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بازخوانینظریههایشرقشناسی
در جستجوی هویت شرق

شهره جوادی

 

چکیده 
مشرقزمینمهدتمدنهاوادیانبزرگبودهاست؛ایناعتقادمشهوریاستکهدرمنابعمتعددتاریخی،باستانشناسیوفرهنگیبه
آنتصریحشدهاست.قلمروجغرافیاییشرقازشمالآفریقاتاسندوازآسیایمرکزیتااقیانوسهندرادربرمیگیرد،لیکنمفهوم
شرقهنوزتلقیواحدینداردونقاطاشتراکساکناناینسرزمینروشننیست.عالوهبراینعلتنظامدوقطبیوقرارگیریشرقدر

برابرغربوتقسیمتمدنهایجهانبهدوگروهشرقوغربنیزپاسخمسلمیندارد.
جامعهشرقبهرغمتنوعقومی،دینی،آیینیوزبانیواستقاللاجزا،دارایمفهومیواحداستکهازریشهایمشترکمیاناینجوامع
نشأتمیگیرد.کشفعناصرهویتبخششرقوشناختروابطآنها،نیازمندبازخوانیمفهومشرقدرقالب"کل" واحدفرهنگیاست
ازآنجاکهخدایاندرسرزمینشرق،عناصرطبیعتهستندوآیینهایموجود کهمرزهایآنفراترازمحدودهجغرافیاییمیرود.
درطولزمانازدگردیسیباورهایآسمانیوطبیعتگرحکایتدارد،لذاریشهمشترکمردماینسرزمینمیتواندفلسفهدینیو

جهانبینیماورازمینیآنهاباشد.

واژگان کلیدی:شرق،هویتشرق،شرقفرهنگی،شرقشناسی.

بهدلیلنقشمحوری"مفهومشرق" درپژوهشهایمجله،درهرشمارهمقالهای
ویژهبهبازخوانینظریههایمشهورمربوطبهآنمیپردازد.دراینمقالهخانمها

پدیدهعادلوندومریمقندهاریونهمکاراناصلیبودهاند.
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مقدمه
ایران،خاورمیانه،چین،هند،مصر،آسیايصغیروشمالآفریقا
تقسیمبندی میروند. شمار به شرقی سرزمینهای مشهورترین
سرزمینهاوتمدنهایجهانبهدوگروهشرقوغربدیرزمانی
نگاهی بهخودجلبکردهاست. را اندیشمندان توجه استکه
ویژگیهای میسازد روشن شرقی تمدنهای خرده به کوتاه
وجود آنها بین مشترکی مذهبی حتی و زبانی نژادی، قومی،
ندارد،درنتیجهاینسؤالمطرحمیشودکهمقسمشرقوغرب
چیست؟برایپاسخبهاینسؤالوشناختمفهومشرقبایدبه
را آن فرهنگهای و خردهتمدنها که بود شاخصهایی دنبال
زمینههای در جغرافیا، از گذشته شرق، تجمیعکند. خود حول
سیاست،فلسفه،فرهنگ،دین،عرفانوتاریخنیزباغربمتفاوت

وگاهدرتقابلبودهاست.
مطرح را ذیل پرسشهای اتصال حلقة کشف برای تالش

میسازد:
مفهومشرقبرچهاساسونقطهاشتراکیشکلگرفتهاست؟

شرقکجاست،ازچهزمانیدربرابرغربقرارگرفتهومفهومآن
درگذشتهوحالچگونهبیانشدهاست؟

آیاشرقجغرافیاییبامعنایخورشیدوباورهایمبتنیبرپرستش
جغرافیای در خورشید صرفًاحضور یا است؟ ارتباط در خورشید

منطقهمدنظراست؟
الهی آیاظهورفلسفهدینی،جهانبینیهایماوراءنگر،پیامبران
وبسیاریازمصلحیناجتماعیدرشرقمیتوانددلیلتقدمیا

برتریفرهنگوتمدنشرقبرغربباشد؟
آیانگاهآسمانیرامیتواننقطهاشتراکاقوامشرقدانست؟

اروپا از آفریقاوبخشی آسیا، اقواممختلفدر چگونهاستکه
مللشرقیناممیگیرندوفرهنگآنانتحتعنوانهنروتمدن

شرقبررسیمیشود؟
ازآنجاکهشرقجغرافیاییعالم،مهدتمدنهاوادیانبزرگبوده
آیاواژه"غرب" واطالقآنبهبرخیسرزمینهاوملل است؛

عنصریمتأخرشمردهنمیشود؟
انسان زندگی در وحی جای به انسانمدار تفکر جایگزینی آیا
غربیپسازرنسانسدلیلاصلیزادهشدنمفهومغرباست؟
آرای و تاریخنگاری شرق، واژه بررسی از پس نوشتار این
شرقشناسانبهشرقفرهنگیمیپردازدوریشهمشترکمردم
شرقرادرفلسفهدینوجهانبینیماوراءزمینیمیداندکهدر

تقابلباغرباست.

واژه شناسی شرق  
»استشراق«،شرقشناسیوخاورشناسیترجمههایواژهانگلیسی
»orientalism«است.گرچهواژه»orient«و»east«هردو
بهمعنی»شرق«بهکارمیرود،اما»east«باریشهایپروتو-
ژرمنیکهازEostre،الههژرمنیصبحبهمعنایطلوعخورشید،

وامگرفتهشدهغالبًابهمعنیجهتشرقیهرچیزبهکارمیرود
شود. استعمال زمین« »مشرق معنای به است ممکن بعضًا و
شرق در واقع سرزمینهای معنای به غالبًا »orient« کلمه
بههمینعلت شاید است. رفته کار به اروپا و مدیترانه دریای
اصطالح و شده اقتباس دوم کلمة از مستشرق و شرقشناسی
در البته است؛ یافته رواج »orientalist«و »orientalism«
مسامحه اندکی »شرقشناسی«، به »orientalism« ترجمه
وجوددارد؛زیراپسوند»al«برشناختاشیاییداللتداردکه
»متعلقبهشرق«استنهشناختخود»سرزمینمشرق«،مگر
آنکهمفهوم»شرق«رااعمازسرزمینوهمهمتعلقاتآنبدانیم
و حّیم فرهنگ البعلبکی، منیر المورد، از نقل به بیتا، )زمانی،

فرهنگآریانپور(.
انگلیسی فرهنگ در بار نخستین برای شرقشناسی، واژة
آکسفوردبهکاررفتودرسال1838م،همینواژهدرفرهنگ
کلمه آکسفورد، انگلیسی فرهنگ در شد. درج فرانسه علمی
شرقشناسییاخاورشناسی»orientalism«کهتاسال1812
تحقیق و مطالعه معنای به بود. نشده استفاده فرهنگ این در
دربارةکشورهایشرقی،برایکسانیاستفادهشدهاستکهبه
مطالعهوپژوهشدرفرهنگ،سرزمینوکشورهایمشرقزمین
oriensبرگرفتهازواژةالتینorientوآسیاییمیپرداختند.واژة
http://(بهمعنای"آنچهباالمیرود" یا"آنچهبرمیآید" است
"خورشید معنای دو در نیز oriens واژة .)lexilogos.com
بکار مدیترانه"  کنارهشرقی مجموعه و "مشرق و طلوعکننده" 

میرفتهاست.
ازاینروواژةorient)باoکوچک(یکیازچهارجهتجغرافیایی
از بخشی و آسمان از نقطهای همچنین است. غرب مقابل و
میشود ظاهر آنجا از خورشید صبح، هنگام به که است افق
)http:// atilf.atilf.fr(.عالوهبراینبهتأللؤمرواریدکهیادآور
http://( میشود گفته نیز است طلوع هنگام در خورشید نور

.)ia700307.us.archive.org
شرق در واقع کشورهای مجموعه به بزرگ(  O )با Orient
اروپاوبعضًابهبرخیکشورهایحوزهمدیترانهیاجنوباروپای
Oc� واژه Orient مقابل در است. شده اطالق نیز مرکزی
معنای به التین Occidence از مأخوذ که دارد قرار  cident
"سقوطوپایینآمدن" است.ایناصطالحتنهایکباربهمعنای
جهانغرببهکاررفتوپسازآناستعمالآندرزبانانگلیسی
واژه کلی طور به  .)http:// croscrafter.com( شد منسوخ
و آفتاب برآمدن محل معنای به مختلف زبانهای در شرق
جاییاستکهخورشیددراولصبحنمایانمیشود.بهعنوان
،Anatolia:یونانی،Vostok:روسی،Levant:مثالفرانسه
  Japan : ژاپنی ،Pinyin : چینی ،Zriha و Mizrahi : عبری

.)http://www.orient.asdefine.com
جالبتوجهاستدرزبانانگلیسیواژةorientationبهمعنای
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کار به صحیح و مستقیم مسیر هدایت و قرارگرفتن جهت در
گرفتهمیشودکهازحیثزبانشناسیوساختارذهنیآنهاجای

تأملدارد.

تاریخ نگاری شرق شناسی
باکشورهایشرقیقدمتی آشنایی بهمفهوم آغازشرقشناسی
اینخصوص بهدیارشرقدارد.در اولینلشکرکشیها با برابر
ازمهمترینمواردآنبه نظراتمختلفیمطرحبودهکهبرخی

شرحذیلاست:
ریشههای نخستین شرقشناسان از برخی : تروا 1.جنگ
از قبل هزارسال )حدود تروا باجنگ راهمزمان شرقشناسی
میالد(میدانندومعتقدندآنچه»هومر«و»هرودوت«حکایت
و متفاوتشرق دنیای دو میان ازجنگ نمادینی نبرد کردهاند

غرببودهاست)اسالمیندوشن،73:1372(.

2.حملهاسکندربهایران:»ادواردسعید«1اینتاریخرامربوطبه
قرن4ق.مزمانحملهاسکندرمقدونیبهایرانوسرزمینهای

مشرقزمیننسبتمیدهد)زمانی،بیتا(.
3.لشکرکشیناپلئونبناپارتبهمصر:بیانگراولینتالشنظاموار
بود.ماحصلمطالعاتهیئت جهتشناسایییککشورشرقی
همراهناپلئوندر23جلدکتابتحتعنوانتوصیفمصربین
سالهای1809تا1829ممنتشرشد)موسوی،409:1377(.

4.لشکرگشاییهایترکانعثمانی:تعلقخاطرمحققاناروپایی
دورهنوزایی)رنسانس(وبعدازآنبهشرقدرنوسانوناپیوسته
تاتسخیروین بار بودوهرگاهخطرترکهایعثمانیکهسه
افزایشمییافت نیز پیشآمدندبیشترمیشد،اینتعلقخاطر
)دوبلیک،253:1385(.بررسیرویدادهایشرقشناسیازآغاز
قرار بررسی بهچهاردورهتقسیمومورد منابع اکثر تاکنوندر

گرفتهکهخالصهاینرخدادهابهقرارجدول1است.

آرای شرق شناسان
بسیاریازفالسفه،مورخین،جامعهشناسان،نقادانوسیاستمداران
مسلمانومسیحیوماتریالیستدربارهشرقاظهارنظرکردهاند.
جغرافیایی حوزه به غرب و تقسیمشرق دربارة آرا اکثر اگرچه
جامعهسوسیالیستشرق و اروپاییها آمریکاییان، و دارد توجه
هریکبادیدگاهخاصخودبهتعریفوتحلیلشرقپرداختهاند،
نیزتفکرشرقجغرافیاییرادرجهاناسالم متفکرینمسلمان

بررسیکردهاند.
اماتاکنونکمترکسیبادیدفرهنگیبهشرقنگریستهیاچنانچه
دیدفرهنگیداشتهاندمتفاوتبانگاهشرقیهابودهاست.گاهبه
تمجیدشرقپرداختهومکاتبوباورهایعرفانیآنهاراستودهاند
کهدرگذرزمانتبدیلبهآیینهاومراسمتخدیریوبیمحتوا
شدهوروحیهمسئولیتپذیریوانسانسازیازآنچهدراصلدین

وتفکربودهحذفشدهاست.

.http://quran�journal.comجدول1.گاهنگاریشرقشناسی.مأخذ:نگارندگانبااقتباسازشریفی،1381؛الزیادی،133:1383؛دسوقی،1376؛زمانی،بیتا؛
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ازآنجاکهنگاههایمتفاوتبهشرق)شرقایرانی،شرقاسالمی،
شرقبوداییوهندویی(براینداللتداردکهنگاهمستشرقین
دراینزمینههاازدقتوموشکافیالزمبرخوردارنیستازاین
روتالشاینپژوهشبرایناستکهباطرحسؤاالت،نگاهی
نوبهمسئلهداشتهوبتواندشرقفرهنگیراتحلیلوتعریفکند.
آنها وطبقهبندی دربارةشرق متفکران آرای بررسی رو این از

زمینهایبرایبازخوانیشرقبارویکردفرهنگیاست.

• شرق، دیگرِی غرب
ازطریق که »آدورنو« و »نیچه« نظری میراث با ادورادسعید
»فوکو«بهاورسیدهاستچنینمیگوید:شرقشناسینوعی
سبکغربیبرایایجادسلطهواقتداربرشرقاست.ویروند
مورد را اسالم به غرب اقتدارگرایانه نگاه شکلگیری تاریخی

تحلیلقراردادهاست)سعید،1377:مقدمه(.
اوتفاوتمیانشرقوغربراهمیشگینمیداندوعاملمهمدر
شناساییشرقوغربرا"انسان" میداند.ازاینرومعتقداست
انسانصورت باعامل ارتباط بایددر نیز مطالعاتشرقشناسی
گیرد.»ابوالکالمآزاد«درخصوصمفهومانساندرشرقوغرب
معتقداست:درتصورشرقیانسانبهعنوانمظهرخدادرصفات
وخصایلبیپایاناوسهیماستومیتواندبرتمامیعالمخلقت

مسلطشود.
انساندرزمینههایمادیحدو درتصورغربیبرایپیشرفت
مرزینیستوکامیابیهایعلمیاودلیلنمایانیبرایبرتریاو
برسایرمخلوقاتاستکهاورابرآسمانوزمینمسلطساخته
است.پسمیتوانگفتکهطرزاندیشهغربیعماًلنظریههای
شرقیدربارهقابلیتانسانراتحققبخشیدهاست.بااینهمه
ندارد، تأکیدی انسان معنوی اصل بر غربی مفهوم که آنجا از
پیروزیهاوکامیابیهایشدرزمینهعلومخودسرچشمهخطری
برایدوامزندگیاششدهاست.بهاینسبباگرازکامیابیهای
علومغربیبتوانباروحشرقیپیوندانسانباخدابهرهگرفت،
علمدیگرابزاریبرایویرانینخواهدبودبلکهبرایتحققرفاه
وصلحوپیشرفتبشریبهکارخواهدرفت)آزاد،34:1391(.

ادواردسعیددرارزیابیخودازمستشرقینچنینمیگوید:
خصوصیت که است بدینگونه اروپایی شرقشناسان روحیه
با را خود نیروی بر متکی و بستهخوددار نظام کاراکتریک و
جادوواسطورهدرهممیآمیزند؛نظامیکهدرآنتعیناتهمان
چیزهاییهستندکهبایدباشد،چهحاالوچهدردیگرزمانها،
اینکههیچمطلبوداده وچهبهدالیلیهستیشناختی،ونیز
تجربینیزنمیتواندآنهاراازجایگاهخودتکاندادهویاتغییر

دهد)سعید،132:1377(.
شکل،شخصیت نظر از که کرده کمک )غرب( اروپا به شرق
وجود این با کند. تعریف شرق مقابل نقطة را خود تجربه و
تمدن از بخشی نیست.شرق تخیلی اینشرق از بخشی هیچ

و فرهنگی نظر از نیز شرقشناسی اروپاست. مادی فرهنگ و
حتیایدئولوژیک،مفسرومبینبخشنامبردهاست)همان:14(.
»مجتبیصدریا«معتقداستفرهنگغربیبانگاهییکسونگر،
فرهنگشرقیرابنابهسلیقهخودتصویرکردهوواقعیتبخشیده

است)صدریا،82:1386(.
قول به و است حوزه این پیشروان از یکی نیز وبر« »ماکس
به که بوده اندیشمندانی نخستین از )1976( نلسون بنیامین
جنبههایخاصیازشرقشناسیازجملهجنبههایاروپامحوری
درمجموعه وبر است. توجهکرده دربارهشرق تحقیقاتغربی
مقاالت»جامعهشناسیمذهب«ونیز»اقتصادوجامعه«مدعی
شدهکهغربرابایددرقیاسباهمسایگانشرقیاشبازشناسی

کرد)ضیمران،12:1381(.

• شرق فرهنگی
درمیاننظریهپردازانایرانی»شاپوررواسانی«بهمقولة"شرق
فرهنگی" اشارهوتعاریفینودربابشرقوشرقیارائهکردهو
برآنمبنابهنقدآرایشرقشناسانپرداختهاست.نظریاتوی

برپایهنکاتذیلاستواراست:
-نگاهمستشرقینشرقراجزئیوپارهپارهمیبینددرحالیکه
و قومی تنوع بهرغم و است فرهنگی مثابهیککل به شرق
استقاللسیاسیاجزا،دارایمفهومواحداست.براساسمدارک
باستانشناسی،جامعهبزرگشرقدارایفرهنگمشترکوواحد
یک درونی مسایل جمله از آن تضادهای و تفاوتها و است
جامعهبزرگوواحدمحسوبمیشود.دربسیاریازآثارمورخان،
مستشرقینوباستانشناسانکشورهایاروپاییوآمریکاکوشش
از منطقه یک ساکنان یا و اجتماعی گروه هر برای میشود
فرهنگی و تاریخی هویت یک شرق، بزرگ جامعه سرزمین
مستقلوجدا،وحتیمتخاصمباسایرگروههاوساکنانسایر
مناطقاینسرزمینوجامعهبزرگکشف،ارائهوتبلیغشود.این
درحالیاستکهتحلیلجداگانهومستقلازاقوامشرقینتیجه

صحیحبهدستنمیدهد.
دارد. تفاوت آن فرهنگی قلمرو با شرق جغرافیایی محدوده -
آسیای از و سند تا آفریقا شمال از شرق جغرافیایی قلمرو
مرکزیتااقیانوسهندرادربرمیگیردویعقیدهداردمرزهای
اینسرزمینوسیع،مرزهایسیاسیو میانکشورهاومناطق
استعماریهستندونهمرزهایقومیوفرهنگی.فرهنگشرق
بایددرزمینهتاریخاجتماعیوبهدورازمرزهایسیاسیکنونی

شناختشود.
-سرزمینوجامعهبزرگشرقخاستگاهادیان،فلسفهونظریات

اجتماعیاست.
برخالف نظر این و نشده آغاز مهاجرت با شرق، تمدن -
در اقوام است.مسیرحرکت تمدنشرق از روایاتمستشرقین
سرزمینهایشرقبهصورتخطمستقیمنبوده،زیراموانعطبیعی
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امکانحرکتمستقیمرانمیدهدواقواممهاجردرسرزمینهای
مختلفبهطورموقتیادایمساکنمیشدندوفرهنگخودرا
بهقومساکنمنتقلکردهوازآنهاتأئیدمیگرفتند.تمدنشرق
بزرگ سرزمین این ساکن اقوام تمامی همراهی و مشارکت با

شکلگرفتهوتداومیافتهاست.
-اروپاییانبخشغربیشرقرامطرحکردهاندوبهبخششرقی
آنبیاعتنابودهاند.رابطهمیانشمال،جنوب،شرقوغربتمدن

شرقموضوعمغفولپژوهشهاست.
فوقسؤاالتی نظریات به توجه بیانمیدارد رواسانی همچنین
از ندادهاند بهآنپاسخ اروپاییان رابهذهنمتبادرمیسازدکه

جمله:
منشأتمدناقواممهاجمکجابوده؟آثارتمدنآنهاقبلازمهاجرت
کداماست؟سهمقومساکندرتمدنجدیدچگونهتعریفشدهاست؟
ایندیدگاهبراینعقیدهاستکهمطالعةشرقتوسطغربیها
سیاسی مقاصد تابع و شده منحرف غیرعلمی، اهداف دلیل به

شدهاست.
میالدی 19 قرن از استعمارگران بسیار تالشهای وجود با
غربساالریهای و شرق غنی فرهنگ با مقابله برای تاکنون
ردپای امروز جهان در همچنان ماجراجویانه، و سیاستمدارانه
اقوام از بسیاری و بهچشممیخورد وهنرواالیشرق تمدن
شرقیدرجهاندرپیاحیایفرهنگوتمدنواالیخویشند.
هرچهاینخودباوریوتکیهبرمیراثگرانبهایشرقبیشترشود،
خواهد گستردهتر گیتی سراسر در شرقی فرهنگ تنومند ریشه
غلبهداشت، تاریکیغرب بر دراز روزگاری نورشرقیکه شد.
دوبارهپرتوافشانیخواهدکرد.بهقولمعروفآفتابهمیشهزیر
نور و رفت خواهد کنار سرانجام استعمار تیره ابر نمیماند، ابر

دانششرقآشکارمیشود)برگرفتهازرواسانی،1386(.

خدایان شرقی و غربی
درجستجویریشهادیانغربیوباورهایکهنوباستانییونان
با اساسی تفاوتی میشود یافت نیز آنها در آسمان به نگاه که
المپ کوه فراز بر یونان خدایان میرسد. نظر به شرق دنیای
جایگاهدارندوباآسماندرارتباطند.اماتفاوتدرآناستکه
خدایانیونانوبعدهارومباستانشخصیتهایانسانیهستندو
زندگانیهمچونمردمدارند،امابسیاریازاسطورههاوخدایان
شرقینمادهاییازعناصرطبیعتبودهودرایراناینایزدانیا
اسطورههابهعنوانموجوداتیمثبتوحامیمردموواسطههایی

بینانسانوطبیعتبهشمارمیرفتند.
ادیانکهنچینوژاپننیزپیشازظهوربودابهخدایانواساطیر
بیشمارزمینیوآسمانیمعتقدبودند.درباورهندواننیزسهگروهاز
خدایانزمینی،آسمانیوخدایانمیانزمینوآسمانوجودداشتند.

درمیانآریائیانهندوایرانی،بزرگایزدعهدوپیمان،ایزدنور
با بودکه یامهر وحامیجنگجویان»میترا« فروغخورشید و

بادروغ ارمغانمیآورد؛ به نوروروشنایی تاریکیمیجنگیدو
وکژیهانبرددایمیداشتوراستیودرستیرادرجهانبرپا
میداشت.درکناراوایزدبانو»آناهیتا«نمادباروریانسان،نباتو
دامبود.مردمبرایاینایزدانقربانیمیکردندتازندگانیسرشار

ازسرور،شادمانی،نعمتوفراوانیداشتهباشند.
قدرتوسلطهایزدمهربهمرورزمانکاستهشدبهطوریکهدر
زمانزرتشتازیاراناهورامزدابهشمارمیرفتودرهندهمتراز

باسایرخدایانقرارگرفت.
میترابهعنوانخدایحامیجنگجویانبهاروپارفتوقرنها
برسراسرامپراطوریرومسلطهداشت.ازاینروستکهماهیت
خدایانشرقی،وابستهبهطبیعتوآسمانبودهودرارتباطدائمی
بامردمقرارداشتهاست.الزمبهیادآوریاستایناسطورههابا

تغییرادیانبهرنگباورهایجدیددرمیآمدند.
آیینهایموجوددرسراسرجهانشرقینشاندهندةدگردیسی
آنان با بشر همواره که هستند طبیعتگرا و آسمانی باورهای
زیستهاست.اینباورهاوایزدانمشترکوگاهمتفاوتامامشابه
بههم را وملل اقوام دارندکه درفرهنگهایمختلفحضور

پیوندمیدهند.
ازاینروستکهدرتمدنهایگوناگونشاهدباورهاورسوم

مشابهیهستیمکهزیرعنوانفرهنگشرقجایدارند.
و )ایران باستان جهان بزرگ تمدن دو در شرقی ریشههای
روم(،کهعلیرغمجنگوگریزهادارایتبادالتفرهنگیوهنری
بودهاند،وجودداشتهاست.برخیازتواریخاشارهدارنداتروسکها
زادگاهخوددرلودیا)لیدیه(واقعدرآسیایصغیرراترککردهو
درناحیهاتروریابینروموفلورانسسکنیگزیدندکهامروزبه
آتروسکها(خواندهمیشود. یا نامتوسکانی)سرزمینتوسکاها
اقوامآسیای با ازنظرفرهنگوهنرپیوندنزدیک اتروریاییها

صغیروخاورنزدیکباستانیداشتهاند.
طبقفرضیهایشکفتگیناگهانیتمدناتروسکهاازحدود700
ق.مبهبعدنتیجةپیوندآنهابامهاجماندریانوردلودیهدرطی
نیز رم شهر پیدایش افسانه با خود که بود ق.م هشتم قرن
مطابقتدارد.ازآنروکهرومیانمعتقدندشهررمدر753ق.م
بهدستاعقابمتواریانیازترویاواقعدرآسیایصغیربناشده
است.احتمالداردداستانمذکوردراصلمتعلقبهاتروریاییها
بودهوبعداًرومیانآنرابهخودنسبتدادهاند)ر.کبه:جانسن،

.)124:1359
بنابراینریشهبزرگترینتمدنغربی)رومباستان(ازشرقبوده
است.آیینمهرکهدینکهنشرقیآریایی-ایرانیاستحدود
رسمی دین و حکمفرما روم امپراطوری سراسر بر قرن چهار

رومیانبودهاست.
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