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چکیده
مسئله ورود مهاجران آریایی به فالت ایران همواره از اهمیتی ویژه برخوردار بوده است .گرچه
پژوهشهای دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی نتوانست به طور قطع به مجادله پیرامون این
موضوع خاتمه دهد اما ژنتیکِ جمعیتها و به ویژه ژنتیک باستانی توانست تا حدود زیادی سهم
باستانشناسی ،انسانشناسی و زبانشناسی در این بحث را روشن و نتایج کاربردی درباره منشأ،
مهاجرت و سهم خزانه ژنتیکی ایرانیان از این مردمان مهاجر را ارائه کند .در این پژوهش نتایج
استخراج موفقیتآمیز  DNAباستانی از استخوانهای انسانی منتسب به عصر آهن (هزاره نخست
پیش از میالد و بالفاصله پس از ورود مردمان آریایی به ایران) در محوطه گوهرتپه جنوب شرق
دریای مازندران ارائه شده است .مقایسه شناساگرهای ژنتیکی مردمان عصر آهن این محوطه با
مردمان پیش از عصر آهن و همچنین ساکنین امروزی این ناحیه جغرافیایی ،در کنار مروری اجمالی
بر نتایج ژنتیکِ باستانی مردمان ایرانی که توسط متخصصین دیگر انجام پذیرفته ،همگی در تائید
این گزاره هستند که گرچه تأثیر جمعیتهایی که در تاریخ ،آریایی خوانده شدهاند بر خزانه ژنتیکی
ساکنین بومی سرزمین ایران چندان قابل توجه نبوده ،ولی نمیتوان اثرات فرهنگی چشمگیر بر روی
زبان و آرایههای آئینی جدید را نادیده انگاشت .مردمان امروزی ساکن در ایران اساساً نوادگان هزاران
نسل از دودمانی هستند که ریشه در پارینهسنگی جدید (حوالی  44هزار سال پیش) داشته و در
ادوار سپسین با تأثیرپذیری از دیگر فرهنگهای مهاجر ،در نهایت پدیدآورنده هویت زیستی-
فرهنگی ساکنین امروزی فالت ایران گردیدهاند.
کلید واژگان :آریایی ،جنوب شرق دریای مازندران ،ژنتیکباستانی ،عصر آهن ،هاپلوگروه  ،Hهند و
ایرانی.
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آریاییها :1آغازی زبانشناختی
نخستین بار زبانشناسان ،با توجه به ریشههای مشترک زبانی مردمان مختلف در اروپا و
آسیا ،توجه به پدیدهای که امروزه در باستانشناسی از آن تحت عنوان مهاجرت مردمان
آریایی 2یاد میشود را آغاز کردند .آغازگر کنکاش را میتوان سر ویلیام جونز ()1776-1714
دانست .وی که قاضی محکمه عالی در کلکته بود ،با پژوهش درباره زبانهای سانسکریت،
اوستایی و التین به این نتیجه رسید که این زبانها ریشه واحدی دارند و این مسئله را طی
سخنرانی در سال  1716در انجمن سلطنتی بنگال ارائه کرد (موسوی .)13 :1314 ،به
تدریج توجه دیگر پژوهشگران نیز به این موضوع جلب شد و کسانی چون فیلسوف آلمانی
فردریک شِگِل ( ،)1772-1121جان کریستف آدلونگ ( )1732 -1146زبانشناس آلمانی،
راسموس کریستین راسک ( )1717 -1132و متخصص زبانهای ژرمنی فردریش مکس
مولر ( )1123 -1144نظریههایی بر مبنای ویژگیهای زبانی مردمان هند و اروپایی ارائه
کردند .مکس مولر در سال  1167در مواجه با فرهنگ پیچیده سرزمین هندوستان برای
نخستین بار واژه «نژاد آریایی» 3را به کار برد .به باور وی ،آریاییها مردمانی بودند که بیرون
از مرزهای هندوستان زندگی میکردند و در حوالی  1544پ.م به هندوستان هجوم آوردند
و دست به نابودی شهرها و فرهنگهای بومی این سرزمین (به ویژه تمدن دره سند) زدند و
پس از آن فرهنگ خود را در نواحی تحت سلطه پیریزی کردند .او آریاییها را مسئول
ویرانی تمدن و قدرتهای بومی هند میدانست (والیمب .)2411 ،به باور مولر زبان
سانسکریت که آریاییها به یکی از مشتقات این زبان صحبت میکردند و همچنین آئین
ودایی از طریق مردمان مهاجر به سرزمین هند وارد شده است.
مکس مولر در ابتدا نژاد آریایی را در قالب یک مفهوم زیستی معرفی کرده و به کار
برد اما در سال  1111نظرش را تغییر داد و چنین اظهار کرد که منظور او از نژاد آریایی
بیشتر یک گونه زبانی بوده است (بنگرید به مالوری و همکاران  .)32 - 31 :1312این تغییر
دیدگاه نتوانست در ذهن عالقهمندان به واژه نژاد آریایی خللی ایجاد کند و متعاقب پیدایش
این واژه در ادبیات زبانشناسی ،جستجو برای خاستگاه فرضی مردمان آریایی آغاز شد .بحث
 1در این نوشتار هدف از کاربرد واژه آریایی یا هند و ایرانی ،تنها اشاره به قومیت بوده و شامل مردمانی است
که به یکی از زبانهای هند و اروپایی صحبت میکردند و در حوالی هزاره دوم پیش از میالد وارد بخشهایی از
فالت ایران شدند .نویسندگان مقاله هرگونه برتریطلبی قومیتی که دیرزمانی است پیرامون این واژه مطرح
شده و اساسا ادعای هر نوع برتری گروههای انسانی بر مبنای زیستی را فاقد زیرساخت علمی میدانند.
 2شایان اشاره است که در مواردی در متون تاریخی سه واژه «آریایی»« ،هند و ایرانی» و «هند و اروپایی» به
اشتباه مترادف یکدیگر به کار برده شدهاند .گرچه تنها از منظر زبانشناحتی میتوان آریایی و هند و ایرانی را تا
حدودی مترادف با یکدیگر دانست ولی هند و اروپایی از این دایره خارج بوده و بیشتر ناظر بر مجموعه
زبانهایی است که امروزه در دایره گستردهای از جنوب ،غرب آسیا و اروپا بدانها صحبت میشود.
 ،Aryan Race 3دیرزمانی است که دانشمندان عامدانه از واژه نژاد استفاده نمیکنند .برای بحث کاملتر در
این باره بنگرید به اسکوپین.1313 ،
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مردمان آریایی از همان بدو پیدایش به دلیل فضای سیاسی -اجتماعی ناظر بر جوامع علمی
اروپای پایان سده  11م ،آکنده از مالحظات نژادپرستانه بوده است .در سال 1171
پژوهشگری به نام تئودور پوئش عنوان کرد که یونانیان ،رومیان و همسایگان شمالی آنها
یعنی کِلتها ،ژرمنها و غیره مو بور بودند .او همچنین ابراز داشت که قانون طبیعت بر آن
است که هرچه رنگ پوست افراد جامعهای روشنتر باشد آن مردم برترند .وی ادعا کرد که
برهمنان ،پوستی روشنتر از طبقات پایینتر اجتماع هند داشتند (همان .)21 :او در کاوش
گورستانهای کِلتها و ژرمنها ،به تعداد زیادی از جمجمههای کشیده دست یافت و آنها
را متعلق به آریاییهای مو بور دانست و همچنین خاستگاه آنها را در نواحی بالتیک و
لیتوانی امروزی معرفی کرد .در سال  1113کارل پِنکا در کتابی درباره ریشههای آریاییها،
گرچه فرضیه آریاییهای مو بور با چشمان آبی پوئش را درست پنداشت ولی سوئیس و
شمال و مرکز روسیه را از بحث خاستگاه بودن برای آریاییها خارج کرد و اسکاندیناوی را به
عنوان خاستگاه مردمان آریایی معرفی نمود (پنکا .)41 :1116 ،پنکا باور داشت در
سرزمینهایی که نشانههای دوران پارینهسنگی در آن دیده نشده باشد امکان سکونت
آریاییان وجود نداشته است .دیدگاه وی بر این اساس استوار بود که آریاییهای اصیل
میبایس ت از ابتدا بومی یک محل بوده باشند و سپس مهاجرت کردهاند .از دید وی
اسکاندیناوی تنها سرزمینی است که مرحله انتقالی پارینهسنگی به نوسنگی را گذرانیده و از
همین روی ،تمدن هند و اروپایی نخست در آنجا آغاز و سپس به دیگر نقاط گسترش یافته
است .گرچه دیدگاه پنکا تا حد زیادی متأثر از اندیشه پوئش بود اما در تعیین خاستگاه با او
اختالف نظر داشت .او برخالف پوئش که بیشتر بر خانواده زبانی تکیه میکرد ،به صفت
جمجمههای کشیده توجه بیشتری نشان داد و بر این اساس و با اتکا به فرضیههای دیگرش
اسکاندیناوی را گزینه محتمل برای خاستگاه آریاییان در نظر گرفت (همان .)64 :با آنکه
نتیجهگیریهای پنکا بعدها کامالً رد شد (به عنوان مثال شرایدر 1114 ،و سولیمرسکی،
1133؛ که خاستگاه را در جنوب روسیه میدانستند و همچنین کوسینا 1142 ،و موش،
1142؛ که آلمان را خاستگاه هند و اروپاییان میدانستند) میبایست به این نکته نیز توجه
داشت در زمانی که وی زندگی میکرد ،کمتر کسی به رشته تازه تولد یافته باستانشناسی
توجه نشان میداد ،بنابراین بیشتر نظریههای پنکا بر پایه اطالعات باستانشناسی زمانهاش
که در آن زمان بیشتر حوزه اسکاندیناوی و سوئیس را در برمیگرفت ،استوار بود.

ورود باستانشناسی به مبحث خاستگاه آریاییها
گرچه نام گوستاو کوسینا با پژوهشهای زبانشناسی پیوند خورده ولی وی در سال در
مقالهای با عنوان رهیافت باستانشناختی موضوع هند و اروپایی انتساب نوعی خاص از سفال
با عنوان «سفال با تزیینات خطی» 1اروپای شمالی به مردمان آریایی را مطرح و به این به

Linear Wear
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نوعی برای نخستین بار باستانشناسی را رسماً به مباحث پیرامون آریاییها وارد کرد
(کوسینا 1142؛ موسوی  .)13 :1314در همان سال کوسینا کتابی با عنوان پاسخ به مسئله
هند و ژرمنی از منظر باستانشناسی منتشر کرد که در آن زادگاه خود ،یعنی آلمان را
خاستگاه مردمان آریایی معرفی کرد .وی پراکنده شدن سفالهای با نقش موجی و
سفالهای با تزئینات خطی و مانند آنها را به سرچشمهای شمالی نسبت داد .اعتقاد کوسینا
آن بود که تکوین سیر تطور پیش از تاریخ اروپا از دوران نوسنگی یا مفرغ ،نتیجه حرکت
تمدنهای شمالی بهسوی جنوب بوده که این جابجایی را میتوان همان الگوی گسترش
آریاییها در نظر گرفت (کوسینا 31-44 :1142 ،به نقل از مالوری و همکاران.)1312 ،
گوردون چایلد در کتابی با نام آریاییها عنوان کرد که با وجود مطلق بودن زبان،
مطالعات صرفاً زبانشناسانه معیار خوبی برای ردیابی اجتماعات انسانی نیست و نیازمند
تکمیل و تائید مدارکی دیگر از قبیل مدارک انسانشناسی و باستانشناسی است (چایلد،
 .)1126چایلد پایبند اندیشه تحول فرهنگی بود و باور داشت که زبانهای هند و اروپایی در
مرحلهای پیشرفته در رشد زبانها قرار دارد .به باور وی انگاره برتری زبانی باعث شده بود که
عنوان شود آریاییها از لحاظ فکری و قومیتی نیز نسبت به دیگر اقوام ممتاز بودند .چایلد با
مشاهده شواهد دامپروری ،فلزکاری ،آیینی و دیگر نشانهها چنین گمان برد که اجداد
آریاییها از نفوذ تمدنهای میانرودانی بهرهمند بوده و خاستگاه ایشان در اروپای مرکزی
بوده است .او تمامی خاستگاههای پیشنهادی را از منظر باستانشناسی بررسی کرد و
برخالف کوسینا ،احتمال آنکه خاستگاه مردمان آریایی در دشتهای جنوب روسیه باشد را
قویتر دانست (چایلد .)1126 ،از زمان انتشار عقاید چایلد درباره آریاییها و با توجه به
موقعیت علمی وی ،رفتهرفته بر تعداد باستانشناسان عالقهمند به این بحث افزوده شد و این
موضوع بدل به یکی از دغدغههای باستانشناسان شد ،باستانشناسانی که اتفاقاً برخی از
آنان پژوهشهای دنبالهداری در ایران انجام دادند (رومن گیرشمن ( ،)1372رابرت دایسون
( ،)1172کایلر یانگ (1165؛  )1167و یانا مِدوِدِسکایا (.))1313
شاید بتوان کالین رنفرو را تأثیرگذارترین چهره پس از چایلد درباره مسئله مردمان
آریایی دانست .رنفرو در کتابی با عنوان باستانشناسی و زبان ( )1117و در مجله «مطالعات
هند و اروپاییان» ( )1111مردمان آریایی و خاستگاه آنان را مورد بررسی قرار داد .او برای
پیگیری مسئله مردمان آریایی به دنبال یافتههای مادی بود و با پذیرفتن فرض مهاجرت این
مردمان ،پیشینه آنان را در فرهنگ کوکوتنی-تریپلی اوکراین جستجو کرد (رنفرو:1111 ،
 .)214وی زمان گسترش این مردمان به سمت هند را  1744پ.م میداند و برای این
گسترش ،الگویی با عنوان «الگوی برتری نخبگان »1را پیشنهاد کرد و داشتن گلههای اسب
را دلیل برتری مردمان آریایی بر مردمان بومی دانست (لمبرگ کارلوفسکی-64 :2442 ،
 .)63از دیگر انتشارات در این زمینه میتوان به کتاب اِلِنا کوزمینا (کوزمینا )2447 ،با عنوان
خاستگاه هند و ایرانیها اشاره کرد .وی در نوشتههای خود از فرهنگهای جنوب سیبری نام
elite dominance model
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برده و مهمترین آنها را فرهنگ آندرونُووُ دانسته و معتقد است که مردمان صاحب این
فرهنگ ،نیای مشترک مردمان هند و ایرانی بودهاند .از دیگر کسانی که مطالعات گستردهای
در زمینه جستجوی مردمان هند و ایرانی انجام داده ویکتور ساریانیدی است .وی با
کاوشهایی که در شمال شرق و شرق فالت ایران ،در محدوده ترکمنستان و افغانستان انجام
داد تمدن جیحون 1را معرفی کرد و آن را یک مدعی اصلی برای شناسایی فرهنگهای هند
و ایرانی دانست (ساریانیدی 1111 ،الف و ب) .ساریانیدی نه تنها تمدن جیحون را هند و
ایرانی دانسته بلکه آن را پیشزمینه ظهور آیین زرتشت در نظر گرفته است.

آریاییها و ایران از نگاه باستانشناسی
نظرات باستانشناسانی چون گیرشمن ( )1372و دیاکونوف ( )1314درباره مردمان آریایی و
مهاجرت آنها به فالت ایران در ذهن جامعه تاریخ و باستانشناسی ایران به ویژه در گذشته
تأثیر به سزایی داشته است .بر اساس دیدگاه آنان ،نخستین بار در حدود هزاره دوم پ.م
شاخه غربی مردمان هند و ایرانی ،پس از عبور از بالکان و بُسفور به آسیای صغیر وارد شدند
و در آنجا پادشاهی هیتیها را به وجود آوردند .شاخه دیگر با عبور از کرانه شرقی دریای
مازندران و با گذر از قفقاز با هوریان بومی در کرانه فرات آمیخته و پادشاهی میتانی را
تشکیل دادند (قرشی )1311 ،و سپس به صورت محدود به فالت ایران رسیدند .بنا به ادعای
گیرشمن کهنترین آثار باقیمانده از این مردمان در تپه سیلک بهدستآمده است (گیرشمن
 .)1372گروه دیگری از شاخه شرقی آریاییها به شرق مهاجرت کردند و از طریق فرارودان و
جیحون بهسوی شبهقاره هند رهسپار شدند.
در دهههای اخیر با کاوشهای باستانشناسی جدیدی که در ازبکستان ،تاجیکستان،
ترکمنستان و قرقیزستان انجام شده است ،آگاهیهای بیشتری درباره مهاجرت مردمان
آریایی در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است (بنگرید به عسکروف1111 ،1177 ،1173 ،؛
بیشونه 1177؛ خلوپین1172 ،؛ کول1111 ،؛ ماسون1161 ،؛ شافر .)1112 ،اینگونه ادعا
شده که مردمان چادرنشین آسیای مرکزی که در منطقهای به گستره سواحل جنوبی رود
وُلگا تا مرزهای قزاقستان ،سکونت داشتند ،به دلیل سرمای هوا ،به مرور از هزاره سوم پ.م،
از یکدیگر جدا شدند و راه سرزمینهای جنوبی را در پیش گرفتند و در نواحی اطراف رود
جیحون (ایالت خوارزم) ،سکنی گزیدند .از نظر کوزمینا این مردمان به احتمال از بانیان
فرهنگ آندرونوو بودند .با بررسی شواهد باستانشناختی همچون سفالهای عصر آهن در
مسیر حرکت آنها از آسیای میانه به هند و فالت ایران چنین نتیجهگیری شد که آنها در
قالب گروههای بزرگ مهاجرتی ،از آسیای مرکزی به مناطق جنوبیتر وارد شدهاند .گروهی از
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طریق هرات به سمت جنوب شرق ،همچون قندهار؛ و گروهی دیگر از جانب جنوب شرق
یعنی از مرو به فالت ایران سرازیر شدند (کوزمینا.)2447 ،
بنا به نظر گیرشمن در اواسط هزاره دوم پ.م در گذار از دوره مفرغ به آهن ،با ورود
آریاییها به فالت ایران و شبهقاره هند ،تحولی شگرف و فرهنگی جدید بهیکباره توسط
مهاجران/مهاجمان آریایی در فالت ایران و هند تحت عنوان عصر آهن شکل گرفت و
بسیاری از تمدنها و مراکز شهریِ مربوط به پیش از این مهاجران در آسیای مرکزی،
هندوستان و فالت ایران فروپاشیدند (گیرشمن .)1372 ،سنت سفال منقوش ناگهان جای
خود را به سفال خاکستری براق داد و در سنن تدفین مردگان دگرگونی قابل توجهی پدید
آمد .برخالف دوره قبل که مردگان را در کف خانههای مسکونی دفن میکردند ،در دوره
جدید ،تدفین مردگان در گورستانهای بیرون از محل مسکونی انجام گرفت (بنگرید به
گیرشمن1372 ،؛ دایسون1167 ،؛ یانگ .)1167 ،نکته جالب توجه برای گیرشمن و دیگر
باستانشناسان همعصر وی ،وجود سفال خاکستری در الیههای باستانی برخی محوطهها بود
که تا پیش از آن در آنها دیده نشده بود و یا کمتر به آن توجه شده بود .گیرشمن بر پایه
کاوشهایی که در تپه سیلک (گیرشمن )1131 ،و تپه گیان (کنتنو و گیرشمن)1135 ،
انجام داده بود و نیز بر مبنای کاوشهای انجامشده در تپه حصار توسط اریخ اشمیت
( )1137دیدگاه خود درباره فرایند ورود مردمان آریایی به ایران را تبیین کرد .گیرشمن در
ابتدا بر مبنای یافتههای تپه حصار و وجود سفال خاکستری در الیههای عصر مفرغ این تپه،
فرض حضور مردمان مهاجمِ صلحطلب در عصر مفرغ در شمال شرق ایران را مطرح ساخت.
وی پس از آن با دقت بر روی متروک شدن برخی محوطهها در اواخر عصر مفرغ در ایران،
فرض دیگر خود یعنی ورود مردمان مهاجمِ خشن در اوایل عصر آهن را مطرح کرد.
گیرشمن در این فرضیه سنت تولید سفال منقوش را به مردمان بومی ایران و سنت تولید
سفال خاکستری را به مردمان مهاجر منتسب کرد (.)3 :1372
حضور هیئتهای آمریکایی و به ویژه کاوشهای انجامشده توسط آنان در شمال غرب
ایران دیدگاههای تازهای را وارد عرصه باستانشناسی عصر آهن ایران کرد .از جمله
فعالیتهای انجامشده ،میتوان به کاوشهای صورتگرفته در محوطههای تپه حسنلو
(دایسون ،)1172 ،گوی تپه (برتون براون ،)1151 ،هفتوان تپه (برنی ،)1174 ،کرد-لر تپه
(لیپرت )1177 ،و دینخواه تپه (دایسون )1167 ،اشاره کرد .پس از انجام این کاوشها ،به
خاطر دقت و توالی الیهنگارانه در محوطههای پیشگفته ،عمده اطالعات در مورد رخدادهای
عصر آهن ،به ویژه دوره گذار از عصر مفرغ به عصر آهن ،بر مبنای این محوطهها سنجیده
شد .با توجه به الیهنگاری حسنلو و ارائه جدول گاه نگاری شمال غرب ایران ،دورههای عصر
آهن ایران بر مبنای تاریخهای بهدستآمده از حسنلو مشخص شد .کایلر یانگ گاه نگاری
عصر آهن شمال غرب ایران را به ترتیب :عصر آهن  1354-1444( 1ق.م) ،عصر آهن 2
( 1444-14ق.م) و عصر آهن  144-554( 3ق.م) در نظر گرفت (یانگ.)1167 ،
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یانگ بر اساس بررسیهایی که بر روی سفالهای خاکستری عصر آهن در محوطههای
حسنلو ،گوی تپه ،دینخواه تپه ،سیلک ،خوروین و قیطریه انجام داد ،پیدایش سفال
خاکستری این مناطق را در آغاز عصر آهن یک پدیده ناگهانی و انقالب خواند ( .)1167یانگ
و دایسون هر دو معتقد بودند که از دوره مفرغ به آهن در حسنلو تغییرات بسیار فاحشی رخ
داده است و بر همین اساس فرضیه«پویایی فرهنگی» 1را مطرح کرده و معتقد بودند که این
تغییرات به حدی زیاد بوده که نمیتوان آنها را ادامه سنتهای پیشین دانست و حتماً
میبایست بیانگر حضور مردمانی جدید (آریاییها) در منطقه بوده باشد .یانگ (1165؛
 )1167در ابتدا منشأ سفالهای خاکستری شمال غرب ایران و جوامع تولیدکننده این نوع
سفال (آریاییها) را مربوط به شمال شرق ایران دانست و معتقد بود که سنت سفال
خاکستریِ شمال غرب ایران تداوم تولید سفال خاکستری در شمال شرق است که در اثر
گذر زمان به این نقطه رسیده است ،اما پس از آن با انتشار مقالهای ( ،)1115ادعای خود را
بازنگری کرد و سفال خاکستری شمال غرب را کامالً بیارتباط با سفالهای خاکستری شمال
شرق دانست .نظر جدید وی این بود که سفال خاکستری شمال شرق ایران هیچ ارتباطی با
جمعیتهایی که مردمان آریایی خوانده شدهاند نداشته و مدرکی که بتواند حرکت سفال
مشابه این فرهنگ را به دشت گرگان نشان دهد ،دیده نمیشود (یانگ.)335 :1115 ،
یانا مِدوِدِسکایا از منتقدین فرضیه پویایی فرهنگی است .وی با مطالعه درصد فراوانی
سفالهای خاکستری الیههای مختلف عصر آهن و عصر مفرغ نشان داد که فرضیه پویایی
فرهنگی یانگ و دایسون چندان اعتباری ندارد .مدودسکایا ریشه رویدادهای عصر آهن ایران
را در عصر مفرغ دانسته و بر این باور است که تجزیه و تحلیل آداب تدفین عصر آهن  1و
دوره قبل از آن ،عصر مفرغ متأخر تا حد زیادی نشاندهنده تداوم و استمرار تدریجی و
برجای سنن فرهنگی است و نه تغییر ناگهانی .همچنین به باور وی در آخرین مراحل عصر
مفرغ متأخر و آغاز آهن  1در ایران شواهدی از تدفین اجساد در زیر کف فضاهای مسکونی
به دست نیامده است ،موردی که گیرشمن از آن جهت تفکیک مردمان این دو دوره استفاده
کرده بود (مدودسکایا.)1313 ،
در سال  2413میالدی مایکل دانتی به بررسی اتفاقات دوره گذار از مفرغ به آهن در
شمال غرب ایران پرداخت .وی با مطالعه دوباره محوطههای دوران مفرغ و آهن کاوش و
بررسی شده در شمال غرب ایران و تأکید بر روی شیوه ساخت سفال ،انواع تدفین و به ویژه
معماری ،سعی در بازسازی دوباره رویدادهای گذار از مفرغ به آهن کرد .دانتی آشکارا به گاه
نگاری ارائهشده بر اساس کاوشهای دایسون در حسنلو و تأکید بر سفال خاکستری داغدار
به عنوان وجه تمایز دوره آهن از مفرغ ،ایراد وارد کرد و شروع سفال خاکستری در غرب
ایران را از دوره مفرغ دانست (دانتی .)331 :2413 ،بر همین اساس گاه نگاری جدیدی با
استناد به موارد پیشگفته برای شمال غرب در نظر گرفت .در گاه نگاری پیشنهادی او آغاز
عصر آهن در شمال غرب ایران از  1254پ.م است .او تاریخ  1254تا  1454پ.م را برای
cultural continuty
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عصر آهن  1در نظر گرفته و برای عصر آهن  2تاریخ  1454تا  144پ.م و برای عصر آهن 3
تاریخ  144تا  554ق.م را پیشنهاد کرده است (دانتی :2413 ،جدول .)1771

مروری بر تاریخچه پژوهشهای باستانشناختی مرحله گذار از مفرغ به آهن
در جنوب دریای مازندران
پژوهشهای باستانشناسی در جنوب دریای مازندران در سالهای متمادی پس از کشف
اتفاقی آثاری در کالردشت در حین احداث کاخی در منطقه موسوم به اُجابَئیت و پس از آن
کشف آثار اَملَش متعلق به عصر آهن با محوریت کاوش در گورستانهای منتسب به این
دوران ادامه یافت .پس از توجه به غنای آثار باستانی در جنوب دریای مازندران ،متأسفانه
فقط گورستانهای منتسب به دوره آهن مورد توجه و استقبال باستانشناسان قرار گرفت و
تقریباً میتوان گفت که در دهه چهل خورشیدی (سالهای  1164تا  74میالدی) حاشیه
جنوبی دریای مازندران بدل به یکی از مراکز توجه به آثار باستانی و مطالعات
باستانشناختی با تأکید بر آثار مربوط به دوره مفرغ و آهن ،اما با محوریت گورستانها شد.
برای نمونه میتوان به کاوش نوروز محله گیالن توسط اِگامی ( ،)1344کاوش خرمرود
گیالن توسط فوکائی ( ،)1344کاوش تورنگ تپه گرگان توسط ژان دِهه (،)1331-41
کاوشها و بررسیها در پیله قلعه ،زینببیجار ،علیکرم باغ و قشالق در گیالن توسط نگهبان
و کامبخشفرد ( ،)1341کاوش یاریمتپه گرگان توسط استروناخ ( 1341خورشیدی) ،کاوش
اُمام در املش گیالن توسط ماسودا ( 1343خورشیدی) ،کاوش حسنی محله در دیلمان
گیالن توسط اگامی و سونو ( ،)1343کاوش قلعه کوتی در دیلمان گیالن توسط فوکائی و
ایکدا ( ،)1331-43کاوش کلورز در رستمآباد گیالن توسط علی حاکمی ( )1343و بررسی
شمال شرق ایران توسط مکبرنی ( )1343اشاره کرد (نگهبان .)412-13 :1315 ،این سال-
ها همزمان است با کاوشهای دامنهدار حسنلو توسط دایسون (دایسون  )1172و کشف و
کاوش محوطههایی همچون قیطریه توسط کامبخش فرد (.)1374

روش پژوهش
این پژوهش برای دستیابی به دو هدف عمده انجام گرفته است :نخست ارائه نتایج مقدماتی
استخراج  DNAباستانی مردمان عصر آهن جنوب شرق دریای مازندران (با این پیشفرض
که این نمونهها متعلق به جوامع پس از مهاجرت آریاییها به این منطقه هستند) و دوم
استفاده از این پژوهش در کنار پژوهشهای ژنتیک -جمعیتشناختی و ژنتیک-
باستانشناسی انجامپذیرفته در مناطق همجوار ایران که به طور مشخص در آنها از
اطالعات ژنتیکی مردمان باستانی یا امروزی ایرانی استفادهشده برای تبیین میزان برهمکنش
جوامع بومی و مهاجران هند و ایرانی.
روش انجام پژوهش بر مبنای نمونهبرداری میدانی ،انجام تحقیقات آزمایشگاهی و
سنتز پژوهشهای منتشر شده است .برخالف هدف اول که تماماً محصول پژوهش مستقل
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نگارندگان است ،در مسیر دستیابی به هدف دوم سعی شده تا با مرور نتایج منتشرشده
تازهترین تحقیقات ژنتیکی درباره مردمان پیرامون و درون فالت ایران به چشماندازی روشن
و یکپارچه برای مسئله ورود مردمان آریایی به ایران از منظر ژنتیکی دست یابیم .شایان
یادآوری است که در بیشینه این پژوهشهای هدف اصلی نگارش مقاالت ،مردمان ایران
نبوده و صرفاً از دادههای ژنتیکی جوامع ایرانی (چه باستانی و چه امروزی) جهت وسیعتر
شدن جامعه آماری و فراهمسازی امکان مقایسه میان جوامع مورد پژوهش استفاده شده
است.
این پژوهش در پی پاسخگویی به دو پرسش است :نخست تا چه میزان خزانه ژنی
مردمان ساکن در مرزهای سیاسی امروزی ایران متأثر از ورود اقوام مهاجر آریایی است؟ و
دیگر اینکه رویکرد زبانشناختی منشأ مردمان ایران تا چه میزان با رویکرد زیستی
جابهجایی جمعیتها همراستا است؟
نکته مهم دیگر این است که تمامی مباحث پیرامون مردمان آریایی ،خاستگاه و منشأ
آنان ،بر پایه این فرض بنا شده که استپهای جنوب روسیه را سرزمین مادری این مردمان
بدانیم .با قبول این پیشفرض ،نزدیکی یا دوری ژنتیکی به این مردمان در هزارههای اول و
دوم پیش از میالد مالک تشخیص میزان آریایی بودن جمعیتهاست .مفروضاتی که خود
پایه پژوهشهای ژنتیکی بسیاری هستند اما هنوز راه درازی تا اثبات شدن دارند.

مروری بر پژوهشهای ژنتیک -باستانشناسی در ایران
گرچه نزدیک به سه دهه از کاربَست پژوهشهای ژنتیک در باستانشناسی جهان میگذرد،
اینگونه مطالعات کماکان به دالیل مشکالت سختافزاری و همچنین نبود متخصصین در
ایران ،مورد توجه جدی قرار نگرفته است( 1بنگرید به قمری فتیده .)1312 ،از نخستین
تالشها در این رابطه میتوان به تعیین جنسیت استخوانهای عصر آهن مسجد کبود از
طریق نشانگرهای کروموزومی اشاره کرد (مهندسان و همکاران .)2444 ،در چند سال
گذشته عالقهمندان بیشتری در ایران دست به انجام چنین پژوهشهایی زده و در دو مورد
موفق به استخراج و توالییابی ژنوم بزهای اهلی بهدستآمده از کاوشهای باستانی شدند
(بنگرید به حسینزاده ساداتی و همکاران1314 ،؛ حاجی مزدارانی و همکاران .)1314 ،شاید
نخستین نمونه موفق استخراج و توالی یابی ژنوم باستانی انسان در ایران را بتوان مربوط به
پژوهش انجامشده بر روی استخوانهای گورستان لَما؛ نیمه هزاره دوم پیش از میالد در
حوالی یاسوج دانست (روستایی و آزادی .)2411 ،مقایسه توالی ژنتیکی نمونه انسانی
گورستان لما با پراکنش ژنتیکی مردمان حال حاضر ایران حاکی از آن است که این فرد
بیشترین قرابت را با ساکنین امروزی استان فارس داشته است (نقوی و وحدتینسب،

 1در مجموع تاکنون تنها  6پژوهش مستقل ژنتیک -باستانشناسی در ایران توسط پژوهشگران ایرانی به انجام
رسیده که دو مورد از آنان درباره نمونههای جانوری (بز) بوده است.
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 .)1314جدیدترین پژوهش انجام شده در این باره توسط تیمی از متخصصین دانشگاه ماینز
آلمان انجام پذیرفته است .نتایج استخراج  DNAباستانی از نمونههای انسانی از پارینهسنگی
زاگرس حاکی از استمرار خزانه ژنتیکی مردمان این ناحیه از پارینهسنگی جدید (447444
سال پیش) تا دوران تاریخی است (بروشکی و همکاران .)2416 ،همین متخصصین با
مقایسه ژنوم مردمان عصر آهن  132( 2پیش از میالد) محوطه حسنلو در شمال غرب ایران
نشان دادهاند که در بازه زمانی یادشده ،برخی آمیختگیهای ژنتیکی میان مردمان شمال
غرب ایران با نواحی جنوب اکراین و آناتولی رخ داده است (بروشکی و همکاران.)1315 ،

مواد و دادهها
محوطه گوهرتپه در استان مازندران و در حدفاصل دو شهر نکا و بهشهر واقع شده است .این
محوطه از سال  1311تاکنون به مدت ده فصل مورد کاوشهای باستانشناختی قرار گرفته
است (پیلر و همکاران .)2441 ،بر اساس مواد به دستآمده از این کاوشها و همچنین نتایج
گاهنگاریهای انجامپذیرفته در این محوطه ،دورههای مس و سنگ (البته به صورت نابرجا)،
مفرغ و آهن شناسایی شده است .طی کاوشها تدفینهای فراوانی از گوهرتپه به دست آمد
که با توجه به گور آوندهایشان ،آنها را میتوان قابل مقایسه با گورستان پرخای ترکمنستان
و حصار  IIIBو ( IIICاواخر هزاره سوم تا اوایل هزاره دوم پ.م) دانست (همان) .با توجه به
پژوهشهای انجامشده در گوهرتپه و بر اساس میزان و شکل پراکنش تدفینها در آن ،به
نظر میرسد این محوطه در عصر مفرغ میانی به بیشترین وسعت خود رسیده (ماهفروزی و
پیلر  )1311و در طول زمان از این وسعت کاسته شده است .شاید بتوان گوهرتپه را در کنار
شهرسوخته از معدود محوطههای باستانی در ایران دانست که بقایای انسانی مکشوفه از
آنها به صورتی نسبتاً سامانمند نگهداری شدهاند .در دسترس بودن مواد انسانی این محوطه
که منتسب به هر دو دوره مفرغ و آهن دانسته شده ،یکی از مهمترین دالیلِ انتخاب آن برای
این پژوهش بوده است .در این پژوهش از  11عدد از تدفینهای انسانی منتسب به عصر آهن
محوطه نمونهبرداری استخوانی برای استخراج  mtDNA1باستانی انجام پذیرفت که  6مورد
از نمونهها تا مرحله توالی یابی پیش رفتند (جدول .)1
جدول  :1نمونههای توالییابی شده در فرایند استخراج DNA

ردیف
1

نام نمونه

دوره

AG2 IV-6

آهن

قطعه
استخراجشده
a,b,c,d

تغییرات

هاپلوگروه

توضیحات

بدون تغییر

H

اوایل عصر آهن (پیلر و

 mtDNA 1مخفف  Mitochondrial DNAبه معنی ماده وراثتی میتوکندریایی است .میتوکندری یکی از
اندامکهای درون سلول جانوران است که وظیفهی تولید انرژی را عهدهدار بوده و ماده وراثتی حلقوی شکل
کوچکی در خود ذخیره دارد .نظر به کوچکی مولکول  DNAمیتوکندری و برخی ویژگیهای دیگر ،توسط
پژوهشگران جهت تباریابی ژنتیکی مورد استفاده قرار میگیرد.
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همکاران)14 :2441 ،
2

AG2 IV-29

آهن

a,b,c,d

بدون تغییر

H

گزارش کاوش سال
 1317گوهرتپه13 :

3

AG2 IV-13

آهن

a,b,c,d

بدون تغییر،
هتروپالسی

H

گزارش کاوش سال
 1317گوهرتپه13 :

4

AG2 IV-101

آهن

a,b,c,d

بدون تغییر،
هتروپالسی

H

اوایل عصر آهن (پیلر و
همکاران)14 :2441 ،

5

AL2 XX-f10

آهن

a,b,c,d

بدون تغییر،
هتروپالسی

H

این مورد با تاریخگذاری
مطلق سن سنجی شده
و تاریخ آن به اوایل
عصر آهن تعلق دارد.1

6

AJ2 XXCo15

آهن

a,b,c,d

بدون تغییر

H

گزارش کاوش سال
 1317گوهرتپه144 :

روش انجام پژوهش
نمونهبرداری از  11عدد اسکلت انسانی منتسب به دورههای مفرغ و آهن نگهداریشده در
سایت-موزه گوهرتپه توسط یکی از نگارندگان (ح؛ و) در سال  1314انجام پذیرفت .در این
پژوهش بیشینه نمونهها از بندانگشتان دست انتخاب شد .از آنجا که نمونههای استخوانی
باستانی به مدت طوالنی در معرض عوامل محیطی قرار داشته و سطح آنها دچار تغییرات
شیمیایی شده است ،در مرحله نخست پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی،
ابتدا سطح نمونه های استخوانی زیر هود استریل و با سمباده تمیز شدند سپس نمونهها به
مدت  24دقیقه در ماده سفیدکننده 2قرار گرفته و مجدد دو بار و هر بار به مدت  5دقیقه
در آب دو بار تقطیر شده و اشعه فرابنفش ( )UVخورده ،شستشو داده شدند .نمونهها تا
خشک شدن کامل در انکوباتور با دمای  54درجه سانتیگراد قرار گرفتند .نمونههای
خشکشده به مدت  14دقیقه برای رفع آلودگیهای سطحی در معرض  UVبا طول موج
کوتاه قرار گرفتند و در آخر در یک هاون استریل شده و اشعه فرابنفش خورده به پودری
یک دست تبدیل شدند.
در این پژوهش استخراج ماده وراثتی میتوکندریایی 3از طریق دستگاه Geneclean
 )Magcore( Kitانجام گرفت .مواد وراثتی استخراجشده برای تکثیر در دستگاه  PCRقرار
گرفتند .قطعه  HV1از  mtDNAکه مورد نظر ماست ،خود از  554باز آلی (مولکول
تشکیلدهنده  )DNAتشکیل شده است .برای افزایش احتمال دستیابی به این قطعه ،آن
را به چهار زیر قطعه تقسیم کرده و برای ابتدا و انتهای هر زیر قطعه یک پرایمر ابتدا و یک
 1از آنجایی که هنوز این تاریخ توسط کاوشگر محوطه منتشر نشده ،از ذکر تاریخ دقیق در این مقاله خودداری
شده است.
Bleach
mtDNA

2

3
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پرایمر انتها طراحی شد تا در صورت از بین رفتن بخشی از قطعه  HV1در اثر فرسودگی
بافت در اثر مرور زمان و واکنشهای شیمیایی ،بتوان به بقیه بخشها دست یافت .پس از
انجام  PCRبا استفاده از ژل الکتروفورز از وجود ماده وراثتی اطمینان حاصل شد .واپسین
مرحله پیش از آنالیز دادهها و تعیین هاپلوگروه ،1توالییابی است .این مرحله با ارسال نمونه-
های استخراجشده به آزمایشگاه تشخیص ژنتیک در کره جنوبی 2انجام پذیرفت .بعد از
مشخص شدن توالی بازهای آلی هر قطعه ،با استفاده از نرمافزار  Chromasنوع هاپلوگروه
احتمالی هر نمونه مشخص شد .این نرمافزار با تطابق دادن توالی بازهای آلی هر قطعه با
نمونه مرجع و راهنمای هاپلوگروههای  mtDNAو بر اساس تغییر بازهای آلی در اثر جهش
نسبت به نمونه مرجع تشخیص میدهد که نمونه متعلق به چه هاپلوگروه مرجعی است .به
علت حساسیت نمونههای مورد آزمایش ،در کنار استفاده از نرمافزار ،کار تطابق و تعیین
هاپلوگروه به صورت دستی نیز انجام پذیرفت.

نتایج آزمایشها
در این پژوهش ژنوم  HV1از  mtDNAانسانی با حجم باالی نمونه از یک جمعیت باستانی
در ایران استخراج شد .نتایج این پژوهش گام بزرگی برای انجام تحقیق در زمینه ژنتیک
جوامع انسانی باستان ایران به شمار میآید .با توجه به نقش مؤلفههای محیطی در تخریب
مواد وراثتی باستانی و همچنین عواملی چون طول زمان و رطوبت باالی منطقه ،هیچیک از
نمونههای منتسب به عصر مفرغ محوطه گوهرتپه نتوانست میزان قابل قبولی  DNAباستانی
فراهم آورد .از سویی دیگر شش عدد از نمونههای عصر آهن ( 1344پیش از میالد)
توانستند به حد کافی  DNAباستانی برای انجام مراحل توالییابی به دست دهند .با توجه به
توالییابی کامل شش نمونه از عصر آهن و عدم مشاهده تغییر و جهش در بازهای آلی ژنوم
 HV1میتوان ادعا کرد که به احتمال زیاد جمعیت عصر آهن مورد مطالعه در محوطه
گوهرتپه دارای هاپلوگروه از نوع  Hبوده است (تصویر  .)1هر چند از بقیه نمونهها قطعه
کامل استخراج نشده است اما عدم مشاهده جهش در هیچکدام از بازهای آلی قطعات
استخراجشده شاید بتواند احتمال هاپلوگروه  Hبودن جمعیت عصر آهن گوهرتپه را تقویت
کند .در همین راستا به صورت تصادفی از نمونههای جمعیتهای عصر آهن ( 11نمونه)
بخشهای مختلفی از ژنوم  HV1استخراج شد و در هیچکدام نسبت به توالی ژنوم
میتوکندریایی نمونه مرجع تغییری مشاهده نشد؛ بنابراین شاید بتوان با احتیاط عنوان کرد
که  13مورد دیگر نمونهبرداریشده نیز منتسب به همین گروه جمعیتی بودهاند .با این وجود

 Haplogroup 1گروهی از ژنها هستند که باهم از یک والد به ارث میرسند و در آنها تغییرات کوچک در
حد جابهجایی یک باز آلی قابل مشاهده است .هرگونه تغییر در این گروه از ژنها میتواند به مثابه یک شناساگر
جهت جداسازی جمعیتی به کار برده شود .فرض بر این است که افراد دارای جد مشترک هاپلوگروههای مشابه
هم دارند.
 2آزمایشگاه  ،Macrogenشهر سئول ،کره جنوبی.
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نظر به عدم توالییابی کامل برای نمونههای منتسب به عصر مفرغ ،تنها نمونههای عصر آهن
محوطه مورد استناد قرار گرفتند.
تصویر  :1توالییابیهای انجامشده برای نمونههای عصر آهن گوهرتپه

تحلیل یافتهها
تاکنون دو فرضیه رقیب برای خاستگاه مردمان هند و اروپایی به ویژه شاخهای که به اروپا
رسید مطرح شده است .یک فرضیه خاستگاه این مردمان را مربوط به جوامع کشاورز پس از
نوسنگی در آناتولی دانسته که در حوالی هزاره هفتم پیش از میالد حرکت خود به سمت
غرب و اروپا را آغاز و در نهایت با جابهجایی جمعیتی منجر به شکلگیری جوامع سپسینِ
عصر مفرغ اروپا شدند (رنفرو .)1117 ،فرضیه دوم ریشه اروپاییان را در استپهای شمال
دریای مازندران و دریای سیاه در منطقه پونتیک دانسته و معتقد است که این رمهداران در
 4544سال پیش با سه موج مهاجرت عمده (فرهنگهای کورگان) به اروپای شمالی و غربی
رسیده و به تدریج همراه با درجاتی از امتزاج ژنی (آلنتوفت و همکاران )2415 ،جایگزین
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جمعیتهای بومی ساکن در اروپا شدند (سوکال و همکاران .)1112 ،این رمهداران که به
فرهنگ یامنایا 1موسوم هستند همان گویشوران زبانهای پیش از هند و اروپایی دانسته
شدهاند (هاک و همکاران.)2415 ،
پژوهشهای  mtDNAانجام شده بر روی بقایای اسکلتی جوامع شکارورز-گردآورنده
و عصر مفرغ اروپا و آسیای غربی همگی نشاندهنده تغییرات ژنتیکی قابل توجه در مردمان
پیش و پس از ورود مردمان مهاجر در حوالی هزاره دوم پیش از میالد است (بالتار و گیبونز،
 ،2415الکان و همکاران ،2413 ،براندت و همکاران .)2413 ،به عنوان مثال هاپلوگروه H
که در حال حاضر شایعترین نوع در نزد مردمان غرب آسیا و اروپاست (( ،)44%سرکیسیان و
همکاران )2413 ،در جوامع کشاورز نخستین اروپا  %11فراوانی داشته و اساساً در نزد جوامع
شکارورز-گردآورنده میانسنگی اروپا (حوالی  12هزار سال قبل) غایب بوده است (بروترتون
و همکاران .)2413 ،این امر به روشنی در تائید ورود افراد با هاپلوگروه  Hبه غرب آسیا و
اروپا در عصر مفرغ و حوالی  2244تا  2544پیش از میالد است (براندت و همکاران،
 .)2413یافتههای ژنتیک باستانی آغاز و منشأ هاپلوگروه  Hرا مربوط به حوالی 22444
سال پیش و در نواحی جنوب قفقاز و شمال آسیای غربی (شاید هم شمال غرب ایران) در
نظر گرفته است (بروترتون و همکاران .)2413 ،هرچند تاریخهای متفاوت ولی در همین
حدود از جانب دیگر پژوهشگران نیز پیشنهاد شده است همچون  25444تا  11444سال
قبل (روستالو و همکاران )2446 ،و  21444تا  23444سال پیش (درنکو و همکاران،
 .)2413با وجود تفاوت اندک یادشده میان تاریخ پیدایش این هاپلوگروه ،همه پژوهشگران
درباره مکان جغرافیایی منشأ این هاپلوگروه (جنوب قفقاز و شمال آسیای غربی) اتفاقنظر
دارند .به نظر میرسد هاپلوگروه  Hپس از پیدایش در جنوب قفقاز در مرحله نخست از
طریق مهاجرت جوامع انسانی به سمت شرق دریای مازندران و شمال قفقاز (استپهای
جنوب روسیه) گسترش یافته و سپس حداقل دو بار به طور گسترده به سمت غرب (اروپا) و
شرق (آسیای مرکزی و سیبری) پراکنده شده است .یکبار در  1444سال پیش همراه با
نخستین کشاورزان نوسنگی از طریق آناتولی (هافمانوا و همکاران )2415 ،و بار دیگر در
حوالی  4544سال قبل به ه مراه مردمان عصر مفرغ هند و اروپایی زبان (درنکو و همکاران،
 .)2414یافتههای ژنتیکی همچنین نشان دادهاند که پراکنش جمعیتهای انسانی در دوره-
های مس و سنگ و مفرغ از جانب شمال شرق ایران به سمت استپهای جنوب روسیه نیز
رخ داده است و جمعیتهای با منشأ فالت ایران مسئول  %43از تنوع ژنتیکی مشاهدهشده
در این نواحی دانسته شدهاند (الزاریدیس و همکاران.)2416 ،
پژوهشهای دامنهدار درباره منشأ ژنتیکی جوامع انسانی در ایران با استفاده از ژنوم
میتوکندریایی حاکی از این است که نوعی تداوم جمعیتی از ابتدای پارینهسنگی جدید
(حوالی  44هزار سال پیش) تا به امروز در ایران قابل مشاهده است (بروشکی و همکاران،
 ،2416درنکو و همکاران ،2413 ،شونبرگ و همکاران .)2411 ،به عنوان نمونه ،این
Yamnaya

1
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پژوهشها نشان دادهاند که ریشه جمعیتشناختی مردمان فارس و همچنین ایل قشقایی به
زمانی حدود  44تا  42هزار سال پیش بازمیگردد (درنکو و همکاران .)2413 ،جوامع انسانی
فالت ایران سپس در حوالی  24444سال پیش (همان) و به روایتی دیگر در حوالی 11444
تا  15444سال پیش (شونبرگ و همکاران )2411 ،دچار یک افزایش جمعیتی گشتند
(درنکو و همکاران ،2413 ،شونبرگ و همکاران .)2411 ،این درست مصادف با بازه زمانی
پیدایش هاپلوگروه  Hدر این منطقه جغرافیایی است (بروترتون و همکاران ،2413 ،روستالو
و همکاران ،2446 ،درنکو و همکاران .)2413 ،پژوهشهای ژنوم میتوکندریایی در ایران نیز
همچون اروپا در تائید فراوانی قابل توجه هاپلوگروه  Hدر ایران (حدود  )%34است
(فرجادیان و همکاران.)2414 ،
تطور برجای جمعیتهای انسانی فالت ایران در پایان دوران پارینهسنگی و آغاز
هولوسن (حوالی  12444سال قبل) ادامه یافت و به تدریج و با گسترش انواع اهلیسازیها و
تغییر در معیشت در حوالی  14هزار سال پیش ،نخستین جوامع رمهدار و کشاورز در زاگرس
پدیدار گشتند (برای بحث کاملتر درباره تطور جوامع آغاز نوسنگی در فالت ایران بنگرید به
وحدتینسب  .)1314پژوهشهای ژنتیک باستانشناسی حاکی از این است که پیدایش
کشاورزان زاگرس ،لوانت و آناتولی مستقل از یکدیگر بوده و هریک ،از جوامعِ بومی
شکارورز-گردآورنده پیش از خود پدید آمدهاند (الزاریدیس و همکاران .)2416 ،میزان
یکپارچگی جوامع نوسنگی در ایران به حدی است که کشاورزان زاگرس با وجود فاصله
جغرافیایی زیاد با شکارورز -گردآورندگان میانسنگی جنوب شرق دریای مازندران ،باز هم
در مقایسه با قفقاز قرابت بیشتری با هم نشان میدهند که این خود دلیلی است بر این ادعا
که مردمان ساکن ایران برای مدتی طوالنی مستقل از دیگر مناطق همجوار زیستهاند
(همان) .با گذشت زمان و رسیدن به دورههای مس و سنگ و مفرغ ،میزان امتزاجات ژنی
بین جوامع ایران و مناطق همجوار به دالیل ارتباطات فرهنگی به تدریج بیشتر شده است
(همان) .آثار تحوالت جمعیتی و تداخالت ژنتیکی بین جوامع بومی و غیربومی در عصر
مفرغ در مردمان جنوب شرق دریای مازندران نیز قابل مشاهده است .جایی که هاپلوگروه
 HG3مربوط به کروموزوم Y1که منشأ در آسیای مرکزی دارد فراوانی قابل مالحظهای
( )%31در مقایسه با غرب دریای مازندران ( )%3دارد (کوینتانا-مورسی و همکاران،)2441 ،
با این حال بایستی توجه داشت که کماکان بدنه ژنتیکی مردمان حاشیه جنوبی دریای
مازندران به عنوان واحدی مستقل از آسیای مرکزی و دیگر مناطق همجوار باقی مانده است.
درباره مسئله ریشههای مشترک زبانشناسی میان جمعیتهای هند و ایرانی در
هزارههای اول و دوم پیش از میالد ،به فرض پذیرفتن زبان به عنوان مالک نزدیکی
جمعیتها ،آنگاه انتظار خواهیم داشت تا شاهد شباهت ژنتیکی میان مردمان امروزی هند و
ایران که از یک تبار زبانی دانسته شدهاند نیز باشیم .پژوهشهای اخیر ژنتیک-تبارشناسی
 1این کروموزوم تنها ویژه مردان است و همچون ماده وراثتی میتوکندریایی با مطالعه تغییرات در ردیفهای
ژنی آن ،برای تباریابی جمعیتی مورد استفاده قرار میگیرد.
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در هند نشان داده که تنها دادههای زبانشناختی نمیتواند مالک تشخیص مهاجرتهای
گروههای انسانی و انتشار آنان به دیگر نقاط قاره اوراسیا باشد .بسامد هاپلوگروه  Mبرخالف
هند ( )%64در ایران بسیار پایین است ( )%5و هیچکدام از زیرشاخههای آن در ایران دیده
نشده است (متسپالو و همکاران)2444 ،؛ بنابراین احتماالً مهاجرت مردمان آریایی که
سرمنشأ مردمان سپسین ایران و هند فرض شدهاند (هند و ایرانیان) به سمت ایران و به ویژه
جنوب شرق دریای مازندران با استناد به دادههای ژنتیکی در ابعادی نبوده که توانسته باشد
تأثیری مشهود در خزانه ژنتیکی مردمان بومی ساکن در جنوب شرق دریای مازندران
گذارده باشد.
تصویر  :2جایگاه ژنتیکی مردمان ایران در مقایسه با جمعیتهای همجوار

منبع :برگرفته از شونبرگ و همکاران2411 ،

مطالعات ژنوم میتوکندریایی مردمان امروزی ایران حاکی از این است که تمامی
مردمان ایرانی به طرز مشهود و قابل تأملی از منظر زیستی با یکدیگر شباهت داشته و
تفاوتهای فرهنگی و زبانی موجود فاقد ریشههای زیستشناختی است (فرجادیان و
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همکاران .)2414 ،مردمان ایرانی در عین حالی که فاصله ژنتیکی اندکی با یکدیگر دارند ،در
تصویری بزرگتر به صورتی کامالً مستقل در منطقه قرار داشته و فاصله ژنتیکی معنیداری
با آناتولی و لوانت دارند (تصویر  )2و همزمان بیشترین قرابت را با مردمان قفقاز نشان می-
دهند (الزاریدیس و همکاران2416 ،؛ شونبرگ و همکاران2411 ،؛ سرکیسیان و همکاران،
.)2413

تأملی بر رویکرد زبانشناختی خاستگاه جوامع انسانی از نگاه یافتههای
ژنتیکی
توجه به پدیدهای که امروزه در باستانشناسی تحت عنوان مهاجرت مردمان آریایی (هند و
ایرانی) در دوره گذار از عصر مفرغ به آهن خوانده میشود را نخستین بار زبانشناسان با
توجه به ریشههای مشترک زبانی مردمان مختلف در اروپا و آسیا آغاز کردند .اساساً مسئله
ورود مردمان آریایی به سرزمین ایران بیش از آنکه ریشه در باستانشناسی ،زیستشناسی و
انسانشناسی داشته باشد ،مسئلهای زبانشناختی و متأثر از پدیدار شدن واژگانی نوین و
همچنین زبانی نو در بازه زمانی هزارههای اول و دوم پیش از میالد در ایران است .اینکه
زبان بیشتر ساکنین امروزی ایران ،بخشی از خانواده بزرگ زبانهای هند و اروپایی است
موضوعی ثابت شده است؛ اما پرسش اینجاست که دادوستدهای زبانی در اعصار پیش از
تاریخ تا چه میزان میتوانسته به عنوان شناساگر جابهجاییهای جمعیتی مورد استناد قرار
گیرد؟ به بیان دیگر آیا ورود واژگان و عناصر دستوریِ زبانی نو لزوماً به معنی ورود مردمانی
جدید بوده است؟ یا این واژگان با شیوه انتشار فرهنگی (نه لزوماً ورود افراد) به منطقه وارد
شدهاند؟
یافتههای حاصل از پژوهشهای ژنتیکی (ژنوم میتوکندریایی و کروموزوم  )Yبر روی
مردمانی که به زبانهای هند و اروپایی و غیر هند و اروپایی (مانند سامی و ترکی) تکلم
میکنند در تائید پرسش یادشده نیست .در قفقاز پژوهش بر روی مردمان ارمنی که زبانشان
به شاخهای از زبانهای هند و اروپایی تعلق دارد و ترکزبانها نشان داده که این دو جمعیت
با وجود دو زبان کامالً متفاوت هیچ اختالف معنیدار زیستی با یکدیگر ندارند (ناسیدزه و
همکاران2444 ،؛ شونبرگ و همکاران .)2411 ،همین مسئله در مورد کردها و گرجیها با
دو زبان با دو ریشه کامالً متفاوت به روشنی مشهود بوده و هردو از منظر جمعیتی و ژنتیکی
کامالً شبیه به یکدیگر هستند (کوماس و همکاران .)2444 ،این امر در مورد مردمان مختلف
که به یک زبان گویش میکنند نیز مصداق داشته و به عنوان مثال جمعیتهای سامی زبان
شمال آفریقا اختالف ژنتیکی بارزی با سامی زبانان خاورمیانه دارند ،هرچند هردو کموبیش
به یک زبان واحد صحبت میکنند (ناسیدزه و همکاران.)2441 ،
این مسئله به طور ویژه درباره جمعیتهای زبانی ساکن ایران نیز قابل مشاهده است.
همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد ،تمامی مردمان ساکن در ایران صرفنظر از تفاوت در
گویش و زبان ،از نگاه ژنتیکی بسیار به یکدیگر شبیه هستند (فرجادیان و همکاران)2414 ،
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و هیچ اختالف معنیدار ژنتیکی بین جمعیتهای مختلف زبانی (خواه هند و اروپایی و خواه
سامی یا ترکی ) در ایران وجود ندارد (ناسیدزه و همکاران .)2441 ،مردمان ترکزبان ایران از
نظر فراوانی هاپلوگروه  Hبر روی ژنوم میتوکندریایی همچون دیگر مردمان ایرانی بوده و
اختالف بارزی با مردمان آسیای مرکزی (جایی که منشأ زبان تُرکی بدان نسبت داده شده
است) دارند (اصغرزاده و همکاران .)2411 ،همین امر در مورد اقوام مازندرانی و گیلک
صادق بوده و پژوهشهای ژنتیک نشان داده که این مردمان در وهله نخست با دیگر
جمعیتهای ایران رابطهای نزدیک داشته و بیشترین فاصله ژنتیکی را با مردمان آسیای
مرکزی دارند (ناسیدزه و همکاران .)2446 ،همچنین مقایسه ژنوم میتوکندریایی و کروموزوم
 Yمردمان بختیاری (گویشوران زبان هند و اروپایی) با عربزبانان خوزستان (گویشوران زبان
سامی) نشان داده که با وجود دو زبان کامالً متفاوت ،هردو گروه از لحاظ زیستشناختی
متعلق به یک جمعیت هستند (ناسیدزه و همکاران .)2441 ،مثالها و موارد یادشده در باال
همگی در تائید این ادعا هستند که زبان به تنهایی نمیتواند به عنوان شناساگر قطعی
جابجایی جمعیتی مورد استفاده قرار گیرد.

تقابل زیستشناسی و فرهنگ در جابهجاییهای جوامع انسانی در پیش از
تاریخ ایران
شیوه و میزان جابهجاییهای جوامع انسانی لزوماً همراستا با شیوه نشر و گسترش آرایههای
فرهنگی (زبان ،آئین ،سنت )... ،نیست .به بیانی دیگر میتوان در جمعیتهای انسانی با تبار
ژنتیکی مشابه شاهد نمودهای متفاوتی از فرهنگ (زبان) بود (مانند آذریها و ارمنیها) و
برعکس آن نیز صادق است در جایی که جوامعی با ریشههای زیستی متفاوت (جوامع انسانی
خاور نزدیک و شمال آفریقا) آرایههای فرهنگی کموبیش مشابهی را با یکدیگر به اشتراک
گذاردهاند.
چنانچه بتوان به تعریفی کلی از فرهنگ بسنده کرد ،فرهنگ عبارت است از
مجموعهای از آداب ،سنن ،گویشها ،آئینها ،باورها و  ...که شخص با آنها به دنیا نیامده،
ولی در خالل زندگی آنها را از دیگر افراد و محیط پیرامونی خویش آموخته ،خود نیز به
دیگران میآموزد و سرانجام به هنگام مرگ آنان را پشت سر خواهد نهاد .فرهنگ از نگاه
توارثی در نقطه مقابل ژنتیک و زیستشناسی است .فرهنگ فاقد قابلیت توارثِ زیستی از
نسلی به نسل دیگر است و به عبارت سادهتر آموختههای ما توسط ژنهایمان به نسل بعد
منتقل نمیشود .در نقطه مقابل از منظر زیستشناختی ،افراد با مجموعهای از ویژگیها و
تواناییهای بارز و همچنین نهفته و به ارث رسیده ،به دنیا آمده و بسته به اینکه در چه
محیطی قرارگرفته و رشد و نمو کنند ،میزانی از قابلیتهای فرد به مرحله بروز میرسد.
فرهنگ از نگاه نشر و گسترش نیز از الگوهایی به مراتب پیچیدهتری از ژنتیک پیروی
میکند .بدیهی است تنها راه جابهجایی و گسترش ژنها ،جابهجایی جمعیتی و به اشتراک
گذاردن ژنها به صورت تماس از نزدیک است ،حال آنکه فرهنگ میتواند با استفاده از

بازنگری ورود آریاییها به فالت ایران در پرتو آگاهیهای 135 ...

گسترهای از الگوها و حتی در مواردی بدون تماس فیزیکی دو جامعه ،نشر و گسترش یابد .از
همین روی حضور عناصر فرهنگی جدید در یک جامعه لزوماً و قطعاً به معنی جابهجایی
جمعیتی و حضور فیزیکی مردمان دارای آن فرهنگ نباید تلقی شود .این مسئله نکتهای
کلیدی در فهم بسیاری از تحوالت اجتماعی در جهان ،به ویژه در پیش از تاریخ و به طور
خاص درباره موضوع این پژوهش ،پیش از تاریخ ایران در هنگامه هزارههای اول و دوم پیش
از میالد است .مشاهده آرایههای فرهنگی همچون موارد آئینی و زبان به روشنی حاکی از
این است که از بازه زمانی هزارههای اول و دوم پیش از میالد ،فالت ایران شاهد ورود
فرهنگی جدید به خود بوده است .اینکه این شارش فرهنگی تا چه میزان با جابهجاییهای
جمعیتی نیز همراه بوده محل تردید است و همینجاست که در برخی موارد ،یافتههای
زیستشناختی در تقابل با مواد فرهنگی قرار گرفته است.
تصویر  3سعی در ارائه دیدگاه نویسندگان در شکل الگویی مقایسهای برای آنچه از دو
دیدگاه جمعیتشناختی (تصویر -3الف) و فرهنگی (تصویر -3ب) بر فالت ایران گذشته
دارد .چنانچه سرگذشت جمعیتشناختی و فرهنگی ایران را از حوالی  44هزار سال قبل تا
دوران معاصر بررسی کنیم ،در شکلی ساده به نظر میرسد که فالت ایران تا حوالی
هزارههای اول و دوم پیش از میالد شاهد اتفاقات جمعیتی و فرهنگی کموبیش مشابهی بوده
است .بدین معنی که در گذر زمان از جدا افتادگی ادوار پارینهسنگی و نوسنگی خارج شده و
از حوالی هزاره دوم پیش از میالد به تدریج شروع به تعامالت بیشتر با جوامع پیرامونی خود
کرده است .این تعامالت هم در شکل جابهجاییهای جمعیتی شامل ورود و خروج و هم در
شکل گسترش به درون و برون فرهنگی بوده است .نکته قابل تأمل درباره بدنه جمعیتی
ساکنین ایران این است که با توجه به تمامی پژوهشهای ژنتیکی که در باال از آنان یاد شد،
به نظر نمیرسد که این جابهجاییهای جمعیتیِ پیش از تاریخی توانسته باشد تأثیری
شگرف بر روی ساکنین ایران گذاشته و بدنه جمعیتی ایران حتی تا به امروز نیز بیش از آنکه
متأثر از جابهجایی جمعیتی عمده باشد ،نشان از قدمت و یکپارچگی کهن دارد (تصویر -3
الف) .این در حالی است که از نگاه فرهنگی فالت ایران شاهد سناریویی متفاوت است .به
نظر میرسد که در حوالی هزارههای اول و دوم پیش از میالد ،فرهنگی جدید به تدریج
انتشار خود در ایران را آغاز (هم از شمال شرق (ساریانیدی 1111 ،الف و ب) و هم از شمال
غرب (بروشکی و همکاران ))1315 ،و به مرور و در نهایت در حوالی  544پیش از میالد
منجر به استقرار آئین (دین زرتشتی) و زبانی نو (پارسی) در بیشتر بخشهای فالت ایران
شده است (تصویر -3ب).
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تصویر  :3الگوی مقایسهای برای تبیین آنچه از دو دیدگاه جمعیتشناختی (الف) و فرهنگی
(ب) بر ساکنین فالت ایران گذشته است.

نتیجهگیری
بیشینه پژوهشهای زبانشناسی ،باستانشناسی ،انسانشناسی و ژنتیک جمعیتها در تائید
ورود مردمانی هند و اروپایی زبان از استپهای شمال دریای مازندران و دریای سیاه به
اروپای شمالی و غربی و همچنین شبهقاره هند و فالت ایران در حوالی  4544سال پیش
است .گرچه بایستی به یاد داشت که این نخستین بار نبود که سرزمینهای اروپایی با چنین
موج جمعیتی مواجه شد .در چند هزاره قبلتر (هزاره هفتم پیش از میالد) نخستین موج از
کشاورزان آسیای غربی از جانب آناتولی و شمال هالل حاصلخیزی ،جوامع میانسنگی اروپا
را با گونههای اهلیشده جانوران و گیاهان آشنا و در ادامه در روندی تدریجی به ترتیب
جوامع شکارورز-گردآورنده بومی اروپا را در خود مستحیل کردند (تصویر )4؛ بنابراین به نظر
میرسد هر دو فرضیه مطرحشده در ابتدای بخش بحث این گفتار درباره ورود مردمانی
جدید به اروپا صحیح باشند ،هرچند اتفاقنظر بر این است که موج نخست نمیتوانسته
مسئول پیدایش زبانهای هند و اروپایی بوده باشد و این خانواده زبانی با موج دوم و در
حوالی عصر مفرغ به اروپا وارد شده است.
در مورد مسئله جابهجاییهای جمعیتی ،پژوهشهای ژنتیکی حاکی از این است که
ایران برخالف اروپا شاهد سناریویی متفاوت بوده است .ایران از هزارههای پایانی دوران
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پارینهسنگی ( 44هزار سال پیش) تطور جمعیتی برجایی را تجربه کرده و به تدریج با وارد
شدن به هزارههای قبل از آغاز اهلیسازیها (حوالی  15الی  11هزار سال پیش) و همزمان
با افزایش جمعیتی محسوس ،شروع به صدور امواج جمعیتی به سمت قفقاز و آناتولی کرده
است .شاهد این ادعا زمان پیدایش هاپلوگروه  Hدر این منطقه و حرکت آن به سمت قفقاز،
آناتولی و در نهایت شرق (آسیای مرکزی) و غرب (اروپای شرقی) است .بار دیگر پس از آغاز
نوسنگی و در حوالی  1تا  7هزار سال پیش ،نخستین کشاورزان زاگرس به سمت شمال
حرکت کردند .این امواج متداوم جمعیتی در دورههای سپسین (مس و سنگ و مفرغ) نیز
ادامه یافت؛ بنابراین درکل اینگونه به نظر میرسد که گرچه به هیچ روی نمیتوان حضور
مردمان آریایی در برخی نواحی ایران را نفی کرد ،اما سرزمین ایران برخالف اروپا بیش از
آنکه واردکننده جمعیتهای انسانی بوده باشد ،نقشی پررنگ در صدور این جمعیتها در
ادوار پیش از تاریخ داشته است.
تداوم فراوانی هاپلوگروه  Hدر ایران و به ویژه جنوب شرق دریای مازندران از زمان
پیدایش در پایان پارینهسنگی تا عصر آهن (همین پژوهش) تا به امروز گواهی بر این
ادعاست که با وجود تمامی این امتزاجات و به اشتراک گذاردن خزانه ژنتیکی با مناطق
همجوار (ورود آریاییها) ،کماکان بدنه اصلی ژنوم مردمان ایرانی به عنوان هویتی مستقل در
طی دوران پیش از تاریخ و تاریخی حفظ شده است تا حدی که این بدنه مستقل حتی در
نزد جوامع امروزی ایران نیز قابل مشاهده است .این مهم به روشنی در مبحث زبانشناختی
که پیشتر بدان پرداخته شد نیز خودنمایی میکند .وجود زبان فارسی به عنوان یکی از
زیرشاخههای زبانهای هند و اروپایی یکی از مهمترین دالیل برای ورود تأثیرگذار این
مردمان و نقش پررنگشان در شکلدهی قومیتهای سپسین ایران در هزارههای اول و دوم
پیش از میالد مطرح شده است .واقعیت اما حاکی از این است که همانگونه که قبالً توسط
پژوهشهای متعدد ژنتیک جمعیتی نشان داده شد ،زبان به تنهایی نمیتواند یک شناساگر
قومی باشد .چه بسیار مواردی که جمعیتهای با منشأ مختلف قومیتی بسته به شرایط
پیش آمده تکلم به زبانی واحد را برگزیدند (برای نمونه شمال آفریقا و خاورمیانه) و همچنین
گویش به زبانهای متفاوت توسط جمعیتهایی با ژنتیک و منشأ یکسان بررسی شده است
(آذریها و ارمنیها در قفقاز و نیز کردها و گرجیها).
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تصویر  :4مسیرهای فرضی گسترش اقوام :1 .گوهرتپه :2 ،حسنلو :3 ،تپه حصار :4 ،تپه سیلک

سرزمین ایران از زمان نخستین خروج انسان از قاره آفریقا (حوالی  2میلیون سال
پیش) همواره به دلیل موقعیت جغرافیایی خود بر سر راه و مکان زیست انواع گونههای
انسانی بوده است .با پایان یافتن دوران شکارورزی -گرداوری و استقرار جوامع انسان
هوشمند در بیشتر مناطق دنیا ،ایران سیر تطور جمعیتی نسبتاً برجایی را تجربه کرد و پس
از تجربه نخستین اهلیسازیها در محدوده جغرافیایی خود (بز و احتماالً گونهای از جو ،هر
دو در زاگرس) شروع به صدور بیشتر و ورود کمتر جوامع انسانی کرد .یکسانی نسبی ژنوم
مردمان ایرانی حاضر آن هم پس از تهاجمهای زیاد از جانب اروپای شرقی (یورش اسکندر
مقدونی) ،شبهجزیره عربستان (ورود اعراب) و آسیای مرکزی (یورش ترکان و مغولها) در
ادوار تاریخی حاکی از این است که ورود مردمان مهاجر در هزارههای پیش از تاریخ (که
قطعاً از نظر برتریهای نظامی و شمار جمعیت ،قابل مقایسه با تهاجمات ادوار تاریخی نبوده
است) نتوانسته تأثیر چشمگیری بر خزانه ژنتیکی مردمان ایران گذارده باشد و شاید در کنار
امتزاجات ژنی ،مهمترین یادگار ورود جمعیتی مردمان آریایی به ایران ،معرفی فرهنگی تازه
بوده است .بیتردید بنمایه هویتی هر ملتی بیشتر بر پایههای فرهنگی و کمتر زیستی آن
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ملت بنا شده است .گرچه پژوهشهای فراوانی مدعی نقش توانهای ژنتیکی و زیستی
جمعیتهای انسانی در طی کردن روندهای تاریخی هستند ،اما بیش از صفات زیستی
انسان ها ،این نمادهای فرهنگی (شامل زبان ،آیین ،سنن ،باورها و )...بوده و هستند که
پدیدآورنده هویت ملی -تاریخی یک ملت هستند .بسیار واضح است که هویت ملی -تاریخی
ساکنین ایران پیوندی ناگسستنی با آرایههای فرهنگی منتسب به مردمان آریایی داشته
است .این آرایههای فرهنگی (بیشتر در قواره زبان و آئین) در گذر زمان راه خود را در بستره
جمعیتی ساکنین ایران بازنموده و سرانجام بدل به بخشی انکار ناشدنی از هویت مردمان این
سرزمین شد.
شایان اشاره است که هنوز ابهامات حلنشده زیادی پیرامون خاستگاه ،مسیرهای
جابهجایی ،تعداد و نحوه تعامل مردمان آریایی با ساکنین بومی فالت ایران وجود دارد.
بیشک استفاده هرچه گستردهتر از پژوهشهای ژنتیک-باستانشناختی میتواند در
پاسخگویی به موارد یادشده کمک شایانی کند ،هرچند همانگونه که در ابتدای این نوشتار
بدان پرداخته شد انجام اینگونه از تحقیقات در ایران در نخستین گامهای خود قرار داشته و
هنوز راه درازی برای حل معماهای جمعیتی پیش از تاریخ ایران در پیش است .بدیهی است
تنها زمانی میت وان با قطعیتی بیشتر به موضوع پرداخت که نتایج ژنتیک -باستانشناسی از
دهها گورستان در بازه زمانی مورد بحث در دسترس باشد؛ بنابراین تا آن زمان تنها میتوان
به بهینهسازی الگو ارائهشده در این نوشتار با روزآمد شدن پژوهشهای ژنتیک-
باستانشناسی بسنده کرد1.

 1نگارندگان مایل هستند تا مراتب سپاس خود را نسبت به دکتر کوروش روستایی برای بازخوانی چندباره متن
و ارائه نظرات بسیار ارزشمند و همچنین آقایان محمدتقی عطایی و دکتر علی موسوی به جهت بازخوانی نسخه
پیش از انتشار این مقاله و ارائه تصحیحات سودمند ابراز دارند .از علی ماهفروزی کاوشگر محوطه گوهرتپه برای
در اختیار قرار دادن نمونه های انسانی و آرین قاسمی و دکتر آرکادیوش سولتیسیاک به جهت کمک در به روز
رسانی داده های کاوش صمیمانه سپاسگزاریم .از خانم صراحی برای همکاری در فرایند استخراج ژنوم و خانم
دکتر زارع برای مشاوره های ارزنده و طراحی پرایمر تشکر و قدردانی میکنیم .از آقای میالد هاشمی برای
کمک در تهیه تصویر شماره  4سپاسگزاریم.
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