهنامه و غیره منعکس شده ،و دیگری در تاریخ مدون که در مدارس تدریس میشود.
بین این دو تاریخ چندان تشابهی وجود ندارد .از پیشدادیان و کیانیان نامی در تاریخ مدون نیست و از
کوروش و داریوش و غیره در تاریخ سنتی نامی نیامده است .این تناقص بایستی بررسی علمی میشد.
آیا در ایران پیش از هخامنشی تاریخی بوده که در تاریخ سنتی ،منعکس شده است؟ آیا میتوان
نمادهای پیشدادی یا شاهان کیانی را تعقیب کرد و در سرزمینهای دیگر آثاری از آنها یافت؟ این کار
فقط با ارجاع به متون غیرایرانی میسر بود .خوشبختانه هم در متون سومری و هم در متون اکدی و
مصری تشابهات بسیار چشمگیری میان تاریخ سنتی ایران و متون آنجا پیدا شد.
نه فقط نامهای پادشاهان و دودمان آنها ،بلکه برخی از رویدادهای بسیار مهم از تاریخ سنتی ایران در
متون غیرایرانی آمده است .این موضوع مرا تشویق کرد و به این نتیجه رسیدیم که بخش بزرگی از
تاریخ سنتی ایران یک هسته تاریخی دارد .اما باید به روش علمی بررسی شود تا نام پادشاهان و
اعمال آنها بر تاریخ منطبق شود .بخش مهمی از کتاب شاهان و رویدادهای شبه تاریخی را در
فرهنگهای غیرایرانی دنبال کرده است.
*پژوهش شما چند سال طول کشید تا آماده انتشار به زبان فارسی شود؟
14سال است که این کار شروع شده و  4تا  5سال اول تنها صرف گردآوری منابع و خواندن و تعبیر
آنها بود .چرا که بدون آنها نتیجهگیری ممکن نبود .با چاپ کتاب آلمانی من مطمئن شدم که با دسترسی
به منابع دستاول و دستنخورده به ایده تازهای دست یافتم .تعبیر اطالعات دستدوم آسیبپذیر است
چرا که اگر منبع نقض شود تئوری بعدی هم نقض میشود .اما ارجاع به متون دستاول که از دوران
قدیم به جای ماندهاند ،موجه است.
* پس هیچ متن و منبع و مرجعی در زبان فارسی جدید برای تحقیق شما وجود نداشته است و از چه
متونی بیشتر استفاده میکردید؟
کامالً درست است .از متون دستدوم امروزی نه در ایران و نه خارج از آن هیچ استفادهای نشده.چرا
که این ایده تازه است و مسلم است برای یک ایده تازه منابع جدیدی وجود ندارد .بسیار به اوستا و
«ریگودای» هندی مراجعه کردم و در واقع متنی از دنیای کهن نیست که در این کار مورد توجه
قرار نگرفته باشد.
*پس منابع خود را بیشتر در کتابخانهها و آرشیوهای کشورهای دیگر پیدا میکردید؟

تقریبا ً  95درصد منابع از آرشیوها و منابع خارجی استفاده شده که بعضا ً کتاب نیست و به صورت
میکروفیلم بوده .در ایران هم کتابخانههایی هست که متون کهن را دارند ولی حدود  5درصد منابع
پژوهش در ایران بوده است .که البته تهیه آن بسیار مشکل و هزینهبر بود .دستیار هم در این مورد
عملی نیست زیرا کار یکپارچهای است و باید ایده و ارتباطات آن در مغز یک نفر به وجود بیاید تا
بتواند آن را روی کاغذ بیاورد .این کار بسیار گسترده است .تمام فرهنگهای قدیم از هندوستان تا
مصر مورد توجه قرار گرفته و ارتباطاتی که به فرض یک قوم در مدارک هندی و همان قوم در
مدارک ایران و مصر و یونان آمده باید در مغز یک نفر نقش ببندد .اگر کسی روی هندوستان کار کند
و دیگری روی مصر کار کند این ارتباط به وجود نمیآید.
*اشاره کردید که در پژوهش به انواع منابع زبانشناسی ،هواشناسی و غیره پرداختهاید ،ایده این نوع
پژوهش از کجا شکل گرفت؟
همانطور که گفتم به نظر من فقط از طریق انباشت شواهد میتوان به نتیجه قطعی رسید .اگر چند
منبع مستقل از هم یک موضوع را بررسی و تایید کند آن موضوع اثبات شده است .اگر تنها از یک
راه اقدام کنیم به نتیجه قطعی نمیرسیم .اگر یک کوزه مشابه هم در ایران و هم در مصر کشف شود
نمیتوان نتیجه گرفت از کجا به کجا رفته ،اما اگر کوزه در زبان مصری نام ایرانی داشته باشد
میتوان نتیجه گرفت که از ایران به مصر رفته است .موضوعات دیگر هم به همین ترتیب هستند.
فقط انباشت شواهد است که به نتیجه قطعی منتهی میشود .به همین دلیل این راه را انتخاب کردم .با
اینکه بسیار مشکل بود ،میبایست شاخههای بسیاری از دانش دیرینهشناسی را بررسی میکردم.
*با توجه به اینکه  5سال از انتشار کتاب به زبان آلمانی میگذرد بازتاب آن در مجامع علمی و
دانشگاهی جهان چگونه بوده است؟
در کنار این کتاب که به زبان آلمانی در سال  1998چاپ شد ،چند مقاله دیگر هم از من در مجالت
علمی کشورهای مختلف چاپ شد که در مجموع این ایده را پشتیبانی میکرد .همانطور که میدانید
ایدههای تازه با مقاومت سرسختانه دانش امروز مواجه میشوند.
ولی با توجه به آنکه در این کتاب به مدارک دست اول استناد شده و هیچ سلیقهای در آن به کار نرفته،
بسیار سریع در محافل معتبر دنیا تایید شد .دانشگاه وین که مرکز بزرگ ایرانشناسی و زبانشناسی
دارد و سپس هاروارد ،هایدلبرگ ،ایروان و چندین موسسه پژوهشی دیگر این کتاب را کتبا ً از طریق
نامه و یا مقاله در مجالت علمی تایید کردند ،که بسیار دلگرمکننده بود .در کنار آن کنفرانسهای
متعددی برگزار شد و از من دعوت کردند که این ایده را مطرح کنم که بحثهای بسیاری صورت
گرفت و تا به حال هیچ مخالفت علمی از طرف هیچ سازمان یا شخصی با این کتاب انجام نشده است.
یا تایید کامل شده و یا سکوت که به معنی آن است که حرفی برای رد این ایده نبوده است.
*در پژوهشهای اخیر که توسط افراد دیگر صورت گرفته آیا به عنوان منبع به این نظریه اشاره شده
است؟
پیش از کشف اریسمان که کارگاه انبوه تولید مس در ایران بود من از طریق زبانشناسی این موضوع
را ثابت کردم که مس خاور نزدیک از ایران تامین شده ،به این دلیل که این فلز با نام ایرانی در

زبانهای دیگر وارد شده و بعد اریسمان کشف شد و همین ایده تایید شد و گفته شد که بایستی تاریخ
جهان را از نو نوشت چرا که اثبات شد خاستگاه مس ایران بوده است .همچنین در کتابهای دیگر
اروپایی هم به پژوهش من اشاره شده حتی در دایرهالمعارف مصر که در آلمان چاپ شد به این کتاب
اشاره شده است .در بعضی پژوهشهای مصر و بینالنهرین به عنوان یک مدرک معتبر اشاره شده و
میتوان گفت این کتاب در مدتکوتاهی جای خود را در محافل علمی باز کرده است.
*به افتراق تاریخ سنتی و مدرن ایران اشاره کردید که به نوعی ذهن جامعه ایرانی را به خود مشغول
کرده است .به نظر شما این پژوهش باید چه مسیری را طی کند تا به کتابهای درسی راه پیدا کند و
قرائت جدیدی از تاریخ ایران به دست دهد؟
ایدههای این کتاب در ایران نیز مورد استناد قرار گرفته است .برای نمونه دکتر رجبی در کتاب
هزارهای گمشده به این پژوهش اشاره کرده است .ولی اینکه این موضوع به کتابهای درسی راه یابد
طول خواهد کشید و به بازتاب نگارش فارسی کتاب در محافل علمی بستگی دارد .اگر انتقاد و بحث
صورت بگیرد به زودی به این هدف خواهیم رسید که تاریخ ایران را بازنویسی کنیم و نقاط تاریک
آن را روشن کنیم .ولی از آنجا که این بحث نه فقط به ایران ،بلکه به بینالنهرین ،مصر ،سوریه و
فلسطین ارتباط دارد ،با توجه به اینکه این گونه پژوهشکدههای خاورشناسی در ایران وجود ندارد،
کار کمی مشکل خواهد بود .ولی مراکز خاورشناسی در اروپا هست و بحثهای آنها غیر مستقیم در
ایران تاثیر خواهد گذاشت.
*شما کتاب آلمانی را هم با توجه استاندارد چاپ ،کاغذ و صحافی انتشار اروپا در ایران چاپ کردید و
عالقه داشتید حتما ً روی کتاب «چاپ در ایران» درج شود .توضیح دهید چرا میخواستید این طور
باشد؟
تقریبا ً همه پژوهشهای ایرانشناسی در خارج از ایران صورت میگیرد :در اروپا ،آمریکا و حتی
ژاپن و کتابهای چاپ شده به زبانهای جهانی انگلیسی و آلمانی در همانجا چاپ میشد .نگاه ما
ایرانیها هم برای دریافت تاریخی به غرب بود و حتی برای اندیشههایی که در ایران شکل میگرفت
میل به تایید غرب داشتیم .این طرز فکر همیشه درست نیست .نباید ما ایرانیان نشانه خانه خود را
همواره از بیگانه بپرسیم .من فکر کردم با چاپ این کتاب در آلمان ،با وجود نویسنده ایرانی ،اثر به
عنوان کار اروپایی عرضه خواهد شد .من میخواستم این روند تغییر یابد .خوشبختانه هم به این
موضوع توجه کردهاند و کارهای بعدی من هم در ایران چاپ خواهد شد و کوشش خواهیم کرد کانون
و مرکز ثقل ایرانشناسی به تدریج به این منطقه منتقل شود.
*آیا ترجمه انگلیسی این کتاب نیز انتشار خواهد یافت؟
متن انگلیسی کتاب در دست تهیه است و در اواخر سال بعدی میالدی در ایران منتشر خواهد شد .اما
مرکز پخش در اروپا خواهد بود.
*گامهای بعدی پژوهشی شما چه خواهد بود؟
دو جلد کتابی که اکنون چاپ میشود ،حضور اقوام ایرانی در فالت ایرانی از آغاز تمدن را اثبات

میکند .در بخشی از کتاب به طور خالصه تاریخ این اقوام را معرفی میکند .ولی در نظر دارم در
آثار بعدی تاریخ هر قوم را به طور مفصل بررسی کنم .معرفی خاستگاه و زیستگاه ،تمدن و فرهنگ،
شهرسازی ،صنایع دستی ،کشاورزی و کوچ و بازرگانی با کشورهای دیگر بررسی خواهد شد .یعنی
از آغاز تمدن در هزاره ششم قبل از میالد ،به زبان ،جهانبینی ،باورها ،صنایع و تولیدات آنها،
بازرگانی ،شیوه شهرسازی ،معماری ،لباس ،حضور در سرزمینهای بیگانه و تاختوتازها به
صورت توصیفی در جلدهای بعدی خواهد آمد ،به طوری که در نهایت تاریخ مدونی از اقوام ایرانی
از آغاز تمدن تا دوران ماد خواهیم داشت که تا به حال روی آن کار نشده است.
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امیرحسین رسائل
*از برخورد فرهنگهای ایرانی و غیرایرانی آن دوران نشانهای در فرهنگهای امروزی باقی مانده
است؟
بله .در زبان کشورهای خاور نزدیک مثل مصر ،سوریه و فلسطین و بینالنهرین نام و واژهها یا
نامهای جغرافیایی آریایی وجود داشت .با ظهور اسالم و گسترش زبان عربی بسیاری از این کشورها
زبان خود را به کل از دست دادند و زبان عربی را پذیرفتند .اما در همین زبان عربی امروز هم
هنوز بازتاب فرهنگ قدیم وجود دارد .مانند نام فلسطین که در متون مصری قدیم«پرست» و بعد

«فلست» آمده که به فلسطین تبدیل شده است .پرست از پارس میآید ،اقوام پارس ،بومی فلسطین
بودند که به نام پارس در متون مصری نقش بسته و تغییر شکل یافته است .سوریه هم به همین
ترتیب ،مصر هم یک واژه کامالً غیرعربی است و مصریهای قدیم به کشور خود «کیمت» میگفتند
اما ایرانیها به مصر« ،موذرایه» میگفتند که به «میصرایه» و «میصر» و مصر تبدیل شده است.
*در واژههای کوهها و رودهای اروپایی همچنین ریشهیابی را انجام دادهاید؟
بله .اقوام آریایی با رفتن به اروپا نامهای خود را هم به آنجاها بردهاند .قومی به نام «دانو» که
ایرانیاالصل بودهاند که در متون هندی ،اوستا و اساطیر یونانی و مدارک مصری هم نام آنها ثبت
شده ،از شرق ایران به اطراف دریای سیاه مهاجرت میکنند و رودهای آنجا را مثل«دن» ،دانوب و
«دنیسر» به نام خود مینامند .هنوز هم نام اقوام ایرانی بر بسیاری رودها و حتی شهرهای اروپایی
پابرجا و باقی است
*کدام اقوام کهن ایرانی در کتاب شما مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتهاند؟
تمام اقوامی که در ایران میزیستند نام ایرانی داشتند و در متون غیرایرانی مثل میانرودان و مصری
به آنها اشاره شده ولی بازتاب آنها در متون ایرانی اوستا و متون هندی مثل ریگ ودا هم دیده میشود.
در اینجا به اقوام بسیاری برخورد میکنیم که به تعدادی از آنها اشاره میکنم .قومی به نام «ارتی»
بوده که در حوالی کرمان امروزی میزیستند .قوم «کاشی» که در سراسر فالت ایران پراکنده شده
بودند و حتی تا قفقاز و میانرودان پیشرفته بودند .قومی به نام پارس یا فارس در شرق ایران در
کشوری به نام «پرشی» که همان پارس است میزیستند و بعدها به سمت پارس یا فارس امروزی
میآیند .قومی به نام ماد در غرب ایران در حوالی زاگرس میزیستند که از هزاره سوم ق م قابل
تعقیب هستند .قومهایی به نام «تپور»« ،هخا» که نیاکان هخامنشیان از میان آنها برخاستند« ،سکاها»
که از هزاره دوم قابل تعقیب و در تاریخ مستند هستند« ،دانو» که در مدارک مصری هم ثبت شدهاند
در فلسطین و یونان هم بودند و در کناره دریای سیاه نامهای خود را روی رودها نهادند .همچنین قوم
«کوچی» و «ارمنی» که ارمنیان امروز هستند که از هزاره سوم ق م در منطقه ارمنستان امروز
ساکن بودند.
*به چه دلیل این اقوام که همه از نژاد آریایی بودهاند در محلهای متفاوتی درون فالت ایران پراکنده
شده بودند؟ آیا فقط مسائل جغرافیایی مطرح بوده یا عوامل دیگری مانند مذهب هم در آن دخیل بوده
است؟
اجازه دهید که به جای نژاد ،فرهنگ یا تمدن آریایی به کار ببریم .اما مثل هر جای دیگری اقوام
براساس خویشاوندیهای قومی ،خویشاوندیهای جهانبینی و یا خویشاوندیهای خانوادگی تشکیل
میشود که البته تعدادی از آنها از بین رفتهاند و آنهایی که نام بردم که البته تعدادی از اقوام ایرانی
هستند در متون غیرایرانی ثبت شدهاند و تمدن و تشکل بزرگتری داشتند .حتی سپاه داشتند .بهعنوان
مثال وقتی قوم کاشی در تپه سیلک کاشان مستقر میشوند -که نام کاشان هم از آنها گرفته شده -این
قوم در جاهای مختلفی ساکن بودهاند و از خود آثار به جای گذاشتهاند .نامهای شهرهایی مانند کاشمر،
کاشغر ،کشمیر ،کاشان ،قزوین و قفقاز برگرفته از نام قوم کاشی است .همین قوم در میانرودان در
اوایل هزاره دوم ظاهر میشوند و از قرن  17قم به مدت  500سال در بابل حکومت میکند بعد در
فلسطین ظاهر میشوند و پیش از آن در مصر ظاهر شدهاند.

این قومها که با نام های مختلف در جاهای مختلف جهان آن زمان ظاهر شدند دو وجه مشترک اصلی
داشتند؛ یکی اینکه دارای زبانها و نامهای آریایی بودند و دیگر اینکه آرایش و لباس همسان داشتند.
همه موهای بلند تا شانه ،پیشانیبند ،ریش بلند و نوک تیز و عبایی که معموالً بلند بوده است .این لباس
که شناسنامه قومی آریاییهای ایران بوده تا جایی که قابل پیگیری است یکسان بوده است .در این
کتاب  360تصویر از این اقوام در کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهایی مثل مصر ،میانرودان و
حتی در ایران نقش بسته که همبستگی قومی آنها به این ترتیب دنبال میشود.
*اشاره کردید که درست نیست واژه نژاد را در این مورد به کار برد اما در تصاویر کتاب شکل
جمجمه اقوام آریایی را با مصری مقایسه کردهاید .پس باید از نظر نژادی هم تفاوتی داشته باشند؟
اگر خیلی به عقب برگردیم مسلما ً تطابقی بین نژاد و فرهنگ آریایی پیدا میکنیم ،اما به مرور ،اقوام و
نژادهای دیگری هم جذب این فرهنگ شدهاند .امروزه کسی که زبان و جهانبینی آریایی داشته باشد
را آریایی میشناسیم ،حتی اگر سیاه پوست باشد .برای مثال در آمریکا و اروپا افراد زیادی زرد
پوست یا سیاهپوست هستند که به زبان انگلیسی یا فرانسه صحبت میکنند .پس فرهنگ هند و اروپایی
دارند ولی نژادشان آن نیست .در دوران قدیم این مورد کمتر پیش میآمد .معموالً اقوام و نژادها
قابلانطباق و قابل پیگیری از نظر ساخت جمجمه و ساختار صورت و اندام بودهاند .پس امروزه به
جای نژاد آریایی ،فرهنگ یا تمدن آریایی به کار میبریم.
*دامنه گسترش قوم آریایی در طول تاریخ چگونه بوده است و پراکندگی آنها در چه دورانها و
زمانهایی اتفاق افتاده و دالیل آن چه بود است؟
پیگیری دامنه گسترش اقوام آریایی از دو راه قابل بررسی است .یکی از راه زبانشناسی و آثاری که
در زبانهای بیگانه گذاشتهاند و دیگری از راه پیگیری متون و گزارشهایی که در آنها سخن از اقوام
آریایی به میان آمده است .از نظر زبانشناسی ،زبان آریایی از شرق تا زبان کرهای تاثیر گذاشته و
حدود  200واژه آریایی در زبان کرهای وجود دارد .جالب است بدانید که نژاد کرهای کامالً با نژاد
چینی و ژاپنی متفاوت است .در کرهایها افراد قد بلند و حتی چشم آبی دیده میشود که در چین و
ژاپن چنین مواردی وجود ندارد .از این نکات ثابت میشود که اقوام آریایی تا آنجا جلو رفته بودند و
روی فرهنگ کره تاثیر گذاشتند .در غرب در شمال اروپا و در منطقه فنالند و مجارستان که زبان
غیرهند و اروپایی دارد ،تعداد زیادی واژه ایرانی کهن وجود دارد .همچنین در زبان مصری و
«نوبی» که مربوط به جنوب مصر است و سودان امروز است ،نشانههایی از زبان آریایی یافت
میشود .که مربوط به هزاره چهارم و پنجم قبل از میالد است .پس حداقل در هزاره پنجم نمیتوان از
خاستگاه آریاییها سخن گفت .چون خیلی پراکنده بودند ،اما هر چه به دورانهای کهنتر بازگردیم این
دامنه محدودتر میشود و در پایان دوران یخبندان یعنی هزاره دهم و یازدهم قبل از میالد این اقوام
فقط در ایران متمرکز بودهاند .یکی از دالیلی که میتوان بهعنوان دلیل اصلی برای تمرکز اقوام
آریایی در خاستگاه اصلی یعنی ایران آورد این است که این اقوام مانند امردها ،پارسها ،مادها،
کاشیها ،دانوها و غیره در جهان باستان پراکنده بودهاند و تنها جایی که متمرکز بودهاند فالت ایران
بوده است .از این نشانه میتوان ثابت کرد که مرکز این حرکتها ،این فالت بوده است.
*بر اساس نشانهها و مدارکی که پژوهش شما بر آن استوار است اقتصاد قوم آریایی چگونه بوده

است؟
مسلما ً آریاییها با این پراکندگی زیاد از یک نوع اقتصاد بهره نمیبردند .همه گونه شیوه کار و زندگی
آن زمان شامل اقتصاد شهرنشینی ،فلزکاری و سفالگری ،ساخت ارابه ،پرورش اسب و همچنین
کشاورزی ،صادرات و بازرگانی در آن رواج داشت .یکی از مهمترین تولیدات ایرانیها مس به
صورت شمش بوده که به ویژه در «اریسمان» اخیرا ً کشف شده است و به صورت شمش به جاهای
دوردست برده میشد .خوشبختانه آثار نگارگری از این موضوع در دست هست که اقوام آریایی در
حال بردن شمش مس برای فراعنه مصر نمایش داده شدهاند .غیر از مس بهعنوان اقالم صادراتی
فلزات و آلیاژها مانند قلع ،برنز و آهن بوده که از طریق زبانشناسی ثابت میشود ریشه نام آریایی این
فلزات به زبانهای دیگر راه یافته است .همچنین از دیگر اقالم صادرات میتوان به ارابه ،اسب،
سنگهای قیمتی ،الجورد ،عقیق ،فلزات گرانبها مثل طال و نقره و نیز گیاهان دارویی ،عطر و
گیاهان خوشبو اشاره کرد.
*مردم آریایی از نظر علم و دانش مثالً در نجوم و پزشکی یا حتی علوم قدیم چه پیشرفتهایی و چه
تواناییهایی داشتند؟
در متون کهن غیرایرانی به صادرات گیاهان دارویی اشاره شده که نشان میدهند فرهنگ دارویی و
پزشکی در ایران وجود داشته ،ولی از علوم دیگر مثل نجوم اطالعاتی مستقیمی در دست نیست و
چیز زیادی نمیدانیم .اما در اوستا و آثار دیگر زرتشتی به اطالعات نجومی بسیار دقیق برخورد
میکنیم که نشانگر فرهنگ و تمدن نجومی بسیار قوی است .در متنهای کهن ایرانی به موضوعات
ستارگان و مسائل پیچیده نجومی مثل رقص محور زمین که هر  25600سال یکبار صورت میگیرد
اشاره شده است .در این مورد اطالعات دیگری هم هست که به صورت گذرا در کتاب به آن اشاره
شده ولی تمرکز بر آن خارج از مسیر کتاب من بوده است .در کتاب آمده که چگونه فرهنگ ایرانی
پیش از هخامنشی بر فرهنگ یونان تاثیر گذاشته و چگونه بخش مهمی از اندیشه فلسفه در زمان
هخامنشی از ایران به یونان راه یافته ،چگونه ایده دموکراسی ابتدا در ایران نقش بسته و پس از 60
سال به یونان رفته است .این موارد بسیار شایان توجهاند و نشان میدهند بسیاری از پدیدههایی که در
دنیا به نام یونانی معروف شدهاند ،خاستگاه ایرانی داشتهاند.
*درباره مدرک شکلگیری ایده دموکراسی در ایران باستان توضیح بیشتری بدهید.
در بخش آخر کتاب آمده است هنگامی که کمبوجیه در سفر جنگی خود به مصر کشته میشود یا
خودکشی میکند ،در ایران جلسهای از واالتباران ایرانی با حضور داریوش بزرگ تشکیل میشود و
در این جلسه شیوه حکومتی و چگونگی شکل دادن به آینده حکومت ایران بررسی میشود .یکی از
ایدهها رواج تفکر مردمساالری بود در برابر خودکامگی کمبوجیه ،که پس از کوروش که مردمی فکر
میکرد و بنیانگذار این شیوه بود حکومت میکرد .البته داریوش مخالفت میکند و خودکامگی
شاهنشاهی را بر پا میکند .این ایده مردمساالری که هرودوت هم به آن اشاره میکند 60سال پیش از
برقراری اولین دموکراسی در یونان بوده است  .در همان زمان یونان آریستوکراسی -به معنی اداره
مملکت توسط اشرافزادگان بدون انتخاب شدن  -مرسوم بوده است .این ایده که به آرای مردم
مراجعه شود از ایران برخاسته و پس از آنکه هخامنشیان تا یونان میروند ایدههای زرتشت و ایده
مردمساالری به یونان راه پیدا میکند که مفصل در کتاب شرح داده شده است.

*در تاریخ مدون اقوام مختلف چگونه از قوم آریایی یاد شده است؟
تاریخ مدونی که اکنون در دسترس هست مربوط به دورانی است که یونانیها شروع به تاریخ نگاری
کردند ،مثل هرودوت .ولی در متون غیرخویشاوند مثل مصری و سومری هم از همان آغاز اختراع
خط به اقوام ایرانی اشاره میشود.
*آیا خاطرهای هم از خاستگاه کهن آریاییها درفرهنگها و ملتهای دیگر باقی مانده است؟
این مسئله جالبی است .تاریخ کهن پیش از اختراع خط معموالً در اسطورهها باقی میماند و آنها را
انتقال میداد .خوشبختانه از این خاستگاه کهن که ایران بوده در اسطورههای اروپای شمالی ،یونان و
تورات و اوستا مشترکا ً به جایی اشاره میشود که از پیوستن سه رود ،رود بزرگ به وجود میآید و
جنوب این رود هوا بسیار گرم و در شمال آن هوا بسیار سرد بوده است و همانطور که گفتم کف
خلیجفارس بوده است .جنوب آن یعنی صحرای عربستان گرم و شمال آن فالت مرتفع ایران سرد بوده
و مشخصا ً در اوستا به نام «داییتیا» خوانده میشود که بعدا ً این نام به شمال یا «آمودریا» منتقل
میشود که همان جیحون در آسیای میانه است .به سخن دیگر نام این رود بعدا ً با جابجایی اقوام تغییر
مکان میدهند.
*در دوران آریاییها اقوام غیرآریایی هم در ایران زندگی میکردند؟
همانطور که گفتم تنها قومی که زبان آریایی نداشت ایالمیها در منطقه خوزستان بودند .که نام
شهرهای آنها هم آریایی بوده و پیش از مهاجرت ایالمیان به خوزستان آنجا هم آریایینشین بود ولی
بعدها بسیاری وامواژه آریایی به زبان ایالمی راه یافت و این واژهها در کتاب بررسی میشوند.

رد نظریه مهاجرت آریایی ها به ایران بخش دوم

رد نظریه مهاجرت آریایی ها به ایران !!!!! قسمت 2
•این ریشهها پیش از آنکه خطى وجود داشته باشد چگونه در زبان آریایى شناسایى شدهاند؟

از آغاز اختراع خط که اواخر هزاره چهارم ق م است ،متن هاى دربارى و یا در مدارس و معابد
وجود دارد که در آنها به نام هاى جغرافیایى سومر اشاره مى شود ،نام دجله ،فرات و بعضى شهرها
در آنها آمده است .از همین متن ها مشخص مى شود که آنها با اقوام غیرسومرى و با سرزمین هاى
شرقى برخوردهاى نظامى ،بازرگانى و حتى جنگ هاى بزرگ داشته اند .در این متون نام اقوام و
پادشاهانى از اقوام بیگانه ذکر شده که همه ریشه آریایى دارند .انبوهى از شواهد آریایى در کهن ترین
متون سومرى وجود دارد .در متون سومرى به دجله« ،دیگنه» گفته مى شد که همان «دجله» عربى
یا «تیگره» فارسى باستان است که در زبان هخامنشى ثبت شده و ریشه آن «تیگر» به معنى تند است
که در زبان یونانى هم «تیگریس» همان دجله است .زبانشناسان واژه «دیگنه» را به هیچ وجه
سومرى نمى دانند ،پس در نظر سومرشناسان این رود تاکنون بدون ریشه مشخص بوده است اما در
زبان آریایى معنى دارد« .تیگره» در زبان آریایى به معنى تند است .واژه هاى تیغ و تیز هم از همین
ریشه اند.
در زبان انگلیسى هم » «TIGERبه معنى حیوان تندپا یا ببر از همین ریشه است .بنابراین براى
اینگونه تعبیرها در زبان هاى آریایى و زبان هاى خویشاوندى آن معنى و ریشه داریم ،در حالى که در
زبان سومرى ریشه و معنى براى آن وجود ندارد .خداى آشور در زبان آشورى معنى ندارد ،اما در
زبان آریایى«اسوره» به معنى «سرور» است که «اهوره» یا اهورا مزدا هم از آن برخاسته است.
«ایشتر»  -خداى عشق -در زبان اکدى ریشه ندارد ولى «استر» به معنى ستاره برخاسته و در واقع
سیاره ناهید است .مه یا خداى ماه در زبان سومرى ریشه ندارد اما در زبان ایرانى ایزد ماه بوده
است« .ناهیتى» در زبان ایالمى ریشه اى ندارد اما در زبان آریایى ناهید و آناهیتا وجود دارد .از
کنار هم گذاشتن این اطالعات متوجه مى شویم که این نام ها در زبان هاى بومى ریشه ندارد ،اما در
زبان آریایى ریشه گسترده براى آنها وجود دارد ،که حتى به زبان هاى اروپایى و التین هم رسوخ
کرده است.
• به اسامى خدایان اشاره کردید .آیا آریایى ها پیش از زرتشت به لحاظ مذهبى قوم چند خدایى بوده
اند؟
آریایى ها ایزدان گوناگون با نقش هاى مختلف داشتند .گروهى از خدایان به نام اهوره یا اسوره به
معنى سرور بودند« .ایندره» خداى جنگ بود .اما برخالف سایر تمدن ها که خدایان را بر اساس بت
سازى و بت پرستى ستایش مى کردند در فرهنگ آریایى چنین رسمى وجود نداشت .در آثار کشف
شده در ایران به هیچ وجه بتکده یا بتخانه پیدا نشده است .خدایان در ایران از آغاز غیرقابل رویت و
دستیابى بودند و بعدها در اثر تحولى که زرتشت به وجود آورد تمام خدایان از بین رفتند و فقط اهوره
مزدا به عنوان یکتا خداى جهان باقى ماند که آغاز یکتاپرستى در تمدن جهان بود.
•معموالً در تمدن ها یا خدایان بیشترى وجود داشته یا پادشاهان نقش پررنگ ترى پیدا مى کردند.
آریایى ها از نظر حکومتى چه وضعیتى داشتند؟
با توجه به اینکه در متون غیرایرانى مثل سومرى ،اکدى و مصرى به پادشاهان این سرزمین ها
اشاره مى شود نشان مى دهد که این سرزمین ها مستقل بوده اند و حکومت مرکزى در فالت ایران
وجود نداشته است .در شرق ایران کشورى به نام «پر شى» بوده است که پارس ها از آن برخاستند.
در غرب ایران کشورى به نام «مده» بوده که همان مادها هستند و در هزاره سوم ق م و مستقل بوده

اند .کشورهاى دیگرى مانند «توکریش»« ،امرد» و غیره در جاهاى دیگر بودند و حکومت مرکزى
وجود نداشت .اما ظاهرا ً در جنگ ها متحد مى شدند .در متون سومرى و اکد آمده که بعضى اقوام
آریایى متحدا ً با هم حمله مى کنند .در یکى از جنگ ها  ۱۷قوم ایرانى به دولت «اکد» در دوران
«نرامسین» پادشاه اکد حمله مى کنند .در تاخت و تازهاى اقوام آریایى به مصر چند قوم در کنار هم
ظاهر مى شوند و شاید بعدها در شاهنشاهى هخامنشى براى اولین بار این اتفاق افتاده که حکومت
متحد مرکزى شکل گرفته است.
• یعنى با وجود حکومت هاى مستقل این اقوام در زمان تهدید قوم آریایى اتحاد نظامى تشکیل مى داده
اند؟
همین طور است .به هر حال همزبانى در میان اقوام اتحاد به وجود مى آورد و در مرزها به اتحاد
قومى آریایى ها برخورد مى کنیم .اما در زمانى که آریایى هایى در بخش غربى در فلسطین حضور
داشتند و به مصر حمله مى کردند بعضى اقوام آریایى از داخل فالت ایران به آنها کمک مى کردند.
•شما نشانه هاى قوم و تاریخ آریایى را در زبان ها و تمدن هاى دیگر مورد بررسى قرار داده اید.
متن یا زبان شناخته شده مکتوبى از آن دوره در دست هست؟
کهن ترین نشانه اى که از زبان آریایى در ایران وجود دارد زبان اوستایى است .که قدمت آن تا اوایل
هزاره دوم ق.م مى رسد .ولى نگارش نمونه امروز آن حتى به دوران بعد از اسالم مى رسد .گویش
این زبان آن را به هزاره دوم ق.م یا پیش از آن مربوط مى کند .بر اساس این شواهد زبانشناختى به
تنهایى نمى توان به تاریخ ایران پى برد .بلکه یافتن بازتاب تمدن ایرانى در متون غیرایرانى مورد
توجه من بوده است .به این علت که در فرهنگ میانرودان و مصر بسیارى رویدادهاى تاریخى و
غیرتاریخى در آن زمان ثبت مى شد .این سنت در ایران وجود نداشت .در آنجا همه برخوردها با
اقوام غیربومى ،دادوستدها حتى خرید و فروش گوسفند ،جنگ ها ،مهاجرت ها و برخوردها را ثبت
مى کردند .به این لحاظ فرهنگ مصر ،سومر و اکد بسیار غنى است .من براى بازیافت ردپاى آریایى
ها در این منطقه بیشتر به این متون مراجعه کردم که حدود  ۱۴هزار متن خاور نزدیک براى این
منظور مورد استفاده قرار گرفته است.
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