
 پيشداديان در اساس همان پادشاهان ديرين آريائيان ميتانی در شمال بين النهرين بوده اند
 

بدين نتيجه  گيلگامشبا  کيومرثنگارنده قبالً بر اساس مطابقت نامها و اساطير برخی از پادشاهان پيشدادی از جمله 
اطير بابلی گرفته شده اند؛ ولی امروزصبح در رسيده بودم که نام و نشان اين پادشاهان نخستين  ايرانی در اساس از اس

انجام داده و نامهای ايشان را در مقابله با  ميتانیکه تالش دوباره ای روی نامهای پادشاهان  ٢٠٠٨/١٠/٨مورخه 
 پيشداديانبا  نام پادشاهان ميتانیروايات ملی ايران مورد بررسی قرار دادم که از آن موضوع اينهمانی بودن  پيشداديان

رايم مسلم شد. بنابراين دليل اينکه نامی از پادشاهان پيشدادی در منابع ودايی در نميابيم همين موضوع تعلق                ب
اين پادشاهان اساطيری بدان سوی غرب فالت ايران يعنی جنوب شرقی آسيای صغير و شمال بين النهرين است.  

اساطيری با پادشاهان ديرين هزاره دوم پيش از ميالد ابداً و قطعاً نمی  مطابقت يکجا و متوالی هم معانی لفظی پيشداديان
                 تواند امری تصادفی باشد.                                                                                                      

آنها را به ترتيب تاريخيشان قيد می نمائيم:                     پيشدادیبا معادل و مترادف  ميتانیاسامی پادشاهان معروف   

    (پيش آهنگ) از پادشاهان پيشدادی است. فرواک(پيشداد) که معادل  پراترنه-١
    

ی هوريان يعنی رعايای مردم حاکم (شاه کوهستانيان= فرمانروا گرشاه(شهريار شايسته) که معادل  شائوشتره-٢ 
 مهريانهو زوجش  یمهرپدر آريائيان  ايزد مهر= . در کتب پهلوی گرشاه لقب کيومرث (مرد گياهميتانی است

   ) به شمار رفته است.ريواس شکل يا يمه و يمی اوستا و وداها
 

پدر   اوستا  ثريته(کناری=    سامک(سياه) يا    يامکس(تاريک يا  پر و کامل و غليظ پاکدين) معادل    تاتمهآر  -٣         
   از پادشاهان پيشدادی است. (دارندهً اسب سياه) توماسپو همچنين  )ساماز خاندان  گرشاسپ /پکرساس

 
شدادی و نيای اساطيری آريائيان است.  (دانا) پادشاه معروف پي  هوشنگ(دانا/مهربان) معادل    متی وزه  -۴             

يتی بر جای مانده است که در رأس خدايان ايشان نام  از اين پادشاه قرار داد صلحی با پادشاه سوبّی لو ليومه پادشاه ه
       (مهر /ميثه /موسی) قرار گرفته است.      ميثرهخدای قبيله ای ميتانيها يعنی 

  
(پهلوان سرور و تهمورث/تهمورت (سرور توانا) معادل  توشراته-۵                                                   

 آزاده) است.
      

   (فرمانروای نو) از خاندان پيشدادی است. نوذريعنی تازه رسته معادل  شوترنه-۶                                       
                                         

(سرکوب کننده ستمگران و راهزنان) از پادشاهان پيشدادی   گرشاسپ/کرساسپ(زننده، کشنده) معادل  شتوئره-٧ 
                است.

                                                                                                                            
(شادی بخش) است که در اوستا در مقام برادر اورواخشيه خوشيهای فراوان) معادل  (همراه  واشاستهسرانجام -٨

                                                                                         معرفی شده است.  سپکرساسپ/گرشامقتول 

 چخرهيعنی ارابه درخشان يا به طور ساده  خونيرثتا در اوس پيشدادياندر پايان گفنتی است از آنجاييکه نام سرزمين 
در شمال بين  ميتانيانظور اصلی از اين سرزمين را همان سرزمين يعنی سرزمين چرخ ذکر شده است، لذا می توان من

 رمانقه اميران(ساميانمير مترادف با در اوستا  ريشه نام ايزد ميثره/مهر يعنی ميثهالنهرين به شمار آورد چه خود کلمه 
و  گشتن به معنی تورات= خورشيد شکست ناپذير مردمان) عمرامقرآن و  عمراناسطوره ای گرجيان،  خورشيدی

است و دو ُمهر باستانی باز مانده از ميتانيان گواه صادقی بر پرستش ايزد قبيله ای خورشيد گردنده چرخگون  گرديدن
می باشند. يعنی ميثه/مهر ميتانيان  



( به لغت ميتانی جنگجويان)  ماريانردمی که هردوت در سمت شمال شرق فالت آناتولی به نام به نظر ميرسد نام م 
ده ميتانی بوده است. ظاهرا اين مردم اسالف کردان شکاک (=شيپاکها، به ده است؛ متعلق به خود گروههای پراکننشان دا

ی وزه پادشاه ميتانی با سوّبی لوليومه پادشاه ارمنی ويشپازونرها) بوده اند. خدای ميتانی  که در کتيبه پيمان صلح مت
ده شده است همانا وارونا (زروان) می باشد.هيتيان بعد از ميثره و در مقام دوم از ان نام بر  

(ساگارتيان) و مطابقت نام  مادهاو  ميتانيانحال که بعد از گذشت يک هفته با توجه بدين قرابت فرهنگی و تاريخی        
با  ميتانيانريشه مشترک نامهای قومی و زبان مشترک ايشان انديشيدم و ناگزير بدين نتيجه رسيدم که  قومی با معانی و
(آماتای، مردم در  مادی(گردنده) و بعداً به اسامی  ميتانیقبايل قوم واحدی بوده اند که در آغاز به اسم  ماديان ساگارتی

(چوپان)  گوران(گردنده) و  کر تیيشه اوستايی سکريتی)، (گردنده، از ر ساگارتیگشت و گذار، ايالت کوچ نشين)، 
 ناميده شده اند.

قباد و انوشيروان در کتاب خود تاريخ ارمنستان از مادهای  ورنی  مورخ ارمنی عهد از اينجاست که موسی خ 
تاک (سپي شمشون(سپيتمه جمشيد) و پسرش  مانوحسئورومتی مغ سمت دشت مغان و قراباغ را که تحت فرمانروايی 

ار دارد که متصرفات  (مردم در آمد و رفت) نام برده است. احتمال بسي آماتونیزرتشت) بوده اند عهد خود تحت نام 
سط هزاره دوم پيش از ميالد از سمت شرق  در قسمت شمال شرقی به قسمتهای شمالی ايران سياسی ميتانيها در همان اوا

ن پيشدادی اوستا کوههای البرز و سبالن (هوکر) قيد شده است.            امتداد داشته است. به هر حال محل فديه پادشاها
                                                                                                                                     

            ورشيدی آن است بدين بحث اضافه می نماييم:در ارتباط با همين موضوع ايزد مهر و چرخ خ مطلب زير را که

  ميتانيان ميثره/ميثه پرست  نقوش دو ُمهرمهر بنا به  ايزد زايش
  

را از  ايزد خورشيدبه عنوان  ميثه/ميثرهدر دو ُمهر ميتانی در متن زير تصوير آن ديده ميشوند به وضوح زايش 
(علی القاعده همان   يد بيضادارندهً  موسیسطوره هم در باب رون درخت سرو يا کاج مشاهده می نماييم. اين اد

(=خير و شادی) منور به نور الهی به همپرسگی خدا نائل ميشود و هم درباب طوبایميثره/ميثه) که در کنار درخت 
ه به فينيقيها آمد آدونيسهمان طوری که در اسطوره  يا نخلیعيسی در رحم مريم باکرهً  که هنگام زايمان به  درخت 

  (=درخت فراوان ترشح کننده، مورد) پناه مبرد، دخالت دارد.  ميرههدرخت 

چنانکه برخی از محققين تاريخ باستان معتقد هستند ميتيانيها در درون اتحاديه قبايل هيکسوس (حاکمان خارجی) در  
پيش از  16در اواسط قرن  يا پادشاهان شبان مصر که هيکسوسیفرمانروای  مقام فرمانروايی قرار داشته اند و آخرين

(يعنی روح همنشين ايزد ميثره/ميثه = موسی کليم هللا) نام  کاموسهميالد  از مصر به سمت فلسطين باز پس رانده  شدند، 
  داشته است. 

تجارت بوده است. بر اين اساس ميثره با ايزد خورشيد و روشنايی  و  ناخونتهدر نزد عيالميهای باستان  ميثرهمعادل 
  ايزد عهد و پيمان و تجارت تراکيائيها و يونانيها پيوند يافته و تبار اصيل هندواروپايی پيدا می کند.    هرمس

                                                        

  :يمش شدهً دوستم ا. پريان به عينه نقل می نمامطلب جالب زير را  در اين باب از سايت در جستجوی سده های فرامو 

» در شمال ميان رودان و در ميان دو رود (Hurrians)درنيمه دوم هزاره دوم پيش از ميالد پادشاهی «هوريان 
دجله و فرات پديدار گشت. جنگهايی که پادشاهی همسايه آن (يعنی هتيتی ها) با بابليان و آشوريان نموده بودند و همچنين 

سب را بدست ميتانی ها گذاشت تا پادشاهی خود را سازماندهی » به بابل فرصتی منا(Kassites)ش «کاشی ها يور
 نموده و گسترش دهند.

(فرزند يا همان «ميتانی»  ni-ta-it-miURUKURنام اين پادشاهی هوری در نوشته های ميخی هتيتی ها، 
ستره پادشاهی پ.م، گ  ١۴سترش سرزمين های درفرمان در سده نوشته شده و با آن شناخته شده است. با گ ميثره/ميثه)

  آنها دربرگيرنده سراسر جنوب شرق ترکيه کنونی، شمال سوريه تا شهر «حلب» کنونی و شمال عراق امروزی شد.  



 ميتانی ها مردمانی بودند که گمان می رود پادشاهان، درباريان و جنگنجويان آنها «هندواروپايی» بودند. نام ميتانی
پ.م) نوشته شده و نام خدايان در پرستش آنها آشکارا دارای ريشه   ١۴٨٠( نخستين بار در يادواره های جنگهای سوريه

  «هندوآريايی» و زبان آنها يکی از شاخه های هندواروپايی بوده است. 

وج نيرو و » در نخستين سالهای سده چهاردهم پ.م در ا(Šuttarna)آنها در روزگار پادشاهی بنام «شوتارنا 
مسايگان آنها دولتهای آشور، هتيتی ها و حتی مصر دارای دادوستد دوستانه و پيوندها مرزهای گسترده بودند، چنانچه ه

سياسی با آنها بوده و از آنها حساب می بردند. شوتارنا نامی است که احتمال دارد دارای پيوند با ريشه ايرانی «َخشثَر» 
ت گرفتن سوريه، دولت ميتانی پيمان نامه س از چند درگيری با فراعنه مصر بر سر بدسبه معنی شهر باشد. سرانجام پ

 Amenhotep)ای را با مصر به امضا رساند و پس از آن بود که شوتارنا دختر خود را برای ازدواج با «آمنهوتپ سوم  
III).روانه مصر ساخت «  

در کنار اين  بالدار در ميان ميتانی ها آگاه می سازد. يک مهر بدست آمده از زمان شوتارنا ما را از نمايش دايره
مهر به خط ميخی نام «شوتارنا پسر کيرتا شاه ميتانی» نوشته شده است. دايره بالدار ميان بالها به شکل يک چرخ ارابه 

ه نخست به اين ديده شده و سبک نمايش اين دايره بالدار آشکارا با گونه مصری خود (يعنی بِِهِدتی) متفاوت است. درنگا
ين دايره بالدار همچون درفشی بر روی يک پايه قرار گرفته و دوشير به همراه دو شاهين مهر چنين ديده می شود که ا

نشسته بر پشت آن شيرها در زير آن ديده می شود. نمايش دايره بالدار در اين مهر آشکار است که نمايش گونه ای شکوه 
                                       خود داشته است. ی اين درفش دايره بالدار را هميشه همراه و جالل شاهانه بوده و شاه ميتان

  

  

  

  

  

   

درمهری ديگر که از ميتانی ها برجای مانده است، دو موجود بالدار که در دو سوی پايه ای که دايره بالدار برآن  
ير پذيرفته است. در ر اين مهر از گونه دايره بالدار مصری تاثسوار است، زانو زده اند. دايره بالدار نمايش داده شده د

  اينجا نيز دايره نمايش داده شده به شش بخش تقسيم شده و همچون مهر باال اين دايره به يک چرخ ارابه مانند است.

  

   



  

   

  

  

موجودات افسانه ای،  بطور کلی در هنر نمايش پيکره ها در اين دومهر ميتانی، هنر پيکره نگاری آناتولی و نمايش
ا در روزگار پسان تر بدست پادشاهی هتيتی ها ناتوان و دست نشانده آنها شده و گنجينه های آنها به نمايان است. ميتانی ه

پادشاهی نوين انتقال يافت. هتيتی ها مردمانی بودند که به زبانی از شاخه های هندو اروپايی سخن می گفتند و از سده 
مديترانه پی ريزی نموده بودند. نام پادشاهی آنها در ی مستقل را در مرکز آناتولی و شمال دريای پ.م يک پادشاه ١٨

  نوشته شده است.  ti-at-haURUنوشته های ميخی برجا مانده از آنها 

  
  

  کهالن مفرد جواد
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