
 زبان مادری و کيستی ملی
 

   دو- کيستی ایرانی و" پيوستگی" .25
  

. داستان آغاز شده در بخش یکم را در رخدادهای پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشيان نيز می توان پی گرفت
ر تخت شاهی نمی دانست، چرا که او پسر براد" شایسته"تاریخنگاران نوشته اند که اسکندر داریوش سوم هخامنشی را 

همه بازماندگان اردشير را کشتار کرده و خود،   )گارد جاویدان ("َاَمرَتگان"سوم بود و با همدستی بگواس فرمانده اردشير 
افسانه هایی که اسکندر را از خون هخامنشی و . اگرچه شایستگی دودمانی شاه شدن را نداشت، بر تخت نشسته بود

فردوسی . نامه نظامی گنجوی می یابندشرف در شاهنامه فردوسی و شایسته شاهنشاهی می دانستند، بازتاب خود را
  :اسکندر را ميوه زناشوئی ميان داراب و ناهيد دختر فيليقوس رومی می داند

  
  يكي آــودك آمد چو تابنده مهر/ چو نـه ماه بگذشت بر خوبچهر 
  سكندر همي خواندي مـادرش/ ز باال و ارونــــــد و بـــويا بــرش 

  
  : اسکندر را پسر فيليقوس می داند و داستان دارا و ناهيد را ساختگی می خواند در شرفنامهولی نظامی

  
  ل او باز بستــبه دارا کند نس / قان آذرپرستــونه دهــرگـــدگ
  

ا در به هر روی این افسانه ها را یا اسکندر و پيرامونيان او سروده اند و یا مردم ایرانزمين، تا خواری شکست از دشمن ر
هرچه باشد، اسکندر خود نيز بر این افسانه ها دامن می زده است و زناشوئی او با . برساخته او از یاد ببرند" شایستگی"

و زناشوئی سردارانش با شاهزادگان و بزرگزادگان ایرانی را ) دختر اردشير سوم (ش َپروشياتي و)دختر داریوش سوم(ِاستاتيرا  
بویژه آنکه نزدیک به همه تاریخ پژوهان در همجنسگرائی اسکندر و دلدادگی اش بر سردار خود، در همين راستا باید دانست، 

  ).1(همُسخنند " هفاایستيون"
  

بيگمان در آغاز کار آنان نيز جایگاه ویژه ای در  " پيوستگی". فرمانروائی مقدونيان بر ایرانزمين با برآمدن اشکانيان پایان پذیرفت
می " پارتيان "  در کتاب لوسيوس فالویوس آریانوسدست کم . استداشته " شایستگی"اندادن  در راستای نششانتالش

هفت ( دوست همدست خود 5هستند، همراه با   دو برادر که می گفتند از نوادگان اردشير پارسی،نویسد َارَشک و تيرداد
دشير دوم هخامنشی باشد، که کتسياس نام او را این اردشير پارسی باید ار. )2 (بر آندراگوراس شهربان پارت شوریدند!) َتن

اسطوره ای اشکانيان را به کی  پروفسور شهبازی پيشينه .نوشته است) َارَشَکه؟(آرسه کاس ) پيش از بر تخت نشستن(
 کماندار نقش شده بر سکه .این پيشينه را سکه های اشکانی نيز به ما نشان می دهند. قباد و آرش کمانگير می رساند

اشکانی باید در راستای ایرانی شدن آنان باشد، چرا که کمانداران و تيراندازان در نزد یونانيان مردمانی ترسو و بزدل های 
 نمونه آشکاری از این نگرش در دست است؛ پاریس،  هومر در ایلياد.انگاشته می شدند، که تنها از راه دور می جنگيدند

دررو، بزدالنه از برابر  ِمِنالئوس، پادشاه اسپارت و همسر هلنا می گریزد و سپس شاهزاده تروایی نخست در ميانه یک نبرد رو
را با تيری که بر زردپی پای او می ) آخيلوس: یونانی(آشيل روئين تن در نهان کار با تيروکمان را می آموزد و در پایان داستان، 

 پيکر یک کماندار ان را شایسته ستایش می دانست، ژوبين داران و شمشيرزن کههلنی فرهنگ  در.دوزد، از پای می افکند
 کمانگيری ولی از ویژگيهای برجسته پارتيان بود و آنان در اینکار در سرتاسر جهان .نمی توانست آذین بخش سکه ها باشد

گر این  می توان انگاشت که کماندار نشسته بر پشت سکه های اشکانی، یادآور آرش کمانگير باشد، و ا).3(پرآوازه بودند 
 که جان کمانگيرچرا در شاهنامه فردوسی و در خداینامه های ساسانی جای آرش  یافت، نکته را بپذیریم، آنگاه درخواهيم

خود را بر سر گستراندن سرزمينهای ایرانی گذاشت، تهی است؛ ساسانيان هرآنچه را که یادآور شاهان اشکانی بود، 
  :ردوسی در این باره می سرایدف. )4 (دانسته به باد فراموشی می سپاردند

  
  نه در نامه خسروان خوانده ام/ از ایشان بجز نام نشـــنيده ام 

  
اردشير، که گویا فرزند چوپانی از مردم .  است در کيستی ایرانی پيوستگینيز نمونه آشکار دیگری از پدیدهبرآمدن ساسانيان 

نشاهی اشکانی، با دنباله روی از پيشينيان خود دست به پارس بوده است، پس از شکست دادن اردوان و برانداختن شاه
  :دانسته می شود) داریوش بزرگ(، ساسان از تخمه دارای دارایان "کارنامه  اردشير پاپکان"در . ندداستانسرایی می ز

ساالر اسپهان و پارس و سامانهاي نزديك به آن ها در دست .  کدخدای بود٢۴٠پس از مرگ اسكندر رومي، ایرانشهر را «
بابك را هيچ فرزند نام . استخر نشيمن داشت) شهر(بابك شهريار و مرزبان پارس و از گماردگان اردوان بود و در . اردوان بود
و اندر دژخدايي . شبان بابك بود، همواره همراه با گوسفندان بود و از تخمه داراي دارايان بود) آه(و ساسان، . برداری نبود

  .»روش شده بود و با ُآردهاي شبان مي رفت-اسكندر به گريز و نهان
  

  :فردوسی، که دانسته های تاریخی خود را از خداینامه های ساسانی برگرفته است، می نویسد
  ته شدـــه دوده را روز برگشــــهم / ه شدــچو دارا به رزم اندرون آشت

  خردمند و جنگي و ساسان به نام / امـــــكي شادآـــپسر بد مر او را ي
  ردــز ساسان يكي آودآي ماند خ / مردــه زاري بــــبه هندوستان در ب

  ردي پدرـانش آــاســهمي نام س / هارم پسرـــان تا چـــــنش بدين هم
...  

  هلوانــــــآه من پور ساسانم اي پ / س جوانــبه بابك چنين گفت زان پ
  دي همي يادگيرنش خوانـــآه بهم / يرــــاه اردشـــهاندار شــــــنبيره ج
  هان يادگارـپ يل در جـــــز گشتاس / فنديارـل اســــور يـــــراز پــــــسراف

  
 از روميان شکست می خورد، همان داریوش سوم هخامنشی است که از مقدونيان شکست خورده  شاهنامهین دارا که درا

 اند ساسان نام، که پس از مرگ پدر به ساسانيان در راستای پيشينه سازی او را پسری بخشيده. و مرگ یافته است
هندوستان می گریزد و خود و فرزند و نواده اش نيز نام ساسان بر پسرانشان می نهند و برای آنکه شناخته نشوند و تخمه 

ر می کيانی از گزند دشمنان ایرانزمين بدور بماند، به جامه شبانان در می آیند، تا بروزگار اردشير، که این راز سربسته آشکا



در پيروی . شود و نبيره دارا و بهمن و اسفندیار و گشتاسپ بر تخت شاهی ایرانزمين می نشيند و تاج کيانی بر سر می نهد
دختر اردوان، واپسين شاه اشکانی را به همسری برمی گزیند، تا شایستگی اردشير نيز از کوروش و داریوش و اسکندر، 

  ). 5(شاهنامه می خوانيم که شاپور پسر اردشير ميوه این همسری است دودمانی جانشينانش را استوار کند، در 
  

پس از برافتادن ساسانيان و فروپاشی ایرانشهر، نخست سروکار ایرانيان با بنی اميه بود که دشمنی با ایرانزمين و فرهنگ 
آنان با . اری رویگردان نبودندایرانی را بر پرچم خود نوشته بودند و در خوارشماری و سرکوب آن از هيچ دژخوئی و تبه ک

 رفتار می کردند و نبشته های پهلوی را در آتش می ریختند و از خون مردمان این سرزمين آسياب "بندگان"همچون " آزادگان"
با اینهمه فرهنگ ایرانی و آرمان ایرانشهری ریشه دارتر و ژرفتر از این بود که به سرنوشت سوریه و مصر و ليبی . می گرداندند

جنبشهای گسترده ای که . در درازای دو سده، فرمانروایان مسلمان حتا یک روز نيز رنگ آرامش ندیدند. و فلسطين دچار شود
 نخستين ایرانيان آغاز شده بودند، دمی نيز این بيگانگان ایران ستيز و فرهنگ ُکش را بخود وا سردرگمیپس از فروکش کردن 

ز آنجایی که توان همبستگی با یکدیگر را نداشتند، بدست سربازان مسلمان سرکوب این خيزشهای پراکنده ا. نمی گذاشتند
در کنار آن جنبش فرهنگی نيز به همه سرکوبهایی که بر آن رواداشته می شد، همچنان رو به گسترش و . می شدند

جنبش سياه "ميهنمان آنرا بنام  سرانجام این جویهای پراکنده به رودخانه ای خروشان فراُرستند که تاریخ ).6(پيشروی داشت 
ابومسلم نخست همه بخشهای خاوری ایرازمين را از کوچندگان عرب بپرداخت و سپس رو بسوی . می شناسد" جامگان

  . دمشق نهاد، تا کار دودمان اميه را که بيش از یک سده تازیانه بر پيکر فرهنگ ایرانی فروکوفته بودند، یکسره سازد
 "پيوستگی"با دست یاختن به این  عموی پيامبر اسالم می دانستند و  بن عبدالمطلبدگان عباسخود را از نواعباسيان 

بدیگر سخن از  (خود را برای فرمانروایی بر جهان اسالم به مردمان سرزمينهای اسالمی بباورانند" شایستگی"توانسته بودند 
اینکه آیا آنان نيز این پيشينه را برای گسترش . ...")بودند مردمان ناشایستی بر منبر پيامبر اسالم نشسته "نگر عباسيان نيز 

 امویان برساخته بودند، یا اینکه براستی نوادگان عموی پيامبر می بودند، پرسش خواسته های خود و نشاندادن ناشایستگی
از آنجایی که به همين اندازه می دانيم عباسيان، که از تيره های عرب و برخاسته از حجاز بودند،  .این جستار نيست

، که خود روستا یا آوردند) ایران(به بغداد ) بيزانس(پایتخت جهان اسالم را از دمشق پشتيبانی ایرانيان بر سر کار آمده بودند، 
 همچنين آنان آئينهای دربار شاهان ساسانی را دوباره زنده کردند و. شهرکی در نزدیکی تيسفون، پایتخت ساسانيان بود

 اگر پایورزی مسلمانان بر زبان عربی، که آنرا ا بدست خاندانهای ایرانی چون فرزندان برمک و سهل دادند وسررشته کارها ر
بپارسی سخن می زبان قرآن و زبان پيامبر می دانستند، در کار نمی بود، شاید که زبان مادری خود را نيز فرومی هشتند و 

  .گفتند
را به بزرگمهر ُبختگان، وزیر فرهيخته و دانشمند خسرو انوشه روان رسانيده گفتنی است که تاریخ نگاران پيشينه ابومسلم 

عبدالرحمن بن مسلم بن شه فيروز بن اسفندیار بن شيدوش بن : برای نمونه ابن خلکان تبار او را چنين برمی شمارد. اند
بر عربان فراُرست و به گفته تاریخ ان در بر از آنجایی که ابومسلم پس از مرگش به نمادی از پایداری ایرانيا!گودرز بن بوذرجمهر

 پرستش او برخاستند، می توان دریافت که پيشينه سازیهای اینچنينی برای پيوستن این هنویسان در خراسان گروهی ب
 چون بودن جنبش ابومسلم همين بس که سرداران او) و نه اسالمی( در ایرانی .جنبش بزرگ ایرانی با ساسانيان بوده است

، که پس از مرگش به خونخواهی او برخاستند، آن پنهانکاریهای پيش از برآمدن عباسيان را  و استادسيس بادغيسی سنباد
خواجه نظام الملک توسی در . به سویی نهادند و آماج راستين خود را که همانا برافکندن سروری مسلمانان بود آشکار کردند

 : سياستنامه در باره سنباد گبر می نویسد
ل آفتاب برپای کردند و ما همچنان قبله َد که او را َب،و باز نگردم تا کعبه را ويران نکنم:  گاه با گبران خلوت کردی، گفتیهر« 

  . » چنانکه قديم بود،خويش آفتاب کنيم
  

ی با برآمدن نخستين خاندانها.  استادسيس به نيرنگ کشته شدند وابومسلم، سنباد. جنبش سياه جامگان در خون خفه شد
 سده سوم خورشيدی تا نيمهاز . بار دیگر رخ نشان داد" پيوستگی"ایرانی و در راستای جنبش نوزائی فرهنگ ایرانی، پدیده 

برآمدن سلجوقيان در سال چهارسد و نوزده خورشيدی، دودمانهای شاهی بسياری در کنار هم و در بخشهای گوناگون 
ارها و ویرانگریهای جنگجویان مسلمان استخوانبندی دستگاه دیوانی از آنجایی که کشت. ایرانزمين فرمانروائی کردند

شاهنشاهی ساسانی را از هم گسسته بود و همچنين از شکست ایران در نهاوند تا برآمدن نخستين دوده های پادشاهی 
ستانسرائيها در راستای ایرانی بيش از دو سده گدشته بود، پدیده پيوستگی نيز دچار دگرگونی شده بود، بدینگونه که اینبار دا

فرزند " [ابن بيت الّنار"عربان طاهریان را  (برای نمونه طاهریان. نشان دادن پيوند شاهان نوین با ساسانيان انجام می گرفتند
 خود را از نوادگان رستم دستان، سامانيان از بازماندگان بهرام چوبين، صفاریان از نبيرگان خسرو انوشه )می خواندند] آتشکده

 برساخته دستگاه اندیشه ی در اینکه این داستانها همگ ).7(از نوادگان بهرام گور می دانستند ) آل بویه(وان و دیلميان ر
پيوندهای خاندانی و دودمانی ایرانيان در گسيختن پردازی دربارهای نامبرده بودند، جای هيچ سخنی نيست، چرا که 

اشی ایرانشهر و گریختن بزرگزادگان دربار ساسانی به سرزمينهای کشتارهای هراس آور یکسد سال نخست پس از فروپ
با اینهمه این پيشينه سازیها چنان به مردم . دوردست جایی برای کنکاش در ریشه های تباری ایرانيان بازمانده نگذاشته بود

مينياتوری موزه استانبول در  برای نمونه. باورانده می شدند، که جای پای آنها را در کشورهای دوردست نيز می توان یافت
در باالی این مينياتور نام بهرام چوبينه . اند که در آن پيشينه دودمانهای ایرانی و همچنين عباسيان را نگارگری کرده هست

 بونَلرَدن اوَّل«: ، و این نوشته ترکی عثمانی"طبقه سامانيان"نوشته شده و در زیر آن نام اسماعيل سامانی و در زیر نام او 
دل پسر انخستين کسی که از اینان بر تخت نشست، احمد الع (»َتخَته جلوس ایَدن اسمعيل اوغلی احمد العادل ایدی

گيالن پادشاهی اوغَلنَلرنَدن ایدی ... «: آمده است" طبقه آل بویه"  زیر  در نوشته ترکی این مينياتور همچنين).اسماعيل بود
کار بجایی رسيد که ). ن پادشاه گيالنند و دوده ایشان به روزگار کيخسرو می رسدفرزندا(» نسلَلری کيخسرو زمانَنه ِچقار

به ). 8(سلطان محمود غزنوی نيز برای خود تبارنامه ای برسازاند که نشان دهد از نوادگان شاهان سرافراز ساسانی است 
  . چوبينه می داندبهرام هر روی ابوریحان بيرونی نيز طاهریان، صفاریان و سامانيان را از نوادگان

  
شاید این نيز از شوخيهای ژرف تاریخ باشد، که یکپارچگی سرزمينی و سياسی ایران، پس از برافتادن ساسانيان بدست یک 

فرهنگ ایرانی و زبان پارسی را در سرزمينهایی فراختر خاندان ترکزبان انجام گرفت، بدست سلجوقيان، که با پنج شاخه خود 
نگاهی کوتاه به نامهای شاهان این خاندان و شاخه های گوناگون آن، نمایانگر گرایش . ستراندنداز ایرانشهر ساسانی گ

برای نمونه در ميان خاندان کرمانی . را بر نام خود می افزودند" شاه"بسياری از پادشاهان این دوده واژه . فرهنگی آنان است
پایدارترین خاندان . به چشم می خورند" ایرانشاه"و بویژه " اهبهرامش"، "تورانشاه"، "کرمانشاه"این دودمان نامهایی چون 

دودمان سلجوقی ولی سلجوقيان روم بودند، که نامهای بسياری از آنان شاهنامه ای بود و شيفتگی شگرفی به ایران پيش از 
، یک تن "کيکاووس"، دو تن "کيخسرو"، چهار تن "کيقباد"از بيست و چهار پادشاه این خاندان پنج تن . اسالم داشتند

اینان همانگونه که رفت شيفتگی ژرفی به فرهنگ ایران باستان و . نام دارند) ملکشاه" (شاهنشاه"و یک تن نيز " سياوش"



" َاتراک بی ادراک"زبان پارسی داشتند و پيشينه ترکی خود را تا بدانجا از یاد برده بودند، که ترکان را می نکوهيدند و آنان را 
بروزگار خوارزمشاهيان این یکپارچگی در آفند ویراگرانه مغوالن بار دیگر از هم گسيخت و تا برآمدن صفویان  ).9(می ناميدند 

  ...".ایرانشهر را دهها کدخدای بود"بازهم 
  

بروزگار صفویان بود که به جایگاه راستين خود فراُرست و بار دیگر " پيوستگی" پيشينه سازی در راستای  پدیدهبا اینهمه
با بکارگيری این نيرنگ صفویان توانستند بار دیگر کشوری . شاه جوان، و نوزائی ملی" شایستگی"زاری شد برای نشاندادن اف

بایسته است که بر سر پيشينه ). 10( که گستره آن کمابيش ایرانشهر ساسانی را بياد می آورد، پایه گذاری کنند  رایکپارچه
فيروز ، "تاریخ جهان آرای عباسی"  درميرزا محمدطاهر وحيد قزوینی بنا به نوشته. سازی صفویان اندکی بيشتر درنگ کنيم

 در زاهدىۀ حسين پسر شيخ ابدال پيرزاد شيخ.  نيای ششم شيخ صفی الدین اردبيلی بشمار می رودشاه زرین کاله
با این همه ولی . اندعلی بن ابی طالب، امام نخست شيعيان را نيای نوزدهم فيروز شاه می د"  النسب صفویههسلسل"

مارتا دختر اوزون (پيوستگی با شاهان ساسانی هنوز چيزی کم داشت، اسماعيل که از مادری مسيحی و نيمه بيزانسی 
 زاده شده بود،  می بایست پيشينه خود را به هر نيرنگی که بود، به شاهان ساسانی می رسانيد، و) حسن و کایرا کاترینا

ستگی، افسانه زناشوئی حسين بن علی امام سوم شيعيان، با شهربانو دختر یزدگرد سوم چنين شده که در راستای پيو
پدیدار شد، تا علی زین العابدین نواده یزدگرد سوم ساسانی بشمارآید و خون کيانی از اینراه در رگان شاهان صفوی روان 

ر آنها نخواهيم یافت، نه هيچکدام از تاریخنگاران  اگر با نگاه یک تاریخ پژوه به این داستانها بنگریم، یک سخن راست د.گردد
سخنی از دستگيرش شدن خانواده یزدگرد رانده اند، نه می توان پذیرفت که دختر یزدگرد تازه بيست سال پس از گریز خاندان 

  و ن شهربانوبا اینهمه مجلسی در بحاراالنوار چنان از گفتگوهای ميا. شاهی از تيسفون، بدست جنگجویان عرب افتاده باشد
گفتنی است که شهربانو در ! علی بن ابی طالب در مدینه سخن می گوید که تو گویی خود در کنار آنان ایستاده بوده است

تاریخ شيعه هيچ کار دیگری جز رساندن ژنهای خاندان ساسانی بدست شاهان صفوی ندارد  داستان او با زادن تنها یک فرزند 
 پایان می پذیرد و این شاهزاده خانم افسانه ای  همانگونه که از –رد بازمانده از خاندان حسين  علی زین العابدین، تنها م–

سوار بر ذوالجناح شد و یک سره به ایران تاخت و ) ع( پس از شهادت امام حسين...« :فرازآمده، در هيچ نيز فرو می رودهيچ 
یا هو : او خواست بگوید. دشمن در پی او بود. ر است رسيددر نزدیکی ری به کوهی که اکنون به کوه بی بی شهربانو مشهو

  .» ...یا کوه مرا دریاب؛ کوه شکافته شد و او در دل کوه رفت: مرا دریاب، به جایش گفت
  

گفتنی است که برآمدن صفویان اگرچه یکپارچگی سياسی را به ایران بازگرداند، ولی فرهنگ ملی و دینی و بویژه بافتار 
صفویان .  بار آنها راست کنداز کمرن را دچار چنان آسيبهایی کرد که ایران تا به امروز نيز هنوز نتوانسته است مردمی ایرانزمي

پزشکان کم دانشی بودند که اگر چه توانستند با داروی شگفتی که از در هم آميختن باورهای کهن، فرهنگ باستانی، 
 بيمار را از مرگ رهائی بخشند، ولی او را به  ساخته بودند،)شيعی(َسرانه دینی - و پایورزی سنگییادمانهای تاریخ

  ! و انگشت افسوس بدندان ميگزند دچار کردند که پزشکان دانشمند تا به امروز در درمان آنها درمانده اندسختتریبيماریهای 
  

 آنرا به همان نام پيشينش هرچه بود، صفویان توانستند با دست یازی به نيرنگهایی اینچنينی، کشوری یکپارچه برپا کنند و
بخوانند و خود را جاینشينان شایسته شاهان سرافراز ساسانی بدانند، این شایستگی در سایه پيوستگی خونی آنان " ایران"

  .به یزدگرد سوم فراچنگشان آمده بود
  

ر جستجوی پيوستگی، بروزگار شاهان قجر، جان ایرانی دبدینگونه ایران سومين نوزائی ملی خود را پشت سر گذاشت، تا 
پای از دربار شاهان بيرون نهد و کار بدست فرهيختگان و فرزانگان برخاسته از ميان مردم دهد، تا با بهره گيری از پدیده 

  :پيوستگی، واژه ای نوین بيافرینند
  
  "ملت ایران"
  

.... دارد دنباله  
  
   یک-شاهنامه و کيستی ایرانی . ٢١
   دو-شاهنامه و کيستی ایرانی . ٢٢
   سه-شاهنامه و کيستی ایرانی . ٢٣
  یک-و کيستی ایرانی" پيوستگی. "٢۴

  
  

  خشکسالی را از ایران زمين بدور داردخداوند دروغ، دشمن و
   هشتاد و ششزمستان

  مزدک بامدادان
de.mazdakbamdadan@arcor  

  
:زندگانی االکساندر از تاریخنگاران زیرند در باره دودمان داریوش و  دانسته های ما.1  

"Diodoros", "Curtius Rufus", "Valerius Maximus", "Lucius Flavius Arrianus " 
 

  . بيزانسی فوتيوس و سينسلوس بر جای مانده است تنها در نوشته هاینوسکتاب پارتيان نوشته آریا. 2
 

 هم امروز نيز در زبانهای.  تاخت، رشک همه دشمنان آنان را برمی انگيختبه هنگامچيره دستی پارتيان در تيراندازی از پشت اسب و . 3
:زبانزد است" تير پارتی"و " نيرنگ پارتی"اروپایی   

Parthian shot, Parthisches Manöver 
 

:فردوسی در باره اشکانيان می نویسد. 4  
ســــوي گـــاه اشكانيان بازگـرد/ آنون اي ســـراينده فـرتوت مرد   
دلير و سبكسار و سـرآش بدند/ بزرگان آه از تــــــخم آرش بدند   

دگــر گـــُرد شـــاپور فــرخ نـــژاد / شـک بود از نژاد قباد نخـــست ا  
بنگرید به یشت هشتم، سيزدهم و . ناميده شده است) رخشنده: پارسی" (ِاَرخَشه"و ) کی آرش: پارسی" (کاوی َارَشن"آرش در اوستا 

.نوزدهم  
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  :ربنگرید به بخشهای هفدهم و هژدهم همين جستا. 6
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:بنگرید به. در این تبارنامه سبکتکين از نوادگان یزدگرد سوم خوانده شده است. 8  
١٤٥، ص ١٣٧٩شارات اميرکبير، تاریخ ایران کمبریج، جلد چهارم، انت  

 
: بنگرید به در روزگار سلجوقيان رومدر باره جایگاه ترکان و زبان ترکی. 9  

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Prof.Dr.Mehmet Fuat Köprülü 
  

:برای همسنجی مرزهای ایران بروزگار ساسانيان و صفویان به نشانيهای زیر بنگرید. 10  
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